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ExcelsiorEuropaAlbum 
Nederlondsche Tekst. Nederlandsch Fabrikaat. 
Gedrukt op prima houtvrij papier. Ook de 
Nederlandsche Koloniën worden erin opge
nomen, zoodat ge Uw verzamelingen Europa 
en Nederland en Koloniën in één album 
kunt onderbrengen. 
Dit album is compleet. Dus ook met de 
meest bekende variëteiten. Maar aangezien 
deze steeds op afzonderlijke bladen zijn samen
gevoegd, kan men naar keus met of zonder 
variëteiten verzamelen. De prijs voor dit 
album is abnormaal laag en bedraagt: 
in drie prachtbanden met schroefsluiting 
f 30,—, desverlangd betaalbaar in drie 
termijnen (bij aflevering van eiken band) 
a f 10,— plus vracht. 

in zes kunstlederen klembanden 
f 40,—, desverlangd betaalbaar in zes 
termijnen (bij aflevering van eiken band) 
ä f 6,70 plus vracht. 
Er zijn reeds verschenen vier klembanden 
en twee banden met schroefsluiting. De restee
rende banden verschijnen nog in den loop 
van 1935. — Wij garandeeren, dat jaarlijks 
supplementen zullen verschijnen. 
Lees de zeer gunstige recensies over dit album in het 
Meinummer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, blz. 101, en in het Dagblad „De Telegraaf", 
waarvan desverlangd afdrukken gratis worden toegezonden. 

HET ALBUM ZOHDER WEERGA I ! 
Levering van Postzegels en Philatelistische benoo
digdheden tegen sterk concurreerende prijzen. 
Zend ons Uw wenschen met referenties. 

O . Hekker's Postzegellianilel 
onder Directie van P. J. HEKKER, 

beëedigd IMakelaar en Philateiistiseh Expert. 
ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 

TELEFOON 33324. — POSTGIRO 21278. 
Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische 
belangen naar beste weten te behartigen ! 

(534) 

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

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

MJJNE 

72e POSTZEGELVEILING 
is reeds in bewerking en zal binnenkort 

ie A M S T E R D A M plaats vinden. 
BV"' Voor deze 72e veiling kunnen bijvoe
gingen nog tot 2 6 October a.s. worden toe
gezonden. 

Vraagt thans reeds den geïllustreerden 
catalogus aan, welke U dan bij verscliijnen 
gr'atis en franco wordt toegezonden. 

■ V ~ Bij liquidatie Uwer verzameling of dou

bletten is het ook UW BELANG zich met mij 
in verbinding te stellen. VEILINGCONDITIES 
worden op aanvraag gaarne kenbaar gemaakt, 
terwijl bij belangrijke objecten persoon l i j ke 
besprekingl[ter p laa tse [kan ^plaats hebben 
eh op verzoek VOORSCHOT wordt verstrekt! 

DISCRETIE VERZEKERD! 
VLUGGE CONTANTE AFWIKKELING! 

Ook b«n ik steeds KOOPER van 
C O L L E C T I E S tegen C O N T A N T g e l d ! 

MAX POOL, Den Haag. 
STEVINSTRAAT 7 0 . 

Telefoon 5 5 4 6 2 9 . — Postrekening 61989. 
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N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 



Haurice Boeten, 
13 Rue du Midi 13 

BRUXELLES. 
Telephone 126455. 

♦ 
Organisation d e Ventes Publiques 

a Anvers et a Bruxelles. 

♦ 
Haison sérieuse et de Confiance. 

♦ 
Catalogues illustres gratis sur demande. 

♦ 
ACHAT. VENTE. EXPERTISES. 

EVALUATIONS. (68o) 

RROCHAIIVE:S V B I V T E S . 

25" 
A N V E R S 

26" 
BRUXELLES 

27" 
BRUXELLES 

14, 15, 16, 17, 18 et 19 Octobre 1935. 
SUPERBE COLLECTION GENERALE. 
Belgique et CongoBeige (specialises), Grèce, 
Luxembourg, PaysBas, DeuxSiciles (Fer
dinand spec), Colonies AUemandes, Anglaises 
et Frangaises. 

25, 26, 27 et 28 Novembre 1935. 
SUPERBE COLLECTION D'EUROPE. Plu
sieurs grandes raretés: Trinacrie et Croix de 
Savoie, Moldavië (27 et 54 parale), Toscane, 
60 crazie. Pieces de choix. 

13, 14, 15, 16, 17 et 18 Janvier 1936. 
TRES IMPORTANTE COLLCCTJON CiB-
NERALE, y comp ris les modernts. Peu de 
grandes raretés, mais une cote ónoi'me en (|ua
lité excellen,te. Trinacrie, Croix de Savoie, 
2 reales d'Espagne, Colonies Anglaises tres 
fournies (Malte et Gribraltai cpl., le raro 5 sh. 
de St. Vincent, neuf) et superbes Colonies 
Frangaises EtatsUnis en pi%^^.jdßluxe. 

^Wjj begrijpen er niets • • • 

meer van, wanneer de Europaverzamelaars 
nog de voorkeur geven aan het buitenlandsche 
fabrikaat," schrijft het Nederlandsch Maand

blad voor Philatelie in^^^ nummer van Sep

tember, pagina 186. ' ^^7*" 
„Het zesdeelig Excelsioralbum vinden wij een 
prachtig product," wordt verder geschreven. 

De prijs in zes deelen is f 40,—, 
te betalen in maandelijksche termijnen van 

f 3.35. 
De klembanden zijn met kunstieder over

trokken, en op deze banden wordt 25 jaar 
garantie gegeven. 
Nederlandsch fabrikaot. Nederlandsche tekst. 

HEBUS' POSTZEGELHANDELN.y. 
KEIZERSGRACHT 478 (bij de Leidschestraat) 
Telefoon 32264. AMSTERDAMC. (542) 

0Ê^^hm0Êii^a^»^i^^m 

postzenelhandel p. Hoogerdijk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

CATALOGUSSEN 1936. 
Yvert, geheele wereld f 4,50 
Senf, Europa f 1,45 
Senf, geheele wereld f 2,35 
Hichel, Europa f 1,75 
Michel, geheele wereld f 2,50 

PORTO EXTRA. 
Prijslijst van postzegelpakkettenr 

albums en alle benoodigdhedenr 
op aanvraag, gratis verkrijgbaar. 

(532) 
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1 ABONNEMENTSPRIJS 
1 (bij vooruitbetaling): 
1 Nederland en Koloniën, 
1 per jaar, franco p. post f 5,—. 
1 Buitenland, 
1 per jaar, franco p. post f 6,—. 
1 Afzonderlijke nummers f 0,50. 
1 Gratis voor de leden der 
1 aangesloten Vereenigingen. 
1 (Kostprijs ± f 2,— per lid 
1 en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Phiiatelie. 

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

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

14e J a a r g a n g . Breda, 16 October 1935. N r . 10 (166) 

1 Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
1 nieuwe uitgiften, te zenden aan den lioofdredacteur, j . D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
1 Maastricht; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
1 mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
1 en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
1 aan W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z ; buitenlandsche poststukken 
1 aan J J. Stieltjes, Koninginnegracht 140,'sGravenhage; afstempehngen aan J. P. Traanberg, 
1 Brouwersplein 2jr, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
1 'sGravenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 3J, Nijmegen. 

ADVERTENTIËN 1 
(bij vooruitbetaling): 1 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 1 
1/2 .  17,50 1/9 .  5,50 1 
1/3 ,  12,50 1/12 .  4,50 i 
1/4 .  10,— 1/16 .  ■•.— 1 
1/6 ,  7,50 1/18 .  3,— 1 

Bij 3, 6, 12maal plaatsing, in 1 
evenzooveel achtereenvolgende 1 
nummers, 10, 20, 30 % reductie. 1 
De administratie behoudt zich het 1 
recht voor advertentiën, zonder opgaaf 1 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 1 

Vaste medewerkers: H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bölian, ir G. van Caspel, W. P. Costerus, 1 
L. van Essen, M. J. baronesse van HeerdtKolff, J. A. Kastein, K. E. König, J. G. Millaard, 1 
mr. J. H . van Peursem, Leon de Raaij. 1 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num 1 
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 1 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 1 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 49j6. Postrekening 37183. 1 

had plannen in die richting doen ontstaan, maar Groningers 
küken eerst graag de kat uit den boom. Welnu, dat beest 
kwam uit de twijgen. In een Bondsbestuursvergadering werd 
Groningen als plaats van bijeenkomst genoemd. Dat wilden 
de Groningers niet op zich laten zitten, al hadden ze nóg 
zooveel fuiven achter den rug en in het verschiet ! In de 
Januarivergadering der vereeniging werd het pleit beslist, 
onmiddellijk een flink bedrag voor het te vormen waarborg
fonds geteekond en verschillende comité's ingesteld. Na be
zichtiging van verschillende zalen viel de keuze op de mooie 
zaal van het Kunstlievend Genootschap „Pictura". De beneden
zalen van het gebouw waren voor tijdelijk postkantoor en 
bestuurskamer goed geschikt. De tentoonstelling in de boven
zalen is er gekomen. Een ruimte van 100 vierkante meter is 
met postzegels bedekt achter een glazen afsluiting van meer 
dan 1000 kg. gewicht. De deelname van buiten was gering. De 
leden van „Groningen" kunnen terecht trotsch zijn, dat 
grootendeels door haar leden zelf een dergelijke tentoonstel
ling bijeen is gebracht. Ook de inzenders van albums hebben 
hun best gedaan en kwamen met het allernieuwste op de 
markt. De voorzitter dankte allen, die tot het welslagen van 
de tentoonstelling hadden medegewerkt en allen, die een prijs 
beschikbaar stelden. Woorden van bij zonderen dank richtte 
de heer Kleiman tot den eersten Bondssecretaris voor diens 
deskundige adviezen, tot den directeur van het postkantoor te 
Groningen, tot de V.V.V. voor het in bruikleen geven van 
cliché's, verstrekken van een gids voor de stad, bemoeienissen 
voor inkwartiering e. d.; tot de Pers voor de gastvrijheid in 
hare kolommen en tot zijn medebestuurderen, de leden van 
het uitvoerend en tentoonstellingscomité en verdere leden 
der vereeniging. Inzonderheid noemde de voorzitter de namen 
van het driemanschap met Friesche namen: Siertsema, Bot
tinga. Heemstra, die der beeren Scholtens en Jonker van het 
tentoonstellingscomité, die van het technisch duo Ongering
Herrmann en van het echtpaar Visser, concierge van „Pic
tura". De heer Scholtens zorgde bovendien voor de ontwerpen 
van medaille en poststempels. Met den wensch, dat de ten
toonstelling mocht bijdragen tot meerdere bekendheid met de 
Philatelie in het Noorden des lands, dat nog velen het „post
zegelen" als mooie tak van ontspanning en wetenschap — die 
vooral in den tegenwoordigen jachtenden tiJd vele aangename 
uren van rustige verpoozing biedt — zullen gaan beoefenen 
en velen daarbij zullen toetreden tot de Philatelistenvereeni
ging „Groningen" met haar 80 leden, verklaarde de heer 
Kielman de postzegeltentoonstelling voor geopend. 

(Voor het verslag dezer tentoonstelling zie men elders in 
dit nummer). 

Onmiddellijk werd een druk gebruik gemaakt van de gele
genheid, zich in het postkantoor der tentoonstelling te voor
zien van bijzondere briefkaarten, die bü verzending aldaar 
van een speciaal stempel werden voorzien. 

Het verslag van de daarna volgende Bondsbestuursverga
dering is afzonderlijk in dit nummer van het Maandblad 
opgenomen. 

ZES EN TWINTIGSTE NEDERLANDSCHE 
PHILATELISTENDAG TE GRONINGEN 

6—8 SEPTEMBER 1935. 

Aankomst der gasten. 
Toen wij — Philatelisten — na het gul en gastvrij onthaal 

door de jubileerende Nederlandsche Vereeniging te Amster
dam, precies een jaar geleden afscheid van elkaar namen, 
wisten we nog niet, waar we elkaar voor de 26e maal zouden 
ontmoeten. Langen tijd bleef dit onzeker, totdat eindelijk, in 
het voorjaar, het barre noorden tot plaats van samenkomst 
werd bestemd en onze soortgenooten te Groningen zich vol
ijverig opmaakten, ons in het Haagje van het Noorden een 
waardige ontvangst te bereiden. Dat hun dit voor de volle 
honderd procent is gelukt, daarvan zij reeds bij het begin van 
dit relaas uitdrukkelijk gewag gemaakt. Eén ding hadden 
onze Groningsche vrienden niet in hun macht het weer ! 
De slagregen, waarop de philatelistische voortrekkers Vrijdag 
6 September bij het verlaten van het fraaie stationsgebouw 
te Groningen om 12.28 uur werden vergast, voorspelde weinig 
goeds. Het bleef ,,buiig weertje", maar des te zonniger en 
warmer was om 15 uur 30 de ontvangst in „Pictura" door 
den heer K. F. Kielman, in zijn hoedanigheid van voorzitter 
der Philatelistenvereeniging „Groningen" en van het tentoon
stellingscomité, bijgestaan door den secretaris van dit comité, 
den heer Chr. Scholtens, en den secretaris der vereeniging, 
den heer A. C. Sietinga, wier goede, voorbereidende zorgen
de samenstroomende Philatelisten reeds in den vorm van 
toegangskaarten, programma en gids hadden leeren kennen. 
Het — vaak teeder en roerend — weerzien der Philatelisten 
is steeds weer opnieuw een vroolijk en opwekkend begin van 
de zware herfstmanoeuvres, die volgen. 

Opening der tentoonstelling. 
Toen allen in de bovenzalen van „Pictura" vereenigd waren, 

opende de heer Kielman de gewestelijke postzegeltentoonstel
ling met een rede, waarin hij begon speciaal welkom te heeten 
den voorzitter der V.V.V. te Groningen, den directeur van het 
Postmuseum, den directeur van het postkantoor te Groningen, 
het Bondsbestuur en de Pers. Vervolgens besprak de voor
zitter de wijze, waarop de gewestelijke tentoonstelling was 
tot stand gekomen. De nationale tentoonstelling te Amsterdam 
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Nadat de inwendige mensch was versterkt, verzamelde men 
om 20.00 uur in Huize Maas aan de Vischmarkt tot ge
zamenlijken opmarsch naar het stadhuis, welke tocht onder 
een gietregen plaats vond. De ernstige ongerustheid over het 
uitblijven der bevriende mogendheden België en Frankrijk, 
alsmede van den voorzitter der jury, werd rasch opgeheven 
door de blijde mare van hun behouden aankomst. 

Ten stadhuize werden de Philatelisten ontvangen in de 
smaakvol met bloemen en groen versierde hal der boven
verdieping, waar Groningens burgervader, mr. P. W. J. H. 
Cort van der Linden, hen in de volgende bewoordingen 
begroette. 

Begroeting door den burgemeester. 
„Het is mij een genoegen om namens het gemeentebestuur 

van Groningen de deelnemers aan de Philatelistendagen, ge
organiseerd door den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars, ten stadhuize welkom te heeten. 
Ik heb, mijne beeren, toen ik mij voorbereidde om u te ont
vangen, miJn oude postzegelalbum, dat ik aanlegde toen ik 
nog schooljongen was, weer eens te voorschijn gehaald om 
voor mij te doen herleven de sfeer van den postzegelver
zamelaar. Ik kan niet anders zeggen dan dat, toen ik mün 
bescheiden verzameling weer doorbladerde, ik opnieuw die 
eigenaardige lust in mij voelde opkomen om het ontbrekende 
te completeeren, om de zegels, die ik van later tijd bewaarde 
en waaronder enkele betrekkelijk zeldzame opdrukken voor
komen, bij te plakken en om weer dubbelen te gaan ruilen. 
In mijn gedachten trachtte ik mij toen te realiseeren wat het 
is, dat de menschen er toe brengt deze liefhebberij te koes
teren. Want naast de aan ieder mensch min of meer inhaerente 
eigenschap van het verzamelen, bewaren, rangschikken, moet 
er toch iets bijzonders zijn bü den postzegel, dat deze zich 
in zulk een universeele belangstelling mag verheugen. Ver
zamelingen b.v. van rentezegels — anders dan bij de Raden 
van Arbeid — zyn toch betrekkelijk zeldzaam. Van verzame
lingen van weeldebelastingzegels hoorde men nooit en ook 
collecties van sigarenbandjes of lucifersetiketten worden niet 
aldus gewaardeerd. Wel echter heeft men postzegelveilingen, 
waarop soms bedragen worden betaald, die een arm stads
bestuurder afgunstig kunnen maken en onder degenen, die 
postzegelverzamelingen aanleggen, vindt men alle kringen 
der maatschappij — van den koning van Engeland af, via 
den Amerikaanschen millionnair, tot den eenvoudigen school
jongen toe. Die bekoring van het postzegelverzamelen kan 
niet liggen in het fraaie beeld, dat soms op den zegel staat 
afgedrukt, want mijn indruk is ■ wel eens geweest dat hoe 
leelijker de postzegel is, hoe enthousiaster de echte philatelist 
wordt. Althans de postzegels, die de meeste waarde hebben, 
ontleenen die waarde zeker niet aan de aesthetica. Maar met 
die negatieve omschrijving ben ik niet veel verder gekomen 
bij de beantwoording van de vraag, die ik mij stelde en die 
hierop neerkwam: wat geeft den postzegel die eigenaardige 
bekoring, dat hij tot geliefd verzamelobject wordt. Wellicht 
zijn er onder u, die mij direct op die vraag zouden kunnen ant
woorden. Ik moet echter bekennen dat ik de oplossing van dit 
probleem nu niet zoo bijzonder eenvoudig vond. Wellicht dat 
men in deze richting zoeken moet, dat de postzegel een waarde
papier is, dat binnen ieders bereik ligt en dan ook door een 
ieder gebruikt wordt, dat hij zijn officieele waarde verliest 
door de afstempeling en dus object voor verzameling kan 
worden en dat tenslotte het serieeren van bepaalde nomi
naties en van voorkomende afwijkingen, juist door hun be
trekkelijke zeldzaamheid, een nieuwe waarde schept, die te
gelijk het gevolg van en de aanmoediging tot het verzamelen 
vormt. Hoe dit ook zij: voor een gemeentebestuur is een ver
zameling van postzegelverzamelaren een welkome gast. Want 
dit gemeentebestuur weet zeker, dat er geen rustiger en ge
mengder gezelschap te bedenken valt. Wel heb ik eens een 
detectiveroman gelezen, waarin een postzegeldiefstal de aan
leiding vormde tot een geweldige moordgeschiedenis. Ik houd 
mij echter ervan overtuigd, dat er in het wezen der zaak geen 
vreedzamer bijeenkomst te denken valt dan juist een bijeen
komst van Philatelisten. Maar in de tweede plaats verheugen 
wij ons er op dat deze bijeenkomst voor een aantal uwer de 
aanleiding \o rmt om kennis te maken met de hoofdstad van 
de meest noordelijk gelegen provincie van ons land. Wij ver
trouwen daarbij, dat die kennismaking u goed zal bevallen. 

Want Groningen, de vierde koopmansstad van ons land, de 
stad die een aloude rijksuniversiteit huisvesting biedt, de 
grootste Nederlandsche stad buiten de delta van den Rijn, 
is door haar mooie stadsaanleg, door hare kerken, pleinen en 
historische gebouwen, door hare fraaie omgeving en ten slotte 
—■ maar niet in het minst — door den aard van hare in
woners wel de moeite van een door de moderne verkeers
middelen toch zeker niet te lange reis overwaard. Ik wil daar
over echter thans niet uitweiden, maar u vragen, om met mij 
een glas te ledigen op het welslagen van uw congres en van 
de daaraan verbonden tentoonstelling en feestelijkheden." 

De Bondsvoorzitter beantwoordde deze begroeting door den 
burgemeester, die, behalve van den gemeentesecretaris, 
ook van de wethouders Rugge en Visser was vergezeld, met 
de volgende rede. 

„Mijnheer de burgemeester. 
Het is voor den Bond een groote eer, dat het bestuur van 

een gemeente als de uwe zich bereid heeft verklaard ons 
welkom te heeten hier ter plaatse. Wel zijn wij de laatste 
jaren steeds door de gemeentebesturen ontvangen, maar deze 
besturen hadden ons reeds meerdere malen gezien, en waar 
het nu de eerste maal is, dat wij onze bijeenkomst te Gro
ningen houden, verheugt het den Bond zeer, dat ook uw 
bestuur zoo'n hartelijk woord van welkom tot ons richt. 

Groningen is voor een groot deel van ons geheel nieuw, 
mijnheer de burgemeester. Hoe menigmaal wordt er niet op 
aangedrongen, het eigen land goed te leeren kennen vóór men 
naar het buitenland gaat, en hoe menigmaal wordt deze wenk 
niet in den wind geslagen. Zij, die deze streek nog nimmer 
bezochten, hebben toch zeker ongelijk. Want Groningen, met 
zijn ruim 110.000 inwoners, biedt zooveel schoons en wetens
waardigs op alle mogelijke gebied, dat het een bezoek over
waard is. 

Mijnheer de burgemeester, ik ben nog wel eens zoo vrij om, 
voordat wij ter vergadering naar een plaats optrekken, eens 
na te gaan, of ik ook iets belangrijks kan vinden, betrekking 
hebbende op de postgeschiedenis van die plaats. Ik deed dat 
ook nu. Het zal u niet bevreemden, als ik u zeg, dat er juist 
van deze stad, met haar mooi historisch verleden, heel veel 
belangrijks op dit gebied is te vertellen. Ik vond o. m. dat 
reeds vaste stadspostboden worden vermeld in 1480 en 1589. 
In 1609 was er reeds een geregelde bodendienst op Amster
dam, „deze ontving de stadsbusse, dies dat hij alle missiven 
ofte brieven ende gelt, hem om mede te nemen ende op d' eene 
oder ander plaetse te zullen brengen, vertrouwet, getroulick 
ende so ijlich als doenlijk overbrengen ende aen den, daer 't 
behoort, overantwoorden". In 1660 droeg de bode, die over 
Assen reisde, den passenden naam van Fluggert. De stad 
Groningen was voor het transitobrievenvervoer echter niet 
zoo'n belangrijke plaats als men oogenschijnlijk zou ver
moeden. Zwolle beteekende vermoedelijk meer, daar hier de 
post voor het Noorden en WestDuitschland (behalve voor 
Emden) gesplitst werd. 

Ik zal mij tot deze enkele mededeelingen bepalen en slechts 
nog wijzen op het bestaan van twee mooie gevelsteenen hier 
te Groningen, betrekking hebbende op het postwezen. Deze zijn 
met dit onderwerp zeer zeldzaam. Buitendien zijn ze van des 
te meer waarde, omdat daarop naast de afbeelding van een 
toenmaligen postwagen, tevens een goede raad gegeven wordt, 
die ook iedere philatelist ter harte kan nemen. 

Op die in perceel Nieuweweg P 752, van het jaar 1709, staat: 
„Al waer gy siet, denckt wat gy doet, 
Al wat gy doet, denckt aan het eynde." 

Op die van perceel Nieuweweg P 629, van 1762, staat zelfs 
een postwagen met 4 paarden en het opschrift: 

„Die wel de weg bespoort en rit des Heeren wegen. 
Die rit bliemoedig voort, Godt laat hem nooit verlegen." 

Mag ik naar aanleiding van deze laatste woorden u nog het 
volgende zeggen: 

Wij leven sinds jaren in sombere tijden, die — zooals wij 
allen weten — ook op Groningen en Ommelanden zeer sterk 1 
hun stempel hebben gedrukt. Het zij mij veroorloofd den 
wensch te uiten, dat de bedoelde woorden: „Godt laat hem 
nooit verlegen", ook op uw stad betrekking mogen hebben en 
dat ook voor uw gemeente en provincie weer spoedig betere | 
tijden mogen aanbreken. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Mijnheer de burgemeester, ik dank u namens den Bond zeer 
voor uw ontvangst." 

Na deze officieele speeches bleven het Dagelijksch Bestuur 
van Groningen en de Philatelisten nog eenigen tijd, onder een 
glas wjjn of limonade, in aangenamen kout bijeen, waarna 
omstreeks half tien de gezelligheid werd verplaatst naar de 
smaakvol ingerichte zaal van Huize Maas, waar de gasten 
namens de vereeniging „Groningen" werden welkom geheeten 
door den voorzitter van het uitvoerend comité, den heer mr. 
J. Siertsema, terwijl de heer Cleij zich in de Fransche taal 
speciaal richtte tot de vertegenwoordigers van den Konink
lijken Belgischen Bond, de beeren Armand Ruhl, voorzitter, en 
P. Rotsaert, penningmeester, den voorzitter van de F.I.P., 
den heer P. J. Maingay, en den president van den Pranschen 
Bond, den heer Ernest Dole. Tijdens het „gezellig samenzijn" 
werd menig dansje — niet alleen moderne beestenpassen op 
de maat van schril gekrijsch, maar ook meer praehistorische, 
gracieuse walsen en polka's op het rythme van een zoete 
melodie ! — uitgevoerd. Een handige goochelaar zorgde voor 
aangename afwisseling tijdens het dansen en bewees, dat de 
wonderen de wereld nog niet uitwaren. De Groningers 
laadden den schijn op zich, aan de gladde ijsbaan de voorkeur 
te schenken boven den dito dansvloer. Het uur der minnaars 
en der dieven was reeds ruim verstreken, toen de meesten in 
huizingen en hotels hun horizontale projecties gingen zoeken. 

Zaterdag 7 September. 
Na een passend ontbijt trok, binnen Huize Maas, het Ka

pittel zich in geheime vergadering terug ter beraadslaging 
over de toekenning van de Costerus-medaille 1935. Intusschen 
verzamelden zich in de feestzaal van den vorigen avond de 
gedelegeerden der aangesloten vereenigingen voor de jaar-
lijksche Bondsvergadering. 

Opening van den Philatelistendag. 
Omstreeks tien uur opende de Bondsvoorzitter, de heer 

J. K. RIETDIJK. 

W. P. Costerus, den 26en Nederlandschen Philatelistendag. 
Na de ofticieele autoriteiten en de buitenlandsche gedele
geerden te hebben welkom geheeten, herdachten de aanwezigen 
staande, door eenige oogenblikken stilte, de nagedachtenis van 
België's onvergetelijke, sympathieke, beminde souvereine. In 
het bijzonder richtte de voorzitter zich tot onze Groningsche 
gastvrouw en dankte deze voor de gelegenheid, den Philate
listen geboden, de noordelijkste provincie des lands te be
zoeken, alsmede voor de door haar georganiseerde tentoon
stelling. Vervolgens herinnerde spreker aan het doel, dat de 
Bond nastreeft en aan het nut van ons Maandblad. In zijn 
terugblik over het verstreken philatelistische jaar herdacht 
de voorzitter de nagedachtenis van den heer Cloeck van de 
Nederlandsche Vereeniging en van den heer Spitzen van 
„Breda". Met waardeering gewaagde spreker van de Nationale 
Tentoonstelling te Amsterdam in September 1934 en over de 
werkzaamheid van het Postmuseum. Na het vraagstuk van 
het verzamelen door de jeugd te hebben aangesneden, gewezen 
te hebben op de beschikking van den minister van financiën 
inzake bijzonder en compenseerend invoerrecht voor gebruikte 
postzegels en briefkaarten, alsmede op de aanwinst van mr. 
W. de Beer als juridisch adviseur van den Bond, gewaagde 
de voorzitter met lof over de Nederlandsche inzendingen op 
de Siteb. Met erkentelijkheid vermeldde de heer Costerus de 
gunstige verhouding tot de autoriteiten. Hij waarschuwde 
tegen het steeds sterker wordend specialisme, dat zich in 
de Philatelie openbaart. Met de verzekering, dat het Bonds-
bestuur steeds bereid is de belangen van kleine en groote ver
zamelaars te behartigen, waartoe de voorzitter aller mede
werking inriep, verklaarde hij den 26en Philatelistendag en 
de Bondsvergadering geopend. 

Ver-slag van de Bondsvergadering. 
Na de opening der vergadering reikte de voorzitter — aan 

de hand der statuten — de Waller-medaille uit aan den heer 
W. G. Zwolle, daarbij op zeer juiste, beknopte wijze in helder 
daglicht stellende, welke groote verdiensten de heer Zwolle 

ZICHTZENDINGEN. 
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had voor de philatelie in het algemeen en voor den Bond 
in het bijzonder. Het speet den voorzitter zeer, dat de heer 
G. Keiser, wegens bedaagdheid, bezwaren tegen de reis naar 
Groningen had geopperd. Hij herdacht den heer Keiser als 
nestor der Nederlandsche handelaars en bona fide zakenman. 
Hem zal zijn welverdiende onderscheiding worden toegezonden. 

De voorzitter deelde mede, dat 
het Kapittel besloten had de 
Costerus-medaille 1935 toe te 
kennen aan den heer H. IJ. Gat-
sonides te Amersfoort. De heer 
Gatsonides is de grondlegger 
van de studie der tandingen. Hij 
is de eerste, die — aan de hand 
van microscopische onderzoe
kingen — de kwestie der tan
dingen op wetenschappelijke 
wijze heeft behandeld en gepu
bliceerd, met verduidelijking 
door fotografische vergrootin
gen, berekeningen, e. d. Boven
dien was de heer Gatsonides een 
voorname medewerker aan het 
tweede deel van het Hand

boek der zegels van Nederlandsch-Oost-Indië. De Bond wenscht 
den heer Gatsonides bij dezen geluk met zijn welverdiende, 
hoogste, Nederlandsche philatelistische onderscheiding. 

De notulen van den 25en Nederlandschen Philatelistendag, 
zooals die zijn gepubliceerd in het September-nummer 1934 
van het Maandblad (blz. 175-178), werden ongewijzigd goed
gekeurd. 

De voorzitter leidde de vraag in, of niet-afgevaardigden, 
geen officieele autoriteiten zijnde, op de algemeene vergade
ring het woord mogen voeren. Het is — helaas — wel eens 
voorgekomen, dat door een niet-gedelegeerde dingen werden 
gezegd, die beter verzwegen waren gebleven. Artikel 21 van 
het huishoudelijk reglement bepaalt, dat de algemeene verga
dering bestaat uit de bestuursleden van den Bond alsmede 
de vertegenwoordigers der aangesloten vereenigingen. Over 
niet-gedelegeerden wordt niet gesproken. Moet deswegen het 
huishoudelijk reglement worden aangevuld ? De heer Vreden-
duin („Hollandia") verklaart zich voorstander van het vrije 
woord. De heer Harbrink Numan (U. Ph. V.) wenscht eenige 
beperking, b.v. door den voorzitter vooruit in kennis te stellen 
van hetgeen men beweren wil. De heer Van den Berg (Apel
doorn) was van meening, dat een niet-afgevaardigde, door 
den loop van het debat, kan gebracht worden tot opmerkingen. 
Vooruit kenbaar maken van zijn betoog is in de practijk be
zwaarlijk. Hoe dient ter zake te worden gehandeld tegenover 
de leden, die niet in vereenigingsverband zijn opgenomen ? De 
voorzitter antwoordde daarop onmiddellijk, dat deze weinige, 
z.g. „belangstellende leden" geen stemrecht hebben. De heer 
Valkema Blouw („De Globe") was vóór het vrije woord. 
Wellicht zou een spreker — niet afgevaardigde — den voor
zitter eenigermate vooraf kunnen inlichten, om het onaan
gename van een incident, dat eventueele ontneming van het 
woord met zich zou medebrengen, te voorkomen. De heer De 
Raaij (Amsterdam) sluit zich bij de voorstanders van het 
vrije woord aan. De afgevaardigde van de U. Ph. V. trok, na 
het betoog der vorige sprekers, zijn bezwaren in. De verga
dering liet met vertrouwen aan den voorzitter over, in te 
grijpen, wanneer hij zulks noodig mocht achten, doch oor
deelde wenschelijk de gewoonte, welke tot dusverre ter zake 
tijdens de Bondsvergaderingen was gehuldigd, te bestendigen. 

Het jaarverslag van den eersten Bondssecretaris werd goed
gekeurd. (Zie blz. 170 en 171 van het vorige nummer). 

Bij het verslag van den penningmeester verklaarde de heer 
Ongering („Groningen"), met den heer Bakker de geldelijke 
rekening en verantwoording te hebben nagezien en in orde 
bevonden. Hij stelde voor, den penningmeester, onder dank
zegging voor diens accuraat beheer, te déchargeeren. Aldus 
werd besloten. De heer Valkema Blouw („De Globe") doet een 
beroep op de overige vereenigingen, het voorbeeld van zijn 
vereeniging en van de U. Ph. V. te volgen en de Bondscon
tributie vrijwillig te verhoogen. (Het verslag van den pen
ningmeester is afgedrukt op blz. 170 van het September
nummer). 

Het jaarverslag van het hoofd van den keuringsdienst werd 
goedgekeurd. (Zie blz. 171 van het September-nummer). 

Na kennisneming van het jaarverslag van den beheerder van 
het Bondsinformatiebureau gaf onze rechtskundige adviseur, 
mr. W. de Beer, dezen functionaris in overweging, de redactie 
van het slot van ziJn verslag iets te wijzigen. Nadat zulks 
was geschied, werd ook dit verslag goedgekeurd. (Zie blz. 171 
van het September-nummer). De heer Rol („Op Hoop van 
Zegels") vroeg, of er gevallen bekend waren, dat niet-weten-
schappelijke verzamelingen wèl belast waren. De voorzitter 
antwoordde ontkennend. De heer Van den Berg (Apeldoorn) 
deelde mede, dat te Hoorn zijn verzameling op hoogst wille
keurige wijze door de belasting was getaxeerd op ƒ 25000. Bij 
reclame werd hij in eersten aanleg in het gelijk gesteld. 

De heer Cramerus, die den Bond op de jaarvergadering te 
Brussel heeft vertegenwoordigd, bracht hulde aan de organi
satie van de F.I.P., die thans 14 landen onder haar vaandel 
heeft vereenigd, en aan haar leider, den heer Maingay. Er 
heerscht in de P.I.P. een echt cosmopolitische stemming, maar 
tegelijk een sfeer van vrede en vriendschap. Het verslag van 
de jaarvergadering der F.LP. is afgedrukt in het Augustus
nummer van het Maandblad (blz. II en IV). 

Bij behandeling van de begrooting 1935-1936 achtte de af
gevaardigde der U. Ph. V. het een groot bezwaar, dat de ver
eenigingen deze begrooting niet tijdig vóór de Bondsverga
dering ter kennisneming ontvangen. Hij zal zich deswegen, 
bij eventueele stemming, daarvan onthouden. De voorzitter 
gaf de U. Ph. V. in haar opvatting gelijk. Voortaan zal de 
begrooting tijdig vóór de Bondsvergadering ter kennis van 
de vereenigingen worden gebracht. (De begrooting is af
gedrukt in het September-nummer van het Maandblad op 
blz. 170). De heer De Bas herinnert aan het sombere geluid, 
dat hij precies een jaar geleden tijdens de Bondsvergadering 
te Amsterdam heeft doen hooren. Hij achtte de posten voor 
bestuursvergaderingen en representatie veel te laag. Het 
Bondsbestuur vergadert slechts vier maal per jaar, waarvan 
één vergadering gecombineerd wordt met de Bondsverga
dering, dus geen extra kosten medebrengt. De agenda's zijn 
overvoerd en worden afgejakkerd van 's namiddags 2 tot 
6 ä 7 uur 's avonds. Zulks komt den belangen van den Bond 
niet ten goede. Spreker acht, in verband met de werkzaam
heden van den Bond, 5 ä 6 vergaderingen per jaar noodzake
lijk. De Bond is een federatie, die internationale verplichtingen 
heeft, welke hij toch reeds tot het uiterste beperkt. Die inter
nationale plichten bepalen zich slechts tot representatie ter 
jaarvergadering van de F.I.P. en op die van den Koninklijken 
Belgischen Bond. Tot dusverre zijn de daaraan verbonden 
kosten voor een groot deel gevloeid uit de particuliere zakken 
van personen, die „toch" naar deze vergaderingen gingen en 
bereid waren den Bond daar tegelijkertijd te vertegenwoor
digen. Dat is geen gezonde toestand. Spreker herinnert aan 
de woorden, die mr. W. de Beer tijdens de Bondsvergadering 
te Amsterdam heeft gesproken: „Men heeft een Bond of 
men heeft er geen, maar als men er een heeft, moet hij goed 
te voorschijn komen". Spreker acht een post van ƒ 200 voor 
buitenlandsche representatie in plaats van ƒ 100 een minimum. 
Spreker herhaalt zijn ernstige waarschuwing van verleden 
jaar. De werkzaamheden van den Bond zijn de laatste jaren 
aanmerkelijk uitgebreid. Dit brengt meerdere kosten met zich 
mede. Spreker acht verhooging van contributie van ƒ 0,85 per 
lid op ƒ0,50 in de naaste toekomst onvermijdelijk. Hij hoopt, 
dat een dergelijk voorstel een punt zal uitmaken van de agenda 
voor de Bondsvergadering in 1936. De heer Van Essen (Ned. 
Ver.) vreest, dat zijn vereeniging afzijdig zal staan tegenover 
een dergelijk voorstel. De voorzitter antwoordt, dat de Bond 
dan zal moeten roeien met de riemen, die hij (niet !) heeft. 
De heer Doorman (Ned. Ver.) vraagt, in verband met de rede 
van den heer De Bas, opheldering over de hooge post van 
aanmaak en schenking van medailles. De penningmeester ant
woordt, dat speciaal voor deze uitgave ƒ 200 werd geschonken 
en de rest over enkele volgende jaren werd omgeslagen, dus 
geenszins direct de middelen van den Bond schaadt. 

De beide aftredende Bondsbestuursleden, de beeren Cra
merus en Polling, die wederom candidaat zijn gesteld, werden 
herkozen. Zij namen hun herbenoeming aan. 

(Slot volgt). 
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Nieuwe 
Uitgiften 

N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 
grootte, tenzij het tegendeel is aangegeven. L = liggend-, 
5 = staand formaat. 

BULGARI.JE. 
Verplichte toeslagzegels voor 

de des nachts of op feestdagen 
te bestellen poststukken : 

1 lewa, bruin en karmijn. 
5 „ roodbruin en d.blauw. 
Beide zijn gedrukt in hetzelfde 

formaat; de afgebeelde gebou
wen zijn verschillend (sanatoria 
voor P.T.T.-personeel). 

Zooals bekend komt deze toe
slag geheel ten goede aan het 
verplegingswerk onder genoemd 
personeel. 

BYAWAR. 
Dit Britsch-Indische vorstendom, behoorende tot het zoo

genaamde Central India Agency, gaf in Juli 1935 zijn eerste 
zegels uit voor het binnenlandsch postverkeer. 

Met het portret van den maharadja Sawant zijn te melden 
de frankeerzegels: 

3 pies, roodbruin. 
6 „ roodlila. 
9 „ violet. 
1 anna, blauw. 
2 annas, russisch groen. 

COLUMBIA. 
Waarde-opdruk op onderstaand frankeerzegel der uitgifte 

1917: 
12 centavos op 1 peso, blauwgroen. 

DANZIG. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, papier met 

het watermerk zeshoek: 
30 pfennig, violet. 
70 „ geelgroen en rood. 
80 „ bruin en rood. 

DENEMARKEN. 

kÉM 

Honderd jaren is het geleden, dat de eerste sprookjes van 
den Deenschen schrijver Hans Christian Andersen verschenen 
onder den algemeenen titel ,,Eventyr og Historier" (sprookjes 
en verhalen). Tot 1875 verschenen van deze wereldbekende 
sprookjes verschillende bundels. Ter herinnering aan den 
datum 1835 verscheen de reeds vroeger aangekondigde serie 
in onderstaande waarden: 

5 öre, groen. 
7 

10 
15 
20 
30 

, violet. 
, oranje. 
, karmijn. 
, grijs. 
, donkerblauw 

Op de 5 en 10 öre z;jn de „hoofdpersonen'' uit enkele zijner 
sprookjes afgebeeld, op de overige waarden de schrijver zelf. 

Andersen, in 1805 te Odense geboren, trok op 14-jarigen 
leeftijd naar Kopenhagen en deed vergeefsche pogingen om 
aan het tooneel te komen. Koning Frederik VI verschafte 
hem de middelen om te studeeren en eenige buitenlandsche 
reizen te maken. Behalve de sprookjes, waardoor zijn naam 
gevestigd werd, schreef hij eenige fantastische verhalen en 
romans. Hij overleed in 1875 op Rolighed bij Kopenhagen. 

DUITSCHLAND. 
Op 4 dezer verschenen de gebruike

lijke Nothilf e-zegels, welke dit jaar 
nationale kleederdrachten brengen. De 
serie omvat de waarden: 

3 -f 2 pfennig, bruin. 
4 - ^ 3 
5 -f 3 
6 -f 4 
8 + 4 

1 2 - 1 - 6 
15 + 10 
25 + 15 
30 + 20 
40 -1- 35 

grijsblauw. 
groen. 
donkergroen. 
oranje. 
rood. 
wijnrood. 
blauw. 
sepia. 
roodviolet. 

De zegels zijn ontworpen door den schilder Karl Diebitsch 
te München, die daarbü gebruik maakte van de kleederdracht-
opnamen van den fotograaf Hans Retzlaff te Berlijn-
Charlottenburg. 

De streek, waar de afgebeelde kleederdracht gedragen 
wordt, is boven den landsnaam vermeld. Achtereenvolgens 
zijn deze: Oost-Pruisen, Silezië, Rijnland, Neder-Saksen, Kur-
mark (Spreewoud), Zwartewoud, Hessen, Opper-Beieren, 
Friesland en Frankenland. 

Tot einde Februari 1936 worden deze zegels verkrijgbaar 
gesteld; de geldigheid voor frankeering eindigt ultimo Juni 
van genoemd jaar. 

De Berliner Illustrirte Zeitung van 26 September j.1. publi
ceert over deze zegels meerdere bijzonderheden, waaruit blijkt 
dat de afgebeelde vrouwen en meisjes leven in het heden-
daagsche Duitschland. 

Den heer Van Caspel hartelijk dank voor onverwijlde toe
zending. 

ECUADOR. 
Ter gelegenheid van de onthulling van een monument ter 

eere van Simon Bolivar werden onderstaande waarden der 
jubileumserie van 1930 en der luchtpost-dienstzegels van 
1929-1930 voorzien van den opdruk Inauguracion / Monumento 
/ A Bolivar / waarde / Quito 24 De / Julio De 1935. 

Aldus zijn te melden de fran
keerzegels: 

5 ctvs. op 6 centavos, oranje
geel en karmijn. 

10 ctvs. op 6 centavos, oranje
geel en karmijn. 

20 ctvs., ultramarijn en oranje. 
40 ctvs., oranjegeel en bruin-

zwart. 
50 ctvs., oranjegeel en bruin-

zwart. 
1 sucre op 5 sucres, violet en 

zwart. 
2 sucres op 5 sucres, violet en 

zwart. 
5 sucres op 10 sucres, karmijn 

en zwart. 
Luchtpostzegels: 

50 centavos, groen. 
50 „ grijsbruin. 

1 sucre op 5 sucres, olijf. 
2 sucres „ 10 „ zwart. 

De opdrukken zijn aangebracht in blauw, rood, groen, 
zwart en verguld. 

'1 .JÊ^^ M\ 
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Van de luchtpos'tzegels werden van elke waarde 5000 s tuks 
gedrukt , van de f rankeerzegels bed raag t de op laag : 100.000 
voor de 5/6, 200.000 voor de 10/6, 50.000 voor de 20, 30.000 
voor de 40 en 50 elk, 20.000 voor 1/5 sucres en 10.000 voor 
elk der beide hoogste waarden . 

F R A N K R I J K . 
Luchtpostzegel , gezicht op P a r f s : 

3 f rancs , blauw. 
De teekening is afkomst ig van den kuns t enaa r Ouvré, den

zelfde, die reeds de Jacquard , Car t i e r  en Bleriotzegels 
schiep. 

Drie f rancs is het por t voor een binnenlandschen luchtpost
brief; de luchtpost is t hans zoo geregeld, da t op den dag 
van verzending de bestell ing nog p laa t s vindt in alle belang
rijke steden van het land. 

H O N G A R I J E . 

E 'MAGYARORSZÄG M 

l è M S j ^ 

T I^JI^^^^^^H 

^^■^HH 4. 

''■"J'3 

De in hot Augus tus nummer aangekondigde serie t e r her
d":Tking van het 300jarig bes taan der univers i te i t van Buda
pest, is thana verschenen in de w a a r d e n : 

6 filler, groen. 
10 ,, donkergroen. 
16 „ zwartviolet . 
20 „ donkerrood. 
32 „ roodbruin. 
40 „ blauw. 

Op de 6, 16 en 20 filler is weergegeven de buste van den 
st ichter der hoogcs hooi, kard inaa l Pazmany , op de andere 
waarden de ceremonie van het teekenen der s t icht ingsacte . 

Maison Fischer te Pari js dank voor onverwijlde toezending. 

IRAN (September 1935). 

Verdere waarden der 
in nieuwe t eeken ing : 

45 dinars , oranje . 
ultramari jn , 

f rankeerzegels 

60 
75 
90 

2 
3 
5 

oranjerood, 
karmijn, 

r ia ls , groen, 
sepia, 
blauwgri js . 

De r i a l waarden zijn ie ts grooter dan 
de dinarzegels . 

IVOORKUST. 
Frankeerzege l in de koerseerende l andschapteekening: 

1 franc 75, ul t ramar i jn en l i larose. 

K A A P J U B Y . 
Opdruk „Cabo J u b y " op zegels van SpaanschMarokko in 

nieuwe waarden of met gewijzigde kleuren : 
25 cent imes, violet. 
30 
40 
50 
60 
2 pesetas, 

karmijn. 
oranje. 
ultramarijn. 
grijsgroen. 

bruinrood. 

M A N D S J O E K W O (September 1935). 

Frankeerzege l volgens afbeelding, pa
pier met een watermerk in Chineesche 
l e t t e r s : 

8 fen, donkergeel. 

MAROKKO (Spaansche k a n t o r e n ) . 
De koerseerende landschappenser ie werd aangevuld met 

eenige nieuwe waarden , terwijl van enkele bes taande de 
kleuren weidden gewijzigd. 

Aldus zijn te melden: 
25 cent imes, violet. 
30 „ karmijn. 
40 „ oranje. 
50 „ ul t ramar i jn . 
60 „ gri]sgroen. 

2 pesetas , bruinrood. 

MOCAMBIQUE CIE. 
Ter gelegenheid van de opening van den luchtpostdienst 

verscheen een speciale serie luchtpostzegels, alle in driehoek
fo rmaa t en vertoonende diverse landschappen: 

5 centavos, blauw en zwar t . 
10 „ vermiljoen en zwar t . 
15 „ rood en zwar t . 
20 „ geelgroen en zwar t . 
30 „ groen en zwar t . 
40 „ blauwgrijs en zwar t . 
45 „ blauw en zwar t . 
50 „ lila en zwar t . 
60 „ karmijn en bruin. 
80 „ karmijn en zwart . 

De Legels zijn slechts gedurende deze maand verkr i jgbaar ; 
op 1 November a.s. worden zü vervangen door een definitieve 
serie. 

PARAGUAY. 

Dienstzegel voor luchtpostcorrespondentie , tevens een aan
beveling brengende voor de Paraguaansche tabak, die „van 
ui ts tekende kwaliceit i s " : 

17 pesos, bruin. 

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

Onders taande waarden der nieuwe 
serie f rankeerzegels verschenen als 
dienstzegels met den opdruk O. B.: 

2 centavos, karmijn. 
4 „ groen. 
6 „ bruin. 
8 „ violet. 

10 „ rose. 
12 „ zwart . 
16 „ blauw. 
20 „ g e e l o l p . 
26 „ donkerblauw. 
30 „ vermiljoen. 
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POLEN. 
Frankeerzegel met het portret van Staatspresident Mos

sicki: 
3 zloty, donkerbruin. 

PORTUGAL. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, pyloon of Egyptisch 

torentje, met den tekst „Tudo Pela Nacion" (alles voor de 
natie): 

25 centavos, blauw. 
De teekenaar moge dan niet iets fraais geleverd hebben, 

in elk geval toch wat vreemds ! 

RUMENIE (September 1935). 

IWilillillMI 

éio ban! Posfai; 

Frankeerzegel met in den tekst 
het woord Posta: 

7 lei 50, blauwviolet. 

RUSLAND. 

K I I O T ^ E T  i s . CïC3c: : i > M 

\Ê 
ré 
1̂ ™ 

^ ^ \ 

M 

Op 10 September j.1. werd te 
Leningrad een congres gehouden 
voor Iraansche kunst en archeo
logie. Voor deze gelegenheid ver
scheen een serie van vier fran
keerwaarden, alle volgens af
beelding: 

5 kopeken, vermiljoen. 
10 „ groen. 
15 „ violet. 
35 „ bruin. 

Van eerstgenoemde waarde 
werden gedrukt 100.000 stuks, 
van de 10 en 15 kopeken elk 70.000 
en van de 35 kopeken 60.000 
exemplaren. 

Het zegelbeeld, vervaardigd door den kunstenaar V. V. 
Zavialov, is ontleend aan een in het staatsmuseum te Lenin
grad aanwezige zilveren schaal, waarop een leeuwenjacht 
is weergegeven. Deze schaal is afkomstig van de Iraansche 
dynastie der Sassaniden (4e of 5e eeuw). Het papier toont 
het watermerk Griekschen rand. 

Phil. Sowjet Assoziation dank voor toezending en bericht. 

SPAANSCHGUIINEA. 
Kleurwijziging van onderstaand frankeerzegel der koer

seerende uitgifte: 
50 centimos, donkerblauw. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA 
Ter gelegenheid van de inwijding van den Boulderdam 

verscheen een speciaal frankerzegel met een gezicht op dit 
bouwwerk: 

3 cents, violet. 
Op 30 September j.1. heeft president Rocsenvelt dszen 

stuwdam ingewijd, welke de grootste ter wereld is. De bouw 
heeft gekost 165 millioen dollar. De dam is 222 meter hoog 
en 380 meter lang, en dient tot het verzamelen van water 
waarvan de kracht zal wo; den gebruikt voor het opwekken 
van electriciteit voor het geheele zuidwesten van de Ver
eenigde Staten. Tevens wordt het water gebruikt om een 
gi'oot deel van Colorado te irrigeeren. 

In het volgend nummer bren;jen wij de afbeelding. 

WESTSAMOA. 

t li^^^^^^^^lK^^ S 

K fer.rJffimS ^M M 

if^^JJ^E 
K j POSTAGE'^SNS^VENUE 

^1 
fl 

^ 

Jl ■

Wij geven hierbij een afbeelding van 
de in het vorige nummer vermelde 
nieuwe serie. 

Voor de nieuwe lezers diene, dat tot 
op heden verschenen de waarden 'A, 1> 
2, 2'A, 4, 6 pence, 1, 2 en 3 shillings. 

Voor verdere bijzonderheden, zie het 
Septembernummer; voorts wordt ver
wezen naar Philatelistisch allerlei in 
dit nummer. 

YOUGOSLAVIE. 

De eerstelingen der serie frankeerzegels 
mt de beeltenis van den jeugdigen koning 
Peter II zijn verschenen, alle volgens af
beelding: 

50 paras, oranje. 
75 „ groen. 

1 d. 50, rood. 
1 „ 75, karmijn. 
3 „ 50, ultramarijn. 

ZUIDAFRIKA. 
Portzegel in de koerseerende cijferteekening, doch in ge

wijzigde kleuren: 
3 pence, donkerblauw en blauw. 

Het koerseerend frankeerzegel, 'A penny groen en zwart, 
verscheen met het opschrift SuidAfrika (i. p. v. Suidafrika). 

ZUIDRHODESIA. 
Frankeerzegel der uitgifte 1932, waterval, groot formaat, 

mict den gewijzigden tekst Postage Revenue: 
2 pence, bruin en olijf. 

V. B. 

<9'k 

^ieu^e Uitgiften 

ARGENTINIË. 
De in deze maand in de hoofdstad te houden postzegel

tentoonstelling zal een speciaal zegel brengen in de waarde 
10 centavos en met de beeltenis van San Martin. Het wordt 
gedrukt in ongetande velletjes van 4 stuks en in een oplaag 
van 25.000 exemplaren. 

BELGIË. 
Van goedingelichte zijde vernemen wij, dat de a.s. anti

tuberculosezegels zullen benut worden als uiting van natio
nalen rouw wegens het overlijden van koningin Astrid. Z\j 
zullen de beeltenis van de beminde jonge vorstin brengen (in 
mauve ?) , omgeven door een rouwrand. 

De serie zal bestaan uit de waarden 10 + 5 c , 25 | 15 c , 
35 + 5 c , 50 + 10 c , 70 + 5 c , 1 fr. + 25 c, 1.75 fr. 
+ 25 c. en 2.45 fr. + 55 c. (expresse). De 70 + 5 e. zal 
verschijnen op 2 November a.s., de andere waarden op 
1 December. 

Het voornemen om op deze antituberculosezegels enkele 
stadsgezichten weer te geven, heeft men vermoedelijk ver
schoven naar het volgende jaar. 

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

Vertegen
woordigers 

voor 
Nederland 

en 
Kolonien: 

(533) 
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De heer Van Caspel schrijft ons: 
In Senfs 111. Briefmarken Journal staat op blz. 270 te 

lezen: 
Zur Erinnerung an die Einweihung der Basilika die man 

aus Dankbarkeit an die „Befreiung von 1918" errichtet hat, 
wird eine Erinnerungsausgabe geschaffen, die gleichzeitig 
mit der Einweihung des Kardinal-Mercier-Denkmal im Dorfe 
Briane Allend erscheinen wird. 

Hieromtrent was geen mijner kennissen te Brussel iets 
bekend. Trouwens de basiliek is nog lang niet afgewerkt, 
hoewel een gedeelte werd ingewijd, en de inwijding van het 
standbeeld te Braine 1'Alleud (niet Briane Allend) heeft reeds 
vóór maanden plaats gehad. 

BRAZILIË. 
Binnenkort zijn luchtpostzegels te verwachten in de waar

den 20.000, 30.0000 en 50.000 reis. 
COLUMBIA. 
Een speciaal zegel zal verschijnen ter gelegenheid van het 

400-jarig bestaan der stad Cali, terwijl eenige luchtpost
zegels worden uitgegeven ter eere van Columbiaansche 
vliegers, die den dood vonden bij de uitoefening van hun 
beroep. 

FRANKRIJK. 
Binnenkort verschijnt een zegel ter gelegenheid van de 

driehonderdste terugkeer van den sterfdag van Jacques Callot. 
Callot werd in 1592 te Nancy geboren, hij overleed in 1635. 

Hij was een schilder en graveur van internationale vermaard
heid. Hij heeft zich gespecialiseerd in belegeringsstukken, o. a. 
het beleg van Breda, dat van Rochelle e. a. Het hoogtepunt 
van zijn roem bereikte hij onder Lodewjjk XIII met zijn 
„gezichten op Parijs". 

Maison Fischer te Parijs, die ons dit bericht zendt, meldt 
ons bovendien, dat in plaats van één, twee zegels zullen 
worden uitgegeven ten bate van de werklooze kunstenaars 
en schrijvers. 

GRIEKENLAND. 

De geheele serie luchtpostzegels der 
Aeroespresso — Yven nrs. 8-14 — 
is buiten koers gesteld. Tot de ver
schijning der nitawe luchtpostzegels 
van staatswege, welke ophanden is, 
mogen uitsluitend die van het gou
vernement worden benut (Yvert nrs. 
15-21). 

De nieuwe luchtpostzegels worden 
vervaardigd op de bekende drukkerij 
Aspioti Elka op Corfoe. De teeke-
ningen zijn ontleend aan de Grieksche 
mythologie. De waarden zullen zijn 
1, 2, 5, 7, 10, 25, 30, 50 en 100 
drachmen. 

HYDERABAD. 
De vorst van dezen Indischen staat, Nizam Nawab Meir 

Osman Ali Khan Bahadvor — wanneer wiJ een naam mochten 
vergeten, moeten de lezers het maar zeggen ! — viert binnen
kort zijn 25-jarig regeeringsjubileum. Voor deze gelegenheid 
verschijnt een speciale serie frankeerzegels, die slechts één 
maand verkrijgbaar zal worden gesteld. 

MAROKKO (Fransche kantoren). 
Op blz. 154 van het Augustus-nummer berichtten wij de 

nieuwe oplaag van 10.000 stuks van het Lyautey-luchtpost-
zegel 5 + 5 francs. 

Wat te verwachten was, is gebeurd: de kooplust was zóó 
groot, dat de aanvragen met minstens de helft moesten 
worden verminderd en dat in weerwil van de bepaling, dat 
aan een kooper niet meer dan 10 stuks zouden worden ge
leverd. Binnen korten tijd was ook deze oplaag uitverkocht. 

NIEUW-ZEELAND. 
Van de jubileumserie ter eere van den Engelschen koning 

is op 22 Juni j.1. de verkoop gestaakt. Het restant werd 
vernietigd. 

SPANJE. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt eenige nadere bijzonder

heden inzake de voorgenomen uitgifte van een journalisten
serie (zie het medegedeelde op blz. 175 van het September
nummer). 

Deze zegels zullen in den loop der maand verschijnen ter 
eere van de stichting der persvereeniging. Zij zullen de por
tretten brengen van de journalisten Moya, Rodriguez, Lerroux 
en De Tena, die s'oorzitters waren van de feestvierende ver-
eeniging. De zegels worden belast met een toeslag. 

Hetzelfde blad meldt de aanstaande uitgifte van een 30 
centimes rood, ter gelegenheid van de expeditie van Iglesias 
in het Amazone-gebied. 

URUGUAY. 
Dit land beraamt een rooftocht op de zakken der verzame

laars. Voor het bouwen van een luchtvloot is 1 millioen pesos 
uitgetrokken, waarvan de postzegelliefhebbers 800.000 moeten 
opbrengen door speciale zegels te koopen. Aan verschillende 
groote handelaren is door de post een uitnoodiging gezonden 
om aan dezen verkoop mede te werken, waarbij de handel een 
woordje kan meespreken inzake oplage en waarden. De post 
garandeert, dat slechts 5 9r van de geheele oplaag aan de 
postkantoren verkrijgbaar wordt gesteld. 

Het is fraai ! v. B. 

NederlaiKi er 
Overzecsche 
Gewesleïi 

NEDERLAND. 
Een luchtvaartfondspostïegel. 

Met ingang van 16 
October zal op de post
kantoren een bijzonder 
postzegel verkrijgbaar 
worden gesteld, waar
de toeslag boven de 
frankeerwaarde ten 
bate komt van het 
Nationaal Luchtvaart
fonds. 

De frankeerwaarde 
bedraagt 6 cent en de 
toeslag 4 cent. 

Het zegel is ontwor
pen door den beelden

den kunstenaar M. C. Escher en stelt voor het deel van den 
aardbol, waar Nederland zich bevindt. Er teekenen zich daar
op af de sshaduwen van een drietal vliegtuigen en de woorden 
„Nederland 6 cent". Langs een der smalle en de aansluitende 
lange zijde is als randschrift aangebracht :„Voor het Natio
naal Luchtvaartfonds". In verband hiermede kan het zegel 
liggend of staand worden opgeplakt. 

Het wordt uitgevoerd in rotogravuredruk. De kleur is biuin, 
de afmetingen ziin dezelfde als die van de crisiszegels. 

Het zegel is geldig voor frankeering tot en met 31 December 
1936. 

Als dit nummer in handen van de lezers komt, is het nieuwe 
zegel dus verkrijgbaar. In de verzameline landkaartzegels 
zal nu ook Nederland waardig vertegenwoordigd zijn. 

Het zegel wordt aangekondigd in Dienstorder H. 581 van 
2 October. Daarin wordt nosr vermeld dat het verkrijgbaar 
is tot en met 30 November a.s. 

Portzegels in nieuwe tanding. 
Drie nieuwe waarden van de portzegels zijn met de nieuwe 

tanding IS'/, : 12'A verschenen, en wel de 1 cent (oplaag N), 
4 cent (oplaag I) en 20 cent. 

De zomerzegels. 
Dr. Van den Berg te Apeldoorn schrijft ons, van de l'A cent 

het plaatnummer 2 te bezitten, welk nummer ons tot dusver 
nog onbekend was. 
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Buiten koers te stellen waarden. 
Op 12 September j.1. deelde het hoofdbestuur der P.T.T. 

het Bondsbestuur officieel mede, dat de restanten van de op 
1 Januari a.s. buiten koers gestelde postwaarden op de kan
toren, waar zij aanwezig zijn, zullen worden afgestempeld en 
daarna in Den Haag zullen worden vernietigd. 

NED.-INDIE. 
De tariefsverlaging. 
In (de Nederlandsche) Dienstorder H. 580bis van 2 October 

wordt het volgende medegedeeld: 
1. Met inarang van 1 October j.1. is in het binnenlandsch 

verkeer in Ned.-Indië een verlaagd brief port van 7y, cent in
gevoerd voor door de Ned.-Indische postadministratie uit 
te geven postbladen. Deze postbladen, waar niets mag worden 
ingesloten, zijn voorzien van een opgedrukten postzegel van 
TA cent. 

2. Genoemd tarief geldt ook voor zoodanige postbladen, 
welke uit Ned.-Indië naar Nederland worden verzonden. 

BUITENLAND. 
CHINA. ' < .ji,M 
Bern deelde een uit drie deelen bestaand vouwblad van 

5 cents groen (Sun-Yat-Sen) op wit papier uit. De tekst 
bestaat op de voorzijde uit een opschrift in het Chineesch, 
dat vermoedelijk wel hetzelfde zal beteekenen als de regel 
daaronder, welke luidt: Carte lettre Chine. Overigens is de 
tekst aan de achterzijde in het Chineesch en het Engelsch 
gesteld, namelijk: Sold at 5 cents, en: Cut along this line. 

DANZIG. 
Een nieuwe buitenlandsche briefkaart verscheen in groot 

formaat zonder omranding. De waarde is 25 pf., de kleur rood, 
het karton roomkleurig. Als van ouds de bekende wapen-
teekening. 

DUITSCHLAND. 
Tijdens de „Beposta", waaromtrent ik in Augustus reeds 

schreef, zijn nog 4 kaarten met ambtelijken stempel van 3 pf. 
verschenen, alle den postzegels over Berlijn strooienden Mer-
curius toonende, echter in 4 kleuren, te weten rood, groen, 
blauw en bruin. 

De 64e oplaag der prentbriefkaarten van 6 pf. donkerbruin 
geeft de volgende 9 afbeeldingen: 1, 2, 3, 6, het nieuwe Kur-
hotel im Radiumbad Oberschlema; 4. Offenbach/Main, Rat
haus; 5. Butzbach, die Perle der Wetterau; 7. Stadtbad Chem
nitz; 8. Offenbach/Main, Technische Lehranstalten; 9. Offen
bach/Main, Schlosz am Main. 

ITALIË. 
Door Bern werd verdeeld een nieuw postbl^d van 25 c. 

groen. De stempel vertoont als steeds den koningskop naar 
links, doch is kleiner geworden en is nu maar 17 : 21 mm.; 
voorts nog een groot formaat prentbriefkaart van 30 c. biuin 
op lichtgeel karton. De adreslij nen loopen nu door tot ziJ 
links nagenoeg de afbeelding raken (83 mm.). 

SPAANSCH-MAROKKO. 
Eveneens door Bern werden nieuwe briefkaarten verdeeld 

van Marokko (Spaansche zone) en van het gebied Cabo Juby. 
Het zijn kaarten van 30 c. en van 30 c. + 30 c. rood op 
oranje-achtig karton. De stempel is nu liggend 21 : 35 mm. 
en vertoont een landschap met boomen. De tekst is iets ge
wijzigd, doch wijst er op, dat het buitenlandsche briefkaarten 
zijn, zoodat blijkbaar het tarief verhoogd is. De kaarten voor 
het genoemde gebied zijn met hoofddrukletters CABO JUBY, 
zwart in den stempel, als zoodanig aangeduid. Bij de dubbele 
kaarten is de scheidingslijn gekleurd aangegeven .De kaarten 
hangen volgens model K te samen. 

ZUID-AFRIKAANSCHE UNIE. 
Als vervolg op de vroeger reeds gemelde serie poststukken 

zijn nu te noemen: briefomslag 1 d. rood op roomkleurig 
papier (zeilschip); formaat 146:90. Een postblad, eveneens 
1 d. rood op roomkleurig papier, en een omslag voor geld-
brieven van 4 d. blauw (kraal) in het formaat 228 : 115. 

Dienstorder H. 541 van 11 September 1935 luidt: 
Veldpost. In verband met de oefeningen, te houden door de 

Lichte Brigade van 19 t.m. 25 September a.s., wordt — in 
samenwerking met den bestaanden postdienst — een veld
postkantoor opgericht, hetwelk voor den geheelen duur van 
deze oefeningen te Z u t p h e n gevestigd zal zijn. 

Dr. J. W. Smits meldt ons de typenraderstemped Veldpost 
* 5 * (Vellinga 172) van deze oefeningen, met zwart vier
kant blokje in plaats van de uuraanduiding. 

Mededeelingen P.T.T. XXXVIII van 18 September 1935 be
vatten de volgende kantoorwijzigingen: 

Het poststation te N o o r d b e r g u m wordt met ingang 
van 1 October 1935 opgeheven. 

Het hulppostkantoor te N ij e h o r n e wordt met ingang 
van 1 October 1935 vervangen door een poststation, dat res
sorteert onder het postkantoor te H e e r e n v e e n . 

Met ingang van 7 October 1935 werd een bijpostkantoor 
genaamd 's-Gravenhage-Jonckbloetplein gevestigd. 

Dr. Benders toonde ons een pakje waarop de koerseerende 
4 en 10 cent postzegels vernietigd waren met een violet 
kantoornaamstempel KATWIJK AAN ZEE in Egyptische 
letters ongeveer als de stempel Vellinga 58a. 

Wij ontvingen een drukwerk uit S e v e n u m, waarop de 
l'A cent postzegel vernietigd is met den datumstempel voor 
postwissels in violetten inkt 17. Sep. 1935 waaronder in zwart 
den kantoornaamstempel SEVEN UM in grotesque letters. 
Den onbekenden zender vriendelijk dank. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 119 VI. 
Nadat in het begin van dit jaar in de machine van de AVRO 

een nieuw datumstempel en afzenderscliché geplaatst werd, 
is thans omstreeks Augustus ook de waardestempel en het 
machinenummer vernieuwd. Van dit laatste hebben de 
cijfers 1 thans een langere ophaal. 

Machine 129 IIL 
Begin September werd deze machine voorzien van nieuwe 

cliché's model AA, terwijl ook tusschen de stempels een nieuw 
afzenderscliché opgenomen werd: een cirkel, door een kruis 
in vier deelen verdeeld, waarin de letters P B N A, verder 
het omschrift STUDEER TECHNIEK / THUIS. 

Machine 201 II. 
Deze machine van Centraal Beheer, die den laatsten tijd 

zeer slechte afdrukken leverde, werd thans ook geheel ver
nieuwd: datum- en waardestempel, machinenummer, dikkere 
waardecijfers (6 thans zonder bovenvlag) en afzenderscliché, 
hetwelk thans den vorm heeft van een tandrad, waarin de 
letters CB. 
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Machine 249 VII. 
Na de vernieuwing van alle stempels en afzenderscliché's 

ziJn thans ook de waardecijfers gewijzigd, voornamelijk van 
de oude te onderscheiden doordat de cijfers 6 van het nieuwe 
model zonder bovenvlag zijn. 

Machine 272 IV. 
Stempelt sedert kort zonder afdruknummer tusschen de 

stempels, doch met grootere reclame: SCHOLTEN'S / CAR
TON / PAKPAPIER / BOARDS / PACKING PAPER. 

Machine 334 II. 
In deze machine van de A.J.C, te Amsterdam blijkt half 

Mei nog een reclame-cliché links van den datumstempel af
gedrukt te zijn: een cirkel, waarin afbeelding van een huisje 
met ervoor een vlammend houtvuur en bijschrift: PINKSTER
FEEST 1935. 

Machine 336 II. 
Deze machine van de N.V. Noury & Van der Lande te 

Deventer stempelt thans zonder afdruknummer tusschen de 
stempels. 

Machine 360 III. 
De Hema te Amsterdam liet begin Augustus nieuwe waarde

cijfers in haar machine plaatsen, die iets dikker zijn dan de 
oude, terwijl de 6 thans zonder bovenvlag is. 

Machine 500 IL 
Nadat deze machine slechts weinig gebruikt is met het 

oorspronkelijke spinnewebcliché Centraal Beheer is in Sep
tember, evenals in machine 201, een nieuw cliché geplaatst: 
een tandrad met de letters CB erop. 

Machine 508 I-IL 
Model C3B, sedert 5 September in gebruik bü de N.V. Tha-

bur te 's-Gravenhage. Tusschen de stempels N.V. / THABUR 
/ DEN HAAG. Links bij type I: EXPOSITIE / JAARBEURS 
/ NIEUWSTE / ELECTRISCHE / ARTIKELEN IN / 6 / 
STANDS. Het thans in gebruik zijnde type II vermeldt in 
cursieve letters: Bezoekt / on-ze / modern / ingerichte / 
toonkamers. 

Machine 527 II. 
Het afzenderscliché van deze machine onderging een ge

ringe wijziging: het woordje DE verviel, zoodat overbleef 
NEDERLANDSCHE / MIDDENSTANDSBANK / N.V. 

Machine 532. 
Model C4B, sedert 7 Augustus in gebruik bij de N.V. Radio-

fabriek en Ingenieursbureau v.h. Van der Heem & Bloemsma, 
's-Gravenhage. Tusschen de stempels in cirkel HB, waar
doorheen een bliksemschicht. 

Machine 571. 
Model C3B, sedert 28 Augustus in gebruik bij de firma 

P. Proost & Zoon te Amsterdam. Tusschen de stempels verti
kaal naast elkaar de naam van het kantoorgebouw der firma: 
HET WAPEN VAN / AMSTERDAM, waartusschen de drie 
kruisen uit het Amsterdamsche stadswapen. 

Machine 575. 
Model C3B, sedert 1 September in gebruik bij de N.V. Van 

den Bergh's Stoomschoenfabriek „Monta" te 's-Hertogen-
bosch. Tusschen de stempels: N.V. VAN DEN BERGH'S / 
STOOMSCHOENFABRIEK / 's HERTOGENBOSCH. Links 
een rozentak, waarnaast en waarover: Uw voeten zullen / 
U dankbaar zijn ! / Monta / „STAP IN" / VOOR GE
VOELIGE / VOETEN / Ge loopt / op rozen. 

Machine 576. 
Model C3B, sedert eind Augustus in gebruik bij de firma 

André van Spaendonck & Zonen te Tilburg. Tusschen de 
stempels: ANDRE VAN SPAENDONCK / & ZONEN / 
FABRIKANTEN VAN / WOLLEN STOFFEN. 

Machine 597. 
Model C3B, sedert half September in gebruik bü de N.V. 

Oxyde te Amsterdam C. Tusschen de stempels N.V. „OXYDE" 
/ AMSTERDAM. 

Machine 598. 
Model C3B, sedert 10 September in gebruik bij de N.V. 

Nederlandsch-Italiaansche Agentschappen „Neita" te Amster
dam. Tusschen de stempels gedeeltelijk in rechthoek N.V. 
Neita (in schrijfletters). 

Hasler. 
Machine H. 602 II. 
Deze machine, gebruikt door de Willem II Sigarenfabrieken 

te Valkenswaard, stempelt tegenwoordig meestal zonder re
clame links van den datumstempel. 

Komusina. 
Machine K. 175 III. 
In den afzendersnaam van deze machine blijkt een kleine 

verandering in het begin van dit jaar te ziJn aangebracht: 
voorheen stond N.V. vóór den naam, thans erachter: H. 
HEDEMAN JR.'S TEXTIELFABRIEKEN N.V. 

Neopost. 
Machine N. 252 III. 
De firma Burgers te Zutphen gebruikt haar Neopost-

machine nu en dan ook zonder afzenderscliché links. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 30 XI. 
Als nieuw cliché tusschen de stempels valt van deze machine 

te melden IZAL / HET / DESINFECTIE- / MIDDEL, reeds 
eerder bekend van machine 45. 

Machine 56. 
Sedert begin Juni in gebruik bü de International General 

Electric Cy. Inc. te Batavia. Tusschen de stempels geen af
druknummer, doch een koelkast met ernaast het handelsmerk 
GE en eronder Int. General Electric Co. 

Machine 57. 
Een oud model met groote waardecüfers en oude cüfers in 

datum en afdruknummer. Gebruikt door de Int. Crediet- & 
Handelsvereeniging „Rotterdam," te Batavia. Tusschen de 
stempels het Rotterdamsche wapen in dubbelen cirkel met 
omschrift: INTERNATIONALE CREDIET- EN HANDELS
VEREENIGING / ROTTERDAM. 

Machine 59. 
Sedert Juni in gebruik bü de Indische Maatschappü voor 

Individueele Werkverschaffing te Batavia-Centrum. Tusschen 
de stempels: Centraal Comité / I.M.I.W. / STEUNT / DE / 
WERKLOOZEN. 

Machine 201 VL 
Een groote reclame werd in deze machine geplaatst: een 

afbeelding van een hooge bus met opschrift: HOLLANDSCHE 
/ TAFEL / BESCHUIT, daarnaast een koek met:"HONING / 
ONTBIJTKOEK en verder büschrift: BANDOENG / DEN 
HAAG / VALKENET'S BISCUITS. 

tucïitpost 
Zeilvliegen op het Jungfraujoch. 
Hoog in de Alpen, aan het eind van 's werelds hoogste 

spoorHjn, daar waar de eeuwige sneeuw ligt, op het Jungfrau-
joch, 3457 m. hoog, waren in de week van 16-20 September 
de zeilvliegers büeengekomen. Met hun ranke vliegtuigjes 
zeilden zü weg naar de diepte langs honderden meters hooge 
steile rotswanden en over de vele kilometers lange gletschers. 
Hier werden de betrouwbaarheid van het vliegtuig en de 
kundigheid en moed der vliegers terdege beproefd. 

De Zwitsersche posteryen verleenden toestemming om 
briefkaarten met de zeilvliegtuigen mede te geven. De post-
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HERHAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopü v ó ó r d e n 
5 e n d e r m a a n d aan de administratie toe te zenden en 
toch niet den uitersten termen van inzending af te wachten. 
Al wat na den 5en ontvangen wordt, zal in den regel tot het 
v o l g e n d n u m m e r moeten bewaard bl\jven. (In bij
zondere gevallen kan door adverteerders van dezen inzendings
termijn worden afgeweken). 

Men gelieve het papier slechts aan één zyde te beschryven. 
DE ADMINISTRATIE, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

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

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

van 10—-16 uur en op eiken len Zaterdag der maand van 
14—16 uur. Entree 10 cent per persoon. 

Behalve verzamelingen op post-, telegraaf- en telefoon
gebied, bevat dit museum talrijke philatelistische schatten. De 
plaatsruimte laat evenwel niet toe deze in haar geheel ter 
bezichtiging te stellen. Daarom wordt telkenmale een ander 
gebied geëxposeerd. 

Tentoongesteld zijn thans: 
a. de postzegels van Abessynië (Ethiopië); 
b. de postzegels van Erythrea (Italiaansch); 
c. de postzegels van Somaliland (Fransch); 
d. de postzegels van Somaliland (Britsch); 
e. de postzegels van Somaliland (Italiaansch); 
f. de postzegels van Egypte; 
g. verschillende voorwerpen, oude boeken en oude reso-

lutiën betrekking hebbend op het vervoer van de post; 
h. de van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotele

grafie ten geschenke ontvangen verzameling radio-apparaten, 
waaronder behoort de verzameling uit de nalatenschap van 
den heer A. Veder te Rotterdam, een der oprichters en vele 
jaren voorzitter van genoemde vereeniging. Deze verzameling 
is aangevuld met apparaten uit den Radiodienst van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, om den 
ontwikkelingsgang van het begin af te kunnen volgen. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 214—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 4—5 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 2%—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'A—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

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

n e g e n d e n bereiken, kan voor het in d i é maand te ver
schijnen nummer g é én n o t a meer worden genomen. 

DE ADMINISTRATIE. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering op Vrijdag 
6 September 1935, in „Pictura", te Groningen. 

De voorzitter opent om 16.00 uur de vergadering. Afwezig 
- zonder kennisgeving - de heer Cramerus. Onmiddellijk na de 
opening vraagt de heer Zwolle het woord. Namens het Bonds-
bestuur overhandigt hij den voorzitter een afslag van de 
Costerus-medaille met bijzondere inscriptie aan de achterzijde. 
De voorzitter verklaart dit persoonlijk geschenk van de 
Bondsbestuursleden op zeer hoogen prijs te stellen en drukt 
allen bestuursleden afzonderlijk de hand. De voorlezing van 
de notulen der vergadering van 20 April wordt uitgesteld tot 
de eerstvolgende Bondsbestuursvergadering. De Ie secretaris 
heeft aan alle Bondsbestuursleden toegezonden: 

1. Een lijst van 34 punten betreffende sedert 20 April 1935 
afgedane stukken. 

2. Een agenda van 11 punten voor deze bestuursvergadering. 

Ad 1. Belangrijkste der sedert 20 April 1935 
afgedane stukken. 

De vergadering besluit, dat de gedrukte lijsten van mede-
deelingen, welke de eerste secretaris toezendt aan de bestuurs
leden, in den vervolge ook zullen worden toegezonden aan de 
secretarissen der aangesloten vereenigingen. 

Aan „Helder" is medegedeeld, dat de Bond den Siteb-zegel 
niet heeft „aanbevolen", doch slechts zijn tusschenkomst heeft 
verleend voor verkrijgbaarstelling. Aan „Groningen" is mede
gedeeld, dat kwesties van afstempelingen nationale zaken 
zijn, die niet b\j de F.I.P. thuishooren. 

In de „Telegraaf" kwamen geregeld advertenties voor van 
de Atlas Stamp Ltd., Lugano, die reden tot klachten had 
gegeven. Genoemde firma bleek een verkapte naam te zijn 
voor E. S., die onder eigen naam niets doen kan en die 
vroeger te Luzern gevestigd was, doch later — onder anderen 
naam — naar Lugano was vertrokken. De mooie advertenties 
waren middel tot afzet van ondeugdelij ken rommel. De Bond 
achtte het raadzaam, de „Telegraaf" te waarschuwen, die 
daarop nadere documentatie vroeg, welk verzoek doorgegeven 
werd aan het Bondsinformatiebureau. Dit verzocht nadere 
inlichtingen bij relaties te Lugano en stelde de „Telegraaf" 
hiervan in kennis. Nadien zijn geen advertenties van deze 
firma meer in dit dagblad verschenen. 

Op een verzoek van den heer De Raaij om subsidie voor 
het medenenien van het boek Vellinga naar de Liphinprex te 
Brussel werd geantwoord, dat de heer Vellinga alle des
betreffende kosten zal dragen. 

Naar aanleiding van een vraag van den Bond aan de P.T.T. 
omtrent den naam van den postbushouder, wiens postbus
nummer voorkwam in een advertentie van de Nederlandsche 
Rakettenbouw in „L'Echo", deelde de P.T.T. mede, geen op
gave te verstrekken van den naam van den betrokken post
bushouder. De heer Polling heeft evenmin antwoord gekregen 
op zijn rechtstreeksche vraag aan genoemde firma. 

Aan het Postmuseum werden de bronzen proefafslagen van 
de Costerus- en Waller-medailles ten geschenke aangeboden, 
welke in dank werden aanvaard en op hoogen prijs werden 
gesteld. 

Zoowel van de familie Spitzen als van „Breda" kwamen 
overlijdensberichten binnen van den heer Spitzen. Deze kennis
gevingen werden met condoleances beantwoord, waarvoor 
dankbetuigingen werden terugontvangen. 

De aanmaak van cliché's der Waller- en Costerus-medailles 
werd opgedragen aan het Maandblad, dat daarvoor de laagste 
kostenopgave indiende. 

Van den secretaris van den Raad van Beheer ontving de 
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Bond mededeeling, dat de drukkosten voor verslagen der 
Bondsbestuursvergaderingen op denzelfden voet berekend 
worden als de drukkosten voor de verslagen der Bondsverga
deringen. Hiervoor werd aan den Raad van Beheer de dank 
van den Bond betuigd. 

De heer G. Keiser heeft den Bond bedankt voor de hem 
toegekende Waller-medaille 1935. Zijn hooge leeftijd belet 
hem, tot zijn leedwezen, deze onderscheiding persoonlijk te 
Groningen in ontvangst te komen nemen. 

De voorzitters der vereenigingen „Breda", „De Globe" en 
„Groningen" werden aangezocht zitting te nemen in het ka
pittel der Costerus-medaille 1935. 

Van den Duitschen Bond werd een uitnoodiging ontvangen 
tot deelneming aan zijn Philatelistendag te Mainz. De Bond 
volstond met het zenden van een telegram. 

De heer L. de Raaij schonk den Bond de beloofde jaar
gangen van „De Nederlandsche Philatelist", 50 boekjes „Post
zegels die een vermogen vertegenwoordigen" (om te schenken 
aan vereenigingen met jeugdafdeelingen) en een aantal 
cliché'a van Nederlandsche philatelistendagen. Hem werd voor 
deze schenkingen de dank van den Bond betuigd. 

Ad 2. De agenda. 
Van den persdienst der P.T.T. ontving de Bond ter kennis

neming, om te behouden, eenige nummers van „P.T.T.-
Nieuws", waarin vrij geregeld beschouwingen op postzegel
gebied en artikelen over de postgeschiedenig voorkomen. Hij 
vestigde de aandacht van den Bond op dit tijdschrift, waar
van reeds de vierde jaargang verschijnt. De abonnementsprijs 
is gering. Den heer Tresling zal worden verzocht voor elk 
der aangesloten vereenigingen een exemplaar ter kennis
making beschikbaar te stellen. 

De voorzitter heeft te Edam kennis genomen van een op 
keurige wijze verzorgde R. K. encyclopaedie, onder redactie 
van dr. G. Gorris S.J., Keizersgracht 272, Amsterdam. Be
sloten werd, ook voor deze encyclopaedie een artikel over 
„postzegelkunde" te doen samenstellen. 

Daar mr. W. de Beer, die nadere inlichtingen zou inwinnen 
omtrent het vraagstuk van verzekeren van postzegelverzame
lingen, niet aanwezig was, werd de behandeling van dit punt 
tot een volgende vergadering uitgesteld. 

De „oproep" betreffende de ƒ 2,50 N.-O.-I. „Jaya" (hoog
staand), „Bezit Buiten" en kopstaande „Dienst" heeft de 
ontstemming van de Bondskeuringscommissie opgewekt. De 
desbetreffende verklaringen van het Bondsbestuur hebben de 
leden der keuringscommissie niet bevredigd. Zij hebben des-
wegen voorloopig hun werkzaamheden geschorst. De voor
zitter kan het gevoelen van bedoelde leden niet deelen. Het 
Bondsbestuur was voornemens geweest, tot zitting nemen in 
een eventueel te benoemen commissie van onderzoek in de 
allereerste plaats de leden der keuringscommissie uit te 
noodigen. De overige Bondsbestuursleden zijn van oordeel, 
dat beter ware geweest ter zake eerst overleg te plegen met 
de keuringscommissie. Boos opzet noch kwade bedoeling zijn 
hierbij in het spel geweest; er is eenvoudig niet aan gedacht. 
Het hoofd der keuringscommissie, de heer Jorissen, heeft de 
vergadering van 20 April bijgewoond en was dus met de 
plannen van het Bondsbestuur volledig bekend. Hij heeft 
daartegen geen bezwaren geopperd. De heer Jorissen ver
klaarde, dat ook hij — toen — evenmin heeft gedacht aan 
de wenschelijkheid, eerst de keuringscommissie ter zake te 
raadplegen. Het Bondsbestuur besloot loyaal tegenover de 
leden der keuringscommissie te erkennen, dat hier harerzijds 
een tekortkoming was begaan. Een ontwerp van brief werd, 
staande de vergadering, opgemaakt en goedgekeurd. Daar in
gevolge den „oproep" slechts één zegel (kopstaand „Dienst") 
is binnengekomen, wenscht de Bond niet op een nader onder
zoek in te gaan. Den inzender van den bewusten zegel zal 
aangeboden worden, dezen door de keuringscommissie gratis 
te laten keuren. 

De heer Lefering, secretaris van de postzegelverzamelaars-
club „Batavia", had — gelet op plannen tot stichting van een 
N.-O.-I. Bond — bij den onzen inlichtingen ingewonnen om
trent statuten, huishoudelijk reglement, werkwijze, e. a. De 
eerste secretaris heeft deze inlichtingen onmiddellijk verstrekt-
Een herhaald verzoek — drie maanden later — doet vermoeden 
dat de inlichtingen hare bestemming niet hebben bereikt. Zij 

werden daarop ten tweeden male verstrekt. Bij onzen Bond 
is de vraag gerezen, waarom Indié prijs stelt op een eigen, 
afzonderlijken Bond, daar tot dusverre de onze de belangen 
onzer landgenooten in het Rij k-Overzee volgens zijn beste 
weten naar vermogen heeft behartigd ? Ondanks eventueele 
stichting van een JN.-O.-I. Bond is hij van plan, dit in de toe
komst te blijven doen. Wanneer men in Indië van oordeel is, 
dat een afzonderlijke N.-O.-l. Bond geregeld nuttig werk kan 
verrichten, heeit men gelijk, dat men naar de stichting daar
van streeft. 

Het ontwerp-diploma vari de Costerus-medaille, in zijn ge
wijzigde uitvoering, werd goedgekeurd. 

Voor toekenning van de Costerus-medaille 1935 werden 
— in besloten kring — enkele namen genoemd. Hoewel de 
Bondsbestuursleden, die zitting in het kapittel hebben, zich 
bleven voorbehouden die namen onder de aandacht der ver
gadering te brengen, besloot het Bondsbestuur — als zoo
danig — geen Depaalden candidaat voor de Costerus-medaille 
1935 in de kapittelvergadering te stellen. 

Het hoofdbestuur der P.T.T. heeft zich tot den Bond ge
wend met een voorstel van den heer Zilver omtrent oprichting 
van een centraal bureau voor verkoop aan verzamelaars van 
alle postwaarden der wereld. Op het postcongres te Cairo 
heeft Italië een dergelijk voorstel voor verkoop van Ita-
liaansche zegels in vreemde landen ter sprake gebracht. Het 
Bondsbestuur betwijfelt, of de heer Zilver voldoende de draag
wijdte en alle consequenties van zijn voorstel heeft ovefzien. 
Deze stuiten op dezelfde practische bezwaren als de verkoop 
van vreemde zegels door Bondsbemiddeling ten bate van 
andere bonden. Bovendien zouden bona fide handelaars door 
dergelijke bemiddeling worden benadeeld, terwijl deze hande
laars volkomen in staat geacht worden de door den heer Zilver 
bedoelde zegels met billijke, kleine winsten te leveren. Het 
Bondsbestuur staat afzijdig tegenover het voorstel van den 
heer Zilver en zal het hoofdbestuur der P.T.T. in dien geest 
adviseeren. Het zal echter deze kwestie in de Bondsverga
dering van 7 September ter sprake brengen. 

De Schweizerische Philatelisten-Verein te Bazel heeft de 
medewerking van den Bond verzocht tot ruil tusschen deze 
vereeniging en in aanmerking komende vereenigingen in ons 
land. Het Bondsbestuur zal dit verzoek ter kennis brengen 
van de aangesloten vereenigingen en ook dit punt ter Bonds
vergadering behandelen. Het betreft hier uitsluitend „r u i 1". 

De Union Philatélique de Geneve heeft onzen Bond be
noemd tot „membre correspondant". Zij zal ons op de hoogte 
houden van haar werk en vraagt ons hetzelfde te doen. Zü 
stuurt ons elke maand haar tijdschrift en verzoekt maande-
lüksche toezending van het onze. Het Bondsbestuur besloot, 
de benoeming — onder dankzegging — te aanvaarden. 

De begrooting 1934-1935 gaf tot enkele opmerkingen aan
leiding. De heer De Bas wees erop, dat de Bondsvergadering 
niet over deze begrooting kan oordeelen, als de aangesloten 
vereenigingen haar niet tijdig te voren ter kennisneming ont
vangen hebben. Enkele leden achtten de posten, uitgetrokken 
voor Bondsbestuursvergaderingen en representatiekosten te 
laag. De laatste post werd met ƒ 50 verhoogd. De heer De 
Bas blijft beide posten te laag achten. Hij wijst er met na
druk op, dat — doordien de werkzaamheid van den Bond 
gedurende de laatste jaren aanzienlijk is uitgebreid — deze 
meerdere kosten met zich brengt. Gelijk hij reeds op de Bonds-
vergadei-ing van 1934 heeft betoogd, acht hij contributie-
verhooging in de naaste toekomst onvermijdelijk, en wel van 
ƒ 0,35 op ƒ 0,50 per lid. Thans valt daarover op de Bonds
vergadering niet te spreken, omdat dit punt niet op de agenda 
is geplaatst. De heer De Bas ried echter ernstig aan, het 
volgend jaar dit punt wél op de agenda der Bondsvergadering 
te plaatsen en de Bondsvergadering van 7 September te 
Groningen reeds hierop voor te bereiden. è 

Onder de Bondsbestuursvergadering werd door Groningsche 
dames de thee geserveerd. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter om
streeks 18.00 uur de vergadering. 

Utrecht, 14 September 1935. 
De tweede Bondssecretaris, 

W. G. DE BAS, 
Postbus 1, Utrecht. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



I l l NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 OCTOBER 1935 

ZUMSTEIN SS EUROPA 
KATALOG 1936 WF" Zoo juist verschenen. 

Prijs voor Nederland franco f O 
Aangeteekend f 0,15 meer. ' ^ l ■ 

Postrekening Den Haag 1 1 0 7 5 0 . 
ZUMSTEIN & Cie, BERN/SCHWEIZ. 

(648) 

Keuringsdienst. 
In het vervolg zal het keurmerk van den Bond, op be

schadigde of gerepareerde zegels van Nederland en Koloniën, 
welke echt bevonden worden, in het midden van het zegel 
worden geplaatst. Deze stand van het keurmerk geeft dus 
aan, dat het zegel niet gaaf is. 

Namens de keuringscommissie. 
Het hoofd van den keuringsdienst, 

P. JORISSEN P.C.zn. 

BELGISCHE PHILATELISTENDAG. 
VERSLAG van den Belgischen Philatelistendag, gehouden op 

Zondag 21 September 1935, te Brussel. 
Mede met het oog op do Wereldtentoonstelling werd deze 

Philatelistendag ditmaal in de hoofdstad das lands gehouden. 
Des morgens o!m 10 uur waren alle congressisten (de alge
meene vergadering vindt in België altijd een week tevoren 
plaats) in de zaal van „Trois Suisses" vereenigd. 

Uit het jaarverslag valt aan te stippen, dat 5 nieuwe ver
eenigingen in den loop van het jaar tot den Bond waren 
toegetreden. Voorwaar een benijdenswaardig aantal. De con
tributie is dan ook lager dan bij ons. 

Bij het verslag van de tentoonstelling, gehouden in het 
„Palais des Beaux Arts" bleek, dat deze ook op financieel 
gebied een groot succes was geweest. Niet minder dan 
frs. 30.000 kon als bate aan de kas van den Belgischen Bond) 
den organisateur van deze tentoonstelling, worden afgedragen. 

De Médaille de Mérite Philatélique werd ditmaal uitgereikt 
aan den heer Edouard Ie Joly, den president van de Luiksche 
Philatelisten Vereeniging, een der veteranen van de Belgische 
Philatelie. 

Een uitgebreide discussie ontstond naar aanleiding van de 
prijspolitiek van den heer Champion in den laatsten catalogus 
Yvert & Tellier. Men was in het algemeen niet tevreden met 
de prijsverlaging der Belgische zegels en drong erop aan ,dat 
de Bond een eigen Belgischen, ja liefst wereldcatalogus zoü 
uitgeven. De voorzitter toonde aan, dat het laatste technisch 
onmogelijk is en de Fransche vertegenwoordiger, de heer 
Berthelot, deelde mede, dat een eigen Bondscatalogus in 
Frankrijk een echec was geworden. De meer ervaren Phila
telisten, onder wie de oude heer De Smeth, meenden ,dat men 
niet tegen den Yvertcatalogus kon oproeien, doch veroor
deelden eveneens de prijspolitiek van den heer Champion en 
rieden de vergadering aan hun goede zegels niet voor een 
appel en een ei weg te doen. 

Ten slotte werd nog geklaagd ove»" het feit, dat door de 
autoriteiten wordt toegestaan, dat enkele bevoorrechte poli
tieke personen presentexemplaren van Belgische zegels on
ijetand ontvangen. De minister was hierover reds geïnter
pelleerd en men zou in deze richting verdere stappen onder
nemen. Algemeen was men van oo'''deel, dat aan dergelijke 
zegels geen andere waarde was toe te kennen dan aan 
specimenzege's en dat fantasieprijzen voor deze onofficieele 
producten ongemotiveerd zijn. 

Een zeer geanimeerde lunch besloot deze vergadering, waar
b'i de voorzitter nog uiting gaf aan 7iin dank voor de vriende
lijke ontvangst te Groningen en tijdens welke een telegram 
van den heer C''ämerus uit G^ra binnenkwam, dat met hand
geklap werd begroet. Ondergeteekende was in de gelegenheid 
te mcmoreeren, dat hij 14 jaar geleden ten tijde'van de Natio
nale Tentoonstelling in het Palais d'Egmont den Nedsr
la^dschen Bond voor den eersten keer te Brussel heeft mogen 
vertegenwoordigen en kon tot zijn vyergde constateercn, dxt 
sindsdien zoowel de beide Bonden als de beide landen van 
goede buren tot goede vi lenden waren geworden. W. S. W. 

J. K. RIETDIJK. 

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

AGENDA voor de algemeene vergadering op Zondag 27 Oc
tober 1935, des namiddags te 2 uur, in restaurant „De 
Kroon", Spui, Den Haag. 

1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der algemeene vergadering van 18 November 1934 

te Amsterdam. (Zie Maandblad December 1934). 
3. Verslag over 1934. (Zie jaarboek 1935). 
4. Rekening en verantwoording 1934. Rapport van de finan

cieele commissie. (Zie jaarboek 1935). 
5. Begrooting 1936. (Zie Maandblad September 1935). 

6. Reglementswijziging. 
Art. 6. Het gestelde achter b vervalt; voor c, d, e en f wordt 

nu gelezen: b, C, d en e. 
Art. 15. De eerste regel wordt gelezen: „Het bestuur be

staat uit hoogstens zeven leden." 
In het gestelde achter c vervallen de woorden: „terwijl de 

volgende functiën". 
Het gestelde achter e en g, alsmede de laatste 3 regels 

onder h vervallen. 
Voor f en h wordt gelezen: e respectievelijk f. 
Als laatste alinea wordt aan dit artikel toegevoegd: „Een 

der bestuursleden kan tevens de functie waarnemen van di
recteur der afdeeling verkoop." 

Art. 16. In den derden l"egel van de derde alinea tusschen 
de woorden „einde" en „drie" in te lasschen: „één c.q." ' 

Toelichting: Met deze wijzigingen wordt overeenstemming 
gebracht met den bestaanden toestand van 5 bestuursleden. 

Art. 26. 2e alinea te lezen als volgt: „de bibliothecaris en 
de directeur van de afdeeling verkoop brengen evenzoo jaar
lijks verslag uit." 

Art. 82. De 4e alinea vervalt. (Gaat in gewijzigden vorm 
naar art. 41). 

Art. 41. Het navolgende wordt aan dit artikel toegevoegd: 
Voor elke afdeeling brengt één afgevaardigde stem uit, in 

verhouding tot het aantal leden, waarvoor zijn afdeeling re
tributie geniet, en wel 510 leden 5 stemmen; 1120 leden 
10 stemmen; 2130 leden 20 stemmen; 3140 leden 30 stem
men: 41 50 leden 40 stemmen; 51 en meer leden 50 stemmen. 

Bij schriftelijke stemming gebruiken de afgevaardigden 
der afdeelingen, welke minder dan 11 leden tellen, gekleurde 
stembriefjes, elk ter waarde van 10 stemmen. Afgevaardigden 
van afdeelingen, welke hoogstens 10 leden tellen, alsmede de 
overige leden, gebruiken witte stembriefjes, elk ter waarde 
van 1 stem. 

Art. 42. Voor de woorden: „moeten minstens twee perso
nen", te lezen: „kunnen meerdere personen". 

Art. 48. De eerste zin te lezen als volgt: „De jaarlijksche 
contributie voor de gewone leden bedraagt f 5.—." 

Art. 56. In don 9en regel van boven vervallen de woorden: 
„en aankoop". 

Art. 60 en art. 61 vervallen. 
Art. 63. In den eersten regel van boven vervallen de woor

den: ..en aankoop". 
7. Verkiezing van een voorzitter, een secretaris en een direc

teur verkoop, wegens periodiek aftreden; zij zijn her
kiesbaar. 

8. Aanwiizing der plaats, waar de volgende algemeene ver
«•adering zal geschieden. 

9. Rondvraag en sluiting. 
N.B. Voo' afdeelingen, welke geen vertegenwoordiger zen

den, vervalt het recht op retributie. 
Nieuwe leden. 

538. H. de Jager, p.a. Born. Sum. Handel Mij., Medan (Sum.). 

ZICHTZENDINGEN. 
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547. A. W. Meijboom, p.a. A.P.C., Singapore. 
559. A. Liesker, p.a. A.P.C., Singapore. 
654. Granhoff, Hotel Wilhelmina, Menado (Celebes). 

Aanmeldingen. 
mevr. H. Dumoulin-Smeets, N.K.P.M., Sei Gerong, Palem-

bang (Sum.). 
G. Schut van Gisbergen, Oranjelaan 12, Palembang (Sum.). 
Abdoel Djailani, Ass. Demang, 7 Oeloe Palembang (Sum.). 
W. H. Elink Schuurman, Marine Departement A.P.C. Sin

gapore. 
H. W. Reinking, Bromostraat 32, Malang (Java). 
mr. D. Mulder, Parallelweg 9, Semarang (Java). 

Adres wy zigingen. 
731. C. N. Swart, p.a. B.P.M., Pangkalan Brandan (Sum.). 
142. E. J. Martens, 36 Rue Verdi, Nice (France). 

21, L. W. van den Heuvel, Paul Gabriëlstraat 83, Den Haag. 
947. L. C. Kissing, Darmo Boulevard 102, Soerabaja (Java). 

37. J. E. Edie, Sweelinckstraat 63, Den Haag. 
420. dr. L. P. van Lelijveld, Siantar Dokterfonds, Pematang-

Siantar (Sum.). 
535. H. Jochems, onbekend adres. 
551. ir. H. Beltman, p.a. Kantoor B.P.M., Den Haag. 
446. W. H. Eichhorn, Bartolottilaan 14, Soest. 
578. J. C. Weller, p.a. P.T.T., Soerabaja (Java). 
454. G. van Diemen, p.a. L. W. Tjaden, le Braamstraat 26, 

Den Haag. 
429. J. D. Pock, Motipur Sugar Factory, Motipur B.N.W. Ry, 

Muzaffarpur Dst., British-India. 
744. B. J. Suermondt, p.a. Bijbank van de Javasche Bank, 

Amsterdam, C. 
115. J. Engels, onbekend adres. 

985. A. A. Magendans. 
91. dr. B. Bakker. 

68. J. H. Götz. 

267. G. Altman. 
980. Th. Allebrandi. 

Bedankt. 

Geroyeerd. 

Overleden. 

Mededeeling. 
De heer P. H. van der Weg, sectiehoofd voor Dordrecht, 

is verhuisd naar Reeweg 12, Dordrecht. 
Als sectiehoofd van de afdeeling Haarlem is thans op-

p-et'eden de heer B. ter Brugge, Schoterboschplein 21, Haar
lem. 

Tdem van de afdeeling Nijmegen, de heer G. J. A. Bolk, 
Giaadt van Roggenstraat 6. Nijmegen, die tevens is ge
worden de penningmeester van het bestuur der afdeeling 
Nijmegen. 

Afdeeling verkoop. 
De directeur maakt den deelnemers erop attent, dat zij ver

plicht ziin zich er van te overtuigen, dat in de boekjes geen 
verwisseling van zegels heeft plaats gehad. Wordt verwisse
ling vastgesteld, dan moet zulks terstond aan den directeur 
worden bericht, wil men zich niet aan een te betalen ver-
coeding bloot stellen. Verder dienen de deelnemers zich ervan 
te overtuigen, dat de zendingen aan het juiste adres worden 
afgegeven; men verlange een geteekend ontvangbewüs, zulks 
om een eventueel zoek raken van zendingen te voorkomen. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. De voorzitter, de heer Aug. Schröder, heet 

de leden welkom in de eerste bijeenkomst na de vacantie en 
betreurt te moeten mededeelen, dat de heer L. van £ssen, in 
verband met zijn gezondheidstoestand, voorloopig waarschijn
lijk niet zal kunnen komen. Een aangename mededeeling is, 
dat er 3 candidaten zijn voor het lidmaatschap, waaronder 
een dame. Als inleiding tot de besprekingen herinnert de voor
zitter aan eenige philatelistische genoegens, die te smaken 
vielen in de weken, dat philatelistisch werk gewoonlijk blijft 
rusten. Spreker noemt de tentoonstellingen te Bi-ussel, 
Königsbergen, Berlijn, Mainz, Wiesbaden, Warnsdorf en 

München. Vervolgens bespreekt de voorzitter een artikel, dat 
eenige maanden geleden in „Die Postmarke" is verschenen, 
handelende over de last en ergernis, welke ongevraagde zicht-
zendingen dikwijls aan de ontvangers berokkenen. De heer 
Schröder raadt iedereen aan in zoo'n moeilijk geval zich tot 
het Bondsinformatiebureau te wenden. Na lezing der notulen, 
die goedgekeurd worden, volgt eenige discussie over het al of 
niet moeten verschijnen met een postzegelcollectie hy den 
fiscus. Hierop houdt de voorzitter een causerie over de zegels 
van Oldenburg. De spreker geeft een uitvoerige uiteenzetting 
over de drie uitgiften in drukwijzen, papiersoorten, kleuren, 
waarden en typen en laat intusschen vele bladen met kost
baar materiaal rondgaan. De heer D. de Vries vertolkt in 
een korte rede den harteliiken dank van de toehoorders. Na 
de pauze wordt de gebruikelijke verloting gehouden. Bü de 
rondvraag komt de heer R. E. P. Maier nog even terug op 
de ongevraagde zichtzendingen. HiJ zou gaarne een goede 
gedragslijn kennen om aan schurker^en te ontkomen. Hierop 
ontspint zich een discussie, waaraan de beeren De Vries, Van 
der Kar en de voorzitter deelnemen. Ten slotte verklaart 
de heer Maier zich bereid ter bevoegder plaatse te gaan 
informeeren en hierover in een volgende vergadering mede
deeling te doen. De geanimeerde vergadering wordt te 10'X 
uur gesloten. W. F. G. H. 

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

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

Als de voorzitter, de heer Crame-
rus, de vergadering opent, zijn 41 
leden aanwezig. Terwijl alle aanwe
zigen zich van hun zetels verhef
fen, wijdt hij enige treffende woor
den aan de nagedachtenis van Ko
ningin Astrid van België. Het tra
gisch en zo diep droevig verscheiden 
van deze jonge Vorstin heeft in de 
gehele wereld de innigste deelneming 
verwekt. Uit het hoge Noorden was 
Zij gekomen, om liefde en geluk uit 
te strooien over Haar Koninklijken 
Gemaal, over Haar lieftallige kin
deren en niet in het minst over het 
Belgische Volk. Door haar grote 
eenvoud, alsmede ook door Haar 
schone gaven van hart en geest, 

was Zij de lievelinge der Belgen geworden en werd Zij ook 
in Nederland hogelijk geëerd en bemind. Zich dan tot den 
heer Boks, voorzitter van „Philatélisme" te Antwerpen, 
wendend, zegt de voorzitter, dat onze Belgische vrienden er
van overtuigd mogen zijn, dat onze postzegelvereniging, welke 
door de hechtste gevoelens van vriendschap met „Philaté
lisme" verbonden is, oprecht hun smart en hun rouw over dit 
onherstelbaar verlies deelt. 

Daarna woi'den de notulen van de vorige vergadering goed
gekeurd en de heer Jaspers met algemene stemmen als lid 
aangenomen. De voorzitter dankt den heer Colen, die bij her
haling fraaie zegels heeft geschonken voor de jeugdclub. Be
sloten wordt, de heren Haalman, Van Loo en Mulder als lid 
te royeren wegens contributieschuld en den heer Oudenhoven 
af te voeren wegens onbekend adi'es. 

Ingekomen is een schrijven van „Philatélisme", waarin dank 
wordt gebracht voor onze bewijzen van deelneming, betuigd 
bij het overlijden van Koningin Astrid. 

Dr. Gomei-s jr. zond een groet uit Lugano. Voor de brochure 
„De veldpost van Oostenrijk-Hongarije" door K. E. König 
bleek geen belangstelling te bestaan. 

H"! voorstel van het bestuur tot wijziging van het regle
ment, zoals in het Maandblad van 16 September gepubliceerd, 
werd goedgekeurd. Waar de heer Soutendam een eventuele 
benoeming tot 2en secretaris niet wenste te accepteren, heeft 
de heer Hekking zich bereid verklaard deze functie voorlopig 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEl^VEILINGEN. 
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waar te nemen. Tot zijn benoeming wordt besloten en dankt 
de voorzitter hem voor zijn bereidwilligheid. 

Dr. Gommers leest vervolgens het verslag voor van de 
Philatelistendagen te Groningen — samengesteld door den 
heer Jacobs, die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn —, 
waardoor de leden een algemene indruk van het aldaar be
sprokene krijgen. De voorzitter dankt beide heren voor hun 
arbeid en brengt lof aan de vereniging „Groningen" voor de 
keurige wijze, waarop alles tijdens de congresdagen was ge
regeld, waardoor geen wanklank werd gehoord en allen zeer 
voldaan huiswaarts keerden. 

Voorts wordt medegedeeld, dat de Nederlandsche Vereeni-
ging en de heer Smeulders oude catalogussen schonken voor 
onze jeugd, waarvoor hun dank zal worden gebracht. De heer 
Cramerus deelt mede, dat hij tot zijn spijt, wegens verbluf 
buitenslands, verhinderd was het Belgische Congres biJ te 
wonen. De heer Boks is zo vriendelijk ons daarvan een verslag 
te geven. 

In Groningen werd tot het Bondsbestuur de vraag gericht, 
of het juist is, dat de zegels, die thans aan de postkantoren 
worden ingewisseld, in de reiksveilingen zouden opduiken. 
De Bond beloofde bij de P.T.T. te informeren. De heer Smeul
ders stelt voor de Bond te verzoeken, dit schreven ten 
spoedigste te doen uitgaan, opdat de verzamelaars nog vóór 
1 Januari van het daarop ontvangen antwoord kennis kunnen 
nemen, waartoe wordt besloten. 

Voor de verloting, welke thans volgt, zijn in dank zegels 
ontvangen van de heren Botterman, Francq, Martens, Bos
man en Schuermans. Na rondvraag wordt de vergadering door 
den voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

* * 
* 

Na een maand van vacantie werd de eerste bijeenkomst der 
jeugd Philatelisten club weer gehouden. Behalve enige leden, 
die nog met vacantie waren, ontbrak er geen enkele. De animo 
was er weer. Verschillende catalogussen, postzegels en foto's 
van de tocht naar Antwerpen werden verloot. Daarna ruilen. 
Een paar leden, die naar pensionaat gingen, drukten hun te
vredenheid uit over het gezellig samenzijn en hoopten in de 
vacanties weder ter vergadering te mogen komen. 

Nieuw lid. 
242. (S.E.Z.BE.). B. C. Jaspers, Cavaleriestraat 11, Breda. 

Candidaat-leden. 
Jakob Boxern, boekhandelaar. Nieuwe Binnenweg 245, Rotter

dam, C. (Voorgesteld door H. J. Knyp jr., te Rotterdam). 
A. P. A. M. Wünekus, journalist, Speelhuislaan 74, Breda. 

(Voorgesteld door A. H. Martin, te Breda). 
Overleden. 

183. E. A. R. A. Jansen, te Amsterdam. 
Bedankt als lid. 

486. J. F. G. Bode, te Haarlem. 
322. mej. M. A. Bongers, te Weesp. 
198. F. H. Brinkman, te Amsterdam. 
330. J. J. C. de Kort, te Treebeek. 
181. Joh. Remeijn, te Rotterdam. 

Geroyeerd als lid. 
132. P. Haalman, te Breda. 
46. I. M. K. van Loo, te Oudkarspel. 

393. B. H. Mulder, te 's-Hertogenbosch. 
Afgevoerd als lid. 

66. H. van Oudenhoven, laatst te Brussel. *) 
Adreswijzigingen. 

221. Maurice Baeten, thans Rue du Midi 1-3, Brussel. 
444. thans mevrouw A. J. Dekker Hissink-van Deventer, 

Pauwenlaan 61, 's-Gravenhage. 
245. Robert Hanselmann, thans Waffenplatzstrasse 38, 

Zürich-Enge (Schweiz). 
339. H. P. A. Holland, thans Cannaplein 8, Soerabaja (Java). 
1'5. C. J. Lammers, thans 't Hofke 64, Eindhoven. 
315. me/r. W. J. Mulder-Veldhuijsen, thans Zuivelstraat 13, 

Be gen-op-Zoom. 
'') Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

J. K. RIETDIJK. 

Bekendmaking. 
De administrateur der rondzendingen verzoekt inzending 

van boekjes met zegels voor de afdeeling Nederland en Ko
loniën. Deze gaan direct in circulatie, aangezien hiervan 
geen voorraad is. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 28 October 1935, des avonds 

te 8 uur, in de „Beurs van Breda", te Breda. 
Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 14 No

vember 1935, des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te 
Ginneken. 

Jeugdbijeenkomsten. Zondag 3 November 1935 voor hen, 
wier geslachtsnaam begint met A tot M, alsmede voor de 
meisjes, en Zondag 18 November voor hen, wier geslachts
naam aanvangt met N tot Z, beide des voormiddags te 
10>^ uur boven café „Riche", Van Coothplein, Breda. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Zater
dag 28 September 1935, in hotel Krasnapolsky, te Am
sterdam. 

Te ruim 8 uur opent de voorzitter de door 49 leden en 
3 introducé's bezochte vergadering en heet meer in het bij
zonder de laatsten welkom, alsmede den heer Zeeland, die 
voor het eerst als lid aanwezig is. Hij herinnert aan de leven
dige, in goeden toon gehouden discussie van de laatste ver
gadering en hoopt, dat ook in het vervolg een aangename 
samenleving uit den boezem der vergadering het geval moge 
ziJn. Vervolgens brengt hij verslag uit over de Bondsdagen te 
Groningen en brengt lof aan de gastvrouw voor de uitstekende 
wijze, waarop zij deze dagen geregeld heeft. Hij bespreekt de 
tentoonstelling en vindt, dat een nationale tentoonstelling uit 
twee deelen moet bestaan, n.1. een voor beginnenden en een 
voor gevorderden. Zeer speciaal brengt hij in herinnering, 
dat de aan den heer Zwolle toegekende Waller-medaille is 
geschied naar aanleiding van een verzoek van de U. Ph. V. 
en „Hollandia". Hij komt nogmaals op tegen de wijze, waarop 
de beker wordt toegekend. De heer Zwolle deelt de beslissing 
mede der P.T.T. over vernietiging van de op 1 Januari 1936 
uit koers komende postwaarden. Besproken wordt, hoe persi
flage in verschillende couranten over de philatelic terecht gezet 
kan worden en wijst op het allermisselijkst begin van 
een stuk in de „Groene", alsmede op een dergelijk stuk in 
het Handelsblad. De voorzitter heeft een paar malen aan
geboden, om gratis bijdragen op philatelistisch gebied, b.v. 
éénmaal per maand, aan het Handelsblad te verstrekken; men 
beweert geen ruimte beschikbaar te hebben ! Af en toe geeft 
het Handelsblad een korte mededeeling over een philatelistisch 
onderwerp, nooit iets ernstigs, wel een minderwaardig af
brekend stukje. Besloten wordt, dat namens de aanwezige 
Handelsblad-abonné's onze vereeniging direct zal protesteeren 
en dat verder via den Bond zal worden geprotesteerd. 

De 7 candidaat-leden, de beeren Hollenkamp, Kamphuijs, 
Lankhorst, Van Leeuwen, Van der Mark, Slothouber en Till
man, worden met algemeene stemmen als lid aangenomen; 
de 3 aanwezigen worden als zoodanig hartelijk verwelkomd. 

Gedurende de pauze laat de heer Zilver weer eenige bladen 
van zijn verzameling zien om aan te toonen hoe hieruit jeug
dige verzamelaa>-s een bepaalde richting kunnen vinden. Voor 
zijn bereidwilligheid om wederom iets van zijn pogingen te 
laten zien, brengt de voorzitter hem daarna hartelijk dank. 
Er ziin klachten dat de portefeuille te lang blijft liggen; 
verzocht wordt om vluggere doorzending, daar het schade 
brengt voor de medelezers. Anders moet boetebepaling worden 
toegepast. Het bleek dat de portefeuille gebracht was bij 
een lid, die niet op de lijst voorkwam ! 

Na een veiling van 12 kavels volgt een algemeene verloting 
van 25 priizen. Ditmaal kwamen aan de beurt de leden nrs. 1, 
39. 139, 253, 56, 66, 41, 163, 317, 244, 84, 124, 341, 290, 
321, 93, 329, 335, 69, 49, 44, 22, 251, 40 en 32. Te kwart over 
10 volgt sluiting. W. G. Z. 

ZICHTZENDINGEN. 
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Aangenomen als lid. 
G. Th. Slothouber, Amstellaan 82 I, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door J. A. Kastein). 
G. Kamphuijs, Amstelveenscheweg 860, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door P. van Liere). 
N. A. Tillman, Amstelkade 127 III, Amsterdam, Z. (Eigen 

aangifte). 
A. P. M. Hollenkamp, Joh. Verhulststraat 171, Amsterdam, Z. 

(Voorgesteld door mr. Jos. van Gastel). 
W. M. Lankhorst, Santhorstlaan 64, Wassenaar. 
P. van der Mark, Paul Krugerstraat 4, Wassenaar. (Voor

gesteld door W. W. Helmholt). 
J. J. C. van Leeuwen, Beethovenstraat 10, Amsterdam, Z. 

(Voorgesteld door G. J. Slootjes). 
Adresveranderingen. 

W. G. Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Amsterdam, Z. 
W. H. Saehls, Rivierenlaan 180, Amsterdam, Z. 
J. Veerman, Huize Bonito, Leidschekade 93, Amsterdam, C. 
P. J. J. Verheusele, Wijsmullerstraat 43 hs., Amsterdam, W. 
O. M. Vellinga, Banstraat 15, Amsterdam, Z. 
A. Volmer, Hotel Americain, Amsterdam, C. 
P. C. Hooijkaas, Bilderdijkstraat 21d, Amsterdam, W. 

Bedankt als lid. 
H. Schutte, J. M. Coenenstraat, Amsterdam. 
H. J. G. Strasmeijer, Sumatrastraat, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergaderir^ op Zaterdag 19 October 1935, des 

avonds te 8 uur, in het „Parkhotel", Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 26 October 1935, des avonds 

te 8 uur, in „Kra&napolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 

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

Albrecht Thaerlaan 6, Maartensdijk (Post Utrecht). 

VERSLAG van de algemeene vergadering van Dinsdag 24 
September 1935, des avonds te 8 uur, in de Dietsche 
Taveerne, te Utrecht. 

Aanwezig 44 leden en 4 introducé's, de heeren Fuchs, Wins-
ser, Ebell en Timmer; een hoopgevend aantal. 

In zijn openingswoord herdenkt de voorzitter het smartelijk 
overlijden van H. M. Koningin Astrid en roept een woord 
van welkom toe aan mevrouw Van Tielraden, die teruggekeerd 
is van een buitenlandsche reis, benevens aan de reeds ge
noemde gasten. Hij geeft kennis van het bedanken van den 
heer Van der Woude om gezondheidsredenen als sectiehoofd; 
het doet hem pleizier den heer Van der Woude weer in ons 
midden te zien; gereleveerd wordt het vele, dat genoemde 
heer in de zoo moeilijke functie voor de vereeniging heeft 
gedaan. De voorzitter zegt vervolgens notaris Ridder dank 
voor zijn belangelooze medewerking bij de totstandkoming 
van de koninklijke goedkeuring op de gewijzigde statuten en 
den heer Moesman voor de schenking van een plaat voor de 
gratis verloting. 

De notulen van de Juni-vergadering worden goedgekeurd. 
De heer Noordhof f wordt benoemd op de vacante plaats van 
sestiehoofd en terstond als zoodanig geïnstalleerd. In zijn 
antwoord zegt de heer Noordhoff, dat er met hem geen 
grapjes te maken zijn als het aankomt op de beide zorgen
kinderen van de sectiehoofden: het doorzenden en afrekenen 
der rondzendingen. 

De 5 candidaat-leden worden allen aangenomen. 
De uitslag van den landenwedstrijd 1934-1935 heeft tot 

resultaat, dat de wisselbeker weer gedeeld zou moeten worden; 
nu tusschen de heeren Kaub en Cortenbach. De heer Kaub 
deelt evenwel mede den wisselprijs af te staan aan den heer 
Cortenbach. Voor den landenwedstrijd zijn 3 inzendingen 
Italië, waarvan die van den heer Cortenbach buiten mede
dinging is. De beide andere worden gewaardeerd in de volg
orde: 1. Tholen, 2. De Bruijn. 

Bij de rondvraag zegt de heer Van der Woude dank voor 
alles, wat de leden voor hem hebben gedaan. 

Na een geanimeerde veiling en verloting sluit de voorzitter 
de vergadering. J. J. A. H. N. 

Nieuwe leden. 
J. R. van den Wall Bake, Utrecht. 
W. M. F. Sutherland, Maartensdijk. 
A. Th. A. Artz, Amersfoort, 
dr. G. C. Hirsch, Bilthoven. 
J. F. Hammer, De Bilt. 

Candidaat-leden. 
J. E. Timmer, chef de bureau bij v. G. & L., Utrecht. 
A. C. Verhoef, leeraar, Utrecht. 
C. H. Ebell, employé b. d. Steenkolen Handelsver., Utrecht. 
J. Fuchs, kantoorbediende, Utrecht. 
J. Winsser, dierenarts, Bilthoven. 
B. H. Gerritsma, leeraar, Utrecht. 
V. S. Eram, Montmorency, Frankrijk. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 21 October 1935, des 

avonds te 8 8uur, bij den heer Cortenbach. 
Ledenvergadering op Dinsdag 29 October 1935, des avonds 

te 8 uur, in de Dietsche Taveerne, te Utrecht. 
Agenda. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 

4. Bestuursverkiezing. Aftredend de heeren De Bas, De 
Bruijn, Deenik en Harbrink Numan; allen herkiesbaar. 5. Bal
lotage. 6. Jaarverslag secretaris. 7. Jaarverslag penning
meester. 8. Jaarverslag directeur verkoophandel. 9. Jaarver
slag directeur groep Z. 10. Begrooting 1935-1936. 11. Uit
reiking wisselbeker. 12. Groote verloting. 13. Landenwedstrijd 
over Nederland 1, 2 en 3 in paren of strips. 14. Veiling. 
15. Rondvraag. 16. Sluiting. 

JAARVERSLAG van de U. Ph. V. over het vereenigings-
jaar 1934-1935. 

Een jaar zonder schokkende gebeurtenissen. 
Gehouden werden 10 bestuurs- en 10 ledenvergaderingen, 

zoomede 1 buitengewone bestuursvergadering. De bestuurs
vergaderingen werden wederom alle gehouden bij den heer 
Cortenbach; de ledenvergaderingen tot April 1935 in Hotel 
de l'Eurone, daarna in de bovenzaal van de Dietsche Taveerne. 
Het is alleszins te betreuren, dat we door afbraak van het 
eerstgenoemde moesten verhuizen; de groote societeitszaal in 
l'Europe, die wii, hoewel wij er geen recht op konden doen 
gelden, zoo eenigszins mogelijk door de welwillendheid van 
den eigenaar konden bezetten, is in Utrecht niet (dan met 
groote financieele offers) te vervangen. 

De ledenvergaderingen werden gemiddeld bezocht door ruim 
38 leden (vorig je ar 37); op alle vergaderingen heerschte 
wederom een gezellige, prettige geest. 

Het aantal leden bedraagt nu 161 (74 werkende en 87 
corresDondeerende (vorig jaar respectievelijk 165, 65 en 100). 
Vergeleken met het vorige jaar alzoo in totaal een terug
gang van 4 leden. Beschouwen we de cijfers gedetailleerd, 
dan zien we een toename van de werkende leden met 9 tegen
over een verlies aan correspondeerende van 13 (hieronder 4 
handelaren, die bedankten en één — Efferl — die wegens 
bedriegeliike handelingen werd geroyeerd). De toename van 
het aantal werkende leden en het weer vergroote vergadering-
bezoek is een belangrijk lichtpunt; het is tevens een bewijs, 
dat de vereenigin" inwendig kerngezond en levenskrachtig 
blijkt te zijn. In dit verband moge ook nog opgemerkt, dat 
in de eerste twee maanden van het nieuwe vereenigingsjaar 
zich weer een groot aantal werkende leden aanmeldden. 

De periodiek aftredende bestuursleden Kaub, Cortenbach, 
Ballet, Van der Woude en Raatgever werden bij acclamatie 
herkozen. In den loop van het vereenigingsjaar trad de heer 
Van Riezen om redenen van particulieren aard af als secre
taris. Onze voorzitter wees daarbij on het vele dat genoemde 
heer voor de vereeniging verricht heeft en op de zuinige wii ze, 
waarop hij het secretariaat beheerde. Als opvolger werd be
noemd de heer Harbrink Numan. 

Aan het einde van het vereenigingsjaar bedankte de heer 
Van der Woude om gezondheidsredenen als sectiehoofd; ook 
aan dezen heer een woord van d'^nk voor de vervulling van 
de zoo ondankbare taak van sectiehoofd. 

Tot leden van de verficitatie-commissie werden benoemd 
de heeren Evers en Van Gittert. 

Afgevaardigden der Bondsvergadering waren de heeren dr. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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Van Gittert, Deenik en Harbrink Numan; leden van den 
Raad van Beheer de beeren Van Gittert en De Bas. 

In verband met de a.s. herdenking van ons 30-jarig bestaan 
werd een commissie van voorbereiding benoemd, bestaande uit 
de beeren dr. Van Gittert, mr. Vuijstingh en Noordhof f. 

In Januari werd wederom een propaganda-avond gehouden. 
Annex hiermede werd een tentoonstelling georp^aniseerd van 
een buitengewone collectie oorlogscuriosa, toebehoorende aan 
de beeren Vredenduin en Raatgever, aan de hand waarvan 
beide beeren een alleszins gewaardeerde causerie hielden. Deze 
en een korte, kernachtige rede van den heer De Bas over het 
werk „La Philatelie" van den heer Schuermans vormen het 
hoofdstuk „voordrachten" van dit vereenigingsjaar. De wissel-
beker werd gewonnen door de beeren Kaub en Gortenbach; 
de heer Kaub stond zijn rechten evenwel apn den heer Gorten
bach af, tengevolge waarvan genoemde hee" evenals twee jaar 
geleden deze trofee wederom een jaar lang mag behoeden. 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling, gehouden tiidens 
de Bondsvergadering in Groningen, schonk de vereeniging 
een zilveren medaille. 

Mag ik aan het slot van dit verslag, evenals mijn voor
gangers in vorige jaren, eindigen met den wensch, dat de 
vereeniging ondanks de ongunst der tijden verder moge 
groeien en bloeien; de mogelijkheden hiervoor zijn aanwezig. 

Utrecht, 1 October 1935. De secretaris, 
J. J. A. HARBRINK NUMAN. 

Haa^sche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhaffe. 
Secretaris: A. STARINK jr., Olijf straat 40, 's-Gravenhage. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, g«houden 
op Donderdag 26 September 1935, in hotel De Gouden 
Kroon, Den Haag. 

Bij zijn welkomstwoord spreekt de voorzitter er zijn vreugde 
over uit, dat deze eerste bijeenkomst na de vacantie zóó druk 
bezocht is. Er zijn 42 leden present, waarvan ons dames-lid 
uit Rome in het bijzonder welkom wordt geheeten, evenals 
onze gast van dezen avond, mejuffrouw Jonker. De notulen 
der vorige vergs derlei g geven e-een aanleiding tot op- of aan
merkingen. Binnengekomen stukken zijn er niet, die besproken 
moeten worden, en o-eeft de voorzitter dan een uiteenzetting 
van een in de aanstaande vergadering van den Raad van 
Beheer te bespreken aangelegenheid, waarmede allen in
stemmen. 

Nadat de voorhangende candidaat met algemeene stemmen 
tot lid is gepromoveerd, stelt de voorzitter, na ampele uiteen
zetting, voor een lid te royeeren overeenkomstig artikel 10 vari 
ons reglement, waartoe met algemeene stemmen wordt 
besloten. 

Waar in d° volgende maand de volgens reglement noodige 
bestuursverkiezingen moeten plnats hebben, zal een lezing, 
waartoe zich ons lid, de heer Loeb, bereid heeft verklaard, 
gehouden worden in de maand November dan wel December, 
zooals dit den heer Loeb het beste uitkomt. 

De verloting heeft het gewone geanimeerde verloop en met 
een woord van dank sluit de voorzitter dezen zoo prettigen 
avond. A. S. jr. 

Nieuw lid. 
M. A. Jelier, Koningin Wilhelminalaan 292b, Voorburg. 

Candidaat-lid. 
mevr. Teilegen, Prins Mauritslaan 30, Den Haag. (Ter over 

name van het lidmaatschap van wijlen ons lid, den heer 
R. J. Teilegen). 

Geroyeerd als lid. 
F. Swerts, Oostenstraat 89, Antwerpen. 

Adresveranderingen. / 
L. van Os wordt Van Boetzelaerlaan 203, Den Haag. 
F. E. Cochius wordt Pijnboomstraat 110, Den Haag. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Donderdag 24 October 1935, des 
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avonds te 8% uur, in hotel De Gouden Kroon, Frederik 
Hendriklaan 119, Den Haag. 

Opening. Notulen. Mededeelingen. Ingekomen stukken. Ver
kiezing overeenkomstig art. 19 van ons huishoudelijk reg
lement. Rondvraag. Verloting. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene ledenvergadering op Woensdag 25 
September 1935, in ret „Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 70 leden. De voorzitter, de heer G. J. Reyerse, 
opent de vergadering ep begroet speciaal de drie.introducé's; 
hij verklaart zijn afwezigheid bij de vorige vergadering. In
gekomen is een brief van de „Nederlandsche Rakettenbouw" 
en een van den heer K. E. König, Amsterdam. Medegedeeld 
wordt wat door de commissie voor de jeugdclub werd gedaan 
en haar plannen; tevens een verzoek om doubletten voor de 
jeugd. Besloten wordt deze beweging te steunen met een 
maandelijksche subsidie ä ƒ 2,50. 

De notulen der vorige vergadering worden hierna goed
gekeurd. De ledenverkiezing levert 57 stemmen vóór en 7 
blanco. Inmiddels zijn de beeren Vos, Boekema en Van der 
Willigen jr. aangewezen de inzendingen van den aangekon-
digden wedstrijd te beoordeelen. De uitslag geeft aan: I. de 
heer Vrijman; II. de heer Verbeek; III. de heer Wem'mers; 
IV. de heer Buning. De voorzitter dankt zoowel de inzenders 
als de commissie voor hun moeite en voor het tentoongestelde. 

De heer Reijerse zegt voor de volgende vergadering toe 
een causerie te houden over lithografie, staaldruk, enz. 

Bij de maandelijksche verloting krijgt de heer ir. Vogel den 
len prijs. Hierna veiling van een 20-tal kaveltjes. Opmer
kingen worden door eenige leden gemaakt naar aanleiding 
van het mislukte onderzoek door de keuringscommissie van 
den Bond inzake de ƒ 2,50 van Ned.-Indië met hoogen opdruk 
Java, Bezit-Buiten en kopstaand Dienst. Ook drukt men zijn 
sterke verwondering uit over het feit, dat de directeur-
generaal der P.T.T. geen aanvulling noodig vindt voor het 
strafbaar stellen van den namaak van uit koers zijnde zegels. 

De heer Wemmers brengt de nieuwdrukken van 1910 van 
Thurn en Taxis ter sprake. De voorzitter vindt deze nieuw-
drukken niet van postalisch belang. Hij deelt mede vernomen 
te hebben, dat van alle Duitsche albums de prijs met 20 % is 
verlaas^d. Dankende voor de groote opkomst sluit de voor
zitter de vergadering. J. N. H. v. R. 

Af deeling Nijmegen. 
Onder voorzitterschap van den heer J. C. Hensing werd 

op 24 September j.1. een vergadering gehouden, die door 14 
leden en 2 genoodigden bezocht werd. Een onderwerp van 
bespreking was bet rouleeren der rondzendingen. Eenisre leden 
merkten op, dat de zendingen soms een paar maanden uit
bleven en dat nlaatsing op de lijst niet regelmatig plaats 
had. Ook werd de inzending van boekjes besproken. De voor
zitter zou zich beijveren verschillende punten in een bestuurs-
vergaderino' onder het oog te zien en in- een volgende verga
dering mede te deelen, welke regeling getroffen is. De voor
zitter knoopte aan zijn dankwoord een opwekking tot de 
leden, hun doubletten in boekjes te plakken en deze op de 
veiMng te brengen en zag hierin een goed middel om de 
veilingen wat te animeeren en de vergaderingen wat aantrek
kelijker te maken. , P. V. 

Jeugdclub. 
Het bestuur der jeugdclub is samengesteld als volgt: ir. R. 

Vogel, voorzitter; D. O. Kirchner, secretaris; J. Eckhart, 
penningmeester. 

Hiervoor kan men zich opgeven aan het adres van den 
secretaris, Rietzangerlaan 5, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
750. mevr. M de Bruijn, De Loods, Lochern. 
751. A. Mondt, Voorthuizenstraat 95, 's-Gravenhage. 
752. B. Vos, Van de -̂ Spiegelstraat 10, 's-Gravenhage. 
753. L. Broese van Groenou, Ie Sweelinckstraat 64, 's-Gra

venhage. 

ZICHTZENDINGEN. 
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754. H. Heeringa, Achter de Hoven 109b, Leeuarden. 
** 755. H. J. Thoman, Voorstraat 366, Dordrecht. (Afdeeling 
' ' Dordrecht). 

Geroyeerd. 
111. dr. F. Emmerling, München. 

Overleden. 
179. ir. J. G. B. van Heek, Parijs. 
634. D. C. Stempel, Dordrecht. 

Bedankt. 
46. A. G. Schobben, Hilversum. 

H. H. Knijp jr., Rotterdam. (Met 1 Januari 1936). 
186. J. J. H. van der Houwen, Den Haag. (Met 1 Januari 

1936). 
514. ir. A. H. A. Ankersmit, Den Haag. (Met 1 Januari 1936). 

Candidaat-leden. 
H. Albrecht, Berkenbosch-Blokstraat 15, Scheveningen. 

Voorgesteld door R. Boekema). 
J. van Schendel, adj.-comm. tel., Fultonstraat 99, Den Haag. 

(Voorgesteld door P. G. Melsert). 
A. J. E. Heijting, Dr. Mathijsenstraat 3, Venlo. (Afdeeling 

Venlo). 
H. A. Hertens, Isingstraat 182, Den Haag. (Voorgesteld door 

W. A. Schornagel). 
M. Haverkamp, Dibbetsstraat 42, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. W. Versteeg). 
ir. Cramers, O. L. Vr. Pension, Beestenmarkt, Zwolle. (Af

deeling Zwolle). 
Jeugdlid. Johan N. Vermejj, Zeekant 13, Scheveningen. (Voor

gesteld door M. A. Manuskowski). 
J. G. L. van Tyl-Wijdenes Spaans, Van Hoornbeekstraat 26, 

Den Haag. (Voorgesteld door J. Prins). 
W. J. Janssen, Kastanjelaan 17, Bergendal. (Afdeeling Nij

megen). 
H. H. Weenink, Kastanjestraat 53, Zwolle. (Voorgesteld door 

A. Hofman). 
A. Giethoorn, Papenstraat 8, Zwolle. (Voorgesteld door J. 

Beusekamp). 
Adresveranderingen. 

642. J. J. van Diggelen, Van Blankenburgstraat 49, Den 
Haag. 

428. P. Bosch, Loudonstraat 8, Den Raag. 
3. J. van Rossum, Nieuwe Tamarindelaan 10, Batavia, C. 

552. J. Jense, Voorstraat 16c, Delft. 
667. C. W. van Santen, Geestbrugweg 35. Rijswiik (Z.-H.). 
596. Jos. Haussen, Willem II straat 42, Tiel. (Afdeeling Tiel). 
179. J. Willems, Soestdijkschekade 759, Den Haag. 
234. H. C. Th. Janssen, Groenestraat 37, Nijmegen. 
305. C. J. M. van Steensel, Groote Markt 1, Nijmegen. 
723. H. B. A. Athmer, St. Annastraat 82a, Nijmegen. 
600. J. J. L. van Schayck, Den Haag ? 
D. 627. J. G. F. Cooligem, van Dordrecht naar Gerard Keiler

straat 77, Den Haag. (Nummer wordt 627). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7K uur, algemeene vergadering te 
8 uur, op Woensdag 23 October 1935, in het „Zuid55, Groen-
markt, Den Haag. (Steeds den 4en Woensdag). 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Lezing van den heer C. J. Reijerse. 6. Verloting. 
7. Veiling. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou
wenhorst, Celebesstraat 29), den len Woensdag der maand 
in „Taveerne ter Merwe", Scheffersplein. 

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

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

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 75, Blerick), eiken 2en Maandag der 
maand: 7K uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering-
in de zaal van den heer Janssen de Beer, VleescVstraat, Venlo. 

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: J. de Vries, 
Bloemstraat 18, Zwolle), in de maand October, ter plaatse 
als gewonlijk. 
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Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: P. A. J. Veen, 
Barbarossastraat 74, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand 
in „De Nieuwe Karseboom", Mariënburgplein, Nijmegen. 

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

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

Te ruim kwart over acht opent de voorzitter de verga
dering met een woord van welkom tot de aanwezigen in deze 
eerste vergadering in het nieuwe vereenigingsjaar. De no
tulen van de vorige vergadering worden gelezen en goed
gekeurd, waarna mededeeling volgt van eenige ingekomen 
stukken, o. a. een schrijven met enkele bijlagen van de 
„Nederlandsche Rakettenbouw" te 's-Gravenhage. De voor
zitter deelt hieromtrent mede, dat de inhoud ervan in zulk 
een minderwaardigen toon is gesteld, dat hij het ongewenscht 
acht, om dit schrijven aan de vergadering voor te lezen, waar
na besloten wordt het te deponeeren. De voorzitter brengt 
hierna een kort verslag uit van de gehouden Bondsdagen in 
Groningen, waarbij vooral de ontvangst van de vereeniging 
„Groningen" werd geroemd. 

De candidaat-leden dr. C. Boeser en H. Roelofsen jr. wor
den hierna als leden van de vereeniging aangenomen. Ver
volgens wordt het jaarverslag van den secretaris gelezen en 
goedgekeurd. De periodiek aftredende bestuursleden, me
juffrouw Veering en de beeren dr. Valkema Blouw en Heiden
reich, worden herbenoemd. Nadat nog besloten was om de ge
bruikelijke maandelijksche verloting onder de aanwezigen 
voorloopig te doen vervallen, en hierna eenige zegels, beschik
baar gesteld door den voorzitter, onder de aanwezigen waren 
verloot, werd de vergadering gesloten. C. R. 

Nieuwe leden. 
34. dr. C. Boeser, Velnerweg 108, Arnhem. 
48. H. Roelofsen jr., Bilderdijkstraat 16, Arnhem. 

Candidaat-lid. 
J. Lindeman, Bennekomscheweg 22, Heelsum. (Voorgesteld 

door J. Klerk. 
Adreswijziging. 

134. mej. C. Becking wordt Bakkerstraat 14, Arnhem. 
Bedankt als lid met 1 September 1935. 

A. J. Hagens, te Arnhem. 
Verzoek. 

De penningmeester J. C. Heidenreich, Burgemeester Weerts-
straat 53, te Arnhem, verzoekt toezending van verschuldigde 
contributie voor het vereenigingsjaar 1 September 1935 tot 
en met 31 Augustus 1936, aan zijn adres of storting op post
rekening 9692. In den loop van October a.s. zal per post-
kwitantie worden beschikt over contributie, welke alsdan nog 
niet mocht zijn voldaan, vermeerderd met incassokosten. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 30 October 1935, des 

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

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

VERSLAG van de gewone bijeenkomst, gehouden op Dinsdag 
10 September 1935, des a\onds te 1'A uur, in restaurant 
„Suisse", Beursplein, Rotterdam. 

Te ruim half acht opent onze voorzitter, de heer Van 
Harderwijk, deze eerste vergadering in het winterhalfjaar en 
heet alle aanwezige 19 leden van harte welkom. Van den 
heer Bakker is bericht van verhindering ingekomen. Hij doet 
mededeeling van het bedanken van de beeren Tinkelenberg en 
De Heer, terwijl de heer Van Senus een woord van dank had 
gericht aan de club, die hem bij zijn huwelijk een blijk van 

• 
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belangstelling had gezonden. Verder waren enkele ingekomen 
circulaires, die rondgingen. 

Daarna gaf de voorzitter het woord aan den heer Frenkel, 
die onze club te Groningen had vertegenwoordigd. Op de hem 
eigen wyze gaf de heer Frenkel een zeer duidelijk en uit
gebreid verslag, waarvoor hij den dank der aanwezigen ont
ving. Daarna las de secretaris de notulen der Juniverga
dering, welke ongewijzigd worden goedgekeurd. 

Dan kwam de heer Jorissen met de eerste helft zijner 
schitterende verzameling Abessinië, welke zeer uitgebreid 
van opzet, getuigt van een grondige studie dezer materie. 
Lang en met aandacht wordt alles bekeken, menig stuk wordt 
door den heer Jorissen nader toegelicht, waarna de heer 
Van Harderwijk den rondgever hartelijk dankt voor het be
zichtigen dezer collectie. Zeer zeker zal de volgende maal 
het tweede deel weer een groote belangstollinjy ondervinden. 

Hierna volgde verloing van een extra zefcl en de gewone 
verloting. Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter 
deze zeer goed bezochte vergadering. L. W. I. 

Bedankt als lid. 
drs. W. J. C. de Heer, Overschie. 
W. Tinkelenberg, Hilversum. 
L. W. J. Klaphaak, Van Oldenbarneveldstraat 114, Rotterdam. 
J. Mebus, Amsterdam. 
J. A. L. Aarts, Voorschoten. 

Adresveranderingen. 
J. C. Morks, naar Burg. de Raadtsingel 5a, Dordrecht. 
P. Jorissen P.C.zn., naar Groot Hertoginnelaan 64, Den Haag. 
L. H. Weimar, naar Natolinska 6/2, Warschau. 

Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secr.; H. WEIJENBERGH, OranjeNassaulaan 26, Overveen 

KORT VERSLAG der ledenvergadering, gehouden op Vrijdag 
27 September 1935, te Haarlem. 

Om 8'A uur opent de secretaris als waarnemend voorzitter 
deze bijeenkomst; in zijn openingstoespraak uit hij o. m. den 
wensch, dat in het seizoen 19351936, waarin de 2Be verjaar
dag van O. H. V. Z. valt, de ledensamenkomsten gekenmerkt 
zullen worden door een groot aantal aanwezigen. Na zijn 
mededeeling, dat de voorzitter wegens verblijf buitenslands 
niet aanwezig kan zijn, leest hij de notulen voor van de Mei
vergadering, welke goedgekeurd worden. Van de ingekomen 
stukken zy hier vermeld het zoojuist verschenen jaarboek 
nr. 11 der vereeniging; de jaarboekcommissie zegt hij dank 
voor haar weikzaamheden, waarmede de aanwezigen zich 
door applaus accoo'd verklaren. Dezelfde functionaris leest 
vervolgens als afgevaardigde een door hem opgesteld verslag 
voor van de philatelistensamenkomsten te Groningen, waar
omtrent de heer Rol eveneens het een en ander vertelt. Na 
bekendmaking, dat de heer Zwolle als Bondsbestuurslid zitting 
zal nemen in de commissie ter voorbereiding van den Phila
tclistendag te Haarlem in 1936, deelt de heer De Jong namens 
de te"̂  Meivergadering gekozen jubileumcommissie mede, 
hoe deze zich voorloopig voorstelt de dagen in te deelen, 
waarop de Philatelisten te Haarlem verblijven. Meerdere 
leden vragen naar aanleiding daarvan het woord; wijl men 
het er over eens is, dat het jubileumfonds nog versterking 
behoeft ,wo"'dt overeena:ekomen ten bate hiervan ter leden
vergadering van 25 October a.s. te gaan kienen. 

Van de rondvraag maakt niemand gebruik. De verloting 
onder de 33 aanwezioen is weer zeer geanimeerd: enkele der 
rclukkigen schenken hun prijs ten bate van het iubileumfonds. 
Om pl.m. lOX uur slnit de ■'vaarnemend voorzitter deze ver
gaderina. wpqrna echte"' verschillende leden nog een h^ilf 
uurtje bijeen blijven. • H. W. 

Irg schreven als lid. 
145. W. B. de Jager, Geuzenkade 18 I, Amsterdam, W. 

Bedankt als lid. 
52. J. F. Buissink, te Heemstede. 

Voorgesteld als lid. 
ir. A. G. Ferf, Prinses Mariestraat 7b, Den Haag. 
M. Kalff, Huize „De Birkt", Birkstraat 76, Soest. (Voorge

steld door J. H. Meesman). 
W. Levin, Lambertweg 16, Rotterdam. (Voorgesteld door A. J. 

Hoek). 
Adreswijzigingen. 

113. R. H. van Lunzen, thans Pomonalaan 39, Den Haag. 
183. H. H. Janssen, thans Junoplantsoen 91, Haarlem, N. 
201. C. W. Pollé, thans ? 

Vergadering.
Ledenvergadering op Vrijdag 25 October 1935, des avonds 

te 8'A uur, in het gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, 
Tempeliersstraat 35, Haarlem. 

FhilatelistenVereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen 

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

Te half negen opent de voorzitter deze door 28 leden be
zochte vergadering. In het bijzonder worden welkom geheeten 
de beeren Carlier en De Weerd, van wie de laatste zich in
middels reeds als lid heeft aangemeld. De notulen van de 
vorige vergadering worden gelezen en onveranderd vast
gesteld. De ingekomen stukken worden behandeld. De voor
zitter houdt dan nog een beschouwing over de tentoonstelling 
en den Philatelistendag, waarbij het hem genoegen doet te 
kunnen constateeren, dat alles naar wensch is verloopen. Alle 
leden, die zich gedurende die dagen op de een of andere wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt, worden daarvoor bedankt; 
eenige speciale woorden worden gericht tot de beeren mr. 
Siertsema en Van der Sman. Vervolgens wordt de viering van 
met 20jarig bestaan besproken. Het bestuur komt met het 
voorstel hiervoor een gezellig avondje te organiseeren op 
Maandag 30 September, waartoe door de vergadering wordt 
besloten. Een commissie van voorbereiding wordt benoemd. 
Dan brengt de voorzitter verslag uit van de Bondsvergadering, 
waarna een oogenblik wordt gepauzeerd. Als gebruikelijk 
worden ook nu weer eenige mooie zegels verloot. Na de pauze 
houdt de heer Chr. Scholtens zijn aangekondigde lezing over 
de zegels van Hongarije. Op een zeer onderhoudende wijze 
behandelt de inleider de geschiedenis van het land aan de 
hand van de zegels. Bij zijn dankwoord gewaagt de voorzitter 
van de geweldige voorbereiding, welke voor een dergeliike 
lezing noodig is. De aanwezigen geven door een hartelijk 
applaus hun waardeering voor het gehoorde te kennen. Velen 
maken dan nog van de gelegenheid gebruik de zeer gespeciali
seerde veizameling van den heer Scholtens te bewonderen. 
Bij de dan volgenHe ballotage wordt de heer Van Strijen als 
lid aangenomen. Bij de rondvraag wordt o. m. gevraagd, of 
nog iets werd gehoord over de aanhouding van de autobussen 
op Zondag 8 September. Het blijkt, dat hier door de politie 
een fout is gemaakt, waarvoor inmiddels reeds excuses 
werden gemaakt. Nadat nog is medegedeeld, waar de gemaakte 
foto's kunnen worden besteld, sluit de voorzitter deze ver
gadering. A. C. S. 

* 
De feestelijke vergadering, ter herdenking van het 20jarig 

bestaan der vereaniging, werd gehouden op Maandag 30 Sep
tember in het restaurant „Suisse". Reeds van het begin af 
hcerschte er onder de aanwezigen een prettige stemming, 
woarüoe het goed vertegenwoordigde dancsolement onge
twijfeld het ziine bijdroeg. De voorzitter gaf een overzicht 
van de lotgevallen der vereeniging. De heer dr. Wachters, die 
gedurende een reeks van jaren voorzitter is geweest, werd 
voor zijn buitengewone verdiensten voor de vereeniging door 
de vergad""ing met algemeene stemmen tot eerevoorzitter 
benoemd. De voorzitter reikte op dozen avond de behaalde 
bekroningen uit aan de winnaars, voor zoover deze aanwezig 
waren. Na afwerking van het officieele gedeelte bleek, dat 
vele leden ook nog op ander gebied dan dat der philatelie 
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goed thuis waren; er werd tenminste gemusiceerd, gezongen 
on voorgedragen, dat het een lust was. Voor den inwendigen 
mensch werd gezorgd aan het souper, dat te ongeveer 12 uur 
begon en dat ook telkens weer werd opgeluisterd door muziek, 
zang en voordrachten, waarbij ook eenige gasten zich niet 
onbetuigd lieten. Het was ongeveer drie uur, toen de voor
zitter dezen zeer geslaagden avond sloot. 

Mededeeling. 
Benoemd tot eere-voorzitter: dr. D. H. Wachters, Oude 

Boteringestraat 32, Groningen. 
Nieuw lid. 

76. J. F. van Strijen, Carel Reinierszkade 15, Den Haag. 
Candidaat-leden. 

E. de Weerd, Ernst Casimirlaan 19, Groningen. (Eigen aan
gifte). 

L. Monasch jr., Groningen. (Voorgesteld door K. F. Kielman). 
F. Kaman, Van Echtenstraat 108, Hoogeveen. (Voorgesteld 

door R. B. de Jonge). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 28 October 1935, des avonds 
te 8.15 uur, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
23 September 1935, in de bovenzaal van Taverne Rutten, 
Vrijthof 50, te Maastricht. 

Aanwezig 21 leden. De voorzitter opent met een hartelijk 
welkom de vergadering. Hij memoreert de nagedachtenis van 
ons verscheiden lid Jonekers, waarbij de aanwezigen een 
oogenblik opstaan. 

De voorzitter deelt mede, dat onze eere-voorzitter, de heer 
Van Nijnatten, de stad gaat verlaten wegens bevordering tot 
kolonel, met standnlaats Amersfoo'-t. Namens de vergadering 
zal de heer Van Nijnatten met deze bevordering hartelijk geluk 
worden gewenscht. 

De notulen der vergadering van 17 Juni j.1. woi'den na 
voorlezing goedgekeurd. Den leden wordt medegedeeld, dat, 
bij deelname van ongeveer 150 verzamelaars, binnenkort in 
brochurevorm zal verschijnen „De veldpost van Oostenriik-
Hongarije" door K. E. König, te Amsterdam, tegen den prijs 
van 50 cent per exemnlaar. Voor bestelling kan men zich bij 
den secretaris aanmelden. Het boek getiteld ..Höhere Phila
telie", dat in het September-nummer van ons Maandblad door 
den heel" König wordt aanbevolen, zal voor onze bibliotheek 
worden besteld, alwaar het door de leden ter inzage kan 
worden eevraagd. 

Vervolgens g^eft de heer Van Brink een kort verslag van 
de Bond&ver<ïadpring en het Congres te Groningen gehouden. 
Verder wordt besloten een bord in ons vergaderlokaal te 
plaatsen, waarop de leden zelf kunnen aanteekenen zegels, 
welke hun ontbreken of welke zij te ruilen of te verkoonen 
hebben. Hierdoor hoopt men het ond^Wing ruilen te bevorderen 
en de büpenkomsten no«?* aantrekk^liiker te maken. Ten einde 
nog meer animo te schennen, wordt vastgesteld om -""ed-
strijden in 7.e<rel^ afzonde^-liik en van landen te houden. Hie--
van zal in het Maandblad tiidig kennis worden gegeven. Als 
slot heeft de grntis-verlo+ing nl'fats, waarna men nog ge-
ruimen tijd gezellig bij elkaar blijft. J. H. 

Bedankt. 
41. D. Bronkhorst, Rotterdam. 

Adresverandering. 
91. mevr. Paumen-Beurskens, thans Rijksweg-Zuid 33, Sittard. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 21 October 1935, vergadering. 
Maandag 4 November 1935, beurs. 
Maandag 18 November 1935, vergadering. 

Postzegelvereeniaring „Helder", te Den Helder. 
Secr.: M. H. HOOGERWERF, Fazantenstraat 5, Den Helder. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
24 September 1935, in de bovenzaal van „Centraal", 
Den Helder. 

Om half negen opent de voorzitter deze vergadering en 
roept de leden een welkom toe na de vacantie. De notulen 
worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Door een 
misverstand kon niet in onze zaal aan het Koningsplein ver
gaderd worden en waren wij dus op de plaatsvervangster 
aangewezen. De volgende vergadering zal echter weer als 
van ouds aldaar plaats vinden. De voorzitter wenscht den 
heer Ter Brugge geluk bij de opening van zijn postzegel-
handel, de eenige en eerste speciaalzaak op dit gebied in Den 
Helder en spoort de leden aan hier eens een kijkje te gaan 
nemen. Van de vorige vergadering lag nog een schrijven voor 
van den heer Meijer over Indische zegels. Daar echter geen 
liefhebbers aanwezig waren, kon hier niet op worden in
gegaan. Verder een schrijven van de „Nederlandsche Raketten-
bouw", hetgeen voor kennisgeving wordt, aangenomen, aan
gezien een ieder overtuigd is van de nonsens om hier geld 
voor uit te geven. De secretaris bracht vervolgens verslag uit 
over de in Groningen bezochte jaarvergadering. Als volgend 
punt stond op de agenda de verkiezing van een nieuwen secre
taris, aangezien de huidige functionaris onze stad gaat ver
laten. Benoemd wordt de heer M. H. Hoogerwerf. 

Van de rondvraag maakt een der leden gebruik en vraagt 
of de hooge kosten van het zenden van een afgevaardigde 
naar de jaarvergadering van den Bond v/el opwegen tegen de 
belangrijkheid der besluiten, welke daar genomen worden. 
Deze kunnen, volgens snreker, wel schriftelijk afgehandeld 
worden. De vooi'zitter licht het belang van een dergelijke ver
gadering toe en wordt besloten dit nog eens aan te zien bij 
een volgende vergadering, nadat de agenda geraadpleegd is. 

Alvorens deze geanimeerde vergadering te sluiten, verzoekt 
de voorzitter namens den administrateur der rondzendingen, 
in het belang van een goed functioneersn de'" rondzendingen, 
toch vooral direct na het uitnemen van zegels de vakies te 
psrafeeren of te stempelen, om abuizen te voorkomen. Hierna 
sluiting van het officieele gedeelte. M. H. H. 

Nieuw lid. 
A. F. M. Kalwij, Koningsv/eg 24, Den Helder. 

Adreswijziging. 
S. N. Bakker, Loodsgracht 28, Den Helder. 

Bedankt. 
D. J. Scheen, Basstraat 52, Den Helder. 
F. Hochheimer, Heerengracht 106, Amsterdam. (Onbekend 

lid).*) 
Vergadering. 

Ledcnverprdering on Dinsdag 22 October 1935. in de boven
zaal van café „De Valk", Koningsiilein, Den Helder. 

\!éf^ In deze vergadering zal tevens de groote verloting 
plaats hebben. 

*) Is nooit lid van „Helder" geweest. Adm. 

Pttstzeg-clvereenie^ino- „Heerlen", te Heprlen (L.) 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS,, Schinkelstraat 99, Heerlen 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 30 Sep
tember 1935, te Heerlen. 

De voorzitter opent de vergadering, heet allen weer welkom 
na de zomervacantie en ziet dat men gehoor gegeven heeft 
aan zijn woorden van de laatste vergadering. Do secretaris 
leest dan de notulen voor, welke ongewijzigd v/orden goed
gekeurd. De ingekomen stukken circuleeron en wo "den voor 
kennisgeving aangenomen. 

Bij de rondvraag stelt de heer Veenenbos voor, om voor 
de vereeniging de meest gebruikte catalogussen aan te 
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schaffen, waartoe besloten wordt. De catalogussen zullen 
op de vergaderingen en beursavonden ter inzage liggen en 
voorts bij den secretaris ter inzage verkrijgbaar zijn, ge
durende de drie eerste dagen kosteloos, terwijl voor eiken 
dag langer 10 cent berekend wordt. Aangeschaft worden de 
Yvert- en Michel-catalogus en een Nederlandsche. 

De heer Closset beklaagt zich over de afstempeling der 
zegels en laat ter overtuiging een enveloppe met zomerzegels 
zien, die totaal verstempeld zijn. Het blijkt, dat nog meerdere 
leden bewijsstukken bij zich hebben. Gevraagd wordt, of er 
niet een voorschrift is, dat deze zegels met de noodige zorg 
duidelijk gestempeld moeten worden. Over deze aangelegen
heid zullen wij ons schriftelijk tot den postdirecteur wenden. 

Na een veiling heeft de gewone verloting plaats en wordt 
de vergadering gesloten. P. S. 

Candidaat-lid. 
R. Kerp, Schinkelstraat, Heerlen. 

Adreswijziging. 
ir. W. H. J. Hol, thans Champs Elyseeweg 2, Maastricht. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 28 October 1935; 

beursavond op Maandag 14 October en 11 November 1935; 
telkens om 8 uur in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene ledenvergadering van 
Zondag 22 September 1935, gehouden in Hotel Central, 
Markt 51, 's-Hertogenbosch. 

De voorzitter opent te 3.30 uur de vergadering en heet in 
het bijzonder de aanwezige 3 nieuwe leden hartelijk welkom. 
Aanwezig zijn 20 leden. Bericht van verhindering is inge
komen van den heer Van de Wijs. De voorzitter deelt mede, 
dat er na de laatstgehouden algemeene vergadering 6 nieuwe 
leden zijn ingeschreven; een mooi succes. De voorgelezen 
notulen worden onveranderd vastgesteld. Bij de ingekomen 
stukken bevindt zich de derde druk van het werkje van mr. 
Van Peursem over president Masaryk van Tsjecho-Slowakije, 
dat in dank aanvaard en voor de bibliotheek bestemd wordt. 
De overige ingekomen stukken worderi den secretaris ter af
doening ter hand gesteld, hierna deelt de voorzitter mede, dat 
het bestuur, op verzoek van de beeren van de feestcommissie, 
naast den Yvert- ook den Michel-catalogus heeft aangeschaft. 
Betreffende het punt van de agenda „Verzekering rondzen-
dingen" ontspint zich een levendige discussie. Een der leden 
brengt een voorstel naar voren van onderlinge verzekering. 
Dit vindt veel bijval. Het bestuur zal een en ander nader 
overwegen. Hierna geeft de voorzitter het woord aan den 
voorzitter der feestcommissie. Deze wenscht het feestpro
gramma als een verrassing te bewaren. Hij deelt mede, dat 
het feest op 5 October a.s. in het Oranje-Hotel gehouden zal 
worden; aanvang 8.30 uur. Door den secretaris zullen nog 
uitnoodigingen worden toegezonden aan de leden. Nu vindt 
de gebruikelijke gratis-verloting plaats. Bij de rondvraag 
vraagt de heer IJsbrandy of het, gezien het succes op de 
propagandavergadering ie Boxtel, niet doenlijk is, ieder nieuw 
seizoen met een dergelijke propagandavergadering in de om
geving van Den Bosch te beginnen. Meerdere leden stemmen 
met dit voorstel in. Een en ander zal ook nader door het 
bestuur overwogen worden. Hierna sluit de voorzitter deze 
prettige vergadering. P. H. 

Candidaat-leden. 
P. Mertens, notaris. Boxtel. (Eigen aangifte). 
A. Benink, Geldersche Dam 3, Den Bosch. (Voorgesteld door 

P. M. J. Heeren. 
E. P. A. van Dijk, Van Heurnstraat 49, Den Bosch. (Voor

gesteld door P. M. J. Heeren). 
L. W. Labordus, Willem van Nassaulaan 4, Den Bosch. (Voor

gesteld door P. M. J. Heeren. 
Bedankt als lid met 31 December 1935. 

F. Hochheimer, Heerengracht 106, Amsterdam, C. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 23 October 1935, des avonds 

te 8j^ uur, in hotel Central, Markt 51, 's-Hertogenbosch. 
N.B. Opening vergaderzaal te TA uur. Convocaties worden 

nog toegezonden. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secretaris: A. H. J. SCHOUTEN, Eikendreef 43, Helmond. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 30 Sep
tember 1935 ,in restaurant „De Beurs", te Helmond. 

Aanwezig 20 leden, benevens de voorzitter en de secretaris 
van de Juniorenclub. De notulen van de vorige vergadering 
worden na het openingswoord van den voorzitter goedgekeurd. 
Onder de ingezonden stukken bevindt zich een schrijven van 
het bestuur der Juniorenclub, houdende verzoek tot erkenning 
als onderdeel van de vereeniging. Hiertegen blijken geen be
zwaren te bestaan en wordt derhalve de Juniorenclub in hét 
vereenigingsverband opgenomen onder de bepalingen van het 
hieromtrent reeds bestaande reglement. De heer H. van Lies
hout blijft tot nader besluit leider van de Juniorenclub, ter
wijl de in het reglement genoemde commissaris, waarvoor 
het bestuur den heer Staal in gedachte genomen heeft, voor-
loopig nog niet benoemd wordt, voordat de toeneming van het 
ledental zulks noodig zal maken. Het bestuur stelt voor de 
eerstvolgende tentoonstelling te houden op 12 Januari 1936, 
volgens de reeds eerder bekend gemaakte klasse-indeeling, 
met als tentoonstellingscommissie de beeren Van de Ven, 
voorzitter. Staal, secretaris, Prinssen, commissaris van het 
bestuur, belast met het financieele gedeelte, Van Hoof en 
Thijssen, leden. Deze voorstellen worden aangenomen en de 
benoemingen aanvaard, behalve door den heer Van de Ven, 
die afwezig is. De kosten zullen zoo mogelijk geheel be
streden worden uit een tontoonstellingsfonds van vrijwillige 
bijdragen, welke reeds dadelijk binnenkomen. Als juryleden 
worden voorgesteld de voorzitter van de 's-Hertogenbossche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars, de voorzitter (oi 
onder-voorzitter) van de Philatelistenclub Eindhoven en de 
voorzitter van de vereeniging zelf, om wier medewerking 
verzocht zal worden. Hierna volgt een prijsvraag over een 
tweetal zegels van Duitschland, waarvan de prijzen onder de 
goede oplossers verloot worden. Voor het ter inzage gezonden 
Excelsior-album blijkt wel eenige belangstelling, welke zich 
echter niet in bestellingen uit. Ook een ter veiling ingezonden 
luchtpostkaart en een werkje over het vervaardigen van post
zegels vinden geen koopers. Na de rondvraag volgt omstreeks 
half elf sluiting van het officieele gedeelte. A. H. J. S. 

Adreswijzigingen. 
10. J. H. M. Prinssen, Oranjestraat 23, Helmond. 
34. A. van Hees, Parallelweg, Dieren. 

Bedankt als donateur met 1 Januari 1936. 
4. P. Hochheimer, Heerengracht 106, Amsterdam. 

Vergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Maandag 28 October 

1935, in restaurant „De Beurs", Markt, Helmond. 

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

VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 27 Sep
tember 1935, te IJmuiden. 

Aanwezig 14 leden. De voorzitter opent de vergadering te 
ongeveer 8.15 t^ur. Medegedeeld wordt, dat de heer Kriek 
wegens drukke werkzaamheden geen directeur van de rond-
zending meer kan blijven en wordt hij hierbij bedankt voor 
de vele moeiten, welke hij zich getroost heeft. Voorloopig zal 
het rondzendverkeer waargenomen worden door den heer 
H. Schol, Kortenaarstraat 29, IJmuiden-Oost. 

Nadat er onder de leden eenige mooie zegels zijn verloot, 
wordt de avond verder benut door onderling ruilen. B. J. S. 
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Nieuw lid. 
P. Wuijs, De Rijpstraat 55, IJmuiden. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op 

Vrijdag 25 October 1935, des avonds te 8 uur. 

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

Luchtvaartmeeting Antwerpen 1935. 
Ter gelegenheid van de luchtvaartmeeting Antwerpen 1935 

verzonden stukken, voorzien van officieel speciaal stempel, 
zijn verkrijgbaar gesteld tegen de prijs van ƒ0,12, vermeer
derd met 2 c. voor enveloppe, toezending en 6 c. porto, totaal 
ƒ 0,20, te gireren op giro 92180 van den heer K. Linde, Blan-
kensteinweg 8, Meppel. 

Nieuwe leden. 
G. Leijden, Solo. 
J. ten Wolde, De Wijk. 

Candidaat-lid. 
W. F. Bouman, Dordrecht. 

Afgevoerd als lid. 
H. G. van Os, Voorschoten. 

MALAKKA. 
1883—94. 

1902. 
1905—06. 
1907—11. 
1912—13. 

MALAYSIA. 
1900. 
1901. 
1905—11. 

POHANG. 
1890—91. 

3 c. (zonder opdruk), postfrisch, 
no. 58a. 
8 c , postfrisch, Y. & T. no. 62a. 
100 $. postfrisch, Y. & T. no. 91. 
25 $, postfrisch, Y. & T. no. 108. 
25 $, postfrisch, Y. & T. no. 136. 
100 $, postfrisch, Y. & T. no. 152. 

Y & T . 

25 $, postfrisch, Y. & T. no. 14. 
25 $, postfrisch, Y. & T. no. 26. 
25 $, postfrisch, Y. & T. no. 38. 

8 c , postfrisch, Y. & T. no.2. 
8 c , gebruikt, Y. & T. no.2. 
5 $, postfrisch, Y. & T. no. 20. 1898—99. 

PERAK. 
1895—99. 25 $, postfrisch, Y. & T. no. 32. 

JOHORE. 
1876. 
1903—04. 
1904—12. 

2 c , gebruikt, Y. & T. no. 1. 
1 $, postfrisch, Y. & T. no. 42a. 
100 ?, postfrisch, Y. & T. no. 59. 

Bovengenoemde zijn eenige rariteiten, welke ik tegen 
zeer schappelijke prijzen kan aanbieden van een zeer 
mooie verzameling van de Straits Settlements en de 
Staten, onlangs door mij aangekocht. 

Ik heb nog een menigte andere zeldzaamheden, te 
talrijk om hier op te noemen, en het zal mij aangenaam 
ziJn in relatie te komen met verzamelaars, die interesse 
hebben voor deze populaire zegels 

Mijn specialiteit: Zeldzame Britsche 
Koloniale zegels van alle tijdvakken. 
ZICHTZENDINGEN worden op aanvraag naar 

elk deel der wereld toegezonden. 
DE GOEDKOOPSTE handelaar in de wereld 

in zeldzame Koloniale zegels is: 

T. ALLEN, 
5, Blake Hall Road, Wanstead, Londen E.11 

(611) 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

Te koop gevraagd Ver. Staten v. Ameriico, 
los en op brief, spec. Columbus, Mïssissi'pi-
uitg en 19e eeuw. Geen koers. beh. j dollar, 
eveneens minder mooie kwal. Ook genegen 
te ruilen. Brieven met omschrijving en laagsten 
prijs onder no, 694, administr. van dit blad. 

Te koop gevraagd: 
Ongebruikt. Servië, i waarde van serie 1903 
zonder opdruk. Dominikaansche Republiek, 
Telegraaf i j , 16, 17; Colis-postaux i en 2. 
Denemaiken, pakketpo^t Groenland i t.m. 20 
öre. Honduras, 1929, vliegzegel 50 ets, rose, 
met portret Garay. Costa Rica, 1892, niet-
uitgegeven j ets. zwartblauw. Colombia, 
Correos Extra Rapides, 6 cts. rood en 5 cts. 
rood, beide met monument van Boyaca. 
Verder zoek ik te koop: Koffie Hag-zegels. 

mr. J. H. VAN PCURS.M, Zeestraat O, 
's-Gravenhoge. Postrekening 379 39. (693) 

Bij mijn Rondzendingsverkeer van uitslui
tend 4 soorten zegels, t.w. i. Viiegpostzegels, 
2. Europa-zegels met veel weid. en gelegen-
heidsuitg., 3. Ned. en Kol., 4. Moderne 
Fransche en Eugelsche Kol., wordt een 5e 
afdeeling gevoegd van Ganzsachen, zooals 
Ned. en Indie spec. Vliegpost, Byrd Zuidpool-
post, Ballonpost, allerlei Congresstempels, enz. 
Word deelnemer (zonder verplichting) en U 
ontvangt de rijkst mogelijke sorteering van 
courant goed. Gemak, betalingsvoorwaarden. 
Bij evtl. deelname sv.p. ref aangesl. vereen. 

J. van Holten, Postbus 5 2 2 , 
Rotterdam. (692) 

ZICHTZENDINGEN 
Ned. en Kol. Europa-zegels. 

Prima exemplaren. 
Concurreerende prijzen. 

Stuur t Uw aanvraag voor proef
zending met referentie aan 

W.M.F. SUTHERLAND, 
■■■|r. Thaerlaan 4», Utrecht. (682) 

Bi] aankoop van f lo,—, volgens mijn zoo 
juist verschenen, kosteloos verkrijgbare, 1936
prijscourant van België, Congo en Luxem
burg, ontvangt U GRATIS de ROUWserie 
„Koningin Astrid". 
J. Boekdrukker, 73 Rue des Allies, 

Brussel. (6^6) 

1000 versch. postzegels (Europa) 
uit mijn doubletten è f 1,35 franco. 

D. VAN OMMEN, 
Apeldoornscheweg 46, EPE. 

Giro 132330. (688) 

Ruil gezocht. 
Gevraagd Nederland en Koloniën. Geef 
betere Europa en Overzee. Basis Yvert 1956. 

A Eskes, W. de Vries Robbeweg 94, 
Gorinchem. (Lid Breda 4J4). (^81) 

Nederlandsche Posfzegelbeurs, 
Stationsweg 2, Den Hoog. Lid N.V.v.P.H. 

zoekt in grootere provincieplaat

sen betrouwbare wederverkopers. 
(689) 

KABE EN SCHAUBEK:ALBUM

SÜPPLEMENTEN 1936 LEVERT 
VAN SEVENTERS 

POSTZEGELHANDEL 
KEIZERSTRAAT  R DAM. (698) 

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

V liegbrieven te koop of in ruil gezocht. 
O a. met luchtpostzegels van eerste vluchten, 
Zeppelin, Suriname Do X, enz Elke hoe
veelheid van goede kwaliteit. 

H. L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, 
Nijmegen. (685) 

Te koop een groote verzameling on
gebruikte 

luchtpostzegels, 
waarbij vele zeldzaamheden. Brieven 
met moncolljst onder no. 686 oan de 
administratie van dit blad. 

Rondzendverkeer heb ik doch we! 
iz'^loC Zomerze^el f 0,08 
''ostbe A-ijs, compleet „ 2,50 
Brandkastserie, compleet ^ 12,50 
Armenwet, compleet „ 4,— 
Kinderserie, 192J, ongebruikt , 0,2^ 

1926, „ 0,J5 
„ 1925, roltandiqg „ 1,85 

Jaarbeurs Bandoeng, compleet „ 6,— 
Opdrukken Java, compleet „ 4,— 

„ Buiten Bezit, compleet „ 5,75 
Zichtzendingen op aanvraag tegen referentiën 
Mancolijstjes worden nauwkeurig behandeld 
door Postzegelhandel 

„De Nieuwe Centrale", 
Oppert 20 b, - Rotterdam. 

(683) 

K i l o w a a r van Ned. of buitenl , uitgezocht 
of onuitgezocht, t e k o o p g e v r a a g d . 
Betaal hooge prijzen. Brieven met opg van 
prijs en hoeveelheid, alsook beschr van kwa
liteit, enz. te richten: R, Kormos , Postzegel-
engroshandel , Den Haag, A. v. Solmsstr. 21, 
Lid Breda, Ned. Ver. v. Postz. Hand. (fij6) 

Ik zoek in RUIL Nederlandsche en Koloniale 
zegels en geef Bosnië, Oud Oostenrijk, Hon
garije, Veldpost, naar mancolijsten. Geef on-
gebr. de voorkeur. Ik verzoek eerstzending. 
Verkoop 2^/^ cent per fr. Prijslijsten L. VOn 
H a l é s z , Budapest VI, Déübabstrasse 29. 
(Lid „Breda", Ned. Ver. v. Postz., enz. (663) 

1 6 - 1 0 - 1 9 3 S v e r s c h e n e n 
Luchtvaartzegels 6 et, per 10 st. f 0,60 

, per 100 St. ■ 5,— 
100 verseh. Bulgarije „ 0,60 
100 versch. Zweden f 0,50 
2ï Albanië » i,— 

100 Sovjet Rusland „ 0,70 
300 Oostenrijk „ 0,60 
400  m i,SO 
SOG „ » 2 , 5 0 
100 versch. U.S.A., slechts . 2,— 
YougoSlavië, 210—221, compleet „ 0,50 
100 versch. Ned.Indië , 1,20 
Vraagt prijslijst Nederland en Koloniën. 

Porto extra. Giro 40215. 

J O H N GOEDE, 
Brederodestraat 46, Amsterdam, W. (690) 

P.S. Te koop gevraagd Kilo's Nederland. 

Steeds te koop gevraagd: N e d . e n K o l . , 
per 100, 1000 of meer per soort, afgeweekt 
en gesorteerd Tevens K l l o w a a r gevraagd in 
elke hoeveelheid. Brieven met prijsopgaaf te 
richten aan: Postzegelhandel R. Kormos , 
A. V. Solmsstraat 21, Den Haag. Lid van 
Breda, Ned. Ver. v. Postz.hand., enz. {Syj) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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beambte op het Jungfraujoch zorgde voor de verdeeling 
over de verschillende zeilvliegtulgen. De kaarten moesten met 
1 frank gefrankeerd zijn, terwijl ook Liechtenstein en Oosten
rijk als verdragsstaten mee konden doen. 

De vluchten, welke eerst op 16 September j.1. zouden plaats 
vinden, werden wegens het ongunstige weer gedeeltelijk tot 
17 September uitgesteld. Dit werd door een violet (soms 
blauw) stempel op de stukken vermeld. 

De bedoeling was, dat de vliegers de kaarten naar het post
kantoor, dat het dichtst bij de plaats van hun landing lag, 
brachten ter verdere verzending. 

Op deze postkantoren gaf men de kaarten dan een door-
gangsstempel. Tot heden zijn mij de volgende kantoren bekend: 
Interlaken, Thun (twee verschillende stempels, respectievelijk 
met 1 en 3 sterren in het stempel), Thun-Kaserne, Solothurn, 
Zollbrück, Unterseeen en Meiringen. De afgelegde afstanden 
bedragen dus omstreeks 50-75 km., het hoogteverschil bijna 
3000 m.; Meiringen b.v. ligt op 599 m. 

Philippünen. 
De poststukken, welke 29 Juni j.1. van Manilla naar Laboean 

en Singapore door een watervliegtuig van het Britsche lucht
vaartcorps vervoerd werden, zijn gestempeld met een blauw 
speciaalstempel met den volgenden tekst: 

VIA FLYING BOAT 
of the 

British Royal Air Corps 
June 29, 1935 

Piloot was commandant-vlieger T. W. Scott. 
China. 
Het jaarverslag der Chineesche posterijen in L'Union Pos

tale vermeldt het volgende over het luchtpostvervoer aldaar: 
De nationale Chineesche Luchtvaart-Corporatie 

onderhoudt drie luchtlijnen, n.1. Shanghai-Setschuan, 
Shanghai-Peiping en Shanghai-Kanton, waarvan de 
eerste vooral een gunstige ontwikkeling doormaakt, 
aangezien het westelijkste eindpunt nu Tschengtu is. De lijn 
zal nog van Tschengtu naar Patang en vandaar naar Lassa 
doorgetrokken worden, waardoor Sikiang en Tibet een lucht
postverbinding krijgen. 

Een tweede maatschappij, de Eurasia Aviation Corporation, 
onderzoekt in het bijzonder de mogelijkheid een luchtpost
verbinding met Europa tot stand te brengen . 

Wij brengen heden een dergelijke enveloppe in beeld, welke 
iets te laat gepost werd, en dus niet met het vliegtuig van 
Woensdag, maar met dat van Zaterdag naar Indië vertrok. 
Deze brief is getooid met de advertentie van den heer, 
die zijn brief te laat postte en het vliegtuig reeds ziet weg
vliegen: Geen nood ! Zaterdag gaat er weer een ! 

> 

Geen 
Z a t e r d a g g ; 

VAN OEN 2 x WIKEIIJKSCHEN OIINSTJ 
A M S r e R O A M B A T A V I A V 

1 IS turn 1935 

Voortaan gaan er 2 diensten per 
weak naar Indle s Woensdags , 
er s Zaterdags Bovendien doet/ 
de K L M er In het vervolg/ 
maar S^ï dag over I \ 
Voor post naar het Verre Oosten \ 
IS de K L M sneller dan ieder» 
andere vliegdiensl ! 

„At 

Den heer J. van Holten te Rotterdam dank ik nog een enve
loppe, waarop het roodgedrukte gedeelte (het vliegtuig en de 
woortien: van den 2-maal wekelij kschen dienst) niet afgedrukt 
is. 

Op deze curieuze enveloppe staat dus alleen: Ter herinne
ring aan de eerste vlucht Amsterdam-Batavia v.v. 12 Juni 
1935. 

De Maraboe. 
Van de uit Indië komende K.L.M.-Douglas, welke 17 Juli 

1935 te Bushire totaal verbrandde, werd nog 25 kg. post 
gered. 

Deze post werd (althans in Den Haag) uitgereikt in 
een dienstenveloppe, waarop de gecyclostileerde mededeeling 
voorkomt, dat het poststuk aangetroffen is onder de over
blijfselen van de post, welke met de Maraboe op 17 Juli 1935 
te Bushire verbrandde. 

Het poststuk, met de dienstenveloppe voorzien van den ge-
cyclostileerden tekst tezamen, is dus als verzamelobject vol
waardig. Op de veiling van Max Pool zagen vdj reeds een 
dergelijk stuk. 

Ned.-Indië. 
Voor de retourvlucht van de Uiver van Australië naar 

Nederland (vertrek 14 November 1934 van Batavia) kon in 
Indië ook post verzonden worden, welke slechts 30 et. extra 
(te voldoen met den driehoekzegel) per 5 gram aan lucht-
postrecht kostte. 

t e i a a t ^ d Uiver door^e^ pèr lï^«¥^^%i. 
Nu zijn er echter poststukken, welke in Indië te laat 

werden verzonden om nog met de Uiver mee te kunnen. Een 
dergelijk stuk, hetwelk te Batavia een langstempel met den 
desbetreffenden tekst kreeg, mochten wij van den heer De 
Vries te Zwolle ter inzage ontvangen. Wü geven van het 
stempel een fotografische reproductie en hooren gaarne, wie 
nog meer een dergelijk interessant stuk heeft. 

Nederland. 
Zooals reeds gemeld, werden ter gelegenheid van de ope

ning van den tweemaal wekelijkschen dienst Amsterdam-
Batavia op 12 Juni j.1. door de K.L.M, gratis speciale enve
loppen verspreid. 

J. K. RIETDIJK. 

Polen. 
Tijdens den Gordon Bennett-wedstrijd, welke dit jaar op 

15 September te Warschau gehouden werd, bestond gelegen
heid om met een der ballons poststukken mede te geven, 
welke met een speciaal stempel in zwart voorzien werden. 
Zooals bekend, dreven alle ballons in oostelijke richting af. 

ZICHTZENDINGEN. 
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PiKZmiAyBH0W4l Iwmz 
PAR BALLON 

Alvorens de Sovjet-Russische grens bereikt was, liet men 
den postzak boven Sokolow Poolaski met een parachute dalen. 
Hier kregen de stukken het poststempel van middernacht en 
werden verder doorgezonden. 

H. A. 

VÜOK 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN OCTOBER 1895). 
Algemeen Maandoverzicht. 
Die zijn er al genoeg, hé ! en de kunst gaat ook met den 

dag vooruit. Ja ! Ja ! Vooral past toch op, jongens ! op de 
zegels die je koopt. Je wordt eigenlijk bij elk zegel bedrogen, 
zoo ! dat je zeit bedriegt, zonder dat je het zelf weet, hé ! 
We hebben nou middeltjes tegen 't uitvallen van 't haar, 
heel best ! pas uit Weenen gearriveerd, zegt m'n Hollandsche 
coiffeur, waarom zouden we dan onze leelijke zegels niet zoo 
mooi kunnen maken dat wij ze zelf niet meer herkennen ! 
Ik zie niet in waarom ik 'n leelijk zegel niet even goed mooi 
kan maken als 'n leelijk nou ik zal maar zeggen: mensch ! 
Twijfelt U er aan ? ik niet, en ook niet de Heeren, die ik 
ga noemen. De Italiaansche Inkttrekker, waarop ik de aan
dacht van het Nederlandsch Hoofdbestuur der Posterijen in 
't bijzonder vestig, heeft een „incroyabel" middeltje uitge
dacht om inkt optelossen. Hij noemt 't „Ie Fluorographe", 
waarschijnlijk afgeleid van 't Italiaansch „Fluóre" = vloei-
spaath. 't Middel is waarlijk best, al te best zelfs, en reinigt 
de zegels zoodanig van inkt, dat ze nieuw „schijnen". Op de 
„wasschers", zijn de „lappers" en „kramers" gevolgd, 'n Zeker 
sujet in de Rue de la Fourche te Brussel repareert een zegel 
zoodanig dat gij zelf niet kunt gelooven dat 't gerepareerd 
werd, en met geene mogelijkheid, zelfs niet met 'n loupe, noch 
tegen 't licht gehouden, iets kunt bespeuren van bijwerking. 
Zelfs zet hjj er groote lappen in, gekleurd in de zegelkleur. 
M'n haren rijzen te berge zoo ik er aan denk. Gaat 't zoo 
voort dan zal over 'n kwarteeuw de schoonste verzameling de 
gelapte, bijgewerkte, van inkt en vet bevrijde zijn. Als ik dan 
maar geen overzicht behoef te schrijven ! 

Dat wat er gelapt en gekraamd, wat geknoeid en ge
konkeld, wat verdraaid en gelogen wordt behoef ik zeker niet 
te vertellen. Ze komen nu aan met 't praatje, dat 'n Hol
landsche jongen in ,,das Vertrauliche Korrespondenzblatt", 
de aardigheid zou hebben gehad de snuggere Duitschers bij 
den neus te nemen, en hen heel aardig in de luiers zou hebben 
gelegd met de vertelling dat de „5 cents, geel" van ons landje, 
een „zwendelproduct" is, door een knecht van de firma En
schedé vervaardigd, en aan „handelaars" verkocht. Dat er 
onder de Germanen zijn die geloof zouden kunnen hechten 
aan zulk 'n mop, ziet ! dat geloof ik zeker niet ! Maar 

't is 'n praatje ! Ik zag van dat „vertrouwenswaardige blad" 
r!ets. Onmogelijk is 't toch niet, dat men hier zulke moppen 
verkoopt, want nergens ken ik zoo'n ongelukkig, armzalig, 
hatelijk, geldzuchtig gehaspel en gelieg als juist in die 
„v/etenschappelijke" philatelistenwereld, bestaande grooten
deels uit ezelsooren, die 't klappen van 'n zeker zweepje 
kennen, en gelooven knapper ooren te bezitten dan 't fiere 
ros. „Stamp Fortnightly" begint ook al meê te doen. Hij valt 
aan om zich erop te helpen. Zich te bevoordeelen. Kleine Harry 
is éénig agent van Senf's catalogus voor Engeland, en omdat 
Mr. Phillips een reeks feiten tegen de prijsnoteering aan
haalt, gooit hij met steenen naar Stanley Gibbons. Kom, twee 
joden weten wat een bril kost, hé ! Verdedig niet, waar je 
om geliike redenen aanvalt ! Jalouzie, ja ! maar geen Phila
telie, Hikkes, is dit spel ! B. 

DE INDISCHE POSTSTEMPELS T I J D E N S 
HET ENGELSCHE TU8SCHENBESTUUR 

1811 -1816 
door R. E. P. MAIER. 

II. 
Vooropgesteld werd, dat de bestaande bepalingen voor de 

brievenpost in werking zouden blijven, voor zoover zij in de 
volgende artikelen niet gevvyziga zouden worden. 

Verder werd het postKantoor te Semarang verheven tot 
het voornaamste der oostelijke districten; het zou de con
trole uitoefenen op den postdienst in alle residenties beoos-
Karangsamboeng. (op de grens van Preanger en Cheribon). 

„Alle brievenporten zullen voortaan betaald moeten wor
den bij het overgeven der brieven aan het postkantoor van
waar dezelve woiden verzonden en het wordt den respectie-
ven postmeesters en residenten uitdrukkelijk verboden par
ticuliere brieven te verzenden, voor welke het port niet is 
vooruit betaald, ten ware dezelve op het omslag aldus gemerkt 
waren: .,ongexrankeerd" (iiJearing Postage). ' (art. 5) 

Van deze laatste soort brieven kwam het port ten laste 
van adressant, doch werd de brief, w.o. ook scheepsbrieven 
werden verstaan, geweigerd, dan weid hij aan afzender 
teruggezonden, die dan de vracht heen en terug moest beta
len. Weigerde de aizender ZUIKS, dan was de postmeester 
gemachtigd alle, aan zijn adres aangekomen brieven aan te 
noaden tot het achterstallige port was voldaan. 

„Alle personen welke uichooide van hunne amptsbetrek-
kingen van het betalen van brievenport zijn bevrijdt, zullen 
echter, wanneer zijl: over particuliere zaken aan personen 
schrijven, die aan het betaien van brievenport subject zijn, 
hunne brieven aldus merken: „Ongefrankeerd". (Bearing 
Postage"), (art. 10) 

„Alie personen, het opzicht voerende over postkantoren 
of plaatsen vanwaar brieven geregeld verzonden worden, 
.ju.ifcii vvjrpii^in, Zjn op hec omslag van alle brieven bekend 
te stellen of het port voor dezelve betaald is en tot wat be-
drage.i". (art. 12). 

Officieele brieven, die op den omslag niet gemerkt waren 
met het woord „Dienstzaken" of „Service" en met den naam 
van den ambtenaar, die ze verzond, zouden onderhevig zijn 
aan port. 

ii/XLra posten werdon verboden op enkele uitzonderingen 
na. 

Geld, juweelen en preciosa konden met de gewone post 
alleen aangeteekend verzonden worden, terwijl voor het even
tueel zoekraken de postdienst zich niet verantwoordelijk 
stelde. Il 

De postmeesters konden met particulieren, die geregeld 
brieven verzonden, een rekening-courant aanhouden van de 
portgelden, met maandelijksche afrekening. 

Het tarief der brievenporten was in de volgende tabel op
genomen; de portgelden van en naar tusschengelegen plaat
sen konden daaruit worden afgeleid. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGBN. 
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TARIEF van 11 Maart 1813 voor enkele brieven, 
het gewicht van een Calcuttasche Siccaroepij (11.66 gram) 

niet te boven gaande. 
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Voor brieven, zwaarder dan 1 en minder dan 2 Calcuttasche 
SiccaRoepijen wegende, moest dubbel port worden betaald en 
voor zwaardere brieven in dezelfde verhouding opklimmend. 

Voor registers, pamfletten en nieuwspapieren werd een 
afzonderlijk tarief vastgesteld en wel: 

Van2 tot 4 Siccaroepij en wegende, als voor een enkele brief. 
Van 4 tot 8 Siccaroep^jen wegende, als voor een dubbele brief
Van 8 tot 12 Siccaroepjjen wegende, als voor een driedubbele 

brief. 
Deze drukwerken moesten in open omslag verzonden wor

den; indien echter daarin brieven gevondtn werden, zou het 
volle portgeld betaald moeten worden. 

„Het port voor scheepsbrieven en brieven naar vreemde 
plaatsen en volkplantingen blijft op de vorige voet, en ingeval 
dezelve van Batavia of andere zeehavens naar binnen 's lands 
gelegen plaatsen gezonden worden, zullen dezelve als vrren 
gemerkt worden: „Ongefrankeerd" (Bearing Postage) en be
grepen worden aan de bovengenoemde bepalinge.i onderhevig 
te zijn", (art. 26). 

„Alle brieven, over zee van eenig gedeelte van het Eiland 
(d.i. Java) naar het andere gebracht, zullen aan hetzelfde port 
onderhevig zijn als of dezelve over land verzonden waren", 
(art. 27). 

„De volgende gelden zullen door het Gouvernement aan 
bevelhebbers van schepen te goed worden gedaan voor alle 
scheepsbrieven, welke niet in de gewone pakketten zijn inge
sloten en welke door hun aan de postkantoren zullen afgele
verd worden: 

voor elke brief van Europa, Indien of enige haven 
bewesten Banka gebracht: 10 stuivers, 
voor elke brief van Banka, andere onderhorigheden 
of wel van eenig gedeelte van het Eiland naar het 
andere 4 stuivers", (art. 28). 

Tenslotte volgden nog enkele bepalingen omtrent portvrije 
dienstcorrespondentie en een lijst van gezaghebbenden, wien 
zulks was toegestaan. 

Hoewel deze nieuwe regelen voor zichzelf spreken, geven 
zij aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

In het tarief van brievenporten valt op de plaats Benkoelen, 
die in ZuidSumatra ligt. De reden ligt voor de hand: Ben
koelen was sedert 1685 een Engelsche nederzetting en is eerst 
in 1825 in onze handen overgegaan. Men mag derhalve bedacht 
ziin op een poststempel van die plaats, die echter nog niet 
gevonden is. 

Het nieuwe brievenporttarief kwam vrijwel overeen met het 
vorige, met % verhoogde tarief voor franco verzending, doch 
paste zich beter aan bij de onderlinge afstanden tusschen de 
plaatsen. 

Uit het verschil in tarief is voor brieven, waarbij de datum 
van afzending of aankomst niet is bewaard gebleven (en dit 
is met de meeste het geval), aan de hand van het ingevulde 
port na te gaan, of zii vóór of na 1 April 1813 ziin verzonden. 

Aan dit nieuwe tarief werd de hand gehouden tot omstreeks 
1820, toen weer een ander en hooger tarief werd vastgesteld. 

Bin'^on dpi Ar"hiDel mo",hten z e e b r i e v e n uitsluitend 
o n g e f r a n k e e r d verzonden worden, terwijl voor gewone 
brieven als regel alleen franco verzending was toet^estaan. 
wp< "ooTrecht om een particulieren brief ongefrankeerd te 
mogen verzenden, werd uitsluitend genoten door hen, die een 
aantal met name genoemde ambten bekleedden, waaraan voor 

hun dienstcorrespondentie vrijdom van port was verbonden. 
Deze, ongetwijfeld als gunst bedoelde maatregel, leidde blijk
baar, in verband met de financieele gevolgen bij weigering 
van den brief door den adressant, in de praktijk tot zoo weinig 
aangename ervaringen, dat men slechts een hoogst enkele 
dergelijke brief tegenkomt. 

Dat deze kwestie der ongefrankeerde brieven in verschil
lende publicaties tot vergissingen heeft geleid, is waarlijk 
geen wonder, want deze deden zich reeds direct na het ver
schijnen van het Reglement voor. Wij vinden n.1. in de J.G.G. 
no. 63 van 851813 de volgende 

ADVERTENTIE. 
„Nademaal het ter kennisse van het Gouvernement is ge

komen dat het 5e artikel van het onlangs gepubliceerde Post
reglement bij onderscheidene gelegenheden door velen ver
keerd wordt uitgelegd en alzo het belangrijk is een herhaling 
voor soortgelijke misvattingen voor te komen, zoo wordt bü 
deze aan een ieder bekend gemaakt, dat het gemelde artikel 
e n k e l toepasselijk is op personen, publieke bedieningen be
kleedende, zo als bij art. 10 vermeld wordt, en dat dienvolgens 
alle anderen het brievenport zulks moeten voldoen bij het zen
den van de brieven na een der Postkantoren van het Eiland, 

" „  , 1 , ijij gebrek van betaling de brieven niet aangenomen 
worden". 

Op authorisatie van het Gouvernement: 
w.g. D. Popkens 

Post Meester Generaal. 
Batavia, 23 April 1813. 

—... „„1 4i,<,nci ook wel duideljik zijn, waarom een stempel 
..BEARING POSTAGE" nog niet is gevonden; men had er geen 
behoefte aan. Wel baart het eenige verwondering, dat er geen 
stemnei „SERVICE" is geweest, om de vaak omvangrijke 
dienstcorrespondentie duidelijk te doen opvallen. 

Tenslotte valt op dat thans voor het eerst van een afzon
derlijk port voor drukwerken melding gemaakt wordt. Dit 
port voor drukwerken voorzag blijkbaar in een bestaande be
hoefte, want een uitbreiding daarvan treffen we san in de 
J.G.G. no. 197 van 2121815, waarin een ADVERTISEMENT 
d.d. 17111835 voorkomt, waarbii een nieuw tarief wordt vast
gelegd voor Newspapers, Pamphlets en Parcels, per nost ver
zonden tusschen Batavia en Soerabaja en dat hieronder volgt. 

TARIEF van 17111815 voor nieuwsbladen, 
pamphletten en pakketten. 

Van 

Batavia naar 

Cherlbon naar 

Tegal naar 

Pekalongan naar 

Semarang naar 

Rembang naar 

Grissee en Soerabaji naar 

Bata
via 

rs. st 

— — 
— 27 

I 6 

I M 

I 2 4 

2 12 

3 — 

Cheri
bon 

rs. St. 

— 27 

— — 
I 9 

— 18 

— 27 

I ' S 

2 3 

Tegal Peka
longan 

rs. st.|rs. st 

I 6 

— 9 

 

— 9 

— 18 

I i ; 

— 18 

— 9 

- -

— 9 
,1 

I 6— 27 

I 24 ' I ! 

Sema
rang 

rs. st. 

I 24 

— 27 

— 18 

— 9 

- -

— 18 

I 6 

Rem
bang 

rs. st. 

2 12 

I IS 

I 6 

— 2 7 

— 18 

— — 
— 18 

Grissee en 
Soerabaja 

rs. st. 

3 — 

' 3 
I 2 4 

I IS 

I 6 

— 18 

— — 
Dit tarief gold voor pakketten, niet zwaarder dan 1 pond. 

Zwaardere pakketten werden naar verhouding belast, dus: 
van 1 tot 2 pond 2 maal het tarief, 
van 2 tot 3 pond 3 maal het tarief, enz. 

Pakketten voor tusschengelegen plaatsen werden belast tot 
de navolgende in het tarief vermelde plaats. Verder mocht 
een zending pakketten de 80 pond niet overschrijden; het even
tueel meerdere ging per volgende postgelegenheid. 

Opgemerkt wordt, dat hierbij de grondslag werd gelegd 
voor de pakketpost, die in later jaren zoo'n vlucht heeft ge
nomen. 

Een Engelsch tarief voor zeebrieven is nog niet aangetrof
fen, doch uit de beschikbare gegevens kon onderstaande tabel 
worden samengesteld. Deze brieven, alle naar Batavia geadres
seerd en daar afgestempeld met het PostOfficestempel, ver
toonen daarin de volgende, met inkt ingevulde portbedragen: 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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36 st. 

Van Den Haag 13-12-1808 (via de Kaap) 
Van Amsterdam 20-12-1809 
Van Holland 5-7-1811 
Van He de France 1-11-1811 
Van Calcutta 30-3-1812 
Van Londen 17-5-1813 
Van Amsterdam 1815 
Van Amsterdam 25-8-1816 
Van Groningen 1-10-1816 
Van Londen 10-2-1817 
Van Amsterdam 19-4-1817 
Van Amsterdam eind 1818 15 st. (aang. 22-6-1819). 

Hieruit blijkt, dat gedurende den Engeischen tijd ongefran-
i . keerde zeebrieven uit Europa getaxeerd werden met 36 stui-
||> vers, welk bedrag kort na de bestuursoverdracht terug

gebracht werd tot 31K en in 1819 tot 15 stuivers. 
Het overzicht der verschillende posttarieven zou niet vol

ledig zijn zonder vermelding van het muntstelsel, waarin de 
bedragen waren uitgedrukt. Dit muntstelsel was zeer in
gewikkeld; in den Engelschen tijd waren n.1. in Indië de vol
gende munten gangbaar (d. = duiten, st. = stuiver): 

). 32 
36 
36 
36 

St. 
St. 
St. 
St. 

. zilver. 
36 

31 >̂  
31K 
3 1 ^ 
'il'A 
31K 

st. 
St. 
st. 
St. 
st. 
st-

4 d. 
10 d. 
30 d. 
60 d. 
63 d. 

120 d. 
126 d. 
132 d. 
160 d. 
192 d. 
240 d. 
264 d. 
312 d. 
320 d. 
528 d. 
960 d. 

1920 d. 

— 
= 
^ 
= r 

= 
— 
— 
ziz 

— 
=: 
= 
= 
-— 
— 
= 
= 
— 

1 
2% 
7K 

16 
15% 
30 
31K 
33 
40 
48 
60 
66 
78 
80 

132 
240 
480 

st. 
st. = 
st. = 
st. = 
St. = 
St. = 
st. = 
St. = 
st. = 
st. = 
St. = 
St. = 
St. = 
St. = 
st. = 
st. -
st. = 

10 Spaansche dollars 
16 Spaansche dollars 

1 
1 

VJ 
% 

1 
1 
K 
y2 

1 
1 
1 
1 
1 
2% 
5 
1 
= 
— 

1 Javasche Goudroepij : 
1 Spaansche dollar = 5 

dubbeltje. 
schelling. 
Batavia-, Suratte- of Arcot-Roepij 
Sicca-Roepij. 
Batavia-, Suratte- of Arcot-Roepij 
Sicca-ïRoepi]. 
Spaansche dollar. 
Ducaton. 
Rijksdaalder. 
Amerik. of Oostenrijksche Dollar. 
Spaansche Dollar. 
Oude Ducaton. 
Nieuwe Ducaton. 
Rijksdaalder = 1 Gouden Ducaat. 
Rijksdaalders = K Gouden Roepij 
Gouden Roepij. 

1 Amerikaangehe Double Eagle. 
1 Dubloen. 
- 16 Javasche Zilverroepijs. 

Engelsche shillings. 
1 Roepij = % Engeische Crown. 

10 duiten = 1 
12 wangs = 1 

wang 
Roepi 

(zilver muntstukje). 
i-

Aan de hand van deze opgave zal de beoordeeling der ver
schillende Indische posttarieven uit het einde der 18e en het 
begin der 19e eeuw wel geen moeilijkheden bieden. 

De overige bepalingen, in den Engelschen tiid t. a .v. den 
postdienst uitgevaardigd, zijn van weinig belang. Eén der 
publicaties echter zal nog worden weergegeven, n.1. die welke 
verscheen in de J.G.G. van 7-8-1812, omdat zij ons een ver
klaring geeft van het woord „Cito", dat men, al dan niet 
herhaald, vaak op dienstcorrespondentie uit dien tijd aantreft. 

Naast bepalingen tegen overmatig gebruik van expressen, 
die tot uitputting der postpaarden aanleiding gaven, werd het 
volgende vastgesteld. 

„Het woord C i t o op een brief zal beteekenen EXPRES
SEN. 

T w e e C i t o ' s zullen alleen gebruikt worden in gevallen, 
die een buitengewone spoed vereischen. 

D r i e C i t o ' s , 't welk het hoogste getal is, dat een onder
geschikt gezag op het Eiland gebruiken mag, zullen een-
lijk op brieven geplaatst mogen worden, wanneer dezelve de 
meest mogelijke spoed vorderen. 

V i e r C i t o ' s zullen om buitengewone redenen, alleen en 
bij uitsluiting gebruik^- mogen worden door Z. E. den Heere 
Luitenant-Gouverneur." 

B u i t e n g e w e s t e n . 
Tijdens het Engelsche tusschenbestuur zijn ook enkele 

buitengewesten door de Engelschen bezet geweest. De 
Molukken vielen in 1810, Timor in 1811 in hun handen, terwijl 
verder in het door ons verlaten Bandjermasin een Engelsch 
resident werd geplaatst. Poststempels uit deze streken zijn 
niet bekend, maar blijven mogelijk. 

OVERZICHT DER BELANGRIJKSTE ARTI
KELEN, IN MEI-JUNI 1935 VERSCHENEN 
IN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN. 

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

Algemeen. 
Aus der Frühzeit der Briefmarke. S.B.Z. jrg. XLVIII, 1935, 

95. 
Frauen sind Heldinnen, Briefmarken ehren Sie. P. jrg. 42, 

1935 (5). 
Grundbegriffe der Philatelie. (Vervolg). P.M. 1935, 117, 147. 
How I organised the World's First Aeriel Posts, bv Com

mander Sir Walter Wyndham. S.C. jrg. XLIV, 1935, 161. 
The House of Romanoff. S.C. jrg. XLIV, 1935, 213. 
The King as a Philatelist. G.S.M. jrg. VIII, 1935, 142. 
To Tea with the Premier Philatelist. S.C. jrg. XLIV, 1935, 

151. 
Warum und weil ? P. jrg. 42, 1935, 106. 
Die Briefmarke als Lehrmittel. S.B.Z. jrg. 48, 1935, 79. 
Jean Ribault et la Philatelie. E.T. 49e jrg., 1935, 625 
Neue Wege des Sammeins. J. jrg. 42, 1935, 126. 
Philatelie Colts and Fillies. S.C. vol. XLIV, 1935, 303. 
A Whitsuntide Tour in Spain by way of the stamp album. 

S.C. vol. XLIV, 1935, 307. 
Albanië. 

Albanian Remainders to be aucti9ned. S.C, vol. XLIV, 1935, 

België. 
Die Fehler und Beschädigungen der belgischen Eisenbahn

marken 1902-1914 und das „Platten" der dreizehn Cen
times-Werte. G.B. jrg. 39, 1935, 74. 

La Poste aux Lettres ä Verviers de 1794 a 1890. PH.B. 
jrg. 15, 101. 

Die Zähnung der Tiefdruckmarken von Belgien (1863). 
P.M. 1935, 155. 

Belgisch-Congo. 
Congo Beige. Les Timbres de 5 francs des Emissions de 

1894 ä 1915. PH.B. jrg. 15, 1935, 89. 
Brazilië. 

The Stamps of the First Issue of Brazil. PH.J.G.B. vol. 
XLV, 1985, 105. 

Britsch-Indië. 
India's Jubilee Stamps. S.C. jrg. XLIV, 1935, 223. 

Canada. 
Canadian Stamps Statistics, 1932-33. S.C. vol. XLIV, 1935, 

355. 
The Postage Stamps of the Republic of Canada. A.PH. 

jrg. 48, 1935, 393. 
China. 

Sinkiang. „Tihwa" Provisional Air Post Stamps 1932-33. 
SC. vol. XLIV, 1935, 275. 

Cilicië. 
Les Entiers Postaux de Cilicie, occupation frangaise. PH.B. 

jrg. 15, 95. 
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Danzig. 
Danzig. G.S.M. vol. VIII, 1935, 170. 

Dominica. 
Dominican Insured Letter Surcharges, 1935. S.C. jrg. XLIV, 

1935, 238. 
Duitschland. 

Die Auftragsnummern auf den Marken des Deutschen 
Reiches. (Vervolg). P.M. 1935, 132. 

Die deutschen Feldpoststempel, 1914-1918. G.B. jrg. 39, 
1935, 62. 

„Graf Zeppelin" im Jahre 1934 ! I.B.J. jrg. 62, 1935, 135, 
147. 

Die Stolper Post, ihre Stempel und Formulare vom Beginn 
bis zur Gegenwart. (Vervolg). G.B. jr--. 39, 1935, 64, 79. 

Die Werbestempel Oesterreichs. P.M. 1935, 134. 
Ecuador. 

Scadta Air Mail Stamps destroyed. S.C. vol. XVIV, 1935, 
282. 

Egypte. 
The official stamps of Egypt. PH.J.G.B. vol. XLV, 1935, 

74, 100. 
Prolii-^ras rif the Foreign P. O. in Egypt. S C. jrg. XLIV, 

1935, 248. 
Engeland. 

An interesting Flaw (IK d. 1935). PH.J.G.B. jrg. XLV, 
1935, 86. 

British Georgian Stamps. S.C. jrg. XLIV, 1935, 209. 
The man who designed the .Jubilee Stamps. S.C. jrg. XLIV, 

1935, 169. 
The Photogravure Process. G.S.M. jrg. VIII, 1935, 146, 174. 
Twenty-five years. Empire Stamps of the Reign. G.S.M. 

jrg. VIII, 1935, 150. 
Engeland en Koloniën. 

The Silver Jubilee Stamps. G.S.M. jrg. VIII, 1935, 144. 
Finland. 

Finnland ab 1917. P. jrg. 42, 1935, 134. 
Formosa. 

The Stamps of Chinese Formosa. PH.J.G.B. vol. XLV, 1935, 
79, 108. 

Frankrijk. 
Les 3 types du 10 c. Semeuse vert, no. 159. E.T. jrg. 49, 

1935, 486. 
Guatemala. 

Ausgabe 1878. S.B.Z. jrg. 48, 1935, 76. 
Hannover. 

Hannover in dor Deutschphilatelistischen Literatur. P. jrg. 
42, 1935, 104. 

Proben (Essais) für altdeutsche Ganzsachen. Hannover. 
B. Die Stadtpostumschläge. G. jrg. 15, 1935, 21. 

Die unvollendete Hannover Marke. S.C. jrg. XLIV, 1935, 100. 
Hongkong. 

Hong Konar. Defects in the Georgian Issues. G.S.M. vol. 
VIII, 1935, 164. 

Ierland. 
Sheet Air Mail Labels of the Irish Free State. S.C. jrg. 

XLIV. 1935, 165. 
Letland. 

Lettlandstudien. P.M. 1935, 153. 
Litauen. 

Litauen. P.M. 1935, 157. 
Mexico. 

Ein philatelistischcr Skandal in Mexico. I.B.J. jrg. 62, 
1935, 165. 

Les premières Emissions du Mexique. (Vervolg). E.T. 49e 
jrg., 1935, 475, 530, 619. 

J. K, RIETDIJK. 

New-Foundland. 
New-Foundland. The Middle and Later Issues. L.PH. jrg. 

XLIV, 1935, 110. 
Noorwegen. 

Norway. (Vervolg). L.PH. jrg. XLIV, 1935, 99. 
Gostenryk. 

Die Telegraphenwertzeichen Oesterreichs. P.M. 1935, 130. 
Oostenrijk en Lombardië-Venetië. 

Die erste Ausgabe von Oesterreich und Lombardei-Venetien 
1850-18.58. P.M. 1935, 119. 

Oudduitsche staten. 
Proben (Essais) für Altdeutsche Ganzsachen. G. jrg. 15, 

1935, 25. 
Der Verkauf von Restbeständen Altdeutscher Marken. P. 

jrg. 42, 1935, 137. 
Polen. 

King John Sobieski. S.C. jrg. XLIV, 1935, 254. 
Marshai Pilsudski. S.C. jrg. XLIV, 1935, 235. 

Pruisen. 
Preuszische Hilfspostanstalts-Stempel. G.B. jrg. 39, 1935, 

60. 
Ostpreussen. Geschichte und Postgeschichte. P. jrg. 42, 

1935, 122. 
Queensland. 

The 2 d. Queensland, 1887. PH.J.G.B. jrg. XLV, 1935, 76. 
Roemenië. 

The Plates of the 1872-79 issues of Roumania. PH.J.G.B. 
jrg. XLV, 1935, 85. 

Les Timbres des Principautés danubiennes et de la Rou-
manie (1858-1872). (Vervolg). PH.B. jrg. 15, 108. 

Rusland. 
The House of Romanoff. (Vervolg). S.C. vol. XLIV, 1935, 

335, 357. 
Saksen. 

Sachsen Nr. 2. Eine interessante Druckzufälligkeit. I.B.J. 
jrg. 62, 1935, 179. 

Servië. 
Serbien. Geschichte eines Irrtums. P.M. 1935, 149. 
Die Poststempel von Serbien 1843 bis 1921. P.M. 1935, 121. 

Soedan (Britsch). 
Sudan Stamp Statistics. S.C. vol. XLIV, 1935, 373. 

Tschecho-Slowakije. 
Die „Rotte Nazdar" am 9. Mai 1915 in der Schlacht bei 

Arras. I.B.J. jrg. 62, 1935, 180. 
Die Stefanik-Erinnerungsmarke dor Tschechoslowakei. 

I.B.J. jrg. 62, 1935, 181. 
Turkije. 

Türkei oder Osmanisches Reich. I.B.J. jrg. 62, 1935, 164. 
Venezuela. 

The Stamps of Venezuela. L.PH. jrg. XLIV, 1935, 104. 
Vereenigde Staten. 

The First Governmental Flight. A.PH. jrg. 48, 1935, 425. 
Standardized Hand Stamp Cancellations on the Bank Note 

Issuses. A.PH. jrg. 48, 1935, 395, 461. 
Street Railway Post Office System. A.PH. jrg. 48, 1935, 

431. 
Two Cent electric Eye Plates. A.PH. jrg. 43, 1935, 434. 
Die Geschichte der Vereinigten Staaten im Bilde ihrer 

Marken. S.B.Z. jrg. 48, 1935, 123. 
Philadelphia Railroads (Postmarks). A.PH. vol. 48, 1935, 

480. 
The Yank'. 3"e writing. A General History of the A.E.F. 

Postnl Service. (De veldpost van het Amerikaansche 
expeditieleger tijdens den groeten oorlog). A.PH. vol. 48, 
1935, 445. 

ZICHTZE \ DINCE N. 
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YougoSlavië . 
Die KönigAlexander Traurmarken Ausgabe von Süd
slawien. I.B.J, j rg . 62, 1935, 131, 163. 

ZuidAust ra l ië . 
The Depar t emen ta l Stamps of South Aust ra l ia 18681874. 

PH.J .G.B. vol. XLV, 1935, 95. 
South Aus t ra l i a . PH.J .G.B. j rg . XLV, 1935, 77. 

ZuidNiger ia . '^^[■WIB 
Southern Nige r i a : l t s Pos ts and Pos tage Stamps . S.C. 

j r g . XLIV, 1935, 215, 237, 259. 
The P o s t m a r k s of Southern Niger ia . S.C. vol. XLIV, 1935, 

381. 
Zweden. 

Die gelbe Dreiski l l ingmarke von Schweden. P.M. 1935, 151. 
Im Land der „Svenska Batal jonen". P. j r g . 42, 1935, 129. 

Zwitser land. 
Les bandes t imbrées pour imprimés de Suisse 1871. 

S.B.Z. j rg . 48, 1935, 73. 
A propos des obli terat ions k la plume. S.B.Z. j r g . 48, 

1935, 128. 
Quelques var ié tés des t imbres Pro Juven tu t e de 1934. 

S.B.Z. j r g . XLVII I , 1935, 98. 
Vervalschingen. 

België. Weldadigheidszegels met het standbeeld van den 
Graaf van Mérode (1914). S.B.Z. j rg . XLVIII , 1935, 99. 

Es t l and . Michel Nr. 14 und 14 I ; Y. T. 14a. P. j r g . 42, 1935, 
139. 

Let land . Michel Nr. 116; Y. T. 120. S.B.Z. j rg . 48, 
1935 82. 

Rusland. Michel Nr. 149; Y. T. 156. S.B.Z. j rg . 48, 
1935, 130. 

Rusland. Yvert Tel l ier 176179. 
Timbres r a r e s et faux t imbres . S.B.Z. j r g . XLVIII , 1935, 

100. 
Southern Niger ian Forger ies . S.C. vol. XLIV, 1935, 327. 

U I T S L A G VAN DE E E N E N T W I N T I G S T E P R I J S V R A A G . 
De eenig mogelijke oplossing is : 
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Pr i j swinnaars zijn: 
R. Birnbaum, Scheveningen. 
W. A. de Boer, Haar lem. 
J . F . Buissink, Heemstede . 
G. H. C. van Dijk, Ginneken. 
J . A. Hagedoorn , Rot te rdam. 
A. J. Jacobs , Breda. 
J. Kleik , Overschie. 
H. Lambeek, Utrech t . 
D. A. N. Margadan t , Batoedjadjar (N . L) . 
E. A. Wijdicks, Ginneken. 

T W E E E N T W I N T I G S T E P R I J S V R A A G . 
Gevraagd wordt op welke zegels de volgende opschrif ten 

voorkomen. 

3. Praedica te evangel ium omni crea turae . 
4. Kathol ikentag. , 
5. Spott ing the herd. 
6. Hie manebimus optime. 
7. Ploughing a rice field. 
8. Conferencia panamer icana . 
9. Civitatis defensor. 
10. Lord Byron. 
Oplossingen vóór 15 April 1936 in te zenden aan dr. P. H. 

van Gittert , Wilhe lminapark 22, Utrech t . Op de adreszijde te 
vermelden: 22e pr i j svraag . 

Een t iental prijzen in postzegels wordt beschikbaar gesteld. 
Correspondentie kan over de pri jsvraag niet gevoerd worden. 

Namens den Raad van Beheer : 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

1. Lot and Lots wife. 
2. Stel la clavisque mar i s indici. 

DE POSTZEGELTENTOONSTELLING TE GRONINGEN. 
In zijn voorwoord l aa t het bes tuur van de Phi la te l is ten

Vereeniging „Groningen" a a n de bezoekers het oordeel over, 
of de tentoonstel l ing ges laagd m a g worden genoemd. De be
zoekers zullen zonder twijfel een bevestigend antwoord hebben 
gegeven met hetzelfde voorbehoud, dat ook reeds door het 
bes tuur was g e m a a k t : he t was geen gewestelijke, doch een 
plaatseli jke tentoonstel l ing. De afwezige Friezen e. a. hebben 
ongelijk gehad. 

H e t frappeerde reeds dadelijk in een der oudste gebouwen 
van Groningen de denkbaar moderns te verl icht ing aan te 
t reffen, een dagl ichtver l icht ing, die des middags om twaalf 
uur dezelfde is als des nachts om 12 uur en die voor een 
postzegel tentoonstel l ing ideaal moet worden genoemd. Het 
tentoongestelde kwam dan ook goed uit en het bleek, dat 
nagenoeg alle inzenders bijzondere zorg aan de opzet hadden 
besteed. Daaren tegen viel het op, dat in vele inzendingen de 
kwal i te i t der oudere, meer klassieke zegels, ook de minder 
zeldzame, scherp a f s t ak t egen die van de nieuwere, en in vele 
gevallen te wenschen overliet . E r worden zooveel veilingen 
gehouden, dat het toch nie t al te moeilijk moet zijn, al woont 
men te Groningen, de oudere zegels in pr ima exemplaren 
te krijgen. 

Het was een heugelijk verschijnsel, dat Nederland niet de 
hoofdschotel vormde en da t vele landen van Europa goed 
vertegenwoordigd waren . Buiten Europa was er van de 
andere werelddeelen niet veel te zien. 

Wij zullen alvorens de lijst der bekroningen te la ten volgen 
enkele inzendingen nader bespreken en volgen daarbij zooveel 
mogelijk de klassenindeeling. 

Klasse I. Af deeling A : Neder land en Koloniën. 
De collectie van den heer Onger ing was netjes opgezet. De 

kwali te i t van de oudste exemplaren was goed, m a a r niet 
meer dan dat. H e t geheel m a a k t e een goed verzorgden indruk. 

Afdeeling B. De gespecial iseerde collectie van den heer 
Van der Warf was opgezet op bladen van het Mebusalbum, 
dat zich hiervoor ui ts tekend leent. E r viel veel te bewonderen, 
doch voor een collectionneur van het gehal te van den heer 
Van der Warff verwonderde het ons verscheidene van dê 
niet al te srroote ra r i t e i t en b.v. van Ned.Indié te missen. De 
heer Van Strijen bleek belangri jk te zijn voorui tgegaan met 
zijn pla t ing van de eers te emissie sinds de l aa t s t e keer. Plaa t 
I I I van de 5 cent was t hans compleet aanwezig. Van de 
andere platen zagen wij eenige zeer fraaie exemplaren. 

In Klasse II A wedijverden met elkander de collecties van 
de beeren Jonker , te Groningen, en Kielman, te Haren . Die 
van den heer Jonker was meer compleet, doch de heer Kiel
man had het zich met de Scandinavische landen niet ge
makkelijk gemaakt . Bulgari je, I ta l ië en San Marino zijn eerder 
te completeeren dan b.v. Zweden. 

Nog zwaarder was de concurrent ie in klasse II B. De voor
naams te mededingers in deze afdeeling volgden elkander 
dicht op de hielen. Dr. Wachte r s met zijn zeer gespeciali
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seerde collectie Kreta kreeg het eeremetaal, dr. J. van der 
Spek vertoonde een kostbare gespecialiseerde collectie van 
IJsland, en fraai land, dat bij ons in den regel wordt ver
onachtzaamd, de heer Kleiman toonde, dat hij ook speciali-
seeren kan en begint met Bulgarije een mededinger te worden 
van den heer Jorissen, terwijl de inzending van Duitschland 
van den heer Herrmann uitmuntte door zijn fraaien opzet 
en een bewijs was, hoe met betrekkelijk geringe middelen 
een zeer bezienswaardig expositie-object is samen te stellen. 

In klasse III A vertegenwoordigde de heer Oiigering op 
waardige wijze Afrika met het interessante Zanzibar, terwijl 
in klasse B dr. Wachters een greep uit drie werelddeelen 
had gedaan, waarbij de gespecialiseerde dienstzegels van 
Uruguay zeer de aandacht trokken. 

In klasse IV trof men de clou der tentoonstelling aan, de 
reeds van de Amsterdamsche tentoonstelling bekende zeer 
gespecialiseerde verzameling luchtpostzegels van den heer 
Van der Warf. Deze collectie trof behalve door haar kost
baar materiaal, waaronder vele eersterangs zeldzaamheden, 
ook door den keurigen opzet. Zij kreeg een gouden medaille, 
de medaille van den Nederlandschen Bond, benevens de geluk-
wenschen van de jury. 

In hooge mate interessant was ook de collectie trans
atlantische vluchten van den heer Boesman te 's-Gravenhage. 

In klasse V verraste de heer Van der Warf ons met een 
collectie proeven van Nederland, waaronder eenige zeer zeld
zame stukken. De collectie maakte geen aanspraak op vol
ledigheid, doch waarschijnlijk lag dit ook niet in de bedoeling 
van den inzender. De heer Van der Warf had voldoende aan
getoond, dat hij zeer goed inzag, dat een speciaalverzamelaar 
in de eerste plaats zijn aandacht aan de proeven van een 
land heeft te wijden, omdat daardoor de geschiedenis van het 
ontstaan van een zegeltype het duidelijkste en sprekendste 
kan worden aangetoond. 

In dezelfde afdeeling vertoonde de heer dr. Van der Spek 
eenige interessante stukken en curiosa van Tsjecho-Slowakije, 
waaronder scoutbrieven en herinneringszegels betrekking 
hebbende op den hoogvereerden president Masaryk. 

In klasse VI kwam het Internationaal Uitgeversbedrijf op 
waardige wijze voor den dag met een proeve van een Neder-
landsch album van Nederlandsch fabrikaat, dat voor zijn 
buitenlandsche concurrenten niet behoeft onder te doen. Bravo. 

Hieronder volgt de lijst der bekroningen. 
Klasse I: 
Afd. A: inzending 1, S. S. Ongering, verguld zilveren me

daille. 
Afd. B: inzending 2, J. van der Warf, verguld zilveren 

medaille. 
Afd. C: inzending 5, J. F. van Strijen, verguld zilveren me

daille van den Belgischen Bond; inzending 3, C. Scholtens, 
zilveren medaille; inzending 4, dr. J. van der Spek, zilveren 
medaille. 

Klasse II. 
Afd. A: inzending 9, H. R. Jonker, groote verzuid zilveren 

medaille van den voorzitter van de F.I.P.; inzending 10, K. F. 
Kleiman, groote verguld zilveren medaille van den burge
meester; inzending 12, S. S. Ongering, zilveren medaille; 
inzending 8, K. A. Cleij, zilveren medaille; inzendingen 6 en 7, 
T. Bakker, twee bronzen medailles; inzending 11, L. Mo-
nasch jr., bronzen medaille. 

Afd. B: inzending 17, dr. D. H. Wachters, gouden medaille; 
inzending 13, W. Herrmann, groote zilveren medaille van het 
bestuur der V.V.V.; inzending 16, dr. J. van der Spek, ver
guld zilveren medaille; inzending 14, K. P. Kielman, verguld 
zilveren medaille; inzending 5, C. Scholtens, bronzen medaille. 

Klasse III: 
Afd. A: inzending 20, S. S. Ongering, verguld zilveren me

daille; inzending 19, H. R. Jonker, zilveren medaille; in
zending 18, H. Geertsma, bronzen medaille. 

Afd. B: inzending 22, dr. D. H. Wachters, zilveren medaille 
van den voorzitter van den Belgischen Bond; inzending 21, 
C. Scholtens, bronzen medaille. 

Klasse IV: 
Inzending 25, J. van der Warf, gouden medaille, medaille 

van den Bond en gelukwenschen van de jury; inzending 23, 
J. Boesman, verguld zilveren medaille; inzending 24, C. Schol
tens, bronzen medaille. 

Klasse V: 
Inzending 27, J. van der Warf, groote verguld zilveren me

daille van den commissaris der koningin; inzending 26, dr. J. 
van der Spek, zilveren medaille. 

Klasse VI (diploma's): 
Inzending 28, Schaubek-album, verguld zilver; inzending 31, 

Ka-Be-album, verguld zilver; inzending 32, Mebus-album, ver
guld zilver; inzending 80, Internationaal Uitgevers Bedrijf, 
Excelsior-album, zilver; inzending 29, H. C. Correljé, speciaal
catalogus, brons. 

DERDE INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOON
STELLING TE NEW-YORK VAN 9 TOT 17 MEI 1936. 

De heer Leon de Raaij te Watergraafsmeer deelt ons mede, 
dat hij reeds door eenige verzamelaars is aangezocht hun 
verzamelingen naar New-York mede te nemen. Daar hij van 
plan is persoonlijk naar New-York te gaan, heeft hij aan dit 
verzoek voldaan en is hij bereid meerdere collecties mede 
te nemen, op te zetten, af te nemen en weder naar Nederland 
terug te brengen, waardoor voor de inzenders geen vertra
gingen ontstaan. 

Daar hij reeds jarenlang op verschillende internationale 
postzegeltentoonstellingen dit werk naar ieders tevredenheid 
heeft verricht, zal het hem aangenaam zijn, ook nog andere 
verzamelingen mede te nemen. Hij is bereid alle gewenschte 
inlichtingen te verschaffen en op verzoek persoonlijk het een 
en ander toe te lichten. 

Het adres van den heer Leon de Raaij luidt: Linnaeuspark-
weg 42, Amsterdam, O. 

SITEB. 
La Revue Postale nr. 383 (September 1935) meldt omtrent 

de Siteb onder het opschrift: „Koninklijke Bond der Phila
telistische Vereenigingen": 

WiJ vernemen dat de heer Richard Bijl den voorzitter van 
den Bond zijn ontslag overhandigd heeft, en dat hij tot dit 
besluit gekomen is voornamelijk om op te komen tegen som
mige inbreuken op de voorrechten van den algemeenen secre
taris tijdens de samenstelling en de verrichtingen van de 
commissie van bestuur van de Siteb. 

Wij herinneren er aan, dat het was op aandrang van het 
bestuur der Brusselsche Philatelistische Vereeniging, om in 
het bestuur van den Bond in het bijzonder de clubs te ver
tegenwoordigen die vergaderen in het restaurant Les Trois 
Suisses, dat de heer Bijl in 1930 de benoeming aanvaardde 
die hij nu neerlegt, en die hij uitsluitend vervulde om genoemde 
belangen te dienen. v. C. 

LES PREMIERES EMISSIONS DU MEXIQUE (1856-1874). 
HISTOIRE, CLASSEMENT, FAUX. 

DOOR PAUL DE SMETH EN MARQUIS DE FAYOLLB. 
UITGAVE YVERT & CIE., AMIENS. PRIJS 45 FRANCS. 

De uitgever stuurt ons dit werk, omvattende 374 bladzijden 
fijnen druk, ter beoordeeling, een verzoek, gemakkelijker ge
daan dan ingewilligd. Het boek is zóó omvangrijk, dat men 
niet goed weet waar te beginnen en waar te eindigen. 

Er zijn weinig landen ter wereld, waarvan de eerste uit
giften zooveel belangwekkends en verschillen vertoonen als 
met Mexico het geval is. Voor hen, die zich in dit interes
sante gebied willen specialiseeren, is dit werk onmisbaar. 

Na een historisch overzicht volgt een uitvoerige beschrijving 
der platen van de uitgiften 1856 en 1861 met de verschillende 
afwijkingen. Daarna een opgave biJ de uitgifte van 1 Augus
tus 1856 van de districts- en onder-kantoren, verduidelijkt door 
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goede afbeeldingen der opdrukken. Op dezelfde uitvoerige 
wijze worden vervolgens behandeld de uitgiften van April 
1861, waarna de vervalschingen dezer beide uitgiften aan 
een grondige bespreking worden onderworpen, waarbij een 
groote plaats is ingeruimd aan de afstempelingen. 

De uitgifte van Juarez van April 1864 wordt uitvoerig 
behandeld, waarna die van 15 Mei van hetzelfde jaar aan de 
beurt komt, gevolgd door een zeer uitgebreide opsomming 
van de opdrukken van 1864, onderverdeeld in verschillende 
periodes en met opgave der districtsnamen. Zeer uitvoerig 
worden de afmetingen der opdrukken vermeld. 

Op dezelfde grootsche wijze zijn de zegels met den kop van 
keizer Maximiliaan behandeld (1866), gevolgd door de Hidalgo
uitgifte van 1868 met haar talrijke retouches. 

Van verscheidene zegels hebben de schrijvers de waarde 
bepaald, ongetwijfeld naar nauwgezette overweging. 

Op deze omvangrijke studie volgt binnenkort een uitvoerige 
catalogus, waarmede zij compleet is. Deze catalogus wordt 
niet afzonderlijk verkrijgbaar gesteld, doch is alleen te koop 
voor hen, die zich het werk aanschaften. 

Wanneer men deze studie met aandacht leest, bekruipt 
iemand de lust om zijn krachten te geven aan een uitgebreide 
verzameling van Mexico, ook al dient hij zich vertrouwd te 
maken met de zekerheid, dat veel van het vermelde nimmer 
onder zijn bereik zal komen. 

De schrijvers hebben ongetwijfeld een standaardwerk ge
leverd, waarmede zy den dank verdienen van de philate
listische wereld. 

De uitgever zorgde voor een goeden druk met ruimschoots 
illustratiemateriaal zonder in het overdrevene te vervallen. 

Met warmte bevelen wij deze hoogstaande studie in de 
belangstelling der verzamelaars en van vereenigings-biblio-
thecarissen aan. v. B. 

ALBUM „SARIBO". 
Zoo juist ontvingen wij een exemplaar van bovengenoemd 

album, compleet voor België en Koloniën in 10 secties. Dit 
album, volgens geheel nieuw systeem, in smaakvolle en goed 
verzorgde uitvoering, biedt groote voordeelen en stelt daar
tegenover slechts een zeer geringen kostprijs. Wij willen 
slechts releveeren, dat de band, volgens Amerikaansch sys
teem, buitengewoon practisch en tevens onverslijtbaar is, ter
wijl de prijs slechts ƒ 2,50 bedraagt. 

De verschillende secties zijn afzonderlijk verkrijgbaar tegen 
den prijs van ƒ 0,60, zoodat men het album naar eigen keuze 
kan inrichten : de een wil zich specialiseeren in één land en 
zal zich dus alle secties aanschaffen betreffende typen, tan
dingen, enz.; de ander zal b.v. Zwitserland, Tsjecho-Slowakije 
en Polen in één band willen vereenigen, terwijl men steeds 
een nieuwe sectie kan toevoegen naar de behoefte zich doet 
gevoelen. Slaat men het album open, dan liggen de bladen 
steeds geheel vlak. Voor specialisten zijn tevens blanco bladen 
verkrijgbaar, bladen met 6 tot 20 vakjes per blad of wel met 
1 tot 7 voor paren en blokken. 

Door de regelmatig verschijnende supplementen voor elke 
nieuwe emissie heeft het album een duurzaam karakter ; 
daar tevens iedere sectie vooraf wordt gegaan voor een in
houd, is het gebruik van eenigen catalogus overbodig. Overal 
vinden wij de verschillende watermerken aangegeven, een vol
ledige beschrijving van de zegels, de tandingen, enz., en 
tevens in het album de afbeelding van bijna alle zegels. 

De voordeelen van dit nieuwe systeem zijn werkelijk onschat
baar te noemen. Wij kunnen ons dan ook gelukkig prijzen, 
dat eerstdaags een dergelijk album verschijnt voor Nederland 
en Koloniën, geïmporteerd en verzorgd door den „Bredase 
Postzegelhandel" te Breda. 

Voor verdere bijzonderheden zie men de advertentie elders 
in dit blad. 

LIECHTENSTEIN, SEINE POST UND SEINE POST
WERTZEICHEN, VON BERNARD DU VAL. 

VERLAG MAURY SWARTZ, KAYL, LUXEMBURG. 
PRIJS 100 BELGISCHE FRANCS (5 GULDEN). 

Onlangs gaven wij een korte aankondiging van het eerste 
deel; thans is ook het tweede deel verschenen; het omvat 
bijna 300 pag. druks. Besproken worden de voorloopers, de 
eigenlijke Liechtensteinsche zegels, de poststukken, de stem

pels enz. En dat alles zoo uitvoerig, als wy zelden een werk 
zagen. 

Het moet een groote voldoening voor den schrijver zijn, 
dat het werk, waaraan hij vele jaren heeft gewerkt, thans 
eindelijk verschenen is. Het is pretentieloos geschreven, maar 
overal verraadt zich de hand van een volkomen deskundige, 
wiens opvattingen men als het ware gedwongen wordt te 
aanvaarden. 

Wij hopen dat dit standaardwerk ziJn plaats mag vinden in 
de bibliotheek van alle vereenigingen en van alle serieuze 
Philatelisten; om twee redenen: men kan buitengewoon veel 
uit dit werk leeren en bovendien beschrijft het de postzegels 
van een land, welke voor het overgroote deel betrekkelijk ge
makkelijk te verkrijgen zijn. Liechtenstein is een land, waar 
haast geen dure zegels verschenen, maar waar talrijke goed-
koope zegels bestaan met een groot aantal variëteiten, welke 
men in ons land tot heden niet voldoende aandacht geeft. 
Laten we een voorbeeld noemen: de zoo eenvoudige portzegels 
van 1920 bestaan op 11 verschillende soorten papier en in 
vijftien verschillende kleuren rood. De sene van een paar 
dubbeltjes is dus uit te breiden tot een collectie van eenige 
honderden zegels. Zoo bestaan van vele series afwijkingen, 
behoudens van de eenige dure serie van Liechtenstein. 

Aan de hand van dit standaardwerk kan men dus een in
derdaad zeer interessante speciaalverzameling aanleggen; in
teressant in vele opzichten: nog vrijwel onbetreden gebied; 
het materiaal is nog ruimschoots te verkrijgen; niet al te 
uitgebreid. 

Wij wenschen den schrijver en uitgever van harte geluk en 
spreken de verwachting uit, dat het financieele risico althans 
niet al te groot zal zijn. Du Val heeft den Philatelisten een 
grooten dienst bewezen met deze publicatie. v. P. 

Ter beschermmg 
Var Verzamelaars 

en tiandelaren 
^ 

De rakettenpostzwendel. 
Aan de Telegraaf van 14 September j.1. ontleenen wiJ het 

volgende bericht: 
Raket mocht niet worden afgezonden. 
Parijs, 13 September. Een luchtmail-raket, bestemd om 

meer dan duizend brieven van de Fransche kust naar Dover 
in minder dan twee uur over te brengen, kon vandaag niet 
worden afgezonden, omdat het Fransche ministerie van buiten-
landsche zaken geen toestemming gaf. 

Het raket is een uitvinding van twee Nederlanders, Charles 
Roberti en Thoolen. Omringd door een groot aantal belang
stellenden was Roberti op de duinen van Calais op het punt 
zijn raket af te vuren, toen een politiebeambte arriveerde en 
het experiment verbood, op grond van mogelijk gevaar. — 

Uit de berichten in de Fransche bladen blijkt, dat de beeren 
weer danig met spek geschoten hebben. 

De fameuse raket, die de duizend brieven naar Dover moest 
brengen, was niet op het terrein aanwezig. Die moest volgens 
hun zeggen 6 ä 7 meter lang zy'n. Dit waren slechts proef
nemingen met het bekende kleine raketje, dat soms bijna 
500 meter haalt Met veel lawaai was echter in de 
Fransche bladen reeds eenige dagen te voren gemeld, dat de 
uitvinders een raket van Calais naar Engeland zouden 
schieten. Het gevolg was dat verschillende fotografen en 
journalisten aanwezig waren. Inderdaad hadden de beeren 
Roberti en Thoolen, die zich moeilijk in het Fransch uit
drukten, niet goed uitgelegd aan welke proefneming zü zich 
wilden wijden, meldt L'Egalité. Men dacht, dat ziJ een raket 
naar Engeland zouden afschieten, maar het betrof slechts 
een proefneming met een raket, welke 200 ä 300 meter kon 
afleggen. 

Roberti had de raket al op de startbaan, toen de politie
commissaris van Calais, de heer Lallinant, per auto verscheen 1 
en verklaarde, dat hij een telegram van het ministerie van | 
binnenlandsche zaken had ontvangen, dat elke proefneming, 
zoowel groot als klein, verbood. De beeren zijn toen dadelijk | 
met hun materiaal naar Nederland vertrokken, en wiJ, ver-
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zamelaars, vragen ons af, waar de duizend poststukken ge
bleven zjjn 

Vermoedelijk is aan de houding der Fransche autoriteiten 
de waarschuwing niet vreemd, die door de Nederlandsche 
postadministratie geplaatst werd in L'Union Postale, het 
maandblad der wereldpostvereeniging, en waarin duidelijk 
tot uiting komt, dat het hier privê-ondernemingen betreft, 
waaraan de Nederlandsche post elke medewerking weigert. 

v. B. 

fhilatelisystl^llerlêir 
m. 

PROF. DR. MANUEL PIQUERO t 
Zoo juist ontvang ik het bericht, dat mijn hooggachte 

vriend prof. dr. Manuel Piquero, na voorzien te zijn van de 
H. Sacramenten der Stervenden, te Bogota, Colombia, is over
leden. Piquero behoorde tot de meest bekende Philatelisten 
van Zuid-Amerika en juist op het gebied, dat mij bijzonder 
interesseert, het historisch verzamelen, nam hij een vooraan
staande plaats in. Van zijn hand verschenen talrijke publi
caties in vrijwel alle Spaansche en Zuid-Amerikaansche tijd
schriften, vooral in Madrid Filatélico. Bovendien verscheen 
het inmiddels uitverkochte „Divagaciones Filatélicas". 

Prof. Piquero, van geboorte Spanjaard, woonde sinds 1908 
in Bogota, waar hij hoogleeraar was aan de handelshooge-
school en aan de hoogere krijgsschool. Hoezeer de regeering 
van Colombia zijn verdiensten als man der wetenschap er
kende, blijkt wel uit het feit, dat na zijn dood door den 
minister van onderwijs in het staatsblad een resolutie werd 
gepubliceerd, waarbij eeV wordt betuigd aan de nagedachtenis 
van Piquero. 

De Philatelie verliest in hem een bekwaam publicist en zij, 
die hem kenden, zullen zijn vriendschap noode missen. 

VAN PEURSEM. 
WELKE TAAL SPREEKT MEN IN ABESSYNIE ? 

Aan de Katholieke Illustratie is 
onderstaand stukje ontleend, dat 
voor postzegelverzamelaars ook van 
interesse is. 

Op het oogenblik, nu Abessinië in 
het brandpunt der belangstelling 
staat, zullen velen zich afvragen, 
welke taal eigenlijk als omgangs
taal wordt gebezigd in de Abessi-
nische hoogvlakten, die, zooals men 
weet, door verschillende stammen 
bewoond worden. 

In antwoord op die vraag kunnen 
wij mededeelen, dat van een een
heidstaal eigenlijk niet gesproken 

kan worden. In dit verband is het niet zonder beteekenis, dat 
het woord „Abessinië" zelf naar alle waarschijnlijkheid is 
afgeleid van het Arabische woord „habasha" (verzamelen), 
hetgeen reeds duidelijk genoeg wijst op een groote ver
scheidenheid aan daar levende volksstammen. Mogelijk zijn 
niet eens alle dialecten, vooral die welke in de meest af
gelegen streken van Abessinië gesproken worden, in Europa 
bekend. De oude Ethiopische taal is al eeuwen lang uitge
storven. De bevolking van Noordelijk Abessinië, bijna alle
maal herders, spreken thans „tigrai". In het algemeen echter 
wordt in Abessinië het „Amharisch" gesproken, dat ook de 
ambtelijke taal van het land is en eenige verwantschap ver
toont met het Hebreeuwsch. Het Amharisch moet van een 
oud Ethiopisch dialect afgeleid zijn, maar is in den loop der 
tijden zoozeer in klank gewijzigd en met woorden uit vreemde 
talen vermengd, dat zijn oorsprong nauwelijks meer te her
kennen is. Ook de in Addis Abeba uitgegeven boeken, tijd
schriften en couranten zijn in de Amharische taal gedrukt. 

In Zuidelijk Abessinië vindt men ook verschillende talen. 
De meest gebruikelijke ziJn „harari" en „guraghié". Ook de 
Arabische taal is veel verbreid, vooral in de kuststreken. 

J. K. RIETDIJK. 
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De in Abessinië gebezigde schriftteekens waren aanvanke
lijk die van het Zuid-Arabische alfabet, maar ook die zijn zoo 
veranderd, dat ze niet meer te herkennen zijn. Er wordt van 
links naar rechts geschreven, zooals bij ons. Oorspronkelijk 
werd ieder woord door een loodrecht streepje van het andere 
gescheiden, thans gebruikt men daarvoor nog de dubbele 
punt (:). 

ROBERT LOUIS STEVENSON. 
De nieuwe serie voor West-Samoa 

bevat twee waarden, 6 pence en 
1 shilling, waarvan de teekeningen 
ontleend zijn aan het verblijf op dit 
eiland van een der meest gevierde 
Engelsche schrijvers, Robert Louis 
Stevenson, of zooals de kort-aan-
gelegde Brit hem bij voorkeur noem
de, R. L. S. 

Op 13 November 1859 werd Steven
son te Edinburgh (Schotland) ge
boren. Op 25-jarigen leeftijd was hij 

advocaat, doch zijn wenschen gingen uit naar de letteren en 
naar reizen en trekken. In 1882 verscheen zijn ovarbekend 
werk „Treasure Island", dat hem met één slag beroemd 
maakte. Enkele jaren later volgde zijn tweede groote succes, 
„Dr. Jekyll and Mr. Hide", niet in het minst den bioscoop
bezoekers als spannende film bekend. 

Op zijn vele reizen kwam Stevenson in 1889 op Samoa; 
bekoord door de schoonheid en rust dezer streek kocht hij 
nabii Apia een groot terrein, waarop hiJ zij a bviienverblijf 
Vailima (ViJf Waters) liet bouwen. Dit /oi'stolijk verblijf, 
afgebeeld op de 6 pence, is thans de residentie van den 
gouverneur. 

Op Vailima sleet hij een gelukkigen tijd, bemind en cvezioi 
door de inboorlingen, die hem Tusitala (sprookjesverteller) 
noemden. Ten gevolge van een bloedspuwing overleed hij r.p 
4 December 1894; hij werd begraven op den berg Vaea; ;Jin 
graftombe is weergegeven op de 1 shilling der nieuwe serie. 

MtMMM 

Jl. K. ßDEirPOM, 
Lange Poten 15a, DEN HAAG. 

119e VEILING 
B E G I N N O V E M B E R A. S. 

TE 'S-GRAVENHAGE. 

CATALOGUS VOOR KOOPERS 
G R A T I S OP A A N V R A A G . 

Voor de 120e Veiling, 
WELKE IN DECEMBER PLAATS VINDT, 
IS NOG GELEGENHEID TOT INZENDEN. 

(.697) 

ZICHTZENDINGEN. 
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WDJI KOOPEN EN QßOS 
Series, pakketten en afzonderlijke zegels in groote hoeveelheden. Zend ons eens 
een opgave uwer aanbiedingen. Wij schenken daaraan onze nauwkeurigste 
aandacht en betalen contant. Onze naam voor serieuzen handel is wereldbekend. 

N. ErMAßlglS a €©. 
Grootste Huis van de wereld in den Postzegel-groothandel. 
108 M A S S A C H U S E T T S A V E N U E , B O S T O N , U.S.A. ,„, 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

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

SPECIALE AANBIEDING OVERZEE 
Zuid- en Midden-Amerika, 
Fransche Koloniën, enz. 

E x t r a l aag g e p r i j s d e boekjes 
|en ter verzending gereed. 

In mtjn zichtzendingen vindt U: 
Een keur van goede postzegels 
zoowel EUROPA als OVERZEE, 

alsmede NEDERLAND en KOLONIEN, 
In pnma kwaliteit en tegen laagste prijzen. 

Maakt ook U eens kennis met den inhoud mijner 
boekjes. Het kost U vrijwel niets, daar al mijn 
zendingen phüatelistisch gejrankeerd worden en het 
geeft U zeker voldoening, daar U vele manco's met 
geringe uitgaven zult kunnen aanvullen. 
^ NEVENSTAAND MANCOLIJSTJE 

wordt, liefst zoo volledig mogelijk ingevuld, gaarne 
ingewacht door HERMAN COHN, 

DEN HAAG, 24 Van Lennepweg. 
Tel. fn94ß. Giro 37029. 

Te Icoop gevraagd: 

U. S. A. 
gebruikt en ongebruikt, 

alleen onberispelijice Icwaliteit. 

IETS B I J Z O N D E R S ! 
De laatste samenstellingen „Philepartout" 
bevatten rond 2000 alle verschillende, met 
vele nieawigheden, maar hoe' Dit is geen 
rommelpakket, dat voor f 4,— te duur 
is, doch iets bijzonders, hetwelk U elders 
tevergeefs zal zoeken. Min. waarde f 30,—; 
WIJ zenden het franco aangeteekend voor 
slechts t 1 0 , 3 5 . - GIRO 118330. 
Bestel het nu! bij Postztcelbandel 
„THE GLOBE" - ZAANDAM. 

Voor Indië: W.F.de Nieuwe, 
Oro Ore Dowo 161, Malang. (605) 4̂  

ALLES PRIMA GEBRUIKT. 
1935. Zomerzegels, compleet f 0,17 

- 1 5 , -
- 0,10 
- 0,10 
- 0,05 
- 0,20 
- 0,10 
- 0.20 
- 0,20 
- 0,25 

10 series ƒ 1,60; 100 series 
1934. Crisis, compleet 

Curacao-herdenking, compl 
Emma-zegel 
Weldadigheid, compleet . . . 

1933. W. de Zwijger, complee'^ . . 
Zeemanszegels, compleet . 
Weldadigheid, compleet . . 
Idem, roltanding 

De uitgebreide catalogus 1935-1936 
van Nederland en Koloniën, opnieuw 
bewerkt door P. C. Korteweg en anderen, 

per exemplaar f 0,75. 
Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, - Amsterdam, C. 

Postgiro 224451. 
— Porto steeds extra. •—• (C87) 

V O L G E N S GEHEEL N I E U W SYSTEEM. I 

■it.iiV 

fc^ 

Z o o juist verschenen: België en Koloniën, compleet in 10 secties; elke sectie afzonderlijk verkrijgbaar. 
Prijs compleet slechts f 8,50 (band f 2,50, elke sectie f 0,60). 

Reeds verschenen: Zwitserland compleet 3 secties, Finland 1 sectie, Egypte 2 secties, TsjechoSlovakije 
3 secties. Zweden 2 secties. Polen 3 secties, NewFound land 2 secties. Canada 2 secties, Vereenigde Staten 

van Amerika 5 secties, enz., enz. 
N e d e r l a n d en K o l o n i ë n compleet met typen en tandingen verschijnt eerstdaags! 
Importeurs voor Nederland en Koloniën: i l ^ Ü P Ä S E I P © S Ï Ï I i ® Ë l l H I A D Ü H ^ I I L 

Dr. van Mierlostraat 18, Breda. Telefoon 2125. Giro 257891. (695) 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 



De grootste voorraad RARITEITEN en ZELDZAME ZEGELS, bijeengebracht ten gevolge 
van 35 jaar systematische aankoopen. 

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

Europa. 
Gebruikt en ongebruikt, 

tot de grootste 
rariteiten. 

Engelsche Koloniën en 
andere Overzee. 

Gebruikt en ongebruikt, 
tot de grootste rariteiten. 

ZICHTZENDINGEN. Alle middelsoortzegels en goedkoopere ook disponibel. 

35 Southampton Street, \ j ^ , H O U Ï Ï S ^ M E I S r Strand, London W.C. 1055) 

m ^l^i^mmi^m 

Russische Zemstwozegels. 
Tegen billijken prijs te koop een album met 

een schitterende collectie van bovengenoemde 
zeldzame zegels (zie Maandblad van Mei en Juli j.l.), 
benevens een groot aantal locale zegels van 
Scandinavië, Denemarken, enz. 

Voor nadere inlichtingen zich te wenden tot 
de Administratie van dit blad onder No. 684. 

mm 

G O E D K O O P E A A N B I E D I N G V A N 

POSTZEGELPAKKETTEN 
uitsluitend verscliillende zegels gebruikte en ongebruikte exx. 

(Kwaliteit wordt voor 95 % gegarandeerd). 

30 versch. Abessinië 
50 id. Albanië 

100 ld. Argentinië 
300 id. België 

50 id. Belg.-Congo 
50 id. Bosnië 

150 id. Denemarken 
30 id. Duitsche Kol 

200 id. Engelsche Kol. 
50 id. Estland 
50 id. Fiume 

500 id. Pransche Kol. 
200 id. Italië 

50 id. Italiaansche Kol. 
50 id. Liberia 

ƒ 2 , -
-3,75 
-1,35 
-2,50 
-1,40 
-0,86 
-1,60 
-1,10 
-1,45 
-1,10 
-1,45 
-5,50 
-2,10 
-1,30 
-2,75 

100 V 
50 i 
50 i 

100 i 
25 i 

100 i 
150 i 
75 i 
50 i 
50 i 

100 i 
100 i 
100 i 
50 i 

150 i 

100 versch. Luxemburg ƒ 1,65 
50 id. Memel -1,50 
50 id. Montenegro -1,30 

100 id. Noorwegen - 1,50 
25 id. Palestina -0,75 

100 ld. Perzië -1,40 
150 id. Portugal -1,70 
75 id. Saargebied -2,25 
50 id. San Marino -2,75 
50 id. Servië -1,40 

d. Spanje -1,20 
d. Turkije -0,80 
d. Wurtemberg -1,90 
d. IJsland -1,50 
d. Zweden -2,40 

— Bestellingen op pakketten beneden ƒ 10,— porto extra. — 

POSTZEGELHANDEL 
G. KEISER & ZOON, 

PASSAGE 2 5 , - DEN HAAG. 
TELEFOON 112438. POSTGIRO 4262. 

(531) 

KILOGOED in ELKE hoeveelheid 
TE KOOP GEVRAAGD van 

NEDERLAND (zonder buitenland) 
NEDERLAND en/of buitenland 

Offertes a a n : 

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

Qp®iPI^©©P>i ÄÄI^iDiiiDli^© 
¥Äii^ MiLirÄliiOPDINl(g«Ii©ilLS. 
Zonder watermerk. 9 cent f 0,06 

12% „ - 0,07 
50 ^ - 0,25 
60 = | ^ ^ ^ 2 0 

Met watermerk, tweezijdig, 
compleet 13 waarden - 1,30 
Idem, vierzijdig, 23 waarden ". ^^' 
(dus zonder 12% cent rood) . . . - 1,75 
Alle zegels zijn heel licht gestempeld en, zoo 
lang de voorraad strekt, ook in paren en 
blokken verkrijgbaar. 
Bij afname van 10 stuks of series tegelijk, 
10 procent korting. "2^^^^- ' 

AKfasrElgl&ANS€HE 
P®SïïfEGilLHANPËIL 

ST.LUCIENSTEEG22, 
A M S T E R D A M , C. 
T E L E F O O N No. 3 3 2 0 3 . 

(«9') POSTREKENING 1 5 1 9 8 6 . 
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Catalogus Yvert&Tellier-Champion. 
G

eheel herzien en
 to

t o
p
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 van
 verschijnen 

bijgew
erkt. 

Prijs: fr. 4
2

,-. Porto extra: fr. 2,80. 

Bulletin Mensuel van het Huis Theodore Champion. 
(Supplem

ent van den C
atalogus Yvert &

 Tellier-C
ham

pion). 
Abonnem

ent buitenland: 10 fr. per jaar. 
N

ieuw
igheden, gelegenheidsaanbiedingen^ gedocum

enteerde kroniek, enz. 
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