
NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
14e JAARGANG 

Nr. 7  (163). VOOR PHILATELIE BREDA, 
16 JULI 1935. 

MAX POOL, Den Haag. 
AANKOOP • VEILINGEN ■ VERKOOP. 

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

Voor mijne zoo j u i s t p l a a t s gehad 
hebbende 70e . ( J u l i ) FOSTZEGELVBI
LING was de b e l a n g s t e l l i n g bijzonder 
g r o o t , en werden er i n ' t algemeen 
g o e d e prijzen b e s t e e d . 
Het i s dan ook UW B E L A N G Uwe 
v e r z a m e l i n g of d o u b l e t t e n door 
MY NE b e m i d d e l i n g t e l a t e n v e i l e n . 
Wanneer U i n h e t a . s . n a j a a r dan 
ook zoudt w i l l e n v e r k o o p e n , i s 
h e t a a n b e v e l e n s w a a r d i g z i c h r e e d s 
t h a n s met mij i n v e r b i n d i n g t e 
s t e l l e n , daa r een j u i s t e bewerk ing 
en b e s c h r i j v i n g , welke de o p b r e n g s t 
a l t i j d t e n goede komt, n i e t o v e r 
h a a s t , doch d e g e l i j k moet wor
den b e h a n d e l d , h e t g e e n v e e l tijd 
v o r d e r t . 
Vraagt de g u n s t i g e v e i l i n g c o n d i 
t i e s . 
Bij be langr i jke o b j e c t e n kan p e r s o o n 
lijke b e s p r e k i n g t e n Uwent p l a a t s 
hebben . 
Vlugge , c o n t a n t e a f w i k k e l i n g , 
te rwi j l bij be lang r i j ke o b j e c t e n , op 
v e r z o e k , g a a r n e v o o r s c h o t wordt 
v e r s t r e k t . 
D I S C R E T I E wordt door mij t e n 
v o l l e gewaarborgd! 

MAX POOL, Den Haag. 
STEVINSTRAAT 70 . 

Postrekening 61989. 
(632) 

Telefoon 5 5 4 6 2 9 . 

Wij b i e d e n a a n de p r a c h t i g e 

„Osf r Opa "= blokken 
(vier zegels), uitgegeven £er gelegen= 
heid van de Internationale Postzegel= 
tentoonstelling te Königsberg, Juni« 
Juli 1935, per compleet vel van vier 
zegels, postfrisch . . . . £ 1,25 
idem, gebruikt met speciale 
afstempeling f 1,50 

Porto 6 cent EXTRA. 
De tweede band van het prachtige 

Excels ior=Europa 
a lbum is verschenen. 

Er is nog gelegenheid op dit pracht= 
^verk van Nederlandsch Fabrikaat 
in te schrijven. De resteerende vier 
banden (klem) verschijnen nog dit 
jaar. De prijs voor het geheele werk, 
zes banden, bedraagt slechts f 40,̂ —■, 
eventueel in termijnen betaalbaar. 
Lees de prachtige recencie over dit 
album in het M.ei=nummer van dit 

Maandblad, blz. 101. 

N.ll. Hekkers Postzegelbandel 
onder Directie van P. J. HEKKER, 

beëedigd Malcelaar en Pliiiatelistisch Expert. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 

i 

TELEFOON •U24. — POSTGIRO 31278. 
Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische 
belangen naar beste weten te behartigen ! 

(534) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 



h <l <fc i t e i ^ r t b i ^ M f e i i M t e i r f t e ^ B ^ ^ rfk^^ 

postzegelhandel p . HoOBerdlJk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874,^ POSTREKENING 92993 
^^ ' ' ^^^EDERLAND. 

1927. RoodeKruis, Yvert 190—194 'f 0.55 
1928. Olympiade, Yvert 199—206  0,95 
1932. A.N.V.V., Yvert 241—244 '•j^,^'.- ■'' 0,40 
1933. 12'^ et. Prins va.i Oranje, Yvert 252 
1934. Crisis, 2 stuks, compleet . . . .:_^2..x^:t. 
1934. 12X> et. Herdenking CuraQao '-'''- ^ 
1928. Luehtpost, 40 en 75, Yvert 4,. 
1929. Luchtpost, 36 Yvert 9 
1931. 70 cent, Yvert 234 .  ^ . . r . . « 
1933. 80 cent, Yvert 258 

NEDERLANDSCHINDIK 

._„ 1^ i: 0,08 
^^«%~...~  0,12 

0,10 
bÄ^0.20 

>0 ,05 
0,12 

mr>:¥|»J,25 

. . 0,55 
>%*••• 0,90 

rj^^.. 0,55 

1922. Jaarbeurs Bandoeng, compleet^ .̂ ^ . . . s ,  5,50 
1923. Jubileum, Yvert 143147 . . /-^éÈ^  0,40 
1930. Jeugdzor1, Yvert 156—159 . l^^i^M'-
1931. Witte Kruis, Yvert 161—164 . . . ' . T ^ 
1932. Leger des Heils, Yvert 165—168 ^TT 
1933. Crisiswerk, Yvert 171—174 4|S<SS^*>« ■ ̂ ^5 
1934. Koningin Emma ^^^{^f - 0,10 
8 stuks Luehtpost, No. 68, 11, 11a en 16 .'  0,75 

PORTO EXTRA. 
Prijslijst van postzegelpakketten, albums en alle benoodigd
heden op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

(532) 

EXCLLSIOR EUROPAALBUM. 
6 klemveerbanden. 

Tekst in de Nederlandsche taal. 
Nederlandsch Fabrikaat, geheel up to date. 

Prijs 40 Gulden. 
Betaalbaar in 12 termijnen van f 3,35 
per maand of slechts 85 cent per week. 
Dit album is geheel compleet zonder 

typen en tandingen. 

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

Vraagt verdere inlichtingen aan 

J. HEBUS' POSTZEGELHANDELNV. 
KEIZERSGRACHT 478 (bij de Leidschestraat) 
Telefoon 32264. AMSTERDAMC. (542) 

GROOTE, GOED VERZORGDE 

C O L L E C T I E 
TEGEN C O N T A N T E BETALING 
TE KOOP GEVRAAGD. 
Brieven met prijs No. 646 bureau van het Maandblad. 

Postzegelhandel JET CENTRUM". 
Nieuwstraat 3 6 , ROTTERDAM. 

Heeft U zich al aangemeld ais deelnemer of inzender van mijn 
begin September aanvangende rondzendingsverkeer? Zoo niet, doe 
het dan nog heden. Hieraan is een speciale afdeeling voor lucht
poststukken en zegels verbonden. (645) 

NIEUW GUINEA. 
1915. 

Engelsche Bezetting. 

lil.op20Pf.M.llo.4c. 
Ik bezit é ^ onberispelijk onge

bruikt exemplaar van deze zeld

zaamheid. Ik kan het aanbieden 
tegen een zeer schappelijken prijs. 

D( goedkoopste handelaar in 
zeldzame zegels der 
Engelsche Koloniën 

is: 

T. ALLEN, 
5 B L A K E H A L L R O A D , 
WANSTEAD, LONDEN E. 11 

(611) 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling) : 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsoh Maandblad 
voor Philatelie. 

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

B E K R O O N D OP 29 T E N T O O N S T E L L I N G E N . 

1 4 P J a a r g a n g . Breda, 16 Juli 1935. N r . 7 (163) . 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 
1/2 „ - 17,50 
1/3 „ - 12,50 
1/4 „ - 10,— 
1/6 , - 7,50 

1 '8 pagina f 6,— 
1/9 „ - 5,50 
1/12 „ - 4,50 
1/16 , - 4,— 
1/18 . - 3,— 

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

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, j . D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
Maastricht; al wat Nederland en Kolonien betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven i$6, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Noorder Amstellaan 209-III, Amsterdam; buitenlandsche poststukken 
aan J J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein 25r. Haarlem; frankeermachines aan A. van der '^'illigen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage; luchtpost aan H. L, S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

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, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 37183. 

ONZE PHILATELIE 
door K. E . KÖNIG. 

„Postzegelverzamelen is vrijwillig her
senwerk verr ichten, smaak en logica op 
het gebied der postzegels in prakt i jk 
b rengen ." 

(Eduard F le i schmann) . 

De dagen der „Nat iona le Postzegel tentoonste l l ing 1934" 
l iggen reeds weer l ang ach te r ons, m a a r desn ie t tegens taande 
nog versch in ons geheugen. D a a r hebben wij, ve rzamelaa r s , 
wederom den leeken getoond, da t ons postzegelverzamelen, 
onze studie, toch werkelijk meer is dan een kinderspellet je . 
Wederom heeft de j u ry den half-phi latel is ten getoond, wa t in 
de hedendaagsche philatel ie he t mees t gewaardeerd word t : 
niet de ze ldzaamheidsgraad of de ca ta logus-waarde , m a a r 
het bewerken van een of ander gebied n a a r eigen inzicht. 
Met „Hochgenuss" , zooals de Dui tscher zegt, denk ik nog vaak 
t e rug aan de pracht ige p laa t recons t ruc t ies , die er te zien wa
ren. En de beoordeeling van de j u ry was zeer ju is t . Wil men 
den leeken van het leerzame der philatel ie over tuigen, dan 
kan men nie t zeggen, da t hem da t zit in he t opplakken. Wil 
men den opplakker la ten zien, da t er in de philatel ie heusch 
nog iets anders dan leege vakjes bes taan , dan moet men 
hem daarop opmerkzaam maken, te lkens weer, t o t hij er ein
delijk van doordi'ongen is, da t de philatelie van vérs t rekkende 
intellectueele en ideale waa rde is, zooals geen tweede t a k 
van verzamelen. Is er t rouwens één liefhebberij, die zooveel 
aanhange r s telt , is er een verzamelspor t , die zoo'n ui tgebreide 
vak l i t e ra tuur bez i t? 

Ik ben er t ro tsch op, pos tzege lverzamelaar t e zijn. W a a r o m 
ook niet! Lig t er in een goed-opgezet te verzamel ing niet een 
schat van kennis opgeborgen, kennis , die je m a a r al te vaak 
van pas komt. 

Herhaaldeli jk heb ik leeken mijn verzamel ing getoond en 
bijna al lemaal zeiden daa rna , da t ze n ie t geweten hadden, da t 
postzegelverzamelen zoo in t e res san t was . Die dames en bee
ren zullen niet meer om ons „groote k inderen" — w a n t daar 
voor verslijt de massa ons — lachen en nie t meer medelij
dend knikken van „wat scha t t ig naief". Na mijn radio-causer ie , 
die j ammer genoeg al weer zoo ver achter ons l igt , en nog 
steeds door geen andere is gevolgd, schreven mij eenige dames, 
n ie t -verzamelaars te rs , da t pos tzegelverzamelaars mijlen in 
h a a r acht ing waren ges tegen . Een lee raar zei mij na ge
noemde causerie, dat hij nu van de geweldige intellectueele 
waarde van het postzegelverzamelen overtuigd was , in het 
bizonder echter van de waa rde van he t postzegelverzamelen 
voor de jeugd. 

Onze philatelie is a.h.w. he t land der onbegrensde moge
lijkheden, ledere ve rzamelaa r k a n op zijn manie r zalig wor
den. Welke ernst ige ve rzame laa r is er nog zoo dwaas , da t hij 
verzamelt , wa t de catalogi hem voorschri jven? Neen, wij vrije 
verzamelaars kennen nog steeds da t verzamelen, waa r in wij 

lust hebben en wegla ten, wa t ons niet a a n s t a a t . E r is geen 
verzamelgebied, da t zooveel aanknoopingspunten me t ve r 
schillende wetenschappen heeft, als de philatel ie. Behalve de 
intellectueele waa rde — ik denk vooral aan de schat van h is 
tor isch-geograf ische kennis — is vooral de ideale w a a r d e 
der postzegels niet te onderschat ten . De postzegels b rengen 
ons in contact me t andere landen en volken, zij leeren ons 
deze volken be te r ve r s t aan en daardoor beter waa rdee ren . 
Zij b rengen ons to t e lkaar , de rijken bij de minder -ges i tueer 
den, de intellectueelen bij de minder ontwikkelden, de oudjes 
bij de jongelui . 

Daarom, gij ve r s tand ige Philatelisten, vereenigingsle iders 
en phi la tel is t ische schrijvers m a a k t p ropaganda onder n ie t -
ve rzamelaa r s , m a a r vooral gij beeren handelaren, van U moe t 
de p ropaganda in de eers te p laa t s u i tgaan . Een opwekker t je 
aan U w adres is m.i. in ieder opzicht gerechtvaard igd . Wees 
toi-h niet s teeds bedacht op oogenblikkelijk voordeel, wan t he t 
is nog steeds zoo, da t alleen hij, die zaa i t eens oogsten zal . 
Gij allen, m a a k t U w kennissen opmerkzaam op het l ee rzame 
en aangename , da t de philatelie ons biedt. Dan zal het t r o t -
sche gebouw der Philatel ie , da t ondanks he t a lgemeen-eco
nomisch verval nog s teeds niet wankel t , r o t svas t blijven 
s taan . Geen spotterni j en misère zal haa r kunnen vern ie t igen , 
omdat he t onze philatel ie is, de verzamelspor t van en voor 
velen. 

Vivat, crescat , f loreat Phi la te l ia! 

llïtaift€f] 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op w a r e 

g roo t te , tenzij he t tegendeel is aangegeven. L = l iggend- , 
S = s taand fo rmaa t . 

A R G E N T I N I Ë . 

mmmmmmmmmm 
Hierbij de afbeelding van een der 

beide waarden van de in het vor ige 
n u m m e r vermelde gelegenheidsser ie . 

De 15 centavos is gedruk t in he t 
zelfde fo rmaa t ; het zegelbeeld toont 
een p a a r handen met op den ach te r 
grond de v laggen van Argent in ië en 
Brazil ië. 

Eén millioen series werden gedruk t . 
Dienstzegel, opdruk iM.J.I. op onder

s taand frankeerzegel der ui tgif te 1925-
1927: 

1 centavo, bruingeel . 
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AUSTRALIË. 

Frankeerzegels ter gelegenheid van 
het 25-jarig regeeringsjubileum van 
koning George V van Engeland: 

2 pence, rood. 
3 „ blauw. 
2 shilling, violet. 

Alle waarden in de afgebeelde teeke-
ning: George V als veldmaarschalk; 
het paard „Anzac", dat de koning be
rijdt, is een geschenk van het Austra
lische gemeenebest. 

Het papier toont het watermerk 
kroon met C of A. 

BAHAMAS. 

Prankeerzegel in nieuwe 
teekening, papier met het 
meervoudig watermerk: 

8 pence, rood en blauw. 

BELGIË. 

Spoorwegpakketpostzegels ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan der spoorwegen: 

10 centimes, karmijn. 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1 franc, lila. 

2 francs, grijs 

violet. 
sepia. 
blauwgroen. 
oranje. 
groen. 
ultramarijn. 
donkerolijf. 
karmijn. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
20 
30 
40 
50 

100 

oranje. 
bruinviolet. 
roselila. 
groen. 
violet. 
donkerolijf. 
blauwgroen. 
karmijn. 
groen. 
violet. 
sepia. 
karmijnrood. 
ultramarijn. 

J, K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Op de centimes-waarden is een moderne Dieseltrein af
gebeeld, op de franc-waarden de eerste Belgische locomotief, 
Le Beige, van 1835. 

De zegels blijven tot ultimo December 1937 voor fran
keering geldig. 

Voor verdere bijzonderheden zy verwezen naar Philate-
listisch Allerlei in dit nummer. 

BRITSCH-NYASSALAND. 

mmm^m^^ 

l A É M ^ U H k ^ 

Nieuwe waarden in neven-
staande teekening, papier met 
het meervoudig watermerk in 
sier schrift: 

4 pence, roodviolet. 
9 pence, oljjfgroen. 

BULGARIJE. 

: . 
BbArAPÏl<4 
i<HS'ï"-^vi-^ ml SI 4 ISl^T^H 1 

1 P ^ L J H i 

Het voetbal-tournooi van de Balkanvolken werd gevierd 
door de uitgifte van een speciale serie, op het voetbalspel 
betrekking hebbend: 

1 lewa, groen. (L). 
2 „ grijsblauw. (S). 
4 „ rood. (L). 
7 „ lichtblauw. (S). 

14 „ oranje. (S). 
50 „ bruinlila. (S). 

De zegels zijn gedrukt op papier met het watermerk golf-
lijnen. 

Naar Maison Fischer te Parijs ons meldt, bedraagt de op
laag van de 50 lewa 5000 exemplaren. 

CANADA. 
De in het vorige nummer 

aangekondigde nieuwe serie is 
beieids verschenen. Te melden 
zijn de frankeerzegels: 

1 cent, groen. Konings
buste. 

2 cents, bruin. Idem. 
3 „ rood. Idem. 
4 „ oranje. Idem. 
5 „ blauw. Idem. 
8 „ roodoranje. Idem. 

10 „ rose. Bereden 
politie. 

13 cents, violet. Confederatie van 1864. 
20 „ olijfgroen. Niagara-watervallen. 
50 „ donkerviolet. Wetgevende Kamer te Victoria. 

1 dollar, blauw. Monument voor Chaplain te Quebec. 
Expressezegel: 

20 cents, karmijn. Allegorie van den vooruitgang. 
Luchtpostzegel: 

6 cents, bruin. 

CEYLON (Juni 1935). 
Frankeerzegel in nieuwe teekening: 

10 cents, purper en zwart. Rijstbouw. 
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Wü geven hierbij tevens de teeke
ningen van de in het vorige nummer 
vermelde waarden. 

De 2 cents is gedrukt in staand, de 
andere waarden in liggend formaat. 

CHAMBA (Juni 1935). 
Opdruk Chamba State op onderstaande frankeerzegels van 

BritschIndië met het meervoudig watermerk ster: 
9 pies, donkergroen. 
1 a. 3 p., lila. 

Alsvoren met den opdruk Chamba Service op frankeer
zegels met den tekst India postage: 

9 pies, donkergroen. 
1 a. 3 p., lila. 

CHILI. 

Luchtpostzegels in diverse land
schapteekeningen: 

3 pesos, bruinrood. 
4 „ sepia. 

CHINA. 
Waardeopdruk op frankeerzegel in het jonktype: 

1 et. op 2 cents, geelgroen. 
COLUMBIA. 
Ter gelegenheid van een RoodeKruisweek verscheen een 

verplicht toeslagzegel: 
5 centavos, ol(jf en rood. 

Het is gedrukt in groot, liggend formaat en toont een 
vrouw, die tusschen haar uitgespreide armen „figuren dei
ellende" houdt. 

Dit zegel moest gedurende een week aan de gewone fran
keering der brieven worden toegevoegd. 

COOKEILANDEN. 

DUITSCHLAND. 
Ter eere van de drie toondichters Heinrich Schütz, Johann 

Sebastian Bach en Georg Friedrich Händel versehenen onder
staande frankeerzegels: 

6 pfennig, donkergroen. 
12 „ bruinrood. 
25 „ blauw. 

Zij dragen achtereenvolgens de beel
tenissen van genoemde musici met de 
jaartallen 1585 1936, resp. 1685 1935 en 
1685 1935. 

De zegels zijn gedrukt op papier met 
het watermerk hakenkruis en alle in het 
afgebeelde formaat. 

De oplaag is beperkt; met den ver
koop werd op 21 Juni j.1. begonnen. 

De in zeer klein schrift vermelde 
tekst en jaartallen aan den voet der 
zegels maakt, dat sommige cijfers zeer 
onduidelijk zijn afgedrukt. In ons bezit 

is b.v. het Händelzegel, waarvan de 8 van 1685 sterk mis
vormd is. De heer Van Caspel, wien wij de eerste toezending 
dezer zegels danken, schrijft in het bezit te zijn van een 
dergelijk zegel met het jaartal 1585. 

Van de afgebeelde toonkunstenaars volgen hieronder nog 
eenige bijzonderheden. 

Heinrich Schütz, de minst bekende van het drietal, werd in 
1585 geboren en stierf in 1672 te Dresden. Bekend organist 
aan het hof te Cassel; componeerde meerdere cantates, enz. 

Johann Sebastian Bach, geboren in 1685 en overleden in 
1756, was en is tot op heden de grootste protestantsche kerk
musicus en organist van Duitschland. In zijn stijl heeft de 
polyphone kunst haar hoogste ontwikkeling gevonden. Hij 
schreef talrijke preludiën en fugen voor orgel, koraalgezang, 
enz. 

Georg Friedrich Händel, geboren 1685, overleden 1759, 
componeerde talrijke opera's en oratoria, o.a. het „Utrechtsche 
Te Deum". Zyn meest bekende werk is de „Messias". 

i \ 
( ^ A 

■3 . i'.  3 12i:T:;.,rnI2 

iiXcutfdüs'Rdthg ïïXcutfdiisjllieifhC 

6,rY.rrr"'̂ ::,6 

s , , ' , ,; :;,,■ 
T^Ê 
1 gSmilSiim ' 

avaaAkmihstisjtoimBTUMB i 

m 
m 
m 

^ ^ ; 

iÖ^J' 
Opdruk „Silver Jubilee of King 

George V. 19101935", op frankeer
zegels der uitgifte 1932: 

1 penny, karmijn. 
2'A pence, leiblauw en blauw. 

(Opdruk karmijn). 
6 „ oranje en groen. 

COSTARICA. 
Het 50jarig bestaan van het Roode Kruis werd herdacht 

door de uitgifte van een speciaal zegel in groot formaat, 
waarop een verpleegster is afgebeeld: 

10 centimos, rose. 
DANZIG (Juni 1935). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening: 

8 p. op 7 pf., geelgroen. (Yvert nr. 177a). 
25 pfennig, karmijn. 

Het aangekondigde blok, uitgegeven ter gelegenheid van de 
Ostropa (zie Juni en voorafgaande nummers), is verschenen 
met de waarden: 

3 pfennig, bruin. (Slot Allenstein). 
6 „ donkergroen. (Gedenkteeken Tannenberg). 

12 „ donkerrood. (Slot Königsberg). 
25 „ blauw. (Slot Heilsberg). 

De achtergrond is bij de 3 pfennig het zwak contour van 
de landkaart van OostPruisen, bij de 6 pfennig de gesty
leerde adelaar, bij de 12 pfennig de Hitlerjeugdvlag en bij 
de 25 pfennig een eikenblad. 

Druk en kleuren zjjn voortreffelijk. 
De afbeelding is op 2/3 bü 2/3 der ware grootte. 
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FRANKRIJK. 

pwmms^^ß 
Het 300-jarig bestaan der Académie 

Frangaise bracht een speciaal zegel 
volgens afbeelding: 

1 franc 50, roserood. 
Het toont het portret van den be

kenden kardinaal Richelieu, grond
vester dezer academie. 

IRAN. 

Als eersteling der serie definitieve 
frankeerzegels met den tekst „Postes 
Iianiennes" is te melden: 

10 dinars, violet. Sjah Pahlavi. 
Philatelie „Orient" te Teheran dank 

voor toezending. 

JOHORE. 
Frankeerzegel, portretten van den sultan met zijn Euro-

peesche gemalin: 
8 cents, grijsgroen en violet. 

Het papier toont het watermerk in sierschrift. 
Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar het mede

gedeelde op blz. 62 van den loopenden jaargang. 
KENYA, UGANDA, TANGANYIKA. 

ü B S B S S B Portzegels in de afgebeelde cijfer-
teekening: 

5 cents, violet. 
10 „ rood. 
20 „ groen. 
30 „ bruin. 
40 „ ultramarijn. 

1 shilling, grijs. 

LUXEMBURG. 
De in het vorige nummer vermelde nieuwe frankeerwaarde 

verscheen eveneens met den opdruk Officiel: 
70 centimes, violet. 

NIEUW-GUINEA. 
De op biz. 51 van het Maart-nummer aangekondigde hooge 

luchtpostwaarden z\jn thans verschenen: 
£ 2, purper. 
£ 5, groen. 

Het zegelbeeld toont een vliegtuig boven een bergland
schap. 

NIEUW-ZEELAND. 

Luchtpostzegels volgens af
beelding, papier met het wa
termerk ster en N.Z.: 

1 penny, karmijn. 
3 pence, violet. 
6 „ blauw. 

Het zegelbeeld geeft het 
eindstation van de luchtroute 
weer (New Zealand Air Ter
minal). 

NIUE. . ' 
Opdrukken als vermeld onder de Cook-eilanden op frankeer

zegels der uitgifte 1932: 
1 penny, karmijn. 
2'A pence, leiblauw en blauw. (Opdruk karmijn). 
6 „ oranje en groen. 

PARAGUAY (Juni 1935). 
Luchtpostzegels van 1933, Graf Zeppelin, in gewijzigde 

kleuren en met het opgedrukte jaartal 1935: 
22.50 pesos, violet. 
45 „ blauw. 

Het luchtpostzegel van 1931, Yvert nr. 46, verscheen in 
nieuwe kleur: 

5 centavos, violet. 
PERU. 
In nieuwe teekening, overeenkomende met de 2 centavos 

der jubileumserie, vierde eeuwfeest van Lima, verscheen 
onderstaand frankeerzegel: 

2 centavos, purper. 
Het zegelbeeld geeft de bekende episode weer „Pizarro y 

los trece" (Pizarro met de dertien). 
Het werd eveneens uitgegeven met den tweeregeligen op

druk Pro Desocupados (Voor de werkloozen). 
POLEN. 

Aanvullingswaarden der in het vorige nummer vermelde 
rouwserie: 

5 groszy, zwart en donkergrijs. 
15 „ zwart en donkergrijs. 
45 „ zwart en donkergrijs. 

1 zloty, zwart en donkergrijs. 
Ten einde de gelden te verkrijgen voor de oprichting van 

een monument voor wijlen maarschalk Pilsudski, weiden 
onderstaande frankeerzegels voorzien van den opdruk „Kopiec 
Marszalka Pilsudskiego". Aldus zijn te melden: 

15 groszy, loodbruin. (Opdruk blauw). 
25 „ blauw. (Opdruk rood). 

Laatstgenoemde is het herinneringszegel van 1934 in groot, 
staand formaat. 

PORTUGAL. 

pm99m 
k: 

p* 

1 a EXPOStCAO 
^ FILATELICA 

IPORTUGUESA 

MMÉM 
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Ter gelegenheid van de in Juni j.1. te Lissabon gehouden 
postzegeltentoonstelling verscheen het frankeerzegel: 

40 reis, rood. 
Voor den aanmaak van dit zegel werd een nieuvî e galvano 

vervaardigd; eerst werden de zegels gedrukt en daarna werd 
de kop met de nieuwe galvano geperst. Deze persing ge
schiedde zóó zwak, dat het resultaat daarvan in water spoedig 
verdwijnt. 

Frankeerzegels in nieuwe teekeningen: 
4 centavos, zwart. 
5 „ blauw. 

15 „ bruinrood. 
Op de 15 centavos is de beeltenis van Hendrik den Zee

vaarder weergegeven. 
Firma Voet te Rotterdam dank voor toezending. 
RUMENIE. 

Ter gelegenheid van het 5jarig regeeringsjubileum van 
koning Karel II verscheen een serie frankeerzegels in ver
schillende teekeningen: 

25 bani, donkerbruin. (S). 
1 leu, violet. (S). 
2 lei, groen. (L). 
6 + 1 lei, roodbruin. (S). 

10 + 2 „ blauw. (L). 
De toeslag komt ten goede aan de nationale jeugdopvoeding. 
Op vier waarden zijn padvinders enz. afgebeeld, op de 6 lei 

is de koning weergegeven in padvindersuniform. Op alle 
waarden komt een afbeelding der medaille voor, die verleend 
wordt aan hen, die nuttig werk verrichten op het gebied van 
de sportieve opvoeding der jeugd. De letters O E T R zijn de 
afkortingen voor Oficial Educatiei Tineretului Roman (Insti
tuut voor de opvoeding der Rumeensche jeugd). 

De zegels z]jn gedrukt op papier met het koerseerend 
watermerk. 

SALVADOR. 

Van de in het Meinummer 
vermelde luchtpostzegels 
verschenen de onderstaande 
waarden met den zwarten 
opdruk Habilitado: 

15 c, karmijn^ 
25 „ violet. 
30 „ bruin. 
55 „ ultramarijn. 

SAMOA. 
Opdrukken als vermeld onder Cookeilanden op frankeer

zegels der uitgifte 1922: 
1 penny, karmijn. 
2]Ä pence, blauwgroen. 
6 „ rose. 

SPANJE. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, autogiro boven een stad: 

2 p9§etas, grijsblauw. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 

Gelegenheidszegels, ter herinnering 
aan den Slavenapostel Cyrillus, die 
1000 jaren geleden in Moravië kwam. 
Naar men zegt is hij de uitvinder van 
het Cyrillisch schrift. 

50 heller, groen. 
1 kroon, wijnrood. 
2 kronen, blauw. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 

■ (53b SAN O Eij') « i f 

UMÉMtÉMttAi 

De Californa Pacific inter
nationale tentoonstelling te 
San Diego, gehouden ter gele, 
genheid van het 400jarig be
staan der stad, bracht onder 
staand frankeerzegel: 

3 cents, violet. 
Het zegelbeeld geeft een 

gezicht op de stad weer. 
Den heer Abma te Grand 

Rapids dank voor toezending. 
v. B. 

cVcrWacMcn 
KïeiiVe Uitgiften 

Oplaa^ci/fcrs.enj.^ 

BELGISCHCONGO. 
Op 1 Juli j.1. was het 50 jaren geleden, dat de Congostaat 

werd gesticht, welke later werd ingelijfd als Belgische kolonie'
Binnenkort verschijnt ter herinnering aan dit 50jarig be

staan een speciale serie van 7 frankeerzegels tot een totale 
waarde van ruim 17 francs. 

CUBA. 
Ten einde de revolutie van 1933 ook philatelistisch vast te 

leggen, zal binnenkort een herinneringsserie verschijnen van 
5 frankeer en 2 luchtpostzegels. 

EGYPTE. 
Het eerstvolgend internationaal geneeskundig congres zal 

in December a.s. te Cairo worden gehouden, voor welke ge
legenheid een speciale serie zal worden uitgegeven. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
Stamp Collecting geeft de volgende o f f i c i e e 1 e oplaag

cijfers der Gordonserie en van de jongste opdrukken op 
luchtpostzegels. 

Gordon herinneringszegels: 5 millièmes: gedrukt 959.000, 
verkocht 821.095; 10 m.: 125.000 resp. 78.678; 13 m.: 71.500 
resp. 25.120; 15 m.: 126.500 resp. 70.836; 2 piastres: 110.000 
resp. 55.829; 5 p.: 77.500 resp. 23.087; 10 p.: 21.500 resp. 
13,821; 20 p.: 16.500 resp. 7.225; 50 p.: 16,000 resp. 5.501. 

Luchtpostzegels van 4>^ p. overdrukt met 3 p.: gedrukt 
16.000, verkocht ?; idem overdrukt met 7J^ p.: 10.000 resp. ?; 
idem ovedrukt met 10 p.: 10.000 resp. ?; idem 3 mill, over
drukt met 2)^ p.: 24.050 resp. ?; idem 5 mill, overdrukt met 
2% p.: 47.750 resp. ?; idem 10 mill, overdrukt met 15 mill.: 
58 300 resp. ? 

FRANKRIJK. 
Ten einde te kunnen voldoen aan de talrijke aanvragen van 

verzamelaars is door den minister van P.T.T. besloten, dat 
voortaan de portzegels aan alle kantoren der posterijen ver
kriigbaar zullen zijn. 

Maison Fischer te Parijs meldt ons, dat het speciale zegel 
— Art et Pensee — waarvan de extraopbrengst bestemd is 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGBN. 
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voor vyerklooze intellectueelen, binnenkort verschijnt in de 
waarde 50 centimes, met een toeslag van 1 franc. 

IERLAND. 
Tot dusverre gebruikte men hier voor de hoogere frankeer-

waarden 23^, 5 en 10 shillings zegels van Groot-Britannië, 
voorzien van den opgedrukten landsnaam. Hieraan kom1; 
binnenkort een einde; een prijsvraag is door den minister 
van P.T.T. uitgeschreven voor een passende teekening voor 
genoemde waarden. Deelnemers aan deze prijsvraag kunnen 
volstaan met het inzenden van een eenvoudige schets. Zy, die 
verzocht worden deze schets nader uit te werken, krijgen 
5 pond vergoeding; het definitief aangenomen ontwerp wordt 
beloond met 50 pond. 

MAROKKO (Fransche kantoren). 
Het jongste Bulletin Mensuel geeft de volledige oplaag-

cijfers van de in het Juni-nummer vermelde zegels met de 
buste van maarschalk Lyautey. Deze zijn: 50 centimes: 
150.000; 1 franc: 50.000; 5 francs 10.000; luchtpostzegel 
110.000 stuks. 

PORTUGAL. 
Op 5 October a.s. zal het 25 jaren geleden zijn, dat de repu

bliek werd gesticht. Deze herinneringsdatum zal een of meer 
speciale zegels brengen van het moederland en de koloniën. 

VENEZUELA. 
Vanaf 1 Juni j.1. zijn krachtens besluit van den president 

talrijke zegeluitgiften buiten koers gesteld. Vanaf genoemden 
datum ziJn alleen voor frankeering geldig de frankeer- en 
luchtpostzegels, gedrukt op het zoogenaamde veiligheids-
papier. 

ZANZIBAR. 
De wijziging in de munt, Oost-Afrikaansche shillings en 

cents in plaats van rupees en cents, welke 1 Januari a.s. in
gaat, zal nieuwe frankeerwaarden met zich brengen. 

V. B. 

NEDERLAND. 
De zomerzegels. 
Zoo zijn dan eindelijk, aangekondigd door verschillende 

persberichten, de zomerpostzegels verschenen. Zouden eerst 
op 17 Juni de 5 en 6 cent uitkomen, een nader bericht meldde 
dat op dien datum om druktechnische redenen de IK en 5 cent 
verkrijgbaar zouden worden gesteld; de 6 en 12K cent zouden 
op 21 Juni volgen. Weer later werd medegedeeld dat de beide 
laatste waarden reeds op 20 Juni aan de kantoren waren af
geleverd, op dien dag waren ze hier en daar al verkrijgbaar. 

Wij laten hier voor de volledigheid nog volgen Dienstorder 
H 369bis van 12 Juni: 

1. Ter aanvulling van Dienstorder 353bis/1935 wordt mede
gedeeld, dat de netto-opbrengst boven de frankeerwaarde van 
de jaarlijksche uitgifte van de z.g. zomerpostzegels ditmaal 
voor de helft ten goede komt aan de Nederlandsche Vereeni-
ging tot bevordering van den arbeid voor onvolwaardige 
arbeidskrachten (AVO), die de opbrengst zal besteden voor 
het scheppen van werkgelegenheid en het verbeteren der 
sociaal-economische positie van die onvolwaardigen, die in 
het gewone bedrijfsleven geen plaats kunnen verwerven. 

2. De andere helft van de netto-opbrengst komt dit jaar 
ten bate van de belangrijkste orkesten van ons land. 

3. De voorstellingen op de zegels zijn in overeenstemming 
met het doel der uitgifte: twee zegels, respectievelijk van 
l/< c. en ß c , herinnerend aan het sociale doel, geven de 
beeltenissen van respectievelijk H. D. Guyot (1753-1828), die 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN, 

door de stichting van de eerste Nederlandsche doofstommen-
inrichting te Groningen in 1790 de grondlegger is geworden 
voor het doofstommenonderwijs in Nederland, en prof. F. C. 
Donders (1818-1889), de wereldbekende physioloog en oog
heelkundige, die als hoogleeraar te Utrecht werkzaam, een 
der grondleggers werd werd nieuwere oogheelkunde. De beide 
andere zegels, van 5 c. en 12J4 c , brengen het cultureele doel 
der uitgifte in beeld en dragen de afbeeldingen van de toon
kunstenaars Alphons Diepenbrock (1862-1921) en J. Pzn. 
Sweelinck (1562-1621). 

4. De zegels, welke zijn uitgevoerd in plaatdruk, zijn ver
vaardigd naar ontwerpen van den kunstschilder W. A. van 
Konijnenburg te 's-Gravenhage en gegraveerd bij de firma 
Enschedé te Haarlem. 

5. De kleur van de nieuwe zegels is: IK cent rood, 5 cent 
sepia, 6 cent donkergroen en 12 K cent blauw. 

6. De afmetingen zijn dezelfde als die van de crisispost
zegels. 

Aan een persbericht ontleenen wy nog, dat de zegels voor 
de frankeering geldig z\jn tot en met 31 December 1940 
(zooals bekend zijn zij verkrijgbaar tot en met 12 October 
1935). 

En nu de zegels zelf. De afbeeldingen gaan hierbij. Behalve 
het portret met de naam en de jaartallen dragen zij onder 
het woord Nederland de inscriptie „Cultureele & sociale zorg". 
De kleuren zijn als boven beschreven, dus: 

i'A ( + IK) cent karmijnrood, 
5 (-h 3 ) cent sepia, 
6 (-j- 4 ) cent donkergroen, 

12K ( + 3K) cent blauw. 
De zegels hebben n i e t , zooals het hoofdbestuur der P.T.T. 

ons wil doen gelooven, het formaat van ds crisiszegels, dat 
22 K X 33 mm. bedroeg, en dat is ook de reden dat er geen 
gebruik kon worden gemaakt van de voor dit formaat beschik
bare tandingskam 13 : 14. Het formaat van de zomerzegels 
is 21,K bij 28K ä 29K mm. (bij de verschillende waarden iets 
uiteenloopend), ze zijn dus bijna K cm. korter dan de crisis
zegels. 

De oude uitspraak „Nederland is het land der tandingen" 
gaat ook hier weer op. De beide meest-gebruikte waarden, 
IK en 6 cent, hebben k a m tanding 12K : 12, de 5 en 12K 
cent hebben 1 ij n tanding 12 : 12. Er is natuurlijk kans dat 
voor een eventueele nieuwe oplaag van de 5 of 12 K cent ook 
kamtanding zal worden gebruikt. 

Wij meenden eerst, dat de kamtanding van de IK en 6 cent 
dezelfde was als van onze plakzegels en van de De Ruijter-
zegels, die hetzelfde formaat hebben, en eveneens kamtanding 
12 K : 12. Laatstgenoemde zegels worden en werden echter 
gedrukt in vellen van 150 stuks, de kam is 15 zegels hoog; 
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de vellen zomerzegels hebben 100 zegels. Legt men een vel 
zomerzegels en een vel plakzegels op elkaar, dan blijkt de 
tanding niet geheel overeen te komen. Voor de zomerzegels 
zal dus een nieuwe kam in gebruik zijn genomen, tenminste 
een die ons niet bekend was. 

De velgrootte is dus 100 zegels; op de randen van de vellen 
de bekende dubbele lijn, en onderaan het plaatnummer. De 
eerste dagen was van alle waarden uitsluitend nummer 1 
verkrijgbaar. Na ruim een week schijnt echter aan de post
kantoren bericht gezonden te zijn, de nog niet aangebroken 
vellen met nummer 1 terug te zenden, waarvoor zij dan andere 
zouden ontvangen. De reden daarvan kon niemand ons ver
tellen. Een feit is dat enkele dagen later de 5 cent met 
plaatnummer 2 verkrijgbaar was. 

Het papier heeft geen watermerk. 
Een Utrechtsch lezer, die prof. Donders persoonlek heeft 

gekend, schrijft ons dat het portret op de zegels in het minst 
niet op hem lijkt (de Utrechtsche lezers moeten het zegel eens 
gaan vergelijken met het beeld op het Janskerkhof); verder 
dat de slappe boord, die de hooggeleerde draagt, in die jaren 
nog niet was uitgevonden. 

Het zal de verzamelaars opgevallen zijn, dat op de aanplak
biljetten in de postkantoren de 5 cent in groene en de 6 cent 
in sepia kleur is afgebeeld. Wij vernamen (historisch!) dat 
aan een van de postkantoren een kooper er beslist op stond, 
de zegels in dié kleuren te ontvangen. 

Maar na deze aanmerkingen moeten wij toch verklaren, dat 
de uitvoering van de zegels uitstekend is, zij zijn een sieraad 
voor het album. 

De ly, cent grijs verschenen. 
Gelijktijdig met de eerste zomer

zegels verscheen de al eenige maan
den geleden aangekondigde 1'A cent 
in grijs, inplaats van roodviolet. De 
kleur is iets groenachtiger dan van 
de >2 cent. 

Zooals bekend is de kleur van dit 
zegel veranderd omdat de vorige 

kleur zoo „vloekte" op rouw-enveloppen. Maar, schreven enkele 
lezers ons, waarom moeten op verlovings-, ondertrouw- of 
geboorteberichten nu toch „rouw"-zegels geplakt worden? 
Het is ons ook niet duidelijk waarom uitsluitend met de over
ledenen, niet met de levenden rekening gehouden v erd. Daar
om dienen noodzakelijk ook 1'A cent-zegels in lir'/itblauwe en 
rose kleur uitgegeven te worden; bij de geluktelegrammen 
kan men toch ook uit enkele verschillende kiezen. Wij denken 
niet, dat het hoofdbestuur P.T.T. hier eenig bezwaar tegen 
kan hebben. 

De 1 gld. port in nieuwe tanding. 
Verschenen is de 1 gld. port met de nieuwe tanding 

13% : 12'A (oplaag B). Tegelijk is de kleur van dit zegel 
iets veranderd, de tint is iets meer karmijnrood dan van 
de oude 1 gld. 

Nieuwe oplaagletters. 
IK cent grijs A; 2 cent O; 3 cent N; 25 cent M; 36 cent F; 

40 cent O. 
Nieuwe etsingnummers en tandingen. 
5 cent R: L 471, R 471. 
6 cent O: L 472, R 472, L 476, R 476. 

10 cent I: R 453. 
25 cent M: 469. 
36 cent F : 474. 
40 cent O: 470. 
Tanding van alle Gl. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1% cent grijs A: 245. 
2 cent O: 241. 
3 cent N: 239, 240. 
Tanding van alle Gl. 
Buitengebruikstelling van postzegels. 
In het vorig nummer namen wij uit de betreffende dienst

order over, dat de buiten gebruik komende kinderzegels niet 

voor geldige zegels konden worden ingewisseld. Dit blijkt niet 
juist te zijn; de bedoeling is dat alleen de frankeerwaarde, 
niet de toeslag zal worden vergoed bij inruiling; de zegels 
zijn wel degelijk tegen gewone frankeerzegels in te wisselen. 

Wij danken den heer Reijerse voor een mededeeling hier
over, en ontleenen nog daaraan, dat voortaan geregeld de 
kinderzegels in het laatste jaar van hun geldigheid tegen 
gewone zegels ingewisseld kunnen worden. De zegels, die op 
1 Januari 1937 buiten koers komen b.v., zijn in 1936 in
wisselbaar. 

De uitgifte 1867. 
Zooals bekend is bestaan er bij de derde serie van Neder

land, behalve het verschil van de waardecijfers, nog andere 
kenmerken die een onderscheiding van de beide typen moge
lijk maken, uitgezonderd bij de 50 cent. Eén daarvan is een 
klein gekleurd puntje in de bovenste helft van het linker
been van de N van Cent. 

Tot dusver werd steeds geschreven (laatstelijk in het 
jubileumboek, blz. 94), dat dit puntje voorkomt bij de 5, 10, 
15, 20 en 25 cent in type II, terwijl het bij die vijf waarden 
in type I ontbreekt. 

De heer Plant, De Bilt, toonde ons echter onlangs een zegel 
van 15 cent, dat volgens de waardecijfers tot type I zou 
moeten behooren, maar dat het bewuste puntje in de N ver
toonde, zoodat wij gingen twijfelen. Bij bestudeering van 
andere exemplaren 15 cent type I bleek echter, dat al deze 
zegels het bewuste puntje hebben. Bij andere waarden in 
type I komt het niet voor. 

De opgaaf in het jubileumboek moet dus verbeterd worden; 
een punt van verschil tusschen type I en II van de 15 cent 
is hierdoor vervallen. 

NED.-INDIE. 
Lichte afstempeling. 
Wij schreven in het vorig nummer over klachten van ver-

zamelaarszijde over zware afstempelingen; in het Postzegel
blad voor Indië van 1 Juni j.1. troffen wü het volgende stukje 
aan: 

Als gevolg van de vele klachten van verzamelaarszij de over 
zware afstempeling der Indische zegels van den laatsten tijd 
zegde het hoofdbestuur van den P.T.T.-dienst alle mede
werking toe en besloot dit schrijven met: 

„Teneinde zooveel mogelijk tegemoet te komen aan sedert 
door belanghebbenden kenbaar gemaakte wenschen, is in
middels opracht gegeven tot een geregelde l i c h t e af
stempeling van de weldadigheidszegels, terwijl bovendien 
voor postzegelverzamelaars de gelegenheid is opengesteld om 
ook voor de overige zegels een lichte afstempeling te ver
krijgen, indien daarom speciaal wordt verzocht en de aan
bieding van de te stempelen stukken aan een der loketten 
geschiedt. Tegen lichte afstempeling van stukken, welke met 
speciale postvluchten e. d. moeten worden vervoerd, bestaat 
evenmin bezwaar. 

In al deze gevallen zal afzonderlijke afstempeling van elk 
zegel achterwege kunnen worden gelaten." 

Wij danken onzen correspondent voor een bericht met de
zelfde strekking. Hij schrijft ons, dat bovenstaande bepaling 
van eind April is. Behalve voor de zegels, welke op te ver
zenden stukken zijn geplakt, geldt dit voorschrift ook voor de 
ongebruikte, in omloop zijnde zegels, welke los ter afstem
peling worden aangeboden. 

'ostetukkeïL. 
ainiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimitHnmiiHiiiiiiiHiiiniiiiiimniiir 

NEDERLAND. 
Dienstorder H 354 van 5 Juni meldt: 
Postbladen. 
1. Er zullen nieuwe postbladen met een zegelafdruk van 

6 cent worden aangemaakt. 
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2. Met den verkoop dezer postbladen mag niet eerder worden 
begonnen, dan nadat de voorraad van die met den opdruk „6" 
op den zegelafdruk van T'A cent zal zijn verkocht. 

3. Aan de loketten voor verzamelaars kan echter onmiddel
lijk na ontvangst met den verkoop worden aangevangen. 

Ik houd mü beleefd aanbevolen voor toezending, zoodra 
de eerste verkrijgbaar zijn, om de datum van uitgifte te 
kunnen vaststellen, 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Ook de binnenlandsche briefkaarten van 50 c. blauw, klein 

formaat, met 2- en met 3-taligen tekst, zijn gemeld met den 
rooden opdruk 35 e. in een vierkant kastje. 

CHINA. 
Bern verdeelde nieuwe briefkaarten, met de afbeelding van 

Sun-Yat-Sen in den stempel. De jonk schijnt dus nu afgedaan 
te hebben en het voorbeeld der postzegels, emissie 1931-1933 
wordt gevolgd. Tekst uitsluitend Chineesch. Te melden zijn 
de enkele en de dubbele kaarten van 1 c. geel, 214 c. groen 
en 15 c. rood, op klein formaat zeemkleurig karton. Dezelfde 
serie van 6 stuks werd eveneens verdeeld met den opdruk in 
zwart voor de provincie Sinkiang. 

DUITSCHLAND. 
Van de 10 nog ontbrekende winterhulp-kaarten zijn er sedert 

de vorige melding weder 8 gevonden. Nu zijn alleen de nrs. 
169 en 170 nog niet gezien; vermoedelijk zyn dit kaarten 
zonder waardestempel. 

De 58e oplaag der prentbriefkaarten is volgens Die Ganz
sache verschenen. Deze serie omvat weder 9 stuks, te weten: 
1 en 4. Bad Soden im Taunus; 2. Dresden, Deutschlands 
wundervolle Kunststadt; 3 en 6. Mit den Eibdampfern nach 
Bad Schandau; 5. Luftkurort Dillenburg; 7. Liebstadt (Sa.); 
8. See-, Sol- und Moorbad Heringsdorf; 9. Ostseebad Ahlbeck. 

HONGARIJE. 
Ter eere van zeilwedstrijden op het Balaton-meer werden 

prentbriefkaarten in donkergroen met den turul in den stem
pel uitgegeven. De afbeelding staat op de voorzijde links 
bovenaan. Tusschen stempel en afbeelding, in een passende 
versiering de omschrijving Levelözolap in een band, waar
onder Baltonert en daaronder wederom 2 Filler. Aangezien de 
waarde-aanduiding in den stempel 10 f. bedraagt, is die 2 f. 
vermoedelijk een toeslag, Bei;n, dat deze kaarten uitdeelde, 
vermeldt niets daaromtrent, ook niet hoeveel kaarten deze 
serie omvat. 

ITALIË. 
In den gebruikelijken vorm verschenen, blijkens de circu

laire van Bern, postpakketkaarten van 4 lire olijfkleurig, van 
13 1. oranjebruin en van 15 1. violet. 

KAAP VERDISCHE EILANDEN. 
Eveneens door tusschenkomst van Bern kan ik een brief

kaart melden van 45 c. blauw op zeemkleurig karton. Nog 
klein formaat en met in den stempel het maaister-type. 
KENYA, UGANDA EN TANGANYIKA. 
Het is alweder Bern, van waaruit de rondzending plaats 

vond van de volgende stukken, die gelijken op de vroegere 
uitgiften, met dit verschil dat nu aan den tekst „Tanganyika" 
is toegevoegd. Het zijn een briefomslag van 20 c. oranje 
152 : 94 wit papier (Die Ganzsache meldt twee formaten van 
134:109 en 146:89); een briefomslag voor aangeteekende 
stukken van 50 c. blauw eveneens formaat 152 : 94; een post-
blad van 20 c. oranje met den koningskop, zooals die op de 
briefkaarten voorkomt, in den stempel, en dan nog brief
kaarten van 15 c. en 15 -1- 15 c. rood op zeemkleurig karton, 
klein formaat. 

OOSTENRIJK. 
Uit Berlijn wordt het verschijnen gemeld van drie nieuwe 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

poststukken van de nieuwe reeks met den dubbelen adelaar 
in den stempel. Het zijn een adreswijzigingskaart van 12 gr. 
bruin op blauw papier, een po&twissel van 24 gr. blauwgroen 
op zeemkleurig karton en een postopdrachtskaart van 
15 gr. lilabruin op grijsblauw. 

PERZIE. 
Eigenlijk moest het voorbeeld der poststukken gevolgd woi*-

den en niet meer gerept worden van Perzië, maar van Iran. 
De tekst van de briefkaart van 90 dinar rood op groenachtig 
karton is gewijzigd in Carte Postale de l'Iran en het woord 
Perse meervoudig door strepen onduidelijk gemaakt. Boven 
dat woord staat nu in zwart l'Iran. Te gelijker tijd werd de 
waarde veranderd, dat wil zeggen de kaart werd voor binnen-
landsch gebruik bestemd, door de nieuwe waarde van 10 dinar, 
in perzische en latijnsche letters, schuin van boven naar 
beneden in zwart door den waardestempel te drukken. Dit 
bericht ontleen ik aan Die Ganzsache. 

NEDERLAND. 
Op 1 Juli 1935 is een postagentschap, genaamd Amster

dam W-Admiraal de Ruyterweg, gevestigd. 
8 Juli 1935 is het bij-p.t.t. kantoor Haarlem-Frans Hals

straat verplaatst naar het perceel Haarlem-Schoterweg 92-94. 
Op de dienstenveloppen van den postcheque- en girodienst 

komt, afgewisseld door den dubbelringstempel CENTR. -
POST-GIHO-KANT. 's GRAVENHAGE. tusschen dubbele 
goltlijnen de 4-regelige tekst voor ZOMERPOSTZEGELS / 
DOOR KOOPEN STEUNT GIJ / SOCIALE EN CULTU-
REELE / BELANGEN. 

NED.-INDIE. 
Dr. Weigand zendt ons de volgende beschikking van het 

hoofd van het bedrijf der posterijen van 29 April 1935, 
nr. 13297 / Post Al . Onderwerp: Machinale frankeering van 
drukwerken. 

„Besloten is — voorloopig bij wijze van proef en uitsluitend 
op Java — de gelegenheid open te stellen om groote hoeveel
heden drukwerken (prijscouranten, circulaires, enz.) voor zoo
ver deze zich althans leenen tot machinale frankeering, on
gefrankeerd ter post te bezorgen." 

Afstempeling vindt slechts plaats te Batavia-C. en er moe
ten minstens 200 stuks voor het zelfde portbedrag ingeleverd 
worden. Alle postkantoren nemen zulke zendingen aan en 
zenden ze als dienstpaket naar Batavia-C. 

Wij ontvingen van dr. Weigand een kaart, afgestempeld 
te Batavia-Centrum 22 5 35 in de Francotyp-machine 63. 
Tusschen plaatsnaam- en waardestempel (*02 et.) onder het 
telnummer 0001 de 3-regelige tekst GEBRUIKT DE / 
FRANCOTYP / VRAAGT INLICHTINGEN. 

BUITENLAND. 
Van den heer A. Schipper jr. ontvingen wij een uitknipsel 

uit „De Telegraaf" met afbeelding van een brief, verzonden 
uit het Zuidpoolgebied naar Berlijn door een lid der Byrd-
expeditie. De speciale 3 ets. U.S. Postage-zegels der Byrd 
Antarctic Expedition II zijn vernietigd met een machine
stempel. Little America, Antarctica Jan. 30 12-M 1935, waar
van rechts 6 golflijnen. Verder een keizerpinguin met een 
tasch waarop U.S. MAIL, die aan een soortgenoot een brief 
uitreikt en daaronder BYRD ANTARCTIC EXPEDITION II / 
LITTLE AMERICA, ANTARCTICA / SECOND CANCEL
LATION / MAIL OFFICIAL CACHET. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 332 II. 
De N.V. Zwanenberg's fabrieken te Oss verving in Juni 

het afzenderscliché in hun machines door een nieuw van iets 
grooter afmeting, doch overigens ongewijzigde teekening, 
daar het eerste volkomen versleten was. 

Machine 382 IIIII. 
De N.V. L. Stassen Jr. te Hillegom heeft begin Mei in haar 

machine links een cliché gebruikt met een afbeelding van 
eenige bloemen en bijschrift HEEMSTEDE / FLORA / TEN
TOONSTELLING / EXPOSITION / AUSSTELLUNG / 
SHOW / 15/3  19/5  '35 / STAND STASSEN. Daarna 
kwam op dezelfde plaats een afbeelding van hun kantoor
gebouw met opschrift: N.V. L. STASSEN JUNIOR. 

Machine 391 XIXXX. 
Tusschen de stempels het jubileumcliché, links bij type XIX 

als V: Mangelbekleeding, bü type XX als XV: Rechte Lasch 
en Ned. Octrooi. 

Machine 490 IL 
Als tweede type wordt in deze machine van de firma Carel 

Boll te Oldenzaal tusschen de stempels een cliché E/V op ge
arceerden driehoekigen achtergrond gebruikt tezamen met 
links van den datumstempel een afbeelding van een om
roeper, die op een gong slaat en (volgens bijschrift) roept: 
STEEDS WAT / NIEUWS ! 

Machine 535. 
Model C4B, sedert 5 Juli in gebruik bij het Staatsbedrijf der 

ArtillerieInrichtingen, Hembrug (Post Zaandam). Tusschen 
de stempels een oud Romeinsch schild, waarop een oud zwaard 
gedekt door een kroon, ter weerszijden waarvan de naam: 
ARTILLERIE INRICHTINGEN. 

Machine 563. 
Model C3B, sedert 13 Mei in gebruik bij de Friesch

Groningsche Hypotheekbank N.V. te Groningen. Tusschen de 
stempels: FRIESCHGRONINGSCHE / HYPOTHEEKBANK 
N.V. / gevestigd te GRONINGEN. 

Machine 564. 
Model C3B, sedert 14 Mei in gebruik bij de 

N.V. Haagsche Assurantie Comp, voor Brand 
enz. van 1805. Tusschen de stempels een 
wapenschild met den Haagschen ooievaar en 
bijschrift HAAGSCHE VAN 1805 (zie af
beelding) 

Machine 567. 
Model C3B, sedert 25 April in gebruik biJ Phs. van Om

meren's Scheepvaartbedrijf N.V. te Rotterdam. Tusschen de 
stempels de maatschappij vlag met onderschrift: PHs. VAN 
OMMEREN's / SCHEEPVAARTBEDRIJF N.V. 

Machine 581. 
Model C3B, sedert 15 Mei in gebruik bij de Handelmaat

schappij C. de Ruiter te Amsterdam. Tusschen de stempels 
twee mannenfiguurtjes met een buis op de schouders, waar
uit water stroomt; eronder: HANDELMAATSCHAPPIJ / 
C. DE RUITER. 

Machine 586. 
Model C3B, sedert Mei in gebruik bij de N.V. Kaufmann's 

Huidenhandel te RotterdamW. Tusschen de stempels in 
forsche letters: N.V. / KAUFMANN'S / HUIDENHANDEL. 

Machine 587. 
Model C4, sedert 2 Mei in gebruik bij de firma Heinrich 

Hanno & Co. te Rotterdam. Tusschen de stempels een aardig 
cirkelvormig cliché: een driemastzeilschip in volle zee. 

Hasler. 
Machine H. 574 II. 
Van 15 April 1935 wordt een afdruk van deze machine, 

gebruikt door de Karel I sigarenfabrieken te Eindhoven, ge
meld zonder afzender en reclamecliché. 

Neopost. 
Machine N. 261. 
Sinds 8 Mei in gebruik bü de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken te Leeuwarden met 6 waardecliché's: 1, 1%, 5, 6, 
12K en 15 cent. Links in den rechthoek: KAMER VAN 
KOOPHANDEL / EN / FABRIEKEN VOOR / FRIESLAND. 

NED.INDIE. 
Francotyp. 

Machine 27 IV. 
De machine van de firma Van Dorp te Soerabaja werd ver

vangen door een andere met Indische datum en telcijfers en 
groote waardecijfers, zooals bij de oudere Cmachines, b.v. 002. 

Machine 30 X. 
De N.V. LindetevesStokvis gebruikt sedert kort in haar 

machine eveneens het reeds gemelde Eltosincliché (zie 45 
XIV). 

Machine 49 II. 
De Drukkerij Emmink te BataviaCentrum ruilde haar 

machine voor een kleiner C3model, waardoor nu biJ af
drukken beneden 10 ets. twee sterren voor het cijfer der een
heden staan (voorheen *02, thans **2). . 

luclitpost 
Afstempeling „Uiverpost" in Ned.Indië. 
Den heer J. Hermans te Maastricht danken wiJ de volgende 

mededeelingen en inzage zijner vliegbrieven. 
In aansluiting op de mededeeling van den Bond in het 

Meinummer van dit blad, volgt hieronder een aanvulling, die 
voor de luchtpostverzamelaars van belang kan zijn. 

Na het bekend worden van de Uiverramp zond het hoofd
bureau der P.T.T. te Bandoeng aan de CC A (chefs post en 
telegraaf af deelingen) en CKKT (chefs post en telegraaf
kantoren) het volgende dringend diensttelegram op 221234 
ten 12.29 MiddenJava tijd: 

„Verband Uiverongeluk worden reeds aanwezige luchtpost
stukken voorzien van driehoekszegels verzonden KLM lijn
vliegtuig 26/12 punt voor bedoeld lijnvliegtuig te posten 
stukken kunnen naar verkiezing afzenders driehoekszegels of 
gewone frankeerzegels gebruikt worden punt driehoeks
zegels moeten thans door kantoren van afzending afgestem
peld punt driehoekszegels mogen niet ingewisseld punt publiek 
en beheerders (d. i. v a n h u l p p o s t k a n t o r e n ) dadelijk 
inlichten per telegraaf  VPOST ( H o o f d a f d e e l i n g 
v e r v o e r bij d e n P.T.T.  d i e n ,s t ) . 

In Ned.Indië mochten de driehoekszegels — in tegenstel
ling met hier te lande — slechts onbruikbaar worden gemaakt 
met een stempel voor bij z o n d e r e vluchten. Men is er 
zeer streng op, dat op dit gebied geen vergissingen worden 
gemaakt. Het voorschrift luidt: Wanneer in normale gevallen 
bü een bü zondere vlucht een driehoekszegel per abuis met een 
gewoon dagteekeningstempel wordt vernietigd, moet dit zegel 
worden afgeschreven in een der registers; voor het bedrag 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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hetwelk daardoor vrij
komt wordt een nieuw 
driehoekszegel op den 
brief aangebracht. 

22 December 1934 is 
dus de eerste dag en de 
eerste keer geweest, dat 
m Ned.-Indie driehoeks
zegels met het gewone 
dagteekeningstempel zijn 
onbruikbaar gemaakt. 
Het op speciaal voor
schrift op den bewusten 
datum — dus 22-12-34 
afgestempelde aantal 
brieven met driehoeks
zegels zal wel niet zoo 

bijzonder groot zijn. Dergelijke stukken werden hier te 
lande meegebracht met de „Ijsvogel", die 3 Januari j.1. 
te 10.55 op Schiphol is geland. Hierboven treft men een 
afbeelding van zoo'n poststuk aan. 

Ook van het geval dat per abuis een driehoekszegel 
met het g e w o n e dagteekeningstempel werd afge
stempeld, zond de heer Hermans ons een prachtig voor
beeld ter reproductie. Dit is een stuk, dat met de in 
October 1934 plaats gehad hebbende Mac Robertson race 
Engeland-Australie van Batavia naar Melbourne ge
vlogen heeft. Volgens aanteekening van den chef van 
het postkantoor was de afzender onbekend; derhalve 
moest men er — volgens voorschrift — nieuwe zegels 
opplakken, opdat die met het bijzondere stempel ver
nietigd konden worden. Opening van den tweemaal wekelijkschen 

Amsterdam-Batavia v. v. 
dienst 
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De eigenaardigheid bij dezen brief is bovendien, dat er twee 
stempels van Batavia-Centrum opstaan, waarvan een mét en 
het andere zónder datum, jaar- en uuraanwijzing. 

Zeldzame Snip-post. 
Genoemde heer zond ons nog ter inzage een brief welke 

met de Snip naar West-Indie vloog en uit Ned.-Indië ver
zonden was. In totaal werden in Indie voor deze gelegenheid 
ongeveer 2500 stukken verzonden. De meeste zullen wel het 
speciale stempel van Batavia dragen. Dit stuk draagt het 
speciale stempel van Medan, hetgeen bepaald veel zeld
zamer is. 

Dit, alsmede de aparte frankeering, maken een dergelijk 
stuk tot een begeerenswaardig bezit. 

Een mijlpaal in de geschiedenis van onze K.L.M.-
verbinding met Indie was zeker wel 12 Juni 1935: de 
dag der opening van den tweemaal wekelijkschen dienst 
Amsterdam-Batavia v. v. En dat niet alleen, door de 
nieuwe Douglassen kon ook de tijd verkort worden, zoo
dat de afstand in 5M dag wordt afgelegd. 

Nederland heeft nu tweemaal per week die prachtige 
snelle verbinding in 5>i dag. naar Indie! 

Op een pakkende reclame van de K.L.M, ziet men 
een man met een brief hollen. Helaas, het vliegtuig 
vliegt al boven zijn hoofd weg. O, het geeft niets . 
Zaterdag gaat er wéér een! 

De volgende raadgevingen komen van pas. 
De luchtpost naar Indie: Dinsdag en Vrjjdag posten. 
Bedenk steeds: over drie dagen gaat er weer een 

vliegtuig. 
Op een brief naar Batavia, Soerabaja, Bandoeng, 

Semarang of een der andere hoofdplaatsen van Java 
kunt u binnen 13 dagen antwoord hebben. Evenzoo op 
een brief uit Palembang. Een brief naar Medan, Vrij
dags gebust, is er Woensdags. Het antwoord kan Don
derdags mee terug en is Maandagsavonds m Nederland, 
dus in 10 dagen heeft u antwoord. Op een brief naar 
Singapore heeft u in 12 dagen antwoord, naar Bangkok 
in 10 of 13 dagen, naar Karachi in 9 dagen, naar Bag
dad in 6 dagen. Post voor Australië, welke met het toe
stel van Woensdag uit Nederland verzonden wordt, 
vindt in Singapore aansluiting en is reeds in 9 dagen 
in Australië. Voorwaar mogen wij trotsch zijn op onze 
luchtverbinding met Indie! 

De K.L.M stelde zoowel in Nederland als in Indië speciale 
enveloppen ter beschikking voor verzending met de eerste 
snelle vlucht. De Nederlandsche zyn met blauw en rood be
drukt: een vliegtuig omgeven met de woorden: Ter her
innering aan de eerste vlucht van den tweemaal wekelijkschen 
dienst Amsterdam-Batavia v.v. 12 Juni 1935. Verder: Per 
luchtpost, By airmail, en het K.L.M.-embleem. De Indische 
vertoonen in blauwdruk een afbeelding van een Douglas en 
de woorden: Openingsvlucht van den 2 X weekschen dienst 
Indié-Holland. Vertrek Batavia 12 Juni 1935. 

Deze laatste brieven kwamen reeds den 18en in de ochtend-

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



I NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 JULI 1935. 

HET MAANDBLAD BEKROOND. 
Het is ons aangenaam onzen talrijken lezers te kunnen 

mededeelen, dat op de Internationale OostEuropeesche Post
zegeltentoonstelling, de zoogenaamde „Ostropa", gehouden te 
Königsberg van 23 Juni — 3 Juli 1935, het „Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie" bekroond werd met de VERGULD 
ZILVEREN MEDAILLE, de hoogste onderscheiding, welke 
voor tijdschriften was uitgeloofd. 

VERZOEK. 
Aan beeren redactieleden en medewerkers wordt verzocht 

hun gespecificeerde nota's wegens voorgeschoten porti over 
het eerste halfjaar 1935, vóór 27 Juli a.s. te willen inzenden 
aan de administratie. 

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

Kortenaerkade 11, te 'sGravenhage. 
Voor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 

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

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

Tentoongesteld zijn thans: 
a. de postzegels van Denemarken en IJsland; 
b. de postzegels van Noorwegen; 
c. de postzegels van Zweden, gespecialiseerd; 
d. de postzegels van Zwitserland, gespecialiseerd; 
e. de postzegels van Nederland, NederlandschIndië, Suri

name en Curagao; 
f. verschillende voorwerpen, oude boeken en oude resolu

tion betrekking hebbend op het vervoer met postwagens en 
met schippersveeren; 

g. de van de Nederlandsehe Vereeniging voor Radiotelegra
fie ten geschenke ontvangen verzameling radioapparaten, 
waaronder behoort de verzameling uit de nalatenschap van 
den heer A. Veder te Rotterdam, een der oprichters en vele 
jaren voorzitter van genoemde vereeniging. 

Deze verzameling is aangevuld met apparaten uit den Ra
diodienst van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie om den ontwikkelingsgang van het begin af te kun
nen volgen. 

PHILATELISTENLOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uut. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2]4—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
BergenopZoom: 2en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 214—4 uui. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
'sGravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
'sHertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Nijmege»; Sen Zaterdag der maand 2—3 uur. 

Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2'4—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsehe Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Informatiebureau. 
dr. Nicola Falchi, Nuoro, Sardinië. 
Earl King, 512 Court street, Rochester, N.Y. 
Mile. E. Bienz, Geneve, Almanach Calvain. 
M. Vernooijs, Antillenstraat 29, Amsterdam, W. 

De beheerder, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

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

Nieuwe leden, ingaande 1 Juli 1935. 
430. ir. J. Fabritius Schutter, Langestraat 20, Hengelo. (V) 
436. C. Broertjes, Soerakarta (Java). 
440. W. Th. Butter, Ond. Wonolopo, Kepandjen (Java). 
444. Ch. P. A. M. Luske, Deterdingboulevard 18, Tjepoe 

(Java). 
446. W. H. Eichhorn, Dennenboschwsg 31, Hengelo. 
454. G. van Diemen, Ond. Tek Naboentoe, Poeloe Radja 

(Sumatra). 
Aanmeldingen. 

W. Windratli, Lugano, Zwitserland. 
H. Tennissen, p/a Javasche Bank, Batavia. 
H. Nepveu, Ond. Tanah Merah, Djatiroto (Java). 

Adreswijzigingen. 
909. ir. J. P. Wijs, p/a Industrie Mij. Gebr. Van Swaaf, 

Batavia (Java). 
160. F. Th. Holsboer, Engelsche plein 16, Leeuwarden. 
125. L. C. Koppen, Oud Gondangdia 12, Batavia, C. (Java). 
658. F. C. van der Poel, p/a Jacobson, Van den Berg & Co., 

P. O. Box 71, Higashi, Osaka (Japan). 
888. ir. J. W. J. Beek, p/a Hoofdbureau S.S., Bandoeng 

(Java). ■ ' 
357. A. H. van Gelderen, burgemeester. Zaandijk. 
E.L. dr. H. W. Borel, p/a Ned. Handel Mij., Den Haag. 
509. C. Statius Muller, Djatibarang, Tegal (Java). 
332. P. T. R. Deel, p/a Landrentekantoor, Bandoeng (Java). 
207. B. Cornelisse, Langan Estite, Halte Langan (Bandjar), 

S.S./W.L. (Java). 
365. J. C. Boekhout, p/a Bat. Petr. Mij., Pladjoe (Sumatra). 

Verbetering. 
734. P. J. Rotscheidt, Moesi Estate, bij Palembang (Sumatra). 

Overleden. 
2. mr. Spiros Papassotiriou. 

Overgeschreven. 
2. mad. Aspasie Papassotiriou, 16 Rue Alopekis, Athene 

(Griekenland). 
Afdeelingsmededeelingen. 

Amsterdam. Na de leden welkom te hebben geheeten, leidt 
de voorzitter de besprekingen in met op te merken, dat de 
postzegels en het postzegelverzamelen in den laatsten tijd 
niet alleen de aandacht van Philatelisten hebben. Als voor

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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beeld hiervan noemt de spreker den postzegeloorlog tusschen 
Hongarije en Tsjecho-Slowakije en de reclamecampagnes van 
groote warenhuizen en restaurants, die zich van het postzegel 
bedienen, om bij de jeugd in het gevlei te komen. Vervolgens 
vestigt de voorzitter de aandacht op een werk van Bernard 
de Val, waarin van alle portretten, die op de zegels van 
Europa voorkomen, een uitvoerige beschrijving wordt ge
geven. Ten slotte bespreekt de voorzitter de uitgifte hier te 
lande van zomerpostzegels. Na lezing der ingekomen stukken 
en der notulen, welke laatste goedgekeurd worden, is het 
woord aan den heer R. E. P. Maier voor een causerie over 
proeven en ontwerpen van Indische postwaarden in Indië 
vervaardigd. De zeer deskundige spreker deelt op bijzonder 
onderhoudende wjjze mede, hoe tijdens den wereldoorlog, toen 
de zending van Indische zegels uit Nederland stagnatie onder
vond, de topografische dienst en later de landsdrukkerij te 
Batavia, niet zonder succes, hebben getracht de postzegels 
van Enschedé na te maken. Alleen van enkele zegels door 
deze laatste instelling gedrukt zijn oplagen in circulatie ge
komen. De heer Maier laat voorbeelden rondgaan en geeft 
aan op welke wijze men deze zegels kan herkennen. Ook van 
proeven, door beide instellingen gemaakt, laat spreker vele 
voorbeelden zien. Na afloop dankt de voorzitter den heer 
Maier voor zijn buitengewoon boeiende voordracht en wenscht 
de afdeeling geluk met het lidmaatschap van dezen spreker. 
Na een pauze volgt de verloting van 5 prijzen. Met dank 
voor de opkomst en de beste wenschen voor een plezierige va-
cantie, sluit de voorzitter te 10 uur de bijeenkomst. W. F. G. H. 

Haarlem. In de Juni-vergadering bracht bij de rondvraag 
het sectiehoofd der afdeeling ontvangen klachten omtrent in
houd en prijzen der circuleerende boekjes ter sprake. Vele 
leden achtten de prijzen, welke de inzenders vragen, veel te 
hoog in verhouding tot de prijzen, welke handelaren stellen 
of welke op veilingen worden betaald. Zoo is het voorgekomen 
dat men in den handel postzegels kocht tegen de helft van 
de waarde, welke inzenders vroegen. Men dacht hierbij ook 
aan leden der vereeniging die, zooals onze Indische leden, 
meer afgelegen wonen en die dus niet voldoende op de hoogte 
zijn van de prijzen der handelaren. De afdeeling Haarlem 
neemt het standpunt in, dat de rondzendingen opgevat moeten 
worden als een middel om onze duplicaten voor een aanneme-
lijken prijs aan de medeleden te kunnen overdoen. Waar een 
verbetering in dezen toestand alleen van de leden kan uit
gaan, meent de afdeeling Haarlem deze opmerkingen in het 
Maandblad te moeten plaatsen. 

Mededeeling afdeeling verkoop. 
In aansluiting op het verslag der afdeeling Haarlem brengt 

de directeur den inhoud van het reglement den inzenders 
onder het oog. De directeur heeft het recht, boekjes met be
schadigde of valsche postzegels aan den inzender terug te 
zenden. Wil de afdeeling verkoop reden van bestaan hebben, 
dan dienen de prijzen der te koop aangeboden zegels zoodanig 
gesteld te worden, dat voor verkoop redelijk kans bestaat. 
Boekjes met te noog geprijsde zegels zullen voorloopig achter 
gehouden worden, om met den betrokken inzender nader over
leg te plegen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
24 Juni 1935, des avonds te 8 uur, in de „,Beurs van 
Breda", te Breda. 

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering met 
een welkom tot de 35 aanwezigen. In het bijzonder worden de 
heren Pater Cools en Kapitein Van DiJk, die voor het eerst 
aanwezig zijn, verwelkomd. De notulen van de vorige verga
dering worden goedgekeurd en de 3 candidaat-ledcn met alge
mene stemmen aangenomen. 

Van de U.Ph. V. is alsnog een brief van rouwbeklag inge
komen wegens het overlijden van onzen ere-voorzitter, dat 

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

POSTZEGELVRIENDEN! 
Thans is geopend de BREDASE POSTZEGELHANDEL, 

Dr. van Mierlostraat 18, bij de Passage, Telefoon 2125, BREDA. 
U vindt op postzegelgebied alles wat U wenst. Zendt ons 

Uw mancolijsten! Zichtzendingen op aanvraag. Komt U ons eens 
bezoeken ? (642) 

door een misverstand enige vertraging had ondervonden. Het 
hartelijk schrijven van onze zustervereniging wordt ten zeer
ste op prijs gesteld. Van mr. Van Peursem is weder een 
geschriftje uit de serie Philatelie en Geschiedenis ontvangen 
voor de bibliotheek, dat in dank wordt geaccepteerd. De voor
zitter dankt den heer Jordens voor alle goede zorgen, bewezen 
aan onze leden, die de „Siteb" te Brussel hebben bezocht. 

Vervolgens overhandigt hij, als vice-voorzitter van de Ne
derlandse Bond, aan den heer Smeulders de Waller-medaille, 
Het doet hem genoegen, dat de Bond nu in staat gesteld is de 
verdiensten van den heer Smeulders voor de Nederlandse Phi
latelie te belonen, waartoe hij tot heden niet in de gelegen
heid was, daar de heer Smeulders niet in aanmerkink kon 
komen voor de Bondsmedaille. De heer Smeulders dankt den 
voorzitter voor zijn vriendelijke woorden en hoopt nog vele 
jaren zijn krachten aan de philatelic te mogen wijden. 

Daarna verontschuldigt de voorzitter zich, daar hij elders 
nog een vergadering moet bijwonen en geeft de leiding over 
aan den onder-voorzitter, den heer dr Gommers. 

Tengevolge van de zomerstilte is er echter niets meer aan 
de orde, zodat na rondvraag en verloting de vergadering door 
den onder-voorzitter wordt gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
498. (S.E.Z.NK.) A. C. Donders, Spoorlaan 6, Tilburg, giro 

89557. (III) . 
28. (E.) J. C. M. IngenHousz, Baronielaan 100, Breda, giro 

213242. (II) . 
217. (S.E.Z.NK.) L. A. Wesly, „Eboracum", Wattlaan 6-8, 

Zuilen-Utrecht, giro 87576. (IV). 
Overschrijving lidmaatschap. 

206. thans mevrouw Aspasie Sp. Papassotiriou, Alopekis-
street 16, Athene, Greece. 

Overleden. 
426. A. Rovers, Delft. (V). 

Adres wij zigingen. 
81. A. H. Biermans, thans Sophiastraat 35, Breda. (I) . 

352. E. M. Tombrink, thans Baronielaan 119a, Breda. (II). 
492. G. A. J. Vorsterman van Oyen, thans Regentesselaan 17, 

Ginneken. (II) . 
220. J. de Mink, thans Dr. van Mierlostraat 18, Breda. (Van 

II naar I ) . 
339. H. P. A. Holland, thans Hortensiastraat 25, Breda. (II) . 
271. H. van Meurs, thans N.K.P.M., Lhosenmawe, Atjeh 

(Sumatra). 
Vergadering. 

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

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

VERSLAG van de ledenvergadering op Zaterdag 29 Juni 1935 
in Krasnapolsky, te Amsterdam. 
Aanwezig 37 leden. De voorzitter opent de vergadering en 

deelt mede, dat de 2e secretaris, do heer Zwolle, niet aanwezig 
kon zijn wegens zijn bezoek aan de tentoonstelling te Konings
bergen. De notulen der vorige vergadering werden goedge
keurd. Bij de ingekomen stukken werd een schrijven van den 
heer Siegmund behandeld. Het resultaat van de besprekingen 
was Ie. dat in de zichtzendingen beschadigde zegels met een 
cataloguswaarde beneden 50 francs geweigerd worden, 2e. dat 
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de zegels l a n d v o o r l a n d ingeplakt moeten worden, 
3e. dat ze genummerd moeten worden volgens de catalogi van 
Yvert of Michel. Op een opmerking van den heer Siegmund, 
dat hij zoo zelden eens een zending ontvangt, waarin boekjes 
voorkomen, waaruit nog geen enkel zegel gekocht is, ant
woordt de heer Van Kooten, dat in de sectie Amsterdam de 
leden reeds over 3 lijsten verdeeld worden, waarop het eerste 
lid altijd een nieuwe serie boekjes ontvangt. 

Ingekomen is een schrijven van den directeur-generaal der 
P.T.T., waarin hij „Hollandia" bedankt voor haar felicitatie 
bjj zijn 10-jarige ambtsvervulling. 

De heer Van Praag heeft in de dagbladen gelezen, dat den 
heer Zwolle de Waller-medaille is toegekend. Hij feliciteert 
den voorzitter en de vereeniging met deze onderscheiding. 

Vervolgens leest de Ie secretaris een fragment voor van 
een artikel in de „Groene", waarin de philatelie bespottelijk 
wordt gemaakt. De voorzitter spreekt er zijn teleurstelling 
over uit, dat in zoo'n uitstekend geredigeerd blad als de 
„Groene" een dergelijk artikel voorkomt en stelt voor den 
Bond hiermede in kennis te stellen. 

Bij de ballotage worden de 3 candidaat-leden, die hieronder 
vermeld zijn, met algemeene stemmen aangenomen. De Ie se
cretaris distribueert onder de leden de zegels van vel 1 der 
zomerzegels van 5 cent, welke door de posterijen zijn in
getrokken, omdat ze lichter van kleur ziin dan de volgende 
vellen. De heer Pootjes toont eenige boekjes, uitgegeven door 
het Kurt' Kavssner Verlag. Daarin worden allerlei valsche 
zegels behandeld en is op duidelijke wijze door teekeningen 
gedemonstreerd, hoe de echte van de valsche zegels zijn te 
onderscheiden. De 6 deeltjes a 1 mark per stuk zullen voor 
de bibliotheek aangeschaft worden. 

In de pauze toont de heer Zilver eenige portefeuilles met 
zegels, op keurige wijze verlucht met gravures en portretten, 
die op aanschouwelijke wijze op aardrijkskundig en geschied
kundig gebied de philatelie voor de jeugd aantrekkelijk moeten 
maken. De heer Zilver is hierin buitens'ewoon geslaagd en 
hoopt, dat de leden hem in dit opzicht zullen navolgen, om de 
philatelie voor de beginnende verzamelaars tot iets anders 
te maken dan eenvoudig zegeltjesplakken. De voorzitter dankt 
den heer Zilver voor de moeite, die hij doet om bij de ieugd op 
zoo'n bijzonder aangename wijze propaganda voor de phila
telie te maken. 

Na een verloting van 20 prijzen onder de aanwezigen wordt 
de vergadering gesloten. J. A. K. 

Aangenomen als lid. 
F. J. M. Leenders, Haarlemmermeerstraat 79 hs., Amster

dam, W. (Voorgesteld door J. A. Kästeln). 
M. J. van Zeeland, Riouwstraat 28 hs., Amsterdam, O. (Eigen 

aangifte). 
P. Menko, Breup-helstraat 7 boven, Amsterdam, Z. (Voorge

steld door J. W. de Roever jr.). 
Adresverandering. 

W. J. de Ronden, Moerdijkstraat 46 II, Amsterdam, Z. 
Mededeeling. 

In de maanden Juli en Augustus worden géén byeen-
komsten gehouden. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 25 Juni 
1935, in de Dietsche Taveerne, te Utrecht. 

Aanwezig 28 leden. De voorzitter spreekt er zijn voldoening 
over uit, dat op deze laatste vergadering in het vereenigings-
iaar in een moordende temperatuur het aantal getrouwen de 
20 overschrijdt. De notulen der Mei-vergadering worden hier
na ongewijzigd goedgekeurd. De voorzitter deelt de verga
dering mede, dat de nestor onzer leden, de heer Burgersdijk, 
slachtoffer is geweest van een verkeersongeval en thans met 
een gebroken been in het ziekenhuis te Baarn verpleegd wordt. 
De vergadering draagt den secretaris op. den heer Burgers-
dijk namens de vereeniging een spoedig herstel te wenschen. 

De voorzitter zegt, dat het den volgenden dag de verjaar
dag van den Bond is: op dien dag zal aan de heeren Keiser 
en Zwolle de Waller-medaille worden uitgereikt. De secretaris 
zal beide heeren gelukwenschen met de hun te beurt gevallen 
onderscheiding en aan den voorzitter van het Bondsbestuur 
een felicitatieschrijven richten. 

Van den heer Van Peursem is ingekomen een exemplaar 
Masaryk als geschenk voor onze bibliotheek; de secretaris zal 
genoemden heer danken. Van den heer Van der Woude circu
leert een ƒ 1,— portzegel in de nieuwe, nog niet bekende 
tanding 13K:12}4. 

De landenwedstrijd heeft tot resultaat, dat van de drie in
zendingen jubileum Oostenrijk 1910 die van de heeren De 
Bruijn en Cortenbach gelijkwaardig worden geoordeeld en die 
van den heer Kaub op de derde plaats komt. De twee in
zendingen Suriname (kroontjes) van de heeren Kaub en 
Van der Woude worden eveneens gelijkwaardig geacht. 

Na de gewone veiling en verloting behoort het vereenigings-
jaar 1934-1935 dan weer tot het verleden. J. J. A. H. N. 

Vergadering. 
Bijzonderheden over de September-vergadering worden 

later bekend gemaakt. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 26 Juni 
1935, in „'t Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 52 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
begroet bij de opening in het bijzonder een viertal leden, die 
voor het eerst aanwezig zijn. Zegels voor de verloting zijn 
geschonken door den heer Doorschot; van mr. Van Peursem 
is in dank ontvangen de 3e druk over president Masaryk. 

De heer Melsert heeft een paar stellen echte en dezelfde 
nummers valsche Belgische zegels opgezet, met aanduiding 
der kenmerken. 

Van de keuringscommissie van den Nederlandschen Bond is 
de opmerking gekomen, dat niet zij, doch het Bondsbestuur 
den „onroep" omtrent de opdrukzegels van Ned.-Indië heeft 
doen plaatsen. 

De notulen der vorige vergadering worden overigens onder 
dankzegging aan den 2en secretaris goedgekeurd. Van den 
heer Rootlieb circuleeren eenige brieven van de K XVIII. 

Tijdens de ledenverkiezing was er gelegenheid de expositie 
van de Ceres-uitgifte van Portugal van den heer Van Beek 
te bezichtigen. De ledenverkiezing levert 48 stemmen vóór, 
2 blanco en 2 ongeldig. Bij de verloting krijgt de heer C. 
Braakenburg den eersten prijs. De veiling had een gewoon 
verloop. Voor de sluiting brengt de voorzitter z\jn dank aan 
den heer Van Beek voor zijn tentoonstelling en deelt mede, 
dat wij in onze September-vergadering een wedstrijd zullen 
houden met 50 ongetande zegels onder de 10 fr. van vóór 1900 
en dito met 50 getande zegels, een kwaliteitswedstriid. 

J. N. H. V. R. 
Nieuwe leden. 

728. ,T. W. van Santé. Stationsstraat 28. Zaandam. 
729. Ph. Smulders, Weimarstraat 376, Den Haag. 
730. C. F. Beukers, Anth. Duijckstraat 42, Den Haag. 
731. A. Faas, Steranpelstraat 66, Den Haag. 
732. ,1. B. van Aerde, Van Lumeiistraat 5, Den Haag. 
7'?3 H. J. Hoks, Kaapstraat 66, Den Haag. 
731. K. G. Bron, Anna van Burenstraat 15, Schiedam. 

A f d e e l i n e N i j m e g e n . 
735. W. M. J. Peeters, Oude Weurtscheweg 5, Nijmegen. 

A f d e e l i n g D o r d r e c h t . 
D. 138. mej. J. C. van Riemsdijk, Voorstraat 9. Dordrecht. 
D. 141. L. van Rhiin, Pelserbrug 1 rd.. Dordrecht. 
D. 736. D. Piikee, Sumatrastraat 35, Dordrecht. 
D. 737. H. W. A. Houbolt. Frederikstraat 36. Dordrecht. 
D. 338. G. J. J. C. Snel, Dubbeldamscheweg 2, Dordrecht. 

J . K. R I E T D I J K . ZICHTZENDINGEN. 
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D. 739. S. Rindorf, Sumatrastraat 10, Dordrecht. 
D. 740. R. W. Vink, Museumstraat 15, Dordrecht. 

J e u g d l e d e n . 
E. B. van Gelder, Wijnstraat 109, Dordrecht. 
B. van Rijn van Alkemade, Oranjelaan 32, Dordrecht. 
C. A. Molendijk, Nieuwstraat 53, Dordrecht. 
B. Lam, Voorstraat 53, Dordrecht. 
J. Hoftijzer, Adr. van Blijenburgstraat 9, Dordrecht. 

Geroyeerd. 
529. C. Blommesteijn, Rijswijk. 

Candidaatleden. 
A. Cremers, hotel en restauranthouder, Spoorstraat 10, Te

gelen. (Afdeel^ng Venlo). 
R. M. van Spiegelenburch, Fahrenheitstraat 513, Den Haag. 

(Eigen aangifte). 
J. J. Verburg, Kepplerstraat 227, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. H. van der Veen). 
Overleden. 

73. H. J. van Suijlekom, Rotterdam. 

Afgevoerd. 
90. A. J. Klaver, Zwolle. 

Verbetering. 
726. J. A. E. Jaspers, Van Welderenstraat 56, Nijmegen. 

Adresveranderingen. 
152. W. A. Schornagel, Prins Hendrikstraat 225, Hoek van 

Holland. 
696. A. G. G. J. Athmer, St. Annastraat 82a, Nijmegen. 
30. W. J. Pénard, van Java naar Roelofsstraat 122, Den 

Haag. 
501. J. W. F. Jensen, Plamingostraat 2 boven, Amsterdam, N. 

2. G. Th. Slothouber, Amstellaan 82 I, Amsterdam, Z. 
499. K. F. E. Karthaus, Obrechtstraat 161, Den Haag. 
D. 440. E. H. Willems, Museumstraat 14 rood, Dordrecht. 
D. 177. H. J. Bolte, Dubbeldamscheweg 238 rood, Dordrecht. 
D. 373. T. de Vries, Krommedijk 124, Dordrecht. 

Afdeeling Nijmegen. 
In de vergadering op Dinsdag 25 Juni j.1. (aanwezig 15 

leden en 1 candidaatlid) presideerde de heer Sängers, wegens 
verhindering van den voorzitter. Na goedkeuring der notulen 
werd het candidaatlid W. M. J. Peeters als lid aangenomen. 
Het punt „stempeltjes voor de rondzending" werd weder uit
ge.^teld. Besloten werd, ook in de zomermaanden eens per 
maand te vergaderen. Na verloting van zegels ging men tot 
ruil over. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 734 uur, algemeene vergadering te 

8 uur, op Woensdag 24 Juli 1935, in het „Zuid", Groenmarkt, 
Den Haag (steeds den 4en Woensdag). 

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

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou
wenhorst, Celebesstraat 29), den 2en Woensdag van Juli 
in „Taveerne ter Merwe", Scheffersplein. 

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

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

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

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: J. de Vries, 
Bloemstraat 18, Zwolle), in de maand September, ter plaatse 
als gewoonlijk. 

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

.1, K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 25 Juni 
1935, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 16 leden. De waarnemend voorzitter, de heer 
Heidenreich, opent tegen half negen de vergadering, waarna 
de notulen van de vorige vergadering worden gelezen en goed
gekeurd. De waarnemend voorzitter deelt hierna aan de ver
gadering mede, dat dr. Valkema Blouw, die in de vorige 
vergadering werd gekozen als bestuurslid, bereid is gevonden, 
om de functie van voorzitter van onze vereeniging op zich te 
nemen. Hij prijst de vereeniging hiermede gelukkig. Na nog 
eenige woorden tot den nieuw gekozen voorzitter te hebben 
gericht en hem dank te hebben gebracht voor de welwillend
heid voor het aannemen van deze functie, verzoekt hij den 
heer Valkema Blouw thans de plaats van den voorzitter te 
willen bezetten. De nieuwe voorzitter, de heer Valkema Blouw, 
deelt hierna de vergadering mede, dat hij met veel genoegen 
de functie van bestuurslid van „De Globe" heeft aangenomen 
en dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. 
Zijn aanwijzing als voorzitter heeft hij echter aanvankelijk 
gemeend niet te mogen aanvaarden, omdat naar zijn opvatting 
de waarnemend voorzitter, de heer Heidenreich, het meest 
hiervoor in aanmerking kwam. Hij is echter gezwicht voor 
het verzoek van den heer Heidenreich en heeft zich ten slotte 
bereid verklaard de functie van voorzitter op zich te nemen, 
daarbii de hoop uitsprekende, dat de vereeniginp onder zijn 
leiding tot meerderen bloei zal geraken. Nadat de voorziter 
hierna nog eenige zeer waardeerende woorden heeft gesproken 
aan het adres van den afgetreden voorzitter, den heer Pos, 
wordt mededeeling gedaan van de ingekomen stukken, o. a. 
het bedanken van de leden Carsch uit Amsterdam en De Beer 
uit Maastricht. Verder werd onder dankzegqjing ontvangen 
een exemplaar van den derden druk van liet geschrift over 
president Masarvk door mr. Van Peursem. De beeren Fed
dema en Van de Sandt werden bereid p'evonden, de kas
commissie te vormen voor het nazien van de boeken van den 
penningmeester. 

Bij de rondvraag informeert de heer Te Winkel, hoe het 
staat met een eventueele oprichting van een jeugdvereeniging. 
De voorzitter geeft hierover uitvoerig zijn meening te kennen 
en zegt o. m., dat hij bij de laatstgehouden Bondsvergadering 
als lid van een commissie voor onderzoek is benoemd, welke 
commissie hierover te ziiner tijd haar rapport aan het Bonds
bestuur zal uitbrengen. Zoodra de tiid daar is, zal hij de ver
gadering hierover gaarne inlichten. Hij geeft echter de leden 
nu reeds in overweging, om van heden af nota te nemen van 
degenen, die voor leden van een jeugdvereeniging in aan
merking zouden en willen komen, opdat dan de kans waar
schijnlijk niet uitgesloten zou zijn, dat hier spoedig zulk een 
vereeniging zou kunnen worden opgericht. 

De heer Valkema Blouw liet hierna ter opluistering een 
keurige collectie van het eerste zegel van Nederland bij de 
aanwezigen rondgaan, in welke collectie de verschillende 
kleuren en platen goed waren te ondersch^iden. Nadat hierna 
de gewone maandolijksche verloting hfd nlnats gehad en 
bovendien eenige door den voorzitter beshikbaar gestelde 
zegels bij lotinp aan de nieuwe eigenaars 'verden toegewezen, 
werd de vergadering gesloten. C. R. 

Bedankt met 1 September 1935. 
M. Carsch, Amsterdam. 
A. de Beer, Maastricht. 

Adreswijziging. 
59. P. van den Hoven wordt Alexanderstraat 138, Arnhem. 

Bekendmaking. 
In Juli en Augustus worden geen vergaderingen gehouden. 

♦ Philatelisten, wekt Uw ongeorganiseerde kennissen

verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Seer.: H. WEIJENBERGH, Oranje-Nassaulaan 26, 0verveen. 

Ingeschreven als lid. 
260. J. Jansen Heijtmajer jr.. Stationsstraat 30, Zaandam. 

Adreswijzigingen. 
102. J. Schagen, thans Speerstraat 18/2,Amsterdam,Z. 
184. H. H. Ploeg, thans ? 
147. jhr. F. J. van Humalda van Eijsinga, thans Van Eeghen-

straat 39a, Amsterdam, Z. 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
Maandag 24 Juni 1935, in restaurant „Suisse", Groningen. 

Aanwezig 21 leden. De voorzitter opent te half negen deze 
vergadering met een woord van welkom. Met genoegen wordt 
geconstateerd, dat niettegenstaande de warmte nog zoo'n aan
tal leden opkwam. De notulen van de vorige vergadering 
worden vastgesteld. Bij de ingekomen stukken bevindt zich 
een schrijven van den heer mr. Van Peursem omtrent de 
verschijning van een derden druk van zijn werkje over pre
sident Masaryk. Het bijgevoegde present-exemplaar wordt in 
dank aanvaard. De voorzitter deelt nog mede, dat evenals 
het vorige jaar in Juli geen vergadering zal worden ge
houden; verder wekt hij de leden op tot deelname aan de 
tentoonstelling. 

Bij het punt ballotage wordt de heer J. Boesman met al-
gemeene stemmen als lid aangenomen. Als gebruikelijk wor
den ook nu weer eenige fraaie zegels verloot. Nadat nog is 
medegedeeld, dat voorloopig geen beursavonden zullen worden 
gehouden, wordt het officieele gedeelte van de vergadering 
gesloten. Het meerendeel der aanwezigen blijft echter nog 
geruimen tijd bijeen voor onderlingen ruil en koop. Tijd
schriften werden in dank ontvangen van de beeren Beukema, 
Jonker en Van der Warf. , A. C. S. 

Nieuw lid. 
77. J. Boesman, Zierikzee. 

Rectificatie. 
9. J. J. Sterk moet zijn Kapteijnlaan 13b, Groningen. 

Adresveranderingen. 
22. H. J. van Konijnenburg wordt Wassenberghstraat 8a, 

Groningen. 
108. W. H. de Jonge wordt Abel Tasmanstraat 20a, Gro

ningen. 
Vergaderingen. 

In Juli geen ledenvergadering. 
Eerstvolgende vergadering op Maandag 26 Augustus 1935. 
Tot nadere aankondiging geen beursavond. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
17 Juni 1935, in de bovenzaal van Taverne Rutten, Vrijt
hof 50, te Maastricht. 

Aanwezig 22 leden. De voorzitter opent de vergadering en 
heet den heer Du Saar welkom, die als nieuw lid voor het 
eerst aanwezig is. 

De notulen van de Mei-vergadering worden voorgelezen en 
gearresteerd. De heer Verzijl, als commissaris van aankoop 
der nieuwigheden, deelt mede, dat het niet de bedoeling is, 
Nederlandsche zegels te koopen. Verschillende leden, die zich 
op de nieuwigheden geabonneerd hebben, halen hun zegels 
niet af, waardoor het bedrag aan geld, dat de heer Verzijl 
telkens voorschiet, veel te hoog wordt. Den leden wordt drin-
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gend verzocht hiermede rekening te willen houden. 
Hierna volgt de gratis verloting, waarna het gebruikelijke 

spel. J. H. 
Mededeeling. 

In de maanden Juli en Augustus worden geen bijeenkomsten 
gehouden. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
25 Juni 1935, in de bovenzaal van café „Centraal", Den 
Helder. 

Om half negen opent de voorzitter deze vergadering en 
heet de leden, die niet door de warmte verhinderd waren, 
hartelijk welkom. De notulen der vorige vergadering werden 
onder dankzegging goedgekeurd, terwijl er geen ingekomen 
stukken waren. Besloten wordt, dat ondergeteekende naar 
Groningen zal gaan als afgevaardigde onzer vereeniging. 
Aangezien er voor de verloting in October nog vele prijzen 
aangekocht moeten worden, verzoekt de voorzitter de leden 
hun doubletten eens na te kijken, opdat deze hiervoor even
tueel kunnen dienen. 

Van de rondvraag maakt de heer Kooijman gebruik, om 
een opmerking te maken over de rondzending, welke een 
oogenblik gestagneerd heeft. Dit zal onderzocht worden. Als 
laatste punt stond de wedstrijd over de overdruk-luchtpost-
zegels van Ned.-Indië op het programma en ging de heer 
Brouwer met den prijs naar huis. Niets meer aan de orde 
zijnde, sluit de voorzitter deze vergadering en blijft men nog 
geruimen tijd bijeen om te ruilen. H. M. 

Candidaat-lid. 
D. J. Scheen, Basstraat 52, Den Helder. 

Nieuwe leden. 
H. J. Kerkhoven, p.a. mej Freeke, Weezenstraat 1, Den 

Helder. 
mevr. J. C. W. F. van den Nieuwenhuizen, Prins Hendrik

laan 15, Den Helder. 
Bedankt. 

J. F. van Loo, Middenstraat 43, Den Helder. 
C. J. de Vlieger, Binnenhaven 115, Den Helder. 

Adresverandering. 
T. Dijkstra, Celebesstraat 32, Soerabaja (Java). 

Vergaderingen. 
De volgende vergadering wordt weer in de oude zaal ge

houden, welke geheel gerestaureerd is, en wel op Dinsdag 
23 Juli 1935, in café Postbrug, Koningsplein, Den Helder. 

Tentoonstelling plaat eerste emissie van den heer Van 
Grunningen. Wedstrijd over de jubileumzegels 192.-J tot en 
met ƒ 1,—. 

In Augustus geen vergadering. 
In September vergadering op Dinsdag 24 September. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 1 Juli 
1935, te Heerlen. 

Om half negen opent de voorzitter deze goed bezochte ver
gadering en heet allen hartelijk welkom. Hij deelt mede, dat 
wegens de kermis, waaraan de vorige maal niet gedacht was, 
de vergadering een week is uitgesteld. De heer Trieschnigg 
zond voor deze en volgende vergaderingen bericht van ver
hindering. De notulen worden voorgelezen en ongewijzigd 
goedgekeurd. De ingekomen stukken worden voor kennis
geving aangenomen. Een herdruk van het boekje over pre
sident Masaryk wordt in dank voor de bibliotheek aanvaard. 

Bij de rondvraag waarschuwt de voorzitter voor valsche 
Oostenryksche zegels, die in omloop zijn. De heer Verbeek 
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vraagt naar bijzonderheden over de zomerpostzegels, waarop 
de secretaris zijn bevindingen mededeelt. Nadat ter kennis is 
gebracht, dat op 15 Juli nog een beursavond wordt gehouden 
en de volgende vergadering is vastgesteld op 30 September, 
wenscht de voorzitter allen een gezellige vacantia. Tot slot 
heeft de maandelijksche verloting plaats. P. S. 

Adreswijzigingen. 
W. van Duuren jr., thans Nobelstraat 16, Utrecht. 
K. Scholle, thans Huskensweg 44, Heerlen. 
ir. W. H. J. Hol, thans Kapellerlaan 147, Roermond. 

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

Mededeelingen. 
Gedurende de maanden Juli en Augustus worden geen ver

gaderingen gehouden. 
De leden worden verzocht hun afwezigheid vroegtijdig te 

berichten aan den commissaris van het rondzendingsverkeer, 
den heer C. Meijer, Moddermanlaan 11, Groningen, opdat de 
rondzendirigen geen stagnatie ondervinden. 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering op Zondag 23 Juni 
1935, in hotel Central, 's-Hertogenbosch. 

De voorzitter opent te circa half vier uur de vergadering. 
Aanwezig zijn 15 leden. De notulen worden na kennisname 
van een opmerking van den heer Berendsen vastgesteld. De 
ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
Het voorstel van het bestuur inzake een nieuwe regeling in 
de data der algemeene vergaderingen vindt algemeen en bij
val. Aan elk lid zal in de vacantiemaanden de nieuwe regeling 
worden bekend gemaakt, naar aanleiding waarvan nog tot 
1 September 1935 bezwaren kunnen worden ingediend. Ook 
het voorstel, om op 25 Augustus 1935 een propagandaverga-
dering te houden te Boxtel, vindt algemene instemming. Ook 
hiervan ontvangen de leden nog nadere mededeelingen. Nu 
vindt de benoeming der feestcommissie plaats. Nadat de heer 
Van den Meerendonk voor de candidaatstelling door het be
stuur heeft bedankt, worden de beeren A. Croonen, D. Neste
laar, Jac. Schneider en W. Visser Th.zn. als leden van de 
feestcommissie benoemd. De beeren van de afdeeling vfkoop 
zullen zich belasten met de behandeling van ie verloting 
zonder nieten; dit in overleg met de feestcommissie. Als datum 
voor den feestavond wordt gekozen 5 October 1935, terwijl 
voor dezen avond een bedrag van ƒ 50,— zal worden beschik
baar gesteld. De voorzitter verzoekt de leden prijzen beschik
baar te willen stellen voor de verloting zonder nieten. Deze 
worden gaarne vroegtijdig, in ieder geval vóór 15 September 
a.s., in ontvangst genomen door de beeren A. Berendsen, 
Vughterstraat 110, en mr. H. M. F. Kersemaekers, Baselaars-
straat 4, 's-Hertogenbosch. Voor den feestavond is allepii 
damesintroductie toegestaan. In verband met den datum van 
den feestavond wordt besloten vooraf op 22 September een 
ledenvergadering te houden. Thans vindt de gebruikelijke 
gratis verloting plaats, waarvoor 6 prijzen zijn b^ischikbaar 
gesteld. Daarna volgt sluiting door den voorzitter van het 
zakelijke gedeelte der bijeenkomst. P. H. 

Nieuwe leden. 
J. van Boekei jr., Julianaplein 19, 's-Hertogenbosch. 
M. Cappel, Van Noremborghstraat 32, 's-Hertogenbosch. 

Adreswijziging. 
P. F. G. Scheefhals wordt Van Noremborghstraat 41, 's-Her

togenbosch. 

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

Rondzcnddienst. 
De directeur der afdeeling verkoop deelt mede, dat de rond-

zendingen in de zomermaanden doorgang zullen vinden. Hij 
verzoekt de deelnemers, die gedurende een bepaalde periode 
de rondzendingen niet wenschen te ontvangen, hiervan op de 
cireulatiekaart mededeeling te willen doen. 

Vergaderingen. 
In de maand Juli wordt niet vergaderd. Op 25 Augustus 

propaganda-vergadering te Boxtel. Uitnoodiging, enz., wordt 
nog schriftelijk toegezonden. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 24 Juni 1935, 
te Helmond. 

Op Maandag 24 Juni 1935 hield de vereeniging haar laatste 
maandelijksche bijeenkomst van het wintertijdvak 1934-1935, 
welke, nietegenstaande het warme weer, goed bezet was. In 
zijn openingswoord heette de voorzitter alle aanwezigen, in 
het bijzonder de 3 nieuwe leden, n.1. mevrouw Vorstermans, 
den heer Vorstermans en den heer Leloup, hartelijk welkom. 
Hij sprak de ?ioop uit, dat het ook voor deze nieuwe leden 
een aansporing moge zijn, om zich wat meer philatelistische 
kennis eigen te maken en dat zij door het lidmaatschap ook 
vele zegels zullen mogen verkrijgen. De candidaat-leden wor
den met algemeene stemmen aangenomen. 

De voorzitter gaf nog eenige practische wenken betreffende 
den rondzenddienst en stelde dan aan de orde het bestuurs-
voorstel, om de eerstvolgende tentoonstelling te houden, op 
zijn vroegst, doch zoo mogelijk in Januari 1936. In de Sep-
tember-vcrgadering zal het bestuur met concrete voorstellen 
komen omtrent de wijze van inzending, classificatie, enz. Dit 
voorstel wordt aangenomen met algemeene stemmen. 

Van den heer Van Lieshout komt het verzoek, om met een 
voorstel te komen om de juniorenclub als een onderafdeeling 
van onze vereeniging aan te nemen. Dit wordt echter voor-
loopig nog aar gehouden. Volgden nog eenige vragen bij de 
rondvraag, welke door den voorzitter naar genoegen werden 
beantwoord, waarna sluiting van het officieele gedeelte. De 
leden bleven daarna nog geruimen tijd gezellig bijeen tot het 
ruilen van diverse zegels. P. v. S. 

Nieuwe leden. 
48. mevr. C. M. G. Vorstermans, Antoniusstraat, Asten. 
48a. J. L. Vorstermans, Antoniusstraat, Asten. 
49. H. L. J. Leloup, Ameidestraat 15, Helmond. 

Nieuw adres. 
H. van Lieshout, Hurkschestraat 26, Helmond. 

Bedankt als lid. 
44. W. Houben, Prins Hendriklaan 14, Helmond. 
46. H. Knaapen, Zuid-Koninginnewal 1, Helmond. 

Rondzenddienst. 
Leden en donateurs worden verzocht boekjes met zegels 

van Europa in te zenden aan het hoofd van den rondzend
dienst. Beugelsplein 3, Helmond. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op 

Maandag 30 September 1935. 

G E B R . A B R A H A M S , D E N H A A G . (n. 
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Lig:ue Internat. Philatélique et Aérophilatélique. 
Secr. Ned. Af deeling: Van Nyenrodestraat 117, 's-Gravenhage. 

Eerstvlucht Vaduz-Innsbrück 1 Juli 1935. 
Van deze eerstvlucht is voor ieder lid of nieuw lid één 

exemplaar beschikbaar, gefrankeerd met het nieuwe overdruk-
zegel van 60/1 fr. tegen den prijs van ƒ 0,45, vermeerderd met 
2 c. voor enveloppe en toezending en 6 c. porto, totaal ƒ 0,53, 
te gireeren op postrekening 92180 van den heer K. Linde, 
Blankensteinweg 8, Meppel. 

Eerstvlucht Brussel-R^jssel 1 Juni 1935. 
Van deze eerstvlucht is voor ieder lid of nieuw lid één 

exemplaar beschikbaar, tegen den prijs van ƒ0,15, vermeer
derd met 2 c. voor enveloppe en toezending en 6 c. porto, 
totaal ƒ 0,23, te gireeren op postrekening 92180 van den heer 
K. Linde, Blankensteinweg 8, Meppel. 

Nieuwe leden. • 
K. Rogier, Jette. 
J. J. Renders, Batavia. 
E. Stork, Medan. 

Candidaat-leden. 
M. Achmad, Koeningan. 
C. Klerks, Batavia. 

Postz.ver. „IJmuiden en Omstreken", te IJmuiden. 
Secretaris: B. J. SCHOL, Dirk Hartoghstraat 9, IJmuiden. 

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Vrijdag 
21 Juni 1935, te IJmuiden. 

Aanwezig 14 leden. De voorzitter, de heer Müller, opent te 
ongeveer half negen uur de vergadering en heet alle aan
wezigen van harte welkom. Aan de leden wordt voorgesteld, 
evenals van de rondzending, ook 10 % af te staan van het
geen op de bijeenkomsten wordt verkocht, welk voorstel na 
stemming niet aangenomen wordt. De heer Gottmer was zoo 
welwillend ten bate van de kas eenige zegels op Ameri-
kaansche wijze te laten veilen. 

Bij de rondvraag wordt er door enkele leden speciaal op 
aangedrongen, toch vooral geen beschadigde zegels in de 
boekjes te plakken. Hierna werd er door de leden zeer ge
animeerd geruild tot ongeveer elf uur. B. J. S. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 19 Juli 1935, des avonds te 8 uur. 

HET EEUWFEEST DER BELGISCHE SPOORWEGEN. 
In verband met de verschijning van een speciale serie 

zegels, voor bovengenoemde gelegenheid uitgegeven, nemen 
wij hieronder het een en ander over uit een Vlaamsch blad, 
waarin in het kort de geschiedenis der Belgische spoorwegen 
wordt verteld. 

5 Mei! Een historische datum in de geschiedenis van het 
Belgische en het Europeesche verkeerswezen. 5 Mei 1835 werd 
door koning Leopold I op plechtige wijze de eerste Belgische 
spoorlijn, die tevens de eerste was van het vasteland en liep 
van Brussel (Groendreef) tot Mechelen, open gesteld voor 
het verkeer. 

5 Mei 1935, een eeuw la'"er, wordt samen m.et het eeuwfeest 
van de eerste spoorlijn, de plechtige inwijding door koning 
Leopold III en koningin Astrid, gevierd van da eerste elec-
trische lijn van ons land. 

Reeds in 1832 werd een eerste poging gedaan om een spoor

weg aan te leggen op Belgisch grondgebied. Inderdaad, op 
21 Maart van dat jaar werd een koninklijk besluit uitge
vaardigd, waarbij de regeering toelating kreeg een openbare 
aanbesteding uit te schrijven voor het aanleggen en in bedrijf 
stellen van een spoorlijn van Antwerpen naar Luik. Het kwam 
zelfs nooit tot deze aanbesteding, eenerzijds omdat de door 
de laslenboeken ongelegde verplichtingen al te zwaar waren, 
en anderzijds, omdat een groep in het parlement de meening 
toegedaan was, dat de staat zelf den aanleg en het beheeren 
van een spoorwegnet in handen nemen moest. 

Op 19 Juni 1833 diende Charles Rogier, toen minister van 
binnenlandsche zaken, een wetsontwerp in, strekkende tot het 
aanleggen, dopr den staat, van een spoorwegnet. Op 1 Mei 
werd het ontwerp goedgekeurd, na lange, felle besprekingen, 
waarbij argumenten aangehaald werden, die ons nu doen 
glimlachen, maar die door de toenmalige voorstanders van den 
süoorweg toch moesten ontzenuwd en overwonnen worden. 
Het was beslist: België zou een spoorwegnet krijgen, en op 
5 Mei 1835 vertrokken uit de Groendreef de eerste drie treinen 
onderscheidenlijk voortgesleept door de lokomotieven „De 
Pill", „De Olifant" en ,.De Stephenson", alle drie van Engelsch 
fabrikaat, en bestuurd: de eerste door ingenieur De Ridder, 
de tweede door ingenieur Simons en de derde door den ma
chinist J. B. Gérome. De eerste stap was gedaan. 

Het bleef evenwel niet bij deze eerste spoorbaan. In het 
koninklijk besluit van 1 Mei 1834 stond immers, dat „een 
stelsel van spoorwegen zal worden aangelegd, dat als uit
gangspunt Mechelen zal hebben, en zich richtend in oosteliike 
richting naar de Pruisische grens, langs Leuven, Luik, Ver-
viers; in noordelijke richting naar Antwerpen; in westeliike 
richting naar Oostende, langs Dendermonde, en in zuidelijke 
richting naar Brussel en de grenzen van Frankrijk." 

In 1836 reeds werd de lijn Brussel-Mechelen voortgezet tot 
Antwerpen. In 1838 volgde de lijn Mechelen-Oostende; in 
1841 Mechelen-Bergen; in 1842 Mechelen-Luik, Bergen-Quié-
vrain, Gent-Kortriik en Fransche grens, en Moeskroen-Kort-
riik; in 1843 Mechelen-Luik-Herbestahl en 's-Gravenbrakel-
Manage-Namen. 

Deze hoofdaders van een spoorwegnet hadden een lengte 
van 541 km. en verzekerden de verbinding met Frankrijk, 
Duitschland en Engeland, langs Oostende. 

In 1842 had de staat aan een privaat-maatschappij vergun
ning gegeven een spoorweg aan te leggen van Gent naar 
Antwerpen (Vlaamsch Hoofd). 

Van 1846 af werden deze vergunningen nog talriiker, tot 
in 1867. Het spoorwegnet nam een geweldige uitbreiding en 
langzamerhand nam de staat al de lijnen over, zoodat er 
thans alleen nog twee groote spoorwegmaatschappijen be
staan. Het ziin de Hin Mechelen-Terneuzen en de „Nord-
Belge": van minder belang is de Compagnie de Chimay. 

In 1926 stond de staat voor 75 jaar het beheer van het 
Belgische spoorwegnet af aan de Nationale Maatschappij voor 
Belirische Spoorwegen. 

Het aanleggen van zoo talrijke spoorlijnen deed, samen met 
nog andere factoren van economischen en geologischen aard, 
in België een uitgebreide locomotievennijverheid ontstaan. 
Verscheidene fabrieken werden in het leven geroepen, die her
haaldelijk zelfs voor het buitenland bouwden. 

Naast de iizer- en de kolennijvei'heid gingen nog andere 
nijverheidstakken een bloeiperiode tegemoet. 

Zoo had het aanleggen van het spoorwegnet een niet te 
onderschatten invloed op het Belgische economische leven van 
de negentiende eeuw. 

Wij mogen dus reeds on een eeuw spoorweg neerzien en 
vooral de lokomotieven hebben reeds heel wat vprbeteringen 
ondergaan, pllen strekkende tot het verwezenlijken van een 
grootere snelheid; want snelheidszin is nu eenmaal een kwaal 
waarmede thans heel de beschaafde wereld beheit is. Het 
dient erkend: de wef afgelegd op snoorwep-'-ebied, van de 
drie treinen, die dagelijks van Brussel naar Mechelen stoom
den en de 104 treinen, die thans rijden in beide richtinsen 
tusschen de hoofdstad en de Scheldestad is niet te onder
schatten en daarom ook is het goed. dat het eeuwfeest van 
de spoorv/egen zoo luisterrijk mogelijk gsvierd worde. 

J. K. RTETDTJK. ZICEITZENDTNGEN. 
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DE S P R E K E N D E F I L M IN D I E N S T DER P H I L A T E L I E . 
De romance v a n den postzegel in GrootBri tannië vanaf 

1840 to t op heden is het onderwerp van een gekleurde 
„talkie" , samenges te ld door de f i lmafdeeling van he t hoofd
bes tuur der Bri tsche posterijen. De geschiedenis van de uit
vinding van de postzegels ,de vorder ingen der zegeltechniek, 
enz., enz., dit alles word t op belangwekkende wijze op het 
wit te doek gebracht . Een bekende Londensche postzegel
hande laa r t r eed t in de film op als „de phi la te l i s t " en ver te l t 
onder het inplakken van postzegels in een album, t a l van 
wetenswaard igheden voor de verzamelaa r s . 

Deze opname g e t u i g t van het klare inzicht, da t het hoofd
bes tuur der Engelsche posterijen heeft ten aanzien van de 
belangen der schatk is t bij een alom verbreide philatel ie. 

H E T N I E U W E H O O F D P O S T K A N T O O R T E CHICAGO. 
De bouw van dit pos tkantoor — n a a r men zegt het groots te 

t e r wereld — geschiedde van 1931 to t 1933 en vorderde rond 
30 millioen Nederlandsche guldens. Volgende globale cijfers 
geven een indruk van wat in dit kan toor omgaa t . 

Dagelijks worden verzonden 19.971.000 brieven, 1.051.000 
couranten, 4.735.000 drukwerken en 2.848.000 pakke t ten . 

Ontvangen worden dagelijks 19.380.000 brieven, 3.780.000 
couranten en 1.174.000 pakke t t en . 

ZOIWEUZB^GJßl^S 
per 10 series, gebruikt 
per 100 series, gebruikt 

1 9 3 S . 
f 1,60 
f 15,— 

Postbewijszegels in complete series 
7 waarden, prima kwaliteit 

per serie f 3,— 
De uitgebreide catalogus 19351936 
van Nederland en Koloniën, opnieuw 
b e w e r k t d o o r P . C . K o r t e w e g e n a n d e r e n , 

p e r e x e m p l a a r f 0 , 7 5 . 
Zendt ons U w mancolijst van Neder land en 
Koloniën. Zeer billijke prijzen, ook voor 

special i tei ten Nederland en Koloniën. 
Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z, Voorburgwal 316,  Amsterdam, C. 

Postgiro 224451. 
— Por to steeds ext ra . — (499) 

VERLOREN of CESTOLEIV: («47) 
Een zakportefeuille. inhoudende papieren, naam en adreskaartjes, 

kwitanties, Ned. paspoort, gewone serie zegels plus een boekje, in
houdende 63 oude zegels van TRANSVAAL, gestempeld en onge
stempeld, ter waarde van circa £ 200,—, waarbij no. 30a Y. & T., 
ter waarde van fr. 15.000. H.H. Verzamelaars en Handelaren worden 
verzocht ondergeteekende in kennis te stellen bij eventueele aanbieding 
van bovenstaande. Leon de Raay, Unnaeusparkweg 42, A'dam. 

Philatelie en Geschiedenis. 
Zeestraat 40. 'sGRAVENHAGE. Postrek. 188282. 

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

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

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

PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAGE. (614) 

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

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

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

DE 2e HONDERD 
IIIIH samenstellingen van lot „Philepartout" zijn 

zoo niet nog mooier, even zoo fraai als 
de eerste. Waarde f 30,—, voor slechts 
f 10,35, franco aangeteekend. Inhoud circa 
2000 zegels in buitengewone samenstelling 
en kwaliteit. Ieder is meer dan tevreden. 
Toezending na ontvangst van het bedrag 
op giro 118330 of per postwissel. 
„THE GLOBE"  ZAANDAM 

Voor Indië: W. F. de Nieuwe, 
Oro Oro Dowo 161, Malang. (605) 

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

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

U I T S L U I T E N D voor en 
ten behoeve van leden der 
aanges lo ten vereenigingen. 

S T E M P E L S . Ik zoek relatiën voor 
ruil, koop en verkoop van alle $oorten 
stempels op Ned. en Ned.Ind. Postzegels. 
Voorts heb ik te koop (voor den meestbieden
de) een zeer uitgebr. verz. puntstempels, met 
vele waarden op div. zegelsenversch. tandingen, 
plm. 3700 verschillende. (644) 
J. V. d. HORST, Kwartelstr. 49, Utrecht. 

Prijzen in Belgische Francs! ! 
België, Belg. Congo, Luxemburg en Frankrijk 
steeds compleet in voorraad.  Ben steeds 
kooper van BELGISCHE weldadigheidsseries. 
J. Boekdrukker. Rue des Allies 73 , 
Brussel. Telephone 44.59.76 (615) 
POSTZEGELBOEKJES NOODIG? 
Vraagt bemonsterde offerte aan 

T. DE JONG Tzn., ZEIST, 
2e Dorpsstraat 30b. 

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

SITEBZEGEL f 0,90 
7S cent., rouw f 0,40 per honderd 
75 cent., Leopold III f 0,40 per honderd 
75 cent., Albert, Dienst f 0,50 per honderd 
Congo, 10 C.5 fr. (zonder fr. 3,25) f 0,40 

e.z.v. 
Voor Handelaars : onze gelegenheidsofferte. 
Voor Verzamelaars: onze zichtzendingen, 

JULIARü & FILS, 
12 Rue Emile Claus, Brussel (België). 

(643) 

1000 verschillende postzegels uil 
mijn doubletfen a f 1,15 franco. 

D. VAN O M M E K , 
Apeldoornscheweg 4é, EPE. 

Giro 132330. (641) 

ta^ OV RZEEVERZAMELAARS. H i W 
Uit groote collectie worden zichtzendingen 
ook volgens mancolijst gemaakt. Lage prijzen. 
Extra korting bij flinken aankoop. Alleen prima 
kwaliteit. Van Seventer's Postzegelhandel, 
Keizerstraat hoek Visschersdijk, Rotterdam C . 

Verzamelaars! 
MOOIE COLLECTIE U.S.A. 
te koop aangeboden, voornamelijk ongebruikt. 

Waarde Yvert 1935 plm. fr. 34.000. 
Eveneens schitterende collectie 

FRANSCHE KOLONIËN, 
waarvan vele landen postfrisch geheel com

pleet, in prima exemplaren. Nadere inlich

tingen, welke gaarne vei strekt worden, bij 
H.WAGNER, Prinses Mariestraat 7b, 

Den Haag (639) 
GEVi=ïAAGD 

aanbiedingen van nieuwtjes, kleine verkoop
waardige zegels, verzamelingen, series, enz., 
enz. ten behoeve van onze rondzendingen. 
Zoowel van verzamelaais als handelaren. 

NED. POSTZEGELBEURS, 
Stationsweg 2,  L en Haag. (638) 

TE KOOP: 
Een uitgebieide verzameling Ned. & Kol., 
hoofz ongebruikt, postfrisch. Waarde volgens 
cat. der handelaren ruim 1200 gld. Te be
zichtigen, na vooraf belet, eiken avond van 
79, Zaterdag van 25 uur. Wilgstraat 10, 
Den Haag. (640) 

Pri js dezer adver ten t ies : 
ƒ 0,75 bü voorui tbeta l ing. 
Postz . w. niet in bet . gen. 

Ter overname aangeboden 
een verzameling plaatsnos. Jub-zegels 1923 
(cat waarde ruim f 100.— \ een verzameling 
Ned.-Ind. scheepsstempels (plm. TOO stuks) 
en frankeermachinestcmpcls, vliegbrieven 
Ned. en Indië. J . A . D t E L D E R , (637) 
Regentesselaan 49, Oegstgeest. 

WEDERVERKOOPERS 
tegen hooge provisie ge
zocht; speciaal in Leeuwar
den en Amersfoort. 
Voor inlichtingen: 

NEDERLANDSCHE POSTZEGELBEURS, 
stationsweg 2, - Den Haag. 
L id: Ned. Ver. van Postzegelhandel. 

(636) 
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bestelling in het bezit van de geadresseerden in Nederland. 
De „Nachtegaal", het vliegtuig dat de eerste versnelde 

heenvlucht verzorgde, had oponthoud in Jodhpur, wegens 
ziekte van een der mecaniciens. Het is daarna versneld door
gevlogen, o. a. werd Medan overgeslagen, zoodat het toch 
reeds 20 Juni op Java arriveerde. 

De proefluchtdienst Soerabaja-Denpasar-Makassar v.v. 
Den heer Schellart te Tjepoe dank ik nog de volgende bij

zonderheden betretiende de opening van deze luchtlijn. 
Op 6 Mei werd deze lijn geopend. Soerabaja vertrek 6.00 

v.m.. Denpasar aankomst 8.05 vertrek 8.35, Makassar aan
komst 13.20 uur. De terugvlucht was Dinsdags Makassar ver
trek 6.00, Denpasar aankomst 9.15, vertrek 9.45, aankomst 
Soerabaja 11.40 uur. 

De vertrektijden uit Soerabaja zijn: de eene week op Maan
dag, dus 6, 20 Mei enz., de andere week op Zaterdag, dus 
11, 18, 25 Mei enz. Uit Makassar daarentegen wordt ingaande 
7 Mei steeds op Dinsdagen vertrokken. 

Op de eerste heenvlucht zijn de volgende hoeveelheden post 
medegenomen: Soerabaja-Makassar 4750 gram, plus uit Ne
derland aangebrachte post van 6800 gram. Voor Denpasar 
was uit Nederland per K.L.M, aangebracht 1070 gram. 

Speciale poststempels kregen deze poststukken niet; wel 
werd alles voorzien van een aankomststempel, welke goede 
gewoonte in Indië nog algemeen gehuldigd wordt. Wij zagen 
wel poststukken (verschaft door een nieuwtjesdienst) met 
speciale afstempelingen, maar deze zijn er door een parti
culier opgezet. Waarom ? 

Over den afstand Soerabaja-Makassar doet de K.P.M, (de 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij) normaal ruim 2 dagen; 
het vliegtuig 4% uur, met de tusschenlanding op Bali. (Ter 
vergelijking: Amsterdam-Milaan eveneens 43^ uur per vlieg
tuig). 

Vooral voor het Bali-toerisme is deze nieuwe luchtlijn ook 
van belang. Vele inwoners van de Krokodillenstad, die nu nog 
door tijdsgebrek verhinderd zijn Bali te bezoeken, worden in 
de gelegenheid gesteld met Bali's kunst en schoonheid kennis 
te maken. 

Het P'ransche luchtnet breidt zich uit. 
Wat we in Duitschland in 1927 en in Engeland in 1934 ge

zien hebben, voltrekt zich in dit jaar in Frankrijk: het binnen-
landsche luchtnet wordt aanmerkelijk uitgebreid, vliegvelden 
worden aangelegd of vergroot, de nieuwe luchtverbindingen 
worden dienstbaar gemaakt aan het passagiers-, goederen- en 
postvervoer, en als reactie daarop zien we weer uitbreiding 
van verschillende der nieuwe binnenlandsche luchtlijnen naar 
het buitenland. 

Voor ons, verzamelaars, brengt dat zijn attractie mede van 
eerstvlucht-enveloppen met speciale afstempelingen. Frank
rijk is in dat opzicht een dankbaar verzamelgebied. Elk per 
luchtpost verzonden poststuk krijgt er steevast zijn aan
komststempel. Komt het nu uit Indo-China, uit Zuid-Amerika 
of uit Lille, het doet er niet toe, de ontvanger ziet de reden 
van de snelle overkomst: Par avion. En veelal vertoonen de 
machinale aankomststenipels ook nog de leuze: Gagnez du 
temps, Répondez par avion. De juiste reclame op het psycho
logisch juiste moment! 

Ook gewone (niet-eerstvlucht) vliegbrieven zijn dan ook 
van Frankrijk een dankbaar verzamelobject. 

De opvoering der snelheden (vooral op de Zuid-Amerika-
lijn in concurrentie met de Condor-Lufthansa-Zeppelin) is 
met prachtig resultaat gelukt. Elke 14 dagen gaat er een 
vliegtuig, dat de post in t w e e dagen van Europa naar 
Brazilië brengt. De Duitsche combinatie doet hierover 3 da
gen. Voor verzamelaars is het zeker belangwekkend de post
stukken, vervoerd met de Duitsche en met de Fransche lucht
lijn naar Zuid-Amerika, naast elkaar te kunnen leggen, om 
zich een beeld te kunnen vormen over de opvoering der snel
heid en benutting van alle mogelijkheden, die maakt dat nu 
eens de een, dan weer de ander de post naar Zuid-Amerika 
het snelst vervoert. 

Het luchtrecht is voor Brazilië voor brieven ƒ 0,80 extra 
per 5 gram. De laatste buslichting voor de Air France is voor 
Amsterdam CS. Zaterdags 13.20, Rotterdam hoofdpostkan
toor 14.30, Den Haag hoofdpostkantoor 11.15, Utrecht station 

11.00 uur. Voor de Duitsche combinatie respectievelijk Zater
dags Amsterdam CS. 17.20, Rotterdam hoofdpostkantoor 
17.00, Den Haag hoofdpostkantoor 17.00 en Utrecht Station 
17.00 uur. In andere plaatsen informeere men ten postkantore. 

Uit Frankrijk kregen wij inmiddels eenige poststukken van 
de in dit voorjaar plaatsgevonden hebbende eerstvluchten. 

Op 2 April de vlucht Parijs-Lion-Ajaccio (Corsica) naar 
Tunis en Algiers. Het afgebeelde rechthoekige stempel komt 
op alle stukken voor. Het andere alleen op die naar Algiers. 

PRËÜfISER VOL 
PARIS { ^^^^^ 

DANS LA JOURNËE 
2 AVRIL 1935 "'<^Rjß>' 

15 Mei bracht de eerste postvlucht naar Madrid. Een drie
hoekig stempel als afgebeeld siert de stukken. 

De terugvlucht vond plaats op 19 Mei, waarvoor men in 
Madrid een 6-kantig stempel bezigde ter memoreering. 

{S 

16 Mei werd voorts geopend de luchtlijn Marseille-Praag. 
In Frankrijk plaatste men een ruitvormig stempel, terwijl 
men in Praag een bijzonder aankomststempel in blauw (aan 
de voorzijde der brieven) afdrukte. 

Oostenrijk. 
1 Juni j.1. vonden verschillende 

eerstvluchten plaats naar Tsjecho-
Slowakije. Wij zagen stukken van 
Weenen naar Bratislava met het 
afgebeelde blauwe poststempel 
aan de voorzijde der stukken. 

Een dergelijk stempel werd ge
bezigd te Piestany. 

Men kon van Weenen ook post 
verzenden via Bratislava naar 
Uzhorod, Viden, Uluj en Bukarest. 

Australië. 
Ter gelegenheid van het jubileum van den Engelschen 

koning heeft Kingford Smith getracht een jubileumpostvlucht 
van Australië naar Nieuw-Zeeland en terug te maken. Volgens 
de courantenberichten moesten de vliegers boven de woelige 
Tasmanzee wegens een defect aan een motor terugkeeren. 
Na korten tijd begaf ook een tweede motor het nog, en met 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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heel veel moeite en minimum snelheid bereikten zij gelukkig 
nog heelhuids Australië vyeer. Siegerpost hangt een aan
doenlijk verhaal op van de postzakken, welke een voor een 
buiten boord gezet moesten worden om het vliegtuig maar 
lichter te maken. Volgens andere persberichten zou de post 
gered en per boot naar Nieuw-Zeeland vervoerd zijn. 

Den heer J. van Holten te Rotterdam dank ik een vlieg-
brief uit Nieuw-Zeeland, welke mee terug gevlogen zou zijn, 
nadat het vliegtuig hersteld was. Het draagt een serie der 
nieuwe vliegzegels van Nieuw-Zeeland, postafstempeling van 
Wellington van 15 Mei 1935, en arriveerde in Rotterdam 
3 Juni 1935. De speciale enveloppe vertoont een landkaart 
van Australië en vermeldt, dat dit de jubileumvlucht van 
Kingford Smith is, die hiermede voor de 4e keer Australië-
Nieuw-Zeeland v.v. vliegt. 

WALLER-MEDAILLE 1935. 

De Bond — aldus artikel 1 der statuten van de Waller-
medaille — wenscht door toekenning van deze onderscheiding 
met diploma diegenen te beloonen, die zich verdienstelijk ge
maakt hebben voor de philatelic in het algemeen en (of) voor 
den Bond in het bijzonder. Toekenning geschiedt door het 
Bondsbestuur (art. 3), bij voorkeur ter gelegenheid van den 
Bondsverjaardag (26 Juni). De uitreiking vindt plaats door 
den Bondsvoorzitter of diens plaatsvervanger, bij voorkeur 
tijdens de jaarlijksche Bondsvergadering (dit jaar op 7 Sep
tember te Groningen). 

In de Bondsvergadering van 20 April 1935 te Amsterdam 
is met algemeene stemmen besloten, dit jaar de Waller-
medaille toe te kennen: 

Ie aan den heer Gustav Kaiser, te 's-Gravenhage; 
2e aan den heer W. G. Zwolle, te Amsterdam. 
In beide gevallen kan worden gewaagd, dat zij — wél-

verdiend — werd toegekend voor verdiensten voor de philatelie 
in het algemeen en voor den Bond in het bijzonder. 

Aan den heer Gustav Keiser is — ter gelegenheid van zijn 
tachtigsten verjaardag — een artikel gewijd op blz. 189 van 
het September-nummer van ons Maandblad. Zij, die — als 
schrijver dezes — Abraham reeds lang hebben aanschouwd, 
herinneren zich nog, hoe ze als schoolbengels de laatste dub
beltjes van hun weekgeld gingen beleggen in postzegels van 
Keiser. In bedoeld artikel wordt de heer Keiser belicht als 
het type van den vertrouwenwekkenden zakenman. Laten we 
hem in dit artikel een alleszins te vertrouwen zakenman 
noemen, wat in de philatelie zeer veel waard is. Keiser is 
jarenlang keurmeester geweest voor Nederland en Koloniën. 
En als vrtrouwd zakenman, én als keurmeester heeft hij de 
Nederlandsche philatelie in het algemeen en den Bond in het 
bijzonder aan zich verplicht. 

Is de Bondsvoorzitter het hart van onze organisatie, de 
eerste secretaris, de heer W. G. Zwolle, vormt beide longen. 
Hij is de „stille kracht", die zeer veel goeds voor de Neder
landsche philatelie in het algemeen en voor den Bond in het 
bijzonder heeft gedaan en nog doet. De heer Zwolle is de 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

waardige, werkzame opvolger van den heer Mijnssen als 
eerste Bondssecretaris. In den zeer korten tijd, welken hü 
deze functie bekleedt, heeft hij zeer veel nuttig, vredelievend 
en hervorrriend werk in onzen Bond verricht. Men moet 
Bondsbestuurslid zijn, om — met oordeel — dit werk naar 
zijn groote waarde te kunnen schatten. De Nederlandsche 
philatelie is — helaas — nog al eens een terrein van be
roering. De heer Zwolle is de man, die, op zeer oordeel
kundige wijze en op het juiste tijdstip, olie op de barnende 
baren weet te gieten. Zelf toegewijd verzamelaar van post
stukken, inzonderheid van briefkaarten, heeft hij in den loop 
der tijden de philatelistische literatuur in binnen- en buiten
land met meer dan één belangrijke bijdrage van zijn hand 
verrijkt. Buiten en behalve het vele en omvangrijke Bonds-
werk, dat hij verricht, staat hij te allen tijde op de meest 
kameraadschappelijke wijze klaar ieder, die zich tot hem 
wendt, op philatelistisch gebied met raad en daad ter zijde 
te staan. Jaren achtereen heeft hij — geheel belangeloos — 
den Bond op waardige wijze vertegenwoordigd op tentoon
stellingen en congressen in het buitenland: te Weenen, Lu
gano, Gent, Brussel, en thans weer te Koningsbergen. 

Ik geloof, dat het Bondsbestuur in zijn keuze van toe
kenning van de Waller-medaille 1935 gelukkig is geweest. 
Het Bondsbestuur spreekt den wensch uit, dat de beeren 
Keiser en Zwolle nog jaren lang van hun welverdiende, hooge 
philatelistische onderscheiding mogen genieten. Het wenscht 
beide beeren van harte daarmede geluk! 

Utrecht, 26 Juni 1935. 
W. G. DE BAS, 

2e Bondssecretaris. 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTI
KELEN, IN MAART 1935 VERSCHENEN IN 

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

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

Algemeen. 
Chemical Industry and Postage Stamps. C.S.M. vol. VIII, 

1935. 112. 
Grundbegriffe der Philatelie (Fortsetzung von Seite 30) 

P.M 1935. 58. 
More „Relics of the Sea". A.PH. vol. 48. 1935, 311. 
Nachtrag Nr 2 des Verzeichnisses der halbierten Postwert

zeichen. G.B. Jrg. 39. 1935. 33. 
Neues in der Lumineszenz-Analyse. P.M. 1935. (Beilage der 

Sammlerfreund, blz. 10). 
Notes sur Francois de Taxis. PH.B. jrg. 62. 1935. 59. 
Poste aériénne. E.T. Jrg. 49. 1935. 309. 
Postwertzeichenkunde als Wissenschaft. I.B.J. Jrg. 62. 1935. 

69. 
Render unto Caesar. G.S.M. vol. VIII. 1935, 110. 
Von der Momentphotographie zum Markenbild. P.M. 1935. 

(Beilage der Sammlerfreund, blz. 9). 
België. 

Belgique. Essai de classement des obliterations sur Ie 1 
centime gris 1884-1893. PH.B. Jrg. 15, 1935, 56. 
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Britsch Honduras. 
Essais for the first British Honduras Stamps. L.PH. vol. 

XLIV. 1935. 50. 
Duitschland. 

Die Deutsche Heerespost an der Westfront. P.M. 1935. 66. 
Deutschland - Die Winterhilfe - Postkarten. PH.Z. Jrg. 43. 

1935. 11. 
Neue Sonderstempel. PH.Z. Jrg. 43 1935. 12. 
Die Stolper Post, ihre Stempel und Formulare vom Beginn 

bis zur Gegenwart. G.B. Jrg. 39, 1935. 35. 
Duitsche Koloniën. 

Die ehemaligen deutschen Schutzgebiete. Fortsetzung aus 
Heft 2 (1935 u. Schlusz). P. Jrg. 42. 1935. 60. 

Kolonialabstempelungen aus der Südsee und in Kamerun. 
GB. Jrg. 39. 1935. 34. 

Marken reden von Deutschlands Kolonien P. jrg. 42. 1935. 
56. 

Probedrucke deutscher Kolonialmarken im Schiffstype-Mus
ter auf Rautenwasserzeichen Papier. I.B.J. Jrg. 62. 1935. 
86. 

Duitsch-Oost-Afrika. 
Deutsch-Ostafrika im Weltkriege. P. Jrg. 42. 1935. 

Egypte. 
The Egyptian Rhomboid Cancellation. S.C. vol. XLIV, 1935. 

23. 
Egyptian Stamps „used abroad" ? S.C. vol. XLII, 1935. 8. 

Engeland. 
The Air Mail Labels of Scotland. S.C. vol. XLIII. 1935. 685. 
England-Australia Air Race. S.C vol. XLIII. 1935. 676. 
Penny Posts. SC. vol. XLIII. 1935. 716 728. 

Engeland en Koloniën. 
Die Neuerscheinungen anläszlich des 25jährigen Regierungs

jubiläums König Georg V. I.B.J. Jrg. 62. 1935. 71. 
Notes accompanying the selected display of Great Britain 

and Colonies. L.PH. vol. XLIV. 1935. 58. 
Pransche Kolonien. 

Etude sur les premières Emissions Générales des Colonies 
Frangaises (Suite) E.T. Jrg. 49. 1935. 243. 

Ionische Eilanden. 
The Postmarks and „Postage Paid" Cachets of the Ionian 

Islands. S.C. vol. XLIII. 1935. 737, 767. 
Mexico. 

Les premieres emissions du Mexique (1856 a. 1874). (Suite 
de 1'Echo no 940, et 941) E.T. Jrg. 49. 1935. 248, 305. 

Monaco. 
Monaco - 1922- 24. G.S.M. vol. VIII. 1935. 102. 

Nigeria (Zuid). 
Southern Nigeria: Its Posts and Postage Stamps. S.C. vol. 

XLIV. 1935. 13. 
Nyasaland (Protectoraat). 

Nyasaland Protectorate. G.S.M. vol. VIII. 1935, 106. 
Oostenrijk. 

Die erste Ausgabe von Oesterreich und Lombardei-Venetien 
1850-1858. P.M. 1935. 65. (vervolg van biz. 31.) 

Die Telegraphenwertzeichen Oesterreichs. P.M. 1935. 73. 
Die Werbestempel Oesterreichs. P.M. 1935. 62. 

Oud-Duitsche Staten. 
Proben (Essais) für altdeutsche Ganzsachen G. Jrg. 15. 

1935. 10. 
Polen. 

Die Postwertzeichen und Poststempel von Polen im 18 und 
19 Jahrhundert. P.M. 1935. 76. 

Roemenië. 
Einiges über die 5 Bani-Fehldrucke der Ausgaben 1876-

1879 von Rumänien. P.M. 1935. 60. 
Die rumänischen P. R. Marken. Ausgabe 1893-1899. P.M. 

1935. (Beilage der Sammlerfreund, blz. 11). 

Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Roumanie 
(1858 ä 1872) (Suite). PH.B. 15 Jrg. 1935. 51. 

Saargebied. 
Die Feldposten der Abstimmungstruppen im Saargebiet. 

P.M. 1935. 57. 
Tasmanie. 

Tasmanian Pictorials, 1899. G.S.M. vol. VIII. 1935. 109. 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 

Letter Sheets from Old Inn may bear earliest U.S. Stamps. 
A.PH. vol. 48. 1935. 328. 

Postal Markings Unit Three railroads. A.PH. vol. 48. 1935. 
318. 

K c. rotary precancels. A.PH. vol. 48. 1935. 338. 
Standardized Hand Stamps Cancellations on the Bank Note 

Issues. A.PH. vol. 48. 1935. 309. 
Vervalschingen. 

New Abyssinian Forgeries. L.PH. vol. XLIV. 1935. 64. 
Belgien. Wieder neue belgische Falschstempel. G.B. Jrg. 39. 

1935. 35. 
Falscher Durchstich (Braunschweig 3 Sgr. schwarz auf 

Rosa mit Bogendurchstich). I.B.J. Jrg. 62, 1935. 83. 
Brazil forgenies. A.PH. vol. 48. 1935. 336. 
Falschstempel FAGAMALO auf Samoa Marken. I.B.J. Jrg. 

62. 1935. 86. 
Falschungsnachrichten. Halbfälschung Mi - nr. 220-221. 

(Frankreich). P. Jrg. 42. 1935. 66. 
Lettland. Achtung. - Gefährliche Lettland Fälschungen. 

I.B.J. Jrg. 62. 1935. 67. 
Forged overprint on Memel nr 301. A.PH. vol. 48. 1935. 321. 

Zuid-Australië. 
South Australia (vervolg van blz. 40). L.PH. vol XLIV. 

1935. 54. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN JULI 18985). 
Nederland. . 
Het is mij nog niet gelukt een exemplaar in handen te 

krijgen van den in het vorig nummer gemelden foutdruk, 
5 cent, oranje. Bij de posterijen schijnt men alle moeite te 
doen, deze zaak in den doofpot te stoppen en de zegels terug 
te hebben. Brieven en stukken met deze zegels gefrankeerd 
worden opgehouden, en den afzender vergunning gevraagd 
om de postzegels met andere te verwisselen. Dit is geschied 
met een brief naar W.-Indië waarop 4 postzegels van 5 cent 
oranje geplakt waren; de afzender heeft toegestaan dat ze 
er afgenomen werden en anderen daarvoor in de plaats 
gesteld. 

Voor de verzamelaars van onze poststukken is er nieuws. 
Bij de enkele en dubbele briefkaart van 5 cent, ultramarijn, 
veranderde resp. de achter- en binnenzijde van dof wit in 
glanzend blauwachtig. Ook het Postblad, ultramarijn, eerst 
vervaardigd van dik grijsachtig papier, is nu van dun wit 
papier. 

Nadruk der Uitgifte 1852: 10 cent, rood. 
Op bladzijde 292 werd door ons de wensch geuit dat de heer 

D. E. Schreuders, daartoe aangezocht door het Bestuur, den 
verkoop zou staken van de daargenoemde nadrukken. („Moes-
man"-zegels). 

Tot ons groot genoegen heeft de Heer Schreuders on
middellijk aan het verzoek van het Bestuur gevolg gegeven 
en zijn door hem op de, den 9en Juni te Utrecht gehouden 
Jaarvergadering, de nog in zijn bezit zijnde exemplaren ver
brand. Slechts een enkele werd door hem voor zijne verzame
ling behouden, terwijl eenige exemplaren aan de Vereeniging 
werden afgestaan. 

Wij meenen dit ter algemeene kennisse te moeten brengen. 
B. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G. VAN CASPEL. 
VIII. 

Oxus. 
De postagent aan boord van het stoomschip der Messageries 

Maritimes „Oxus" stempelde gehalveerde Fransche „Se-
meuse"-zegels van 20 ctm. met den opdruk: Affranchissement 
spécial / faute de timbres ä 10 cent, stellig in de hoop aldus 
zeldzaamheden te scheppen in den geest der provisorien van 
Madagascar, maar een schrijven van de Fransche posterijen 
maakte spoedig een einde aan deze grap. 

Paraguay. 
In 1868, vóór dat Paraguay zijne eerste zegels uitgaf, ver

scheen op de markt een fantasieproduct, geschapen te Boston, 
in eene enkele waarde 5 centavos vermiljoen. Maar datzelfde 
zegelbeeld, in groen gedrukt, werd van een zwarten opdruk 
10 voorzien, in donkerblauw gedrukt met cijfer 20; in rood 
gedrukt met opdruk 50. Bedriegelijk bevestigd op verschei
dene enveloppen, zoogenaamd afkomstig van een United States 
Minister te Assuncion, heeft de twistvraag: öf rechtmatig, of 
niet, tot eind 1869 geduurd, vóórdat de zegels als bedrog in 
den ban gedaan werden. Zie Stamp Collector's Magazine VII, 
bldz. 170. 

Een ander prentje van waarschijnlijk nog vroegeren datum 
(1862?) werd te Parijs door den graveur Stern gestoken, zoo 
gezegd op bestelling van den president General Lopez, dus 
misschien een essai, ofschoon Stern nog andere, z.g. essais 
op zijn geweten heeft. Doch alras kwamen deze zegels op de 
markt in zwart, groen, rose, rood, violet, bruin, steenkleur, 
blauw en oker. Zie Melville, Phantom Philately bldz. 153. 

Peru. 
In 1881 verscheen een rechthoekig portzegel met zwarten 

opdruk Deficit 20 centavos in 3 regels, en eene groote ster 
op eiken kant van de 20, in eene ingebogen omlijsting. 

Peru Piura. Van 1895. Wapen van Peru in 't midden; naam 
bovenaan; waarde onderaan; Correos op beide zijden; cijfers 
in de hoeken; lithographie opdruk in rood provisorio en waar
de; getand UK- Fantasie. 

5 op 5 c groen; 10 op 10 vermiljoen; 20 op 20 bruin; 50 op 
50 blauw; 100 op 1 Sol roodbruin. 

Zie „Le Postillon" IX, blz. 125. 
Perzië. 

In 1886 verscheen een stel van 10 stuks 
portozegels; alle in indigo-blauw gedrukt, die 
nooit door de Perzische regeering besteld of 
gebruikt werden, ofschoon zij gestempeld 
voorkomen. De waarden zijn in shahi 1, 2, 5, 
6, 10, 15 sh.; 

in kran 1, 2, 5 kr.; 
in toman 1 t. 

Philippijnen. 
Hoewel men lang geaarzeld heeft de volgende zegels der 

revolutionairen als rechtmatig te erkennen, en verscheidene 
catalogi deze niet opnamen, is men het nu eens, dat zij recht 
van bestaan hadden; ook Yvert geeft ze op onder de bena
ming: République des Philippines No. 1—6. Vooraanstaande 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Amerikaansche Philatelisten zijn het eens, dat de zegels der 
opstandelingen, uitgegeven uit eigen machtsbesef, voor wet
tige doeleinden dienden gedurende minstens zes maanden, van 
Sept. 1898 tot Maart 1899, en dat zij op zijn allerminst als 

locale zegels te beschouwen zijn, ofschoon zij geen frankeer-
geldigheid hadden buiten den sfeer van Aguinaldo's invloed 
in gedeelten van het gebied Luzon. De drie letters K op de 
zegels duiden den naam van den bond der opstandelingen, 
„zonen van 't land" aan, waarvan de drie eerste woorden 
met een K beginnen. Later werden van deze zegels privé-
herdrukken gemaakt op geelachtig papier. — De zegels ziJn 
getand 11M. Het eerste zegel diende voor post en telegraaf 
2 cents rose Correo y Telegraf os; 

uitsluitend voor post 2 cents rose Correos; 
voor aangeteekende stukken 8 cents groen Certificado; 
voor drukwerk 1 millisima zwart, Impresos; ook onget. 

Portorico. 

Zegels van dit land met opdruk: Habi-
litado 17 Octubre 1898 in 4 regels zijn 
bedrog. De datum is die, van den dag der 
overname van Portorico door de Vereenigde 
Staten. 

„Raj" Service. 
Deze opdruk op Britsch-Indische zegels 

brengt verzamelaars soms in de war, niet 
wetende wat hij beduidt. Het is slechts een 
opdruk om diefstal te voorkomen op de 
regeeringskantoren; hij kenmerkt het ze
gel volstrekt niet als dienst-, als service
zegel. Soortgelijke opdrukken, als hier 
weergegeven, komen veel voor. 

Zie Hausburg's „Britsch India". 

ƒ^v^^JV^A/^J^u^^A/^/\/^^/^/v^ 

CrLnjVvAjTJvwxrt.'YA/uV 

Sahara Zuid Algerië. 
In Mei 1904 verscheen op de markt een „Semeuse" 15 

centimes, olijfgroen, met opdruk „Region Saharienne-Sud Al
gerien" en dan loodrecht de woorden: A percevoir. Al spoe
dig bleek het bedrog te zijn, want in plaats van daarvoor viJf 
gulden te betalen, gelijk gevorderd werd, schreef men naar 
Beni Ounif, naar den postdirecteur, die antwoordde, dat noch 
hem, noch zijn collegas iets omtrent eenig overdrukt zegel 
bekend was. Zie „Le Postillon IX", bldz. 171. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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' 3 rAXYflPOMlKH 

_EA»ffOV_ 
g o ">if- 2 0 |y« 

Ter gelegenheid van een bezoek der Fransche vloot aan 
Mitylene in 1900 werden zegels van bovenstaande afbeelding 
aangeboden in 4 waarden; in zwart op wit of op blauw-grijs 
papier gedrukt 5, 10, 20 paras en 1 grosion. Fancyzegels, die 
slechts heel weinig succes hadden. 

Dit prentje door A. Doucet, voormalig boekdrukker en 
hoofd-redacteur van de „Revue Philatélique" uitgedacht en 
voorbereid als zegel voor Samos, is nooit in gebruik geweest. 

Ste Marie de Madagascar. 
Zegels van Diego-Suarez met den naam Sainte Marie de 

Madagascar in een dubbelen cirkel, zijn afkomstig van ze
keren handelaar G. Carion. Zij werden volgens verklaring van 
het Fransche ministerie van koloniën nooit uitgegeven, maar 
gaven aanleiding tot een proces, waarbij Carion veroordeeld 
werd. Zie Montader, 1910 bldz. 172. 

(Wordt vervolgd). 

VERBORGEN SCHATTEN. 
Voordracht, gehouden door L. VAN ESSEN. 

Indien ik mij veroorloof U heden iets te vertellen over de 
geschiedenis van zeldzame zegels, dan moet U niet denken, 
dat ik deze wetenschap uit mijzelf heb; neen, ik heb dit voor 
het grootste deel te danken aan een van onze bekwaamste 
Philatelisten en kenners van zegels, den heer Fred. J. Melville 
te Londen, voorzitter van de Junior Philatelic Society. 

Hetgeen ik U ga vertellen is geput uit een luxe uitgave van 
een catalogus der firma H. R. Harmer, die de Mayfair vondst 
heeft geveild in 1925. 

In werkelijkheid zijn zeldzame zegels meestal gevonden door 
een toeval en in zeer vele gevallen op liefdes- en minnebrieven. 
U hebt hier dus niet liefde in het spel, maar liefde in de 
philatelic, 

In elk soort van verzamelen zijn passages vol van roman
tiek. De verzamelaar van antiquiteiten houdt ervan, U mede-
deelingen te doen, hoe bij uitgravingen een steek van een 
schop, het omwentelen van een aardkluit, de oorzaken zijn 
geweest van het ontdekken van schatten. De schilderijen
verzamelaar kan U uren lang bezig houden met ongelooflijke 
verhalen, hoe hij meesterstukken heeft ontdekt bij uitdragers 
verborgen onder stof en vuil, of bij anti uiteiten-handelaren, 
niet bewust van de waarde dezer onooglijke doeken. 

Veel romantiek is er echter in de philatelie, veel meer dan 
bij ar.dere liefhebberijen en hobbies. Aan het bewaard blijven 
van zeldzame zegels en het daarop volgende ontdekken van 
rariteiten, heeft de goddelijke gave der liefde veel schuld, maar 
ook niet minder de omzichtigheid, spaarzaamheid, vergeet
achtigheid, en bovenal is het ontdekken van zeldzaamheden 
meestal te vinden op plaatsen, waar rommel wordt opgeborgen: 
het dakkamertje of berghokje. Daarvan zult U straks voor
beelden lezen. Ik zou het ontdekken van zeldzaamheden in 
drie rubrieken kunnen onderverdeelen: Ie in verband met 
liefde, 2e in verband met toeval en 3e in verband met ver
geetachtigheid. 

Er zijn bij verzamelaars (natuurlijk bij ver gevorderde) 
zegels, die niet ontsnapt zouden zijn aan den alles vernieti-
genden prullemand, als zij niet in verband gebracht konden 
worden met een liefdesdrama of historie. Verzamelaars mogen 
de dame met sneeuwwitte haren wel loven, die al haar brieven, 
die de teederste emoties van haar jeugd bevatten, bewaarde 
in een pakket, zorgvuldig met een lint saamgebonden. Deze 
gewüde schatten hebben (Jilswyis bewezen groote waarde te 

hebben voor verzamelaars. Onder meer was dit het geval b.v. 
bij miss Jannett H. Browen te Richmond Virginia. Haar ver
loofde, mr. Hough in Alexandrie Virginia, verklaarde haar 
zijn liefde op 25 November 1847 en wel per brief en frankeerde 
dezen met een zegel destijds nog uitgegeven door de postmees
ters in dien staat, een heel gewoon zegel van 5 cent. Miss 
Browen bewaarde dezen brief en na haar dood, doch nog bij 
het leven van haar weduwnaar ontdekte haar dochter dezen 
brief, netjes samengebonden met andere herinneringen. Van 
deze zg. Alexandriea's waren er vier bekend in 1907, de nu 
gevonden was de vijfde, doch deze was op papier bleute, de 
andere op lichtbruin papier. Het zegel werd in 1907 ver
kocht voor £ 3000.—, de tegenwoordige waarde is wellicht 
vijfmaal meer. Yvert & Tellier noteert het voor frs. 400.000.—. 
Een zegel op - lichtbruin papier is enkele jaren geleden ver
kocht voor £1500.—, waarde Yvert & Tellier frs. 250.000.—. 

Ongeveer de helft van de bekende post-office zegels van 
Mauritius (zooals U weet een foutdruk) werden op dezelfde 
wijze gered voor verzamelaars. Mevrouw Bourchard uit Bor
deaux (het grootste gedeelte van deze brieven vond zijn weg
naar die plaats) vond er 13 exemplaren in de correspondentie 
van haar overleden man. Zelfs rariteiten van recenten datum 
zijn opgespoord op minnebrieven. Er was o.m. een origineel 
vel uitgegeven in 1918 en wel in Zweden de 12 op 25 öre met 
kopstaanden opdruk. Dit vel ontsnapte aan de aandacht van 
den drukker en werd opgezonden naar een klein kantoor in 
het noordelijk deel van het land. De directeur van het post
kantoor hechtte geen waarde aan deze curiositeit, noteerde ze 
echter wel. Er werden weinig brieven verzonden, daar het 
plaatsje buiten de bewoonde wereld lag. Eén brief ging er 
echter dagelijks weg naar een bepaald adres en wel van een 
houtvester aan zijn verloofde. Op zekeren dag ontdekte toe
vallig een verzamelaar het bestaan van dien foutdruk en kocht 
alles op. Hij informeerde naar het adres van den houtvester, 
wien hij 300 kr. bood voor elk exemplaar in gebruikten toe
stand; deze schreef natuurlijk naar zijn dulcinea, die gelukkig 
alle brieven in de enveloppen bewaard had. Dertig foutdrukken 
waren er bij, die den houtvester 6000 kr. opbrachten, waardoor 
hij instaat werd gesteld, spoediger dan hij gedacht had, in het 
huwelijk te treden. 

Zeer weinig is bekend van de St. Louis-zegels, uitgegeven 
door postmeesters in Amerika omstreeks 1848. Een exemplaar 
komt voor op een „Valentine". Een „Valentine" (dit ter ver
duidelijking) is een brief of pakket, in Amerika, soms ook in 
Engeland, door verliefde jongelui elkaar toegezonden op Valen
tine's day, 14 Februari. Een andere Valentine werd in 1851 
door een jongeman uit Californië gezonden naar zijn sweethart 
in Springfield Staat Massachusetts, een zeer lange weg dus. 
Deze brief heeft een zekere vermaardheid, daar, gezien den 
langen afstand, een hoog porto werd vereischt, n.1. $ 2.70. De 
afzender frankeerde dezen brief met een blok van 27 stuks 
10 cents groen, van de uitgifte Amerika 1851, en wel gerang
schikt in 3 rijen van 9 stuks. De dame bewaarde dezen brief, 
alhoewel zii meerdere malen werd aangezocht dit stuk te 
verkoopen. Eindelijk geschiedde dit toch en bracht het blok, 
waarvan nog twee rijen van 3 stuks waren verwijderd, dus nu 
nog maar 21 stuks bevattende,een prijs op van £ 370.—, wel 
te verstaan, ponden van ƒ 12,—ongeveeer. 

U ziet dus hier de liefde in de philatelie. 
De geheime lade van een schrijf bureau heeft bewezen dik

wijls romantische vondsten te bevatten. Zorgvuldige menschen 
houden er van, voor het frankeeren van hun brieven een aantal 
zep-els in huis te hebben, bergen deze dan op een zeer zorg
vuldige plaats, opdat ze hen niet ontfutseld kunnen worden, 
en hiervoor is een schrijfbureau de meest geschikte ruimte. 
Eenige jaren geleden kocht een handelaar in meubels zoo'n 
antiek schriifbureau, zond het naar zijn werkplaats ter rena-
ratie, de geheime lade werd ontdekt en daarin vond men 317 
stuks oude ongebruikte zegels van Enee'pnd. in de waarden 
van 2 tot 8 pence in blokken, los en met zeldzame plaatnum-
mers. Dezo voorraad heeft destiids bii de firma Harmer een 
respectabel bedrag opgebracht. Een Australisch verzamelaar 
bezit een zeldzame Sydn°v View, die ook een deel vormt, van 
een dergelijke vondst. Bij den dood van zijn vader werd een 
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leeg bureau in een schuur geplaatst als zijnde overtollig, later 
bü het opruimen, bleek de kap gebroken te zijn en kwam men 
tot de ontdekking, dat dit meubel zeer vele goede zegels be
vatte. Een ander voorbeeld is het navolgende. Een oude man 
liet bij zijn overlijden aan zijn kamerdienaar na een wankel 
schrijfbureau, terwijl zijn kok een legaat kreeg van £200; 
de eerste bleek beter af te zijn, want bij verkoop ontdekte hij 
een kleine schat, namelijk een collectie oude zegels, die hij 
destijds verkocht voor £ 500. Een secure man van een der 
Orkneyeilanden kocht een half vel van de 1 penny zwart uit
gifte 1840 van Engeland, gebruikte er een van en borg de 
andere zoo goed op, dat hij ze niet meer terug kon vinden. 
Na zestig jaar zocht een erfgenaam in die oude papieren, 
ontdekte het halve vel minus dan één zegel. Het was een deel 
van een vel van het zeldzame plaatnummer 1 en werd in 
Londen in 1902 verkocht voor £ 112 (nu waarschijnlijk veel 
meer waard). 

Dit is de vergeetachtigheid in de philatelie. 
Een voddenraper heeft menig zeldzaam zegel voor vernie

tiging bewaard en wellicht is het merkwaardigste geval dat 
van het vinden van een Brattleboro, ook weer een dier zegels 
door postmeesters in Amerika uitgegeven, en wel in 1846. Dit 
zegel is ook door een dergelijk persoon gevonden; dit ge
beurde in 1884; het is een der weinige bekende exemplaren op 
vollen brief en geadresseerd aan mr. Henry Rawdon, Boston 
(Mass.). Voor enkele jaren was de waarde van een los exem
plaar £ 200, nu wellicht belangrijk duurder. Yvert & Tellier 
noteert het in zijn catalogus voor fr. 50000. 

De groote vondst in 1912 te Philadelphia ligt Engelsche en 
Amerikaansche verzamelaars waarschijnlijk nog wel versch in 
het geheugen. Een handelaar in oud papier kocht van een bank 
een massa oud papier om dit opnieuw te laten verwerken. 
Hij betaalde daarvoor $ 60, vond er echter een groote partij 
oude zegels bij, o. m. niet minder dan 105 stuks St. Louis zegels 
(uitgegeven vóór den aanmaak der Amerikaansche zegels), 
die destijds een waarde bleken te hebben van niet minder dan 
£20000. In 1923 verkocht de firma Thomas Prosser & Co. te 
NewYork al haar oud napier en correspondentie, enkele uit
knipsels met zegels vielen op straat en werden door iemand 
verkocht aan een handelaar in zegels in de Nassaustraat. Deze 
nieuwsgierig waar die vandaan kwamen, ging op onderzoek 
uit, ontdekte den oudpapierhandelaar. die echter de balen 
reeds naar de fabriek verzonden had. Goede raad was duur, 
het adres noteeren, per auto naar de fabriek en gelukkig 
slaagde hij er nog in 6 balen terug te koopen. waarbij een 
aanzienlijk materiaal gevonden werd voor een veiling in 1924. 

Verder wil ik u vertellen hoe door een toeval twee zeldzame 
zegels van BritschGuyana ontdekt werden. Deze werden ge
vonden op twee brieven in een waschhuis in Demarara, ge
zonden aan twee missionarissen op Hawai. Deze twee brieven 
werden mede gebruikt als behangselpapier en ferm met de 
witkwast behandeld. De twee zeldzame zegels van Hawai, uit
gifte 18511852, waarde volgens Yvert & Tellier fr. 600000, 
trof men eveneens Pan als behangselpapier in een school
gebouw. Een verzamelaar bezocht deze school in 1897: de wit
kalk, schijnbaar noodzakelijk om dergelijke zeldzaamheden te 
verbereen. had hier en daar lossrelaten. zoodat een gedeelte 
der brieven te voorschijn kwam. Voorzichtig werden zij er af
"■ehaald en het bleek, dat hier de zeldzpme zegels te voorschiin 
kwamen. Eén werd er maar gered, de andere verongelukte 
gedurende het proces 

Ziehier, lezers, het derde in mijn stukie: toeval en philatelie. 

PORTRETGALERTJ 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

33. ALEXANDRA. 
Geboren op 1 December 1814 te Koper'.«agen als dochter 

van Christian IX van Denemarken. Zü trad op 10 Maart 1863 
in het huwelijk met den nrins van Wales, later Eduard VII 
van Engeland. Dit huwelijk had ook politieke beteekenis, pe
richt als het was tegen Pruisen Uit het huwelijk werden 
+wee zoons geboren: de prinsen Albert Victor Clarence, over
laden 1892, en George (tegenwoordig Koning George V) en 
drie dochters, o. a. Koningin Maud van Noorwegen. 

In 1901 werd zij Koningin; vijftien jaar heeft zij Eduard 

VII overleefd. In dien tijd heeft zij zeer veel voor de lief
dadigheid gedaan. O. a. stichtte zij een fonds voor de oorlogs
verminkten, voor wie jaarlijks, op 11 November, de klaproos 
wordt verkocht. 

Alexandra overleed op 20 November 1925 te Sandringham. 
Haar beeltenis als Princess of Wales komt voor op: New 

Poundland, 1898, 3 cts.; als Koningin op: Canada, 1908, 2 cts.; 
als Koninginweduwe op: New Foundland, 1911, 10 ets. 

34. § ALEXANDRU Cel Bun. 
Met dezen vorst treedt sinds 1401 Moldavië uit het duister 

der Middeleeuwen. Hij verwierf zich door zijn wijs bestuur 
den bijnaam „cel Bun'', de goede. Met groote dapperheid be
streed hij de Polen, Tartaren en Magyaren. In 1410 hielp hij 
mee aan de vernietiging van de Duitsche orde in den slag 
bij Tannenberg. Hij overleed in 1432. 

Zijn beeltenis komt voor op: Rumenië, 1932, 6 1. 
35. Nord ALEXIS. 
Geboren op 2 Augustus 1820 te Cap Haitien, nam hij dienst 

in het leger van de negerrepubliek Haiti. Uiteraard was hij 
ook betrokken bij talrijke onlusten op het eiland. Na het 
aftreden van Simon Sam nam een voorloopige regeering het 
bewind waar; toen echter een ernstig conflict met Duitsch
land ontstaan was, zette de bevolking van Port au Prince de 
drie candidaten voor het presidentschap ter zijde en koos op 
21 December 1902, ondanks zijn hooge leeftijd, Nord Alexis 
tot President der Republiek. Hij nam de regeering energiek 
ter hand, bemoeide zich overal mee en regelde ook de staats
schuld. Groote diefstallen kwamen aan het licht: een oud
president en eenige ministers, onder wie Tancrede Auguste 
en Cincinnatus Leconte, werden veroordeeld; Alexis wilde het 
vonnis ten uitvoer brengen, doch dit gelukte hem niet. 

In 1908 wenschte hij zich niet voor herkiezing beschikbaar 
te stellen; hiJ beval Turenne JeanGilles aan, wat aanleiding 
werd voor een opstand, onder leiding van Antoine Sam. 
Het leger pleegde verraad, zoodat Alexis het bewind neer 
moest leggen. Hij bracht zich in veiligheid op een Fransch 
ooilogsschip, dat hem naar Jamaica bracht, waar hij in 1910 
is overleden. 

Zijn beeltenis komt voor op: Haiti, 1904; 1906. 

36. Eloy ALP ARC. 
Geboren op 25 Juni 1842 te Montecristi in de provincie Ma

nabi. Hij genoot een liberale opvoeding en nam dienst in het 
leger, naar het voorbeeld van zijn vader. Hij nam actief deel 
aan den opstand tegen den clericalen president Garcia Moreno; 
zijn militaire bekwaamheid toonde hij in de overwinning van 
5 Juni 1864. Hij was gedwongen het land te verlaten; hij ves

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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tigde zich te Panama, waar hij in het huwelijk trad. In 1875 
was terugkeer mogelijk, doch reeds in 1876 ging hij weer naar 
Panama. Lange jaren reisde hij door geheel Centraal Ame
rika, de Vereenigde Staten en sommige landen van Zuid-
Amerika. In 1895 kwam hij weer in zijn land, waar hij met 
groot enthousiasme werd ontvangen; hij werd aangewezen tot 
president, welke functie hij op 22 Augustus 1896 te Cuenca 
aanvaardde. Op 14 Januari 1897 keurde hij de nieuwe grond
wet goed; tevens werd hij gekozen tot constitutioneel Presi
dent door de Grondwetgevende vergadering. Na afloop van 
zijn ambtstermijn in 1901 trad hij af; 1 Januari 1907 werd hij 
opnieuw als president ingehuldigd. Zijn zeer radicaal-anti-
clericaal bestuur bezorgde hem vele vijanden, terwijl hij in 
1910 bovendien in conflict kwam met Peru. Het door hem 
gereorganiseerde leger werd gemobiliseerd. In 1911 trad Gene
raal Alfaro af; korten tijd later werd hij gevangen genomen 
en tegelijk met zijn familieleden op 28 Januari 1912 te Quito 
vermoord. 

Zijn beeltenis komt voor op: Ecuador, 1908, 5 cts. 
37. Vittorio ALFIERI. 
Graaf Alfieri werd op 17 .Januari 1749 te Asti geboren; 

hij nam dienst in het leger; van 1767-1772 maakte hij groote 
i-eizen door Europa; sinds 1776 woonde hij te Florence, waar 
hij leefde met de gravin van Albany. Hij heeft in Florence tal^ 
rijke literaire werken geschreven, waaronder 22 treurspelen, 
b.v. „Virginia", „Pilippo", „Oreste", „Saul". „Mirra". Verder 
een aantal politiek getinte blijspelen, satiren, oden en een epos 
„L'Etruria vendicata". Tenslotte verschenen eenige proza
werken van zijn hand, o.a. zijn autobiographia: ,,La vita di 
V. A. da Asti scritta da esso", het sterk politiek getinte 
„Delia Tirannide", „Del principe e delle lettere" en „Pane-
girico di Plinio a Traiano". 

Alfieri overleed op 8 October 1803 te Florence. 
Zijn beeltenis komt voor op: Italië, 1932, 25^ ets. 

38. ALFONSO XIL 
Geboren te Madrid op 28 November 1857 als zoon van Ko

ningin Isabella II en Francisco de Assisi. In September 1868 
werd zijn moeder, verdreven; hij genoot toen zijn opleiding te 
Weenen en in Engeland. In Juni 1870 deed zijn moeder af
stand van de troon, door welke daad prins Alfonso troonpre
tendent werd. Pas in 1874 was zijn tijd gekomen: op 30 Decem
ber van dat jaar werd hij tot koning uitgeroepen; op 14 Ja
nuari 1875 deed hij zijn intocht in Madrid. In tweede huwelijk 
trouwde hij op 29 November 1879 met Maria Cristina van 
Oostenrijk, uit welk huwelijk o.a. de latere koning Alfonso 
XIII werd geboren. 

Alfonso XII was sterk Duitsch-gezind, wat in 1885 tot een 
vreedzame afstand der Carolinen door Duitschland leidde. In 
1899 werden de eilanden echter tegen een geldelijke vergoe
ding afgestaan. 

Alfonso XII overleed op 25 November 1885 op het slot El 
Pardo. 

Zijn beeltenis komt voor op: Spanje, Cuba, Fernando Poo, 
Philippijnen, Puerto Rico, 1873-1889. 

(Wordt vervolgd) 

Bij de Administratie van het „Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie", L. C. A. Smeulders te Breda, is nog 
steeds verkrijgbaar a f 2,50 + f 0,30 frankeerkosten 
(buitenland f 0,75) het GEDENKBOEK 

Postzegelkunde en Postwezen. 

POSTZEGELTENTOONSTELLING TE GRONINGEN 
6-8 SEPTEMBER 1935. 

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

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

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

de provinciën Groningen, Friesland, Drenthe en Oveiijsel; 
c. in Nederland gevestigde handelaren en uitgevers uit

sluitend in klasse VI (albums, philatelistische literatuur en 
benoodigdheden). 

Secretaris van het tentoonstellingscomité is de heer Chr. 
Scholtens, Graaf Adolfstraat 64a, Groningen. 

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

OSTROPA 1935. 
De Osteuropäische Postwertzeichen Ausstellung (Ostropa), 

welke van 23 Juni t.m. 3 Juli j.1. te Koningsbergen werd ge
houden, was oorspronkelijk bedoeld als een tentoonstelling van 
de staten van Oost-Europa. Geleidelijk breidde zich echter het 
arbeidsveld uit, zoodat in 1934 besloten werd er een inter
nationaal karakter aan te geven. Toch was er helaas geen 
enkele Pransche inzending, wel meerdere uit Engeland, de 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika en uit Zuid-Amerika, 
ja zelfs uit Japan. 

Als bijzonder kenmerkend voor deze tentoonstelling waren 
de talrijke verzamelingen van moderne gebieden naast de vele 
oude klassieke zegels, verder verzamelingen, die volgens bij
zondere gezichtspunten waren samengesteld, verzamelingen 
van vóór-philatelistische brieven, verzamelingen van postzegel
boekjes en ten slotte meerdere verzamelingen van af-
stempelingen. 

Van de 321 inzendingen waren er 8 van directies P.T.T., 
88 verzamelingen hadden betrekking op Duitsche postge-
bieden, 8 op Oostenrijk-Hongarije, 4 op Polen, 26 op Oost-
Europa, 14 op Noord- en Noord-West-Europa (w.o. Nederland 
was begrepen), 17 op West-Europa, 4 op Zuid-Europa, 9 op 
de Balkanstaten, 7 op Amerika, 2 op Afrika, 4 op Azië, 1 op 
Australië, 28 algemeene verzamelingen, 10 jeugd-verzamelin-
gen, 36 op luchtpostgebied, 3 album-uitgevers en 50 op 
literatuur-gebied. 

Hans Lagerloef uit New-York verkreeg de hoogste onder
scheiding, n.1. de gouden plaket en het beeld van den rijks-
kanselier voor zijn verzameling Brazilië; Alfred Lichterstein 
uit New-York verkreeg de gouden plaket voor zijn verzame
ling Britsch-Columbië en Vancouver-eilanden, terwijl dr. Otto 
Kallin-Nirenstein uit Weenen de gouden plaket verkreeg voor 
zijn schitterende verzameling luchtpost. 

Er bleek een groote strooming te zijn tegen de Zeppelin-
luchtpostverzamelingen. Deze worden als te veel maakwerk 
beschouwd en wil men niet meer zoo hoog bekronen. Zoo werd 
b.v. een verzameling Engelsche Zeppelin-post niet bekroond, 
eveneens vond geen waardeering een Zeppelin-postverzameling 
van April 1929 - September 1934, terwijl meerdere Zeppelin-
posts slechts brons kregen. Werkelijk echt gevlogen zaken
brieven, die er uit den aard der zaak niet zoo mooi philate
listisch uitzien, krijgen meerdere waardeering. Zoo werd 
een verzameling van uitsluitend zakenbrieven met zilver 
bekroond. 

Een zeer te waardeeren verschijnsel was, dat meerdere 
speciaalverzamelingen niet alleen bestonden uit de postzegels 
van het betrokken land, doch dat hierin ook de betreffende 
poststukken (niet te verwarren met zegels op brief!) waren 
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opgenomen. Dit was o. a. het geval bij collecties van Oud-
Duitschland, Beieren, Saargebied, Duitsche koloniën, Oosten
rijk, Estland, Denemarken, Ukraine, Albanië en Egypte. Het 
is te hopen, dat dit streven ook in ons land ingang en na
volging moge vinden, want werkelijk een speciaal-verzameling 
is zonder poststukken niet compleet. 

Zeer vele inzendingen bestonden uit vóór-philatelistische 
brieven, een gebied, dat door sommige speciaal-verzamelaars 
ook nog te veel wordt verwaarloosd. De majoor Kumpf-Mikuli 
uit Weenen toonde o. a. zijn schitterende collectie cholera-
brieven; verder waren er Pruisische brieven uit den tijd van 
1820-1867, Lübeck vanaf 1790, Baden, Thurn und Taxis, Oost-
Friesland, Mecklenburg-Schwerin en Mecklenburg-Strelitz, 
brieven uit het gebied ten Oosten van de Weichsel, Oud-
Duitsche brieven vanaf den 30-jarigen oorlog, Lombardije-
Venetië, Polen 1770-1795. Laten wij Nederlanders ook dit ge
bied niet verwaarloozen (de goeden niet te na gesproken). 

Vanzelfsprekend waren er verschillende Duitsche inzen
dingen, die betrekking hadden op de stadia na den oorlog: 
inflatie-tijd en de tijd van het derde rijk. De nationale gedachte 
kwam bij deze laatste inzendingen zeer sterk op den voor
grond; zij bestonden niet alleen uit postzegels, maar ook uit 
afstempelingen en frankeermachines, die een nationaal teeken 
of nationale tekst bevatten. Verder uit officieele briefkaarten, 
die ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen uitgegeven 
werden, enz. 

Meerdere verzamelingen bestonden uit z.g. postzegel
boekjes, waarvan enkele zeer zeldzame uit de jaren vóór 1914. 
Ook deze behooren in speciaal-verzamelingen thuis. 

Behalve ons Maandblad hadden uit ons land alleen de 
beeren J. Poulie uit Amsterdam en H. Rorije uit Den Haag 
tentoongesteld. 

Het Maandblad verwierf in zijn afdeeling als eenigste de 
verguld zilveren medaille. Het werd zeer gewaardeerd, dat 
ons blad uitsluitend door verzamelaars wordt verzorgd. 

De heer Poulie had in 4 klassen geëxposeerd: 
1. Een speciaal-verzameling van Letland. In deze klasse 

verwierf hij welverdiend de verguld zilveren medaille benevens 
als eereprijs een bronzen eland op een voetstuk van niet af
gewerkte stukken barnsteen (een der waardevolle eere-
prijzen). Hij stond zelfs boven de beide verzamelingen van 
Litauen, die in de klasse „Forschung" waren ingedeeld. 

2. Een speciaal-verzameling van Nederland. Deze vooral 
in den laatsten tijd omgewerkte en uitgebreider geworden ver
zameling verwierf een zilveren medaille benevens de verguld 
zilveren plaquette van de tot den Duitschen Bond behoorende 
groep Saarland. 

3. Een verzameling Europa volgens catalogus. Deze kreeg 
een zilveren medaille; de nieuwere uitgiften waren zeer goed 
vertegenwoordigd, daarentegen was de collectie zwak in de 
oudere. 

4. Een verzameling Rusland volgens catalogus, welke een 
bronzen medaille verkreeg. 

De heer Rorije had een deel van zijn collectie Europeesche 
toeslagzegels tentoongesteld en verkreeg hiervoor een bronzen 
medaille. De wijze van opzet was verre van fraai; hierin kan 
veel verbeterd worden. 

De tentoonstelling heeft ten volle aan haar doel beant
woord, zij was druk bezocht (ook al vanwege het Ostropa-
blok). Alles kon rustig bekeken worden, zij was ondergebracht 
in één zeer groote hal. 

Ten slotte heeft het tentoonstellingsbestuur het aangename 
met het nuttige vereenigd door een paar interessante uit
stapjes te organiseeren, o. a. naar Trakehnen (de beroemde 
paardenfokkerij, waar ons een keurcollectie van hengsten ge
toond werd), de Samland-kust (met zijn wereldberoemde 
barnsteenvindplaatsen en zijn mooie Oostzee-badplaatsen), de 
Kurische Nehrung (met ziJn Vogelwarte in Rossitten, waar 
de trek der uit het noorden komende vogels wordt bestudeerd; 
het is hier het land der ooievaars); en ten slotte het groote 
Moosbruck, waarin de eland zich thuis gevoelt. 

W. G. ZWOLLE. 
SITEB. 

Door onvoorziene omstandigheden kan nog geen verslag 
worden gegeven van deze tentoonstelling. Het zal worden op
genomen in het volgend nummer. 

EEN UITNEMEND LUXEMBURGSCH GESCHRIFT. 

De bekende Luxemburgsche verzamelaar Bernard du Val, 
wiens artikelen in de Echo veler belangstelling hebben getrok
ken, heeft na studie van vele, vele jaren, een werk geschreven 
over de portretzegels van Europa. Van ieder land van ons we
relddeel wordt een historisch overzicht gegeven, waarna een 
beschrijving van de personen, wier porcretten op de zegels 
voorkomen volgt. Uit talrijke publicaties ken ik het werk van 
Du Val als uitstekend, zoodat IK, gelijk mvj trouwens uit eenige 
vellen reeds kon blijken, er van overtuigd ben, dat dit levens
werk aller belangstelling verdient. Wegens de zeer hooge druk
kosten is het werk volkomen zuiver gestencild, op ongeveer 
zeshonderd pagina's druk. De prijs voor het geheele werk is 
vastgesteld op 873^ belgische francs, ongeveer i'A gulden 
derhalve. Deze prijs is voor het werk, dat evenals vrijwel alle 
philatelistische publicaties, geheel belangeloos gedaan is, zoo 
laag, dat het voor niemand een bezwaar kan zijn, het werk 
aan te schaffen. Wij bevelen het werk dan ook ten zeerste in 
de aandacht onzer lezers en in het bijzonder van beeren biblio
thecarissen van vereenigingen, warm aan. 

Men kan het werk bestellen by den uitgever Maury Swartz, 
te Kayl, Luxemburg. Bij denzelfden uitgever verschijnt een 
werk over Liechtenstein van Bernard du Val, 360 pagina's, 
voor 100 belgische franken. 

v. P. 

HOE WORDEN POSTZEGELS GEMAAKT ? 
UITGAVE JOH. ENSCHEDE EN ZONEN 

GRAFISCHE INRICHTING N.V., HAARLEM. 
PRIJS ƒ2,—. 

Al bijzonder aangenaam werden wü verrast door de ont
vangst van dit eenvoudig, doch keurig verzorgd werkje van 
ruim 70 bladzijden, dat ongetwijfeld veler belangstelling zal 
wekken, aangezien het in een reeds lang gevoelde behoefte 
voorziet. Of er dan geen werken bestaan, die den verzame
laar wegwijs maken in den doolhof der druktechnieken? On
getwijfeld, doch de beide toonaangevende publicaties van A. J. 
Sefi en F. J. Melville op dit gebied, zijn voor den „gewonen" 
philatelist geen geëigende lectuur, afgescheiden van het na
deel, dat zij in het Engelsch zijn geschreven. Het werk van 
Sefi, „An introduction to advanced philately", is bovendien 
vrij duur, terwijl Melville's „Postage stamps in the making" 
reeds dateert van 1916, vaak zeer technisch en twintig jaren 
ten achter is, een tijdruimte, die in de hedendaagsche post-
zegdltechniek telt. 

In het voorwoord zegt de uitgeef ster o. m.: „Aanleiding 
tot het samenstellen van dit boekje was het verlangen van de 
directie van het Postmuseum in Ned.-Indië, om bezoekers, 
die wat meer dan normale belangstelling toonen, een en ander 
over den aanmaak van zegels en wat daarmede samenhangt 
te kunnen mededeelen. Het boekje is dus in de eerste plaats 
bestemd voor Philatelisten". 

Als zoodanig heeft het dan ook voor ons zijn waarde, die 
hoog aangeslagen kan worden omdat hier een verhandeling 
van den zegelaanmaak werd geschreven door op dit terrein 
bij uitstek deskundigen, beschikkend over zeer groote er
varing en een modern-technische uitrusting, waarvan wiJ de 
producten zoo vaak hebben kunnen bewonderen. 

In de inleiding wordt gezegd, dat een korte beschrijving zal 
worden gegeven van de verschillende druktechnieken, welke 
voor den aanmaak van frankeerzegels en andere poatwaarden 
toegepast worden. Hierbij wordt in de eerste plaats aandacht 
geschonken aan de wijzen waarop de drukvormen tot stand 
komen. 

Voorts volgen eenige beschouwingen omtrent drukinkt, 
papier en watermerk, gommen, prepareeren en perforeeren. 

Na een opsomming van de verschillende technieken worden 



VOOR PHILATELIE. 147 

hebben het arbeidsterrein schijnbaar naar België verlegd, al
thans werden van Duinbergen naar Knocke (altijd volgens 
het bericht) 600 brieven en van Duinbergen naar Heijst 300 
stuks vervoerd. Alle vliegbrieven waren voorzien van speciale 
vignetten: 5 fr. zwart, 10 fr. geel en 15 fr. rood. 

Van het Haagsche Persfotobureau zagen wij een foto, waar
op de heer Roberti bezig is de „post" in de raket te stoppen. 
Hieruit bemerken we, welke waarde het heeft, als de heer 
Roberti aan ons Maandblad schrijft (d.d. 25 April), dat be
sloten is: onze raketten niet meer beschikbaar te stellen voor 
brief vervoer! 

De stukkon worden weer voor sappige prijzer. aangeboden. 
In de Schweizer BriefmarkenZeitung van Juni pag. X, von
den wj) een annonce van Gerard A. G. Thooleri, 'sGravenhage, 
Postcheckkoiito Zürich 20781, met de speciale aanbieding 
DuinbergenKnocke Sfr. 7,—■ en DuinbergenHeüst Sfr. 3.50. 
In L'Aviette Postale, Juninummer, biedt de Nederlandsche 
Rakettenbouw, Balistraat 5, La Haye (Hollande), deze stuk
ken aan voor respectievelijk 29 en 15 Fransche francs. 

Tevens worden daarin nieuwe „postaanmaken" aange
kondigd. En wel over het traject. CalaisDover! Leest toch: 
„Sedert eenige maanden werkt men zeer actief voor de 
groote sensatie van de 35 of 36 vlucht per raket van Calais 
naar Dover. De eerste proefnemingen zullen binnenkort 
plaatsvinden. Wij accepteeren reeds heden de opdrachten." 

In de Airpost Journal (het bekende Amerikaansche lucht
posttijdschrift) van April j.1. stond ook nog een plan aan
gekondigd van een vlucht in Mei van Ameland naar Schier
monnikoog. Het Meinummer van dit orgaan bracht een groote 
advertentie (halve bladzijde!) van Gerard A. G. Thoolen, 
waarin hjj zich eerst noemt den eenigen rakettenpost
specialist van Europa, waarna aan het eind volgt: The only 
rocketmail specialist of the world! Hierin lezen we ook van 
de DoverCalais plannen: „Dezen zomer zullen wy de groote 
DoverCalais proefvluchten houden. Ik accepteer nu reeds 
orders." Ook staat er nog voor de eerste dagen van Mei een 
belangrijke proef aangekondigd van rakettenvliegtuigpost. 
„Een licht vliegtuig zal een vlucht maken door middel van 
rakettenontploffingen, vervoerende 500 enveloppen, genum
merd van 1 tot 500. Ik accepteer nu reeds orders voor deze 
zeldzame souvenirs tegen den prijs van slechts $ 1,—. De 
volgende maand zal de prijs $ 2,— en hooger zijn. Bestel nu. 
Voor alles betreffende rakettenpost, schrijft naar Gerard A. G. 
Thoolen, 'sGravenhage, Holland. De eenige rakettenpost
specialist ter wereld." 

Het Juninummer van The Airpost Journal hebben wij met 
spanning tegemoetgezien, en onze verwachtingen zijn nog 
overtroffen. „The secretary: Raad van Beheer" heeft weer 
heel wat te vertellen en Gerard Thoolen, 'sGravenhage, 
Holland, heeft er de volgende advertentie in: „Eerste raketten
vlucht in België. Deze stukken zijn reeds schaarsch. Raketten
vlucht DuinbergenHeijst $ 0,90. Rakettenvlucht Duinbergen
Knocke met complete serie $ 2,—. Ongebruikte serie van 
fr. 5,—, fr. 10 en fr. 15,— (compleet) $ 1,50." 

„De Raad van Beheer meldt: In voorbereiding voor verdere 
vluchten gaf de Nederlandsche RakettenVereeniging twee 
nieuwe raketzegels uit. Deze waren gedrukt in velletjes van 
vier (bij benadering groot 5% bij 9 inches) met breede randen. 
Elk vel heeft twee zegels van hetzelfde onderwerp." Dan 
volgt een beschrijving van de voorstelling op de zegels: 
„Mr. Van 'sGravezande, de welbekende Nederlandsche pionier 
uitvinder van het rakettenprincipe, vervaardigde den raketten
wagen in het jaar 1720, welke op deze zegels is afgebeeld." 
Verder staat er op het portret van Karel Roberti, den mo
dernen rakettenuitvinder van Nederland (!). Het andere zegel 
is grijsgroen en vertoont een raket, die daalt door middel 
van een parachute. Deze twee zegels werden gemaakt op 
12 Maart. In totaal 400 blokken van 4 getand, en 100 blokken 
ongetand. 

Helaas, toen die zegels klaar waren, bleek, dat deze 
te groot waren om gemakkelijk en aantrekkelijk op de en
veloppen gebruikt te worden en dezelfde onderwerpen en 
kleuren werden gebezigd voor een herdruk op 18 Maart. Bij 
benadering zijn deze velletjes groot 4'/, bij 5% inches en de 
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achtereenvolgens behandeld boekdruk, plaatdruk, rotogravure, 
steendruk, offsetdruk en lichtdruk. De uiteenzettingen zijn 
helder en goed begrijpelijk; alle geleerdheid is vermeden. 

Van zeer veel belang voor de Philatelisten is het hoofdstuk, 
■waarin de karakteristieke kenmerken der verschillende tech
nieken worden beschreven, waardoor het mogelijk zal zijn 
zelf te bepalen naar welk procédé een zegel vervaardigd werd, 
een aanvulling dus van de leemte, die door vele verzamelaars 
herhaaldelijk wordt gevoeld. 

Terecht wordt aan den drukinkt weinig aandacht ge
schonken, eerstens wijl dit technisch te ver zou voeren en 
tweedens, omdat de verzamelaars zich meer interesseeren voor 
liet papier en het watermerk. Deze beide belangrijke onder
deelen worden goed en niet te uitvoerig behandeld. 

Hetzelfde geldt voor het gommen en prepareeren, terwijl 
het perforeeren een bespreking krijgt, die dit belangrijke 
onderdeel verdient. 

Een korte beschouwing wordt nog gewijd aan het relief
drukprocédé, terwijl een kleine literatuuropgave het geheel 
"besluit. 

Met alle warmte bevelen wij dit interessante werkje aan 
in de belangstelling der verzamelaars. Wij zijn de firma 
Enschedé en Zonen dank verschuldigd voor deze uitgave, die 
als een zeer gewaardeerde verrijking is te beschouwen van 
de Nederlandsche publicaties op philatelistisch gebied. v. B. 

EXCELSIORALBUM. 
UITGAVE INTERNATIONAAL UITGEVERSBEDRIJF, 

AMSTERDAM C, ELANDSTRAAT 169173. 
Mochten wij in het Meinummer een korte beoordeeling 

geven van het eerste deel van dit album, thans ligt reeds het 
tweede der zes deelen voor ons. 

De uitvoering sluit volkomen aan bij die van het eerste 
deel. Deze tweede band omvat Duitschland, de Duitsche post
kantoren in den vreemde en de voormalige Duitsche koloniën. 
Voorts de Egeische eilanden, ElzasLotharingen, Engeland, 
Epirus, Estland en Finland. 

De eerste band bewees in het algemeen, dat een juist in
zicht bij den opzet van dit album had voorgezeten; toch heeft 
de uitgeefster bij dit tweede deel reeds profijt getrokken van 
de haar geworden aanwijzingen, die het gebruik van dit album 
kunnen veraangenamen en het nut verhoogen. Zoo werd een 
andere nummering der bladen toegepast, terwijl ook die der 
diverse soorten zegels een verandering onderging. 

Met prijzenswaardige voortvarendheid hebben de samen
stellers de weinige fouten hersteld, die op enkele bladen van 
het eerste deel waren ingeslopen. Een drietal verbeterde 
bladen voor het eerste deel zijn ter vervanging bijgevoegd, 
waardoor de gemaakte misstellingen op afdoende wijze ver
beterd werden. 

Deze tweede band is bijgewerkt tot einde Mei j.1., wel een 
bewijs voor de voortvarendheid en den ernst, die bij de samen
stellers voorzitten. 

Moge deze activiteit en de durf, die aan deze Nederlandsche 
uitgave ten grondslag liggen, hun belooning vinden in een 
groeiend aantal gebruikers van dit „excelsior" album. v. B. 

Verschillende boekbeoordeelingen moeten wegens gebrek 
aan plaatsruimte bewaard blijven voor het volgend nummer. 

rf^^^^ Ter besctiermin^ É 
■ Q S ~ ^ @ Van "VenaïTielaars K 
^'^^&S^m '^^ liandclarein. ^p 

De rakettenpostzwendel. 
Het bedrijf van de raketpostuitvinderij der beeren Thoolen 

en Roberti en andere aeronautische (!) personen, die in den 
„rakettenbouw" zitting hebben, is helaas nog niet geëindigd. 

L'Echangiste Universel — in Nederland o. a. vertegen
woordigd door de N.V. Vereenigd Uitgeversbedrijf, Van 
Nijenrodestraat 117 (toevallig (?) ook het huisadres van ge
noemden Gerard Thoolen), Den Haag — meldt, dat 9 Mei j.1. 
een nieuwe rakettenpostproefneming plaats vond. De beeren J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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zegels 1 1/8 bij 1 7/8 inches. Van deze nieuwe zegels werden 
500 blokken getand en 300 blokken niet getand. 

Ook de rakettenpost-etiketjes kregen 19 Maart een nieuwe 
oplage volgens een nieuw ontwerp: 500 vel van 8 etiketjes. 

„In tegenwoordigheid van een aantal vertegenwoordigers 
van de Nederlandsche pers en leden van de vereeniging werden 
verdere proeven genomen te Katwijk aan Zee m den nacht 
van 20 op 21 Maart. Alle drie raketten „Venus", „Mercurius" 
en „Mars" maakten mooie vluchten." (Dat het 's avonds 8 uur 
was, staat er niet bij). „De raket „Mercurius" transporteerde 
een lading van 853 enveloppen over een afstand van Ij/j mijl 
(dat zijn dus mijlen van 250 meter hoogstens; wie is daar de 
uitvinder van ?), wat beschouwd is als een zeer succesvolle 
vlucht. Dit was een groote raket, gebouwd van staal en alu
minium en wegende 32 pond, waarvan 14 pond ontplofbare 
stoffen. Alle enveloppen van deze raket dragen de roodbruine 
zegels, die speciaal voor deze vlucht waren uitgegeven. De 
raket „Venus" vervoerde 249 enveloppen en „Mars" had 492 
brieven in zijn postafdeeling. Enveloppen van alle drie dezer 
nachtafvuringen op 20-21 Maart dragen het speciale her-
inneringsstempel van de nachtvlucht, met de woorden: ,,De 
nacht waarin de lente tot ons komt"." 

(Overgenomen uit The Airpost Journal. 
Wij geven hier een afbeelding van een „Venus"-enveloppe. 
In ons vorig artikel konden wij reeds melden, dat de inspec

teur van politie te Katwijk aan Zee, die voor de afzetting van 
het terrein zorgde en bij de proefnemingen aanwezig was, ons 
erop wees, dat op 20 Maart 1935 omstreeks 8 uur (het was 
vroeg donker) niet drie, maar slechts één raket met „post" 
gevuld afgeschoten is die een vlucht maakte van 300, hoog
stens 400 meter. 

Nog meldt men ons de volgende drukfouten in het hierboven 
gememoreerde herinneringsstempel; er zou n.l. staan: „De 
nacht, waarin de centen tot ons komen! We kunnen echter 
met alle beslistheid het bestaan van dit stempel tegenspreken. 

Opvallend is nog, dat genoemde hoeveelheden post niet 
overeenkomen met de hoeveelheden, welke de heer Thoolen 
in den in ons vorig artikel afgedrukten brief meldde. Daar 
was het: „Mercurius" 795, „Mars" 496 en „Venus" 252 
brieven. Hier respectievelijk 853, 492 en 249, dus samen on
geveer 50 meer. Getallen schijnen niet de „fort" te zijn der 
beeren van den Rakettenbouw. 

Behalve door de genoemde organisaties wordt ook nog post 
in ruil gegeven door Inapress (International Airpost Publish
ing Service), The Hague (Holland). 

Wij zijn benieuwd van de andere bestuursleden der Ina-
press te vernemen, welke positie de heer Thoolen in deze 
vereeniging inneemt. Hier dient klare wijn te worden 
geschonken. v. B. 

Van de „Nederlandsche Rakettenbouw" ontvingen wij een 
uitvoerig artikel, afkomstig van den secretaris, den heer 
K. Roberti. Dit artikel, waarop wij in het volgende nummer 

terugkomen, is grootendeels gewijd aan een uiteenzetting van 
het doel der „Nederlandsche Rakettenbouw". In een enkele 
passage neemt de heer Roberti het op voor den heer Thoolen, 
een vreemde gang van zaken, gezien den ernst der feiten, in 
onze eerste „Ter bescherming" vermeld. Laat de heer Thoolen 
zelf uit den hoek komen; het Maandblad staat voor zijn zake
lijke verdediging open. v. B. 

Oostenrijk. 
Van philatelistische zijde wordt de aandacht er op gevestigd 

dat verzamelaars in allerlei plaatsen van Nederland thans 
„bewerkt" schijnen te worden door iemand, die goed nage
maakte Oostenrijksche postzegels, van een vrij hooge ver
zamelaarswaarde, te koop aanbiedt. Niet alleen de zegels zelf 
zijn valsch, ook voor een valsthe afstempeling is gezorgd. 
Het geheel maakt dan ook een zoo „echten" indruk, dat een 
leek op het eerste gezicht niet aan de echtheid zou twijfelen 

In het bijzonder betreft het hier de 10 kronen der z.g. 
kroningsuitgifte van 1908 en de 2, 5 en 10 kronen der jubi
leumuitgifte van 1910. Men zal dus goed doen, dergelijke 
zegels door een bevoegd expert te laten keuren, alvorens tot 
aankoop over te gaan. 

(De Telegraaf van 29 Juni 1935). 

HET MONUMENT VOOR KARDINAAL MERCIER. 
Dit werd op 30 Juni j . l . te Eigen-Brakel onthuld in tegen

woordigheid van koning Leopold. Het is een beeld in brons, 
vervaardigd door pater Ephrem en waaraan de verzamelaars
wereld het hare — en zeker niet het minste — heeft bij
gedragen. 

BEGINT VAN LISSABON DE VICTORIE ? 
Op 1 Juni j.l. werd in de zalen van het raadhuis te Lissabon 

door den president der republiek Caroma de eerste postzegel
tentoonstelling in Portugal geopend. Deze tentoonsteling is 
een zeer groot succes geworden, niet zoozeer door het ge-
exposeerde als wel door de uitnemende propaganda, die door 
haar voor de philatelie is gemaakt. De toegang tot de ten
toonstelling was n.l. k o s t e l o o s , vandaar dat zij door 
talrijken is bezocht. Het speciaal zegel, beschreven onder de 
nieuwe uitgiften, werd zonder toeslag aan alle postkantoren 
in het land verkrijgbaar gesteld, waardoor dus ook een doel
treffende reclame werd gemaakt. Nieuwe opvattingen kwamen 
derhalve tot uiting en gezien het groote succes en de ge
slaagde propaganda r^jst de vraag of het voorbeeld, dat Lissa
bon gaf, geen navolging verdient. 

Wat het tentoongestelde betreft, het belangrijkste object 
was een nagenoeg complete verzameling van Portugal en 
koloniën, waaraan slechts enkele groote rariteiten van 
Portugeesch-Indië ontbraken. Verder waren te bewonderen 
enkele goede speciaalverzamelingen van Portugal en een col
lectie rariteiten (in vellen, blokken, enz.) van den bekenden 
verzamelaar, consul C. George. 

DIE SNUFFELENDE PHILATELISTEN OOK ! 
Al doet de teekenaar ook nog zoo zijn 

best, er zijn altijd weer van die vermaledijde 
verzamelaars, die hem beschaamd doen 
staan. De laatste snufjes van den speurzin 
der Philatelisten zijn: de boer op de 6 
groschen der koerseerende uitgifte van 
Oostenriik, wien men de ooren verkeerd aan 
zijn hoofd heeft gezet en de koopman der 
Duitsche noodhulpzegels, die een telefoon 
hanteert waaraan het snoer ontbreekt. «^k^MMkM* 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Oe grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bijeengebracht ten gevolge 

van 35 jaar systematische aankoopen. 

Nederland en Koloniën. 
De zeldzame typen en 
tandingen, gebruikt en 
ongebruikt, voorradig. 

Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel 

35 Southamptonstreet, 

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
rariteiten. 

Engelsche Koloniën en 
andere Overzee. 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

ZICHTZENDINGEN. 

Strand, London W.C. (̂ 55) 

van deze buitengewone 
gelegenheidsaanbieding. PROFITEERT NU 

Voor f 3,— ontvangt U franco 
1 SCOTT LUCHTPOSTALBUM, geheel up to date, plaats 
voor 3000 luchtpostzegels, alles in prachtuitvoering; 
1 INAPRESS 1935 LUCHTPOSTCATALOGÜS, welke U 
de juiste prijzen geeft voor alle officiële en halfofficiele 
luchtpostzegels. GIRO 922, 
N. V. Verenigd Uitgeversbedrijf, Den Haag. 
H.H. WINKELIERS! " . ^ ^ * i l ^ ^ ^ ^ ^ 
Zoeven verscheen de f^^^^ïl lustreerde BrÖcRtire 
„HOE VERZORG IK MIJN ETALAGE"? 
Prijs f 0,30 franco. (629) 

♦ • 
mT^^M^ 
EXCELSIOR 

EUROPA'ALBUM 
IS het beste album, ^-S^^' 5»!'^' verschenen. 
Geheel Kederlandsch fabrikaat, 6 kunstlederen f A f\ 
klembanden, bladen houtvrij papier. Prijs ' ^ « * ' > " » 
l'rospectus en verdere inlichtingen senden wij ü gaarne toe. 

Ook de overige Excelsior-uitgaven: 

Albums Nederlanden Koloniën, 

Blanco Albums, Supplementen 

kunnen wij U direct uit voorraad leveren. 

Wij handelen uitsluitend in alle zegels van 
Europa en Nederlandsche Koloniën. 
Onze voorraden zijn een der uitgebreidste, reden waarom 

^U^s^h nimmer tevergeefs tot ons wendt. 

Fa. J. VOET, 
^J. G. MILLÄARD), 

Keïzerstraat 9, Rotterdam. 
The firm that means satisfaction. (535) 

KILOGOEü in ELKE hoeveelheid 
TE KOOP GEVRAAGD van 

NEDERLAND (zonder buitenland) 
NEDERLAND en/of buitenland 

Offertes aan: 

Auf der Heide's Postzegelhandel, 
Postbus 1, HILVERSUM. (603) 

V ^ y i P M » ^ * « » 

i W Verschenen is een geheel nieiiw bewerkt 

SchaubekEuropaAliinni (u. ui A). 
Dit fraaie album bestaat uit 3 linnen banden, 
is gedrukt op prima houtvrfl papier en bevat 
plaats voor alle bestaande zegels van Europa; 
bovendien nog een complete opgave van Ned.
Indië, Suriname en Curagao en roltanding
zegels van Nederland. Het biedt plaats voor 
circa 20 000 zegels ! 
De geheele uitvoering en druk is zooals wfl 
dit van de Schaubekalbums steeds gewoon 
zyn: prima, terwyl de prgs van dit pracht
werk, voor de drie deelen compleet, slechts 
ƒ35,— bedraagt. 
Laat U zich dit album toonen en onmiddellijk zult U er
toe besluiten het aan te schaffen. Het is iets bijzonders 
en is direct uit voorraad leverbaar. Komt U eens kijken ? 

G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25, - DEN HAAG. 
TELEFOON] 112438. GIRO 4262 . 

SPECIAAL-CATALOGUS NEDERLAND EN KOLO
NIEN 1935, compleet ƒ 1,— plus 10 cent port. 
PRIJSLIJST NR. 21 NEDERLAND EN KOLONIEN 
KEISER & ZOON 1935, ƒ0,25 franco. (531) 

^ ^ » i ^ ^ ^ ^ É ^ I t a A ^ t e 
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