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Eerste Postzegelveiling 
van de 

FirmaTen Kate&Weeda, 
Gasihuismolensteeg 13, te Amsterdam, 
in HOTEL „POLEN" , ROKIN 14-16, 

op 
2 9 en 3 0 November en 1 December 1934, 

des avonds te IVi uur. 

Deze veiling bevat: 

Nederland en Koloniën, 
Europeesche en Overzeesche Staten 

en Restanten. 
Toezending van den geïllustreerden Catalogus 

op aanvraag, gratis en franco. (5iT)«'f^ 

TE KOOP GEVRAAGD 
tegen contante betaling VERZAMELINGEN, 
groot of klein, zoowel van EUROPA als 
BUITEN-EUROPA. — Schrijft U ons even 
een briefkaart en wij komen bij U. — — 

ZOO JUIST VERSCHENEN 
IN EIGEN UITGAVE, A l 011111 ¥2,11 

Nederland en Koloniën, 
geheel compleet, gedrukt op houtvrij papier 
en met schroefsluiting. — PRIJS f 3,—. 
Met typen der portzegels f 4,—. 
Compleet met alle afwijkingen f 7,50. 

Bijzonder geschikt als Sint Nicolaas-geschenk. 

AIMISÏÏE[gPAMS€HË 
IP©SÏÏIII@EILMANPilL 
St. Luciensteeg 22, AMSTERDAM, C. 
Telefoon 33203. Postrekening 151986. (5i5) 

\ 
Uitsluitend ten behoeve van onze cliëntos'le 

en van de keurings-commissie van den Neder-
landschen Bond, stellen wij ter beschikküi« 
het door ons aangeschafte nieuwe „ULTEA-
VISOR-APPARAAT" (systeem Quartzlanu)). 

De bijzondere eigenschappen van dit appa
raat, met zijn gefiltreerde, ultraviolette st:a-
len, stellen ons in staat elke kleurvervalschissg, 
gevaarlgke reparatie of bijwerking terst< nd 
aan het licht te brengen. 

Voor cliënten is het onderzoek gratis. 

G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25, - DEN HAAG. 
TELEFOON 112438. GIRO ^^262. 

Verschenen zijn de nieuwe uitgaven 1935 van: 
SPECIAAL-CATALOGUS NEDERLAND 

EN KOLONIEN (2e editie), 196 pagina's, vele 
verbeteriB«e%!?|teiÄyullingen, enz. Prijs frari'io 
ƒ 1,10. ^vf^^-

PRIJSLIJST NR. 21 NEDERLAND EN 
KOLONIEN (G. Keiser & Zoon), geheel ' ■ 
illustreerd, met nieuwe prijzen. Prijs frai u 
ƒ 0,25. 
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postzegelhandel R Hnngftrdil 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 29! 

CATALOGI 1935. 
Y V E R T & TELLIER, 
M I C H E L , 

19 

S E N F , 
9) 

in 

geheele wereld f 1,5 
Europa f 1,2 
geheele wereld f 3,3 
Europa f 1,4 
geheele wereld f 3,0 

NED. HANDELAREN, Ned. en KoL f 1,0 
(Speciaal catalogus) 
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ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

Nederland en Kolonien, 
pei jaar, franco p. post f 5,—. 

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch MaandMad 
voor Philatelie. 

O F F I C I E E L ORGAAN VAN 21 V E R E E N I G I N G E N . 

BEKROOND OP 27 T E N T O O N S T E L L I N G E N . 

13e J a a r g a n g . Breda, 16 November 1934. Nr . 11 (155). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

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

„ 
„ 
„ 
„ 

- 17.50 
- 12.50 
- 10,— 
- 7,50 

1/9 
1/12 „ 
1/16 , 
1/18 „ 

- 5,50 
- 4,50 
- 4,— 
- 3,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing 
10, 20, 30 7o reductie. 

De adminis t ra t ie behoud t zich het 
rech t voor adver ten t i én ,zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Mie bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappehjken en redactieneelen aard, benevens 
nieuwe uitgitten, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
MJii'Lncht, al wat Nederland en Kolomen betreit, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr CJ W . A . de Veer, Park van Nieuwenhoven i j6 , Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr L Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels), poststukken van Ned en Kol. 
aan ^\ G Zwolle, Noorder Amstellaan 209-nij Amsterdam; buitenlandsche poststukken 
aan J J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P Traanberg, 
Brob''cisplein i j r , Haarlem; frankeermachmes aan A. van oer Wilhgen, Beeklaan 454, 
s-G ,= \enhage, luchtpost aan H , L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

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

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

Tot het plaatsen van advertentién, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergadermgen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wiihelminapark 128, te Breda. Telefoon 49j6. Postrekenmg 37183. 
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DE NATIONALE POSTZEGEL-
TKNTOONSTELLING TE AMSTERDAM 

SEPTEMBER 1934. 
(S lo t ) . 

Gaarne hadden wij meer gespe
cialiseerde collecties van Europa 
willen zien. Aan dezen wensch be
antwoordde slechts de heer Van 
Essen met de zich steeds u i tbre i 
dende verzamel ing van de Oud-
I ta l iaansche s ta ten . Kleinere col
lecties van dezelfde soort die voor 
de toekomst voor ui tbreiding va t 
baar zijn, waren de verzamel ing 
Turkije van den heer Van Rijs
wijk, Den H a a g , Hongari je van 
den heer Voeren t e Schiedam, F in
land van den heer Van Essen, 
Sei vie van mevrouw Matzen-
Fledderus en IJs land van den 
heer Van Strijen. 

\ \ . ^ de verzamel ing Servië betref t , in de nieuwe serias was 
d u i tgewerkt , doch in de oude, die ju i s t zulk een dank-
;errein vormen voor onderzoek, zijn nog vele ledige 
'n. Inzends ter zal goed doen d a a r a a n eens haa r aan -

icht te schenken. 
Ook IJs land is een zeer dankbaa r object, daa r de f raa ie 
geh van dit land zich bijzonder leenen voor een speciaal-
Tzaineling. E r za ten dan ook heel veel mooie en inderdaad 
teu santé zegels in deze verzamel ing, alle in den ca ta logus 
imtld. De opzet en bijschrijving was minder ges laagd te 
lemtn. Deze verzamel ing zou bij een beteren opzet een veel 

tiger indruk maken, 
lil al'deeling E glansde de zeer in te ressante collectie Let land 
m den heer Poulie. Deze collectie kan als voorbeeld dienen 
»01 de behandeling van een der s t a t en na 191 1 on t s t aan . 
001 ',frlen wordt — ten onrechte — dit verzamelgebied noi; 
et met de klassieke u i tg i i t en gelijkgesteld. Ei 'eneens troffen 

m deze afdeeling aan de bekende collectie Opiier-Silezié 
11 den heer De RaaiJ. 
De verzameling Bordeaux-zegels van den heer Aug . Schröder 
iVdite veel in te ressan t s , doch de waardee r ing door de ju ry 
eid gedrukt door een minder f raa ien opzet. Meu dit ma t e -
aal ib veel meer te bereiken bi] overzichtelijker behandeling. 
In i'fdeeling F , de afdeeling van de nie t gespecial iseerde 
i'zauielingen van Europa , had de heer Hochheiirier uit Am-

eidam de droom van de meeste ve rzamelaa r s verwezenli jkt 
01 (f-n inzending van Europa conp lee t , w a a r v a n de groots te 
Id/.aamheden geëxposeerd waren en de r e s t t e r beschikking 

111 de jury lag. Vermelding verdienen: de roode Mercuur van 
J'''cnrijk, echt, m a a r niet f raa i van kwal i te i t ; de Moldau's 
111 Rumenië, waaronder zeer mocie s tukken; de zeldzame 
iigelsche dienstzegels ; alle zeldzaamheden van Zwitser land 

e 

laai 

3V1 

en Spanje, enz., enz. H e t schijnt, dat deze inzender ook voor 
de landen bui ten Eu ropa dezelfde asp i ra t i e Loestert . 

In deze afdeeling t rok voorts de inzending van den heer Ferf 
van de zegels, u i tgegeven door de vroeger bes taan hebbende 
pos tkan to ren der groote mogendheden in Turkije, zeer de 
aandacht , evenals de belangwekkende collectie K r e t a van den 
heer Van de W e g te Dordrecht . 

Van de gespecial iseerde collecties van landen bui ten Europa 
verhuisde de f raa ie inzending van den heer Spaapen ui t Zeist 
bes taande u i t een ui tgebreide collectie van Perz ië , n a a r de 
kampioensklasse , omda t deze collectie reeds in Ro t t e rdam 
met goud bekroond was . A a n de kwal i te i t van enkele s tukken 
uit deze verzamel ing dient meer aandach t te worden besteed. 
Volgens de Kohl-, Michel- of Gibbons-catalogus kan deze ver
zameling wel worden ui tgebreid, vooral in het leeuwentype. 

Met goud werd bekroond de inzending van den heer De 
Raaij van Stellaland, ongetwijfeld van wege den pioniers
arbeid, op dit t e r re in verr icht . De verzamel ing zelf lijkt ons 
wel voor u i tbre iding va tbaa r . 

Voorts verwierf ook de heer Gathier met zijn gerecon^ 
s t rueerde pla ten van Victoria he t eeremetaa l . P rach t ig bijeen
gebrachte p la ten van di t in te ressan te zegel, vooral de pla ten 
in de koper- of s t aa ld ruk ( W a t is het nu eigenlijk? Gibbons 
noemt he t s taa lp la ten , Senf en Michel koperdruk!) zijn zeer 
zeldzaam compleet. Deze zegels mun t t en uit door bijzonder 
mooie kwali te i t . 

De heer K. A. H e r m a n s heeft de goede gedachte gehad een 
bij ons te veel verwaar loosd gebied, n.l. Zuid-Ameri)ja ,te g a a n 
exploreeren. Hetgeen hij van Guatemala vertoonde, l aa t zien 
hoe aantrekkel i jk deze landen voor den ve rzamelaa r kunnen 
zijn en hoe me t weinig geld toch een tentoonstel l ingsobject 
kan worden verkregen. 

De heer Ferf kwam keur ig voor den dag met een 
verzamel ing China; de heer Weissmann te Ams te rdam toonde 
een leerzame collectie van Belgisch-Congo, die van groote 
s tudie ge tu igde . Opvallend was de f raa ie opzet. De heer D. de 
Vries te A m s t e r d a m had zich me t goed r e su l t aa t aan J a p a n 
gewaagd en veel ma te r i aa l van Mexico bijeengebracht, da t 
echter beter dient te worden opgezet. 

In klasse IX schi t terde ir. Ferf me t zijn collectie Engelsche 
Koloniën, die me t liefde bijeengebracht was . 

Van dezelfde klasse, doch minder volledig, was de inzending 
van den heer Cramer in Den H a a g . Zij kwam echter dadelijk 
na die van den heer Ferf. De heer Van Rijswijk had een paa r 
landen ui tgezocht die moeilijk t e completeeren zijn, terwijl 
de heer Davidson ui t Overveen zich to t de Engelsche Koloniën 
in Afr ika had bepaald. 

In de afdeeling der zeldzaamheden t rok de welbekende ver
zamel ing van de dames Laverge te Ro t t e rdam de aandacht . 
Enkele zegels dezer inzending worden nog steeds bediscus
sieerd, m a a r het geheel is voor eiken ve rzamelaa r om van 
te wa te r t anden . H e t ze ldzaamste zegel was ongetwijfeld de 
10/ - koning Edward I. R. Official (Yver t nr . 22) , w a a r v a n 
e c h t gebru ik te exemplaren to t de g roo t s te ra r i t e i t en be-
hooren. H e t tentoongeste lde is vermoedelijk het eenige in 
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Nederland aanwezige exemplaar. In het geheel zo aden van 
dit zegel niet meer dan 20 ä 25 stuks bestaan. Naast een 
gouden medaille verwierf deze collectie den zilveren beker, 
beschikbaar gesteld door mevrouw Van Dieten. 

Dr. Schouten te Bussum verraste de kenners door een keur 
van rariteiten van Europa. Uit alles blijkt, dat hier een 
ernstige verzamelaar aan het werk is, die naar men fluisterde 
nog wel meer schoons had kunnen vertoonen. 

Een veel belovende en veelzijdige verzamelaar toonde zich 
de heer A. Schwarz uit Amsterdam, die naast de bekende vel
len van Curagao nog andere lifehebberijen bleek te hebben. 
De fraaie kwaliteit van zijn zeldzaamheden viel sterk op. 

De inzending van den heer E. J. Martens uit Bloemendaal, 
hoewel buiten mededinging, is een vermelding alleszins waard. 

In de afdeeling van de luchtpostzegels van Nederland en 
Koloniën op brief mochten wij de zoo leerzame en historisch 
belangwekkende inzending van baronesse Van HeerdtKolff 
te Baarn bewonderen. 

In de twede afdeeling der luchtpostzegels overtrof de heer 
Wittkämper te Amsterdam met zijn inzending Zeppelinpost 
de meest hooggespannen verwachtingen. Deze inzending zou 
ook op een Duitsche tentoonstelling een evenement geweest 
zijn. De zeldzaamste stukken van de Zeppelinpost waren aan
wezig en het geheel maakte een keurigen indruk. 

De heer Van Strijen toonde, dat ook het gebied der lucht
postzegels zijn volle aandacht had. Hij had zich niet alleen tot 
de Zeppelinpost bepaald, doch vertoonde brieven van vele 
bekende vliegtochten, zoowel met Nederlandsche als buiten
landsche machines. Een interessante collectie voor de geschie
denis van den luchtvaartdienst. 

In de derde afdeeling der luchtpostzegels waren twee col
lecties geëxposeerd die weinig voor elkander behoefden onder 
te doen. De inzending van den heer Van der Warf, die met 
goud bekroond werd, was fraaier opgezet, de collectie van 
den heer Zwolle bevatte meer zeldzaamheden. 

In de volgende klasse, die der oorlogs, roodekruis en 
weldadigheidsezgels, behaalde de heer Zwolle de hoogste on
derscheiding, een verguld zilveren medaille, met zijn complete 
verzameling weldadigheidszegels der geheele wereld. Een 
aardig en nuttig geheel. Tweede in deze afdeeling werd de 
heer Rorije uit D enHaag. 

In klasse XIII, historische en leerrijke verzamelingen, heb
ben de kenners genoten van de wel zeer leei'zame inzending 
van dr. Bölian. Deze had een vrij aardig geheel van Nederland 
in allemaal valsche zegels of opdrukken. De kenmerken van 
de valschheid werden steeds aangegeven of de echte zegel 
was er ter vergelijking bijgeplakt. De vervalschers zullen 
moeite hebben om dezen expert om den tuin te leiden. 

Baronesse Van HeerdtKolff had een niet minder leerzame 
inzending samengesteld, doch deze was niet bestemd voor 
de kenners, maar juist voor de nietphilatelisten en de jeugd. 
Te veel wordt soms door de Philatelisten uit het oog verloren, 
dat voor de leeken de meeste propaganda van een dergelijke 
verzameling uitgaat. Het ware in de toekomst gewenscht, 
dat er meer dergelijke inzendingen als die van baronesse 
Van HeerdtKolff waren. 

Mr. Van Peursem beziet de philatelie geheel uit het oog
punt van de geschiedenis. Wetenschappelijk kan de philatelie 
inderdaad bij de geschiedenis worden ondergebracht, maar 
dan bij een onderdeel van de geschiedenis, n.1. de postge
schiedenis. Mr. Van Peursem geeft nu feitelijk weer, hoe de 
algemeene geschiedenis van een land zich in de postgeschie
denis weerspiegelt. Een streven, dat bij ons nog niet die 
waardeering vindt, die het verdient. Te veel wordt uit het oog 
verloren, dat de moderne mensch en vooral de moderne jeugd 
het verband zoekt tusschen zijn liefhebberij en de maat
schappij waarin hij leeft. Wil men propaganda maken voor 
de philatelie, dan moet men het in de richting zoeken die de 
vorige en deze inzender hebben ingeslagen. 

De heer Juliard uit Brussel had een studie gemaakt van de 
falsificaten, terwijl de heer Sitsen uit Vlissingen feitelijk om
gekeerd te werk ging als mr. Van Peursem en de geschiedenis 
van de OostenrijkschHongaarsche monarchie toelichtte aan 
de hand van de postzegels. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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De heer W. G. de Bas te Utrech t had er weer iets anders i 
gevonden en feiten uit de vaderlandsche geschiedenis do( 
I raa ie teekeningen voorgesteld, in welke t eeken ingm 
weer de postzegels een onderdeel vormden. Dit leerde di 
Philatelisten bescheiden te zijn. Bovendien had de zeer ve 
dienstelijke voorzi t ter der U. Ph. V. een speciale studie 
m a a k t van de negerinnet jes van Sur iname! 

Op posts tukkengebied waren er in hoofdzaak belangrij! 
s tukken te zien op het gebied van Nederland en Kolonien, l 
heer Costerus had buiten mededinging ingezonden eer gm 
aan ta l Indische br iefkaar ten 5 c. op 12>i c. van 18"/D, al 
met een valschen opdruk. Verder verschillende zeldzan j ou( 
br iefkaar ten van Curagao, alsmede de nieuw ontdekte env 
loppe van dit eilandenrijk (zie blz. 185 van het Septem her 
van het Maandblad) . 

De heer Doorman liet o. a. zien kaa r t en van de Diei.stve 
r ig t ing te Rot te rdam van 18721890. 

De heer Zwolle toonde zijn zeer uitgebreide speciale c lied 
van Nederland, w a a r v a n o. a. genoemd worden het xi' 
aan ta l part icul iere briefomslagen, br iefkaar ten en post ■ issi 
formul ieren; opdrukken van 2 respectievelijk 3 cent op orm 
l ieren met postzegels van 114 respectievelijk 2'A cent; i pdm 
3 cent op 3 cent koningin; opdruk 10 cent op 12'A cent l'atte 
Overijsel; opdruk 5 cent op TA cent op grijs kar ton , 'ere 
toonde dezelfde inzender een honderdtal proeven van \ed( 
landsche br iefkaar ten . 

Van buitenlandsche pos ts tukken was het belangrijk te 
zeer ui tgebreide collectie geï l lus t reerde br iefkaar ten d r 
heele wereld, wederom van den heer Zwolle, bes taande ' it oi 
geveer 8000 s tuks . Hierbij waren de volledige di'ukp oevf 
der Duitsche Bildpostkar ten, waarbij de beide zeer zei Izai 
Münchener proeven van Berchtesgaden en Rothenburg o. 
Tauber , alsmede de drie proeven van 1929 in koperdie )drii 
evenals de negen proeven met een groen blok in plaa s vi 
de waardeaanduid ing . 

W a t de afs tempel ingen betreft , hie romtren t is het vo'geni 
op te merken. 

Het Nederlandsch Pos tmuseum liet in vak V, histc jscl 
verzamel ing postdienst langs spoorwegen in Nederland, naa 
kaai ' ten van de s ta t ions en hal ten a a n den Nederlantiscii 
RijnSpoorweg tusschen Amste rdam en Emmer ik gelege 
respectievelijk aan den Hollandschen Spoorweg tusscheii Ai 
s te rdam en Rot te rdam, op geheele brieven met zegels der ui 
gifte 1852 alle hal tes tempels zien, waarbij de omlijste stemp 
Duiven (Vellinga nr. 73). Vak VIII , Suriname, bevat te o, 
twee briefjes uit Paramar ibo op 5.8.1892 n a a r Demara ra vei 
zonden, met de hulpzegels 2 A op 50 c. en een l aa t gtbrml 
nog onbekend P. P. stempel in omlijsting. 

Het is j ammer , dat de heer P. J. Maingay, te Brussel 
geen tijd gehad heeft de stempels zijner prachtverzaiuelii 
aan het s tempelwerk Vellinga te toetsen. Hij zou dan 
hebben dat de omlijste s tempel Roozendaal (Vellinga n 
op een brief van Rozendaal naa r Lierre gezonden, geei 
komsts tempel , doch een ver t reks tempel is en dat „obHtér 
t ion ronde" niet veel zegt onder verschillende stempels a 
nr. 66 en nr. 51 en foutief is onder een gedeeltelijk zichtte s 
halfrondstempel nr. 39. Niet temin waren vele zeldzame stei 
pels in prach texemplaa r aanwezig en het nauwkeur ig bekijki 
overwaard . 

De V.O.C.stempels en oude Indische afs tempel ingen en lam 
mails van den heer J. van Nifter ik genieten langzamerhai 
een were ldreputa t ie . Wie in 1932 op de tentoonstel l ing in lii 
Koloniaal Ins t i t uu t verzuimde deze getu igen van een groi 
verleden te gaan zien, kon dit hier nu doen en velen zal ( 
hernieuwde kennismaking met al dit schoons op stenipe 
gebied steeds een wederkeerend genoegen zijn. 

Aanschaff ing van het s tempelwerk Vellinga moeten 
ook den heer F . Stuyck del Bruyère warm aanbevelen, temei 
daar in den cata logus gesproken wordt over „studie der 
s tempel ingen", doch al is de heer Stuyck onbetwist gi'oo 
meester in het platen der uitgif te 1852, op stempelgebied va 
voor hem nog wel het een en ander te leeren. Een 10 c. va 
p laa t X met zichtbaar langs tempel Ardenburg is niet 
Hardenbu rg ( H a r d e n b e r g ? ) , doch te Aardenburg gestempe 
De halfrondstempel met Egypt i sche l e t te rs en j a a r t a l (V̂  
l inga nr. 37) is reeds in 1850 ve r s t r ek t aan vele kantore 
Gebroken kr ing en halvecirkels tempels (Vellinga nr. 6561 
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aamele men bij voorkeur op geheelen brief, ui t de overige 
liet stuk voorkomende stempels zal dan beter blijken to t 

doel ze dienden. 
p de 7 vierkante m e t e r die de heer W. H. P» van Truyen 
dig had om slechts een klein deel zijner gespecial iseerde 

' S' jameling van de 5 c. Nederland 1872 te exposeeren, kwa
1 vele zeldzame z.g. l angs tempels (kan toornaams tempels ) 

Ook de p laa t snaams tempe l s , die op dit zegel schaarsch 
(de meest voorl^omende vernie t ig ingss tempel was de 

imeislempel op deze emissie) waren ru im ver tegenwoor
i, o. a. reeds van 8 Augus tus 1872. 

iiizending van den heer D. Cohen P a r a i r a , Nederland 
5 cent plaa t I I I in blok van 4 op geheelen brief, is al 

gro'ile rar i te i t , doch de zeldzame stempel Goor, gebroken 
,g (\"ellinga nr. 65), verhoogt de zeldzaamheid niet weinig. 
pra( hts tuk was n a a r onze meening een der groots te r a r i 
;n welke tentoongesteld waren . 
an iiu'. W. S. Wolff de Beer waren de roode kan too rnaam
pel op de 1 c. zwar t en andere zegels der drukwerkser ie 
scliitterend ver tegenwoordigd, ook op een geheelen brief 
2 ? 'gels van 2>^ c. 

e v( tzameling stempels op de eers te emissie Nederland 
dev heer A. L. L. Gathier was buitengewoon mooi opgezet 
de 'land van V&ilinga's s tempelwerk. De stempels nrs . 30, 
39 waren van bijna alle bestaande kantoren aanwezig , 
ze' . van diverse platen en alles in prach texemplaa r . 
de ; an toornaamstempels , spoorweg, gebroken kr ing en 

keistempels waren overvloedig present , zelfs op ge
1 ief. Zeer zeldzaam is ook de s tempel Ede in om
Vellinga nr. 59). Zelfs de vers t gevorderde s tempel
lars zullen in deze collectie veel gezien hebben, wat 
niet bekend was . 
r R. E. P. Maier toonde schi t terende V.O.C, L.N. en 
i3 in te r regnums tempels en zeebrieven uit Ned.Indië 

18''!. Opvallend was de ovale s tempel „Zeebrieven / on
ank erd" in ui tgespaarde l e t te rs op rooden ondergrond, 
llh '2 uit Mar tapoera verzonden, die buitengewoon duide
was. Meestal geeft de roode afs tempel ing op oude Indische 
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brieven een veire van duidelijk s tempel , doch de heer Maier 
had van ieder s tempel een gefotografeerde teekening in zwar t 
aan den geëxposeerden stempel la ten voorafgaan, waardoor 
alles zeer verduidelijkt werd. H e t is te hopen, da t de heer 
Maier er nog eens toe over moge gaan , een s tempelwerk over 
de Indische stempels uit te geven. Het mater iaa l daar toe bezit 
hij ongetwijfeld. 

Mr. G. W. A. de Veer had niet minder dan 23 vie rkan te meter 
noodig om zijn Nederlandsche afs tempel ingen van circa 1800 
t o t circa 1870 ten toon te stellen. Een ongeëvenaarde prach t 
verzamel ing, die op 900 brieven een chronologisch overzicht 
geeft der op de post, dis t r ibut ie en hulpkantoren gebezigde 
ver t rek en aankomsts tempels , hoofdzakelijk aangebrach t op 
ongefrankeerde s tukken en genummerd volgens Vellinga. Op
vallend waren de s tempels der dis t r ibu t iekantoren (Vell inga 
nrs . 31 en 32), waarbij Zwaluwe in cirkelvorm zonder om
rand ing en de kan toornaams tempels Liége, Maaseik en Nieuw
poor t ui t de zuidelijke Neder landen. Een br ie fkaar t met s tem
pel Arnh.Oldenz. 19 Mrt . 77 waarop de langs tempel Dieren 
waaronder 1regelig een onbekend ( spoor ? ) stempel 19 MRT. 
12 M  4 A t rok de speciale aandach t der s tempelverzamelaars . 

Voor het eers t waren in afdeeling D de f rankeermachine
stempels , waarvan in 1925 de eers te hier te lande verschenen, 
ondergebracht . 

Het juryl id de heer A. M. Benders exposeerde buiten mede
dinging de f rankeermachines tempels van Nederland en Ned.
Indië. Alle soorten en typen waren ruimschoots ver tegen
woordigd en de kenners konden smullen aan vele „eendags
vliegjes", waaronder unica. 

De heer A. van der Willigen liet de f rankeers tempels van 
andere landen zien. Een keur van stempels vanaf de eers te 
NieuwZeelandsche en Amer ikaansche t o t a a n de al lernieuwste 
snufjes. Velen zullen nooit geweten hebben, dat op dit gebied 
zooveel in te ressan t s te zien is. Veel dat mogelijk 10 a 12 j a a r 
geleden onach tzaam weggegooid is , zou nu reeds waardevol 
ru i lmate r iaa l blijken te zijn. 

Laa ts tgenoemde opmerking geldt ook voor de inzending 
voorafs tempel ingen van den heer A. de Munck, een l ang mis
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kende zijtak aan den philatel is t ischen s tam. Nog in te ressan te r 
dan de Nederlandsche voorafs tempel ingen waren de oudere 
P ransche op couranten en die van Algiers , Tunis, Luxemburg , 
Hongari je , Oostenrijg, Turkije, enz. Wij hopen, da t velen die 
afzijdig s tonden van he t verzamelen dezer soort s tempels , 
na het zien van hetgeen op dit gebied vertoond werd, tot 
andere gedachten zullen zijn gekomen. Evenals de frankeer-
s tempels zijn de voorafs tempel ingen zeer verzamelwaard ig en 
hoogst belangwekkend. 

De in deze beschouwing hier en daar neergelegde cri t ische 
opmerkingen aanvaa rde men in denzelfden geest als waar in 
zij werden geschreven: welwillende op- doch geen aan 
merkingen. 

Tot slot dan nog enkele cijfers. De tentoonstel l ing werd 
bezocht door 1550 betalende bezoekers, een aan ta l da t tot 
tevredenheid s temt . E r werden voor de vi t r ines gep laa t s t 475 
g lasru i ten , elk wegende 20 kg., makende een to taa l gewicht 
van 9500 kg. Benut werden 15000 punaises . 

De heer Borel te Bandoeng meldde nog, da t de radio
ui tzending schi t terend doorgekomen was. 

De heer Van Essen verzoekt ons opname van het volgende. 
„He t is mij a ls voorz i t te r van he t ui tvoerend comité een 

behoefte op deze p laa t s een hartel i jk woord van dank te be
tu igen aan allen, die hebben medegewerk t om onze Nat ionale 
Postzegel tentoonste l l ing t e r gelegenheid van het 50-jarig be
s t aan van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverza
me laa r s to t een zoo groot succes t e maken. In de a l lereers te 
p laa t s aan mijn mede-comitéleden, die allen in meerdere of 
mindere ma te hiertoe hebben medegewerkt , verder de beeren 
juryleden, die in een zeer kor t t i jdsbestek hun oordeel moesten 
vellen over zooveel inzendingen. Waarli jk, deze t a a k was niet 
ger ing. Voorts a a n de leden van de feestcommissie, de propa-
gandacommissie , die allen eveneens hebben medegewerkt , mijn 
dank voor hun arbeid. 

Ten slot te nog de dames en beeren inzenders, die zich moeite 
noch kosten ontzegd hebben om, zooals ik van verschillende 
zijden hoorde, deze tentoonste l l ing te maken to t een der beste 
in ons land gehouden. Ook a a n hen mijn ha r tg rond igen dank, 
waarbij ik zeer zeker niet verge ten wil al degenen die hebben 
medegeholpen bij het opzet ten en wederom afnemen van de 
verschillende inzendingen. Aan allen mijn besten dank voor 
de vele bemoeiingen. Ik herhaa l het, door hun al ler mede
werking is deze tentoonstel l ing geworden to t een groote ge
beur tenis op phi la tehs t i sch gebied." 

Dit̂ fifteTn 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

groot te , tenzij het tegendeel is aangegeven. L = liggend-, 
S = s taand formaat . 

Voor het gebied Hedsjaz versche
nen onders taande f rankeerzegels in 
nieuwe teekening: 

1/8 garch , geel. 
74 > 

3K. , 
5 
10 
20 

, karmijn. 
, ultramarijn 
, roodbruin. 
, violet. 

lila. 

A F G H A N I S T A N . 
Kleui'wijzigingen bij de koeiseere 

f rankeerzegels , cijfer- en landscli 
t eekeningen: 

pouls, zwar t . 
„ violet. 
,, b lauwgroen. 
„ karmijn. 
„ oranje. 
„ zwar t . 
,, violet. 
„ wijnrood. 

afghani , roodpurper . 
grijs. 

„ u l t ramar i jn . 

2 
10 
15 
25 
30 
40 
60 
80 

1 
2 
3 

A R G E N T I N I Ë . 
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Ter gelegenheid van het te Buenos-Aires gehoude Et 
ris t isch Congres (10-14 October j.1.) verschenen twee spa 
zegels : 

10 centavos, roodbruin. 
15 „ blauw. 

Eers tgenoemde geeft een reproduct ie van het bero! 
macht ige s tandbeeld: den Chris tus van de Andes, (̂ p d CHI^ 
centavos vindt men een afbeelding van de kathed 
Buenos-Aires . 

N a a r verluidt , werden van elke waarde 1 milliof ii e 
plaren gedrukt . 

Aan het congres werd deelgenomen door talri jke hoog' 
digheidsbekleeders der R. K. kerk ; ook ons land was 
eenige bisschoppen ver tegenwoordigd. 

24 
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B E L G I Ë . 
Por tzegel in de koerseerende ci j fer teekening: 

50 cent imes, grijs. 

BRAZILIË . 
Ter gelegenheid van de te 

de Jane i ro gehouden posl/egf 
toonstel l ing verscheen ecu spe 
serie, alle volgens afbeelding 

200 reis, wijnrood. 
300 „ roodoranje 
700 „ blauw. 

. 1000 „ zwar t . 
De zegels werden verkocht 

een toes lag van 100 reis per 
De teekening is gelijk aai 

der ui tgif te van 1844; het 
schrift lu idt : „Brasi l Coireio, 
posicao Fi latel ica Nacioni 
Septembro - 1934 + 100 reiä 
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Ik ben bezig met het realiseeren van een schitterende verzameling der EERSTE UITGIFTEN VAN BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS 
Fraaie zichtzendingen van uitgezochte exemplaren, tegen een-derde van den catalogusprijs, op aanvraag. Referentiën worden vei'/ochi 

I J . B I R D , 6 W e s t H i l l R o a d , L o n d o n , S . W. 18. 
Prijasen In En^elsche éeldswaarde beteekent een éroote extra korting. (4!°) 

S 
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edrukt werden van de beide eers te waarden elk 150.000 
ks, van de 700 reis 75.000 en v a n de 1000 re is 50.000 
implaren. 
ÏRITSCH-GUYANA. 

mmmv^m 

lOisar^S IM UMÉM 

l 

Fiai keerzegels in verschil lende teekeningen, overeenko-
nde met die der jubi leum-uitgif te van 1931, me t wegla t ing 
mwcl van de j aa r ta l l en 1881-1931: 

ff 1 cent, groen. (Bewerking r i js tveld) . 
I J ö cents, bruin. (Vischvangs t ) . 

rose. (Goudzoekers) , 
donkerviolet . (Ka ie t eu r -wa te rva l ) . 
u l t ramar i jn . (Houtvlot ter i j ) . 
oranje. (George town) . 

tM ^-^ » lila- (Su ike rcu l tuur ) . 
zwar t . (Weg door het woud) , 
groen. (Ka ie t eu r -wa te rva l ) . 
bruin. (Victoria r e g i a ) , 
lila. (Rora ima-be rg ) . 

Ell 96 „ zwar t . (Wal t e r Raleigh met zoon) . 
1 dollar, violet. (Botanische tuin in George town) . 

Het papier toont he t meervoudig w a t e r m e r k CA in sier-
mft. 
De " 3, 4, 50 en 96 cents zijn ged ruk t in s taand, de andere 

io( lig i nd formaat . 
d CHT\A. 

Het Bulletin Mensuel van October j . l . meldt meerdere 
lard 'n der mar te la ren-ser ie , voorzien van de opgedrukte 
oviri^ienamen Szechwan, Turkes t an en Yunnan. Deze werden 
d=; .n het Apr i l - en voorafgaande nrs . dezerzijds \rermeld. 
Teil mde ve rwar r i ng te voorkomen, zij medegedeeld, dat 
ie « a a r d e n der mar te la ren-ser ie — Yver t n rs . 234-241a — 
t bovengenoemde provincienamen zijn overdrukt . 
CIKENAICA. 

1.' 
2J 

50 
60 
72 
96 

Tei gelegenheid van de te Napels gehouden in ternat ionale 
ntoonstellmg van koloniale kuns t (October 1934-Januari 
'55) verschenen onders taande f rankeer- en luchtpostzegels : 

opTitesimi, donkergroen en biuin . 
10 „ bruinrood en zwar t . 
20 „ rood en gri jsblauw. 
50 „ violet en bruin. 
60 „ bruiniood en gri jsblauw. 

1 1. 25 c , b lauw en groen . 

Deze zijn alle ve rvaard igd n a a r een en hetzelfde t y p e : 
Arabischen ru i te r . 

Luchtpos tzegels : 
25 centesimi, donkerblauw en bruinoranje . 
50 „ groen en blauwgri js . 
75 „ roodbruin en bruinoranje . 
80 „ bruinrood en olijfgroen. 

1 lire, rood en bruinolijf. 
2 ., b lauw en bruin. 

Voor deze serie werden twee teekeningen benu t : aankomst 
der luchtpost en de Venus van Cirenaica. 

Alle zegels zijn in he t afgebeelde fo rmaa t en in s taand 
model. 

COCHIN-ANCHAL (Juni 1934). 
Waarde-opdruk in rood op f rankeerzegel der ui tgif te 

1918-1924: 
Six pies op 10 pies, blauw. 

Dienstzegel , opdruk On / C G . / S op f rankeerzegel in he t 
nieuwe r ad ja - type : 

6 pies, roodbruin. 
DANZIG (Poolsch k a n t o o r ) . 
F rankeerzege l s in het ade laar - type , opdruk P o r t / Gdansk: 

5 groszy, violet. 
15 „ lila. 

D O M I N I K A A N S C H E R E P U B L I E K . 
In de teekening b rug over de Trujillo, verschenen de f ran

keerzegels : 
y, centavo, bruinrood, 
i „ groen. 
3 centavos, violet. 

In dezelfde teekening, aangevuld me t een vl iegtuigje, ver 
scheen het luchtpostzegel : 

10 centavos, blauw. 
D U I T S C H L A N D . 
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Op 5 dezer verschenen de gebruikelijke weldadigheidszegels 
(Noth i l fe -Marken) . Zij toonen ons beelden van den werkenden 
s tand n a a r on twerpen van prof. Spiegel t e Berlijn. 

De waarden zijn: 
3 + 2 pfennig, bruin. Koopman. 

,, donkergri js . Smid. 
„ l ichtgroen. Metselaar . 
„ donkeigroen. Mijnwerker. 
„ oranje. Aichi tec t . 
,, loodbrum. Boer. 
„ zwar tb lauw. Onderzoeker. 
„ blauw. Kuns tenaar . 
„ lila. Rechter . 

De zegels zijn ged iuk t m \e l len van 50 s tuks op papier 
met het w a t e i m e r k hakenkruis . Zij zijn aan de pos tkan toren 
ve ikr i jgbaa i tot ult imo Februa r i 1935; de termijn van geldig
heid voor f rankeer ing eindigt 80 Juni 1985. 

De waarden 4, 6 en 8 pfennig zijn eveneens verkr i jgbaar 
gesteld in de bekende postzegelboekjes. 

Ir . Van Caspel dank voor onverwijlde toezending. 
Ter her inner ing aan den 175en geboor tedag van Friedrich 

von Schiller verschenen 2 speciale zegels volgens afbeelding: 
6 pfennig, groen. 

12 ,, rood. 

4 + 
5 + 
6 + 
8 + 

12 + 
20 + 
25 + 
40 + 

2 
2 
4 
4 
8 

10 
15 
85 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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ECUADOR. 
He t Bulletin Mensuel meldt de verschijning van den opdruk 

„Casa / de Correos / y Telég. de / Guayagui l " op de 2 cen-
tavos , groen. (Yver t nr. 283). 

E R Y T H R E A . 

Propaganda-zege l s als vermeld onder Cirenaica: 
5 centesimi, groen en bruin. 

10 „ l ichtbruin en gri jsgroen. 
20 „ karmijn en blauwgroen. 
50 „ iila en bruin. 
60 „ bruin en blauwgroen. 

1 1. 25 c , blauw en groen. 
Luchtpos tzegels : 

25 centesimi, blauw en oranje. 
50 „ groen en blauwgroen. 
75 „ bruin en donkeroranje . 
80 „ bruin en groen. 

1 lire, karmijn en groen. 
2 „ blauw en brum. 

Voor de f rankeerzegels diende als teekening een ant i lope; 
voor de luchtpostzegels een woestijn-gezicht en vl iegtuig met 
globe. 

Alle zegels in het afgebeelde fo rmaa t en in s taand model. 
F I N L A N D . 

mmnnmmmimmmm 

Ter her inner ing aan het feit, dat hon
derd j a r en geleden de dichter Kiwi werd 
geboren, verscheen de f rankeerzegel : 

2 marka , lila. 

GRENADA. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

pence, 
1 
1'A 
2 
2'A „ 
3 
6 . ." 1 shilling, 
2 
5 

In nieuwe teekeningen zijn te melden de frankeerzegf 
penny, groen. 

„ sepia en zwar t , 
karmijn en zwart , 
oranje en zwar t , 
blauw. 
olijfgroen en zwar t , 
lila en zwart , 

bruin en zwart , 
sh. 6 pence, u l t ramar i jn en zwart , 
shill ings, violet en zwar t . 

De zegelbeelden stellen voor: 
34 p. s t rand van de Grand Anse ; IA p. Grand Etai 

2'A p. gezicht op St. George. Op de andere waardei is 
wapen der kolonie afgebeeld met de buste van kon 
George V. 

De A, ^y2 en 2>j pence zijn gedruk t in s taand, de and 
in l iggend formaat . Pap ie r met het koersesrond wai 

G R I E K E N L A N D . 
Het in het vorige nummer aangekondigde verpl ichte lesl 

zegel voor de s tad Saloniki is t hans verschenen: 
20 lepta, bruin. 

De teekening s tel t St. Jor is te paard voor. 

Luc 
2! 
5( 
7! 
8( 

Op 
ind. 
Voo 

fateiI 
Alle 
JAI 

tempi huil 
I N D O - C H I N E . 
Prankeerzege l in de koerseerende teekening 

3 cent imes, groen. 
Met den diagonaal-opdruk Service op f rankeerzegel ' 

inboorl ingen-type der ui tgif te 1922-1923 zijn te melde 
1 centime, olijf. 

, gri jsbruin. 
groen, 
rose, 
oranje, 
roodoi-anje. 
donkergroen, 
u l t ramari jn , 
b lauwzwar t . 
violet, 
bruinrood, 
donkerviolet . 
lila. 
gri js , 

blauw, 
karmijn. 

De opdruk is in zwar t aangebrach t , behalve op de 10, 
t imes en 1 p ias t re ( rood) . 

I T A L I A A N S C H SOMALI. 

3 
4 
5 
6 

10 
15 
20 
21 
25 
30 
50 
60 

1 
2 

p ias t re , 
p ias t res . 

Voo 
loode 
n Ja 
egels 

] 

f 
K 

De 
iet J; 
iet 9i 

Het 
raren 

KU^ 
Opd 

iritsc 
A 

005 

F rankee r - en lujhtpostzogelo als ve 'meld onder Cirenais 
5 centesimi, groen en bruin, 

bruin en zwart , 
karmijn en groen, 
lila en bruin, 
bruin en groen, 

blauw en groen. 

10 
20 
50 
60 

1 1. 25 c. 
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:eg( 

'tai 

Luchtpostzegels: 
25 centesirai, blauw en oranje. 
50 „ groen en blauw. 
75 „ bruin en oranje. 
80 „ bruin en groen. 

1 lire, karmijn en groen . 
•l „ blauw en bruin. 

Op de f rankeerzegels zijn afgebeeld een Somalivrouw met 
nd. 
Voor de luchtpostzegels benut te men twee t eekeningen: 

■atei drager met vl iegtuig en lu ipaarden met vliegtuig. 
Alle zegels in het afgebeelde fo rmaa t en in s taand model. 
JAPAN. 

Voor de eers te maal werd het in te rna t ionaa l congres van het 
{oofle Kruis (het 15e) in het Verre Oosten gehouden, en wel 
n Japan. Voor deze gelegenheid verschenen onders taande 
eseK: 

^Yi sen, groen en rood. 
?< „ violet en rood. 
6 „ karmijn en rood. 

lO „ blauw en rood. 
' 1>2 en 6 sen geven een reproduct ie van het insigne van 

iet ' apansche Roode Kruis , de beide andere waarden van' 
iet ' ebouw, waar in deze instell ing is gevest igd. 

H(. congres werd op 29 October j . l . gesloten; 57 landen 
a n a vertegenwoordigd. 
KL WAIT (Augus tu s 1934). 
OT)druk l andsnaam op onders taand 

rit ihIndië met den t eks t „ P o s t a g e " : 
. anna, donkergroen. 

OOSTENRIJK. 

f rankeerzegel van 

Het in het vorige nummer aangekon
digde Dollfusszegel is t hans ver
schenen: 

24 groschen, grijs. 
Het por t r e t is vei 'vaardigd door Ar

thu r Schuricht, de g ravu re is van pro
fessor R. J u n k 

F i r m a Voet te Rot te rdam dank voor 
toezending. 

PARAGUAY. 
Fiankeerzegel in het l andkaa r t  type van 1932, groot f or

naat, roode opdruk C: 
1 peso 50, geelgroen. 

POLEN (September 1934). 
Waardeopdrukken op onders taande f rankeerzegels van 

^'oeaere ui tg i f ten : 
25 groszy op 80 groszy, bruinrood. (Yver t nr. 366). 
55 „ „ 60 „ blauw. (Yver t nr. 362). 

1 zloty op 1 zl. 20 gr. , blauw. (Yver t nr. 367). 
Deze l aa t s t e opdruk is in rood aangebrach t , waarbij tevens 

ie oude waarde onleesbaar g e m a a k t is door twee roode 
itreepen. 

Opdruk in blauw Doplata en waarde op de 1 zloty van 
19281932: 

2 groszy op 1 zloty, zwar t . (Yver t nr. 344). 

R U M E N I E . 
In het vorige nummer werd ten onrechte vermeld, dat de 

4 lei in het nieuwe konings type gedruk t was in groen; dit 
moet zijn roodoranje. 

R U S L A N D . 
Propagandazege l s voor de burgerl i jke 

l uch tvaa r t : 
5 kopeken, roodoranje. 

10 „ lila. 
15 „ bruin. 
20 „ zwar t . 
30 „ ul t ramar i jn . 

De 20 kopeken is gedruk t in s taand, 
de andere in l iggend fo rmaat . 

De zegelbeelden stellen voor: 5 ko
peken, de construct ie van het lucht
schip P r a v d a ; 10 k. landing van een 
luchtschip; 15 k. bouw van het lucht
schip Voroshilov; 20 k. rech te r moto
iengroep van een luchtschip; 30 k. het 
luchtschip Lenin (nog niet voltooid) 
boven de eers te luchtschepenroute voor 
mail en passag ie rs . Deze route verbindt 
Moskou met Sverdlovsk en Magni to
gorsk. 

De prach t ige teekeningen zijn afkomst ig van den kuns te 
n a a r V. V. Zavialov. 

De oplaag bedraag t 60.000 complete ser ies ; van enkele 
waarden is het oplaagcijfer grooter . 

Den heer Thoolen dank voor toezending. 

S A A R G E B I E D . 
Ter inleiding van het op handen zijnde plebisciet werden 

onders taande f rankeer en luchtpostzegels der koerseerende 
uitgif te voorzien van den opdruk „Volksabs t immung 1935". 
Aldus zijn te melden: 

Frankee rzege l s : 
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 90 centimes, 1, 1,50, 2, 
3, 5 en 10 f rancs . 

Luchtpos tzegels : 
50, 60 centimes, 1 en 5 f rancs . 

Overdrukt werden de volgende aanta l len f rankeerzege ls : 
30, 40 en 60 centimes elk 500.000 s tuks , 5 en 10 francs elk 
70.000 en de andere waarden elk 250.000 s tuks . 

Van de luchtpostzegels bedraag t de oplaag 250.000 voor 
de 60 centimes en 100.000 s tuks voor elk der andere waarden . 

ST. P I E R R E ET MIQUELON. 
Ter her inner ing aan het feit, dat vier eeuwen geleden 

Jacques Cart ier den St. Laurenss t room opvoer, verschenen 
onders taande waarden der koerseerende serie met den boog
vormigen opdruk , ,Jacques Car t i e r " en de j aa r ta l l en 15341934: 

50 centimes, bruin en groen. 
75 ,, geelgroen en oranjerood. 

1 fr. 50 c , blauw en l ichtblauw. 
1 „ 75 „ zwait en bruin. 
5 f rancs , rood en bruin. 

Voor bijzonderheden betreffende deze reis zij voor zoover 
noodig verwezen naa r het medegedeelde op blz. 166 van het 
Augus tus nummer . 

TONGA. 
Kleurwijzigingen bij onders taande f rankeerzegels in de 

koerseerende t eeken ingen ' 
y, penny, groen. ( W a p e n ) . 

2'/, pence, ul t ramar i jn . (Koningin Salote Tubou) . 
Het papie r d r a a g t het wate rmerk schildpad. 

TRIPOLIS . 
Voor dezelfde gelegenheid als vermeld onder Cirenaica ver

schenen de f rankeerzege ls : 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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donkergroen en bruin, 
kas tanjebruin en zwart , 
rood en grijsblauw, 
violet en bruin, 
bruinrood en grijsblauw, 

blauw en groen. 
Alle vervaard igd naa r één teekening: gezicht op de oase 

van Sir te . 
Luchtpos tzegels : 

25 centesimi, donkerblauw en oranjebruin. 
50 „ groen en gri jsblauw. 
75 „ roodbruin en bruinoranje . 
80 „ roodbruin en bruinolijf. 

1 l ire, rood en bruinolijf. 
2 „ blau wen bruin. 

Hiervoor werden twee teekeningen benut : gezicht op de 
woestijn en kameel ru i te r s in beschouwing van een vl iegtuig. 

Alle zegels in he t afgebeelde fo rmaa t en s taand model. 
V E R E E N I G D E S T A T E N VAN NOORD-AMERIKA. 

De toer is ten-ser ie werd aangevuld met 
de w a a r d e n : 

4 cents, gri jsbruin. (L ) . 
7 „ zwar t . (L ) . 

10 „ zwar t . ( S ) . 
De zegelbeelden stellen achtereenvol

gens voor: Mesa Verde, Acadia en Great 
Smoky Mountains . 

Met de in de twee voorafgaande num
mers vermelde waarden is de serie hier
mede compleet. 

ZUID-RHODESIA. 
Frankeerzege l in he t kon ings type : 

9 pence, olijf en oranjerood. 

Z W I T S E R L A N D (October 1934). 
Dienstzegel, opdruk Société / des / Nat ions op koerseerend 

f rankeerzegel : 
25 rappen , bruin. 

V. B . 

feVerWaclhtcïi 
NieuHie Uitgiften 

BELGIË . 
Van de in he t vorige nummer vermelde weldadigheidszegels 

— 75 cent imes zwartolijf en 1 f ranc purper l i la — werden 65000 
paren gedrukt . Behalve aan het tentoonstel l ingsgebouw wer
den deze zegels ook gedurende drie dagen aan het hoofdpost-

PA 
He 

wordl 
een b 

Op 
.en c 

da hoofd 
Britsi 

RU 

tl dl 

kantoor te Brussel verkocht , eveneens tegen 4 f rancs h t t paat 
He t onverkochte r e s t an t werd op 22 September j .1. vermetigj 

Van de a lgemeene weldadigheidsserie in dezelfde \\ aardei 
doch in andere kleuren werden gedruk t 60.000 resp. SO.OOi 
s tuks . 

Alle deze zegels zijn to t het einde van Jun i 1935 «eldn 
voor f r ankeermg. 

Over de a.s. cai-itas-zegels meldt de heer Van Caspcl oii 
nog, da t de waarden dezelfde zullen zijn a ls die der vongi 
ser ie ; inzake de kleuren was nog geen beslissing genomen 

B U L G A R I J E . 
De in he t vorige nummer vermelde tweede serie Schipka-pai 

zegels werden in dezelfde aanta l len gedruk t als de eerste. 
CEYLON. 
Een nieuwe serie f rankeerzegels wordt voorbereid, ^^1aro 

n a a s t den koningskop landschappen e. d. zullen ^ ordei 
afgebeeld. 

E G Y P T I S C H E SOUDAN. 
Binnenkort verschijnt een serie van negen waarden tei ha 

inner ing aan he t sneuvelen van generaa l Gordon Paclia 
de bes torming van Char toem door de t roepen van 
„gekken" Madhi (1885). 

F I J I - E I L A N D E N . 
Dit j a a r wordt he t feit herdacht , da t deze ei landengioip 

j a ren behoort to t het Bri tsche wereldrijk. Een speciale sen 
zal daa r toe b innenkor t verschijnen. 

F R A N K R I J K . 
Besloten werd den verkoop van alle oorlogsweezen-, 

(orphelins de la gue r re ) s top te zet ten op 31 Augus t 
Alleen aan het speciale zegelloket te Pari js zullen deze 
na genoemden da tum nog verkr i jgbaar worden gesteld. 

Maison Fischer te Par i js meldt ons he t volgende. 
De 1 fr. 25 vredes type is uit koers genomen; binnckoi 

verschijnt de nog aanwezige voorraad met den opdruk 0 50 
De 1 fr. 50 type duif is u i tverkocht en zal niet meer w idei 
gedrukt . Hetzelfde geldt voor de 40 centimes Jacquard . 

Van de 30 centimes Briand en de 75 centimes Doumer woid 
binnenkort de verkoop ges t aak t . 

P R A N S C H E K O L O N I E N . 
Reeds eerder bericht ten wij omt ren t den verkoop v.iii 

koloniale zegels in de waa rde 1 cent ime, die me t vtilie 
geschiedt. 

He t bekende ,,Agence comptable des t imbres-poste colo 
n i aux" te Par i js , 80 rue du Faubourg Saint-Denis , l aa t than! 
weten, da t de 1 centime afzonderlijk niet door h a a r \̂or(l In 
verkocht . Elke bestell ing van zegels dezer waarde moet ver 
gezeld gaan van een bestel l ing van andere waarden tot he 
dubbele bedrag van de ver langde 1 centime. 

F R A N S C H - O C E A N I E . 
Een luchtpostzegel in de waa rde 5 f rancs is elk oogenblil 

te Verwachten. 
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GROOT-BRITANNIE. 
H e t 25-jar ig regeer ingsjubi leum van koning George V. da 

in 1935 zal worden gevierd, b reng t den ve rzamelaa r een spe
ciale serie in de waarden y^, 1, 1'/, en 2]4 pence. 

GUATEMALA. 
Van de in het Augus tus -nummer vermelde luchtpost-

opdrukken geeft L' Union Postale de officieele oplage-cijfeis 
Deze zijn: 2 centavos 498.952, 5 centavos 199.900, 15 c e n t e n 
tavos 125.000 s tuks . '̂ '̂ ™ 

overs( 
MEXICO. De 
Ten vervolge op het medegedeelde op blz. 207 van hel Samsl 

vorige nummer kunnen wij t hans nog de ontbrekende oplaa; 
cijfers berichten. Van de f rankeerzegels werden gedrukt. 
5 pesos 2000, 10 pesos 1000 s t uks ; van de luchtpostzegels 
5 pesos 3000, 10 pesos 2500 en 20 pesos 1500 s tuks . 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN 
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De oplaagcyfers dezer series vs'orden in de bladen zeer 
verschillend weergegeven; de dezerzijds vermelde zijn de 
officieele, medegedeeld door L' Union Posta le . 

Met verwijzing n a a r het Jun i nummer kan, op grond van 
een bericht in het jongs te Bulletin Mensuel, worden mede
gedeeld, dat de nieuwe serie f rankeer  en luchtpostzegels op 
1 December a.s. zal verschijnen, den dag, dat de nieuwe 
president zijn ambt aanvaarde . 

De serie zal bes taan uit 12 f rankeerzegels (1 centavo to t 
'?' 5 pesos), 8 luchtpostzegels (5 centavos to t 5 pesos) , 1 ex

presse en 1 spaarbankzegel . 
De zegels zullen verschil lende volkstypes , monumenten enz 

brengen. 
Gebeuren er tijdens de zes jar ige ambtsper iode van het 

nieuwe s taatshoofd geen ongelukken, dan worden de verza
melaars met r u s t ge la ten t o t 1940. 

iro| 
'dei 

her 

deih , 

PAPUA. 
Het 50jarig bestaan als Britsche kolome, dat dit jaar 

won't gevierd, zal de aanleiding zijn tot het uitgeven van 
een bijzondere serie van vier waarden: 1, 2, 3 en 5 pence. 

O, twee ervan wordt de ontmoeting weergegeven tusschen 
den commandant van het oorlogsschip Nelson met de stam
.001 len; op de beide andere het historische moment, dat de 

Bril'■che vlag geheschen werd te Port Moresby. 

RT'SLAND. 

)lil 

Jat 

d( 
hei 

)lo
au! 
rd 111 de eerste helft der volgende maand verschijnt een anti

oorlogserie, ter herinnering aan den wereldbrand, die 20 jaren 
he|geleden uitljrak. 

DP serie zal bestaan uit de waarden 5, 10, 15, 20 en 35 
kopeken, waarop o. a. weergegeven is hoe de burgerlijke 
bevolking in ontzetting het brandende dorp ontvlucht; „broe
derschap" aan het front, enz. Op grimmige wijze is de oorlogs
ellende op deze zegels weergegeven, gelijk uit de afbeeldingen 
blijkt. 

De oplaag bedraagt 50.000 complete series; voor sommige 
waarden is zy grooter. 

Binnenkort geeft hetzelfde land een serie uit, ter gelegen
heid van den tienden sterfdag van Lenin. De serie wordt in 
geleid met de benaming „Tien jaren zonder Lenin". Zij omvat 
de waarden 1, 3, 5, 10, 20 en 30 kopeken. Men ziet er den 
volksleider op afgebeeld als kind, gymnasiast en man in de 
kracht van z ĵn leven. Voorts een demonstratie voor het mauso
leum op het Roode Plein te Moskou, waar zijn stoffelijk 
overschot is opgebaard. 

De teekeningen zijn afkomstig van de kunstenaars Borov, 
ie|Samski en lang Ganf. 

50.000 complete series worden gedrukt. 
Wij komen op deze twee uitgiften t. z. t. terug. 
De Phil. Sowjet Assoziation te Moskou dank voor toezending 

van foto's en uitvoerige berichtgeving. 

SENEGAL. 
Nog in dit jaar verschijnt een serie luchtpostzegels. 

SIERRA LEONE. 
De Wilberforcezegels van 1933 — Yvert nrs. 138150 — 

worden aan het einde van dit jaar buiten koers gesteld. 
YOUGOSLAVIE. 
Naar aanleiding van den moord op koning Alexander I te 

Marseille, zal een serie rouwzegels verschijnen, welke een 
half jaar in koers blijft. Alle waarden der koerseerende uit
gifte zullen daartoe worden voorzien van een rouwrand. 

ZWEDEN. 
Op 10 Januari 1935 wordt een serie uitgegeven ter herinne

ring aan het feit, dat op den 13en dier maand van het jaar 
1435 in het stadje Arboga het eerste Zweedsche parlement 
geopend werd. 

De serie zal bestaan uit de waarden: 5 ore, het oude raad
huis; 10 ore, de beurs; 15 ore, de groote kerk; 25 ore, het 
adelshuis; 35 ore, het parlementsgebouw; 60 ore, de vier 
standen: ridder, geestelijke, burger en boer, met de wapenen 
van Engelbrekt. 

Den heer Söderberg te Stockholm dank voor bericht. I 
V. B. 

Nederland 
er 

Overzecsche 
Geweslen 

NEDERLAND. 
Het Emma-zegeL 
B\j koninklijk besluit is thans de geldigheidsduur vastgesteld 

van het Emmazegel, dat gedurende de maanden October en 
November op de postkantoren verkrijgbaar is. De zegels 
blijven voor frankeering geldig tot en met 31 December 1935. 

De Curagaozegels. 
Nog steeds verschijnen er nieuwe plaatnummers van de 

6 cent. Thans zijn te melden nummers 9, 10 en 11. 
Twee zegels met nieuwe tanding. 
Met de nieuwe tanding 1334:12>^ zijn verschenen de 21 en 

50 cent. We wachten dus van de frankeerzegels alleen nog 
de 4 en 73^ cent. 

Een lezer vroeg ons of de 9 cent niet in deze tanding zal 
verschijnen. Dit is niet het geval; het zegel van 9 cent wordt 
sinds Maart 1931 niet meer aangemaakt (Dienstorder 158 van 
11 Maart 1931). 

Grootteverschillen by de „Cour"-opdrukken. 
Van den heer Reinou Kingma te Apeldoorn, uitgever van 

„Postzegelnieuws", zagen wij een blok zegels met opdruk 
„Cour Permanente de Justice Internationale", waarvan de 
opdruk niet op alle zegels even groot was; bij samenhangende 
zegels waren duidelijke verschillen op te merken. De letters 
waren wel gelijk van vorm en teekening, alleen de hoogte en 
de breedte van dèn opdruk verschilden. Het was duidelijk 
dat dit niet alleen een gevolg was van de meerdere of mindere 
dikte van de letters tengevolge van de gebruikte hoeveelheid 
drukinkt. 

Ons vermoeden, dat deze verschillen een gevolg waren van 
de wijze van aanmaak van de opdrukcliché's, werd bevestigd 
door het volgende schrijven van de firma Enschedé, aan wie 
wij de kwestie voorlegden. 

„De veronderstelling door u geuit is juist. Het vermenig
vuldigen van de oorspi'onkelijke cliché is geschied op een wijze 
waardoor grootteverschillen gaan optreden. 

De galvano's waarvan gedrukt is, ontstaan van afpersingen 
in een materiaal, dat een niet constante krimp vertoont. Het 
zou mij te ver voeren, in nadere details te treden, die toch 
voor den nietdeskundige onbegrijpelijk zijn en bovendien in 
een gebied liggen waar het fabrieksgeheim een rol gaat 
spelen." 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Er volgt dus uit dat we niet van verschillende „typen" van 
den opdruk kunnen spreken. Het is daarom toch misschien 
wel aardig om paren in onze verzamelingen op te nemen, 
waarvan de opdrukken duidelijk verschillen. 

Verder blijkt dat de opdruk in boekdruk is uitgevoerd. 
Nieuwe oplaagletters. 
21 cent E, 50 cent L. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent Q 

21 cent E 
50 cent L 

L 450, tanding G\(1S'A). 
448, „ Gl(13}<). 
446, „ Gr(1334). 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
IK cent K: 214, ook met tanding Gl(13>^). 
2 cent N : 224 (Gl . lSJ^) . 
2}i cent N : 105, 2 z . r o l t a n d i n g . 
3 cent M: 216, 227 en 228 (G1.13i^). 
Uitgifte 1867, tanding 10K:10K. 
De heer J. D. Tresling meldt ons het volgende. 
In verband met het feit, dat den laatsten tijd nog al eens 

postzegels van de uitgifte Nederland 1867 in de tanding 
103^ :10K ter keuring worden aangeboden, verzocht het bestuur 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars mij een foto op ware grootte van enkele 
rijen van het in het Nederlandsche Postmuseum aanwezige 
veldeel van de uitgifte Nederland 1864 in de tanding 10 34 :10 K 
te willen verstrekken. 

Ik heb aan het verzoek van den Bond voldaan door toe
zending van een directe negatieve afdruk van eenige rijen op 
z.g. aluminium-papier, d a t n i e t a a n r e k k i n g o n d e r 
h e v i g i s bij d e n a b e h a n d e l i n g . 

Een foto zou door de ontwikkeling aan rekking onderhevig 
zijn, waardoor de perforatie voor keuringsdoeleinden niet be
trouwbaar zou zijn. Dit is het nu absoluut. 

Het mag worden aangenomen, dat de keuringscommissie 
van den Bond in voorkomende gevallen met beslistheid haar 
oordeel kan geven. 

De portzegels. 
In het vorig nummer schreven wij dat er van de zeer weinig 

gebruikte 'A en 11 cent port maar één oplaag zou bestaan. 
Verschillende inzenders wezen ons op de onjuistheid hiervan; 
van de 'A cent bestaat oplaag C al, van de 11 cent oplaag E. 
De bedoeling van onzen berichtgever bleek te zijn, dat van 
deze beide waarden sinds langen tijd geen nieuwe oplaag 
is verschenen. 

Postmuseum. 
De nieuwe expositie in het Postmuseum bevat maar weinig 

Nederland, zoodat het gebruikelijke verslag ditmaal achter
wege kan blijven. Op een tafel is een aantal oude Neder
landsche kantoornaamstempels (w. o. Leuwaarden en Munni-
kendam) tentoongesteld. 

NED.-INDIE. 
Uiver-enveloppen voor t.b.c.-bestrijding. . 
Te laa t om nog in het vorig nummer te vermelden ontvingen 

wij van de S.C.V.T. (de St icht ing Centrale Vereeniging to t 
bestri jding der Tuberculose in Ned.-Indië te Batav ia) een 
brief over het volgende. 

De S.C.V.T. heeft speciale enveloppen la ten aanmaken t e r 
verzending met de Uiver. Van deze enveloppen zijn 500 (ge
nummerde) exemplaren voor Nederlandsche ve rzamelaa r s ge -
i'eserveerd, ui t Indië per K.L.M, naa r Nedei-land verzonden 
en me t de Douglas n a a r Aus t ra l ië geraced, w a a r zij voorzien 
zijn van Austra l ische herdenkingszegels en weer naa r de 
S.C.V.T. te Batavia verzonden zijn. De enveloppen dragen voor 
de reis Indié-Nederland 5 Indische Emma-zegels , w.o. een blok, 
voor de vlucht naa r Aus t ra l ië een blok van de Nederlandsche 
Emma-zegels , het driehoekzegel en het res teerende porto in 
bijzondere zegels, en tenslot te voor de te rugre i s de Aus t r a 
lische zegels. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Deze enveloppen worden verkocht voor den prijs van f 3,50 
per stuk, tenzij men een blok met een p laa t fout verlangt, 
waardoor de prijs to t ƒ 4,50 verhoogd wordt . De extra-bate 
komt ten goede aan de t.b.c.-bestrijding. 

Wij weten nie t of er nog van deze enveloppen beschikbaar ''"" '̂̂  
zijn. Liefhebbers worden verzocht hun bestel l ing per luchtpost, 
liefst gef rankeerd met Emma-zege ls , te r ichten aaa df 
S.C.V.T., p / a Factori j N.H.M., Batavia-Stad . Bestellingen, ver 
gezeld van remise , kunnen ook gedaan worden bij de Neder
landsche Centra le Vereeniging to t bestr i jding van de '.b.c. 
Den H a a g , R iouws t raa t 7, of bij den heer J . A. Ebrecht p/i 
N.H.M., Amste rdam-C. De enveloppen worden per ge.vone 
gelegenheid van Batav ia n a a r het adres van den beseller ,,''™ 
gezonden. Ver lang t men te rugzending per K.L.M, of aan-
geteekend per boot dan wel aangeteekend per luchtmail , dan 
wordt de genoemde prijs verhoogd met resp . 50, 20 en 70 cent 

W a t de bewuste p laa t fout betreft , wij ve rnamen da t 0| het 
derde zegel van de eers te rij een minieme breuk zou ■, oor
komen in de bovenrand van de D van Ned., bijna nie t te ,ien! 
Als het niet voor het goede doel was, zouden wij er zeker '̂een 
melding van maken. 

Een tweede fout, die op alle vellen voorkomt, is een b euk 
in de haak van de bril, t e vinden op het tweede zegel va.i de 
zesde rij . In Indië schijnt er nogal veel belangstel l ing Toor 
deze foutjes te zijn; ze lijken ons van heel weinig belang! 

Ter 
ebra 

'orde 
[wita 
iet v( 
ilad r 
len a 
ip on 

De 

Ned.. 
O Fel 
,bonn 
Brei 

De 
)ecen 

CURACAO. 
De opdruk 10 op 20 cent. 
Wij vernamen d a t de luchtpostopdruk 10 op 20 eer.' in 

Curagao al spoedig ui tverkocht geweest zou zijn. De opi'ruk 
wordt niet verder a a n g e m a a k t ; voor taan kan het luchti ĉht 
door middel van gewone f rankeerzegels worden voldaan. 

Wij hopen binnenkort in de gelegenheid te zijn, het offi
cieele oplaagcijfer mede te deelen. 
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NEDERLAND. 
Geheel onverwachts verscheen de briefomslag nr. 21, duf̂  die 

van 6 cent bruin, met een gewijzigde kleur van het netwerk. 
Dit was oorspronkelijk blauw en is nu grijs. De catalogiseenng 
zal dus moeten worden: 

nr. 21. 6 cent bruin. 
a. blauw netwerk . 
b. grijs ne twerk (1934). 

Wie kan mij mededeelen op welken juis ten da tum .leze 
nieuwe briefomslag is ui tgegeven ? E n waarom is de k^eur 
gewijzigd? 

SURINAME. 
Te melden zijn hier in het oude formaat 2 nieuwe brief

kaarten, n.1. een enkelkaart van TA cent en een dubbelkaart 
van 734 + 7K cent, beide met een gelen voordruk op zeem
kleurig karton. 

BUITENLAND. 
B A H A M A S . 
Een br iefkaar t van 1"^ d. bruin op l ichtgri jsbruin karton, 

overigens geheel als k a a r t nr. 9, is te melden. 
D U I T S C H L A N D . 
Een nieuwe luchtbuizenkaar t van 55 pf. rood op zalmkleurig 

kar ton verscheen met het Hindenburgmedai l lon. 
MEXICO. 
De luchtpostbr iefomslag van 20 c. bruin op wit papier werd 

op een nieuwe papiersoor t gedrukt . Voorheen waren er golf
lijnen aan de binnenzijde te zien, nu zich in grooten getale 
herhalende schri f t teekens. 
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AAN DE ABONNE'S. 
Ter kennis van de abonné's in het b i n n e n l a n d vsfordt 

rebracht, dat 1 December a.s. per postkwitantie over den 
ibonenientsprijs voor den volgenden jaargang (met de in-
orderingskosten ƒ 5,25) zal worden beschikt. Aan hen, wier 
[witantie onbetaald mocht terugkomen en die nalatig blijven 
iet \ erschuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het 
ilad niet meer worden toegezonden. Eventueele toezending van 
len abonnementsprijs gelieve men zooveel mogelijk te doen 
ip onze postrekening nr. 37183. 

De abonné's in het b u i t e n l a n d worden verzocht, den 
ibonnementsprijs ad ƒ 6,— per postwissel over te maken 
Ned.-Indië, Suriname en Curafao ƒ5,—)^ Indien daaraan op 
O Februari a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen zij van de 
.boniientenlijst worden afgevoerd. 
Bieda, 15 November 1934. De administrateur, 

L. C. A. SMEULDERS. 

INHOUDSOPGAVE VAN HET MAANDBLAD. 
De inhoudsopgave van den dertienden jaargang zal aan het 

)ece nber-numer worden toegevoegd. 

AAN VELEN. 
Van adres veranderingen en dergelijke, welke ons n ä d e n 

ieg fanden bereiken, kan voor het in d i é maand te ver-
chijiien nummer g é én n o t a meer worden genomen. 

DE ADMINISTRATIE. 

DENK AAN HET PORTO ! 
De talrijke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige in-

ichtj'igen, welke ons gevraagd worden, vaak over onder-
lerpn van den meest eenvoudigen aard, nopen er ons toe 
Jlee 1 dän een antwoord te zenden, wanneer het retour-porto 
i bi <;evoegd. 

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

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

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

an 10—4 uur; bovendien eiken eersten Zaterdag der maand 
an J—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 
Behalve verzamelingen op post-, telegraaf- en telefoon-

ebit'd, bevat dit museum talrijke philatelistische schatten. De 
'laat,ruimte laat evenwel niet toe deze in haar geheel ter 
ezitntiging te stellen. Daarom wordt telkenmale een ander 
ebied geëxposeerd. 
Tentoongesteld zijn thans verschillende voorwerpen, oude 

oeken, oude resolutiën e. d., ook op den buitenlandschen post-
lenbi betrekking hebbende. 
Voorts: 
a. de plaatsnaamstempel van het koninkrijk der Neder-

inden; 
b. de frankeer- en portzegels van Servië, Yougo-Slavië en 

'sjecho-Slowakije; 
c. de gespecialiseerde verzameling frankeer- en portzegels 

an Polen; 
d. voorstelling van de totstandkoming van een drukplaat 

oor een der soorten jubileumzegels 1913; 
e. de van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotele-

fafie ten geschenke ontvangen verzameling radio-apparaten, 
aaronder behoort de verzameling uit de nalatenschap van 
en heer A. Veder te Rotterdam, een der oprichters en vele 
iren voorzitter van genoemde vereeniging. 
Deze verzameling is aangevuld met apparaten uit den radio-

lenst van het staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
'' ''elefonie, om den ontwikkelingsgang van het begin af te 

onnen volgen. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 234—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 214—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 234—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2)4—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

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

Aanvulling der agenda van de algemeene vergadering 
op Zondag 18 November 1934, des namiddags te 2 uur, 

in het American Hotel te Amsterdam. 
Voorstel der af deeling Haarlem tot wijziging van art. 67 

van het huishoudelijk reglement. 
De gewone leden hebben het recht, na vertoon van hun di

ploma aan het bestuur, deel te nemen aan alle algemeene 
vergaderingen. Indien zij zijn aangesloten bij een der af
deelingen, hebben zij geen kies- of stemrecht, echter wel het 
recht van initiatief, amendement en enquête. In dit geval 
wordt het stemrecht uitgeoefend door den afgevaardigde der 
afdeeling. 

Zijn zij niet aangesloten bij een der afdeelingen, dan hebben 
zij het kies- en stemrecht wel en zal elk hunner stemmen ge
lijk staan met het tiende deel van een stem, uitgebracht door 
een afgevaardigde van een afdeeling. Zij hebben eveneens het 
recht van initiatief, amendement en enquête. 

Toelichting. 
De afdeeling Haarlem acht het niet juist, dat het mogelijk 

is eerst haar afgevaardigde te laten stemmen en dan boven
dien zelf nog aan de stemming deel te nemen. De afdeeling 
Boskoop was het vorige jaar met 12 leden ter vergadering en 
bracht 13 stemmen uit, terwijl Haarlem met 27 leden 3 stem
men uitbracht. De verhouding tot de nog grootere afdeelingen 
was nog gekker. Aangezien men de algemeene vergaderingen 
liefst in het centrum van het land houdt, is de bestaande stem-
verdeeling zeer in het nadeel der verderaf gelegen afdeelingen, 
want van deze zullen alleen afgevaardigden ter vergadering 
komen en kunnen niet alle leden meegaan. 

De niet aangeslotenen zullen met een tiende stem den
zelfden invloed op stemmingen en verkiezingen kunnen uit
oefenen als de aangeslotenen in de afdeelingen. Allen hebben 
dan gelijke rechten. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Aanmeldingen. 
G. Schunselaar , Veenenlaan 164, Hoorn. (Per 1935). 
B. ten Bruggen, Schoterboschplein 21, Haar l em. 
P . H. Keus , p / a Kantoor Kon. Pake tv . Mij., Batavia , C. 
D. A. N. Margadan t , luit ar t . , Batoedjadjar bij Tj imahi ( J a v a ) . 
dr. J. P . Pari js , Volksapotheek, Malang ( J a v a ) . 
S. J . F . Plantfeber , Tandjong Anom 9, Soerabaja ( J a v a ) . 
M. S. Quiros, Embong Malang 75, Soerabaja ( J a v a ) . 
Spyros. Ch. Papassot i r iou , 16 Rue Alopikis, Athene . 

Nieuwe leden. 
152. P . Mees, p / a Van Loghem, P r ins Maur i t s l aan 22, Den 

H a a g . 
125. L. C. Koppen, Huize Hansa , Bee thovens t raa t 44, Amste r 

dam, Z. 
648. P . G. Cietée, gezagv. S. M. „Neder land", Vredenhofs t raa t 

8, Haar l em. 
649. H. Calicher, Batoe bij Malang ( J a v a ) . 

9. Louis Jul iard , Rue Emile Claus 12, Brussel . 
247. A. Kleijn, p / a Ned.-Ind. Gasmaatschappi j , Menado (Ce

lebes) . 
341. N. E. Vogel, Ondern. Bandoeroto, Kepandjen bij Malang. 
646. J . Theelen, Koetaradja (At jeh) . 
299. E. W. K. Lendrich, P a n a r a g a w e g 12, Bui tenzorg ( J a v a ) . 
570. dr. E. Scheibener, Laan Fock 2, Bui tenzorg ( J a v a ) . 
667. J . C. Schreuder, Goebengboulevard 39, Soerabaja ( J a v a ) . 
461. A. E. Ipsen, Goeroen 22, P a d a n g ( S u m a t r a ) . 
316. F . C. J . de Ridder, Pension Sachraan, Gen. Van Daalen-

weg 7, Makassa r (Celebes) . 
677. P . Beertsen, gezagv. Kon. Pake tv . Mij., p / a Kantoor 

K.P.M., Batavia , C. 
571. P . Varkevisser , gezagv. Kon. Pake tv . Mij., p / a Kantoor 

K.P.M., Batavia , C. 
257 mevr. A Langeyeld-van Kooien, Soengei Gerong bij P a -

lembang ( S u m a t r a ) . 
Adreswijzigingen. 

62. H. F . J . Broker, Zijde 262, Boskoop. 
582. C. Wolthekker , c/o S. F . Mar ienburg , Pa ramar ibo (Su

r i n a m e ) . 
748. H. van Heuven, Middenlaan 62, Haar l em. 
163. W. A. van der Vet, p / a B.P.M., Bal ik-Papan, Borneo 

(N. -L) . 
854. mevr . E. J . van den Bos-Eengelberd, Adm. de Ruüte r -

weg 136 h., Ams te rdam, W. 
222. H. W. Kris tel , p / a Ch. Sumual Kpg. Rinegalan-Ny Ton-

dano, Res. Menado (N. -L) . 
925. ir. W. L. Brocx, K e r k s t r a a t 28, Zal tbommel. 
651. B. R. Pietersen, l e He lmer s s t r aa t 70 II , Ams te rdam, W. 
910. J. S. G. Loncke, Marconis t raa t 7, Den H a a g . 
292. W. van der Giessen, Tengkoeroekkade, Pa lembang (Sum. ) . 
467. H. Schwaerzer , Mient 459, Den H a a g . 

5. N. J . van den Brandhof, oud-resident. F la tgebouw Gevers 
Dei jnootple in-Neptunuss t raa t 81, Scheveningen. 

397. F . A .M. Har te r ink , kap . inf., Neusoeh D 4, Koeta Radja. 
307. A. V. Heijliger, Wiesenau 2, F r a n k f u r t am Main. 

81. S. de Boer, Galileïplantsoen 8, Amste rdam, O. 
614. A. Schuuring, M a w a r s t r a a t 46, Soerabaja ( J a v a ) . 
389. J . H. Verhoogt, Schoolweg, Lawang ( J a v a ) . 
463. mr . W. Schols, controleur B. B., Sigli (At jeh) . 
494. D. A. Breukel, E m m a s t r a a t 21. Malang ( J a v a ) . 
506. A. Bosman, De Ruij ter laan 34, Medan ( S u m a t r a ) . 
588. E. J . F . Linssen, Mampangweg 10, Batavia , C. 
536. J . B. van der Meer, s.f. Kedoeng Banteng , Kedoen Ban-

ten bij Solo ( J a v a ) . 
Overleden. 

285. R. J. A. Benjamin. 
Bedankt per 1935. 

9. E. Defer. 
26. W. J . Derksen. 

131. me j . H. C. van der Burgh . 
333. J . van der Meulen. 

J. K. RTETDTJK. — POSTZEGELVETLINGEN. 

)BLAD VOOR P H I L A T E L I E . 

Wijziging van de lijst der sectiehoofden fei 
voor de rondzendingen. v,i 

Ni jmegen: J . G. Smits , V e r m e e r s t r a a t 20. 
Bu i t enzorg : dr. W. Weigand. 
Poeloe Samboe: A. Ros, havenmees ter . 
Tjepoe: H. L. I. M. Schellart . 
Soeraba ja : Ch. Th. Wilson en A. Schuur ing. 
P a l e m b a n g : W. van der Giessen. 

Mededeeling. 
H e t te lefoonnummer van den voorzi t ter , den heer L, vai 

Essen , is gewijzigd en nu 6588. 
Avis impor tan t aux membres é t r ange r s . 

Selon la nouvelle loi d' impor ta t ion, la Société est obiigéi 
de payer 5 % droi t d' Impor ta t ion pour tous les carnets qu 
seront imporfés après le Ie r Janv ie r 1934. 

Ce droi t sera impute aux membres , et bien seulement di 
mon tan t des t imbres vendus dans les Pays -Bas . 

D. C. P a r a i r a , administrateur 
Afdeelingsmededeelingen. 

Ams te rdam. In de October-vergader ing kon de voorzitter, 
de heer Schroder, 16 leden en 2 introducé 's tvelkom heeteii. h 
zijn openingsrede besprak hij o. a. de nieuwe catalogi en COÏ 
s ta teerde , vooral bij Yvert , een belangri jke pri jsdaling, velki 
spreker bij dezen cata logus ook zeer noodzakelijk noemdt. Df 
u i tgaven van Michel en Senf geven, behalve de prijzen, meei 
leerzame inlichtingen dan de Yvert , terwijl de Gibbons-uitgavi 
h a a r prijzen heeft gehandhaafd . Na de bespreking der agendi 
voor de a lgemeene ve rgader ing werden de voorzi t ter e a di 
heer W i t t k ä m p e r als a lgevaa rd igde en p laa tsvervangend af 
gevaard igde n a a r die ve rgader ing benoemd. Hierop vond eer 
wedstrijd met collecties F rankr i jk p laa t s , waarvoor 8 
hun collecties hadden medegebracht . De j u ry werd voor eei 
g roo te moeilijkheid gep laa t s t , doordat er twee bijzonder moo 
gespecial iseerde verzamel ingen bij wa ren ; m a a r nada t dezi 
inzenders zich edelmoedig hadden t e rugge t rokken , kon de jurj 
den beeren Van Kooten en P a r a i r a den eers ten en den tweeden 
prijs toekennen. N a de veil ing en de ver lo t ing hield de heei 
D. de Vries een lezing over Liberia, welke een beeld gaf oj 
historisch, geograf isch en e tnograf isch gebied van dat ;an4 
N a d a t de voorzi t ter den dank der aanwezigen aan den heei 
De Vries voor diens belangwekkende lezing had ver tolkt , wen 
het officieele gedeelte der zeer geanimeerde vergader ing 
sloten. De heer dr. J . van Wermeskerken werd als nieuw lii 
aangenomen en voor de November-vergader ing , die den 15a 
van die maand zal worden gehouden, s telde de heer Van Essen 
in het voorui tzicht een causerie te houden over de Hind 
veiling en de opbrengs t van zegels bij Engelsche veilingen 
In t roduct ie voor de ve rgader ing - wordt g a a r n e ve r s t r ek t dooi 
den secre tar i s W. F . G. H ä r t u n g , Hee reng rach t 455, Amster 
dam, C. 

Poslzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
le Secret . ; J . C. G. VAN DEN BERG, Hor tens ias t r . 25, Breda 

KORT VERSLAG van de vergader ing , gehouden op Maandag 
29 October 1934, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal vai 
de „Beurs van Breda" , te Breda. 

Na opening van de ve rgader ing door den voorzit ter , den 
heer Cramerus , worden de 43 leden en 2 int roducé 's verwei 
komd, in het bijzonder de heren Balasse (Brusse l ) , Engel-
kamp (Haa r l em) en Becker, welke l aa t s te voor het eers t onze 
ve rgader ing bezoekt. De notulen van de vorige vergadering 
worden goedgekeurd en de 4 candidaat- leden met algeme« 
s temmen als lid aangenomen. Ingekomen zijn bedankjes vooi 
onze gelukwensen van de heren Keiser , Maingay en Waller 
een schrijven van de St icht ing Centrale Vereeniging tot be-
str i jding der t.b.c. in, Ned.-In'dië betreffende speciale Douglas-
enveloppen, en een schrijven van „Phi la te l i sme" met present 
exemplaar van het werk „La Phi la te l ie" , da t voor leden vai 
„Phi la te l i sme" verkr i jgbaar is voor slechts 5 fr., voor niet 
leden voor 20 fr. 

Op ons pro tes t aan de Nederlandsche Vereeniging betref-
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lende het niet beoordeelen door de jury van de inzendingen 
\an onze Belgische leden op de te Amsterdam gehouden ten
toonstelling is een tweetal brieven ontvangen, welke ter ken
nis van de vergadering worden gebracht. Men is het er al
gemeen over eens, dat men om de zaak, waar het om gaat, 
heendraait en wordt besloten de Nederlandsche Vereeniging 
noamaals om een d u i d e 1 ij k antwoord te verzoeken. 

Vervolgens deelt de voorzitter mede op welk een infame 
wijze het hoofd van de Bondskeuringsdienst, de heer Jorissen, 
is beledigd door den handelaar P. Vos, lid van onze Ver
eniging. Met algemene stemmen wordt besloten den heer Vos 

™ mede te delen, dat voor 1935 geen prijs meer wordt gesteld 
op zijn lidmaatschap. 

De voorzitter deelt mede, dat in de laatst gehouden be
stuursvergadering de oprichting van een jeugdafdeling weer 
de aandacht had. Er zijn nu een 30tal adressen van jeugdige 
verzamelaars bekend en zal aan de ouders een schrijven wor
dep gericht. Verschillende heren geven nog hun mening over 
de ■■egeling der bijeenkomsten te kennen, waarmede het be
stuur zijn voordeel hoopt te doen. In de volgende vergadering 
zul'pn verdere mededelingen volgen. 

I en der leden had het aardige idee een 10tal kleine series 
zegpls te laten veilen, waarvan 50 % der opbrengst ten goede 
kwdm van de verloting op de volgende vergadering. Mede 
doo) dat de heer Balasse zijn gekochte serie nogmaals ter 
beschikking stelde, kon de penningmeester ƒ 1,50 in ontvangst 
nemen. 

De heer Francq stelde voor de op te richten jeugdafdeling 
eer boekje met zegels beschikbaar. Dit voorbeeld werkte aan-
ste'-elijk. Verschillende heren stelden hun zegel uit de thans 
volsende verloting voor hetzelfde doel beschikbaar. Aan allen 
hie!' ter plaatse nogmaals dank. 

Eli de rondvraag wijst ondergetekende erop, dat het hem is 
ODgevallen in het artikel over de Melbourne-vlucht in het 
laatste Maandblad, dat het speciale stempel n a a s t de 
zegfls zou worden geplaatst, zodat dit dus geen vernietigings-
stempel zal zijn, hetgeen volgens zijn mening voor verzame-
laa's minder aantrekkelijk is en zeer zeker voor stempelver-
zaï' elaars. Hij zou gaarne de meniflg van de vergadering ver-
nei len betreffende een eventueel verzoek aan de Bond, om 
maatregelen te nemen, dat dit in den vervolge niet aldus zal 
geschieden. Besloten wordt eerst af te wachten tot de stukken 
uit Australië terug zijn, om te zien of inderdaad deze methode 
is ïevolgd. Daarna wordt de vergadering door den voorzitter 
gefloten. " J. C. G. v. d. B 
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Nieuwe leden. 
( E . ) . G. Bot te rman , Br ia lmont Lei 1, Antwerpen. 
(S.Z.NK.) . J . van der Meulen, Noordsingel 111-2, Rot ter
dam, giro 62.385. (V) . 
(S.Z.NK.) . W. Mijs, Ben t incks t raa t 145, ' s -Gravenhage, 
giro 85945. (V) . 
(S .E.Z.BE.NK.) . W. C. A. Smulders , Boerhaaves t r aa t 41, 
Tilburg. ( I I I ) . 

Bedankt als lid. 
L. de Clerck. ( I I I ) . 
H. Cohn. (V) . 
L van Essen. (VI I ) . 
J. Jens . (V) . 
W. A. Hekker t . (VI I ) . 
N. H. Hendr iks . ( I I ) . 
E. J. C. van Hootegem. (I). 
S. J. Ritsema. (IV). 
J. C. van Sas. (II). 
W. G. A. van Sonsbeeck. (II). 
C. A. Versteege. (VI). 
F. Wubbe. 

Afgevoerd als lid. 
P. J. G. M. Vos. (V). 

Adreswijzigingen. 
ir. W. L. Brocx, thans Kerkstraat 28, Zaltbommel. (IV). 
Sylvain J. J. Gèrardy Capelle, thans Rue de la Buan-
derie 3, Brussel. 
Paul Hauswaldt, thans Villa Schüler, Bad Schandau (D.). 

178. H. W. Kohl, thans Van Eeghenstraat 43, Amsterdam, Z 
(VII). 

462. (Z.). L. Kruijff, thans Hertenstraat 33, Zwolle. (Van III 
naar IV). 

98. mej. A. C. Lindeijer, thans Bergweg 128a, Rotterdam. 
(V). 

271. H. van Meurs, thans Sloterdijk 39b, Amsterdam, W. 
(VII). 

138. J. N. Optendrees, thans Staalwijkstraat 5, Leiden. (V). 
17. P. B. de Ridder, thans Blaricumscheplein 11, 's-Graven

hage. (Van IV naar V). 
416. A. Sluij, thans Maarland NZ 68, Brielle. (V). 

39. H. van der Vlist, thans Apothekersdijk 11a, Leiden. (V) 
196. James Singer, thans Hotel National, Monte Carlo (Mo

naco). 
Bekendmaking. 

Voor diegenen, die zich thans bij een der bestuursleden als 
lid aanmelden voor het verenigingsjaar 1935, gaat het lid
maatschap reeds thans in en behoeven zij voor het tijdvak tot 
en met 31 December a.s. nog geen contributie te betalen, ter
wijl zij recht hebben deel te nemen aan de grote algemene 
verloting, zonder nieten, in de Januari-vergadering. (De con
tributie bedraagt ƒ4,— per jaar) . 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 26 November 1934, des 

avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", 
te Breda (ingang St. Janstraat) . 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Zaterdag 27 October 
1934, in „Krasnapolsky", te Amsterdam. 

De door 44 leden bezochte vergadering wordt tegen half 
negen door den voorzitter geopend, die begint met hulde te 
brengen aan de pracht-prestatie van de „Uivei-". We zullen 
de bemanning een schrijven doen toekomen, waaruit onze be
wondering zal spreken. De voorzitter behandelt achtereen
volgens het boek van den heer Schuermans „La Philatelie", 
het ontstaan van de Tin Can Mail, de Canadian Cavalcade en 
de Belgische briefkaarten, welke een voordeel opbrengen voor 
de werklooze bedienden. Hij begint met de besprekingen over 
de jaarvergadering in te leiden, hetgeen door den heer Van 
der Hurk wordt overgenomen. Aan alle leden is een circulaire 
gezonden en brengt hij ons daarna op de hoogte met wat er 
gebeuren zal. Het belocft een echte feestavond te worden. 
Leden kunnen kaarten krijgen voor introducé's; er zullen 
prijzen beschikbaar worden gesteld voor hen, door wier 
tusschenkomst de meeste leden op dezen dag worden aan
geworven. Enkele leden hebben reeds zegels toegezonden voor 
de tombola; hij wekt de leden op hun doubletten eens na te 
zien en hem hiervan iets te doen toekomen. Er zijn muziek, 
voordrachten, een goochelaar, dans, enz. 

Bij de rondvraag beklaagt de heer Siegmund er zich over, 
dat verschillende tijdschriften in de portefeuille — wanneer 
hij deze krijgt — verouderd zijn. Dit bezwaar wordt niet 
gedeeld, omdat ons eigen Maandblad uitstekend de rubriek 
nieuwe uitgiften verzorgt, terwijl de overige tijdschrift
artikelen steeds hun waarde blijven behouden. 

Tot leden van de kascommissie worden benoemd de beeren 
Bakker, Bonjoanny en Vrieling. De drie candidaat-leden wor
den vervolgens tot lid aangenomen. Na de pauze een veiling 
van 10 boekjes, welke alle in andere handen overgaan, waarna 
onder de aanwezigen 20 prijzen worden verloot. Tegen half 
elf sluiting. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
Th. H. ten Hulscher, Joh. van Sinthenstraat 9, Deventer. 

(Voorgesteld door J. A. Kastein). 
J. F. J. Eijrond, Van Baerlestraat 22, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door W. W. Helmholt). 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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S. C. Papassotiriou, négociant en timbres-poste, Athene. 
(Eigen aangifte). 

Bedankt als lid. 
A. van As, Amsterdam. 
A. J. Korff, Dr. Kuijperlaan, Velzen. 
J. Querido, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
J. L. Benjamins, Schubertstraat 88, Amsterdam, Z. 
J. Hanekamp, Bosboom Toussaintlaan 73, Hilversum. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 16 November 1934, des 

avonds te 8 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 24 November 1934, des 

avonds te 8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

Mededeeling. 
De jaarvergadering op 24 November zal niet alleen een 

propaganda-, maar ook een feestvei'gadering zijn. Ze wordt 
gehouden in den wintertuin van Krasnapolsky. Introductie-
kaarten te verkrijgen bij den heer Th. H. van der Hurk, Sar-
phatistraat 89, Amsterdam. Komt op in grooten getale! 

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

VERSLAG der algemeene ledenvergadering van Dinsdag 30 
October 1934, des avonds te 8 uur, in Hotel de 1' Europe, 
Utrecht. 

Aanwezig 40 leden, waaronder de 3 candidaat-leden. De 
voorzitter dankt voor de groote opkomst ondanks het slechte 
weer. Dit is, zoo vervolgt hij, onze z.g. St. Nicolaas-avond 
met zijn vele verrassingen, als daar zijn: het overreiken van 
den zilveren wisselbeker aan den nieuwen eigenaar, het schen
ken van een babybekertje aan den vorigen houder van den 
grooten, het jaai'verslag van den penningmeester en den direc
teur van groep Z. (de directeur van den verkoophandel kon 
helaas, door ziekte verhinderd, dezen avond zijn verslag niet 
uitbrengen) en de groote verloting. 

Tot den heer Tholen. die de plaats vervangt van zii'n vader, 
wijlen den heer D. Tholen, een onzer trouwste en oudste leden, 
richt de voorzitter eenige vriendelijke woorden, waarvoor deze 
hartelijk dankzegt. Na het lezen der notulen brengt de penning
meester zijn jaarverslag uit, benevens de begrooting voor het 
volgend jaar (hieronder volgt een extract uit beide stukken). 
De voorzitter brengt onzen minister van financiën, den heer 
Kaub, onder instemming van alle aanwezigen zii'n weige
meenden dank voor het vele en moeitevolle werk en het zuinig 
beheeren der kas. 

De heer De Bas bespreekt nog eens uitvoerig alle posten 
van jaarverslag en begrooting, geeft nuttige wenken, roemt, 
waar in dezen te roemen valt, en wijst op dingen, die zuiniger 
konden worden gedaan, o. a. het bedrag voor de groote ver
loting kan nog veel, veel lap:er worden ,als de leden wat meer 
en beter onder hun doubletten wilden zoeken voor onze 
vereeniging. 

De beeren Meijer, Nagtegaal en Müller worden met alge
meene stemmen tot leden der Vereeniging aangenomen en 
harteliik door den voorzitter verwelkomd. 

Er circuleeren: 1. een blok Emma-zegels Ned.-Indië op brief-
stuk van den heer Tholen; 2. de 15 c. Nederland (nr. 76a) 
tanding 11:11J4, waarvan maar 2 exemplaren bekend ziin, 
eigenaar de heer Bieters: 3. een blok Curacao-vliegzegels met 
opdruk 10 op 20 van den hee-- Van der Woude. 

Aan den heer Kaub wordt de zilveren wisselbeker dor Ver
eeniging overhandigd, omdat genoemde heer in het afgeloopen 
vereenigins'sfaar het hoogste aantal punten in de landenwed-
striiden behaald had. De voorzitter feliciteert hem hartelijk 
met dit succes, evenals den heer De Bruijn, die een baby-
bekertie in eigendom verkrijgt, in plaats van den grooten, 
dien hij moet afstaan, en den heer Cortenbach, als winnaar 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

van den tweeden prijs, een stelletje zegels. Ook de he« 
Deenik moet, na vooi'lezing van zijn jaarverslag, een wel
verdiend applaus je in ontvangst nemen voor ziin vele en tijd-
roovende werkzaamheden. 

Na de veiling, die zeer veel tijd kostte door de talrijke kavels 
die niet eens alle ter tafel konden worden gebracht, en de 
groote verloting, sluit de voorzitter te ongeveer 11 uur deze 
vergadering. H. v. R, 
UITTREKSEL uit het jaarverslag en de begrooting van den 

penningmeester. 
De balans sloot met een voordeelig saldo van ruim f 200, 

Hiermede dient zeer zuinig te worden omgesprongen, daa. ver
moedelijk de volgende balans met een aanmerkelijk lager 
voordeelig saldo zal sluiten. Van de ontvangstposten over
schreden de contributies, de entreegelden en de verkoophandel 
de betrekkelijke ramingen. Van de uitgaven bleven die voor 
drukwerken, bibliotheek, Maandblad en secretariaat bei eden 
de begrooting. Inzonderheid het zeer zuinig beheer vaii het 
secretariaat verdient allen lof. 

Wat de begrooting voor 1934-1935 betreft, wei'd onder de 
baten de post voor entreegelden met f 5 verhoogd (ƒ lr>) en 
ditmaal een post „opbrengst veilingen" (van ƒ 10) gebiekt 

Onder de lasten werd de post Maandblad 'met ƒ 30 vermin
derd; die voor drukwerken met ƒ 10 verhoogd; die voor de 
bibliotheek met ,f 5 en voor het secretariaat met f 20 ver
minderd, terwijl posten voor onkosten betreffende de bestuurs
vergaderingen (van ƒ 15) en voor afgevaardigden ter Bonds
vergadering (ƒ 10) werden opgenomen. 

Voornaamste uit het jaarverslag; ,,Groep Z.". Het l.oofd 
van sectie Z .was pessimistisch gestemd. Er werden 24 zen
dingen rondgestuurd. De opbi'engst bedroeg ƒ 341,71, waar
van slechts een bedrag van ƒ 15,88 aan den penningmeester 
kon worden afgedragen als bate over een geheel jaai Te 
klagen valt over groot gebrek aan rondzendmateriaal voor 
deze groep, in welke behoefte zeer spoedig dient te wo .den 
voorzien. 

Nieuwe leden. 
C. Naa-tegaal, Waterweg 201, De Bilt. 
A. J. Meiier, Geraniumstraat 26, Utrecht. i 
P. L. Müller, Valkstraat 10, Utrecht. 

Candidaat-lid. 
K. R. van der Lee, Van Lidth de Jeudestraat 9, Utrecht. 

Afgevoerd als lid. 
G. W. I. M. Borg, Van Galenstraat 21, Velp. 
J. Mebus, Heerengracht 478, Amsterdam. 
M. Vernooijs, Amstelkade 165, Amsterdam. 

Adreswijziging. 
W. van der Hout wordt Ruijsdaellaan 21, Bilthoven. 

Mededeelingen. 
Denkt aan de Donderdag-avonden van 7-9 uur bij den heer 

Raatgever, Sternstraat 1. Zendt hem uw prijzen voor de 
groote verloting. 

De heer Deenik, Ostadelaan 46, wacht nog steeds op 
boekjes voor groep Z. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 19 November 1934. hij 

den heer Cortenbach. 
Ledenvergadering op Dinsdag 27 November 1934. des avonds 

te 8 uur, in Hotel de 1' Europe. Vreeburg, Utrecht. 
Agenda: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Landenwed-

strijd Ned.-Indië nr. 1 gebruikt of ongebruikt en Joego-Slavië. 
4. Ballotage. 5. Belangrijke veiling. 6. Verloting. 7. Rondvraag: 
en sluiting. 

SCHAUBEK 
P O S T Z [ £ G E l . a L B U M 
W E R E L d B B K E N D . 

V e r t e g e r f i w o o r d i g e r s v o o r N e d e r l a n d : 

GEBR. ABRAHAMS, DEN HAAG. (3/2) 
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Haas'sche Philatelisten Vereen., te 's-Grravenha|»e. 
Secretaris: A. STARINK jr., Van Merlenstraat 89, Den Haag. 

eze 

den 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 25 October 1934, des avonds te 8K uur, in café „The 
Corner", Den Haag. 

Bij afwezigheid van den voorzitter opent de secretaris de 
vei'g-adering en heet de aanwezigen, talrijk opgekomen, wel
kom, in het bijzonder een dame-lid, woonachtig te Rome, maar 
die bij vertoef in Den Haag niet zal verzuimen onze ver-
ga<!eringen bij te wonen. 

])e notulen worden voorgelezen en zonder op- of aanmer-
kii'sï'en goedgekeurd en gearresteerd. Bij de ingekomen stuk
ken is niets bijzonders. Stellig tot voldoening der leden deelt 
de waarnemend voorzitter mede, dat het goede voorbeeld van 
den heer Jolles al reeds uitwerking heeft gehad en dat in de 
yo);̂ -ende vergadering de heer Mulder ons vergasten zal op 
een causerie, die den voor dezen crisistijd stellig noodigen 
titd zal dragen: ,,Armelui's verzamelen". Een groote opkomst 
dei leden zal stellig een teeken zijn, dat het hoog wordt ge
waardeerd, indien men onderling moeite doet onze toch zoo 
ge7-llige avonden, zoo mogelijk, nóg gezelliger te maken. 

I*e voorgehangen candidaat wordt met algemeene stemmen 
aK lid aangenomen en dan is aan de beurt de verkiezing 
vo! '-ens artikel 19 van het huishoudelijk reglement, n.l. het 
gepvele bestuur, de vertegenwoordigers in den Raad van Be-
hef 1', de verificatie-commissie, veilingmeester, enz. Op voorstel 
va;- den heer Muijs wordt het bestuur bij acclamatie herkozen, 
de vertegenwoordigers bij het Maandblad eveneens, ook de 
vei'.ngmeester. Voor de verificatie-commissie treedt, op voor
ste) van den voorzitter, in de plaats de benoemde commissie 
vai toezicht, en de blijken van instemming, waarmede de aan
wezigen zich uiten, bewijzen dat een en ander naar aller ge
nei jen is geregeld. De begrooting voor het a.s. jaar geeft 
nie iiand aanleiding tot het stellen van een vraag en gaat dus 
OQi onder den hamer door. 

'i ot slot wordt nog behandeld onze „verhuizing". De com-
mi .sie is zoo gelukkig in de onmiddellijke nabijheid van hun 
WO lingen een lokaal te hebben gevonden, dat gratis te onzer 
be-.-hikking wordt gesteld, en zal het bestuur een en ander 
no.' eens nagaan en zoo mogelijk voor de volgende verga-
des'ng een en ander voor elkaar trachten te krijgen. 

Oe verloting stelt weder ieder tevreden, die een goed num-
mf-i- heeft getrokken en daarmee is ook deze, inderdaad pret
tige, avond weder voorbij. A. S. 

Candidaat-leden. 
mt;. E. H. Jansen, Groen van Prinstererlaan 11, Voorburg. 
H. A. Dijkerman, Schuijtstraat 80, Den Haag. 
ir. 3 . M. Braam, Hoofdstraat 32, Nieuwe Schans. 
F. A. Nicolay, Westvlietweg 80, Voorburg. 

Nieuw lid. 
L. Klein, Witteweg 63, Curagao. 

Bedankt als lid (per 31 December 1934). 
A. Exalto, Theresiastraat 379, Den Haag. 
L. Cremer Eindhoven, Roelofstraat 7, Den Haag. 
M. Cremer Eindhoven, 2e Emmastraat 158, Den Haag. 

Adresveranderingen, 
R. Ennema, Koningin Mariastraat 10, Den Haag. 
J. van der Chijs, Schuijtstraat 338, Den Haag. 
J. A. Loekemeijer, Galvanistraat 70, Den Hi'ag. 
H. W. Kohl, Van Eeghenstraat 43, Amsterdam, Z. 
R. J. A. Stoup, Zeestraat 73 (Flat Willemspark), Den Haag. 
G. Muijs, Mezenstraat 12, Den Haag. 

Vergadering. 
V'ergadering op Donderdag 22 November 1934, des avonds 

te 8X uur, in HOTEL DE GOUDEN KROON, Frederik Hen
driklaan 119, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededcelingen. Bal
lotage nieuwe leden. Lezing van den heer Mulder. Eventueele 
veiling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 24 Oc
tober 1934, in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, Groen-
markt, Den Haag. 

Aanwezig 51 leden en een paar introducé's. De voorzitter 
herinnert aan het succes van de „Uiver" en brengt een woord 
van hulde aan de vliegers en de K.L.M., die den Neder-
landschen naam hooghouden. Aanwezig is een brief van het 
Comité ter bestrijding der t.b.c. in Ned.-Indië te Batavia, met 
aanwijzing ter verkrijging van speciale enveloppen bij gelegen
heid van de vlucht Batavia-Londen-Melbourne. Om rond te 
gaan worden getoond de tijdschriften der bibliotheek, een 
enveloppe met 2 guldenszegels Ned.-Indië met witte streep 
en een 10 c. zegel van Nederland met een hoek spiegeldruk. 

Voor de verloting zijn zegels geschonken door de beeren 
Van der Houwen, Scharrenburg, Lorang, Van Rij en Vos; 
voor het falsificatenalbum door den heer Eckhart. 

De notulen worden goedgekeurd. De ledenverkiezing levert 
43 stemmen vóór, 3 blanco en 2 ongeldig. De heer Dick word f 
door den voorzitter als lid geïnstalleerd. De tentoonstelling-
van de tweede collectie afstempelingen van den heer Eckhart 
wordt bezichtigd, terwijl de verloting plaats vindt, waarbij 
de heer J. H. van der Veen den len prijs wint. De veiling 
heeft als gewoonlijk een geanimeerd verloop. Bij de rondvraag 
brengt de heer Van Leijden ter sprake het Bondsverslag in 
het Maandblad en het groote verslag van Helmond. De heer 
Michon wenscht openstelling ook op Woensdagmiddag, evenals 
te Rotterdam en Amsterdam. Verzocht wordt tevens een op
wekking te richten tot de leden, om hun zoons of bekende 
jeugdige verzamelaars aan ons bestuur op te g:even voor 
jeugdlid, om te komen tot een jeugdafdeeling alhier. 

Opmerkzaam wordt men gemaakt op een gedeelte der rede 
van den Bondsvoorzitter (zie Maandblad van September, blz. 
175), waarin hij zegt, dat de Nederlandsche Vereeniging hier 
te lande de eenige is, die geen plaatselijke is. Hij is blijkbaar 
slecht geïnformeerd; zelfs niet verder dan in het Maandblad 
is telkens te lezen, wanneer onze afdeelingen ve^'gaderingen 
houden; bovendien is de activiteit onzer afleeling Dordrecht 
al zeer de kort gedaan, eveneens onze z.g. „losloopende" leden. 

De voorzitter sluit de vergadering na eea hartelijk woord 
van dank aan den heer Eckhart voor zijn tentoonstelling en 
wekt de leden op om vooral op de volgende vergadering tegen
woordig te zijn, om te profiteeren van de aangekondigde 
lezing van den heer Van Brink, hoofdredacteur van het 
Maandblad. J. N. H. v. R. 

Verzoek. 
Van enkelen kregen wij inlichtingen omtrent rondzendingen 

met het buitenland; wij houden ons inmiddels aanbevolen 
voor zooveel mogelijk inlichtingen en ervaringen. 

Nieuwe leden. 
678. A. W. Solleveld, Van Schellenbergerstraat 37, Venlo. 

(Afdeeling Venlo). 
662. dr. H. E. Th. van Sillevoldt, Van Zuijlen van Nijeveldt-

straat 31, Wassenaar. 
663. D. Hamburger, Willem de Zwijgerlaan 106, Den Haag. 
664. A. J. de Mare, Prinsessegracht 30, Den Haag. 
665. A. C. Dick, Kamillestraat 38, Den Haag. 
666. H. J. van Calsteren, Va,n Lumeij straat 18, Den Haag. 
667. C. W. van Santen, Geestbrugweg 35, Rijswijk (Z.-H.). 
668. P. Mees, p /a Van Loghem, Prins Mauritslaan 22, Den 

Haag. 
669. mevr. J. Machielse-Bevers, Marterstraat 5, Nijmegen. 
670. F. D. Senneke, p/a N.V. Willem Rijn's Technisch Bureau, 

Kaliassin 15, Soerabaja (Java). 
671. W. de Boer, Sutherland House, 23-24 Londonstreet, Hyde 

Park, Londen, W.C. 
672. J. Dellenbag, Beukelsweg 64, Rotterdam. 
673. J. F. H. Paeijmans, Stadhoudersplein 122, Den Haag. 

J . K. R I E T D I J K . ZICHTZENDINGEN. 
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674. jhr. mr. F. J. C. M. van Rijckevorsel, Groot Grimsel, 
Den Düngen. 

675. J. Terlaak, Pahudstraat 108, Den Haag. 
676. P. J. W. Rauman, Vijverhof 19, Voorburg 
677. mevr. E. M. Akkerhuijs-de Wijs, Vijverhof 19, Voorburg 
659. H. W. Linkels, Guido Gezellestraat 74, Den Haag. 
458. mej. E. J. Eengelberd, Postbox 524, Amsterdam, wordt 

mevr. E. J. van den Bos-Eengelberd, Adm. de Ruijter-
weg 136 huis, Amsterdam, W. 

Candidaat-leden. 
J. M. V. Kamps, Wapenvelderstraat 58, Den Haag. (Voor

gesteld door G. J. Hol). 
G. van der Puijl, Daguerrestraat 67, Den Haag. (Voorgesteld 

door W. Souren). 
J. G. W. van Rheenen, Boulevard Bankert 96, Vlissingen. 

(Voorgesteld door L. C. Terwen). 
W. J. Goverse, Laan 26, Den Haag. (Voorgesteld door R. 

van der Mei). 
M. Birnbaum, Stevinstraat 312, Scheveningen. (Voorgesteld 

door dr. E. A. M. Speijer). 
Bedankt. 

382. J. H. Backus, Emastraat, Breda. (Afdeeling Venlo). (Met 
31 December 1934). 

D. 608. J. C. van der Mijl, Dordrecht? 
D. 408. G. A. Reus, Dordrecht. (Met 31 December 1934). 
151. J. K. Rietdijk, Den Haag. 
90. J. L. Benjamins, Amsterdam. (Met 31 December 1934) 

602. A. H. Swerms, St. Anna Parochie (Fr.). 
105. W. van den Hoff, Den Haag. 

14. J. Mebus (N.V.), Amsterdam. (Met 31 December 19.34). 
523. J. van Duiine, Den Haag. 
330. mr. S. Rink, Tiel. 
244. J. B. Becker, Tiel. 
605. G. J. Stap, Tiel. 
603. A. Henricus de Granada, Den Haag. (Met 31 December 

1934). 
304. F. A. van Buuren, Den Haag. (Met 31 December 1934). 
420. Jac. van der Burgh, Den Haag. (Met 31 December 1934). 

Adresveranderingen. 
651. W. F. Varenkamp, Maijstraat 101, Den Haag. 
179. ir. J. G. B. van Heek, Chez madame G. Verleh, Boule

vard Berthier 170, Paris XVII. 
107. ir. W. L. Brocx, Kerkstraat 28, Zaltbommel. 
458. mevr. E. J. van den Bos-Eengelberd (zie onder Nieuwe 

leden), Adm. de Ruijterweg 136 huis, Amstei'dam, W. 
184. Chr. Chielie, Mathenesserweg 90b, Rotterdam, W. 
564. L. Paling (van Venlo; afdeeling Venlo afvoeren), School 

res. off, inf.. Kampen. 
515. C. G. P. Stevens (van Goes), Hoornbeekstraat 19, Den 

Haag. 
516. C. Kars, Vliesridderstraat 5, Rotterdam. 
494. J. Smink, ? 
485. P. J. Clarijce, Hoekenburglaan 27, Voorburg. 
277. D. van der Does, Rector Savelbergplein 10, Heerlen. 
587. F. Trip, p /a F. H. P. Trip, Gooiberg 25, Bussum. 
— F. W. Naujoks, Helenastraat 54, Den Haag. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7M uur, ledenvergadering te 8 uur, 

op Woensdag 28 Novi'mber 1934 (steeds den 4en Woensdag 
der maand), in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, Groenmarkt, 
Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Lezing van den heer J. D. van Brink, getiteld: ,,Van 
het Duifken tot de Pelikaan". 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rond
vraag. 9. Sluiting. 

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

Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: .1. Sonneveldt), den 
2en Donderdag der maand in hotel „Corbelijn". 

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

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 31 Oc
tober 1934, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 26 leden. Nadat de voorzitter de vergadering tegen 
kwart over acht heeft geopend en de aanwezigen welkom 
heeft geheeten, in het bijzonder den heer Kruimel, die heden
avond voor het eerst de vergadering bijwoont, worden de 
notulen van de vorige vergadering gelezen en goedgekeurd, 
waarna voorlezing wordt gedaan van eenige ingeko'Tier 
stukken, o. m. een schrijven van de Stichting Centrale Ver-
eeniging tot bestrijding der tuberculose in Ned.-Indië, wairin 
een beroep wordt gedaan op de medewerking ten aanzien van 
het opnemen van bestellingen en het ontvangen der geiden 
voor de speciale Douglas-enveloppe van de Melbourne-race. 
Aan dit verzoek zal gaarne worden voldaan, indien belang
stellenden zich hiervoor opgeven. 

Hierna wordt het woord gegeven aan den penningmeester, 
om verslag uit te brengen van zijn opgemaakte rekening, 
waaruit o. m. blijkt, dat het saldo, waarmede het vereenigiiigs-
jaar 1933-1934 was begonnen, ƒ 442,55 bedroeg! De ontvangsten 
over dat jaar beliepen ƒ 584,66, terwijl de uitgaven een -om 
van f 571,88 vorderden, zoodat de rekening sloot met een 
voordeelig saldo van ƒ 455,33. Een voorstel om een aboi ne-
ment op de supplementen van den Yvert-catalogus te nesnen 
wordt aangenomen. Vervolgens komt aan de orde een voor'̂ -tel 
van den heer Valkema Blouw, inzake de vrijwillige meerdere 
bijdrage aan den Bond. Nadat genoemde heer zijn in de on
langs gehouden Bondsvergadering ingenomen standpunt nader 
heeft uiteengezet, wordt besloten, voor het jaar 1935 t'en 
extra bijdrage aan den Bond toe te staan van 5 cent per lid, 
terwijl daarna, voor zooveel noodig, elk jaar opnieuw omtrent 
deze extra bijdrage een besluit zal worden genomen. De pen
ningmeester deelt hierna mede, dat indertijd aan den Raad 
van Beheer van het Maandblad een bedrag van ƒ51,50 is \ er-
strekt als voorschot, in verband met de uitgave van het 'i.g. 
jubileumboek, en stelt voor dit bedrag aan genoemde^ R-iad 
van Beheer te schenken, waarmede de vergadering zich tan 
vereenigen. 

Nadat hierna de gewone maandelijksche verloting onder de 
aanwezigen heeft plaats gehad, sluit de voorzitter de ver
gadering, C. R. 

Bedankt als lid. 
1. H. van den Elzen, Bakenbergscheweg 165, Arnhem. 

57. N. Kramer, Kleine Oord 2, Arnhem. 
63. J. M. van Tiel, Hotel des Pays Bas, Arnhem. 

Boekjes voor de rondzendingen. 
Mevrouw Schuurman-Meesters, Apeldoornscheweg 57, Am-

hem, verzoekt boekjes, voornamelijk Europa-zegels, ook i'an 
die voor de afzonderlijke sectie Nederland en Koloniën, voor 
de rondzendingen aan haar adres te doen toekomen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 28 November 1934, des 

avonds te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 9 October 1934, des 
avonds te half acht, in restaurant „Suisse", Rotterdam. 

Aanwezig 17 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 
had bericht van verhindering gezonden, zoodat onze vice-
voorzitter, de heer Van den Hoven van Genduren, de verga
dering opende en allen welkom heette, waarna de notulen 
werden gelezen en goedgekeurd. Het tweede dee! der collectie 
Oud-Duitsche tlaten van den heer Eijgenraani passeerde nn 
de tafel, wayr allen zeer vef" moois konden bewondei'eii. D̂ ; 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEN. 
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landen Hannover, Pruisen, Saksen, enz., wedijverden als het 
ware en de woorden van dank aan het einde waren zeer 
verdiend. Voor ejn volgende maal zal de heer Prenkel Suri
name medeb'-eugen. Hierna had de gewone verloting plaats 
en de verkoop var een enkel r'egel. Bij de rondvraag kwam 
nog ctns een rui'avond ter sprake, waarna de vergadering 
werd {'.esloten. W. I. 

Bedankt als lid. 
C. W. H. Croes, Linkerveerdam 2a, Rotterdam. 
dr. J. Kunst, Heemraadssingel 136, Rotterdam. 
J. F. Borghouts, Schieweg 141 D, Rotterdam. 

Voorgesteld als lid. 
A. J. van Senus, Avenue Concordia 98, Rotterdam. 

Adresverandering. 
51. F. Lichtendahl, thans Kemajoran Landhuis, Batavia. 

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

IiORT VERSLAG der ledenvergadering, gehouden op Vrijdag 
26 October 1934. 

Te 8 uur vangt de secretaris aan met voorlezing van de 
notulen der vorige vergadering ten aanhoore van 18 leden; 
daarna wordt gepauzeerd, o. a. om de verdere behandeling 
der agenda-punten direct na elkaar af te doen. In de pauze 
verschijnen nóg 19 leden. 

Het voornaamste punt van de agenda is bezichtiging van 
de prachtige verzameling Nederland en de niet minder mooie 
collectie Nederlandsche Koloniën, beide van den heer Schön, 
die deze vóór terbezichtigingstelling nader toelicht; zijn beide 
kostbare verzamelingen zijn origineel en keurig van opzet. 
Voor den persoon, die de fout aangeeft, welke de heer Schön 
aanbracht in zijn collectie Nederland en Koloniën, stelt hij 
t"n serie Olympiade 1928 (ongebruikt) beschikbaar; de heer 
Trupp deelt na bezichtiging mede de fout gevonden te hebben, 
ï'otgeen inderdaad juist blijkt te zijn. 

De algemeene verloting en de verloting onder de aanwe
zigen hebben een geanimeerd verloop. Den prijswinnaars dezer 
eerste verloting (voor zoover zij niet aanwezig waren) zal de 
secretaris hun prijs toezenden. H. W. 

Aangenomen als begunstiger. 
. . Ch. Pischman, Nassaustraat 6, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
nevr. A. Schmitz-van Schouwenburg, Haagweg 33b, Monster. 

(Voorgesteld door G. M. J. Bonwmeester). 
Geroyeerd. 

1S7. P. H. Proper. 
'.'-2i. mr. J. J. L. Temminck. 

Adreswijzigingen. 
215. G. H. Proper, thans p/a Overtonstraat 55, Haarlem, N. 

38. mr. A. A. Bouman, thans Parnassusweg 17 II, Amster
dam, Z. 

212. ir. W. L. Brocx, thans Kerkstraat 28, Zaltbommel. 
257. B. R. Pietersen, thans Ie Helmersstraat 70 II, Amster

dam, W. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Vrijdag 30 November 1934, des avonds 
te 8 uur, in het gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, 
Tempeliersstraat 35, Haarlem. 

De agenda zal o. m. vermelden: Bezichtiging van de te 
Amsterdam bekroonde collectie Japan van den heer D. de 
Vries, alsmede lezing en bezichtiging collectie Liberia door en 
van den heer D. de Vries. 

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

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
Maandag 22 October 1934, in restaurant „Suisse", te 
Groningen. 

Aanwezig 29 leden. De voorzitter opent te ongeveer half 
negen deze vergadering met een woord van welkom tot de 
leden, inzonderheid tot den heer Nagel, die voor het eerst als 
lid aanwezig is. De notulen van de vorige ledenvergadering 
woï'den gelezen en onveranderd vastgesteld. Vervolgens worden 
de ingekomen stukken behandeld. De voorzitter deelt mede, 
dat, naar aanleiding van het in de vorige vergadering gedane 
verzoek, een proef met een zoogenaamden ruilavond zal worden 
genomen, voorloopig één keer per maand. De leden zullen 
hieromtrent nog nader bericht ontvangen. Ook deelt de voor
zitter nog mede, dat er voor gezorgd zal worden, dat de ge
wone vergaderingen zoo aantrekkelijk mogelijk worden. 
Eenige interessante lezingen werden reeds toegezegd. 

In de nu volgende pauze wordt de gebruikelijke maande-
lijksche verloting gehouden. Na afloop daarvan houdt de heer 
Kleiman zijn aangekondigde causerie over de sedert 1914 ver
schenen zegels van Frankrijk. Ter illustratie heeft de heer 
Kleiman zijn keurig verzorgde verzameling medegebracht. De 
heer Van der Warf zorgde voor de afdeeling luchtpost. Als 
gewoonlijk heeft de inleider een zeer aandachtig gehoor en 
het applaus bewijst, dat de leden deze lezing op prijs stellen. 
Na afloop mag de ingerichte expositie zich in een drukke 
belangstelling verheugen. 

Van de rondvraag wordt nog door een der leden gebruik 
gemaakt, waarna sluiting. A. C. S. 

Candidaat-leden. 
A. L. Scholtens jr., Groote Markt, Groningen. (Voorgesteld 

door R. B. de Jonge). 
Spiros Ch. Papassotiriou, Alopekisstreet 16, Athene (Grieken

land. (Eigen aangifte). 
Adresverandering. 

174. Th. B. M. Engelkamp, Amsterdam, wordt Kruisstraat 4, 
Haarlem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 26 November 1934, des 

avonds te 8H uur, in restaurant „Suisse", Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 15 October 
1934, in de bovenzaal van Taverne Rutten, Vrijthof, 
Maastricht. 

Aanwezig 26 leden. De voorzitter opent de vergadering er 
heet vooral den heer en mevrouw Specken welkom, die voor 
het eerst aanwezig zijn. De notulen worden na voorlezing 
goedgekeurd. Bij de rondvraag stelt de heer Van de Ven voor, 
dat de Vereeniging zich zal abonneeren op nieuwigheden en 
wel van die landen, welke vrijwel de meeste leden verzamelen. 
Dit voorstel vindt instemming bij de aanwezigen. Verder deelt 
de heer Van de Ven nog mede, dat zich een comité heeft ge
vormd, dat besloten heeft een wedstrijd te organiseeren vooï 
de afdeeling juniores op Zondag 4 November a.s. in het club
lokaal. Het doel van dezen wedstrijd is de juniores nog meer 
aan te wakkeren tot verzamelen en hun ouders gelegenheid 
te geven, te komen zien wat de kinderen op philatelistisch 
gebied prestoeren. Voor het bekronen der inzendingen heeft 
het comité de beeren Haenecour, Van Brink en Verzijl aan
gezocht om als jury te willen fungeeren. De heer Van de Ven 
spoort de leden aan voor dezen wedstrijd een prijsje te willen 
beschikbar stellen en verzoekt ook do Vereeniging voor enkele 
zegels te willen zorgen. De voorzitter dankt den spreker, waar
na de gratis-verloting volgt en dan het vereenigingsspel. J. H. 
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Candidaat-leden. 
mevr. A. Specken, Bergweg 28, Maastricht, 
mevr. G. Berkhout-Verweij, Emmaplein 5, Maastricht. (Voor

gedragen door J. D. van Brink). 
Adreswijziging. 

83. mr. Ch. Reijnen, thans Aylvalaan 30, Maastricht. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 19 November 1934, vergadering; 
Maandag 3 December 1934, beurs; 
Maandag 17 December 1934, vergadering. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 26 
October 1934, in de zaal van den heer Van Weelde, Den 
Helder. 

Om circa half negen opent de voorzitter deze talrijk be
zochte vergadering. Het is een verheugend verschijnsel, dat 
de leden meer en meer toonen iets voor onze Vereeniging te 
voelen en zoodoende zelf medewerken om de vergaderingen 
ook aantrekkelijker te maken. De voorzitter heette allen wel
kom en krijgt daarna de secretaris gelegenheid tot voorlezing-
der notulen, welke onveranderd worden goedgekeurd, waarna 
een nieuw lid wordt geballoteei'd. Bij de ingekomen stukken 
is o. a. een schrijven van het bestuur der Openbare Leeszaal, 
dat het gaarne het Maandblad zal ontvangen, zoodat dit voor 
belangstellenden aldaar ter lezing ligt. Onder dank ontvingen 
wij verder het werk „La Philatelie" door den heer Schuer-
mans voor de bibliotheek. Het bestuur heeft 2 „Uiver"-
enveloppen besteld bii het comité tot bestrijding der t.b.c, 
welke voor de volgende verloting bestemd zijn. 

Van de rondvraag maakt de heer Alderliefste gebruik, om 
een voordracht te houden over de „Uiver" en zijn kranige be
manning, welke voordracht bii zonder in den smaak van de 
aanwezigen viel. Hij wees op het groote belang, dat ook wij 
Philatelisten hebben bii dergelijke vluchten, prachtprestaties 
voor ons kleine landje, het wederkeerige belang van de K.L.M, 
en de Philatelisten, enz. Op voorstel van den heer Klaassen 
wordt een telegram van hulde aan de K.L.M, gezonden, welk 
voorstel aller instemming had. Niets meer aan de orde zijnde, 
sluit de voorzitter de vergadering en wordt de groote verloting 
gehouden, welke aan ieder weer een prijs bracht. Geruimen 
tijd bleef men nog gezellig bijeen. H. M. 

Aangenomen als lid. 
S. Bonte, Schagenstraat 18, Den Helder. 

Adresverandering. 
C. J. A. van Wijngaarden, thans Opakstraat 32, Soerabaja 

(Java). 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op Vrij
dag 23 November 1934, in de zaal van den heer Van Weelde, 
Den Helder. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 29 Oc
tober 1934, te Heerlen. 

Als de voorzitter de vergadering opent, is de lange tafel 
weer rondom bezet. Laat een ieder nu nog een candidaat-lid 
medebrengen en wij zullen over dit seizoen zeker tevreden zijn. 
Tevoren zijn reeds de kavels voor de veiling bezichtigd, als
mede de verschillende albums van de firma Mebus, waarvoor 
bestellingen bij den secretaris kunnen worden ingeleverd. 

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

De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd, de inge
komen stukken voor kennisgeving aangenomen en ecnige 
vragen door den voorzitter beantwoord. De veiling is wel 
zeer geanimeerd, doch voor enkele kavels zijn geen lief
hebbers, terwijl voor andere te laag geboden v/ordt, zoodat 
niet alles verkocht wordt. Er werd nog voorgesteld eon pcst-
zegelbeurs te houden, toegankelijk voor iedereen Dit zal naJer 
door het bestuur bekeken worden. Bij den wedstrijd over zegel 
Nederland nr. 20 kreeg de heer Trieschnigg den priis. Na de 
maandelijksche verloting wordt de vergadering gesloten. P. S. 

Candidaat-lid. 
H. D. Fijn, Kouvenderstraat 216, Hoensbroek. 

Adreswijziging. 
H. H. Hol jr., thans Hofdijkstraat 39, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 November 1934, des avond? 

te 8 uur. in Hotel du Nord, Statior.sstraat. Heerlen 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Graaf Adolf straat 9'Oa, Groningea 

Bedankt als donateur. 
P. Gordon, Kortekade 24a, Rotterdam. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 22 November 1934, des avonds 

te 8!4 uur, in café-restaurant „De Pool", Groote Markt, 
Groningen. 

Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden 
op Woensdae 17 October 1934, des avonds te 8 uyr, in 
het clublokaal „Hotel de Nederlanden", Terneuzen. 

Te ruim acht uur opent de voorzitter, de heer D. E. Wolfert, 
deze vergadering, waarop 8 leden aanwezig zijn. Het was lang 
geleden, dat we vergadering gehouden hebben. De opkomst 
is niet slecht en we hopen, dat de volgende maal weder meer 
leden present zullen zijn. 

Eenige ingekomen stukken worden behandeld, waarna wordt 
overgegaan tot een kleine verloting onder de leden. Met de 
rondvraag worden eenige zaken over interne aangelegenheden 
besproken. Hierna sluit de voorzitter deze zeer geanimeerde 
vergadering. 

De volgende vergadering zal plaats hebben in de tweede 
helft van November, waarmede ieder nog afzonderlijk in ken
nis zal worden gebracht. G. T. 

Overleden. 

Verzoek. 
Aan de leden, die geabonneerd zijn op L' Echo de la Tim-

brologie en dit abonnement wenschen te behouden, wordt ver
zocht, spoedig hiervan kennis te geven aan den penning
meester, den heer J. C. Westerweel, Axelschestraat 75, Ter
neuzen. 

's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: F. F. G. SCHEEFHALS, Kempenlandstr. 17, 's-Bosch. 

VERSLAG van de vergadering van Zondag 7 October 1934, 
in hotel Central, te 's-Hertogenbosch. 

Opening te 3.30 uur. De voorzitter houdt vooraf een korte 
inleiding en constateert met voldoening de groote opkomst bij 
den aanvang van het winterseizoen. Hij heet de 20 aanwezigen 
hartelijk welkom, in het bijzonder het nieuwe lid, den heer 
Van Dommelen, en den heer P. Doornhein, als introducé. De 

Ph. Callenfels, Westkolkstraat 48, Terneuzen. 
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notulen der vergader ing van Zondag 10 Jun i j .1 . worden on
veranderd goedgekeurd en vastges te ld . Bij de bes tuursmede
deelingen breng t de voorzi t te r nogmaals het indertijd ge
nomen besluit to t ui tbreiding van het bes tuur met 2 leden 
ter sprake. Hangende de nieuwe reglementsherz iening , is men 
het er algemeen over eens dit te verdagen to t J a n u a r i a.s. 

Bij de ingekomen s tukken zijn o. a. een werkje van mr. J. H. 
van Peur sem: „Willem van Oranje", hetwelk in dank wordt 
aanvaard ; tevens word t besloten te gelegener tijd de nog ont
brekende werkjes ui t de serie „Philatel ie en Geschiedenis" t en 
dienste der bibliotheek aan te schaffen. 

De heer Theunissen bepleit nogmaals , een competent per
soon uit te noodigen om een lezing voor onze Vereeniging te 
liouden. Den secre tar is werd daar toe opdracht gegeven. Op 
.oorstel van den voorzi t te r werd hierna besloten het concept
ontwerpreglement aan alle leden toe te zenden. De biblio
thecaris , de heer Fr i ssen , doet toezegging, aan de leden een 
lijst te doen toekomen van de onder zijn berus t ing zijnde 
werken. Voor de ver lot ing werden 8 mooie prijzen t e r be
schikking gesteld, waaronde r een g r a t i s door den heer Van 
Lijswijk. Te 4.20 uur slui t ing, w a a r n a nog ruimschoots gele
"fnheid to t ruilen en handelen overbleef. F. F . G. S. 

Nieuwe leden. 
'f. A. van Dommelen, Si lesses t raa t 1, Boxtel. 
'\ Doornhein, Kampdijklaan 20, Vught . 

Vergader ing . 
De te houden Decembervergader ing zal nader per convo

> iitie tijdig worden bekend gemaak t . 

ereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
,~ecr.: A. H. J. SCHOUTEN, Bindersches t raa t 24, Helmond. 

VERSLAG der ledenvergader ing, gehouden op Maandag 29 
October 1934, des avonds te 8 uur. 

Na opening der vergader ing kon de voorzi t ter 6 nieuwe 
■den welkom heeten. Hierna werden de notulen onveranderd 

'oedgekeurd en de nieuwe leden met algemeene s temmen 
■ angenomen. Door eenige leden zijn een aan ta l zegels gra t i s 

T beschikking gesteld, welke zullen worden verloot. De be
'ocling is, dat de winnaa r s van de prijzen hierui t de zegels 

/ 'illen nemen, welke zij mankeeren en de r e s t kan wederom 
'V beschiking gesteld worden voor een eerstvolgende g r a t i s 

' ^rioting. De gewone maandelij ksche verlot ing had eveneens 
on aangenaam verloop; verschillende zegels var ieerden van 
!. 20 to t fr. 37,50. 

Bij de mededeelingen bracht de voorz i t te r nogmaals onzen 
ui'houden propagandaavond alsmede de tentoonste l l ing t e r 
sprake. Bij de rondvraag stelde de heer Thijssen voor om zoo 
mogelijk een i'uil of koopgelegenheid te geven voor de leden 
onderling en zulks buiten de gewone ledenvergader ingen. 
Besloten werd de gelegenheid te geven door iedereen Zater 
dag van 57 uur een postzegelbeurs te houden in caféres tau
rant „De Beurs" , te beginnen met Zate rdag 3 November a.s. 
De voorzi t ter spoorde de leden aan hiervan een druk gebruik 
te maken en ook nietleden hierop uit te noodigen en mede 
ter beurs te brengen. 

De hierna gehouden veiling had een vlot verloop en brach t 
een voordeel voor de kas op van ƒ 1,50. W a a r n a s lui t ing. 

A. H . J . S. 
Mededeeling. 

De eers te ruilbijeenkomst op 3 November in „De Beur s " 
werd flink bezocht, vooral door de oudere leden. Op de vol
gende bijeenkomsten hopen wij ook de nieuwere leden te zien 
verschijnen. 

Nieuwe leden. 
35. G. A. Faber , P r ins Hendr ik laan 17 D, Helmnod. 
36. Chr. van Lieshout, Kanaaldij k 86 ,Helmond. 
37. J . M. P . C. Richelle, W e g op den Heuvel 36, Helmond. 
38. Jacq. Staal , Ju l i ana laan 10, Helmond. 
39. P. H. M. S tassa r , To lpos t s t r aa t 88, Helmond. 
40. Jos . F . M. Verhagen, N a s s a u s t r a a t 7, Helmond. 

Candidaat- l id. 
mevr. J . M. van de Ven-Geurts , Beugelsplein 3, Helmond. 

Bedankt a ls lid (me t 1 J a n u a r i 1935). 
2. Chr. G. Knol, E m m a s t r a a t 40, Helmond. 

Bedankt als donateur (me t 1 J a n u a r i 1935). 
14. L. von Halasz , Dél ibabs t rasse 29, Boedapest VI. 
15. Nederlandsche Postzegelbeurs , S ta t ionsweg 2, Den H a a g . 

Ruilbijeenkomst. 
Eiken Za te rdag-middag van 5 to t 7 uur in café „De Beurs" . 

Ook toegankeli jk voor niet-leden. 
Vergader ing . 

Ledenvergader ing op Maandag 26 November 1934, des 
avonds 8 uur, in café „De Beurs" . 

Ligue Internat. Philatélique et Aérophilatélique. 
Secr. Ned. Af deel ing: Paulus Bui jss t raa t 44, ' s -Gravenhage. 

Contr ibut ie 1935. 

Wij hebben besloten voor de Nederlandsche Afdeeling weder 
he t Neder landsch Maandblad voor Phi la te l ie als o rgaan t e 
nemen voor 1935. Aangezien voor de leden der Neder landsche 
Afdeeling de contr ibut iebi jdrage voor 1934 op 1 December a.s. 
eindigt , verzoeken wij onzen Nederlandschen leden ten spoe
digste het bedrag van ƒ 2,75 (13 maanden contr ibut ie to t en 
met 31 December 1935) te doen toekomen aan onzen penning
meester , den heer P . Wi t tkämper , A m s t e r d a m (giro 226639). 

Rondzendingsdienst . 
Wij accepteeren nu ook boekjes met zegels van niet-leden. 

De gevraagde commissie bed raag t echter voor niet-leden 15 %. 
Nieuwe leden. 

E. H. baron van I t t e r sum, Cheribon. 
H. G. van Os, Voorschoten. 
J . Wessel ingh, Nieuw-Tersana . 

Afgevoerd a ls lid. 
G. Duindam Kruiningen. 
L. van dei Weijden, Vlaardingen 

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

ZICHTZENDINGEN! Een aangename en voordeelige wijze tot het completeeren Uwer collectie zijn mijn 
alom bekende zichtzendingen van per s tuk geprijsde zegels. Reeds talr i jke ver

zamelaars , zoowel eers tbeginnende als meergevorderde , on tvangen deze r e g e l m a t i g ! Honderden boekjes met zegels worden door 
mij in circulat ie gebracht , welke u i tmunten door ju is te omschri jving, g roo te verscheidenheid vanaf de goedkoopste to t de 
duurdere soorten en tegen z e e r l a g e p r i j z e n ! Zoowel de zegels van Europa als Overzee zijn elk in alfabetische volg
orde der landen in afzonderlijke boekjes ondergebracht , he tgeen het keuze doen ten zeers te vergemakkel i jk t . — V r a a g t eens 
een proefzending aan , welke U na opgaaf van referent ies per omgaande wordt toegezonden, en ik ben overtuigd, da t ook U het 
op prijs zult stellen, deze zendingen rege lmat ig te on tvangen ! K « & -«r ¥-»y-v>-v¥ » i-» . i i ■« i 

MAX POOL s Postzegelhandel 70, S T E V I N S T R A A T , T e l . 554629 , D E N H A A G . (Post Schevcnmgen). (481b) 



16 N O V E M B E R 1934. N E D E R L A N D S e n M A A N D B L A D VOOR P H I L A T E L I E . X 

I ■ I A D V E R T E N T I Ê N 

U I T S L U I T E N D voor en 
ten b e h o e v e v a n L E D E N 
der a a n g e s l o t e n Vereen. 

Verzamelaars van p o s t s t u k k e n 
vinden in de rondzendingen der 
„Vereeniging van Poststukken

verzamelaars gelegenheid hun 
verzameling uit te breiden. Ieder 
die poststukken heeft te verkoo

pen, kan deze daarin aanbieden. 
Geen contributie. Inlichtingen bij 
J . A . M A A S G E E S T E R A N U S , 
Nassaustraat 13, Utrecht. (51,4) 

A l l é é n p l a a t s i n g 
bij v o o r u i t b e t a l i n g . 

P S T Z G E L B O E K J E S N O O D I ? 
Vraag t b e m o n s t e r d e of fe r te aan 

T. DE J N G Tzn . , Z E I S T , 
2 e Dorpss t r aa t 3 0 b . 

^ Z e e r v o o r d e e l i g .  ^ 
V o o r den l i ande l s p e c i a l e prijzen.(502) 

Z I C M T Z E N D I N C E N , 
EUROPAZEGELS  NED. & KOL. 
tegen zeer concurreerende prijzen. 
ALLEEN PRIMA KWALITEIT ZEGELS. 
W . . F. S U T H E R L A N D , 
Bi j lwer f f s t r . 4 0 b , R'dam. (497) I 

Verzamelaar ruimt uitgebr. speciaal 
verzameling Nederland en Kol 
op en maakt gaarne billijke zicht
zendingen. Brieven onder No. 513, 
aan de administratie van dit blad. 

TE KOOP GEVRAAGD tegen goeden prijs: 
6 et c r i s i s z e g e l s ; verder: het Nederland 
Cura^aoherdenkingszegel van 12V2 c., 6 c. 
Emmazegels, l i ' ' ) c Emmazegels van Indiè. 

Alles gebruikt 
B . J . A b r a h a m s , S t i l l e V e e r k a d e 10, 
Den H a a g . T e l e f o o n 1 1 6 9 7 6 (510) 

T e k o o p g e v r a a g d , 
tegen contante betaling, verzamelingen en 
partijen zegels van BELGIË, C O N G O , LU
XEMBURG, FRANKRIJK en FRANSCHE 
KOLONIËN. Ik kom voor belangrijke objecten 
ter plaatse. J. B O E K D R U K K E R , 
Rue des Allies 73 , Brussel. (506) 

GEVRAAGD: 
Ned. Stempels op brieven, briefkaarten, 

enveloppen, losse zegels. 
Kilowaar Nederland. 

mr. C. VAN NIEVELT, 
Van Limburg Stirumlaan 5, Arnhem. (516) 

I U | p heeft nog niet de e d i t i e 1 9 3 5 van 
■" ' ^ mijn prijscourant B e l g i ë , C o n g o 

en L u x e m b u r g ontvangen? U zult verbaasd 
zijn van de zéér lage prijzen en voordeelige 
condities. Toezending geschiedt gratis en 
franco op aanvraag. J . B O E K D R U K K E R , 
Rue des Allies 73 , Brussel. (505) 

T Phi la te l is ten, w e k t U w o n 

g e o r g a n i s e e r d e kenn i s sen ' 
v e r z a m e l a a r s o p tot a a n 

sluiting bij e e n vereen ig ing . 

Prijs dezer a d v e r t e n t i e s : 
f 0t75 bij voorui tbe ta l ing . 
Po0tz . w o r d e n nie t in beta l ing gen. 

Vliegpost couvert Cura9ao Juni 1929 f 8,—, 
Juli 1929 met compleet stel vliegzegels (R.R ) 
f 22,50. Suriname No. 56, f 6jjo; 57, £4,5^, 
64, f 9,—; alles postfrisch Zichtzending^n 
van Nederland en Kolonien, billijk geprijsd, 
worden gaarne op aanvraag toegezonden. 
Te koop gevraagd gebruikte W. de Zwijgei

zegels, NederlandCurafaoherdenking, Emm 

zegels, per 100 of 1000, 

P. GORCCN, 
K o r t e k a d e 2 4 a ,  R o t t e r d a m . (512) 

Tekst d e z e r A n n o n c e s I 
voor den 5«° in te z e n d e n j 

I aan de A d m i n i s t r a t i e . | 

IBRIvAND. 
Alle onberispelijk postfrisch. 

^|2cl.,Yvert& Tellier no. Iaf48,

1 d., „ „ „ „ 2af 30,

Z cl., ,, ,, ,, ,, T a i Z j , 

I2 d., ,, „ „ ,, I j a 1 Z j , 

Mijn Specialiteit: 
Zeldzame Britsche Koloniale zegels 

van alle tijdvakken. 

Aan MANCOLIJ STEN wijd ik mijn 
nauwkeurige en persoonlijke aandacht. 

ZICHTZENDINGEN 
worden op aanvraag naar elk deel 

der wereld toegezonden. 

T. ALLEN, 
5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. (509) 

Zoo juist verschenen! 

Postzegel en 
Albnmbandel f' RIJSLIJST Nederland 

en Koloniën 1934 3̂5, 
10, geheel compleet met tandinger 

en typen. Prijs f 0,25. Toezending franco. 

M. A. MANUSKOWSKI, Wagenstraat 105, Den Haag. (4. 

EXCELSIORALBUM 
is heden verschenen 
met 150 blanco bla
den, zeer licht geruit 
papier, in eleganten 
lederen band, los
bladig systeem, for
maat 29 X 31 cm., 
gewicht ongeveer 
2 kg., prijs f 4,—. 
Nederland en Kolo
niënalbum, compl. 

prijs f 3 , — 
Dito album met de 
portzegels in typen, 

prijs f 4,— 
Geheel compleet mei 
alle typen en tand., 

prijs f 7,50. 
Alle albums losbla
dig systeem. Al deze 
albums zijn Neder
landsch fabrikaat, 
dus heter, en daarom 
goedkooper. 
Port f 0,40 extra. 

N.V. J. MEBUS' POSTZEGELHANDEL, 
Keizersgracht 478, bij de Leidschestraat, 

AMSTERDAM. (368) 

Postgiro 33045. 
Telefoon 32264. 
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:2i» : J 
Indien gebleken was, dat de inzenders er 
geen voldoening van gehad hadden, zou 
ik met doorgaan met het plaatsen van 
NEYEKSTAAND FORMULIER ^ 
Do°t ook U daarom, als needs zoo velen 
voon U gedaan hebben en stuurt 

DIT MAKCOLIJSTJE B 
incj^vuld, liefst zoo volledig mogelijk aan 

HERMAN COHN, 
DEN HAAG, VAN L E N N E P W E G 2 4 . 
Tol 551945. Giro 37029. Bank- Amsterdcmsche Bank. 

GEVESTIGD: 

nOELF BOEKEMA, 
POSTZEGELS 

PRINSESTRAAT 63, üEN HAAG. 
Speciale aanbieding D U I T S C H L A N D : 

5 yk., groen, gebr ƒ 0,85 
3 .\Ik., gebr - 0,20 
Koloniaal gedenkzegels , ongebr . . . . - 0,40 
Weldadigheid 1933, ongebr - 1,75 
Weldadigheid 1934, ongebr - 1,40 
i)[ir~ Prijslijst van pos tzegelpakket ten en 
alle benoodigdheden g r a t i s verkr i jgbaar ! 

(000) 

1311» z» 
In mijn zichtzendingen g a a t pr ima kwali te i t 
samen me t l age prijzen. Bij het doorbladeren 
mijner boekjes komt U o. m. t egen : 
N E D E R L A N D . ^ 
1896, 1 gld., 2 kleuren ƒ 0,80 
1913, 5 gld - 1.20 
Rol tanding zonder w a t e r m e r k : 
3 c , groen - 0,60 
15 c , blauvir - 1,75 
NED. - INDIE . ► 
1892, 2y, gld., postfrisch  4,— 
Type 19Ó2, 10 c , losl. kleur  0,60 
1913, 20 c , postfr., groen  0,40 
1929, 1,75 gld., violet  0,35 
Luchtpost , 7/2 gld., groen 1 ,75 
CURACAO. ^ 
1895, 2'A c. op 30 c , grijs  0,20 
1915, 22;<; c , oranje **  0,40 
1922, 20 c , blauw  0,20 
1928, 30 c , groen  0,15 
1928, 35 c , zwar tbru in  0,85 
S U R I N A M E . ^ 
1902, 7i4 c , grijs  0,30 
1909, hulpz., getand, tê tebèche  2,—■ 
1922, 20 c , blauw  0,20 
Enz., enz., enz. 
Ook Europa en Overzee. — Reeds bij ge

r inge afname belangri jke kor t ingen. 

HERMAN COHN, 
D E N HAAG, VAN L E N N E P W E G 24. 
Tel. 551945, Giro 37029, B a n k : Amst . Bank. 

:3i> :> 

A D V E R T E E R T 

^ 

I N DIT BLAD 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. f Handteekening) 
(452) 

Gevraagd door zakenman in 
groote provinciestad 

vreemde postzegels 
in depot. 

(Zelf philatelist zijnde.) 
Brieven onder no. 508 oon de administratie 
van het Maandblad. 

AAGSCHE IOSTZEGEL ANDEL, 
Noordeinde 196, Tel. 113157, Giro 110104, DENHM6. 
Enorme sorteering 1ste kwaliteit 
1, ri2 en 2 cent per Tvert-franc. 
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GERARD A. G. THOOLEN, 
Van Nijenrodestraat 117, Den Haag (Telefoon 774804, Giro 36006), 

houdt Haandagavond 19 November 1934 de 

TWEEDE LUCHTPOSTVEILING 
te 'sGravenhage, in Hotel „Victoria", Spuistraat. 

Deze zéér belangrijke veiling bevat een prachtcollectie vl iegpostzegels , 
een speciaalverzameling Zeppelinpost, benevens schitterende collectie 

■ uiterst zeldzame vliegpostbrievep, waarbij de g r o o t s t e r a r i t e i t e n . 
■ Kijkdagen van 12 November a.s. af. 
B Bfl^^ Vraagt per omgaande den rijk geïllustreerden veilingcatalogus. (472) 

Nieuwigheden van den laatsten tüd tegen lage prijzen. 
België. Postzegeltentoonstelling Brussel, 2 w., cpl. * . . ƒ 0,4(' 
ld. Weldadigheid, 2 w., cpl. * - 0,20 
Bulgarije. Herd, slag Chipkapas, 1, 2, 3, 4, 7, 14 1., cpl. * - 0,85 
ld. Idem, 2e serie, andere kleuren, cpl. * - 0,8E 
Duitschland. Rijkspartijdag Nürnberg, 6 en 12 pf., Saar 

6 en 12 pf.. Schiller 6 en 12 pf., p. serie * 
ld. Hindenburg-rouw, 3, 5, 6, 8, 12 en 25 pf., cpl. * . . . 
ld. Weldadigheid 1934, Duitsche beroepen en ambachten, 

9 w., cpL, nom. 2,— mk. * 
Finland. Aleksis Kivi, 2 m., violet, gebr - 0,07 
Italië. Mil. medaille, postz., cpl., 11 w., nom. 1. 15,55 * - 2,45 
ld. Idem, vliegpostzegels, cpl., 7 w., nom. 1. 11,80 * . . 
ld. Idem, vliegpost-expresse, 2 w., nom. 1. 9,75 * 
Luxemburg. 5 fr., groen, id. met „Official" en fr. 1,75, 

rood, 3 w. * 
Polen. Pilsudski, 30 gr. * ƒ0,14; 25 op 90 gr. (nr. 366) * 

ƒ0,15; 1 zl. op 1 zl. 20 (nr. 367) * ƒ0,38; vliegpost 
„Challenge" 30 gr. * ƒ0,17; dito op de 20 gr. R.R. * 
ƒ0,55; porto 20 gr. op 5 zl. * ƒ0,10; 55 gr. op 60 gr. 
blauw * ƒ 0,20; doplata 25 gr. op 1 zl. * 

Roemenië. Mamaia 1934, Yv. fr. 27,50, serie 6 w., cpl. * 
ld. Portret koning, 2 en 4 1., cpl. * 
ld. Druivenoogst, 2 w., cpl - 0,10 
Rusland. Mendelejew 1834-1934, 5, 10, 15, 20 k., cpl., gbr. - 0,20 
ld. Luchtpostuitgave voor de omgekomen helden met de 

stratosfeer-vlucht, 5, 10, 20 k., cpl., gebr - 0,22 
ld. Luchtschip, 5, 10, 15, 20, 30 k., cpl., gebr - 0,75 
Saargebied. Volksabstimm. 1935, 10 c. t.m. 10 fr., cpl. * - 3,15 
ld. Luchtpost, 50, 60 c , 1 en 5 fr., cpl. * - 0,90 
Vraagt toezending onzer uitgebreide November-prijscourant. 
Hierin vindt U diverse koopjes, geschikt voor St. Nicolaas-

of Kerst-geschenken. (422) 

Wat is tegenwoordig' prijsvast? 't Is crisis; wat 
nimmer noodig was, is thans dikwijls noodzaak! 

Onze aanbieding LOT „PHILEPARTOUT" is 
tegen ƒ15,— reeds zeer goedkoop; zelfs aan ge
vorderde verzamelaars zal dit sortiment welkom 
zfln. Hierin bevinden zich zeer veel goede zegels, 
welke U per stuk met beduidenden prys zou moeten 
betalen. Het lot bevat bij de 2000 zegels, alle ver
schillend; het is een kleine verzameling op zich zelf. 

Zie thans wat wij U aanbieden: 
Zoolang de voorraad strekt, zenden wij het lot 

„Philepartout" franco aangeteekend, na ontvangst 
van storting van slechts ƒ 10,35 op onze giro
rekening 118330. Alleen de in elk lot aanwezige 
zegels van Nederland en Koloniën, in prima kwa
liteit, staan gegarandeerd ƒ 10,— prijscourant Ned. 
Handelaren, terwijl dit slechts een klein deel van 
het geheele lot is. Profiteert dus! 

Deze koop zal U byblijven; daarvan zult U na 
jaren nog eens zeggen: eens, dat was in den crisis-
tfld, heb ik een koopje gehad; dat was dat lot van 

POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE", 
Hoogendyk 142, Zaandam. 

A a n ve rzamelaa r s in Ned.-Indië wordt he t lot na on tvangs t 
van het bedrag rech ts t reeks toegezonden door onzen ver tegen
woordiger W. F . DE N I E U W E , Societeitsweg 17, Malang . 

(418) 

0,15 
■ 0,40 

■1,30 

1,75 
■1,50 

■0,90 

0,12 
0,60 
0,10 

AUF DER HEIDE'S Postzegeihandei, 
HILVERSUM, AMSTERDAM, 
Postbus l . Gravenstraat 17 a. d. N. Kerk. 
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POLEN. 
Het posttarief werd verlaagd, hetgeen ten gevolge heeft dat 

nieuwe stukken te melden zijn en oude uitgiften met op
drukken verschijnen zullen. Als nieuw is te melden een brief
kaart van 15 -|- 15 gr. grijs op bruinzeemkleurig, van 25 gr. 
donkerblauw op roomkleurig en van 30 gr. rood eveneens op 
roomkleurig karton en met opdrukken de stadsverkeerskaart 
10 -|- 10 op 20 -|- 20 gr. grijs op bruinzeemkleurig, en de 
gewone binnenlandsche kaart van 15 op 20 gr. bruin op 
roomkleurig karton (de uitgave Veith Stoss). 

TSJBCHO-SLOWAKIJE. 
Naast het telegramformulier van 50 h. olijfgroen, dat het 

drakmerk A. 1930 draagt, is thans eten tweetal verschenen 
milt het merk C 1931, waarvan het eene slechts Tsjechischen 
en het andere alleen Slowaakschen tekst bevat. De kleur is 
onveranderd gebleven. 

YOUGO-SLAVIE. 
Van de nieuwe zwarte 75 paras prentbriefkaartserie zijn 

v( schenen: Banja Ilidza - Hvar-Kupaliste; Makarska-Kupa-
lit.e; Mezicas Pecom 2114 m.; Novi Vinodol; Omis kod Splita; 
Oimoz-Kupaliste; Varazdinske toplice Josipova kupelj; Bol na 
otuko Bracu; Crna pri Prevaljah; Jajce-Pogled na gra; Kor-
cifa; Litija; Ljutomer; Milna na otoku Bracu; Mostar, Murska 
Sr jota, Novo mesto, Ribnica; Sarajevo (3 verschillende); 
St ita; Senta: Gradska kuca sa spomenikom Kralja Patra; 
S; it; Ivanek; Kraljevica-Drzavno lezeliste; Lezeliste Bresto-
VD kod Zagreba; Ljubljana-ljubljanski grad; Pohorski dom 
n-a Pohorju. 

J e kaarten zijn niet seriegewijze verkrijgbaar. De oplaag 
is )0k niet van alle kaarten even groot, zelfs zeer verschillend 
en afhankelijk van de bedragen welke de gemeenten voor de 
reclame over hebben (dus net als in Duitschland). 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Op verzoek van enkele lezers volgt hier nog een lijstje van 
tot dusver gevonden waarden der Standard-stempelmachine 
mt'L den nieuwen plaatsnaamstempel Amsterdam C.S.: ly,, 2, 
3, iy,, 6, 12 cent. Van 's-Gravenhage zijn met den nieuwen 
daiumstempel type XX tot heden gevonden: 1)4, 3, 4K, 
5 .-n 15 cent. 

Francotyp. 
-lachine 144 III-IV. 
Einde September werd het vierkante cliché in deze machine 

vervangen door een rechthoekig met een grootere afbeelding 
der fabrieksgebouwen, waarboven ENKA. Onder den datum
stempel bleef aanvankelijk ENKA staan (type III), doch 
begin October werd het verwijderd (type IV). 

Machine 230 II. 
Het wapencliché tusschen de stempels werd vervangen door 

een tweedeelige rechthoek, waarin een spoorwegsignaal met 
bijschrift links: HET VEILIG SEIN en rechts: VOOR GOEDE 
WIJN, eronder KEMPINSKI. Links als bij type I het handels
merk. 

Machine 309 III. 
Als nieuw cliché links van den datumstempel werd opge

nomen een afbeelding van een speculaaspop, waaronder: 
PAULA / SPECULAAS / DE GOEDE OUDERWETSCHE. 

Machine 360 II. 
Uit de machine van de Hema te Amsterdam werd eind Sep

tember het afdruknummer verwijderd. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

Machine 381 II-III. 
Eind October nam de Amstel-Brouwerij twee nieuwe cliché's 

in gebruik links van den datumstempel; type II toont een 
flesch met 2 glazen en bijschrift AMSTELBIER / GEBOT
TELD IN DE / BROUWERIJ, terwijl bij type III een bokke-
kop en een bierglas in dubbelen cirkel afgebeeld zijn met 
het omschrift AMSTEL-BOCKBIER / AMSTELBROUWERIJ. 

Machine 433 ÏII. 
Links van den datumstempel plaatste de N.V. Hazemeyer 

een afbeelding van een groot model electrische schakelaar. 
Machine 441 II. 
Uit het afzenderscliché tusschen de stempels is eind Oc

tober de leeuw en de klosjes garen alsmede de naam LEEUW 
GAREN verdwenen, zoodat alleen de firmanaam en -adres 
ovei'bleven. 

Machine 457 IV. 
Als nieuw cliché links is te melden een afbeelding van een 

paar bretels en sokophouders, waaronder VRAAGT / ONS / 
NEDERLANDSen FABRIKAAT. 

Machine 488 II. 
Sedert eind October staat ook in deze machine van de firma 

Nico ter Kuile links een cliché, waarin een sfinx en: Khedive 
Regd. / ZAKDOEKEN. 

Machine 497. 
Model C3, sedert medio Juli in gebruik bij Bruynzeel's 

Schaverij N.V. te Zaandam. Tusschen de stempels BRUYN-
ZEEL's / SCHAVERIJ N.V. 

Machine 520 I-II. 
Model eSB, sedert 20 Augustus in gebruik bij de N.V. 

Brinkmann & Niemeyer te Zutphen. Tusschen de stempels 
in rechthoek boogvormig BRINKMANN & / NIEMEIJER 
N.V. / ZUTPHEN. Als type II werd een cliché links van den 
datumstempel later toegevoegd: Lister motoren / de zuinigste. 

Machine 521. 
Model C3B, sedert 25 September in gebruik bij de N.V. 

Stoombandfabriek Van Engelen & Evers te Heeze. Tusschen 
de stempels het driehoekige handelsmerk EVERLASTING, 
links het gedeponeerd fabrieksmerk: een wapenschild, waarin 
twee boompjes op gearceerden grond en de letters E E / H. 

Machine 528. 
Model e4B, sedert 7 October in gebruik bij de firma J. M. 

Meulenhoff te Amsterdam-O. Tusschen de stempels in lijn-
versiering POST / MEULENHOFF. 

Hasler. 
Machine H. 565 III. 
De N.V. Bendien's Confectisfabrieken te Almelo namen een 

nieuw cliché in gebruik links van den datumstempel: een in 
wit uitgespaarde bazuinblazer op gekleurden achtergrond, 
daarboven BEVA en eronder GED. MERK / DE BESTE 
VAKKLEEDING. 

Machine H. 594 IV. 
In combinatie met het afzenderscliché van De Lever's Zeep-

mij. wordt links een nieuwe reclame gebruikt: VIM / VER
LAAGD / nu 15 CTS / MET BON. 

Machine H. 598 III-IV. 
Tusschen de stempels als type II (BEKA), links een af

beelding van een ijsbeer op een rol flanel met opschrift BEKA 
FLANEL / KRIMPVRIJ ONDER GARANTIE. Type IV is 
als type III, echter is thans het woord BEKA samengesteld 
uit dikke blokletters en lager dan bij type II en III in de 
machine geplaatst. 

Neopost. 
Machine N. 250 XII. 
Het vroegere Numeralph-cliché van deze machine wordt 

thans opnieuw gebruikt, eveneens na verwijdering van HE-
RINCX en N.V. 
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NED.INDIE. 
Francotyp. 

Machine 4 VUL 
Vroeger gebruikt door Kleian's adresboek, kwam deze ma

chine thans in gebruik bij de firma Lauw Tjin te Batavia
Centrum. Onder den waardestempel LAUW TJIN, tusschen 
de stempels ROLLS / RAZOR  VOOR / GLAD / & / PIJN
LOOS / SCHEREN. 

Machine 45 XII. 
Tusschen de stempels werd een nieuwe reclame geplaatst: 

AUPING's / GEZONDHEIDS / MATRASSEN / WORDEN / 
ONBEPERKT / GEGARANDEERD! 

Machine 49. 
Sedert begin Juli in gebruik bij de Drukkerij Eramink te 

BataviaC. Tusschen de stempels het handelsmerk DE, waar
onder LAAT EMMINK / VOOR U DRUKKEN. 

Machine 205 XIXXX. 
Begin Juni werd als type XIX wederom het oude cliché 

Francotyp gebruikt. Daarna kwam eind Juni een nieuw cliché 
in gebruik, waarvan men de tekst in tweeën heeft gedeeld: 
links ADRESSEER / FRANKEER, rechts de handelsmerken 
Adressograph / Francotyp en daartusschen éénmaal het 
woordje MET. 

liicMposi: 
De Melbourne race. 

De spannende dagen van de 
LondenMelbourne race liggen al 
weer achter ons, maar de her
innering daaraan zal nog lang 
voortleven. De belangstelling van 
het Nederlandsche publiek was 
groot, aanmerkelijk grooter nog 
dan bü de historische Pelikaan
vlucht. De resultaten hebben de 
verwachtingen verre overtroffen! 

Wie had dat gedroomd, dat men in t w e e dagen naar Indië 
vliegt en in vier naar Australië? 210 kg. post, ruim d e r t i g 
d u i z e n d vliegbrieven zullen van deze cultuurhistorische 
gebeurtenis getuigen tot in lengte van dagen! Want welk 
rechtgeaard Nederlander bewaart niet een vliegbrief die ge
vlogen heeft met o n z e Douglas ? 

In chronologische volgorde willen wij voor onze lezers nog 
cenige impressies weergtven: 

IG O'lober: De „Uivei'' vertrekt om 8 uur v.m. van Schip
hol naar Mildenhall liiiül, tusschenlanding te Croydon, daar zij 
den gewonen dienst op Engeland waarneemt). 56 kg. post is 
reeds ingeladen. De lesr, \an de post wordt nagebracht, daar 
de gelegenheid tot vei'z'nden openblijft tot en met 18 October. 
In tachtig minuten vliegt de Douglas naar Engeland. Een 
recordtijd! De Pander po.",tjager vertrekt om half ell^ en daar 
deze geen tusschenlandmo maakt, komen beide tojätellen vrij
wel gelijktijdig te Mildenhall aan, waar zij in het middelpunt 
van de beJangstelliiig .'taan. 

17 October; De ondeizoekers melden in een '■ommuniqué, 
t a t eigcnliik de beide .Nederlandschr machines de oenige waren 
die klaar mochten worden genoemd. 

Zaterdag 20 October: Vertrek van Mildenhall G.54 uur, 
aankomst Rome 11.29 uur (afgelegde afstand 1600 km.), ver
trek Rome 11.54 uur, aankomst Athene 15.51 uur (afgelegde 
afstand 1100 km.), vertrek Athene 16.01 uur, aankomst Aleppo 
20.17 uur (afgelegde afstand 1250 km.), vertrek Aleppo 
20.57 uur. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Zondag 21 October 1934: Aankomst Bagdad 1.05 uur (af
gelegde afstand 1300 km.), vertrek Bagdad 2.00 uur, aan
komst Karachi 9.00 uur (afgelegde afstand 2550 km.), vertiek 
Karachi 9.80 uur, aankomst Allahabad 14.23 uur (afgelegde 
afstand 1500 km.), vertrek Allahabad 15.30 uur, aankomst Cal
cutta 18.07 uur (afgelegde afstand 750 km.), vertrek Calcuita 
18.35 uur, aankomst Rangoon 22.35 uur (afgelegde afstand 
1100 km.), vertrek Rangoon 23.27 uur. 

Maandag 22 October 1934: Aankomst Alor Star 3.47 uur 
(afgelegde afstand 1500 km.), vertrek Alor Star 4.01 uur, 
aankomst Singapore 7.02 uur (afgelegde afstand 650 km.), 
vertrek Singapore 7.54 uur, aankomst Batavia 10.50 uur (af
gelegde afstand 950 km.), vertrek Batavia 11.15 uur, aan
komst Rambang 15.33 uur (afgelegde afstand 1150 km.), ver
trek Rambang 15.57 km., aankomst Koepang 19.20 uur (af
gelegde afstand 550 km.), vertrek Koepang 20.10 uur, aan
komst Port Darwin 23.20 uur (afgelegde afstand 600 km.), 
vertrek Port Darwin 23.58 uur. 

Dinsdag 23 October 1934: Aankomst Charleville 9.05 uur 
(afgelegde afstand 2700 km.), vertrek Charleville 10.15 uur, 
aankomst Albury (noodlanding op renbaan, 300 km. van M>>1
bourne) 15.37 uur (afgelegde afstand rechtstreeks 700 km.). 

Woensdag 24 October 1934: Vertrek Albury 0.15 uur, aan
komst Melbourne 1.12 uur (afgelegde afstand 3,00 km.). 

De tijden van het toestel van Scott zijn als volgt: 
Mildenhall vertrek Zaterdag 6.50 uur, Bagdad aankomst 

21.20 uur (afstand 4100 km.), Bagdad vertrek 21.53 uur, 
Karatsji aankomst Zondag 4.35 uur (afstand 2550 km.), Ka
ratsji vertrek 4.55 uur, Allahabad aankomst 9.35 uur (afstand 
1500 km.), Allahabad vertrek 10.40 uur, Singapore aankomst 
23.02 uur (afstand 2600 km.), Singapore vertrek Maandag 
0.02 uur. Port Darwin aankomst 11.28 uur (afstand 2850 km.), 
Port Darwin vertrek 13.55 uur, Charleville aankomst 23.04 uur 
(afstand 1750 km.), Charleville vertrek Dinsdag 1.19 uur, 
Melbourne aankomst 5.53 uur (afstand 1000 km.). 

Hierbij de afbeelding v m 
het speciale stempel, dat te 
BataviaC. gebruikt werd, 
als vertrekstempel voor de 
uit Indië naar Melbourne 
gezonden stukken ep als 
aankomststempel voor de 
uit Nederland ontvangen 
post. De datum van het 
stempel op de brieven luidt; 
22.10.34.20. 

Andeie stempels dan als 
"afgebeeld zyn niet gebruikt. 

Aan de Nieuwe Rotteidamsche Courant van 30 October j.l. 
ontleenen wij nog het volgende. 

Gisteravond heeft de heer A. Viruly, de bekende schrijvende 
piloot van de K.L.M., in het Vereenigingsgebouw aan het 
Stationsplein voor de Volksuniversiteit een causerie gehouden 
over het onderwerp: Parmentier en de Nederlandsche lucht
vaart. 

De heer Viruly begon met te zeggen, dat hij zou spreken 
over . o n z e Uiver, niet omdat iedere Nederlander in zijn 
belasting een fractie van een cent heeft bijgedragen in het 
subsidie, dat de K.L.M, in staat heeft gesteld de Douglas
machine te koopen, maar omdat iedere Nederlander terecht 
zoo trotsch is op de prestaties van deze machine in de Mel
bourne race en op die van haar bemanning. Wij zijn op lucht
vaartgebied toch wel een uitverkoren volk. Telkens als er op 
luchtvaartgebied iets te doen is, dan is het voor ons een feest, 
in tegenstelling met andere landen, waar men elkaar maar al 
te dikwijls bij zulke gelegenheden met zure gezichten gaat 
zitten aankijken. Ons volk moge nog zoo verdeeld zijn, in zijn 
waardeering voor onze luchtvaart is het één. De prachtiT^ 
Kerstvlucht van de Pelikaan is, vergeleken bij wat de Uiver 
heeft gedaan, een familiefeestje geweest, immers geen van de 
buitenlandsche kranten heeft aan de Pelikaan aandacht ge
wijd, terwijl de Uiver midden in de belangstelling staat van 
de geheele wereld. En dat is heel gelukkig, omdat het de 
K.L.M, er met de inschrijving voor de wedvlucht juist om te 
doen is geweest de aandacht te vestigen op onze lijn naar 
Indië. Zij kan op deze route nog best een honderd kilo post 
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per reis en wat passagiers meer gebruiken. De Uiver deed 
dus mee voor vlagvertoon en zij heeft zich wel heel bijzonder 
van deze taak gekweten . 

Over de bepalingen van den wedstrijd heeft de K.L.M, zich 
niet druk gemaakt, immers elk toestel, dat naar Indië gaat, 
voldoet aan heel wat strengere eischen dan wat voor de aan 
de wedvlucht deelnemende toestellen was voorgeschreven. Al
leen vond men het jammer dat de strijd in October zou worden 
gestreden. Nu immers zou het over vrijwel de geheele route 
het mooiste weer zijn, waardoor de voordeelen van de Neder-
landsche luachine: groote ervaring van de bemanning op de 
route en de radio-inrichting minder ^tot hun recht konden 
komen dan wanneer men met slecht weer te kampen gehad 
zou hebben. 

Over de ervaring van de Nederlandsche piloten moet men 
n et gering denken, zoo zei spreker. Tusschen Boesjir en Djask 
bijvoorbeeld kennen zij eiken boom en er staan daar wel drie! 

Bovendien had men een tijdvak uitgezocht, waarin het volle 
maan zou zijn, zoodat er altijd nog wel wat zicht zou zijn. 

De Douglas is naar de startplaats gegaan op een typisch 
> ^derlandsche zaken-manier. Het toestel is n.1. in den ge-
w men dienst naar Croydon gegaan. Een Engelsch blad schreef 
dat als de Nederlanders kans hadden gezien nog passagiers 
to boeken voor het traject Croydon-Mildenhall, zij dat dan 
ock zeker gedaan zouden hebben, en het blad had gelijk, 
z'''cen zijn zaken. 

Parmentier, Moll, Prins en Van Bruggen zijn onder veel 
gunstiger condities gestart dan de andere deelnemers. Zij 
gingen voorloopig naar Batavia, zooals zij al zoo vaak hadden 
gedaan, en met een uiterst comfortabel toestel met een buffet 
ei gemakkelijke leunstoelen aan boord. Over de eerste twee 
diigen is dan ook niet veel bijzonders te vertellen. Zij vlogen, 
landden, tankten en stegen weer op, vrijwel geheel volgens 
he*- reis-schema. Met wat meer spanning volgden de Neder
ig jidsche kameraden en de staf van de K.L.M, op het hoofd-
k;.'itoor de verrichtingen van de Uiver tijdens de nacht-
t'ajecten, maar al heeft Aleppo geen radio-peilstation en al 
i= Alorstar meer een modderpoel dan een vliegveld, alles is 
prächtig gegaan. De Uiver kwam steeds goed aan en hij kwam 
o('k steeds weer goed uit het veld. 

Volgens spreker is er voor het eerste gedeelte van de vlucht 
evenveel reden tot juichen, als wanneer de boot uit Oost-
voorne behouden aankomt te Rotterdam. Maar met wat er 
verder gebeurd is, is het een heel andere kwestie. 

Parmentier is 30 jaar en hij is sedert 5 jaar bij de K.L.M, in 
d'enst. Hii heeft ongeveer 10 vluchten naar Indië en terug 
g'>niaakt. Hij is aangewezen voor deze vlucht, omdat hij in de 
eerste plaats in Amerika de Douglas had ingevlogen en er 
dus vertrouwd mee was en omdat hij een speciale studie van 
nachtvliegen heeft gemaakt, wat weer een heel apart vak is, 
waarmee echter gaandeweg de andere piloten van de K.L.M, 
vertrouwd worden gemaakt. 

Moll is 34 jaar en pas sedert 1 jaar bij de K.L.M, in dienst. 
Tevoren is hij gedurende langen tijd bij de K.N.I.L.M. geweest. 
Hij is voor dezen tocht aangewezen, omdat hij met Pattist in 
1931 met de Abel Tasman naar Australië en terug is gevlogen 
en dus den toestand daar wel kende. 

Prins en Van Bruggen zijn vrij willekeurig gekozen uit de 
gewone bemanningen van onzen wekelijkschen dienst op 
Indië. 

Alles is prachtig gegaan tot Charleville en reeds dacht ieder 
dat het blijde bericht van de behouden aankomst zou binnen 
komen, toen plotseling het telegram over het S.O.S.-sein kwam. 
Dit was nog geen teeken van nood. Het kon zijn, dat Parmen
tier de andere radiostations het zwijgen wilde opleggen, om 
op deze wijze voorkeur bij het seinen te krijgen, omdat hij 
anders gevaar in de naaste toekomst zag. Inderdaad bleek 
het een samenloop van omstandigheden te zijn. Onweer maakte 
de radio bijna onbruikbaar en de koude veroorzaakte ijs
afzettingen op de vleugels en op de schroeven. Onder die om
standigheden wilde Parmentier niet over het hooge gebergte 
vliegen, wat zich tusschen de Uiver en Melbourne bevond. 

Spreker bracht vervolgens warme hulde en grooten dank 
aan den inwoner van Albury, die de automobilisten heeft op
geroepen, om naar de renbaan te gaan, om met hun lampen 
de Uiver bij het landen te helpen. Het gironummer van het 
comité, dat dezen sportleven man wil huldigen, is 1142. 

Het is wel heel merkwaardig, dat de drie vliegers, die op 
dat oogenblik vlak bij elkaar zaten — Scott, de winnaar, 
Parmentier, die tweede werd, en Roscoe Turner, die de derde 
plaats bezette — op zulk een wonderlijke wijze te maken 
hebben gehad met een dergelijke noodverlichting van een 
geïmproviseerd vliegveld. 

Jaren geleden is Scott op een der Kleine Soenda-eilanden 
gedaald met de hulp van de autolampen van een Indischen 
bestuursambtenaar, die hem op die wijze de renbaan heeft 
gewezen. 

Mogelijk heeft Turner dit geweten en toen hij is 
opgetreden als adviseur van den regisseur, die de film „Nacht
vlucht" heeft gemaakt, heeft hij dit avontuur gebruikt om een 
spannende scene in te lasschen. Het is niet zoo heel onwaar
schijnlijk, dat de genoemde bewoner van Albury deze film 
heeft gezien en dat daardoor Turner den tweeden prijs is ont
gaan, en wat belangrijker is, de K.L.M, nu niet met een hoopje 
brandhout zit, of erger. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSeHRIPT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN NOVEMBER 1894). 

Nederland. 
Eindelijk is de reeds voor drie jaren in handboeken en Tijd

schriften opgenomen en m e t p r ij s aangegeven „één 
gulden" in type van de overige zegels en in 't violetkleurig 
kleedje van de vorige uitgifte verschenen. Wij danken den heer 
D. E. Schreuders het eerste bericht en de dadelijke toezending. 
Volgens hem en de nader ingewonnen berichten werd deze 
waarde den 15en October uitgegeven en slechts daar ver
kocht, alwaar het oude type niet voorhanden was. 

De portzegel van 5 cent, waarvan ik gewag maakte in ons 
vorig nummer werd, in de nieuwe kleur, eerst als „proef" 
gedrukt. Welnu: deze p r o e f werd afgenomen van de plaat 
waarop de d r i e e e r s t e t y p e n voorkwamen en afge
zonden aan het kantoor te Amsterdam. Binnen een paar 
dagen waren deze porten uitverkocht. Stel de verbazing voor 
toen, op de nieuwkomende vellen, het blijkt dat ons uitge
sproken vermoeden bewaarheid was en het Ie en 2e type 
daarop niet meer voorkwamen, terwijl ook bleek dat h e r -
g r a v e e r i n g van het 3e had plaats gehad. 

We hebben dus nu in de nieuwe kleur een uiterst zeldzame 
variëteit in drie typen, waarvan het Ie en 2e tot de grootste 
raras kunnen gerekend worden en niet slechts het 4e type 
van den 10 cent in waarde zal overtreffen, maar zelfs de 
5 cent port, geelbruin, van ons Oost-Indië. 

Overzicht. 
Iets nieuws! De vakbladen klagen over het weinige, of, laat 

ik liever zeggen het ,,niet" voorhanden nieuws. Nu! ik heb 
wat n i e u w s gevonden en origineel nieuws ook. Si non è 
vero, è ben trovato, denkt U misschien in stilte, want voor
zichtig als U zijt, spreekt ge 't niet uit. Toch is 't waarachtig 
waar, werkelijk waar! In Amerika is een medelijdend Hoofd
redacteur opgestaan ten dienste van arme Verzamelaars. Zijn 
naam? Ik mag 'm niet noemen: de brave wil niet dat zijn 
rechterhand wete wat zijn linker doet. 't Kan wel eens ge
vaarlijk zijn, dat geef ik graag toe, vooral daar, waar men 
zijn naaste veel goed doet.... o n b e w u s t . Ik wil U wel 
verraden dat hij geheel alleen aan het hoofd staat van „t h e 
S o u t h e r n P h i l a t e l i s t". Deze philantroop, wien een 
lang leven toegewenscht wordt, heeft gesticht een: „philate
listische Bank van Leening". Behoeftige verzamelaars kunnen 
nu, in tijd van nood, b.v. van Maandagmorgen tot Zaterdag
avond, hunne collecties in den ,,lommerd" brengen. Alles wordt 
naar waarde geschat, enz. 't Is nu slechts te hopen dat de 
rechter niet wete wat de linker verricht! Is 't niet een 
lumineus idéé? Waarom kwam niemand in ons Vaderland op 
dat edele denkbeeld? 

B. 
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DE POSTMEESTER ROELOF MEULENAER. 
Post heet ick, en waarom ? bedenk toch waar komt Post af ? 
Gelijck ick wel een' Post die schier noijt stil en sta? 
En rijd ick altijd voor, en is. P o s t achterna? 
Was 't wel een Latinist, die mij den naam van Post gaf? 

Huygens, Sneldichten, boek XII, nr. 109. 
Tijdens den maaltijd bij gelegenheid van de Nationale Post

zegeltentoonstelling te Amsterdam op 8 September j.l. werd 
ik door den heer W. P. Costerus P.zn. verblijd met een af
gietsel van de penning van Roelof Meulenaar, als schenking 
voor het Nederlandsche Postmuseum. 

Het betreft hier een oud afgietsel van de origineele penning 
(18e eeuw), lood gebronst, de oorspronkelijke penning is van 
gedreven zilver. In het algemeen werd dit soort penningen 
meest in koper gegoten voor verzamelaars, die de origineele 
exemplaren niet konden krijgen. 

Een foto op ware grootte van de voor- en achterzijde der 
penning is bij dit artikel afgedrukt. 

Overtuigd, dat velen er belang in stellen een en ander 
omtrent bedoelde penning te vernemen, laat ik hieronder 
volgen een stukje geschiedenis voorafgaande aan een be
schrijving der penning. De spelling is door mij gehouden zoo-
als ik die heb aangetroffen. 

,,De penning van Roelof Meulenaar is voorhanden in het 
Penningkabinet der Leidsche hoogeschool, afgebeeld bij Van 
Loon, Beschr. der Ned. Historipenningen, III, 360; naar aan
leiding van welken penning gemelde schrijver het volgende 
mededeelt op bl. 359: 

„De post, dat geregeld en gereed middel, is eene der nut-
baarste uytvindingen, als waardoor de onderlinge gemeen
schap tusschen de verre van eikanderen gessheydene persoonen 
kan gehandhaafd blyven. Zulks de Amerikanen, welke voor de 
aankomst der Spanjaarden in die gewesten noch van leezen 
,noch van schrijven wisten, derzelver brieven s p r e e k e n d e 
p a p i e r e n noemden, en in den beginne alles aanwendden 
om dezelve in handen te krijgen, opdat zij ook voor hen hunne 
bevelen elders heen mogten brengen. By de oude Romeynen 
wierden de Briefdraagers T a b e 11 a r i i genaamd en moes
ten de Landschappen altyd eenige postpaarden gereed houden, 
om de bevelen des Keyzers met den vereyschten spoed naar 
de uyterste grenzen des Rijks te können brengen; van welk 
paardenhouden ,en dat hij Italië van dien onthefte, men op 
eenen gedenkpenning van Keyzer Nerva (die met het op
schrift V e h i c u l a t i o n e I t a l i a e r e m i s s a) de ge
dachtenis bewaard vindt. Met den val des Rijks is ook die 
goede orde verwaarloosd; de brieven wierden sedert meest 
door reyzende Booden besteld, en het was niet dan ten tyde 
van Keyzer Maximiliaan den I, dat die van den Huyze van 
Thurn en Tassis de Posteryen uytvonden, en dus F r a n 5 o i s 
v a n T a s s i s door dien Vorst tot Opperhoofd derzelve over 
de erflanden van den Huyze van Oostenrijk, even als zijn zoon 
J o h a n B a p t i s t v a n T a s s i . s tot algemeenen Keyzer-
lyken Postmeester door Keyzer Karel den V zijn aangesteld 
geworden. In de Vereenigde Gewesten echter vindt men die 
nuttige uytvinding vry laater in gebruyk gebragt: want met 
het begin der 17e eeuwe wierden de brieven aldaar nog door 
de reyzende Booden besteld. In verscheydene steden echter 
zyn zy eyndelyk, hoewel hier vroeger, daar laater, door ver
scheydene persoonen opgerecht. Dus heeft te Delft de Heer 

L a m b e r t T w e n t deeze en gene reyzende Booden heb
bende uytgekocht en de Kleyne Posteryen in een gesmolten, 
naar het midden der 17e eeuw een algemeen Posthuys alöaar 
opgerecht. Het Leydsche integendeel is zynen oorsprongk aan 
den Heer N i k l a a s C l i g n e t (van wien wij hiervoor 
bl. 112 en 113 gewaagd hebben) verschuld. Want dees, welke 
den 24 April 1643 aldaar gebooren was, hebbende den Magis
traat dier stad verscheydene maaien aangetoond, hoe dienstig 
en noodzakelijk het oprechten eener Posterye aldaar tot ,1e 
bevordering van der ingezeetenen Koophandel was, vondt ('ie 
goed hem het beleyd daarvan, in 't jaar 1662 op te draagui: 
invoege door zynen onvermoeiden vlyt, binnen 7 jaaren, m'ds 
het overlyden eerst van den reyzenden Boode Pagel op 
Vlaandre; en eyndelyk van A b r a m d u M o l y n op Ant
werpen, dat zwaarwigtige werk was voltrokken. Te Amst« r-
dam wierd des Burgemeesters zoon K o e n r a a d G e ' l -
V i n k tot eersten Postmeester op Duytschland aangest( d, 
en de andere brieven nog door verscheydene reyzende Booden 
besteld: zijnde R o e l o f M e u l e n a a r onder anderen, cl̂ n 
29 December 1638 met die lastige bediening op Antwer]' 'n 
begiftigd geworden. Doch dees, verhoopende meer voordeels -n 
minder last door 't aanleggen eener Posterye op Antwerp n 
te bejaagen ,mids toenmaals alle de Spaansche, Fransche n 
Engelsche brieven ook over die stad verzonden' wierden, he( 't 
eyndelyk ook eene Postery voor die brieven te Amsterdc n 
opgerecht, waarvan hy het zoete genot der vruchten, in vi -
gelding van den eerst onderganen arbeyd tot het jaar 16 1 
genooten heeft: als wanneer hij den 22 Oct. in den ouderd( 11 
van omtrent 83 jaaren in Amsterdam zijne geboortestad ovi -
leedt en in de Nieuwe kerk, volgens de getuygenis van z^n 
Latynsch grafschrift, begraaven legt; nadat hy tevoore het 
vermaak gehad had van in 1688 zijn SOjarig Boode- of Post
meesterschap vierende, ieder zyner vyf kinderen met eenen 
dusdanigen penning te beschenken. (Hier vindt men bij v. L o n 
de afbeelding, terwijl hij er op laat volgen): 

„De voorzijde heeft geen opschrift, doch verbeeldt een'>n 
Postruyter, die op zijnen hoorn blaazende met vollen ren zy ie 
reys voortzet. De rugzyde heeft geene verbeelding, maar onder 
den naam van R o e l o f M e u l e n a a r , dit Neerduytsdie 
tweelingdi''ht tot opschrift: 

t 

,,Die vyftigh Jaren langh Postmeester is geweest 
Heeft 't bitter wel gesmaeckt, dogh 't soetste aldermeest." 

„In Amsteldam den 29 December 1688." 
J. D. TRESLING, 

directeur van het Nederlandsche Postmuseum. 

SIR ROWLAND HILL 
EN DE „PENNY POST". 

Sir Rowland Hill's naam is onafscheidelijk verbonden aan 
de invoering van de z.g. „penny post", waarvan hij de schepper 
is geweest. Op 13 Februari 1837 zag zijn brochure „Post office 
reform, its importance and practibility" het daglicht, waarin 
hij opkwam voor verlaging, vooruitgetaling en regeling van 
het port, volgens vaste tarieven, met betrekking tot het ge
wicht van te verzenden brieven en dagbladen, ongeacht den 
afstand in het koninkrijk Groot-Britannië en Ierland. Tevens 
stelde hij het gebruik van hetzij gezegelde vellen briefpapier, 
hetzij briefomslagen met waardestempel of losse, gegomde 
zegels ter voldoening van het port, voor. Het hoofddoel van 
zijn streven was echter de invoering van het penny port voor 
brieven tot y, ounce (16 gram) voor geheel Groot-Britannië 
en Ierland. 

De frankeerkosten waien in dien tijd buitensporig hoog. Men 
betaalde minstens 2 pence voor een brief inhoudende meer 
dan één vel briefpapier; tevens werd het port berekend naar 
den afstand. Dit bedrag kon bij een zwaarderen brief, die 
naar een verre bestemming moest verzonden worden, tot 
1>2 shilling stijgen. 

In handelskringen vond Hill's brochure veel weerklank en 
men aarzelde niet, om door de oprichting van het z.g. „Mer
cantile committee", waarin vooraanstaande bankiers en koop-

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 235 

heden zitting hadden, Hill's voorstellen krachtig te onder
teunen en bij de regeermg aan te dringen op spoedige uit

\ Gering ervan. Wallace, parlementslid voor Greenock, richtte 
eveneens een comité op, dat tot doel had zich op de hoogte te 
•■tellen van de geldende posttarieven in alle details, de aan
dacht der autoriteiten op de ontruikbaarheid er van te vestigen 
en eveneens Hill's vooistellen te ondersteunen. Na drie en 
zestig dagen vergaderen tot hel bespreken en onderzoeken 
^an Hill's voorstellen, werd het rapport van het Lagerhuis
comité gepubliceerd. In groote trekken werden Hill's voor
tellen aangenomen, behoudens het voornaamste, de invoering 
an het „penny port", welk voorstel nog niet uitvoerbaar leek, 

''och het comité meende, dat een „eventueele" invoering geen 
erlies van inkomsten voor de posterijen zou beteekenen. Dat 
iien dit eindelijk inzag, was al een groote stap in de goede 
\chting. Kort daarop werd een wetsvoorstel tot wijziging 
an de posttarieven in groote trekken volgens Hill's voor

tellen bij de regeering ingediend en na door het Hooger en 
Lagerhuis te zijn goedgekeurd, ontving hetzelve de koninklijke 
"oedkeuring op 17 Augustus 1839. 

Ab overgangsmaatregel, zoolang de nieuwe regeling nog 
niet in al haar details was uitgewerkt en om de ambtenaren 
der posteriien nist over te belasten, voerde men tijdelijk, bij 
koninklijk besluit van 22 November 1889, een uniform post
üarief van 4 pences in, te berekenen naar een vastgestelde 
gpwichtsschaal ) op anaere basis, dan de tot nu toe geldige. 

Vanaf 10 Januari 1840 werd het „penny port" ingevoerd 
' oor brieven, niet zwaarder dan Yi oz. (ounce) voor het ge
'leele koninkrijk (GrootBritani'io en Ierland). 

Tot dank voor zijn bemoeiingen werd Hill in 1840 bij den 
yi jtdienst aangesteld, waarbij hij twintig jaren werkzaam 

lile.1'. In 1854 werd hij benoemd tot eersten secretaris \an den 
('necteurgeneraal der posterijen. In 1860 ontving hij de Bath
'iide en v/erd hij verheven in den adelstand met het praedi''aat 
,sir". Bij zijn pensionneering m 1864 schonk de natie hem 
ï 2') 000 wegens zijn groote verdiensten jegens het vaderland 
Na zijn dood in 1879 v'olgdc zijn bijzetting in de Westminster 
abdij. Een gedenkteeken v.'erd in 18S2 voor hem opgericht 
tegenover de Beurs te Londen. 

Het bovenstaande geeft in korte trekken de geschiedenis 
van het ontstaan van het „penny port" weer. De invoering 
van de postzegels vormt een hoofdstuk op zichzelf. 

') Zie: A History of the adhesive Stamps of the British 
Isles, by Wright & Creeke, biz. XVI en XVII. 

Sir Rowland Hill en James Chalmers. 
Men neemt algemeen aan, dat Hill de uitvinder van het 

postzegel is. Het is juister te zeggen, dat Hill degene is, die 
bewerkte, dat aan kleine, daartoe speciaal in opdracht van de 
regeering gedrukte stukjes papier „officieel" door den staat 
frankeerwaarde werd toegekend. Het idee om zegels of ge
stempeld papier voor de verzending van brieven te gebruiken, 
was in 1837 niet nieuw. Reeds in het midden der 17e eeuw 
werden zegels te Parijs gebruikt ter voldoening van port en in 
1819 gaf het koninkrijk Sardinië gestempeld papier uit, dat 
frankeergeldigheid bezat. In beide landen voldeed de proef
neming blijkbaar niet en raakte zij spoedig in discrediet. 

Tijdens den strijd, dien Hill voerde tot het verkrijgen van 
vaste, billijke posttarieven (18361839) zonden 49 personen 
ontwerpen voor gestempeld papier, idem briefomslagen en 
zegels, in. Hill zélf opperde 't eerst het gebruik van postzegels 
in zijn brochure van 13 Februari 1837. Later ontwerpt hij zelf 
zegels met de beeltenis van koningin Victoria, weliswaar vrij 
primitief van teekening, doch die, naar men aannemen mag, 
de eerste Engelsche zegels beïnvloed hebben. 

James Chalmers, boekhandelaar en uitgever, geboortig uit 
Arbroath in Schotland, ontwierp in 1834 primitieve etiketten 
ten gebruike ter voldoening van briefport. In November 1837 
vestigde hij de aandacht van het parlementslid voor Greenock, 
Robert Wallace (reeds eerder genoemd) op zijn ontwerpen en 
in 1838 legde hij ze over aan het „Mercantile committee", dat 
zich om dien tijd met Hill's ontwerp tot invoeiing van het 
„penny port" bezig hield. In October 1889 eischte Chalmers 
— onkundig van Hill's rapport van 13 Februari 1837 — voor 
zich de eer op, de postzegels i,e hebben uitgevonden. Toen 
Chalmers echter in Mei 1840 kennis nam van bovengenoemd 
rapport trok hij zijn eisch in en betuigde hij zijn leedwezen 
over het voorgevallene. 

Heel vreemd is echte' dat, nadat sir Rowland Hill op 27 
Augustus 1879 was overleden, de zoon van den inmiddels ook 
overleden Robert Chalmers, Patrick Chalmers, in November 
1879 opnieuw de eer voor zijn vader opeischte, de uitvinder 
van de postzegels te zijn. Hij betichtte Hill er van de ont
werpen van wijlen zijn vader wederrechtelijk te hebben ge
bruikt, en ging zelfs zoo ver, met te zeggen dat zonder de 
medewerking van zijn vader, Hill nooit de invoering van het 
„penny port" had kunnen bewerken' Deze polemiek werd in 
de dagbladen (o. m. „The Athenaeum") door middel van in
gezonden stukken gevoerd. Een en ander was voor de na
bestaanden van sir Rowland Hill hoogst onaangenaam. Diens 
zoon, Pearson Hill, verweerde zich dan ook heftig, eveneens 
door ingezonden stukken in „The Athenaeum" en ,,The 
Citizen" tegen de blaam op de nagedachtenis van zijn vader 
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geworpen. Tevens legde hij op de vergadering van „The 
Philatelie Society of London" van 5 November 1881 alle docu
menten betrekking hebbende op Chalmers' aantijging, over, 
en verzocht om een onpartijdig onderzoek van deze zaak ten
einde de blaam, op zijn vaders naam geworpen, uitge wischt 
te krijgen. 

M. J. V. H.-K. 
Noot der redactie. 
Voor zoover noodig zij nog verwezen naar het medegedeelde 

op blz. 100 e. V. van den loopenden jaargang. 

GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G. VAN CASPEL. 
VI. 

Hawai. 
Een serie van 8 tot 10 zegels in ver

schillende waarden en kleuren. Het stel 
is berucht onder den naam van Hono
lulu Sharpy, naar den naam van den 
handelaar te Londen, die er de uitvin
der van was en de schuldige dader. 
Vermoedelijk omstreeks 1895 uitge
geven; komen gestempeld voor. 

Hongkong. 
Uit 1882-1885 komen fiscaalzegels voor met postaf stempeling 

op verzoek. Het zijn voornamelijk de 50 cents lila, 1 dollar 
blauw, 3 cents oranje pf lila, 25 cents groen, alle met beeltenis 
van koningin Victoria. Verder 1, 5 en 10 cents lila, cijfertype. 

Zie Le Postillon, IX, blz. 29. 

IMW M * « b * * « É M 

Ierland. 

Dit groote zegel in groen en bruin, 
gelijkende op dat der Churchill-
demonstratie in Ulster in 1916, is 
een fantasie, ondanks het opschrift: 
„Provisional Government", en heeft 
nooit voor brieftransport gediend. 

Zie Melville, Phantom Philately. 

Italië. 
Vóór dat in 1910 de twee zegels uit

kwamen met de beeltenis Vd:i Garibaldi 
(Yvert 83 en 85), is een fanUisieproduct 
verschenen met zijn beeltenis en inschriften 
Roma en Venezia om het portret, Giuseppe 
bovenaan. Garibaldi onderaan; links „Il 
grande generoso", rechts ,,Glorioso gene
rale". Lithografie. 

Zie Stamp Collector's Magazine, IV. 
blz. 46, 87. 

Khiva. 
Dit lantasieproduct heeft gelijkenis met 

de fantasiezegels voor Bokhara en is ver
moedelijk van dezelfde bron afkomstig, vai. 
zekeren heer Douchet, voormalig directe m 
van de „Revue Philatélique". Inschriften in 
het Russisch en Fransch. Voor dit Khanat 
de Khiva bestaan zegels in 6 kleuren: 
blauwgroen, donkergroen, icsa, lichtgeel, 
blauwgrijs, lichtbruin. 

Zie Le Postillon, IX, blz. 30. 

Klein-Azië. " 
Fantasieproduct van einde 1891. Zwarte druk op smaragd

groen. Op drie regels: Asia minor, SS c - 2 piastres, in eei 
omlijsting gevormd door geschaduwde krullen. 

Klondyke. 
Zegel in 1898 in San Fran 

cisco vervaardigd op last va a 
zekeren S. C. Marcuse aldaai, 
voor Mc. Greely, een persooi. 
die dagelijks poststukken vai' 
Skaguay naar en van he' 
postkantoor te Dyea in Alas
ka bracht, en daarvoor gere
geld 25 cents per stuk onl 
ving, heen of terug. Greel 
gebruikte de zegels van Mai 
cuse, wiens correspondent) > 

ter belooning gratis door Greely bezorgd werd. Aangegeve' 
wordt, dat slechts een paar honderd zegels gebruikt werdeij 
tot de aankomst van den heer Clum, postinspecteur, die eê j 
dagelijkschen postdienst tusschên Dyea en Skaguay inrichtte 
Dit zegel, in blauw gedrukt in vellen van 5 rijen, 10 breed 
is dus hoogstens een privaatzegel. 

Zie Facts and Fallacies, Apr. 1898; L' Ami du Timbrt 
Mei 1900. 

Labrador. 
Labrador maakt deel uit van de Engelsche kolonie New 

Foundland en daarom is het des te eigenaardiger, dat er zegel 
uitgedacht werden met inschriften U.S.A. Postage, ofwel Post 
office U.S.A. Zij werden op de markt gebracht in 1908 met de 
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vertelling erbij, dat een Amerikaansche vennootschap van d'̂  
regeering van de Vereenigde Staten zoowel als van Nev -
Foundland het recht verworven had, een postdienst in vej -
schillende districten van Labrador in te richten, onder vooi-
waarde, dat de dienst bij open water gsregeld zou plaats 
hebben. Daartoe had de vennootschap zegels uitgegeven van 
5 cents, 25 cents en 1 dollar; dit" laatste zegel voor post
pakketten en aangeteekende stukken te gebruiken. Nooit is ei 
iets gebleken van een officieele concessie voor zulk een post, 
en alles is pure fantasie. De zegels zijn getand 12. Waarden: 
5 cents zwart en groen, 25 cents zwart en blauw, 1 dollar. 

Zie Le Collectionneur de Timbres-Poste, 1908, blz. 146, 210 
Lahore. 

6 zegels van Engelsch-Indie van 1866-1881 werden overdrukt 
met een hoofdletter L en aangeboden als een bijzondere uit
gifte voor dit gebied. 

Long Tchéou. 
Deze Chineesche haven zou ook een Fransch postkantod i 

krijgen, evenals Canton, Mongtzé. Packhoi. enz. De opdruk is 
voorbereid geweest, en men kan deze zegels vinden, ofschoon 
het vrij zeldzame essays zijn, dus eigenlijk geen fancj--
producten, hoewel zij nooit in gebruik zijn geweest. 

Zie Montader, jrg. 1910, blz. 50. 
Madagascar. 

Groot formaat zegels, uitgegeven door het Britsche con
sulaat te Tananarive; hebben nooit ter frankeering van brieven 
gediend. 

Zie Le Postillon, IX, blz. 310. 
Martinique. 

Gewaarschuwd moet worden voor 14 stuks ongetande straf 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 237 

portzegels der Fransche koloniën met opdruk „Martinique" 
van vóór 1910. Niet te verwarren met die van 1927, getand, 
met opdruk op de portzegels van Frankrijk zelf (Yvert 1-11). 
Hoewel de eerste in sommige catalogi vroeger vermeld stonden, 
zijn zij slechts fantasie. (Wordt vervolgd). 

^^W 

Ingezonden 
DE NIET-BEKRONING VAN BUITENLANDSCHE 

INZENDERS OP DE TENTOONSTELLING 
TE AMSTERDAM. 

Geachte hoofdredacteur. 
In het verslag van de vergadering van de Vereeniging 

„Breda" van 24 September 1984, opgenomen in het Maandblad 
van 16 October j.L, komen eenige zinsneden voor, die betrek
king hebben op de beslissingen van de jury van de tentoon
stelling te Amsterdam. In het kort komt dit op het volgende 
neer: Eenige buitenlanders hebben inzendingen gestuurd, die 
'loor de Nederlandsche Vereeniging zijn geaccepteerd, maar 
door de jury buiten beschouwing zijn gelaten. Het zou niet tot 
de taak der jury behooren, te beoordeelen of de inzendingen 
van binnen- of buitenlanders afkomstig zijn; de jury heeft 
slechts een oordeel te geven over wat door de Nederlandsche 
Vereeniging ter expositie is toegelaten. 

Met deze regelen, die een verwijt inhouden, kan de jury het 
niet eens zijn. Het beoordeelingswerk is geheel en al aan de 
jury en niet voor een deel aan de Nederlandsche Vereeniging. 
De laatste laat uit den aard der zaak ieder toe, die zich onder
werpt aan het reglement, dus de gehuurde plaatsruimte heeft 
betaald, enz.; de jury beslist wie voor een bekroning in aan
merking komen. 

De tentoonstelling was een ,.n a t i o n a 1 e"; hieronder ver
staat de jury een tentoonstelling van n a t i o n a l e , dus 
N e d e r l a n d s c h e inzendingen. Bovendien geschiedde een 
en ander in overleg met den voorzitter van het uitvoerend 
comité. Deze deelde, ook uit naam van de jubilee rende ver
eeniging, aan de juryleden mede, dat het niet in de bedoeling 
lag, buitenlandsche inzendingen te bekronen; zij zijn dan ook 
niet door de jury beoordeeld. 

Dat ook eenige buitenlanders door hun inzending de ten
toonstelling hebben opgeluisterd werd, zooals al bij de bekend
making der bekroningen werd medegedeeld, door de jury op 
hoogen prijs gesteld. Maar zij konden toch, door het etiket 
„nationale", verwacht worden te weten, dat zij bniten mede
dinging exposeerden! 

Namens de jury, 
P. W. WALLER, voorzitter. 
A. M. BENDERS, secretaris. 

„SITEB", BRUSSEL 1935. 
La Federation Royale des Cercles Philatéliques de Belgique 

organiseert van 25 Mei tot 3 Juni 1935 onder de benaming 
,,Siteb" en met toestemming der Federation Internationale de 
Philatelie, een Salon International du Timbre, alsmede een 
Internationale Tentoonstelling van Postzegels van België en 
Belgisch-Kongo. 

Aan het „salon" kunnen slechts eigenaren van verzame
lingen, daartoe door het bestuur uitgenoodigd, deelnemen. De 
meest beroemde verzamelingen der wereld zullen hier tentoon
gesteld worden. 

Bij de keuze zal vooral op studie en volledigheid gelet 
worden en het bestuur streeft ernaar een groote verscheiden
heid van landen bijeen te krijgen, teneinde het publiek in staat 

te stellen zijn philatelistische kennis zooveel mogelijk te ver
rijken. Verzamelingen betrekking hebbende op zegels van 
België en Belgisch-Kongo zullen op de salon niet worden 
toegelaten. 

De deelname aan de internationale tentoonstelling van post
zegels van België en Belgisch-Kongo staat open voor de ge-
heele wereld en de klassenindeeling is zoodanig opgevat, dat 
een ieder in de gelegenheid zal zijn, zijn verzameling op de 
juiste plaats te doen wedijveren. 

Het bestuur van de „Siteb" heeft voor bovengenoemde 
belangrijke philatelistische gebeurtenis zijn keuze doen vallen 
op de schitterende zalen van het ultra-moderne Palais des 
Beaux Arts, waar tegelijkertijd zal plaats hebben de eerste 
internationale tentoonstelling van de philatelistische pers en 
literatuur, door de F.I.P.P. te Turijn georganiseerd onder de 
benaming „Liphinprex". 

Al deze gebeurtenissen, welke samenvallen met de wereld
tentoonstelling te Brussel, zullen ongetwijfeld een groot aan
tal bezoekers naar Brussel lokken. 

Personen, die het prosepctus der „Siteb" met volledige bij
zonderheden wenschen te ontvangen, kunnen zulks aanvragen 
bij den voorzitter van het uitvoerend comité, den heer Armand 
Ruhl, 2 Rue de la revolution, Brussel. 

Ter besïhermiïig 
Van Verzamelaars 

en ïlandclaren. 
^ 

Rumenië. 
Gewaarschuwd wordt tegen de prafitijken van een zekeren 

dr. Barad, Str. Traian 4, Bukarest, die ruilzendingen maakt 
in Rumeensche zegels, waarin de volgende voorkomen die alle 
valsch zijn: 

1862: 30 para blauw (nr. 10). 
1866: 2 para zwart (nr. 14). 
1868-1870: 4 bani blauw (nr. 19). 
1869: 5 bani oranje (nr. 21), 10 bani blauw (nr. 22). 
1871-1872: 5 bani karmijn en rood (nrs. 26 en 26a), 10 bani 

oranjegeel (nr. 27), 10 bani blauw (nr. 34). 
1891: IK bani - 15 bani (nrs. 90-94). 
1903: 15 bani - 5 lei (nrs. 145-151). 
1906: 1,50 1. - 3 lei (nrs. 200-202). 
1913: 2 lei rood en roodbruin (nr. 231). 
1881: portzegels 2 bani - 60 bani (nrs. 1-6). 
1916-1918: 50 bani, 1, 2, 5 en 50 lei (nrs. 240, 242, 244, 

246, 248). 
De nummers zijn naar den Yvert-catalogus 1935. 
Verschillende dezer zegels dragen op de achterzijde het 

valsche keurmerk van de firma Walter Behrens te Brunswijk, 
die reeds een aanklacht tegen den vervalscher indiende. Gedu
peerden gelieven zich tot bovengenoemde firma te wenden. 

V. B. 
Estland. 
Door de Duitsche politie is een zekere Herbert Kuil uit Est

land gearresteerd, die een groeten voorraad Estlandsche ver-
valsthingen onder zich had. 

Behalve vervalschte roode-kruis-zegels van verschillende uit
giften, werden aangetroffen valsche opdrukken 1923 en waarde 
op luchtpostzegels, e. a. Voorts valsche herinneringszegels van 
Danzig van 1930 (10-jarig bestaan van de vrij stad). 

De zaak is nog in onderzoek; van het verloop hopen wij 
de lezers op de hoogte te kunnen houden. v. B. 

Duitsche post in België. 
Die Post van October j.1. meldt de verschijning van den 

valschen opdruk 6 f. 25 cent. op de 5 mark van Duitschland 
(bovenste zegel der afbeelding). Het blad geeft daarbij de 
volgende toelichtingen. 

Het oorspronkelijke 5 mark zegel bestaat in twee verschil
lende uitgiften, die duidelijk van elkander te onderkennen zijn. 
De eerste, de zoogenaamde vredesuitgifte, toont een zuiveren, 
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helderen druk, helderen gom, wit papier, 26 tandingsgaatj'es 
en spitse hoektanden. De tweede uitgifte, uit de oorlogsjaren, 
onderscheidt zich van de eerste door papier van slechtere kwa
liteit, waai'door de druk minder scherp is, geelachtigen gom, 
min of meer grijsachtig papier, 25 gaatjes en breede hoek
tanden. 

De echte opdrukken komen voor op zegels der vredesuitgifte. 
Deze laatste zijn schaarscher dan die der volgende uitgifte, 
vandaar dat de vervalscher de laatstgenoemde benutte voor 
zijn praktijken. 

De opdruk is door middel van een handstempel aangebracht, 
waarbij de volgende verschillen met den echten opdruk zijn 
vast te stellen. 

In het algemeen zijn de letters en cijfers vetter dan die van 
den echten machineopdruk. Dit is goed te zien aan de ster
opdrukken rechts en links bovenaan, waarvan de stralen meer 
ineenvloeien. De C raakt de e; de afstand tusschen de andere 
letters is kleiner dan bij de echte opdrukken. De staart van 
de 9 toont een puntigen uitlooper. 

Het hoofdkenmerk is evenwel, dat de valsche opdruk ge
plaatst is op zegels met 25 gaatjes, de echte op die met 
26 gaatjes. Tot dusverre komen de vervalschingen alleen on
gebruikt voor. 

(Afbeelding overgenomen uit Die Post). v. B. 
Frankrijk. 
Ook van dit land meldt hetzelfde blad een gevaarlijke ver

valsching: opdruk Le Havre 1929 op de 2 francs, oranjerood 
en blauwgroen. • 

£ X P O S I T I O U 
LE HAVRE 

1929 
P H I L , A T È L I Q U E 

£ X P o S I T I o Jj 
—t UE. HAVRE 

<929 
. P H I L A T É I  I Q U E 

t t r 
De grootte van den valschen opdruk is dezelfde als die 

van den echten. Uit de afbeelding, aan genoemd blad ont
leend, blijken evenwel eenige markante verschillen, die geen 
nadere toelichting vereischen. De linker opdruk is de echte, 
de andere de valsche. 

Nog zij vermeld, dat de echte opdruk werd aangebracht in 
diepblauw met metaalglans, de valsche in helderblauw, waar
aan de staalglans ontbreekt. 

De valsche opdruk werd geplaatst op gebruikte exemplaren. 
V. B. 

België. 
Das Postwertzeichen meldt, dat van de 1 centime ongetand 

— Yvert nr. 22 — zeer gevaarlijke vervalschingen opgedoken 
zijn, welke zelfs aangeboden worden op geheele couranten
omslagen. Doordat dit gezocht zegel in den laatsten tijd veel
vuldig werd aangeboden, trok zulks de aandacht. 

Nadere bijzonderheden ontbreken nog. v. B. 

pjhilateli i^p^icf^^ertói 

T®_ 

PROF. J. J. AARTS t 
Op 13 October j.1. is overleden professor J. J. Aarts, in den 

ouderdom van 63 jaar. 
J. J. Aarts, te 'sGravenhage geboren, studeerde er aan de 

Academie en werd daar in 1893 tot leeraar benoemd. In 1911 
volgde hij Dupont op als hoogleeraar in de grafische kunst 
aan de RijksAcademie te Amsterdam, welk ambt hij op 1 Ja
nuari 1934 wegens zijn slechten gezondheidstoestand moest 
neerleggen. 

Met prof. Aarts is een degelijk en veelzijdig geschoold vak
man heengegaan. Dat zijn werk te weinig bekendheid ver
wierf ligt misschien voor een groot deel aan de teruggetrok
kenheid van zijn houding; Aarts was afkeerig van reclame. 

De kopergravure had zijn voorliefde, 
daarnaast maakte hij ook houtsneden en 
licho's. Ook heeft hij talrijke boeken ver
lucht. 

Voor ons, Philatelisten, is de naam 
A;'rts geen onbekende. Hij graveerde de 
door De Bazel ontworpen Nederlandsche 
jubileumzegels 18131913 in koper, en 
verder de majesteitsfiguur van het door 
W. van Konijnenburg geteekende zegel 
van de jubileumserie 18981923. 

Twee zijner leerlingen, mevr. Reitsrha
Valenga en mej. Debora Duyvis, verzorg
den de eerste vier waarden van de roode
kruisserie van 1927. 

B. 

BIJ DEN DOOD VAN KONING ALEXANDER I 
VAN YOUGOSLAVIE. 

De dood van bovergenoemden vorst, ge 
vallen op 9 October j.1. als slachtoffer van 
een afschuweiijken moordaanslag, vestigt 
de aandacht der verzamelaars op den jon
gen Peter II, het oudste zoontje van den 
oveiledone. Diens beeltenis komt bereids 
voor op drie zegels van YougoSlavié, te 
weten de 5 dinais der serie van 1932, uit
gegeven ter gelegenheid van het Euro
peesche roeikampioenschap, en op de twee 
zegels van 1933 (60jarig bestaan der 
Sokol), 

rnvTftvfWifvt' 

■ M É l t r f 

ALEXANDER J. SEFI t 
In het vorige nummer meldden wij reeds welk zwaar lot 

dezen zeer gezienen en bekwamen postzegelhandelaarphila
telist getroffen had. 

De dood heeft thans het verlossende woord gesproken. Op 
]0 October j.1. overleed A. J. Sefi in de kracht van zijn leven, 
45 jaar oud. 

Verleden jaar was hem de hooge Engelsche onderscheiding 
te beurt gevallen: zijn naam werd ingeschreven op de „Roll 
of distinghuished philatelists". 

Tal van studies heeft deze kundige philatelist gepubliceerd; 
vele daarvan zijn voorgedragen in de Royal Philatelie Society. 
Aan verschillende bladen werkte hij mede; meer algemeen is 
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zijn naam bekend geworden door het prachtige werk „An in
troduction to advanced philately", dat op begrijpelijke wijze 
in hoofdzaak de verschillende drukmethoden bij de postzegels 
beschrijft. 

Hij ruste in vrede. 

STICHTING NEDERLANDSCHE RAKETTENBOUW 
OPGERICHT. 

Aan De Telegraaf van 23 October j.l. ontleenen wij het 
volgende. 

Sedert geruimen tijd worden besprekingen gevoerd ten
einde te komen tot oprichting van een genootschap ter be
studeering van het rakettenvraagstuk: Deze plannen hebben 
thans een vasten vorm gekregen: op 17 October j.l. werd te 
D.-n Haag ten overstaan van notaris J. J. M. Braun door het 
stadie-comité opgericht de stichting Nederlandsche Raketten-
bouw. 

Hiei-bij is besloten, in afwachting van een algemeene ver
gadering, het studie-comité (waarin verschillende aeronau
tische peisonen zitting hebben) als raad van beheer te hand-
ha\en, terwijl de heer G. Thoolen bereid werd gevonden het 
voorzitterschap van den raad van beheer op zich te nemen. 
Doel van de stichting is o. a. het bestudeeren van de moge-
lij'Aeid om in verbinding te komen met de planeten, daarbij 
georuik makende deels van het rakettensysteem, dan wel met 
z.ji. stratosfeerballons. Hierbij zal eveneens worden getracht 
ir ruime mate steun te verleenen aan hen, die op dat gebied 
p lei'nemingen doen ol daarbij lichamelijk letsel hebben 
btkomen. 

Vog kan worden medegedeeld, dat de werkzaamheden voor 
hl t houden van een rakettenvlucht zich reeds in een ver
gt . orderd stadium bevinden. Men hoopt nog dit jaar een 
pioefrakettenvlucht te houden. 

3e N.R.B, zal corporatief toetreden tot de diverse organi
saties op luchtvaartgebied, alsmede tot de e.v. Fortschritt. 

EEN VERPLAATSBAAR POSTKANTOOR. 
')e eer dier uitvinding komt toe aan de Fransche post, die 

deze wijze zonder veel moeite en groote kosten voldoen 
11 aan den eisch bij bijzondere gelegenheden een tijdelijk 

I -ïtkantoor te vestigen. Zij heeft daartoe een speciale post-
0 laten bouwen, lang 10 en breed 2>2 meter. Drie loketten 

z> 1 aangebracht, terwijl drie telefoongeleidingen, waarvan 
t\ e in spreekcellen, kunnen worden benut. 

Het rijdend kantoor was de vorige maand voor het eerst 
in gebruik tijdens de zoogenaamde Salon de 1' automobile op 
de Esplanade des Invalides. Het zal voortaan worden benut 
bij tentoonstellingen, wedrennen, enz. 

Volgens de beschrijving moet het een keurig voertuig zijn, 
geschilderd in wit en groen en zeer modern ingericht. 

Een voorbeeld, dat navolging verdient. 

AFSTEMPELINGEN ELZAS-LOTHARINGEN. 
Op de postzegeltentoonstelling te Grenoble had de Société 

des spécailistes en timbres d' Alsace-Lorraine, de S.P.A.L., 
een samenstelling getoond van alle „afstempelingen met 
kleine cijfers" op Fransche ongetande zegels met den kop 
van Napoleon III. 

Aan deze samenstelling ontbraken de poststempels van de 
volgende 7 gemeenten, die wel genoemd worden in den spe
cialen catalogus van Langlois-Veneziani met kleine cijfers: 

3855: Aulnois-sur-Seille. 
1178: Hatten. 
1687: Lembach. 
1490: Rothau. 
1352: Seppois-le-Bas. 
4478: Vallerysthal. 
3590: Villé. 
Misschien hebben deze stempels nooit bestaan. 
De algemeene secretaris van die vereeniging, de heer Henry 

Bauer, 1 Place Golbéry, Straatsburg, verzoekt de verzame
laars hun verzameling op deze nummers te onderzoeken en, 
zoo voorhanden, hem daarvan mededeeling te willen doen. 

De S.P.A.L. zoekt eveneens naar gegevens omtrent de af
stempeling met groote cijfers op getande en ongetande 
Napoleon-zegels. Niet van alle postkantoren zijn de data der 

openstelling bekend. Bestaat er een boekwerk, dat daaromtrent 
inlichtingen geeft? 

De S.P.A.L. bereidt de uitgave voor van een catalogus, 
waarin vereenigd zijn alle poststempels uit de Fransche de
partementen Bas-Rhin, Haut-Rhin en Moselle (dus Elzas-
Lotharingen) van vóór dat Frankrijk postzegels uitgaf, dus 
van 1700 tot 1849. Dan van alle afstempelingen in kleine en 
groote cijfers op zegels van Napoleon en Ceres, Ten slotte 
de afstempelingen en postmerken gedurende den Fransch-
Duitschen oorlog 1870-1871. 

Gezien het groote aantal dezer zegels hier te lande, kan 
de gewenschte hulp bij dit goede werk misschien een gunstig 
resultaat opleveren. ' v. C. 

DE „GAELIC ATHLETIC ASSOCIATION". 
In een der vorige nrs. vermeldden wij het 

zegel, uitgegeven ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan dezer nationale sport-
vereeniging. 

In een Engelsch blad troffen wij eenige 
bijzonderheden over haar aan, waaraan het 
volgende is ontleend. 

De vereeniging werd 1 November 1884 
opgericht met de bedoeling de nationale 
spelen te doen opleven, die dreigden ver
loren te gaan. 

Op initiatief van een onderwijzer, Michael Cusack, kwamen 
zeven mannen bijeen om tot oprichting van de vereeniging 
te besluiten. Vanaf den eersten dag was de stichting een 
succes; met elk jaar nam zij in kracht en ledental toe en zü 
behoort thans tot de grootste sportvereenigingen. Niet alleen 
dat de oude spelen in eere werden hersteld, ook de nationale 
gevoelens werden aangekweekt. 

Over hef voor deze herdenking uitgegeven zegel nog het 
volgende. 

Door een jury werden de ingekomen ontwerpen op de prijs
vraag gekeurd; de keuze viel op het ontwerp van den jeugdigen 
kunstenaar R. J. King te Dublin, denzelfde, die de teekening 
schiep van de Heilig-Jaar-zegels van 1933. Het zegelbeeld 
geeft een „hurler" in actie weer. Aan den voet staat in 
Keltische karakters „Cumann Luith Chleas Gaedheal", wat 
beteekent „Gaelic Athletic Association". 

Het hurley of hurling is een lersch balspel, dat veel gelijkt 
op hockey; dit laatste heeft zich uit het lersche spel ont
wikkeld. 

EEN KOSTBARE RAM OP EEN POSTZEGEL. 
Australië herdenkt binnenkort het feit, dat een eeuw ge

leden John Macarthur, de grondvester van de Australische 
wolindustrie, geboren werd. 

Voor deze gelegenheid zal een speciale serie verschijnen, 
waarop, naar het aanvankelijk voornemen was, het portret 
zou prijken van Macarthur. Thans is besloten op deze zegels 
af te beelden een merino-ram, waarmede men bedoelt hulde 
te brengen aan de nagedachtenis van den man, die de grond
legger is van de zoo belangrijke wolindustrie. 

Een fokram, eenige jaren geleden aangekocht voor 2000 
pond, zal de eer waardig woi'den gekeurd op deze zegels te 
worden afgebeeld. 

HET ZELDZAAMSTE ZEGEL. 
Naar Stamp Collecting meldt is 

de weduwe van wijlen Arthur Hind, 
den bezitter van de zeer kostbare 
verzameling, waarover wij reeds 
meermalen berichtten, voornemens 
de 1 cent karmijn van Britsch-
Guyana (Yvert nr. 12) te laten 
keuren door het expert-comité van 
de Royal Philatelie Society te Lon
den. Een en ander ter geruststelling 
van eventueele koopers. 

Gememoreerd zij, dat Hind dit zegel in 1922 kocht uit de 
Ferrari-verzameling voor het bagatel van £ 7350. 
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ƒ1,90 
-1,25 
-3,75 
-1,50 
-2,— 
-1,35 
-2,75 
-0,90 
-1,10 
-1,90 
-1,50 
-2,75 
-1,15 
-2,25 
-3,25 

30 verschillende Abessinië 
25 „ Albanië 
50 „ Albanië 

200 „ Afrika 
200 „ Azië 
200 „ Engelsche Koloniën 
100 „ Luchtpost 
300 „ Oostenrijk 
200 „ Polen 
200 „ Rumenië 
100 „ Rusland 
150 „ Zwitserland 
100 „ Spanje 
200 „ Tsjechoslowakije . 
200 „ Zuid-Slavië 

POSTZEGELHANDEL 

JOS. LA POUTRÉ. 
DEN HAAG, Zoutmanstraat 14-14a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

(Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren). 
(434) 

Nederland, 1908, kroningsgld., p. st. f 0,30 
Kmderz. 1927, 10 ser. ƒ 1,60, 100 ser. - 15,— 
Zeemanszegels, 10 ser - 1,90 
W. van Oi'anje, 10 ser - 1,— 
Crisiszegels (2 w.), 10 ser - 1,— 
Curafao-herdenking (2 w.), 10 ser. - 1,— 
1923-1933, alle kinderzegels (40 w.) - 3,33 
1923-1933, idem, roltanding (31 w.) - 4,13 
Ned.-Indië, Java opdr. tm. ƒ 1, p. ser. - 0,95 
1913, 50, 60, 80 c , ƒ 1 , ƒ2,50, 10 ser. - 0,80 
1922, 321^/50, 40/50, 60/1 g., 80/1 g., 

p. 10 ser - 1,10 
Curacao, 1918, hulpz., 2 en 2 ^ c., p. 

10 stel - 2,— 
Idem, 2M e., p. 10 stuks - 0,80 
Pakketten. 
Nederland, 50 versch., 1 ä 20 c; 10 ä 173^ c 
100 versch., 1 ä 55 c.,; 10 ä 45 e. 
150 versch., 1 k j 1,50; 10 ä ƒ1,30. 
Ned.-Indié, 50 versch., 1 ä 35 c; 10 ä 21% c. 
100 versch., 1 ä ƒ1,35; 10 ä f 1,20. 
Curagao, 20 versch., 1 ä 90 c. 

Porto extra. — Postgiro 224451. 
Nederlandsche Postzegelhandel, 

♦

A 
♦ 
A 
♦ 
A 
♦ 
♦ 
k 
k 

Mooie geschenken voor de komende feestdagen. • • • 
Voor uw kind, familielid of kennis is geen aangenamer geschenk denkbaar 
dan een mooi pakket zegels, een interessont kilo van buitenlondsche zegels 
ot een collectie yon onze weldodigheidsuitgiften. Het geeft langen tijd 
vreugde en aangename tijdposseenng Zie daarom onderstaande aanbie
ding goed no en profiteert voor het te laat is. 

JO versch. NederlandschIndie f 0,30 
100 

400 
, Curafao en Suriname , 
, Nederl en Kolomen , 

Weldadigheidzegels 1923—1933 
14 complete series , 

1,20 
l,8o 

3,21 

N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. (499) 

1000 versch zegels geheele wereld f i,— 
2000 „ „ „ „ „ 3,— 
3000 „ „ „ ,. „ 7,— 

IOC „ Nederland „ 0,50 
150 „ ,, „ 1,30 
200 „ „ „ 3,— 
250 ,. . » 6,7S 

Tuberculose, Ruyter, R Kruis, Olympiade, Rembr., Goudsche Gl., Verkeers 
W, v. O., Zeeman, Crisis, Curafaoherd en Emmazegel, 12 comp! uitg , slechts f 2,50 
Een Ivilo gemengd. YoegoSIavie, C S. R , Hongarije, Spanje, Scandinavic 
Zwitserland, Oostenrijk f 3,—. 

^Äls attractie tot 1 Januari, bij aonkoop van minstens f 3,50, GRATIS een 
^PEftMANEKTMANCOBOEK, waarde f 0.75. Porto extra. Giro 40215. 
'JOHN GOEDE, Brederodestraat 46, Amsterdam, W. (4; l ) 

PHILATELISTISCHE LITERATUUR, 
HET BESTE GESCHENK VOOR DEN VERZAMELA.\ ' ! 
The Beginner's Book of Stamp Collecting, 

by Stanley Phillipfe, 220 pag. + 16 platen ƒ 1 I) 
The Splendid Book of Stamp Collecting, 

by Stanley Plullips, 220 pag. + 16 platen -1 .0 
Stamp Collecting, by Stanley Phillips, 306 

pag. + 64 platen - 3, '5 
By Air through the Stamp Album, by Stan
ley Phillips, 58 p'ag. met meer dan 100 af b. - O.'i.'i 
Geschichte der Luftpost, von Dr. H. W. Ge

wande, 140 pag. met 67 afb -1 -
Briefmarken und Länderwärung, von dr. H. 

W. Gewande, 96 pag - ü,'iü 
Reprints, by E. D. Bacon -2.')0 
Reprints, by Harry Hilakes -1.'.>0 
Handboek der postwaarden van Ned. Oost- • 

Indië, deel I, Frankoerzegels - 3, -
deel I I , Portzegels - 5,— 

864 Namen van landen, voor blanco albums - 0,")5 
Catalogus Nederland en Koloniën . . . . -1 -

— Porto, enz. steeds extra. — 
äpP" Wij leveren U elk gewenscht boek of eiken gewenschten 
catalogus. 

Wendt U steeds het eerst tot die firma, welke U verschaft 
wat U wcnscht, n.1. tot: 

Fa. J. VOET 
(J. G. MILLAARD), 

KEIZERSTRAAT 9 ROTTERDAM. 
(375) 

I Postzegels. i i 
DE ONTVANGER DER REGISTRATIE E N DOMEINEN, te 'S-GRAVENHAGE, zal | § 
op AFRIJD AG 14 DECEMBER 1934, des namiddags 2 uur, in het gebouw van het Hoofd- ri^xsi 
bestuui* der Posterijen, T. en T., aldaar, Kortenaerkade, bij inschrijving verkoopen: xiRX:^ 

I I Gebruikte Frankeer- en Portzegels. | | 
% 2 Notitiën zijn gratis aan dat gebouw verkrijgbaar. (1)18) g g 
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POSTZEGELVEILING ! Ë . Ë 
in Hotel „POLEN", Rokin 14-16, 
op 26 en 27 November 1934, 
telkens des avonds tel7 our 30. 

Deze veiling bevat: 
Speciaal collectie Nederland en Koloniën, 
\. .o. talrijke rariteiten in prima kwaliteit. 

Europa en Overzee. 
Boekjes met zegels. 

Restantverzamelingen, enz. 

i l Geïllustreerde catalogus wordt gratis 
en franco op aanvraag toegezonden. 

'r0f Voor volgende veilingen kan steeds worden 
ingezonden. Condities worden gaarne op aanvraag 
toegezonden. Op daarvoor in aanmerking komende 
objecten wordt op verzoek renteloos voorschot 
verstrekt. Disc re t i e v e r z e k e r d ! 

VLUGGE CONTANTE AFWIKKELING! 

MAX POOL, 
VEILINGHOUDER SEDERT 1918. 

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

(481a) 

7e MAANDELIJKSCHE 
GELEGENHEIDS-AANBIEDING. 

België, 1849. 20 c , blauw, mooi, 4-randig ex. . . . f 2,— 
Id., portzegel 1895, 1 fr., rose ** (Yv. 45,—) . . - 0,90 
Congo, 1887-1894. 10 c , gekeerd middenstuk •^. -70,— 
Id., 1923. „0,25" op 30/10, 2 versch. (Yv. 50,—) - 1,— 
H., 1887. 5 franc, violet, iets verplaatst - 5,— 
Fiume. (XII set. MCMXIX), 20 c. en 25 c. ** 

(Yv. 105,—) - 1,25 
'^'Ned.-Indië, 1864. 10 c. "* z. frisch ex. (zeer 

lichte vouw) - 5,— 
Luxemburg, dienst. 1899. 5 fr. -* (Yv. 60,—) . . - 1,50 
Rusland, 1925-1926. Compl. serie, randst. onget. 

(Yv. 1550,—) - 27,50 
IJSIF' Alle zegels zijn van onzen keurstempel voorzien. 

JULIARD & FILS, 12 Rue Emile Claus, BRUSSEL. 
(Giro Brussel 66.553). (501) 

Correljé's Spcciaal-Catalogus 
van Nederland en Koloniën, 
6e uitgave 1934, 

S t a a t a a n de spits. 
BEKROOND 

op de Nationale Tentoonstelling te 
Amsterdam 1934. 

Prijs franco f 0,50 op postgiro No. 
10849. — Tevens netto verkoops-
prijscourant onzer Firma. 

R U I M E K E U Z E in zegels van Nederland en Koloniën. 

STEEDS TE KOOP GEVRAAGD 

belangrijke verzamel ingen . 

Postze^elnanclel H . C . C^orrelje, 
S t a t i o n s p l e i n 2 0 , U T R E C H T , 

Taxateur van verzamelingen, beëedigd Makelaar en Taxateur. (420) 

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

LUGANO (Zwitserland). 
Duitschland 1933 -|- 1934. Weldadigheid, p. serie, cpl. ' ƒ 1,35 
IJsland 1930. Dienst, luchtpost, nr. 1 * - 0,27 
Italië 1930. 50 lire, violet, nr. 243 * - 6,— 
Id. 1933. Heilig jaar, nr. 325/329, 5 w., cpl. " - 1,40 
Liechtenstein 1929. Frangois I, nr. 90/93, 4 \v., cpl. * - 0,90 
Luxemburg 1927. Tentoonstel!., nr. 187/191, 5 w., cpl. * - 0,90 
Portugal 1928-1929. Opdrukken, cpl. *, met kleurver

schillen (76 waarden) - 10,— 
Id. id. 15 op 20 cts., bruin-lila, nr. 464 - 2,25 
Rumenië 1931. Scouts, nr. 422/426, 5 w., cpl. " - 0,25 
Rusland 1927. Opdr., zonder wmk., nr. 367/373, cpl. '' - 0,55 
ld. id. Opdrukken, met wmk., nr. 374/380, cpl. * - 0,50 
Spanje 1931. Barcelona-prov. (opdruk „Republica"), 

vliegpost, 4 w., cpl. '■"'  20,— 
ld. 19311932. Republica, nr. 486/495, E 14, cpl. * . . .  1,26 
ld. id. Idem, 30 cts., nr. 492 '  0,45 
Zwitserland 1934. Juventute, 4 w., cpl. ■' (met 1/XlI)  0,50 
ld. id. Nabablok *  1,— 
Brazilië 19301931. Vlgp. opdr. en Zeppelin, nr. 26/28 *  1,35 
Chili 1910. Indépendance, nr. 71/85, cpl. * 12,— 
Kenya 1922. 5 pond * (voor 4 £ !)  30,— 
Nw.Guinea 1932. Vlgp. (zonder mill.), nr. 28/41, cpl. * 15,— 
Zwitserland 1934. Juv. op brief, aan Uw adres (1/XII)  0,50 
ÜT" BOEKJES MET x\FZONDERLIJKE LOSSE BLADEN. 
Prijzen op aanvraag. — Proefcollectie van 10 boekjes in 5 
verschillende uitvoeringen ,f 1,05 franco (aangeteekend ,f 1,20). 
Zeer practisch ! 

Postgiro: Den Haag 145664; Lugano Xla 1770. 
(373) 



= : PARIJS - 13 Rue Drouot 13 - PARUS (9e). = 

ZOOEVEN VERSCHENEN: 
DE 39e UITGAVE, 1935, VAN DEN 

Cataiogus Yvert & Teiiier-Ctiampion. 
Geheel herzien en tot op den dag van verschijnen bijgewerkt. 
Prijs: fr. 42,--, Port voor aangeteekende toezending: fr. 8 , - . 
Gratis en franco toezending, op verzoek, van onze 

Prijslijst van series en palcicetten tegen verminderde prijzen, 
Geïllustreerd met 160 afbeeldingen van fraaie zegels; 

en van een proefnummer van het 

Bulletin Mensuel Theodore Champion, 
Supplement van den Catalogus Yvert & Tellier-Champion. Abonnement 10 fr. per jaar . 

THEODORE CHAMPION, 
= PARIJS - 13 Rue Drouot 13 . PARIJS (9e). Z= 33) 
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