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5, 10, 15 % reductie. 
Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens, 

nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28 
Maastricht; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
en mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G. Zwolle, Noorder Amstellaan 209-III, Amsterdam, en buitenlandsche poststukken 
aan J. J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage. Afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein 25r, Haarlem. Frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravennage. 

Eerelid der Redactie: H. J. Spitzen. 
Vaste medewerkers: H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bölian, W. P. Costerus, L. van Essen, 

M. J. baronesse van Heerdt-Kolff, J. A. Kastein, mr. J. H. van Peursem, Leon de Raaij, 
J. G. Millaard. 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 1397. Postrekening 37185. 

HET JUBILEUMBOEK. 
Blijkens de ontvangen mededeelingen uit enkele plaat

sen, werd een aantal jubileumboeken door de rechthebbenden 
nog niet afgehaald. 

In zijn vergadering van 25 September 1.1. besloot de Raad 
van Beheer de gelegenheid tot afhaling der boeken aan de in 
het Maandblad van 16 Mei 1.1. opgegeven adressen nog open 
te stellen tot 1 Januari a.s. 

OP JUBILEUMBOEKEN, WELKE OP DEZEN DATUM 
NOG NIET ZLIN AFGEHAALD, KAN GEEN AANSPRAAK 
MEER WORDEN GEMAAKT. 

Breda, 1 October 1932. DE ADMINISTRATIE. 

OP BEZOEK BIJ DE FIRMA JOH. ENSCHEDE 
EN ZONEN TE HAARLEM 

door P. W. WALLER. 
Waar het mij is gebleken dat de meeste postzegelverzame

laars weinig of niets afweten van de wijze waarop onze post
zegels en de postzegels in het algemeen worden gedrukt, 
geloof ik goed te doen eens een artikel in het Maandblad te 
publiceeren omtrent de postzegelfabricage. 

Toen ik de gespecialiseerde wereldverzameling van wijlen 
den heer Henriques de Gastro met toestemming van het Rijk 
voor het Nederlandsche Postmuseum opzette, daar deze niet 
voor tentoonstellen geschikt bleek te zijn, kwam ik tot de 
overtuiging, na Kohl's catalogus te hebben bestudeerd, dat ik, 
alvorens daarmede te beginnen, mij eerst op de hoogte diende 
te stellen van de verschillende soorten druk, welke in den loop 
der jaren werden gebruikt. 

Ik wendde mij daarom tot de firma Joh. Enschedé en Zonen 
te Haarlem, met het verzoek mij omtrent een en ander in te 
lichten en in werking te laten zien. Aan dit verzoek werd vol
daan, en ik betuig aan bovengenoemde firma mijn hartel^ken 
dank voor alles wat ik heb mogen zien en de verklaringen, 
mij daarbij gegeven. 

Drie middagen had ik het genoegen het aanmaken van ze
gels in verschillende drukken te zien en werd daarbij alles 
mij zooveel mogelijk uitgelegd. Een en ander van wat ik heb 
gezien en vernomen, heb ik in dit artikel neergelegd. 

Tot in de finesses zijn wij natuurlijk niet doorgedrongen. 
Dit is ook niet noodig, daar dit artikel bestemd is voor de
genen, die geen studie hebben gemaakt van de grafische 
vakken, maar ik hoop toch mijn doel te hebben bereikt en 
verschillende verzamelaars een inzicht te hebben gegeven in 
de fabricage der postzegels in het algemeen en die van ons 
land en koloniën in het bijzonder. 

Druk in hoofdzaak voor postzegels. 
1. Vlakdruk; 2. hoogdruk; 3. diepdruk. 

1. Vlakdruk. 
Vlakdruk — steendruk — offsetdruk. Is ook lithografie, 

maar dit laatste is eigenlijk, strikt genomen, de vóórbehande
ling van den steen of van de plaat. 

Wat bij steendruk steen is, is bij offsetdruk zinken plaat. 
a. De steen of zinken plaat wordt met etswater ingewreven. 

Het etswater werkt erin, en men verkrijgt den geëtsten steen 
of de geëtste zinken plaat. 

b. Daarna wordt met lithografisch krijt of lithografischen 
inkt de teekening op den geëtsten steen of op de geëetste 
zinken plaat aangebracht. (De lithografische inkt of het litho-
rgafisch krijt is dermate vettig, dat zij geen water of gom 
aannemen). 

c. De .steen of zinken plaat wordt daarna met gom en een 
zeker zuur besmeerd en, nadat dit heeft ingewerkt, schoon
gemaakt. Op steen of zinken plaat is alsdan zoo goed als 
niets te zien. Gaat men nu eerst met een natte spons en dan 
met de inktrol over den steen of de plaat dan stooten de nat-
geworden gegomde plaatsen de inkt af, en wordt de inkt aan
genomen waar geen gom is, dus waar de teekening met litho-
grafische inkt of krijt is aangebracht en zooals boven gezegd 
géén gom heeft aangenomen. 

Onderstaande afdruk werd in mijn bijzijn geschreven, op 
steen gebracht en afgedrukt, hetgeen slechts eenige minuten 
vorderde. Het schrijven geschiedde in Spiegelschrift. 

A is een stalen rol waarop de zinken plaat (met teekening) 
is gespannen. 

B is een stalen rol waarop een laag rubber is gespannen. 
C is de rol waarover het papier loopt. 
De buitenomtrek van de rollen A en B moet precies geluk 

ziJn. Rubber (rol B) wordt gebruikt om gaver afgeven van 
den inkt op het papier te bewerkstelligen. 
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2. Hoogdruk. 
Hoogdruk = boekdruk en „ typograf ie" alléén als het let

t e r s betref t . Wanneer er cliché's bijkomen is het alléén boek
druk. 

Bij hoogdruk s t a a t he tgeen da t op het papier moet worden 
a fgedrukt , hooger. Zooals di 'uklet ters . Hou tg ravure kan alleen 
in boekdruk v.'orden ui tgevoerd, daa r hetgeen n i e t op het 
papier moet worden afgedrukt , u i tgestoken wordt . 

De teekening enz. kan op tweeërlei wijze op de p laa t 
worden a a n g e b r a c h t : 

a. door g r a v u r e uit de hand; 
b. door chemische inwerking op de plaat . W a a r de teeke

ning is aangebrach t , bijt het zuur niet in, dus komt de teeke-
nmg „en relief". Dit beschermen tegen inbijten geschiedt met 
een soor t lak. 

Wij zagen meteen de p laa t type I waa rvan de por tzegels 
Ned.-Indië in één kleur waren gedruk t en wel met losse 
waardeci jfers . Dus is de tweevoudige druk voor de 75 c. nog 
in gebruik (ook nog op 1 Jul i 1932). 

Verder heeft men: 
R e l i ë f d r u k , a. Officieele naam voor de hoogdruktech

niek (boekenwoord) . 
b. Druk met inkt op een „en relief" gepers te teekening in 

papier . 
B l i n d d r u k ( „ p r a g e d r u c k " ) . Heet ook s tempeldruk. Dit 

is de d ruk zonder inkt , waarbij de teekening en relief in het 
papier gepe r s t wordt . Een enkele maal wordt bl inddruk ook 
met rel iëfdruk aangeduid . 

S t e m p e l - p e r s d r u k . Een andere naam voor relief-
druk in beteekenis gelijk aan rel iëfdruk b. 

3. Diepdruk. 
Bij diepdruk komt wa t u i tges tooten wordt op het papier . 

Men vindt bij d iepdruk: 
a. p l aa td ruk ; 
b. r o tog ravure (onderdeel van p l a a t d r u k ) . 
a. P l a a t d r u k . Kan zu'n koper- of s t aa lg ravure . De voor

stel l ing wordt in de diepte u i tges tooten. Bij p l aa td ruk is de 
volgorde van de bewerkingen die het papier ondergaa t als 
volgt : 

1. na t t en (vochtig m a k e n ) ; 
2. d rukken ; 
3. d rogen ; 
4. gommen; 
5. als alles goed droog is, perforeeren. 
He t na t t en kan dus (bij p l aa td ruk ) niet van invloed zijn 

op de pe r fo ra t i e ; wel op de groot te van het beeld van het 
zegel. De pei 'foratie geschiedt nada t de vellen mins tens 24 uur 
gedroogd zijn. 

De voorstel l ing kan, zooals boven reeds gemeld, op de p laa t 
worden ui tges tooten met de hand of langs chemischen weg, 
zooals reeds bij den hoogdruk beschreven. 

Men gebru ik t tegenwoordig bij de f i rma Joh. Enschedé en 
Zonen ook een Amer ikaansche machine; de bewerking inet 
deze machine word t s iderograf ie (siderino = s taa l ) genoemd. 

Op een blokje van zacht s taa l , t e r groot te van zegel plus 
rand, wordt de voorstel l ing u i tges tooten (uit de hand of door 
chemische bewerk ing) . Daa rna wordt dit blokje van zacht 
s taa l gehard bij een h i t te van 700 gr . C. in gesmolten zout. 
Dit blokje, nu van hard s taa l , wordt overgebracht op een 
rol van zacht s taa l en men kri jgt dus hot positief, da t op zijn 
beur t eveneens, op bovenvermelde wijze, wordt gehard . 

Deze rol wordt nu in de machine gezet en onder zeer zwaren 
druk wordt de zacht s talen plaat , die in de machine is ge 
p laa ts t , er mede berold en kan een p laa t van b.v. 100 zegels 
samengeste ld v/orden door de rol s teeds te verp laa tsen . 

Indien geen s iderograf ie wordt gebruikt , wordt he t blokje 
waarop de voorstel l ing s t a a t op chemische wijze ve rmenig 

vuldigd door baden gevuld met zouten. Deze l aa t s te be
werk ing is in zijn geheel in het Nederlandsch Pos tmuseum 
te zien. 

b. R o t o g r a v u r e . De voorstell ing wordt op een koperen 
rol overgebracht en daa rna bewerkt met zuren, zoodat de diep
druk onts taa t . Deze rol komt in de machine. Het spreekt van
zelf da t het drukken zeei- vlug gaa t . E r wordt dan ook geen 
veegdoek gebruikt , m a a r een rakel of a fschraapmes voor den 
overtoll igen inkt. 

Daar , als gemeld, alles zeer snel gaa t , wordt d u n n e inkt 
gebruik t , vermengd met benzol of xylol om snel te drogen. 
He t bedrukte vel droogt binnen enkele seconden . 

Per fora t ie . 
De perfora t ie van de vellen gesshiedt door allerlei machines . 

Bij de f i rma Joh. Enschedé en Zonen bij klesjes van 5 vel (vijf 
vellen op e lkaa r ) . Op dit oogenblik zijn alle kam- en lijn-
tand ingen die gebruik t worden 12'A:12'A geperforeerd. 

Rekking vaa het papier bij na t t ing . 
Men toonde mij een vel papier waarop p laa tdrukzegels 

werden gedrukt . 
Ging het vel evenwijdig aan de vezelrichting door de pers , 

dan was de rekking 1 pet. in de vezelr icht ing; g ing het vel 
zoo door de pers , dat de vezelr icht ing loodrecht stond op de 
drukr icht ing , dan was de rekking 2>^ pet. in de drukr ich t ing . 

Bij postzegels kan dus wel het beeld wijziging ondergaan 
door verkeerd inzetten. Op de vezelrichting wordt steeds 
scherp toegekeken. 

De perfora t ie kan do .ir rekking geen verschil opleveren, 
daa r deze bewerking p laa t s vindt nada t de vellen, zooals boven 
gemeld, minstens 24 uur in de droogmachine zijn geweest . 

A R G E N T I N I Ë . 
Frankeerzege ls , ui tgegeven ter gelegenheid van het 6e con

gres voor koel techniek: 
3 centavos, groen. 

10 ,, rood. 
12 „ grijsblauw. 

Het zegelbeeld stelt een deel van de aardglobe voor, waa r 
op een compressor, waa r de stukjes ijs of sneeuw uitvliegen. 

De oplaag bedraag t 3 millioen exemplaren voor de 3 en 
10 centavos elk, 1 millioen voor de 12 centavos. 

Ter verwelkoming van de „Graf Zeppelin" en wellicht ook 
om er luchtpostcorrespondentie mede te f rankeeren, werden 
onders taande waarden der koerseerende luchtpostzegels voor
zien van den opdruk 

Graf 
Zeppelin 

1932 
5 centavos, rood (opdruk b lauw) . 

18 „ donkerviolet (opdruk rood) . 
90 „ bruin (opdruk rood) . ; 

BARBADOS. 
Frankeerzege l s in het koerseerend type, meervoudig wa te r 

merk in sierschrif t : 
1'A pence, oranje. 
2 sh. 6 p., karmijn op blauw. 

B E L G I Ë . 
Dienstzegels, opdruk gevleugeld rood wiel op onders taande 

f rankeerzegels der koerseerende ui tg i f te : 
10 centimes, olijf; oogster . 
75 „ sepia; kleine koningskop. 

Den heer Van Caspel vriendelijk dank voor toezending. 
CHILI . 
He t jongste Bulletin Mensuel meldt den dienstzegel, roode 

opdruk Servicio del / Es tado op den frankeerzegel van 1931: 
20 centavos, bruinlila. 
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COLUMBIA. 
Luchtpostzegels in verschillende teekeningen, o.a. 

dingen van landsproducten. 
afbeel

5 centavos, oranje en sepia. 
10 „ rood en zwar t . 
15 ,, groen en zwar t . 
20 ■ „ karmijn en olijf bruin. 
30 ., blauw en sepia. 
40 „ violet en geelgroen. 
50 „ donkergroen en sepia. 
60 ,, roodbruin en zwart . 
80 „ l ichtgroen en sepia. 

1 peso, blauv/ en geelgroen. 
2 pesos, roodbruin en geelgroen. 
3 „ violet en groen. 
5 „ grijsbruin en groen. 

De 20 centavos verscheen eveneens met den opdruk R. 
De zegels hebben hetzelfde wate rmerk als de uitgifte 1922 

van Duitschland (wa te rmerk C ) ; de pesoswaarden zijn ge
drukt in groot, l iggend fo rmaa t . 

DANZIG. 

pvmvmmtmm 

ÉÉÉAÉÉIi 

In navolging van het Nederlandsche 
voorbeeld gaa t men hier de au tomaa t 
tanding toepassen. 

De l i rma Paul Koch te Aschersleben 
zendt ons de 5 en 10 pfennig met deze 
tanding, die op dezelfde gronden werd 
ingevoerd als bij ons t e lande (het 
scheuren der zegels met gewone t and ing 
in de automaten) 

Genoemde firma, die wij voor haa r 
toezending dank zeggen, deelt nog mede 
dat de zegels met ro l tanding op de ge
wone wijze in geheele vellen worden ge
drukt , dan gescheiden in s t rooken van 
10, welke vervolgens in rollen van 500 
stuks aan elkaar worden geplakt . 

De au tomaa t  t and ing is eers t .sedert 
enkele weken in gebruik genomen; to t 
de voorraad met gewone t and ing opge
bruikt is, ontvangt men uit de au toma
ten nog de normaal ge tande zegels . 

Nog zij medegedeeld, dat de f i rma Paul Koch, fabr ikante 
der KaBe albums, in h a a r sti 'even om deze up to date te 
houden, deze au tomaa t t and ing reeds heeft opgenomen in de 
aanvullingsbladen 1933 der albums. 

E I L A N D E N IN DE E G E E S C H E ZEE. 
De Garibaldiserie van 1932 werd in andere kleuren ge

drukt dan die van het moederland en voorzien van een der 
volgende eilandennamen (op 20, 50, 75 centimes en 2 1. 55 
in blauw, op de andere waarden in r o o d ) : 

Calchi, Calino, Caso, Castelrosso, Coo, Lero. Lisso, Nisiro, 
Pa tmo, Piscopi, Rodi, Scarpanto , Simi en Stampal ia . 

Voorts verschenen de luchtpostzegels der (3aribaldiserie 
voor de gezamenlijke eilanden in gewijzigde kleuren en met 
den opdruk 

Isole I ta l iane 
Dell' Egeo 

in blauw of karmijn: 
50 centimes, gri jsgroen. 
80 ,, karmijn. 

1 1. ( 25 c , blauw. 
2 1. + 50 c , roodbruin. 
5 1 . + 1 1, grijsblauw. 

F R A N K R I J K (September 1932). 
Frankee rzege l s in de vredesteekening: 

50 cent imes, rose. 
75 ., olijfgroen. 

In het zaa is te r  type , gevulde ach te rg rond : 
10 cent imes, ul t ramari jn . 

I T A L I Ë . 

f 

1 r 
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Expressezegel volgens af
beelding, papier met '"et 
wate rmerk kroon: 

1 lire 25 c , groen. 
F i r m a Voet te Rot te rdam 

dank voor toezending. 

I T A L I A A N S C H E KOLONIEN. 
Luchtpostzegel in nevenstaande teeke

ning. met het gewijzigde opschrift „Pos
t a Aerea Colonie I t a l i ane" : 

100 l i res, groen en bruin. 

L E T L A N D . 
Ter gelegenheid van de tentoonstel l ing te Riga werden on

de r s t aande f rankeerzegels voorzien van den opdruk 
Latvi jas razujumu 

izstade Riga. 
1932. g. 10. — 18 IX. 

3 sant imi , vermiljoen (Yvert nr. 172). 
10 „ groen op geel (Yvert nr. 176). 
20 „ roselila (Yvert nr. 126). 
35 „ blauw (Yvert nr. 178). 

L I T A U E N . 
In het vorige nummer meldden wij de nieuwverschenen 

f rankeer  en luchtpostzegels . Gelet op de beperk te oplaag v as 
aan te nemen, dat deze zegels met een bepaald doel werden 
ui tgegeven. H e t blijkt thans , dat men door deze ui tgi f te hoopt 
de onders teun ingskas der Litaasche v/eeskindercn te spekken! 

Een ger ing deel der zegels werd op rege lmat ige wijze a a n 
de pos tkan toren verkr i jgbaar gesteld, terwijl het desbetreffend 
comité zich verder belast met het slijten dezer plaat jes . 

Hier dus weder een ongemotiveerde aans l ag op de beurs 
der verzamelaa r s . 

M A N D S J O E K W O . 
Voor deze nieuwe republiek — het land was tot heden mieer 

bekend als Mandschoerije — met den gewezen keizer van 
China Poenji als presidontstroopop, verschenen onders t aan
de f rankeerzegels , vervaardigd op de s taa t sdrukker i j te Tokio: 

y, ten, sepia. 
1 
1'A , 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
13 
15 
16 
20 
30 
50 

1 yua 

, roodbruin. 
, lila. 
, blauwviolet. 
, bruin. 
, olijfgroen. 
, groen. 
, rood. 
, gr i j szwar t . 

geeloranje. 
, oranje . 
, bruin. 
, rood. 
, blauwgroen. 
, sepia. 
, oranje . 
, olijfgroen. 
n, violet. 
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Op de 'AIO f en is afgebeeld de pagode van Liaoyang, een 
van de oudste steden van Mandsjoekwo. Het is een gebouw 
van 12 verdiepingen met een totale hoogte van plm. 70 meter . 
Links en rechts zijn suikerr ie ts tengels afgebeeld, een van de 
belangri jks te landsproducten. 

De overige waarden toonen het por t r e t van Poenji in 
Europeesche kleederdracht , omgeven door palmbladeren. 

MEXICO. 
Van de luchtpostzegels van 1929, her inner ing aan den 

vlieger Carranza , werden onders taande waarden voorzien van 
den zwar ten opdruk Habil i tado / Aereo  1932, zulks te r ge
legenheid van de herdenking van den vierden s te r fdag van den 
av i a t eu r : 

5 centavos, olijfgroen en gri jsbruin. 
10 „ grijsbruin en karmijn. 
15 „ violet en blauwgroen. 
20 „ bruin en zwartgr i j s . 
50 „ roodbruin en grijs. 

De luchtpostzegel van 1929, Yver t nr. 21, werd voorzien 
van een waardeopdruk: 

30 centavos op 20 centavos, bruingr i js . 
Met den opdruk „Sorvicio Oficial" zijn nog te melden de 

luchtpos tzegels : 
10 centavos, violet (Yvert nr. 11). 
10 „ violet (Yver t nr. 19). 
50 „ blauw en karmijn (Yver t nr. 4) . 

N E W  F O U N D L A N D . 
Kleurwijzigingen in de koerseerer.de 

serie f rankeerzege ls : 
1 cent, grijs. 
2 cents , groen. 
4 „ rosekarmijn. 
5 „ violet. 

Als nieuwe waarden zijn te melden: 
7 cents , bruinrood. Her togin van 

York. 
8 „ roodbruin. Papiermolens , 

Corner Brook. 
24 „ blauw. Bell Island. 

De beide l aa t s t e zijn van dezelfde af
met ing als de 7 c , doch l iggend fo rmaa t . 

N I E U W  G U I N E A . 
Prankeerzege ls in nevens taande t ee 

kening, doch zonder de j aa r ta l l en 1921
1931: 

1, l'A, 2, 3, 4, 5, 6, 9 pence, 1, 2, 
5, 10 shil l ings en 1 pond 

Luchtpostzegels als hierboven, op
druk „Air Mail" en vl iegtu ig je : 
'A, 1, l'A, 2, 3, 4, 5, 6, 9 pence, 

1, 2, 5, 10 shil l ings en 1 pond. 
Dienstzegels, opdruk O. S. op de 

hierboven vermelde f r ankeerzege l s : 
1, l'A, 2, 3, 4, 5, 6, 9 pence, 1 en 
2 shil l ings. 

De kleuren bleven onge'vijzigd, behalve bij de 1'A pence, 
t hans bruinli la (voorheen vermil joen) en de 2 pence, t hans 
vermiljoen (voorheen bruinl i la) . 

P A R A G U A Y . 

P r o p a g a n d a zegels voor de 
al of niet vermeende rechten 
op de l ands t reek Gran Chaco, 
zooals men weet het gescliil
punt tusschen P a r a g u a y en 
Bolivia: 

1.50 pesos, violet. 
1.50 ,, grijsbruin, op

druk C in zwart . 
Het betwiste gebied is aan

geduid met ,,Chaco P a r a g u a y o " 
en aan den voet is vermeld , El 
Chaco Boreal Ha Sido Es Y 
Sera Del P a i a g u a y " (De Chaco 
Boreal was, is en zal van Pa
r a g u a y blijven). 

Voorts verscheen te r gelegenheid van het 60jarig bestaan 
der grondwet een f rankeerzegel , groot formaat , s taande leeuw 
met vri jheidsmuts: 

10 pesos, donkerblauw op rose. 

__PERU. ^ _ _ ^ _̂_ ^ _J_.'_. 
Prankeerzege ls in nieuwe teekeningen: 

2 centavos, grijsgroen. 
1 sol, bruinolijf. 

POLEN. 
Frankeerzegels als afbeelding, meer

voudig ver t ikaal w a t e r m e r k posthoren: 
10 groszy, groen. 
20 „ grijs. 
25 „ grijsbruin. 
30 „ rood. 
60 „ blauw. 

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

 ■ r . . . M ^ d l 

P O R T U G A L (September 1932). 
Portzegel in nevenstaande teeke

n ing : 
60 centavos, lila. 

R U M E N I E . 
Frankeerzegels , ui tgegeven t e r gelegenheid van het negende 

internat ionale geneeskundig congres : 
1 leu, rosekarmijn. 
6 lei, oranje. 

10 ., blauw. 
De zegels zijn gedruk t op papier met het nieuwe meer

voudige wate rmerk en dragen het opschrift „IX Congres 
In ternat ional de Tstoria Medicinei". 50000 series werden er
van gedrukt . 

S P A N J E . 
In het formaat der 1 pese ta is te melden de f rankeerzegel : 

4 pesetas, l i larose. 
De teekening is een reproduct ie van het Alcazar van Se

govia; geen controlegetal op de rugzij de. 
T U R K I J E . 
Opdruk op roode kruis zegel van 1928, Yvert nr. 724: 

5 Bes Kurus op 10 pias t res . 
De ext ra opbrengs t komt ten goede aan het Roode Kruis . 
V E N E Z U E L A (September 1932). 
Verdere waarden der luchtpostser ie , voorzien van den guil

locheopdruk: 
5 

10 
15 
25 
40 

1 
1 

Voor nadere bijzonderheden betreffende dezen druk verwij
zen wij naar de toel icht ing elders in dit nummer. 

centimos, Lruin. 
„ geel. 
,, grijsblauw. 
„ blauwviolet. 
., olijf groen. 

b. 20 c , groen. 
b. 70 c , geelbruin. 

1 b. 90 c . 
2 b. 10 c . 
2 b. 30 c, 
2 b. 50 c . 
3 b. 70 c . 

10 bolivars 
20 

groen. 
blauw. 
rood. 
blauw. 
groen. 
bruinviolet 
grijsgroen. 

■ YOUGOSLAVIE. ■ ■■■»■>> » ■ » ■ i H f l 
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Toeslagzegels t e r gelegenheid van het Europeesche roei-
kampioenschap op de Donau bij Belgrado: 

75 pa ras + 50 p., olijfgroen en lichtblauw. 
1 dinar + y, d., karmijn en lichtblauw. 
13<! * „ + >̂  d., rose en groen. 
3 „ + 1 d., blauw. 
4 „ + 1 d., oranje en lichtblauw. 
5 „ + 1 d., violet en grijsblauw. 

Op de laa ts te waarde is de kroonprins van Yougo-Slavië af
gebeeld; op de andere zegels 4- en 8-nians gieken enz. De 
waarden 75 paras-3 d inars zijn gedrukt in l iggend, de andere 
in s taand formaat . 

F i rma Keiser & Zoon te Den H a a g dank voor toezending. 
v. B. 

feVerw'aclhteii 
î€UH'e llit^ifter 

Pplaa^ci|fcr5,er5.j 

AUSTRALIË . 
Mogen wij de philatel is t ische pers van dit land geloof schen

ken, dan zullen wij b innenkort verlost worder van de dienst-
zegels, opdruk O. S. Hopelijk komen er geen andere voor in 
de p laa ts . 

BAHRAIN E I L A N D E N . 
Tot dusverre waren de parelvisschers van deze eilanden in 

de Perzische Golf ge lukkig zonder postzegels . Had men he t 
zoo m a a r gela ten! Helaas heeft de Britsch-Indische post an
ders besloten en zullen de brave vi^scherslui voor taan f ran-
keerlapjes moeten gebruiken van Britsch-Indié, overdrukt 
met „Bahrain" . 

BELGIË. 
Onze correspondent, ir. Van Caspel te Brussel, meldt ons, 

dat de twee tochten van professor Piccard n a a r de s t r a to 
sfeer zullen worden vereeuwigd door de ui tgif te van een 
speciale serie van drie waarden, 75 centimes, 1 fr. 75 en 
2 fr. 50. Hiermede wil men vermoedelijk laten weten, dat he t 
Nationale Belgische Fonds voor Wetenschappelijke Onderzoe
kingen deze tochten financieel heeft gesteund. 

De zegels, in het fo rmaa t der eeuwfeest-zegels, zullen wor
den gegraveerd door De Bas t ; zij worden zonder toes lag ver
kocht gedurende een half j aa r . 

Vermoedelijk worden zij einde dezer maand verkr i jgbaar 
gesteld. 

Genoemde heer, wien wü dankzeggen voor zijn ge t rouwen 
berichtendienst, schrijft nog, dat dooi de Gentsche Postzegel-
verzamelaarsvereeniging' het voorstel is gedaan om de regee
r ing ui t te noodigen de tegenwoordige lage waarden (oogster 
en Mercurius) aan het verkeer te ont t rekken, daa r „deze een 
schande zijn voor het land en door andere te vervangen , di< 
een waarlijk Belgisch k a r a k t e r d ragen" (zooals de t eks t lu id t ) . 

Het is thans bekend, da t op 15800 series der Mercier-zegels 
(hoogere waarden) werd ingeschreven. Aan het phi la te l is ten-
loket op het hoofdpostkantoor worden ,,de pa t r i o t t en" door 
groote plakaten opgewekt deze stellen te koopen. In de ui t-
s ta 'kas ten van sommige handelaars liggen de series voor 
frs . 95 (kostprijs) te koop, die vreezen er mede te zullen 
blijven zitten. Op twee (ong-elimiteerde) veilingen der l aa t s t e 
dagen werden reeds twee stellen toegewezen voor 70 en 60 
f rancs! Het vermoeden is dus bereids bevestigd, da t deze 
zegels weldra onder nominaal te verkrijgen zullen zijn. 

In philatelistische kr ingen wordt voorts geklaagd over de 
prijzen der moderne Belgische zegels in den nieuwen Yver t -
cata logus (1933), welke niet in overeenstemming zijn me t de 
marktpr i jzen in Brussel . Dikwerf veel te hoog, soms te laag . 

GAYMAN-EILANDEN. 
Een serie f rankeerzegels Van twaalf waarden (X penny-

10 shillings) is hier b innenkort te verwachten ter gelegenheid 
van het honderdjarig bes taan van den wetgevenden raad . 

COLUMBIA. 
H e t Bullet in Mensuel van September j .1 . meldt de volgende 

oplaagcijfers der overdrukte Scadta- luchtpostzegels van 1932 
(Yver t nrs . 90-103), die vervangen zijn door de nieuwe serie, 
onder Nieuwe Uitgif ten in dit nummer vermeld. 

De bij de hoofddirectie der posterijen berus tende voorraden 
werden verniet igd. 

oplaag vernie t igd verkocht 
5 centavos 10000 10000 

10 „ 90000 5000 .85000 
16 „ 40000 . 40000 
20 „ 440000 70000 370000 
20 „ (R) 15000 15000 
30 „ 200000 20000 180000 
40 „ 40000 5000 35000 
50 „ • 15000 15000 
60 „ 23000 23000 
80 „ 10000 10000 

1 peso 18000 3000 15000 
2 pesos 6000 6000 
3 „ 5000 500 4500 
5 „ 3500 500 3000 

E G Y P T I S C H E SOUDAN. 
De onverkochte opdrukken Air Mail op f rankeerzegels van 

de ui tgif te 1927-1928, 5 en 10 millièjnes en 2 p ias t r e s (Yver t 
nrs . 1-3) werden in Augus tus j .1. verniet igd. 

GIBRALTAR. 
Als gevolg van de verhooging van de pos t ta r ieven zal bin

nenkor t een 2 pence verschijnen in de teekening ro t s van 
Gibral tar . 

G R I E K E N L A N D . 
S e n f s 111. Briefmarken Journa l van 1 dezer meldt de vol

gende bijzonderheden over de her inner ingsser ie van 1930, 
w a a r v a n de res tan ten in Mei j.1. werden vernie t igd. 

In aanmerk ing nemend, dat de waarden van 5 drachmen en 
hooger grootendeels gebruikt werden op postwissels , welke 
naderhand woi'den verniet igd, kan men de gevolg t rekk ing 
maken, da t voor deze een prijssti jging niet zal uitblijven. 

oplaag vernie t igd 
10 1. 30000000 
20 1, 10000000 730070 
40 1. 5000000 66280 
50 1. blauw 6000000 ) 
50 1. rood 6000000 ) 187187 

1 dr. rood 5000000 ) 
1 dr. br.oranje 5000000 ) 602595 
1.50 dr. róodbr. 15000000 ) 

1.50 dr. l.blauw 15000000 ) 1647495 
2 dr. 2000000 34481 
3 dr. 1000000 39378 
4 dr. 5000000 131644 
5 dr. 400000 2719 

10 dr. 300000 3536 
15 dr. 250000 47942 
20 dr. 200000 36768 
25 dr. 150000 4916 
50 dr. 100000 6310 

MEXICO. 
Het jongste Bulletin Mensuel vermeldt 

een in te ressante bijzonderheid over de 
overdrukte dienst- luchtpostzegels van 
1929 (Yver t nrs . 3-10). 

In genoemd j a a r verschenen deze ze
gels voorzien van dei. opdruk ,,Habili-
tado / Servicio Oficial / Aereo" ; de niet 
overdrukte hadden evenwel een andere 
bestemming. Ter gelegenheid toch van 
het 2e Pan-Amer ikaansche pos tcongres 
verscheen een speciale serie, in den Yver t 
cata logus vermeld onder de n r s . 452-459. 

H e t lag in de bedoeling van de Mexicaansche posteri jen aan 
lederen deelnemer een serie dezer zegels uit te reiken, doch 
gedruk t in zwar t . De aflevering vond evenwel zoo laa t p laa t s , 
dat het congres reeds a i teengegaan was . De zwar te series 
bleven dus in portefeuille to t het postcongres van Londen 
van 1929, w a a r de Mexicaansche posterijen lederen deelnemer 
een dergelijke serie aanboden. 
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OOSTENRIJK. 
Hier werden de posttarie\'en verhoogd, zoodat men verschil

lende wijzigingen in de frankeerzegels kan verwachten. Ver
moedelijk zullen worden uitgegeven de waarden 12 en 64 
groschen der frankeer- en 24 en 30 grosehen der portzegels. 
Voorts zullen de irankeerzegels in de waarden 24, 30, 40 en 50 
groschen in andere kleuren verschijnen. 

OPPER-VOLTA. 
In 1919 werd besloten deelen van Opper-Sénégal en Niger 

samen te voegen tot de kolonie Haute-Volta, waarvoor het 
jaar daarop de eerste zegels verschenen. 

Volgens Pransche bladen heeft deze groepeering niet aan 
de verwachtingen beantwoord, reden waarom Opper-Volta we
der zal worden opgelo&t in de aangrenzende koloniën Niger, 
Soudan en Ivoorkust. Men hoopt hiermede tevens een be
zuiniging op administratief gebied te bereiken. 

PITCAIN EILANDEN. 
Voor deze eilanden-groep, deel uitmakende van de Engelsche 

bezittingen in Polynesië, zal een serie van vijf opdrukken 
verschijnen op zegels van Nieuw-Zeeland. 

PORTUGAL. 
Aangezien het binnenkort 500 jaren geleden is, dat de 

Azoren-eilandengroep ontdekt werd, zal men een speciale serie 
voor deze gelegenheid uitgeven. 

RUMENIE. 
Ten einde de groote voorraden dienstzegels op te ruimen, 

zullen deze worden voorzien van do opdrukken „Franco" en 
.,Taxa de Plata", ten einde deze te benutten als frankeer- resp. 
poruiegels. De waarden 25-50 lei der dienstzegels zullen, voor
zien van een lagere waarde, als zoodanig worden opgebruikt. 

RUSLAND. 
Ter gelegenheid van het veertig-jarig jubileum van Maxim 

Goiki als schrijver is de stad Nisjni Novgorod naar hem ge
noemd, terwijl voorts nog een speciaal zegel te zijner eere zal 
worden uitgegeven. 

Een onzer lezers schrijft ons nog het volgende: 
Volgens de berichten in „Moscou Daily News" zijn gedu

rende het 2e vijfjaren-plan (1933-1937) de volgende nieuv/e 
zegels te verwachten, waarvan de teekening aan vooraan-
htaande sovjetkunstenaars is opgedragen-

1933. Series van 1 tot 6 zegels. 
1. Herdenking Kar! Marx, overleden 1883. 
2. Herdenking 15-jarig bestaan van het roode leger. 
3. Herdenking executie van 26 communisten te Baku. 
4. Herdenking moordaanslag op Uritsky en Volodarsky, le

den van den eersten raad van volkscommissarissen. 
5. Herdenking instelling van de orde van de Roode Vlag. 
6. Herdenking 10-jarig bestaan der sovjet-wetgeving. 
7. Herdenking van het drukken van het eerste boek in Rus

land 350 jaar geleden. 
8. Internationale Spartakiade. 
9. Serie van 5 zegels voorstellend het mausoleum van Lenin. 
1934. 
1. Anti-godsdienstige serie van 8 zegels. 
2. Serie ter gelegenheid van de opening van den eersten 

ondergrondsahon spoorv/eg in de Sovjet-unie. 
3. Herdenking 60-jarig bestaan der wereldpostvereeniging. 
4. Herdenking Lenin, overleden in 1924. 
5. Herdenking Nogin, overleden in 1924. 
3. Herdenking Sverdlov, overleden in 1919, Ie secretaris van 

het Al-Russisch Uitvoerend Comité. 
.1935. 
1. Serie van 6 zegels ter herdenking van Friedrich Engels, 

overleden 1895. 
2. Serie van 3 zegels ter herdenking van de inneming van 

Perelcop en de verdrijving van Wrangei's leger uit de Krim 
vóór 15 jaren. 

3. 1 zegel ter herdenking van Frunze, commissaris van het 
roode leger en de vloot, overleden 1925. 

4. 1 zegel ter herdenking van Narimanov, een bolsjewiek 
uit do Kaukasus, overleden 1925. 

3. 1 zegel ter herdenking van Baumann, een ouden Bolsje
wieken-leider, ovei leden 1905. 

1936. 

1. Herdenking van de eerste politieke demonstratie in Rus
land vóór 60 jaren. 

2. Herdenking van den eersten spoorweg in Rusland, ge
opend vóór 100 jaren. 

3. Ter nagedachtenis van Dzerzkinsky, overleden in 1926. 
4. Ter nagedachtenis van Krassin, handelsvertegenwoordi

ger in Groot-Britannië, overleden in 1926. 
5. Ter herinnering aan Plekhanov, in vroeger jaren socia

listenleider in Rusland, geboren 1856. 
1937. 
1. Herdenking van de revolutie in 1917. 
2. Herdenking Ie congres van arbeiders en boeren afge

vaardigden. 
3. Herdenking van Pushkin, in 1837 in een duel gevallen. 
4. Herdenking van Nekrasov, novelist, overleden in 1877. 
5. Herdenking van Mendeleyev, bioloog, overleden in 1907. 
6. Herdenking van Voikov, ^ovjetgezant in Polen, vermoord 

in 1927. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Binnenkort verschijnt in de teekening der 5 cents violet van 

1930 een luchtpostzegel in de waarde 8 cents. 
Twee en een halve eeuw is het geleden dat William Penn 

in Amerika voet aan wal zette. Het portret van den stichter 
van Pennsylvanië zal men daarom binnenkort kunnen bewon
deren op een speciaal zegel in de waarde 3 cents. 

ZWITSERLAND. 
De Pro Juventu te-zegels van dit jaar zullen bestaan uit de 

waarden 5, 10, 20 en 30 centimes, belast met een toeslag van 
5 centimes voor elk der drie laagste waarden en 10 centimes 
voor de hoogste. 

Op de 5 centimes wordt een vendelzwaaier afgebeeld; de 
10 centimes geeft het steenwerpen weer, een veel beoefende 
sport, terwijl op de 20 centimes twee worstelaars zijn af
gebeeld. Deze zegelbeelden zijn het werk van den kunstenaar 
H. B. Wieland te Schwytz. 

Op de hoogste waarde is wederom een bekende landszoon 
afgebeeld, de jurist Eugene Huber, geboren 13 Juli 1849 en 
overleden 23 April 1923 te Bern. Hij was de samensteller van 
het Zwitsersche burgerlijk wetboek. Dit zegel is naar een 
portret gegraveerd door Bickel. De zegels, die wat de voor
stellingen betreft wel heel sterk afwijken van de voorafgaande 
series — met uitzondering dan van de 30 centimes — zullen 
gedurende de geheele maand December a.s. aan de po.stkan-
toren verkrijgbaar worden gesteld. 

V. B . 

NEDERLAND. 
De begrooting der P.T.T. voor 1933. 
Bij de begrooting werd het volgende opgemerkt, dat voor 

verzamelaars van belang is. 
De posttarievon. Voor de raming van de frankeeropbrengst 

werd uitgegaan van de opbrengsten over de eerste maanden 
van 1932, welke een teruggang toonden ten opzichte van 1931. 
Op grond hiei'van werd de raming 1933 ƒ 3.849.000 lager ge
steld dan die voor 1932. In verband hiermede zal van verdere 
verlaging van de posttarieven voorshands geen sprake kunnen 
zijn. 

De luchtdienst op Indië. Ofschoon de hoeveelheid mail, die 
met den luchtdienst Amsterdam-Bandoeng v.v. wordt ver
zonden, geenszins onbevredigend is en hoewel de verwachting 
juist is gebleken, dat het gebruik van dezen luchtdienst door 
de invoering van den wekelijkschen dienst zou toenemen, voor 
het oogenblik beweegt het zich door de ongunstige tijdsom
standigheden niet in de stijgende lijn, welke in normale tijden 
redelijkerwijs had mogen worden verwacht. Het luchtrecht 
van stukken boven 5 tot 10 gram is verlaagd van 75 tot 50 
cent. Gehoopt wordt daarmede het gebruik van den dienst te 
bevorderen. 
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Opheffing pos tkantoren . He t s t reven is erop gericht , de 
exploitatiekosten te beperken, o.m. door zooveel mogelijk de 
bestaande kantoren to t post inr icht ingen van lagere orde t e rug 
te brengen. Een vergeli jking van het aan ta l hoofdkantoren enz. 
aan het einde van 1925, alsmede op 1 Juni 1932, volgt hier
onder. (Daarachter voegen wii de getallen van 1 Oct. Red.) . 

1925 1 Jun i '32 1 Oct. '.'12 
Hoofdkantoren 325 290 263 
Bijkantoren 125 116 115 
Hulpkantoren 1040 869 883 
Stat ions 762 1230 1239 
Postagentschappen — 141 141 
De voorloopige cijfers der ANVV-zegels . 
Een persbericht meldt ons, da t blijkens de voorloopige 

cijfers van de vreemdel ingenverkeerzegels , die van 23 Mei t.m. 
15 September j .1. verkr i jgbaar waren, de volgende aanta l len 
verkocht zijn: 

2'A cent 223.215 
6 cent 234.096 
TA cent 186.021 

12>i; cent 189.126 
De opbrengst boven de f rankeerwaarde bedroeg rond 

,f 23.000. Wij zullen niet ver mis zijn als wij aannemen dat 
daarvan ƒ22.500 door de ve rzamelaa r s is geofferd! 

Verlaging luehtrecht naa r Indië. 
Invoering luchtpostpakket tci i . 
Bij wijze van proef wordt , voorloopig voor het tijdvak Oc

tober 1932 to t en met M a a r t 1933, voor drukwerken, monsters 
en akten een afzonderlijk luehtrecht ingevoerd, n.1. 50 cent 
voor elke 50 gram. 

Dit recht is belangrijk lager dan he t tot nu toe voor deze 
s tukken van kracht zijnde a lgemeene luehtrecht . 

Vanzelfsprekend bed raag t voor drukwerken tot 5 g r a m het 
luehtrecht, evenals voor brieven, ook 30 cent, en zijn boven 
het nieuwe luehtrecht alsnog de gewone porten en rechten 
verschuldigd. 

De aandacht wordt erop gevest igd, da t het ver laagde lueht
recht niet van toepass ing is op pakjes. 

Te beginnen met de vl iegtuigen, die 6 October uit Neder
land en 7 October uit Indië ver t rekken, wordt de gelegenheid 
opengesteld om luchtpos tpakke t ten te verzenden. Het hier
voor verschuldigde luehtrecht b e d r a a g t : ƒ1,50 voor elke 100 
gram, met een minimum van ƒ 15,— per pakket . Bovendien 
is aan gewoon port verschuldigd een bedrag van ƒ 1,35 voor 
pakket ten t.m. 1 kg., ƒ 1,75 voor pakket ten van 1 t.m. 5 kg., 
ƒ 2,55 voor pakket ten van 5 t .m. 10 kg. 

Nieuwe oplaagle t ter . 
y, cent G. 
Nieuwe p laa tnummers en tandingen. 

6 cent J : R 354, t and ing Gl. 
6 cent K: R 383, „ GL 

12y, cent E : R 376, „ Gr. 
Nieuwe drukkers teekens en tandingen. 

y cent G: 152 (GD. 
ly cent H : 132, 133, 150, 151, alle Gl. 
2y cent O: 142 (Gl) . 

NED.-INDIE. 
Nieuwe Indische f rankeerzege l s ! 

De t hans in gebruik zijnde Indische 
postzegels bevat ten veel wit, in verband 
met den eisch, dat het s tempel er dui
delijk op te zien moet zijn. In de p rak
tijk is dit echter gebleken een groot 
nadeel ■ te zijn, want ju is t op wit ra 
deer t men het gemakkeli jkst een 
s tempelafdruk weg. Dit geschiedt 
vaak zóó handig , dat alleen met een 
vergroo tg las nog sporen van het 
vroegere s tempel te zien zijn. In den 
l aa t s ten tijd zijn bij sommige perso
nen weer duizenden van dergelijke 
schoongemaakte zegels in beslag ge
nomen. 

Om dit zooveel mogelijk tegen te g a a n werd besloten, 
nieuwe zegels te doen verschijnen met een gekleurden onder
grond en zoo weinig mogelijk wit in de teekening. Bij po
gingen to t wegradeeren van het stempel zullen daardoor 
wit te vlekken te voorschijn komen, v/aardoor men eventueel 
bedrog spoedig hoopt te kunnen herkennen. 

De oudingenieui van de P.T.T., de heer A. R. M. Kreis ler 
(de t eekenaa r van de WitteKruiszegels van 1931) heeft 
een nieuw zegel ontworpen, dat aan alle verwacht ingen vol
deed. Dit ontwerp , dat wij hierbij reeds kunnen afbeelden, 
werd via de regeer ing naa r Nederland gezonden, en de f i rma 
Enschedé en Zonen te Haar lem heeft verschillende proefdruk
ken vervaard igd , waarover op het oogenblik in Indië beslist 
wordt . Men is het nog niet eens over het te volgen druk
procédé. 

De nieuwe zegels vertoonen de beeltenis van H. M. de ko
ningin, die bijna de geheele ruimte inneemt. Rechts onder in 
deze ru imte bevinden zich de le t ters A K, de l e t te rs van den 
heer Kreisler . Aan de zijkanten vindt men twee heel klein 
uitgebeelde ta f ree len: het eene heeft bet rekking op de scheep
vaar tverb ind ing NederlandIndië, het andere ver toont een ge
zicht op de P r e a n g e r (sawahs, spoorbrug, enz . ) . Boven en 
onder zijn HindoeJavaansche motieven aangebrach t . 

De zegels zullen verschijnen in de waarden van 12^4 cent 
tot en met ƒ 2,50. De waarden tot 50 cent hebben de g roo t te 
van het hierbij afgebeelde zegel, van 50 cent af verschijnen 
zij in een grooter fo rmaa t (maar in dezelfde t eeken ing) , 
32 bij 32 mm. 

Ook br iefomslagen van 12 >j cent met deze teekening ko
men in gebruik. 

De waarde van 123-̂  cent, waa raan de meeste behoefte be
s t aa t , moet dit j a a r nog uitkomen en wordt dan nog in 
gebruik gesteld, de andere waarden volgen dan in 1933, n a a r 
behoefte. De bedoeling is natuurlijk, eers t de zegels in de 
oude teekening op te gebruiken; de nieuwe komen dan eers t 
aan de verzamelaars loket ten , gelijk gebruikelijk. 

Zegels in de oude teekening worden niet meer a a n g e m a a k t . 
De lagere waarden blijven bes taan in de op he t oogenblik 

g a n g b a r e teekening; er is nog niets van bekend of ook hier
voor een nieuwe teekening vervaardigd zal worden. 

Een en ander ontleenden wij aan mededeelingen van dr. Bo-
rel, aan een bericht in de P reanger Bode en aan een Aneta -
t e l eg ram. 

Ui t het bovenstaande blijkt reeds, dat de a a n m a a k in Indië 
zelf van nieuwe postzegels, waarover in het l aa t s t e j a a r zoo
veel te doen is geweest , van de baan is. De redenen daa rvan 
zijn ons nog niet bekend. 

De komende weldadigheidszegels. 
Van het minis ter ie van koloniën ontvingen wjj in dank een 

bericht over de in December verschijnende Leger-des-Hei ls-
zegels en de foto's daarvan , die reeds in het Maandblad af
gedruk t zijn. De zegels zullen in Indië verkr i jgbaar zijn van 
1 to t en met 31 December a.s.; de geldigheidsduur is to t en 
met September 1933. 

Ui t Indië vernemen wij, dat de zegels daa r al zijn a ange 
komen; ze zorden bijzondei goed ui tgevallen zijn. 

De „Stockholm-ser ie" . 
In het Maandblad van Juli vermeldden wij het bes taan van 

een Indische , ,Stockholm-serie", zegels, die me t een rood stem
pelt je Specimen aan de deelnemers van het pos tcongres t e 
Stockholm in 1924 aangeboden zijn, en a a n enkele daarvoor 
in aanmerk ing komende personen in Indië. 

De heer Schoevaar t te Malang m a a k t er ons opmerkzaam 
op, da t één zegel daarbij niet genoemd is en wel de 17y, cent 
(Yver t 110), die ook met bedoelden opdruk in zijn bezit is. 

Ver laging van luchtport i . 
Binnenkor t zal op init iatief van Nederland een vrij belang

rijke ver lag ing worden ingevoerd van zendingen per lucht
post, en wel voor drukwerken, monsters en brai l le-geschrif ten 
van Neder land n a a r Ned.-Indië en omgekeerd. Men koes te r t 
de hoop, da t een toeneming van het verkeer deze ver lag ing 
zal compenseeren. 

Zie voor deze ver lagingen onder Nederland. 



18S NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Afwijkingen. 
Van den opdrulc 12>!; op 20 cent toonde de heer Dunnebier 

ons een exemplaar waarbij in het papier roode en blauwe 
vezeltjes voorkwamen. Zelf vonden wij ook een tweetal van 
deze zegels. Een andere papiersoort? 

De heer Wegerman te Padang zond ons een foto van een 
plaatfout bij de koerseerende lYj cent, een witte streep in 
de krul links boven. De fout komt voor bij oplaag I op het 
zegel naast het drukkersteeken. 

CURACAO. 
De komende herdenkingszegels, 17 waarden! 
Het Bondsbestuur ontving van het departement van ko

loniën bericht, dat de in 1934 in Curasao uit te geven her
denkingsserie zal omvatten 17 waaiden, dezelfde als van de 
thans koerseerende serie, namelijk: 1, ly,, 2, 2'A, 5, 6, 10, 
1 2 ^ , 15, 20, 21, 25, 27><, 30, 50 cent, l,5'o en 2,50. 

Deze zegels zullen gedurende het geheele jaar 1934 verkrijg
baar zijn; in dien tijd zal de verkoop van de gewone zegels 
worden stopgezet. 

Zooals wij in het Maandblad van Juni j.1. al mededeelden, 
geschiedt de uitgifte op aandrang van het Algemeen Neder-
landsch Verbond, ter herinnering aan het feit dat 300 jaar 
geleden Curasao bij Nederland weid gevoegd. In 1634 werd 
het eiland door Van Walbeek voor de Staten in bezit genomen. 

Ons in het Juni-nummer gedaan verzoek om de serie tot 
enkele lagere waarden te beperken blijkt niet te zijn verhoord, 
de serie zal niet minder dan ƒ 6,29 kosten. Tegen dien tijd 
kunnen we echter de crisis al lang weer achter den rug 
hebben. 

NEDERLAND. 
P r i v a a t - e n v e l o p p e . (Nummering volgens het arti

kel in het jubileumboek, blz. 129 e. v.). 
4. Type I: zijkleppen niet geheel bedrukt. 

5 cent rose. (Ascher nr. 16 I) . 
1,1). Eerste Nederlandsche fabriek van zijden stoffen. / 
Firma H. Lucas, / Horst (bij Venlo). 

Deze aanduiding staat bovenaan op de adreszijde. 

B r i e f k a a r t . 
De kaart Ascher nr. 170 bestaat niet alleen op de oor

spronkelijke kaart nr. 71, maar ook op kaart nr. 51 II. Hier
van zag ik tenminste de antwoord-kaart. Wie kan mij hiervan 
de ^/raagkaart toonen? 

P o s t b e w ij s. 
Het postbewijs Ascher nr. 3 bestaat in 2 soorten, n.1.: 
3a: aan de achterzijde 11 regels, 
3b: aan de achterzijde 17 regels. 

NED.-INDIE. 
E n v e l o p p e . 
De enveloppe Ascher nr. 11 moet gesplitst worden in 11a en 

11b, want deze bestaat niet alleen op de oorspronkelijke enve
loppe nr. 3b, doch ook op de donkerviolette 3a. 

De enveloppe Ascher nr. 37 I met opdruk \2% cent bestaat 
met dubbele opdruk, vlak naast elkaar. 

SURINAME. 
E n v e l o p p e . 
Ascher geeft onder nr. 10 alleen maar aan, dat deze 

'i-^'A+TA cent enveloppe bestaat met van binnen dikke golf
lijnen (1 mm.). Deze enveloppe bestaat echter ook met van 
binnen de dunne golflijnen, overeenkomende met die van 
nr. 8 II. 

BUITENLAND. 
BELGISCH-CONGO. 
Met de bekende palmboomen in den stempel verschenen 

thans de definitieve briefkaarten van 60 centimes en 1 franc, 
zoomede de antwoord betaald kaarten van dezelfde waarden. 
De kaarten van 60 c. zijn groen op geel karton, die van 1 fr. 
rood op blauw karton. Alle kaarten in groot formaat. 

ENGELSCH-INDIE. 
Twee omslagen van 1 anna en 3 pies {1% anna) zijn te 

melden. Beide hebben een lila stempel, de koning, nog altijd 
in kroningsornaat, en relief. De omslag in formaat f is van 
dun geribd wit papier; de andere ligt tusschen de formaten 
h en i in, daar de afmetingen zijn 152 bij 90. Het papier is 
zeemkleuiig. Voorts is nog ve'-schenen een omslag voor aan-
geteekende brieven van 4% anna met afmetingen 192:115. 
Het papier is wit en de stempel (koningskop als de gewone 
omslagen) blauw. Ten slotte zijn nog door Bern verdeeld 
nieuwe briefkaarten van 9 en van 9 + 9 pies. De stempel bevat 
den koning in kroningsornaat en is donkergroen, het karton 
donker zeemkleurig. Het wapen, dat wat teekening betreft 
gelijk gebleven is aan dat van kaart nr. 35, is grooter ge
worden en meet nu 10:17 mm. 

FRANKRIJK. 
Op donker zeemkleurig papier verscheen een kruisband van 

2 c. donkergroen. Nog de bekende zaaister in den stempel. 

ITALIË. 
Ditmaal is een gewone briefkaart van 30 c. te melden, met 

den koning in den donkerbruinen stempel. Het karton is wit 
en de indeeling evenals het wapen gelijk aan de kaarten van 
de zelfde waarde, uitgegeven voor de „opere del regime". 

RUANDA-URUNDI. 
Deze kolonie heeft thans haar eigen kaarten gekregen, dus 

niet meer kaarten van Belgisch-Congo met een overdruk. De 
stempel komt overeen met die van laatstgenoemde kolonie, 
doch nu is de naam, Ruanda-Urundi in 2 regels gekomen in de 
plaats van Congo-Belge. Het formaat is eveneens groot; de 
waarden en de kleuren zijn gelijk aan de vier hooger gemelde 
kaarten van de Congo. 

/ clmdeiil 
m 

NEDERLAND. 
De in het vorige nummer afgebeelde stempels van het bij

kantoor op de Internationale Tuberculose-Conferentie 1932 
zijn te * 's-Gravenhage van 3 t.m. 8 September en te * Am
sterdam van 8-10 September gebezigd. 

* Leiden. In de Universalmachine kwam een nieuw dag-
teekeningstempel (jaartal, datum, uur) waarvan rechts de 
4-regelige tekst Postzegels / rechts boven / in den hoek! / 
VLUGGER VERZENDING. Op 3 October j.1. stond deze 
tekst links, de datumstempel rechts. 

* Nijmegen. Ook hier kwam in de Universal-machine bo
vengenoemde tekst links te staan van een dagteekening-
stempel waarin 3-regelig 10-11 / 7-X / 1932. 

Het postagentschap 's-Gravenhage-van Hoytemastraat is 
1 October 1932 opgeheven. 

Op het spoorwegstation te Delft worden voor de afstempe
ling van expressebrieven zoowel oude als nieuwe bagage
stempels gebruikt. De heer Helmholt schonk ons 2 brieven, 
een waarop de postzegels en spoorwegzegel vernietigd waren 
met den omlijsten stempel H. IJ. S.M. / 1. JUN. 32 / DELFT 
en een met een dergelijken stempel NED. SP. / 15 JUN. 32 / 
DELFT. 
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NED.-INDIE. 
Gedurende November en December a.s. zal in de stempel-

machines te Batavia, Batavia-Centrum, Bandoeng en Soera-
baja een plaat in gebruik komen met tekst in omlijsting: 
KOOPT IN DECEMBER / „LEGER DES HEILS" / WEL-
DADIGHEIDSZEGELS en links het Leger des Heils-insigne. 

ê KOOPT IN DECEMBER 
„LEGER DES HEILS" 

WELDADIGHEIDSZE6ÊLS 

Dr. Benders, die dit bericht van den heer H. W. Borel 
ontving, meldt ook een handstempel van Bandoeng (nr. 2) 
met nieuwe uur-aanduiding, n.1. 16-9-32.-3. 

Als nieuwe redacteur van deze rubriek wensch ik hier in de 
eerste plaats den heer hoofdredacteur te danken voor zijn 
vriendelijk welkomstwoord in het vorige nummer opgenomen. 
Ik hoop op even groote medewerking te mogen rekenen als 
de heer Lampe steeds ondervond, zelfs liefst niet alleen van 
de verzamelaars op dit gebied, doch ook zéér gaarne 
van alle andere lezers. In verband met het meer en meer in 
gebruik komen van deze machines en de helaas geringe mede
werking, welke wij ter bevoegder plaatse kunnen verkrijgen. 
— dat een machine als Francotyp nr. 318 pas in dit nummer 
gemeld kan worden, mag toch eigenlijk niet voorkomen — zal 
de hulp van alle lezers zéér op prijs worden gesteld. 

Verschillende Francotyp-nummers behoorende in series, 
welke reeds eenige maanden geleden werden geleverd, zijn nog 
onbekend en, hoewel deze vermoedelijk tot dusver niet alle 
geplaatst zullen ziJn, zal dit toch wel met eenige het geval 
zijn. Wie kan b.v. inlichtingen verstrekken omtrent de nrs. 185, 
282, 285, 293, 297, 298, 311, 312, 313, 325, 344 en 345? 
Meldingen worden gaarne tegemoet gezien met nauwkeurige 
beschrijving en datum van de gevonden afdruk(ken), zoo 
mogelijk liever nog met ter-inzage-zending. 

Dat frankeerstempels niet alleen in ons land verzameld 
worden, maar er ook in het buitenland, en met name in 
Duitschland, veel belangstelling voor bestaat, bewijst een 
dezer dagen ontvangen prijscourant van een firma in Ham
burg, die zich geheel beweegt op het gebied van postale 
stempels. Daarin komen meerdere soorten Duitsche Franco-
typ-stempels voor, welke ongeveer 1-10 mark geprijsd zijn, 
enkele (uit de eerste jaren der Duitsche Francotyp-machines: 
1923-1925) zelfs met 20-40 mark! L' histoire se répète: in de 
eerste tien ä twintig jaren dat er postzegels bestonden, wer
den deze ook nauwelijks aangekeken en degene, die er zich 
mee bezig hield, met medelijden aangezien. En thans wensch-
ten vele postzegelverzamelaars, dat zij hun verzameling reeds 
vroeger begonnen waren en zoodoende voor oudere exem
plaren niet de tegenwoordige hooge prijzen hadden behoeven 
te betalen! Ook de frankeerstempels zullen in evenredigheid 
met het — steeds toenemende — aantal verzamelaars in prijs 
stijgen! 

Na deze eenigszins lange inleiding volgt hieronder de op
gave der in de laatste weken bekend geworden nieuwe ma
chines en typen. A. VAN DER WILLIGEN. 

NEDERLAND. 
Baarf ran keering. 

's-Gravenhage. De reden waarom oogenschijnlijk geheel 
nieuwe cliché's in gebruik waren genomen bleek thans duide
lijk uit een ons getoond stuk: de vaste cliché's hebben plaats 
gemaakt voor één enkel met: NEDERLAND / CENT, 
waarin dan losse waardecijfers gezet worden. Op dit stuk 
bevond zich n.1. een afdruk zonder waardecijfer, gecorrigeerd 
door een tweede afdruk thans met waardecijfer 6. 

Francotyp. 
Machine 122 III. 
Sinds 3 October stempelt de K.N.S.M. in haar machine 

onder den datumstempel een nieuw cliché, vermeldend: GOED-
KOOPE / WINTERHEIZEN / NAAR / DE TROPEN. 

Machine 152 III. 
Ook Ruys' Handelsvereeniging, kantoor Enschedé, kreeg 

een nieuwe machine, voorzien van geheel nieuwe stempels, 
model C3B zonder ster. Nieuwe datum- en telcijfers. Slechts 
het machinenummer en het leclamecliché bleven hetzelfde. 
Vermoedelijk ook in Juni of Juli gewijzigd. 

Machine 184 III. 
Dit type werd omstreeks Juli 1932 in gebruik genomen, 

thans bij de N.V. Zeep Verkoop Centrale, Afd. Zachte zeep, 
te Maarssen. Tusschen de stempels een cliché als bij type II, 
alleen de plaatsnaam gewijzigd: ZEEP VERKOOP CEN
TRALE N.V. / Z. V. C. / MAARSSEN. 

Machine 193 XII en XIIl! 
De oorspronkelijke machine 193 werd omstreeks Juni door 

een nieuwe vervangen met grooter waardecijfer en machine-
nummer, model C3B zonder ster. De reclame tusschen de 
stempels bleef dezelfde als bij type II. Type XII heeft geen 
reclame links van den datumstempel, bij type XIII staat op 
die plaats een naar rechts wijzende elliptisch gebogen pijl, 
waarin: FRANCOTYP / FRANKEERING, daaronder in 
kastje: VERWISSELBAAR / RECLAMESTEMPEL. 

Machine 195 V. 
Werd evenals de nummers 160 en 193 vervangen door een 

nieuwe machine, model C3B, grootere cijfers en hetzelfde 
reclamestempel als bij type II. 

Machine 203 IV. 
In Augustus werd in deze machine weer een nieuw af-

zenderscliché aangebracht, waarvan de Ie regel 1 mm. korter, 
de 2e 1 mm. langer is dan bij type III. De onderzijde van het 
cliché staat thans bovendien op gelijke hoogte met de onder
zijde van den datumstempel. (Van begin Augustus is nog 
een exemplaar in type III bekend, waarop niet meer dan 
enkele letters nog leesbaar zijn). 

Machine 278 IL 
De Gooische Stoomwasscherij, te Naarden, plaatste, vermoe

delijk op 26 September j.1., een verzoek aan de post in haar 
machine; links van den datumstempel leest men: Post! / bij 
onjuist adres / a.u.b. terug / aan afzender / Dank U! 

Machine 302. 
Model C3, werd waarschijnlijk reeds geruimen tijd geleden 

in gebruik genomen bij de firma Burmann, manufacturen-
handel, te Grroningen. Tusschen de stempels geen afdruk-
nummer doch een groot vierkant, waarin afbeelding winkel
gebouw, waaronder BURMANN. Links van den datumstempel: 
type I in vierkant: afb. twee garenspoelen / GETWIJNDE / 
LAKENS / EN / SLOOPEN / MET LANGEN / LEVENS
DUUR / TWINTEX; type II in vierkant: afb. van met 2 paar
den bespannen trouwrijtuig / LAAT / ONS UW / UITZET / 
VERZORGEN; type III in vierkant: afb. gedekte tafel waar
aan heer en dame zittend en kellner / UITGEBREIDE AP-
DEELING / TAFELLINNEN. 

Machine 304 II. 
Deze machine wordt thans mede gebruikt door de N.V. Ned. 

Koolzuur Mij., te Rotterdam. Tussshen de stempels in een om
lijsting van eenige lijnen: N.V. / NEDERLANDSCHE / 
KOOLZUUR / MAATSCHAPPIJ. Bekend vanaf Juli 1932. 

Machine 318 I en II. 
Model C3 in gebruik bij de Sociaal-Democratische Arbeiders

partij in Nederland, te Amsterdam. Bij type I tusschen de 
stompels in cirkel: S D / A P / IN NEDERLAND. Evenzoo 
bij type II met links van den datumstempel bovendien in 
rechthoek een menschelijk gezicht, waarheen een gestrekte 
wijsvinger wijst en op elk der vier zijden: MAAK 'M LID. 
In gebruik sedert 14 December 1931. 
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Machine 323 II. 
Een tweede tekst links van den datumscempel vermeldt: 

BINNEN / 24 uur / Levering van / Buikgordels / naar / 
MAAT. 

Machine 336. 
Model C4B, sinds 3 Mei 1932 in gebruik bij Noury & Van 

der Lande's Chemische Industrie, te Deventer. Tusschen de 
stempels een zespuntige ster. Het afdruknu]-nmer van deze 
machine staat bijna 4 mm. lager dan normaal. 

Machine 349. 
Model C3, sedert 1 Augustus in gebruik bij de N.V. Al-

melosche Confectiefabriek v/h H. Smits & Co., te Almelo. 
Tusschen de stempels in ruittiguur een aambeeld, waarover-
heen in witte letters: Rexalco; links van den .datumstempel 
in kastje: AFD. A: / HEERENCONPECTIE / KINDERCON-
FECTIE / WERKMANS KLEEDING / AFD. B: / OVER
HEMDEN / BOORDEN. 

Machine 351 I en II. 
ft 

Model C3B, sinds 25 Juli in gebruik bij Pelt & Hooykaas 
N.V., te Rotterdam. Tusschen de stempels een klein wapen, 
waaronder PELT & HOOYKAAS N.V. Type I: links van den 
datumstempel NATUURSTEEN / (afb. van een met ket
tingen omwonden en aan een katrol hangend blok steen) / 
PELT & HOOYKAAS N.V. / ROTTERDAM. Type II: een 
tunneldoorsnede waaruit een stuk straatweg naar voren komt 
met omschrift: PELT & HOOYKAAS N.V. / ROTTERDAM. 

Machine 353 I-IIL 
Model C3B zonder ster, sinds einde Augustus in gebruik 

genomen bij de N.V. Papiergroothandel en fabrieken v/h 
Gebrs. Cats, te Rotterdam. Tusschen de stempels in kastje 
N.V. / Cats / PAPIER / ROTTERDAM en een afb. van een 
rol papier. Links van den datumstempel in kastje bij type I: 
Cats / FABRIKANTEN VAN / GEGOLFD PAPIER (en 
afb.); bij type II: Cats / FABRIKANTEN / VAN / PARAF
FINE PAPIER (en afb.); bij type III: FABRIKANTEN / 
Cats / VAN / DIVERSE / SOORTEN / PLAKBAND (en 
afb. van een standaardje met rolletje plakband). 

Machine 358. 
Model C4B, werd op 23 Augustus j.1. in gebruik genomen 

bij het Laboratorium van N.V. De Bataafsche Petroleum 
Maatschappij, te Amsterdam-Noord. Tusschen de stempels 
een schelp, waaroverheen LABORATORIUM VAN N.V. / 
DE BATAAFSCHE / PETROLEUM MIJ. Links van den da
tumstempel in kastje: KOOPT / (afb. schelp in cirkel waarop 
SHELL) / PRODUCTEN / SHELL / IS KONINKLIJKE. 

Machine 359 I-IV. 
Model C3B zonder ster, sinds 26 Augustus in gebruik bij 

de Metaaldraadweverij te Dinxperlo (zonder afdruknummer). 
Tusschen de stompels M en D midden op twee halve wereld
bollen, besloten in een zeshoekige figuur. Links van den 
datumstempel bij type I: geen tekst; bij type II tusschen hori
zontale lijnen: NEVENSTAAND MERK / WAARBORGT / 
KWALITEIT; bij type III id. WOVEN WIRE / CLOTH / 
FOR GOLD-MINES; bij type IV id. WOVEN WIRE / CLOTH 
/ FOR RICE-MILLS. 

Machine 360. 
Model C3, werd op 22 Juli j.1. in gebruik genomen bij de 

N.V. HoUandsche Eenheidsprijzen Maatschappij, te Amster
dam-C. Tusschen de stempels N.V. / HEMA in dikke letters, 
gedeeltelijk in rechthoek. Bij deze machine stsiat het waarde
cijfer uil het midden, vermoedelijk doordat de bijbehoorende 
omlijsting onnauwkeurig werd aangebracht. 

Machine 361. 
Model C3B, werd op 24 Augustus 1932 in gebruik genomen 

bij Nijkerk's Radio N.V., te Amsterdam-C. Tusschen de stem
pels het handelsmerk: in achthoek een zeeman aan het roer, 
waarop PILOT RADIO / N.R. met de zee als achtergrond. 

Machine 362. 
Model C3, sinds 28 Juli in gebruik bij het Ned. Verbond van 

Vakvereenig-ingen, te Amsterdam. Tusschen de stempels het 
embleem: een staande ruit, waarin N / V V. 

Machine 363. 
Model C3B met ster, sinds Augustus in gebruik bij de 

N.V. Schoenfabriek „De Ooievaar", te Groesbeek. Tusschen 
de stempels: N.V. SCHOENFABRIEK / „DE OOIEVAAR" / 
GROESBEEK. Links van den datumstempel in lijnversiering: 
EEN / OOIEVAAR SCHOEN / MOET VOLDOEN. 

Machine 364. 
Model C3B met ster, in gebruik bij de Centrale Bond van 

Transportarbeiders, te Rotterdam, sinds September 1932. 
Tusschen de stempels monogram C T A B in cirkel. 

Machine 366 I. 
Model C3B met ster, sinds 10 September in gebruik bij de 

Fabriek van Bakkerijgrondstoffen „Zeelandia", te Zierikzee. 
Tusschen de stempels een gestyleerde leeuw in cirkel, waar
onder: ZEELANDIA. Binnenkort komt in deze machine nog 
een reclamestempel. 

Machine 370. 
Model C3B met ster en wederom hoekige waardecijfers, 

waarvan de 6 zonder bovenvlag, werd op 28 September j.1. 
in gebruik genomen bij de N.V. IJzerhandel Gebr. Van Cam
pen, te Nijmegen. Tusschen de stempels: N.V. IJZERHAN
DEL / GEBR. V. CAMPEN / AREND NOORDUINSTRAAT 
1-7. Links van den datumstempel in vierkant de letters L U / 
T I in de vier hoeken en verder diagonaal in witte letters 
IJZER / EN / STAAL. 

Hasler. 
Machine H. 566 Ia. 
Van deze machine werd eerst nu nog een afdruk bekend 

met firmanaam voluit, dus evenals bij de typen I en II, doch 
zonder reclame links van den datumstempel. Deze is van 
30 Juni 1931 en volgt dus chronologisch na type 1. 

Machine H. 571 II. 
Links van den datumstempel werd opgenomen een afbeel

ding van de kaart van Nederland, waaroverheen: KENT UW 
/ EIGEN LAND / DOOR ONZE / KAART VAN / NEDER
LAND. 

Komusina. 
Machine K. 178 II. 
In deze machine werd de reclamestempel links van den 

datumstempel onlangs door een nieuw vervangen, hetwelk 
uiterlijk veel op het vorige gelijkt, doch thans vermeldt: 
HOOGWAARDIG / HOOGOVEN CEMENT / Y / CEMIJ 
en HOOGOVEN / CEMENT / Y / CEMIJ, beide in een V on
der elkaar. 

Neopost. 
Machine N. 250 V-IX. 
Deze machine kreeg in de maand September niet minder 

dan 6 nieuwe reclamestempels tegelijk, waarvan één betref
fende een permanente tentoonstelling nog in het vorige num
mer gemeld kon worden. De andere, die achtereenvolgens alle 
op een partij drukwerk den 14en September gebruikt werden 
en thans afwisselend dienst doen, zijn: type V: een rechthoek, 
waarin een afbeelding van een kantoorbediende, werkzaam 
aan kaartsysteem en RONEO REX / ZICHTBAAR VLAK-
LIGGEND / KAARTSYSTEEM / VOOR ALLE MOGELIJKE 
/ CONTROLE / HERINCX-RONEO N.V. AMSTERDAM-C; 
type VI: in rechthoek een afb. van een super-duplicator en 
RONEO / SUPER / DUPLICATOR / DRUKT IN 1 HANDE
LING / BRIEFHOOFD EN TEKST / IN 2 KLEUREN / 
HERINCX-RONEO N.V. / AMSTERDAM-C; .type VII: in 
rechthoek een afb. van een stalen kast en bureau en RONEO / 
Stalen / Kantoormeubelen; type VIII: in rechthoek RONEO / 
ADRESSEER MACHINE / Herincx-Roneo N.V. A'dam-C. en 
afb. van een adresseermachine; type IX: in ovaal RONEO / 
KANTOOR MACHINES / ADMINISTR. SYSTEMEN / 
STALEN KANTOORMEUBELEN. 

Machine N. 252. 
Sinds 15 April j.1. in gebruik bij H. D. Burger's Papier

fabrieken, te Zutphen, met de waarden 114, A%, 5, 6, 1%, 
12)4 cent. Links van den datumstempel in rechthoek: BETER 
EN NIET DUURDER / KOOPT U BIJ / FIRMA H. D. 
BURGERS / ZUTPHEN. 
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DENK AAN HET PORTO ! 

De talrqke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige in
lichtingen, welke ons gevraagd worden, vaak over onder
werpen van den meest eenvoudigen aard, nopen er ons toe 
alleen dan een antwoord te zenden, wanneer het retour-porto 
is bijgevoegd. 

Redactie en Administratie. 

AAN VELEN. 

Van adresveranderingen en dergelijke, welke ons n a d e n 
n e g e n d e n bereiken, kan voor het in d i è maand te ver
schijnen nummer g é é n n o t a meer worden genomen. 

De Administratie. 

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—4 uur. Bovendien eiken 2en Zaterdag der maand van 
2—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 

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

Thans zijn tentoongesteld: 
a. een gedeelte van de geschiedkundige verzameling van 

de stempels der grenskantoren; 
b. de gespecialiseerde verzameling frankeer- en portzegels 

van Turkije; 
c. de frankeerzegels van de stadspost in Konstantinopel; 
d. de frankeerzegels van Thessalië; 
e. de frankeer- en portzegels van Montenegro, Servië en 

Yougoslavië. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Over onderstaande handelaren en verzamelaars worden gaar
ne inlichtingen verstrekt door den beheerder van het Bonds
informatiebureau 

J. A. KASTEIN, 
Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

dr. Stefan Fischer, Schmelzgasse 3, Wien II. 
Alfonso Corsi, Poggibonsi (Sienna). 
Guido Lusardi, Ponte Chiasso (Italië). 
Carlos Lenze, Madrid. 
M. R. Hochmuth, Königsberg a. d. Eger. 
C. Nies, Deurne (N.-Br.). 
Ludwig Kipke, Abendrothweg 38, Hamburg. 
J. Bijl & Co., Hugo de Grootstraat 74, Den Haag. 
Prau T. di Pietro, Via Carignona, Nervi (Italië). 
M. F. Gimbergh, Oudekerksplein, Amsterdam. 
J. H. Donnai, Den Haag. 
N. van Dien, Scheveningen. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat, Den Haag. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
Aug. van de Velde, Van Ostadestraat 33, Amsterdam. 
J. M. Gyselaar, Hillegom. 
J. C. E. van Herwerden, adres onbekend. 
M. E. Bouwmeester, Haitsma Mulierstraat, Haarlem. 
Th. Haentjes Dekker, Balistraat, Den Haag. 
William Paret, Beggen (Lux.), leider van „Fax". 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
Alex. Ridnik, Badestraat, Libau. 
M. Haefele, Ulm a/d Donau. 
Prau Toini Miinala, Kouvola (Finland). 
E. Gaudo, rue Plati 11, Monaco. 
F. Klein, postzegelhandelaar, Cairo. 
A. Cohen (p.a. pension Heger), Den Haag. 
W. Hansen, Aar^huus, Denemarken. 
H. Jänsch, Rosenthalerstrasse, Breslau. 

DE BELGISCHE PHILATELISTENDAG TE LIER 
OP 18 SEPTEMBER 1932. 

De Cercle Philatélique de Lierre viel dit jaar de eer te 
beurt de Belgische Philatelisten te ontvangen; ongeveer een 
zeventig-tal waren in het oude schilderachtige stadje samen
gekomen tot het bijwonen van het jaarlij ksche congres, dat te 
10 uur in hotel „Le Faucon" door den voorzitter van den 
Koninklijken Belgischen Bond, den heer Avm. Ruhl, geopend 
werd. In ziJn openingsrede herdacht de voorzitter in harte
lijke bewoordingen de beeren Van der Schooren en Mijnssen. 
De notulen van het congres te Namen in 1931 werden gelezen, 
waarna de secretaris, de heer Bijl, een schitterend geredigeerd 
jaarverslag uitbracht, waarvoor hem een ware ovatie ge
bracht werd. 

De „medaille de mérite philatélique" werd toegekend aan 
den heer Gust. de Cock, promoteur et conservateur du Musée 
postal en aan den heer Jordens, secrétaire general de 1' expo
sition d' Anvers 1930. 

Op het verzoek van den Postzegelkring van Thielt tot aan
sluiting bij den Bond werd gunstig beschikt. De Koninklyke 
Belgische Bond heeft niet minder dan 47 Belgische postzegel-
vereenigingen in zich vereenigd. Zegt dit niet iets aan de Ne
derlandsche vereenigingen, welke nog niet bü onzen Neder-
landschen Bond zijn aangesloten? 

Punt 8 bevatte een voorstel van de Koninklijke Gentsche 
Postzegelvereeniging en van diverse andere vereenigingen, om 
bij het ministerie erop aan te dringen aan de Belgische post
zegels een uitsluitend Belgisch karakter te geven en de nieuwe 
postzegels „moisonneuse" en „Mercure", welke een schande 
voor het land zijn, terug te trekken. 

Punt 9 behelsde een voorstel van de Koninklijke Gentsche 
Postzegelvereeniging, om te protesteeren tgen de uitgifte van 
weldadigheidszegels van hooge waarden en den minister te 
verzoeken ófwel deze zegels geheel te doen vervallen óf ze 
uitsluitend in twee of drie lage waarden uit te geven. De
zelfde vereeniging stelde voor bij den minister aan te dringen 

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 214—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. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2>2—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2-4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2J^—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zatjerdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
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op de vernietiging van de onverkochte restanten, zoodra van 
een uitgifte de officieele verkoop aan het publiek gestaakt 
wordt. 

Het Bondsbestuur deelde bij monde van den voorzitter mede 
dat op het oogenblik geen succes te verwachten was van stap
pen in den geest dezer voorstellen. De voorzitter had zich 
persoonlijk alle moeite gegeven om te dezen opzichte eenig 
succes te bereiken, doch vergeefs; hij verzekerde evenwel, dat 
het Bondsbestuur paraat blijft en een gunstige gelegenheid 
afwacht om op te treden. 

Het ligt in de bedoeling van den Bond in 1935 een Inter
nationale Tentoonstelling te Brussel te houden; het financieele 
gedeelte baart evenwel nog veel zorg. 

Na eenige mededeelingen van internen aard door den voor
zitter, werd een tombola gehouden, welke zeer mooie prijzen 
bevatte. 

Te ongeveer kwart voor twaalf was de agenda afgehandeld 
en maakte het gezelschap zich op voor een bezoek aan het 
beroemde planetarium van den heer Zimmer, door duizenden 
bezoekers het „achtste wereldwonder" genoemd. De heer Zim
mer, de constructeur van dit planetarium, leidde de Philate
listen rond en gaf van zijn kunstwerk een uitvoerige uiteen
zetting. Een ieder, die Lier bezoekt, kan ik aanraden niet te 
verzuimen dit hoogst intaressant astronomisch wonder te gaan 
aanschouwen. 

Om half twee had de officieele lunch plaats in hotel „Le 
Paucon", waaraan door een zeventigtal Philatelisten, onder 
wie verschillende dames, werd deelgenomen. Te half vier werd 
gepauzeerd voor de officieelee ontvangst der congressisten 
ten stadhuize. De burgemeester van Lier sprak de Philatelisten 
eerst in het Vlaanisch, daarna in het Fransch toe, waarna de 
heer Ruhl in het Fransch antwoordde en de heer Bijl in zijn 
mooi Vlaamsch een zeer gedocumenteerde rede hield, waarbij 
de onnoodige uitgiften het zeer moesten ontgelden. 

Teruggekeerd in hotel „Le Faucon" ving het officieele ge
deelte van de lunch aan, waarbij de Nederlandsche gedele
geerde als eenig buitenlandsch vertegenwoordiger, alsmede het 
viertal m.edegekomen Bredasche Philatelisten, onder wie de 
heer Smeulders, administrateur van het Maandblad, hartelijk 
welkom werd geheeten. Ondergeteekende heeft daarop den 
voorzitter bedankt voor de vriendelijke woorden, welke hij 
des morgens aan de nagedachtenis van de beeren Van der 
.Schooren en Mijn&sen had gewijd en de verwachting uitge
sproken, dat de hartelijke betrekkingen, welke sinds jaren 
tusschen den Belgischen on den Nederlandschen Bond bestaan, 
in de toekomst nog hechtere vormen zullen aannemen in het 
belang der philatelie en tot het onderhouden eener prettige 
verstandhouding tusschen Belgische en Nederlandsche Phila
telisten. 

Nog zij vermeld de aanwezigheid van de beeren Maingay en 
dr. Goldberg, respectievelijk president en secretaris van de 
Federation Internationale de Philatelie, alsmede van den heer 
Rotsaert, penningmeester van den Koninklijken Belgischen 
Bond, die enkele malen op onze Nederlandsche philatelisten-
dagen den Belgischen Bond vertegenwoordigde. Ik vermeldde 
reeds den heer Bijl, den zoo synipathieken secretaris-generaal 
van den Belgischen Bond, die op ons congres te Vlissingen op 
zoo voortreffelijke wijze den Belgischen Bond repi esenteei'de. 

Jammer, dat geen speciaal poststempel voor dezen dag v/as 
aangevraagd, terwijl ik het blijf betreuren, dat het Belgische 
congres slechts één dag duurt, waardoor alles te snel moet 
gaan en b.v. voor philatelistische voordrachten geen tijd ge
vonden kan worden. Overigens breng ik gaarne hulde aan liet 
bestuur van den Koninklijken Belgischen Bond voor zijn bij
zonder gul en vriendelijk onthaal. 

Breda, 30 September 1932. 
J. C. CRAMERUS, 

vice-voorzitter van den Nederlandschen Bond. 

N I E U W ! ( V e r - k r i | 9 b a a r b i | a l l e H a n d e l a p e n . ) (100 

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE. 
Waarschuwing. 

Door een firma te Weenen werden onlangs valsche zegels 
van de hoog e waarden der uitgiften Oostenrijk 1908 en 1910, 
Yvert nrs. 117, 133, 134 en 135, in omloop gebracht. Het ver
moeden is gerechtvaardigd, dat een agent dezer firma zich op 
dit oogenblik in Nederland bevindt. Alhoewel deze „zegels" 
slecht zijn nagemaakt en op den achterkant het woord „Nach
druck" dragen, zoo schuilt er toch een groot gevaar in het feit, 
dat dit woord „Nachdruck" gemakkelijk te verwijderen is. 
Deze zoogenaamde herdrukken hebben niets officieels en zijn 
derhalve zonder eenige waarde. De F. I. P. acht het haar 
plicht, alle Philatelisten tegen deze waardelooze „vodjes pa
pier" te waarschuwen. 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: J. H. ALBRECHT, Hatertscheweg 19, Nijmegen. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Zondag 23 October 1932, te 2 uur 

n.m., in hotel „Ruimzicht", Loolaan 23, te Apeldoorn. 
Agenda: 

1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der algemeene vergadering van 25 October 1931 

te Amsterdam (zie Maandblad November 1931). 
3. Verslag over 1931 (zie Jaarboek 1932). 
4. Rekening en verantwoording 1931. Rapport en conclusie 

der financieele commissie (zie jaarboek 1932). 
5. Begrooting 1933 (zie Maandblad Augustus 1932). 
6. Verkiezingen: 

van een secretaris wegens periodiek aftreden van het 
bestuurslid J. H. Albrecht (is herkiesbaar); 
van een voorzitter en een directeur aankoop (vacatures 
ontstaan door overlijden van de vroegere functionarissen; 
hierbij wordt opgemerkt, dat het bestuur voorstelt, om dit 
voorloopig te doen bestaan uit vijf leden en de vrijkomende 
functies onder de tegenwoordige leden te verdeelen). 

7. Rapport van de commissie inzake de te houden tentoon
stelling in 1934. 

8. Bestuursvoorstellen: 
a. de vaste som ƒ 1000 tentoonstellingsfonds te laten ver

vallen en te bepalen, om voortaan het eventueel batig 
saldo te bestemmen voor het tentoonstellingsfonds; 

b. deel te nemen in het garantiefonds voor de uitgave van 
het werk „Stempels van Nederland" door Vellinga; 

c. tot afschrijving van het verlies Jenezon. 
9. Aanwijzing van de plaats, waar de volgende algemeene 

vergadering zal worden gehouden. 
10. Rondvraag en sluiting. 

Nieuwe leden. 
425. D. J. Beer, Baweanstraat 45, Soerabaja (Java). 
429. J. D. Fock, sf. Kedoengbanteng, Sragen (Java). 
432. C. W. H. van Kaathoven, Hotel De Boer, Medan (Sum.) 
434. D. Candel, p/a Borsumij, Balikpapan (Borneo). 

Aanmeldingen (ingaande 1 Januari 1933). 
mej. H. van den Burgh, Koningslaan 63, Bussum. 
J. H. Götz, oud-gezagvoerder K.P.M., Jan Toebacklaan 41, 

Bussum. (V.L.). 
Adreswijzigingen. 

373. F. A. de Klerck, thans Lekstraat 68, Amsterdam, Z. 
713. Joh. van den Berg, thans Stationsstraat 94-96, Ede. 
225. N. H. de Wilde, thans „Boschwijk", Hoflaan 12, Dieren. 
228. W. Dooren, arts, Westerhaven 21, Medemblik. 
244. J. D. Brand, thans Lonbar Petrilaan 12, Overveen. 
514. mr. L. Schoutendorp, thans Van Alkemadelaan 332, Den 

Haag. 
547. P. Bootsma, legerpredikant, thans Zuilen bij Utrecht. 
410. Th. R. Parmentier, thans Van der Waalstraat 87, Am

sterdam, C. 
981. dr. J. H. N. van der Burg, thans Da Costa boulevard 28, 

Bandoeng (Java). 
985. A. A. Magendans, thans Prinsstraat 23, Soerabaja 

(Java). 
545. W. J. van Bottel, thans Jan Steenstraat 62, Haarlem. 
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14. mevr. E. Cornelisaen-Goedkoop, thans Huis „Op Honck", 
Bussum. 

602. J. R. Drost, thans Ond. Pasirboengoer, Pasirboengoer 
W. L. (Java). 

575. R. Falkenberg, thans Loentasstraat 26, Soerabaja (Java). 
600. L. W. Hartog, thans Parelleweg 24, Semarang (Java). 
818. A. Smits, thans Srondol 64, Semarang (Java). 
828. W. C. Spaander, thans Gergadji 4, Semarang (Java). 
517. C. Spek, thans Residentsweg 21, Bandoeng (Java). 
857. H. M. Winkelaar, thans Progostraat 2, Bandoeng (Java). 
317. J. W. Wcsseling, thans Oude Hospitaalweg, Bandoeng 

(Java). 
768. H. J. van Wijhe, thans sf. Klampok, Banjoemas (Java). 
874. J. van den Bergh, thans Ond. Poengeij, Bindjei (S.O.K.). 
457. dr. H. J. Manschet, thans p/a Javaasche Bank, Batavia 

(Java). 
Bedankt (met 31 December 1932). 

53. J. E. van Gogh. 949. mr.. P. A. Schwartz. 
106. ir. jhr. C. van Holthe. 119. S. J. Ween. 
167. J. C van den Berg. 170. J. P. Nering Bögel. 
257. G. Joosten. 279. dr. M. J. ten Gate. 
285. W. Houtman. 290. A. van der Wiel. 
357. H. Vos Hzn. 396. mei. C. M. A. Leenderts. 
552. J. A. Oorver. 554. A. Dupont. 
586. J. R. Kampf. 605. H. A. Barnouw. 
789. G. M. Kok. 665. W. Bogtman. 
932. H. Stikkel. 939. H. F. Jansse. 

88. mevr. Th. ter Weeme-Lewin. 
Begunstigend lid prof. Krusekopf. 

Afgevoerd. 
551. G. Altorffer. 

Jaarlijksche verloting. 
Deze heeft plaats gehad in de maandelij ksche vergadering 

van de afdeeling Nijmegen op 3 September j.l. De prijzen, 
bereids gezonden, zijn ten deel gsvallen aan de volgende 
leden: eerelid VI, 15, 16, 18, 19, 35, 37, 46, 54, 83, 87, 107, 116, 
120, 128, 135, 142, 161, 189, 218, 228, 234, 235, 236, 244, 246, 
252, 273, 283, 299, 324, 333, 340, 369, 377, 383, 397, 402, 414, 
450, 458, 466, 470, 475, 478, 479, 516, 553, 571, 578, 582, 590, 606, 
609, 629, 680, 638, 656, 669, 671, 672, 694, 700, 704, 708, 716, 
747, 748, 765, 782, 795, 802, 804, 821, 823, 829, 837, 843, 871, 
880, 885, 888, 889, 891, 902, 909, 931, 933, 943, 954, 959, 963, 
964, 970, 980, 985, 989 en 996. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. De tweede helft van het afdeelingsjaar zette 

goed in: een belangrijke agenda en een bevredigend bezoek. 
Tot afgevaardigde en plvv. afgevaardigde naar de algemeene 
vergadering in Apeldoorn werden resp. aangewezen de beeren 
T. G. de Vries en Wittkämper. Door den voorzitter werd een 
boeiende causerie gehouden over de voormalige Duitsche ko
lonie Kameroen; het daarop betrekking hebbende uitgebreide 
materiaal, wetenschappelijk opgezet, werd door alle aanwe
zigen aandachtig bewonderd. 

Helaas kwamen 2 bedankjes in, doch gelukkig meldde zich 
weder een nieuwe candidaat aan. In November hoopt de heer 
A. Schröder een lezing te houden over „De eerste periode der 
Belgische postzegels (1849-1878)". Zij, die hierin belang
stellen, kunnen een introductie aanvragen bij den secretaris 
K. van Nes, Domselaerstraat 1 II, Amsterdam. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
26 September 1932, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal 
van de „Beurs van Breda", te Breda. 

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
heer de 29 aanwezigen welkom. De notulen worden zonder 
op- of aanmerkingen goedgekeurd, waarna de ballotage tot 
uitslag heeft, dat de beeren Dasculaki en Gosse als lid worden 
aangenomen. De vergadering gaat vervolgens in comité-gene-
raal. Na heropening worden enkele ingekomen stukken voor
gelezen. 

Daarna worden de inmiddels ter vergadering gekomen bee

ren Huson en Van Kouteren uit Roosendaal welkom geheeten. 
Beide beeren melden zich later als lid aan. 

Na een uitvoerige toelichting door den voorzitter wordt be
sloten, met intrekking van het besluit van de vergadering 
van 25 Juli, voor een bedrag van ƒ 100,— deel te nemen in 
het garantiefonds voor de uitgifte van het werk over de af
stempelingen van Nederland van den heer Vellinga. Dit be
drag is pas in den loop van 1933 te voldoen, zoodat de reke
ning over dat jaar ook pas met dit bedrag zal worden belast. 

Voor rekening van de veieeniging zal een Yvert & Tellier
catalogus worden aangeschaft. Mededeeling wordt gedaan, dat 
er nog een 20-tal Bredanaars het jubileumboek niet afgehaald 
hebben bij den sigarenhandel van den heer Veen, Nieuwe 
Ginnekenstraat 11. Hiertoe wordt nog tot 1 Januari de ge
legenheid geboden, waarna op nader vast te stellen wijze over 
de boeken zal worden beschikt. 

De voorzitter deelt mede, dat hij met de beeren Van den 
Berg, Hekking, t' Sas en Smeulders een bezoek gebracht heeft 
aan den Belgischen Bondsdag te Lier op 18 September 1.1. en 
brengt daarvan verslag uit. 

De heer dr. Gommers krijgt daarna gelegenheid tot het 
houden van een causerie over „Hoe bepaalt men de waarde 
van postzegels?", welke met een applaus en een dankwoord 
van den voorzitter beloond wordt. 

Ten slotte volgt de verloting, waarvoor in dank zegels zijn 
ontvangen van de beeren Van den Berg en Cramerus. Bij de 
rondvraag informeert de heer Smeulders naar de plannen 
van het bestuur voor de feesten in 1933, ter gelegenheid van 
het 40-jarig bestaan der Vereeniging. Hem wordt geantwoord, 
dat op de eerstvolgende bestuursvergadering de eerste be
sprekingen zullen plaats hebben en vervolgens in de volgende 
ledenvergadering de verschillende commissies zullen worden 
benoemd. De voorzitter wekt de leden nogmaals op eventueele 
origineels ideeën bij het bestuur in te dienen. 

Verder niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering 
door den voorzitter gesloten onder dank voor de opkomst. 

J. C. G. V. d. B. 
Nieuwe leden. 

116. (E.). Pan. Dascalaki, Popular Bank Building, Athene 
(Grèce). 

148. (E.). A. P. Gosse, Groest 88, Hilversum. (VII). 
Candidaat-leden. 

J. E. van Dam, vertegenwoordiger, Veenweg 42, Deventer. 
(Eigen aangifte). 

B. H. Farret Jentink, cadet inf.. Kon. Mil. Academie, Breda. 
(Eigen aangifte). 

C. P. Huson, opzichter-machinist N.S., Vincentiusstraat 35, 
Roosendaal. 

P. J. Verkouteren, ambtenaar N.S., Molenstraat 110, Roosen
daal. (Beiden voorgedragen door ir. C. P. J. Hagedoorn, te 
Ginneken). 

P. de Vries, Burg. Passtoorsstraat 16, Ginneken. (Voor
gedragen door H. Veen, te Breda). 

mevr. Th. M. van Gils, Karnemelkstraat 3, Breda. (Voorge
dragen door G. Smagghe, te Breda). 

T. de Jong Tzn., kantoorboekhandel, 2e Dorpsstraat 30b, Zeist. 
(Eigen aangifte). 

F. J. M. J. Soeters, Ie beambte Ned. Bank, Bredascheweg 253, 
Tilburg. (Eigen aangifte). 

Adreswijzigingen. 
330. J. J. C. de Kort, thans Akerstraat Noord 39, Treebeek, 

L. (VI). 
66. H. van Oudenhoven, thans Columbusplein 40, Amster

dam, W. (Van IV naar VII). 
1. A. M. F. L. Povel, thans Willem Lodewijklaan 17, Den 

Haag. (Van VII naar V). 
242. K. H. Rentes, thans Heerengracht 173 I, Amsterdam, C. 

(VU). 
85. N. P. E. G. van Uchelen jr., thans Surinamelaan 31, Hil

versum. (VII). 
4. L. Elsbach, thans Linschotenstraat 37, Den Haag. (Van 

III naar V). 
Verzoek. 

De administrateur van de rondzendingen verzoekt om in
zending van boekjes met zegels „Buiten Europa". 
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Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 31 October 1932, des avonds 

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

Club-by eenkomst. 
Club-biieenkomst op den tweeden Donderdag der maand, 

des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te Ginneken (bij 
Breda). Introductie vrij. 

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

HENDRIKUS SCHMID, 
t 23 September 1932. 

VERSLAG der ledenvergadering, gehouden op Zaterdag 24 
September 1932, in hotel „Krasnapolsky", te Amsterdam. 

Te ruim kwart over 8 opent de voorzitter de vergadering 
en heet in de allereerste plaats de heeren Sluip en De Haan 
welkom; eerstgenoemde is eerst nu in de gelegenheid voor 
het eerst onze vergadering te bezoeken, de laatste is wederom 
na ziekte aanwezig. De heer Goossen, die al ruim 1% jaar 
ongesteld is, is op het oogenblik sterk herstellende; een bezoek 
zal door hem op hoogen prys worden gesteld. Terwijl de aan
wezigen zich van hun zitplaatsen verheffen, herdenkt de voor
zitter in gevoelvolle woorden het heengaan van ons lid, den 
heer Schmid, die zeer veel voor „Hollandia" voelde en zeer 
veel, al was het dan ook achter de schermen, daar hij niet 
gaarne op den voorgrond trad, voor ons gedaan heeft. Hoewel 
het geen gewoonte is, dat wij bij het overlijden van een onzer 
leden hem met een palmtak of iets dergelijks herdenken, zul
len wij, gezien de bijzondere omstandigheden, waarmede hij 
ons heeft gediend, een palmtak op zijn groeve leggen. 

Na gememoreerd te hebben, dat er van hetgeen nu op de 
tentoonstelling in het Koloniaal Instituut te zien is, ook veel 
op onze tentoonstelling in 1927 was, brengt de voorzitter 
verslag uit van den 23en Philatelistendag en van de tentoon
stelling van collecties van Zeeuwsche verzamelaars. Der ge
woonte getrouw hebben wij ter tegemoetkoming in de 'on
kosten der jubileerende vereeniging „Vlissingen" ƒ 25,— over
gemaakt. Helaas hebben wij tot nu toe nog niet officieel ge
hoord, dat het bedrag ontvangen is. De notulen der vorige 
vergadering worden goedgekeurd. Dfe voorzitter wekt allen op 
hun best te doen om leden te werven; het verlies is groot, de 
winst gering. 

In de kascommissie wordt, in plaats van wijlen den heer 
Schmid, de heer Wallien gekozen. Ondertusschen gaat rond 
het oorspronkeliike ontwerp nr. 332 betreffende het vredes-
zegel van den heer Böhmer. Daar de voorzitter den heer 
Schröder een paar malen niet heeft thuis getroffen, kan de 
kwestie der bibliotheek, die de heer Verheusele in haar geheel 
onder zijn berusting zou kunnen nemen, helaas niet behandeld 
worden. 

Na de pauze leest de voorzitter een staat voor, hem ter 
hand gesteld door den heer Traanberg, vermeldende de zegels, 
die Rusland in de eerstvolgende 5 jaren denkt uit te geven. 
De heer De Vries protesteert ten zeerste tegen al deze on-
noodige uitgiften. Ook „Hollandia" is er sterk voor dergelijke 
rommel te boycotten. 

De voorzitter verzoekt hierna den heer Kästeln verslag uit 
te brengen van de lezing door den heer Korteweg in het 
Koloniaal Instituut gehouden. De heer Kästeln vond de lezing 
allesbehalve interessant en veel te langdradig; hij wil er niet 
te veel over zeggen, hij heeft ruim de helft der lezing bii-
gewoond en is toen uit verveling weggeloopen, hetgeen reeds 
zeer velen vóór hem hadden gedaan. Er waren trouwens men
schen uitgenoodigd, die van philatelie absoluut geen verstand 
hadden, naar schatting minstens 90 pet.! De heer Traanberg 
zegt als stempelverzamelaar meer aan de lezing gehad te 
hebben, doch ook hij vindt, dat de heer K. veel te uitvoerig is 
geweest en allerlei finesses heeft behandeld, die hij beter 
achterwege had kunnen laten. De heer Traanberg zal een deel 
zijner eigen collectie op de volgende vergadering medebrengen 

en dan in groote trekken behandelen wat de heer K. heeft 
medegedeeld. 

Na de veiling van 49 kavels volgt een algemeene verloting 
van 25 prijzen. De gelukkigen zijn ditmaal de leden nrs. 227, 
305, 164, 1, 106, 98, 298, 104, 123, 286, 48, 296, 64, 107, 8, 
211, 245, 139, 280, 265, 161, 125, 316, 320 en 188. Daar nie
mand iets voor de rondvraag heeft, sluit de voorzitter de ver
gadering om -10.15 uur. W. G. Z. 

Adresveranderingen. 
A. Kalsbeek, Temnelierstraat 44r, Haarlem. 
J. Querido, Hotel Vieta de Namur, Avenue Marteneau 45, Spa. 
J. J. Granpré Molière, Goentoerweg 46, Batavia, C. 

Candidaat-lid. 
W. van der Lugt, 2e Helmersstraat 97, Amsterdam. (Voor

gesteld door J. J. Verheusele). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering, op Zaterdag 22 October 1932, des 
• avonds te 8 uur, in restaurant „Parkzicht", Hobbemastraät, 

Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 29 October 1932, des avonds 

te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amster
dam. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secret.: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
27 September 1932, in het hotel Des Pays Bas, te Utrecht. 

Aanwezig 34 leden. Om ongeveer 8.10 uur werd deze eerste 
algemeene vergadering in het nieuwe vereenigingsjaar door 
den voorzitter, den heer De Bas, geopend, die meer in het bij
zonder welkom heette den heer Toorens, die voor de eerste 
maal een vergadering biiwoonde. Nadat de notulen der Juni-
vergadering onveranderd goedgekeurd waren, werden de in
gekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. 

Hierna werden de voorgedragen candidaat-leden, de heeren 
A. Wisse en P. Hochheimer, met algemeene stemmen aan
genomen als leden der Vereeniging. 

Vervolgens werd het jaarverslag onveranderd goedgekeurd 
onder dankzegging aan den steller, terwijl medegedeeld werd, 
dat de verslagen van den verkoophandel door bijzondere om
standigheden nog niet uitgebracht konden worden. 

Daarna lichtte de voorzitter uitvoerig toe, hoe gehandeld 
is inzake de zoekgeraakte zendingen, die door de activiteit van 
den onder-voorzitter achterhaald zijn kunnen worden. Het be
trokken lid zal voor de geleden schade aangesproken worden. 
Aan het bestuur werd de aangevraagde machtiging verleend 
tot het zoo noodig voeren van een rechtssreding. 

Alvorens tot de uitreiking van den wisselbeker over te gaan, 
deed de voorzitter het voorstel om aan dr. Van Gittert als 
eerste bekerhouder een klein bekertje als blijvend bezit te 
schenken voor diens groote verdiensten aan de U. Ph. V. be
wezen. Dit voorstel werd met algemeene stemmen aanvaard, 
waarna de baby-beker met een korte toespraak door den voor
zitter aan dr. Van Gittert overhandigd werd. Door de com
missie van beoordeeling was uitgemaakt, dat den heer Corten-
bach dit jaar de beker toekwam voor het grootste aantal 
behaalde punten. Dit advies van de commissie werd met al
gemeene stemmen aanvaard, zoodat de wisselbeker met een 
hartelijke toespraak aan den winnaar werd overhandigd. 

Ter vervanging van den heer De Bas werd als afgevaar
digde voor de Bondsvergadering met algemeene stemmen be
noemd mr. J. H. Vuijstingh, die de benoeming aannam. 

Omtrent het uitbrengen van het Bondsverslag werd ver
wezen naar het Maandblad. De voorzitter deelde bovendien 
mede, dat het voorstel Evers in de Bondsbestuursvergadering 
ter sprake gebracht zal worden. 

Bij de rondvraag deelde de heer Toorens mede, dat van 
zekere zijde aanbiedingen van valsche zegels gedaan werden. 
Tegen het aanschaffen daarvan moest hij ernstig waar
schuwen. 

Nadat de voorzitter den heer Toorens voor deze mededee-
ling bedankt had, werd na de verloting en de zichtzending de 
vergadering om 10 uur opgeheven. K. H. J. v. H. 
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Nieuwe leden. 
A. Wisse, Fred. Hendrikstraat 64, Utrecht. 
P. Hochheimer, Heerengracht 106, Amsterdam. 

Afgevoerd van de ledenlijst. 
mevr. H. Staverman van Steeden, Tesselschadelaan 6, Hil

versum. 
Adresveranderingen. 

J. C. Cramerus wordt Wilhelminasingel 27, Breda. 
H. van der Plaats wordt Ie Brandenburgerweg 19, De Bilt. 
J. A. Voorthuis wordt Javasche Bank, Menado (Celebes). 
F. W. Weeda wordt Mawarstraat 17, Soerabaja (Java). 

Candidaat-lid. 
dr. W. J. van Overbeek de Meijer, Emmalaan 17, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 18 October 1932. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 2.5 October 1932. 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1931-1932. 
Voldoende aan het gestelde in artikel 11 van het huis

houdelijk reglement heb ik de eer het volgend jaarverslag uit 
te brengen. 

Op 8 September 1931 werd de Vereeniging vóór 25 jaren 
opgericht, welk heuglijk feit op 5 en 6 September t.v. op luis
terrijke wijze gevierd werd. Niet alleen door de leden der 
Vereeniging, doch ook door vele Philatelisten en afgevaar
digden der aangesloten Vereenigingen, die op die data te 
Utrecht bijeengekomen waren ter bijwoning van den 22en 
Philatelistendag. 

Het welslagen der feestelijkheden was in niet geringe mate 
te danken aan het werk dei ingestelde commissies, de mede
werking van de leden, terwijl ook van andere zijden de Ver
eeniging vele blijken van belangstelling mocht ontvangen. De 
volgende commissies werden benoemd: een feestcommissie 
bestaande uit de beeren mr. J. H. Vuijstingh (voorzitter), W. 
G. de Bas. H. F. J. Kaub, J. G. Raatgever, F. Cortenbach en 
J. F. Burgersdijk; een commissie van logies en excursie, be
staande uit de beeren C. L. Sanders, F. de Bruijn, J. H. Al-
bracht en L. H. Reijntjes, en een pers- en propaganda-com-
missie, gevormd door de beeren C. Deenik, K. H. J. van Huls-
sen en H. F. van der Woude. Te dezer plaatse zij allen hier
voor dank gebiacht, waarbij een bijzonder woord van lof niet 
onthouden mag worden aan den penningmeester, den heer 
H. Kaub, voor het omvangrijke v/erk door hem verricht, om 
het financieele gedeelte der feestviering goed te doen ver-
loopen. Het bestuur der Vereeniging werd voor zijn leiding 
door de leden gehuldigd door de schenking van een zilveren 
beker en drie kleine bekertjes, welke beker wel het eigendom 
der Vereeniging moet blijven, doch die op de vergaderingen 
als wisselbeker in competitie gesteld zal worden. 

Na deze inleiding kom ik met het getrouw relaas der ge
beurtenissen over het afgeloopen jaar. 

In het begin van het afgeloopen vereenigingsjaar moest 
dr. P. H. van Gittert, die ruim 12y< jaar op voortreffelijke 
wijze het voorzitterschap had waargenomen, wegens drukke 
werkzaamheden dit ambt neerleggen. In zijn plaats werd tot 
voorzitter gekozen de heer W. G. de Bas, terwijl dr. Van 
Gittert het vice-voorzitterschap van den heer Kaub heeft over
genomen. Alle volgens rooster aftredende bestuursleden wer
den voorts herkozen, zoodat het bestuur verder geen wijziging 
onderging. 

In tegenstelling met vorige jaren kan ik ditmaal vooruit
gang in het ledental melden, al is die aanwinst nog gering 
geweest. Bovendien vermeldt de ballotagelij st voor de eerste 
vergadering in het nieuwe vereenigingsjaar de namen van 
twee candidaat-leden. Aan het begin van het afgeloopen ver
eenigingsjaar lelde de Vereeniging 178 leden. In dit ver
eenigingsjaar traden 20 nieuwe leden toe. Daar tegenover 
staat een verlies van 18 leden: 14 bedankten voor het lid
maatschap, 1 lid werd afgevoerd, terwijl de Vereeniging door 
overlijden 3 leden verloor. Op 1 September telde de Vereeni
ging dus 180 leden. Door ledenverlies was de afdeeling Gouda 
genoodzaakt de afdeeling op te heffen, zoodat de overblijvende 
leden als correspondeerende leden lid der U. Ph. V. blijven. 
De U. Ph. V. telt 119 correspondeerende leden, terwijl in 
Utrecht 61 leden wonen. 

In het afgeloopen jaar werd het normaal aantal vergade
ringen gehouden, n.1. 10 algemeene en 10 bestuursvergade
ringen, terwijl bovendien een buitengewone bestuursvergade
ring gehouden moest worden. De algemeene vergaderingen 
werden gemiddeld door 27 leden geregeld bezocht en hadden 
een geanimeerd verloop. In niet geringe mate werd hiertoe 
bijgedragen door de leden, die nieuwigheden deden circuleeren 
of die door het ter bezichtiging stellen van hun collecties en 
door het schenken van prijzen voor de verlotingen deze ver
gaderingen hebben veraangenaamd. Behalve de verlotingen 
vormde een bijzondere attractie de gehouden voordrachten 
van de beeren G. A. Evers en mr. W. S. W. de Beer over de 
eerste emissie van Nederland, van den heer Th. G. de Vries 
over Duitsch-Zuid-West-Afrika. en van den heer mr. Van 
Peursem over philatelie en wereldliteratuur. Bij de voordracht 
van den heer Evers gaven blijk van belangstelling de beeren 
Boudier en Arkema, respectievelijk directeur en adjunct-direc
teur van het postkantoor te Utrecht. 

Niet onvermeld mag blijven de tentoonstelling van den heer 
Moesman van bescheiden betreffende de in Utrecht bestaan 
hebbende philatelisten-vereenigingen. 

Te dezer plaatse worden allen, die tot het veraangenamen 
der algemeene vergaderingen hebben bijgedragen, nogmaals 
bedankt. 

Alhoewel voor de zichtzendingen ter vergadering de 
belangstelling bleef voortbestaan, bleek voor de veilingen nog 
weinig attractie te bestaan. Wij blijven echter hopen, dat de 
vroeger daarvoor betoonde belangstelling spoedig zal terug 
keeren. 

De bibliotheek der Vereeniging werd verrijkt door de vol
gende schenkingen: van den Raad van Beheer van het Maand
blad een ingebonden exemplaar van het keurige jubileumboek, 
van mr. Van Peursem ,de boekwerkjes George Washington, 
J. W. Goethe en Goethe und Schiller. 

Niet onvermeld mag blijven de bekroning van de collectie 
van mr. J. H. Vuijstingh op de Internationale Post zegelten
toonstelling „Mophila" te Hamburg en de benoeming van 
onzen voorzitter als bestuurslid van den Nederlandschen Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Tot leden van de verificatie-commissie 1931-1932 werden 
benoemd de beeren W. van den Hout en L. H. Reijntjes en 
tot plaatsvervangend lid de heer J. H. Albracht; tot afge
vaardigden voor de Bondsvergadering de beeren W. G. de Bas, 
dl'. P. H. van Gittert en K. H. J. van Hulssen; tot leden van 
den Raad van Beheer van het Maandblad de beeren dr. -P. H. 
van Gittert en K. H. J. van Hulssen en tot plaatsvervangend 
lid de heer W. G. de Bas. 

In de commissie van beoordeeling tol toekenning van den 
wisselbeker werden benoemd de beeren mr. J. H. Vuijstingh, 
C. Deenik, G. A. Evers, H. L. Ph. H. Marsé en H. F. van 
der Woude. 

Voor de inzendingen voor de landen wedstrijden op de al
gemeene vergaderingen bleef belangstelling bestaan, omdat 
deze bijdragen tot het verrijken van de philatelistische kennis 
der leden. 

Ik kan niet nalaten dit getrouw relaas van de gebeurte
nissen in het afgeloopen jaar te beëindigen met een opwek
king aan alle leden om voer de rondzendingen meer belang
stelling te betoonen en vooral deze op tijd door te zenden, om 
zooveel mogeliik de vergaderingen in het nieuwe vereenigings-
ipar te bezoeken, Philatelisten op te wekken als lid tot de 
U. Ph. V. toe te treden, het herstellen der vroegere geani
meerde veilingen en het bevorderen van den verderen bloei 
onzer Vereeniging, waaraan, waar ik niet aan tijfel, alle 
U. Ph. V.-ers gaarne zullen medewerken. 

De voorzitter, De secretaris, 
W. G. DE BAS. K. H. J. VAN HULSSEN. 

Haagsche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhage. 
Seer.: A. STARINK jr.. Groot Hertoginnelaan 148, Den Haag. 

KORT VERSLAG van de bijeenkomst op Donderdag 22 Sep
tember 1932, des avonds te 8K uur, in café „The Corner", 
Anna Paulownastraat, Den Haag. 

Bij opening door den voorzitter, den heer Deggeller, bleken 
1 dame en 33 beeren opgekomen te zijn. Zij worden na het 
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zomerreces allen hartelijk welkom geheeten en de voorzitter 
spreekt den wensch uit, dat allen gesterkt en met vollen moed 
de werkzaamheden weer zullen opvatten en in het belang on
zer philatelic voortzetten. Tot ons aller leedwezen doet de 
heer Deggeller vervolgens mededeeling van de ongesteldheid 
van onzen ijverigen en gewaardeerden secretaris, den heer A. 
Starink, wien absolute rust en weinig bezoek voorgeschreven 
is. Hoewel langzaam, gaat hij gelukkig vooruit en allen zijn 
het zeker eens met den wensch van den voorzitter voor een 
spoedig herstel van den secretaris. 

De notulen worden door schrijver dezes voorgelezen en 
zonder op- of aanmerking goedgekeurd en gearresteerd. De 
voorgedragen nieuwe leden worden allen met algemeene stem
men aangenomen. De voorzitter brengt de in de volgende ver
gadering te houden groote verloting (halfjaarlijksche) in her
innering en verzoekt de aanwezigen voor dat doel hun dou
bletten eens goed na te zien. Nadat nog eenige besprekingen 
hebben plaats gevonden, wordt overgegaan tot de gebruike
lijke verloting, gevolgd door een veiling met eenige bate 
voor de kas. 

De voorzitter richtte ver-volgens een afscheidswoord tot den 
heer Farret Jentink, die voor zijn studies Den Haag verlaat, 
doch lid der H. P. V. bliift, daarbij de verdiensten van dien 
heer naar voren brengende en hem alle goeds toewenschende. 

Na rondvraag sloot de voorzitter vervolgens de bijeenkomst. 
C. J. C, wd. secr. 

Nieuwe leden. 
Th. A. W. Bolman, burgemeester, Nieuw-Beijerland. 
W. T. C. Bosse, Hyacinthweg 70, Den Haag. 
C. B. Oorthuijs, Rusthoekstraat 14, Scheveningen. 
J. J. Mulder, Laan van Nieuw Oosteinde 53, Voorburg. 

Candidaat-lid. 
mr. Chr. A. de Vries, Wilhoeflaan 4, Den Haag. 

Bedankt. 
mr. D. van Houten, Den Haag. 
C. M. Dozij, Bucarest. 

Adreswijzigingen. 
mevr. E. Ditmar Broes van Heekeren, thans Frederik Hen

driklaan 15, Den Haag. 
S. Leopold, thans Keizersgracht 873, Amsterdam, C. 
mr. G. E. Manuel, thans Sijzenlaan 57, Den Haag. 
R. J. A. Stoup, thans Valkenboschkade 142, Den Haag. 
B. H. Farret Jentink, thans K.M.A., Breda. 
W. Bolken, thans Stationsweg 28a, Baarn. 
D. J. Henneveld, thans Piet Heinstraat 133, Den Haag. 
A. H. de Jonge A.Hzn., thans Vierambachtstraat 100, Rotter

dam. 
mevr. E. Kuijlman, vertrokken naar Indië. 
J. Paiee, thans Noordeinde 32, Delft. 
J. P. P. Swaving, thans Borgesiuslaan 24, Amei'sfoort. 
J. Dijk, vertrokken naar Indië. 
J. C. Bloys van Treslong Prins, thans Internatio, Cheribon 

(Ned.-Indië). 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 27 October 1932, des avonds te 
S% uur, in café „Tbe Corner", Anna Paulownastraat, hoek 
Laan van Meerdervoort, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe le
den. Eventueele veiling. Groote verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene ledenvergadering op Woensdag 28 
September 1932, in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 60 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent de vergadering tot zijn en aller genoegen weer in deze 
zaal, waar het ruimer en gezelliger is. Zegels voor de ver
loting zijn geschonken door de beeren Hoogestraaten, Willems, 
Taenzer, Scharrenburg en Hoogerdijk; door den heer Duiven-
bode een mooi zegel, te verkoopen ten bate der kas. Ter 

rondgang zijn aanwezig een brief van den heer Lorang en de 
tijdschriften der bibliotheek. 

Ingekomen stukken o.a. een brief van de afdeeling Tiel in
zake het niet opnemen eener advertentie van de firma Mebus 
in het Maandblad en een brief van de firma Mebus inzake het 
ingezonden stuk van den heer Jongenelen, welke beide worden 
voorgelezen en daarna besproken. 

De voorzitter wekt op, om de lessen van mr. Van Peursem 
aan de Volksuniversiteit te volgen. 

Nog niet afgehaalde jubileumboeken zullen nog dit jaar te 
verkrijgen zijn bij den heer Van der Willigen, Beeklaan 454. 

De notulen der vorige vergadering worden gearresteerd. De 
ledenverkiezing levert 54 stemmen voor en 6 blanco. Bij de 
verloting wint mevrouw Jenezon-Den Hertog den len prijs. 

Wegens de weinige animo van inzenders voor den wedstrijd 
koningskoppen van Curacao wordt deze uitgesteld tot de 
October-vergadering. Hierna volgens agenda veiling, rond
vraag en sluiting. J. N. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
601. D. Gerbrands, Klimopstraat 38, Den Haag. 
321. G. Nakken, Lindelaan 79, Rijswijk (Z.-H.). 
572. S. M. Koopman, Verl. Westersingel 3, Sneek. 

Candidaat-lid. 
W. L. Harmsen, Groot-Hertoginnelaan 213, Den Haag. (Voor

gesteld door C. van der Zee). 
Bedankt. 

454. I. P. A. Toutenhoofd, Tiel. 
331. G. H. Jonkers, Tiel. 
121. J. J. Mulder, Voorburg. 
523. E. L. W. Schröter, Den Haag. 
232. A. E. W. de Jong, Den Haag. 
532. H. A. Maas, Voorschoten. 
560. Alb. J. Richel, Amsterdam. 

Bedankt met einde 1932. 
378. J. W. van Raaijen, Den Haag. 
341. A. van Santen Az., Den Haag. 
140. W. A. Pijpers, Den Haag. 
509. A. Toorens, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
294. L. Rosseel, Parkweg 190, Voorburg. 
350. H. W. Bree, Den Haag ? 
382. J. H. H. E. Backus, Nachtegaalstraat 15, Breda. 
]85. J. Plasberg, Julianastraat 2, Venlo. 
303. dr. J. C. B. Eijkman, Liisterbesstraat 33, Leiden. 

96. H. F. K. M. Paullussen, Willemstraat 15, Rijswijk (Z.-H.) 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7/^ uur, ledenvergadering te 8 uur, 
in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag, op Woensdag 26 
October 1932. 

(Ledenvergadering steeds den 4en Woensdag der maand). 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie

zing. 5. Wedstrijd koningskoppen van Curasao. 6. Verloting. 
7. Veiling. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. 

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

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

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

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 27 Sep
tember 1932, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 16 leden, onder wie een dame. Wegens afwezig
heid van den voorzitter, wordt de vergadering tegen half 
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negen met een kort woord geopend door den penningmeester, 
den heer Heidenreich. Hierna worden de notulen van de vorige 
vergadering gelezen en goedgekeurd. Vervolgens wordt mede-
deeling gedaan van eenige ingekomen stukken, w.o. eenige 
opzeggingen voor het lidmaatschap van onze Vereeniging. 
Het jaarverslag van den secretaris wordt hierna gelezen en 
goedgekeurd. Hieruit bleek o.m., dat het nieuwe vereenigings-
jaar met een getal van 92 leden wordt begonnen. Uit het ver
slag van den penningmeester bleek o.m., dat de rekening sloot 
met een voordeelig saldo van ƒ 539,76. Vervolgens deelt de 
penningmeester nog mede, dat het bestuur een bedrag van 
ƒ 200 meende te mogen uittrekken voor de te houden al-
gemeene verloting, waarmede de vergadering zich volkomen 
vereenigde. Blijkens mededeeling van de bibliothecaresse, was 
in het laatstverloopen vereenigingsjaar een meerder gebruik 
gemaakt van de bibliotheek dan voorgaande jaren. 

Hierna werd het candidaat-lid H. van den Elzen als lid van 
de Vereeniging toegelaten. Verder is aan de orde de benoeming 
van drie bestuursleden voor de periodiek aftredende leden 
mevrouw Schuurman-Meesters, mejuffrouw C. Becking en C. 
Raadsveld. Op voorstel van den heer dr. Valkema Blauw 
worden genoemde leden bij acclamatie herkozen. 

In verband met een door den heer Te Winkel gedane vraag, 
wanneer de algemeene verloting zal worden gehouden, kon 
worden medegedeeld, dat het in de bedoeling ligt, deze in de 
October-vergadering te houden. 

Nadat hierna de gebruikelijke maandelij ksche verloting 
onder de aanwezigen had plaats gehad, sloot de voorzitter 
de vergadering. C. R. 

Nieuw lid. 
1. H. van den Elzen, Rijnkade 34, Arnhem. 

Bedankt als lid met 1 September 1932. 
40. J. Hanekamp, Amsterdam. 
19. mej. A. M. Boersma, Arnhem. 
39. mevr. J. Daniels-Pols, 's-Gravenhage. 
42. C. W. M. Baans, Arnhem. 
99. P. W. van der Haagen, Arnhem. 

Verzoek. 
De penningmeester J. C. Heidenreich, Burgemeester Weerts-

straat 53, Arnhem, verzoekt toezending van verschuldigde 
contributie voor het jaar 1 September 1932 tot en met 
31 Augustus 1933, aan zijn adres, of storting op postrekening 
9692. Einde October a.s. zal per postkwitantie worden beschikt 
over contributie, welke alsdan nog niet mocht zijn voldaan, 
vermeerderd met incassokosten. 

Vergadering. 
Leden\ ergadering on Dinsdag 25 October 1932, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret.: P. JORISSEN P.Czn., Pr. Julianalaan 73, Rotterdam. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 13 September 1932, 
des avonds te 7 '4 uur, in restaurant „Suisse", te Rot
terdam. 

Aanwezig 19 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 
opent de vergadering en roept den leden een hartelijk welkom 
toe op deze eerste vergadering na de vacantie. Ne notulen der 
vorige vergadering worden gelezen en onveranderd god-
gekeurd. 

Hierna neemt de voorzitter het woord en brengt als een der 
afgevaardigden naar de Philatelistendagen op 27 en 28 Augus
tus 1.1. te Vlissingen, verslag uit en doet dat op zoo'n gezellige 
en onderhoudende wijze, dat zijn toehoorders onder ademlooze 
stilte als het ware aan zijn lippen hangen. De heer Van 
Hoogstraten dankt hem, onder groot applaus, zeer hartelijk 
voor zijn aardige causerie, waarin ook het boek Vellinga is 
besproken. 

De heer Frenkel, als een der juryleden, vertelt vervolgens 
het een en ander omtrent de aldaar gehouden postzegeltentoon
stelling van Zeeuwsche verzamelaars. 

Ter bezichtiging wordt daarna gesteld een verzameling van 

een deel der Engelsche koloniën in Amerika van onderge-
teekende, die den dank daarvoor, bij monde van den voor
zitter, onder applaus in ontvangst mocht nemen. 

Hierna volgt de maandelij ksche verloting. De heer Pesch 
stelt voor, om op de vergaderavonden ruil- en verkoopboekjes 
aanwezig te doen zijn. Voor de volgende vergadering zullen 
enkele leden iets uit hun verzamelingen ter bezichtiging mede
brengen. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter na rond
vraag de vergadering. P. J. P.Czn. 

Bedankt als lid (met 31 December 1932). 
Constant Wattez, Woudenberg. 

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

KORT VERSLAG der algemeene vergadering, gehouden op 
Vrijdag 30 September 1932, in het gebouw van den Haar-
lemschen Kegelbond, te Haarlem. 

Als de voorzitter te 8.15 uur de vergadering opent, ontbre
ken van het bestuur de secretaris, wegens verblijf buitens
lands, en de commissaris van toezicht door plotselinge ver
hindering. Er blijken 29 leden en 1 introducé ter vergadering 
te zijn. In zijn openingswoord heet de voorzitter de aanwezigen 
hartelijk welkom op deze eerste bijeenkomst in het nieuwe 
seizoen en richt een woord van dank tot de commissie, belast 
met de samenstelling van het jaarboekje nr. 8 (1932-1933) 
voor haar activiteit, daar bedoeld boekje reeds heden, 30 Sep
tember, in het bezit der leden is gekomen. De notulen der 
Mei-vergadering worden goedgekeurd. 

De voorzitter kan tot zijn genoegen mededeelen, dat de re
sultaten van het ruilverkeer in het afgeloopen jaar alleszins 
bevredigend genoemd moeen worden. Voor de vervulling van 
de open functie van hoofd van sectie 7 is het nog niet mogen 
gelukken iemand te vinden. Het bestuur zal alles in het werk 
stellen hierin spoedig te voorzien en het doet nog eens een 
beroep op de medewerking der leden, om zich voor deze 
functie, welke toch niet zooveel tijd vordert, beschikbaar te 
stellen. 

Nadat verscheidene leden hun zienswijze hebben geuit over 
de eventueele werkwijze van de te benoemen commissie voor 
liquidatie van verzamelingen van leden in geval van over
lijden, acht de voorzitter het den aangewezen weg, dat be
doelde commissie eerst eens een plan uitwerkt en dit voorlegt. 
Hierna wordt overgegaan tot verkiezing van de 3 leden, waar
uit deze commissie zal bestaan. Van de 5 candidaten, die zich 
hiervoor beschikbaar stellen, worden gekozen de beeren L. 
Germeraad, J. P. Traanbcrg en D. W. van Waard, welke bee
ren hun benoeming aanvaarden. 

De voorzitter deelt mede, dat van de afgevaardigden alleen 
de secretaris in de gelegenheid was de Bondsbijeenkomsten 
te Vlissingen op 27 en 28 Augustus j.1. bij te wonen. Wegens 
direct doorreizen naar het buitenland is het dezen functionaris 
echter niet mogelijk geweest voor een verslag dezer bijeen
komsten te zorgen en moet dus verwezen worden naar het 
uitvoerig verslag, dat in het Maandblad verscheen. 

Hierna wordt overgegaan tot de algemeene verloting, waar-
bii de 15 beschikbare priizen achtereenvolgens vallen op de 
lidmaatschannummers 100, 237, 75, 138, 148, 56, 242, 136, 
121, 208, 183, 23, 37, 24 en 143. De daarop volgende verloting 
onder de aanwezigen brengt 15 leden in het bezit van een 
mooi zegeltje. 

Bij de rondvraag vestigt de heer Traanberg er de aandacht 
op, dat van het jubileumboek nog verscheidene exemplaren 
onaf gehaald liggen aan de daarvoor bestemde adressen (zie 
N.B. onder dit verslag). Dezelfde spreker brengt een voorstel 
over van den heer J. A. Kastein, waarbij laatstgenoemde heer 
in verband met de vooral in den laatsten tijd veelvuldig in de 
rondzendingen der vereenigingen voorkomende valsche zegels, 
het op priis zou stellen, wanneer zulke valsche exemplaren 
uit de boekjes genomen werden en aan hem werden opgezon
den, ten einde op deze wijze zoo mogelijk de bron van ver-
valsching te kunnen opsporen. Ofschoon dit denkbeeld zeker 
svmpathie verdient, meent men, dat de uitvoering van dit 
plan minder eenvoudig zal blijken te zijn dan het er zoo op het 
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oog uitziet. De voorzitter stelt dan ook voor, dit punt eerst 
in een bestuursvergadering te behandelen. Ten slotte deelt de 
voorzitter nog mede, dat in de laatstgehouden bestuursverga
dering besloten is deel te nemen in het garantiefonds voor de 
uitgave van het werk: „De poststempels van Nederland 
1676-1915 van den heer O. M. Vellinga" en gaat de verga
dering accoord met het daarvoor door den voorzitter ge
noemde bedrag van ƒ 50,—. 

Te circa kwart voor elf wordt deze geanimeerde bijeenkomst 
door den voorzitter gesloten. C. F. T. 

N. B. De aandacht der leden wordt erop gevestigd, dat zoo
wel bij de N.V. Postzegelhandel „Philadelphia", Kruisweg 43, 
te Haarlem, als aan het secretariaat, Oranje-Nassaulaan 26, 
te Overveen, nog steeds een aantal exemplaren van het boek
werk .,Postzegelkunde en Postwezen", het z.g. jubileumboek, 
o n a f g e h a a l d aanwezig blijken te zijn. 

Den betreffenden leden in Haarlem en Overveen wordt in 
hun eigen belang dringend verzocht, het voor hen bestemde 
exemplaar thans onverwijld aan genoemde adressen af te 
halen. 

Rectificatie jaarboekje. 
In het kortelings verschenen jaarboekje nr. 8, 1932-1933, 

gelieve men in de ledenlijst op pagina 21 de volgende wijzi
ging (verwisseling van plaatsnaam en adres) te willen aan
brengen : 
148. W. J. de Ronden moet worden 2e Van der Helststraat 

35 II, Amsterdam, Z. 
149. D. Zonneveld moet worden Duvenvoordestraat 34 rood, 

Haarlem. 
Bedankt als lid met 1 Maart 1933. 

31. S. J. Ween, Overveen. 
253. A. B. Melchers jr., Amsterdam. 

Voorgesteld als lid. 
A. J. F. Koelen, Badhuisstraat 38 rood, Haarlem. (Voorgesteld 

door J. Verkoren). 

Adreswijzigingen. 
128. H. H. Jansen wordt Noorder Amstellaan 38 bis, Amster

dam. 
242. M. N. Pollé wordt Brouwerskade 55 rood, hoek Bilderdijk-

straat, Haarlem. 
Vergadering. 

De eerstvolgende algemeene ledenvergadering zal gehouden 
worden op Vrijdag 28 October a.s., in het gebouw van den 
Haarlemschen Kegelbond, Tempeliersstraat, te Haarlem, des 
avonds te 8 uur precies. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secr.: J. VAN DER WARF, Nw. Ebbingestr. 111, Groningen. 

KORT VERSLAG van de ledenvergadering op Maandag 26 
September 1932, gehouden in café „Suisse", te Groningen. 

Tegen half negen opent de voorzitter de vergadering, waar
op 24 leden en 2 introducé's aanwezig zijn en heet allen wel
kom en wel in het bijzonder de gasten, den heer S. Schagen en 
den heer Olthof van Veendam, van wie eerstgenoemde zich 
reeds als lid heeft laten voordragen. De secretaris leest hier
na de notulen, welke onder dank worden goedgekeurd. De 
beeren J. Beukema en J. Stoppelman hebben tijdschriften ge
schonken, welke in dank aanvaard en bestemd worden voor 
leesportefeuille en bibliotheek. Medegedeeld wordt, dat van 
den heer P. van de Wint bericht van verhindering is ont
vangen. Een bericht van den heer Paul Koch uit Aschersleben 
wordt voor kennisgeving aangenomen. Nr. 3 van de serie 
„Postzegels als beleggingsobject" wordt met dank voor de 
toezending voor de portefeuille bestemd. 

De heer P. B. Homan stelt voor de verloting eenige zegels 
beschikbaar, welke in dank worden geaccepteerd, evenals het 
voor het falsificatenalbum door den heer R. B. de Jonge ge
schonken zegel van Engeland. Namens de contact-commissie 
brengt de heer B. Tieman vervolgens verslag uit van haar 

werkzaamheden. Dank zij de gunstige resultaten, wordt be
sloten op den ingeslagen weg voort te gaan. Thans volgt de 
pauze, waarin de heer dr. Jac. van der Spek de nieuwtjes 
uitdeelt en de heer S. S. Ongering de voorbereidende maat
regelen treft voor de verloting, welke na afloop der pauze 
plaats heeft. 

De heer K. F. Kleiman houdt hierna een belangrijk weten
schappelijk referaat over de zegels van Estland, daarbij tel
kens verwijzend naar zijn keurige collectie zegels van dat land, 
welke hij daartoe op de vergadering heeft geëxposeerd. Na 
het applaus, waarmede de vergadering den geachten spreker 
haar dank betuigt, brengt ook de 2e voorzitter, de heer 
T. Bakker, deze onder woorden. 

Bij de rondvraag wijst de heer J. Beukema op de wensche-
lijkheid bij de rondzendingen den naam van den inzender op 
de boekjes te vermelden. De commissaris van het rondzen-
dingsverkeer, de heer ir. W. A. B. Meiborg, zegt in het ver
volg met dezen wensch rekening te zullen houden. Waarna 
sluiting. J. v. d. W. 

Adreswijziging. 
160. H. E. Fröling, Blij hamsterweg 4, Winschoten. 

Candidaat-lid. 
S. Schagen, Winschoterkade 16, Groningen. (Voorgesteld door 

S. S. Ongering). 

Bedankt met 31 December 1932. 
104. mevr. Kuiler-Bokelmann, De Savornin Lohmanplein 8, 

Groningen. 
12. J. H. van der Veer, De Carpentierstraat 159, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op D.V. Maandag 24 October 1932, te S'A uur, 

in café „Suisse", waar de heer T. Bakker hoopt te behandelen: 
Hamburg en Oud-Beieren. . 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 27 Juni 
1932, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", Vrijthof, 
te Maastricht. 

Aanwezig 19 leden. De voorzitter opent om 8.15 uur de ver
gadering en heet speciaal den heer Kruijtzer welkom, die, door 
den heer Lint geïntroduceerd, aanwezig is. De secretaris leest 
de notulen voor, welke worden goedgekurd. Eenige ingekomen 
stukken circuleeren onder de leden. Vervolgens deelt de voor
zitter mede, dat voortaan een nieuwe commissaris van de 
rondzending zal optreden. De heer Verzijl heeft n.1. als zoo
danig ontslag genomen en is de heer Muller bereid gevonden 
deze functie over te nemen, waardoor genoemde heer intrede 
zal doen in het bestuur, dat gemeend heeft in het besluit van 
den heer Verzijl te moeten berusten, daar het verzoek om ont
slag is geschied op aandrang van zijn geneesheer. De voor
zitter memoreert wat de heer Verzijl gedurende diens waar
neming heeft gepresteerd, wijst op de accuratesse en hoe hij 
zich voor de zaak heeft opgeofferd. Hij meent dan ook den 
dank van alle leden te moeten uitspreken voor het uitstekend 
en vruchtbaar werk door hem verricht. In de bestuursverga
dering is voorgesteld den heer Verzijl aan te wijzen tot ad-
viseerend commissaris van de rondzending en als bestuurslid 
aan te blijven en den heer Muller tot effectief commissaris van 
de rondzending. De vergadering neemt dit besluit bij accla
matie aan. De heer Van de Ven onderstreept nog eens het vele 
werk aan de rondzendingen verbonden en door den heer Ver
zijl met zeer veel zorg en toewijding gedaan. Den heer Verzijl 
spijt het zijn taak te moeten verlaten; hy heeft steeds met veel 
genoegen zich voor het belang van de Vereeniging geïnteres
seerd; andere zaken en drukte noodzaken hem, hoewel on
gaarne, dit besluit te hebben moeten nemen en hij dankt den 
voorzitter en den heer Van de Ven voor de waardeerende 
woorden. De heer Muller bedankt bestuur en leden voor het 
vertrouwen in hem gesteld en hoopt zijn functie met veel ge
noegen te kunnen waarnemen. 
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Hierna leest de voorzitter een bericht voor uit het Maand
blad van September j.l., namelijk, dat de kapittelvergadering 
besloot de Bondsmedaille toe te kennen aan ons lid, den heer 
Van Brink; dat bij uitslag van stemmen voor het houden van 
een lezing de wisselbeker dit jaar in het bezitjs gekomen van 
genoemden heer Van Brink en wijst erop, dat wij een zeer 
verdienstelijk en competent persoon in onze Vereeniging heb
ben. Hij deelt nog mede, dat de heer Van Brink op 17 October 
a.s. een lezing zal houden over het A-B-C van den postzegel
verzamelaar en hoopt, dat die lezing door vele leden zal wor
den bijgewoond. 

De candidaat-leden worden met algemeene stemmen tot lid 
aangenomen. Ten einde het ruilen op de beursavonden te be
vorderen, moedigt de voorzitter de leden aan in het vervolg 
op die avonden het noodige ruilmateriaal mede te brengen. 
De beursavonden worden hiermede gewijzigd in beurs- en 
ruilavonden. 

Betreffende een vraag van den heer Lint, of het niet wen-
schelijk is een junioren-vereeniging op te richten, zegt de 
voorzitter toe, dat het bestuur dit onderwerp in studie zal 
nemen. Hierna volgt de gratis verloting, waarna eenige kien
partijen. Om lOM uur sluiting. J. H. 

Bedankt met 1 November a.s. 
78. L. de Klerk, Alex. Battalaan 70, Maastricht. 

Nieuwe leden. 
9. Jos. Jansen, Math. Wijnandstraat 8, Maastricht. 

17. B. Vlaanderen, Thorbeckeplantsoen 7, Maastricht. 
20. M. Kruijtzer, Statensingel 194, Maastricht. 

Mededeeling. 
Boekjes voor de rondzendingen moeten in het vervolg ge

zonden worden aan den heer H. Muller, commissaris van de 
rondzending. Wilhelminasingel 84, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 17 October 1932 vergadering. Lezing door den 

heer Van Brink. 
Maandag 7 November 1932, beurs- en ruila^ond. 

Postzegelvereeniglng „Helder", te Helder. 
Secretaris: J. POLLING, De la Reijstraat 4, Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 23 
September 1932, in de zaal van den heer Van Weelde, 
te Helder. 

Bij afwezigheid van den voorzitter opent de secretaris te 
ruim half negen met een kort woord van welkom de ver
gadering. De notulen worden voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd. Een schrijven van de firma Ederzeel wordt 
voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen. 

De secretaris brengt verslag uit van de Bondsvergadering 
te Vlissingen. In zijn verslag wijst hij vooral op de beslissing 
omtrent het boek Vellinga. 

In bespreking komt, of op onzen feestavond tevens de na
jaarsverloting zal plaatsvinden. Na eenige discussie wordt 
besloten dit op den feestavond te doen. De heer Alderliefste 
wijst nog eens op de moeilijkheden om de verloting op den 
feestavond te houden. Zjjn meening wordt echter niet gedeeld. 
De heer Witte vraagt naar de mogelijkheid om tweemaal per 
maand te vergaderen. Genoemden heer wordt duidelijk ge
maakt, dat dit op een mislukking zal uitloopen. De heer Broeke 
vraagt om den feestavond op Zaterdag te houden. Met het oog 
op de zakenmenschen is besloten dit op Vrijdag 21 October 
te doen. De heer Alderliefste wakkert namens de feestcom
missie de leden aan op dien avond iets ten beste te geven. 

De wedstrijd over Nederland nr. 10 brengt den beeren Wit
kop en Kreijger evenveel stemmen; bü loting valt de prijs 
aan den heer Kreüger ten deel. De maandverloting brengt 
twee gelukkigen. Verder wordt de avond gezellig doorgebracht, 
waarna te ongeveer 11 uur deze vergadering weer tot het 
verleden behoort. J. G. J. P. 

Bedankt als lid. 
J. Hoogenbosch. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Saroleastraat 48, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 26 Sep
tember 1932, des avonds 'te 8 uur, in hotel Roberts, te 
Heerlen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. Bij 
de ingekomen stukken is een schrijven van het hoofdbestuur 
der posterijen, waarin wordt medegedeeld, dat op den tweeden 
Zaterdag der maand van 2-4 uur te Heerlen een philatelisten-
loket zal zijn opengesteld. Door T. de Jong de Zeist worden 
postzegelboekjes aangeboden. 

De candidaat-leden worden met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. Besloten wordt onderstaande leden te schorsen, 
en nog eens af te wachten, of zij aan hun beloften zullen vol
doen. Na de maandelij ksche verloting wordt de vergadering 
gesloten. P. S. 

Nieuwe leden. 
R. Horst, Schoolstraat 3, Rumpen. 
P. Gordon, Kortekade 24a, Rotterdam. 
F. Hochheimer, Heerengracht 106, Amsterdam, C. 

Adreswijziging. 
W. van Duuren jr.. Heerenstraat 26, Utrecht. 

Geschorst. 
M. D. H. Haenen. 
B. Winkelmann. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 24 October 1932. Wed

strijd over zegel Nederland nr. 17 (2 cent). 

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

KORT VKRSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 22 September 1932, des avonds te 8J4 uur, in café 
„De Pool", Groote Markt, te Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan 
den secretaris ter voorlezing der notulen van de vorige ver
gadering, welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Ingekomen zijn een aantal kavelbeschrijvingen met bege
leidend schrijven van den gouvernementspostdienst te Ban
doeng en zijn deze voor belangstellenden verkrijgbaar. 

Van den heer F. Hochheimer te Amsterdam is een aangifte 
ontvangen om als donateur te worden toegelaten; hiertegen 
zijn geen bezwaren. Daarna heeft verloting plaats van een 
viertal prijzen aan postzegels. 

Besloten wordt, om elk lid een opgave te verstrekken van 
de aanwezige boekwerken in onze bibliotheek. Van den heer 
Kuitert ontvingen wij alsnog een tweetal werken hiervoor, 
waarvoor onzen dank. H. S. 

Donateur. 
F. Hochheim.er, Heereng;racht 106, Amsterdam, C. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 27 October 1932, des avonds te 

S'A uur, in café „De Pool", Groote Markt, te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden 
op Zaterdag 17 September 1932, des avonds te 8 uur, 
in het clublokaal „Hotel de Nederlanden", te Terneuzen. 

Na opening der vergadering door den voorzitter en het 
teekenen van de presentielijst worden door den secretaris de 
notulen voorgelezen van de vorige vergadering. Deze worden 
na rondvraag zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

Eenige ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. 

Met algemeene stemmen wordt vervolgens als lid toegelaten 
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mevrouw T. R. de Milano te IJzendijke („Ponte"), die in
geschreven is onder nr. 70 van de ledenlijst. 

Door den voorzitter en den heer Lyppens wordt hierna een 
kort verslag uitgebracht omtrent de tentoonstelling te Vlis-
singen, gehouden op 27 en 28 Augustus j.1. Hieromtrent kan 
verwezen worden naar het uitvoerig verslag, voorkomende in 
het Maandblad van 15 September 1932. Men kan tevens zien, 
dat de beeren uit Zeeuwsch-Vlaanderen goed voor den dag 
zijn gekomen en met mooie prijzen uit den kampstrijd te 
voorschijn zijn gekomen. 

De nieuwe uitgiften worden vervolgens op de bekende wijze 
behandeld. Een kleine verloting onder de aanwezige leden 
slaagde weder goed. Van de rondvraag wordt geen gebruik 
gemaakt, waarna de voorzitter deze vergadering sluit en allen 
dankt voor de opkomst. G. T. 

Nieuw lid. 
70. mevr. T. R. de Milano, „Ponte", IJzendijke, 

Vergadering. 
De volgende algemeens vergadering zal gehouden worden 

op 22 October 1932 in het bekende lokaal. 

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

VERSLAG van de ledenvergadering op Dinsdag 6 September 
1932, te 's-Hertogenbosch. 

Deze Vereeniging hield Dinsdag 6 September j.1. te 9 uur 
's avonds in hotel „Central" haar eerste najaarsvergadering 
en luidde daarmede het nieuwe philatelistisch seizoen in. De 
voorzitter, de heer Jac. Roelands, hield vooraf een korte in
leiding en zeide een weinig teleurgesteld te zijn door de ge
ringe opkomst der leden, alhoewel hij zich dit kon verklaren 
als gevolg van het mooie zomersche weer en den nog niet 
geëindigden vacantietijd. Na alle aanwezige leden het gebrui
kelijke welkom toegeroepen te hebben, wordt met de afwer
king der agenda begonnen. De notulen der vorige vergadering, 
door den secretaris voorgelezen, worden onveranderd goedge
keurd en vastgesteld. 

Daarna passeeren de ingekomen stukken de revue, waarbij 
als verheugend nieuws eenige nieuwe aanmeldingen om als 
lid onzer Vereeniging toe te treden, diverse zendingen zegels 
uit Amsterdam en Udine (Italië) en offerten van verschil
lende catalogi. Vervolgens kwam de rondzendingsdienst ter 
sprake, welk punt werd aangehouden tot de volgende ver
gadering. 

Met algemeene stemmen werd besloten als lid toe te treden 
tot de Ligue Internationale Aërophilatélique te Den Haag-
Parijs en tot aanschaffing voor de Vereeniging van den Yvert-
catalogus 1933. 

Ten einde de buitenleden zooveel mogelijk tegemoet te tre
den en het bezoeken der vergadering te vergemakkelijken, 
werd besloten reeds om 7J4 uur te beginnen, zoodoende, dat 
één uur de vergadering voorafgaande de gelegenheid zal be
staan onderling te ruilen, enz. Daarna ving de gebruikelijke 
verloting aan, waarvoor als naar gewoonte eenige mooie 
zegels beschikbaar waren gesteld. 

Bij de rondvraag werd door enkele leden de vraag gesteld 
om op een namiddag om 3 uur te vergaderen, ten einde meer 
contact met de buitenleden te verkrijgen, welk voorstel door 
het bestuur werd overgenomen. Niets bijzonders meer aan de 
orde zijnde, sluit de voorzitter om 10 uur de vergadering, de 
aanwezigen nogmaals voor hun opkomst dankend, tevens den 
wensch uitend, dat op de volgende vergadering geen achter
blijvers meer zullen zijn, waarna het ruilen en handelen aan
ving, hetwelk een zeer prettig verloop had. F. F. G. S. 

Nieuwe leden. 
J. Theunissen, Taaistraat 21, Vught. 
M. Vernooijs, Amstelkade 165, Amsterdam, Z. 

Vergadering. 
Ten einde het bezoek der buitenleden te bevorderen, zal de 

eerstvolgende ledenvergadering als uitzondering en in af
wijking van de gewone vergaderingen worden gehouden op 
Dinsdag 1 November 1932 (Allerheiligen), te 3 uur, in hotel 
„Central", Markt 51, te 's-Hertogenbosch. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secretaris: C. G. KNOL, Emmastraat 40, Helmond. 

VERSLAG der vergadering van Maandag 19 September 1932, 
in de groote bovenzaal van hotel „Het Oud Stadhuis", 
te Helmond. 

Als om 9 uur de voorzitter, de heer Mulder, de eerste ver
gadering na het zomerreces opent, blijkt de opkomst der 
leden niet zoo groot te zijn. De secretaris zond bericht van ver
hindering, zoodat het secretariaat van deze vergadering waar
genomen werd door den heer Thielen. Na een woord van wel
kom van den voorzitter, werden de notulen der laatste ver
gadering onveranderd goedgekeurd. Naar aanleiding van 
meerdere aanvragen van personen, buiten Helmond en om
geving, om als d o n a t e u r der Vereeniging deel te kunnen 
nemen aan den rondzenddienst en daarvoor boekjes te kunnen 
inzenden, stelt het bestuur voor in het huishoudelijk reglement 
een nieuw artikel ]2bis in te lasschen, n.1.: 

Het bestuur is gerechtigd personen, niet te Helmond of in 
een der aangrenzende gemeenten woonachtig, op hun aan
melding aan te nemen als d o n a t e u r der Vereeniging tegen 
een jaarlijksche door de algemeene vergadering vast te stel
len donatie. De donateurs zijn enkel gerechtigd deel te nemen 
aan den rondzenddienst en tot het inzenden van ruilboekjes. 
Zij ontvangen het Maandblad niet. Voor wat het beëindigen 
van het donateurschap betreft gelden dezelfde bepalingen als 
in art. 10 voor de leden zijn vastgesteld. Ook art. 11 is op de 
donateurs van toepassing. 

Na eenige toelichtingen door den voorzitter wordt deze 
reglementsaanvulling met algemeene stemmen aangenomen. 
De jaarlijksche donateurs-contributie woi'dt na eenige discussie 
op voorstel van den heer Van Schijndel vastgesteld op ƒ 3,50. 
nadat het bestuursvoorstel van ƒ 3,— en een voorstel Van der 
Ven van ƒ 4,20 (het contributiebedrag voor de leden) geen 
meerderheid hadden kunnen halen. De voorzitter deelde mede, 
dat door het bestuur een vijftal personen als donateur is aan
genomen (zie donateurslijst). 

Besloten wordt aan het bepaalde in art. 14 van het huis
houdelijk reglement (uitbreiding van het bestuur tot 5 leden) 
voorloopig geen uitvoering te geven, daar deze uitbreiding 
nog niet noodzakelijk blijkt. 

Ingekomen is een aanbieding van de firma Sutherland 
beireffende den rondzenddienst. Deze firma zullen nadere in
lichtingen worden gevraagd. 

Vastgesteld wordt, dat op 10 October een ruilavond zal 
worden gehouden, terwijl de maandelijksche vergadering we
derom op den laatsten Maandag, n.1. 31 October, zal worden 
gehouden. Bij de rondvraag komt wederom de slechte ver
lichting der vergaderzaal ter sprake. Komt hierin geen af
doende verbetering, dan zal naar een andere zaal moeten 
worden uitgezien. Een voorgenomen veiling van een collectie 
dienstzegels van Griekenland kon wegens het vergevorderde 
uur geen voortgang meer hebben en werd uitgesteld tot een 
volgende vergadering. Door den voorzitter werden nog een 
partij ongebruikte reddingszegels te koop aangeboden, waar
van verschillende leden gebruik maakten, met dank aan den 
voorzitter voor zijn bemoeiingen in deze. Ten slotte werd 
goedgevonden een mooie serie zegels beschikbaar te stellen 
voor dengene, die vóór 1 Januari a.s. de meeste nieuwe leden 
zal aangeworven hebben. Het uur was .ver gevorderd, toen de 
voorzitter deze geanimeerde vergadering sloot. 

Adresverandering. 
18. F. Weeda wordt Mawarstraat 37, Soerabaja (Java). 

Aangenomen als donateur. 
1. John Goede, Brederodestraat 46, Amsterdam, W. 
2. D. Bronkhorst, Mathenesserlaan 22a, Rotterdam. 
3. mevr. H. C. A. M. Guttig-Hannik, Alexanderplein 3, Am

sterdam. 
4. P. Hochheim.er, Heerengracht 106, Amsterdam, C. 
5. Firma J. Voet, Keizerstraat 9, Rotterdam. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 31 October 1932, des avonds te 

9 uur, in de groote bovenzaal van hotel „Het Oud Stadhuis". 
(Van 8-9 uur postzegelbeurs). 
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DE DALING VAN HET POND 
— biedt een sterk disconto voor de verzamelaars, 

die bij mij koopen, want al mijn zegels zijn 
geprijsd in Engelsch geld. Ik zet geen enkelen 
toeslag op mijn prijzen en de tegenwoordige 
wisselkoers biedt een geheel bijzondere gelegen
heid aan de verzamelaars en speculanten, 
die op dit oogenblik wenschen te koopen. 

Mijn specialiteit: ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle uitgiften. 
Zichtzendingen worden op aanvraag naar alle deelen der wereld toegezonden. 

T . A L L E N , 5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. 
(84) 

G r o o t e i i r i j s v e r a n c l e r i n é e n 
brenét 

Z u n n s t e l n ' s B u r o p a - C a t a l o g u s 1 9 3 3 . 
Prijs: Zw its. fr. 3,75 + porto; voor Nederland ƒ2,20 franco. 

De bekendheid met de tegenwoordige prijzen behoedt U 
voor schade. De Zumstein-prijzen zijn zonder bedenking mei 
den huidigen stand der markt in overeenstemming gebracht. 

Ieder niet Duitsch sprekende kooper ontvangt op 
verzoek een woordenlijst GRATIS. (De Duitsche tekst 
is in den vorm van een woordenlijst in 12 talen vertaald). 

Bestelling geschiedt het best door storting van het bedrag 
op onze postrekening Den Haag nr. 110750. 

ZUiVlSTEIlV & CIE. , BERIM. 
(120) 

BANDOENGSCHE 
POSTZEGELHANDEL, 
TAMBLONGWEG 2D, BANDOENG. 

Specialiteit 
NEDERLAND EN 

KOLONIEN. 
Ka-Be ALBUMS. 

(681) 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Pofltz. w o r d e n niet in be ta l ing gen . 

Nederland en Koloniën, 
gebruikt CD ongebruikt, typen, tandingen, 
ver onder alle prijslijsten, in pri-na kwaliteit, 

koopt U bij VAN S E V E N T E R ' s 
P o s t z e g e l h a n d e l , N i e u w s t r a a t 3 1 , 
R ' d a m . Z E N D T M ' i N C O - L l J S T E N . (83) 

Heer wenscht zijn doubletten-
verzameling, bestaande uit 
keurige stukken van Europa 
en de andere werelddeelen, 
van de hand te doen. Prjjzen 
ver beneden Yvert & Tellier. 
Aanvragen om zichtzendingen 
aan POSTBUS Nr. 385, te 
's-Qravenhage. (128) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen, 

V E R K O O P VAN 
meerdere betere zegels tot zeer lage prijzen. 
Vraagt vrijblijvend zichtzending. Ruime keuze 

Opgave van referentie verzocht 
M. J. H. Toorens, - Stationsweg 2, 
Den Haag. Telefoon 117133. (137) 
UIT PARTICULIER BEZIT 

TE KOOP AAN6ES0DEN: 
vrüwel complete verzameling 
OUD DUITSCHLAND, bijna uit
sluitend pracbt-exemplaren, 
bevattende o.m. 3 Pf Sachsen, 
ongebruikt, Oldenburg, Bruns-
wijk, enz., compleet. 

Brieven onder No- 146 aan 
de administratie van dit blad. 
V l i e é P o s t b r l e v e n 

te koop aangeboden, off., semi 
off. en stempels. Ook per stuk 
af te geven. Brieven onder No. 
149 administratie van dit blad. 

V A N S E V E N T E R ' s P o s t z ^ g e l l i a n d e l , 
N I E U W S T H A A T 3 1 , R O T I E R D A M , 
levert tegen zeer bil l ijke pr i jzen Euro
p a en O v e r z e e . S p e c i a a l a d i e s voor 
H. H., d ie t y p e n , e n z . v e r z a m e l e n . 

Z i c h t z e n d i n g e n tegen re ferent ien . 
Lever ing v o l g e n s m a n c o l i j s t e n . (82) 

TE KOOP AANGEBODEN: postfrisch 
Engeland, Yv. No 119 f 4,—, No. 120 t 6,y^ 
Falkland, „ „ 35 f6 ,—, „ 36 f 13,— 
Kaap, Yv No. 2, gebr. volle randen f 6,— 
Trengganu, Yveic No 5J, postfrisch f 33,— 

P GORDON, Kortekade 24a, Rotterdam. 
Kwaliteit laat niets te wenschen over. (148) 

ï E I . G I Ë - C O N G O . Vraagt onze 
prijscourant gratis Zichtzendingen van 
Europa tegen sterk gereduceerde prijzen. 

F. S W E R T S , 
ANTWERP STAMP-OFFICE, 

SUDERMANSTRAAT i, 
ANTWERPEN. (138) 

TE KOOP GEVRAAGD ZEGELS VAN DEN 

KERKELIJKEN STAAT 
uitgifte 1852, in de lage waar
den. Bedoeld zijn alleen ge 
stempelde zegelsmet duidelijke 
lang-, rond- en sierstempels. 

Geen fancy prijzen ! 
Aanbiedingen aan L. van Essen, 
Melkpad 37, Hilversum. (143) 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5̂ i> in te zenden 
aan de Administratie. 

KIII1WAAD "̂ ^ l^oop gevraagd, zoowel Neder-
niLUnnnl l land alsook andere landen. Koop 
ook afgeweekte zegels van Nederland en 
Kolomen per loo, looo en meer. 

Postzegelhandel R. KORMOS, Den Haag, 
Lid Ned Verg. v. Postz, handelaren (129) 

Philatelisten, wekt Uw on
georganiseerde kennissen-
verzamelaars Op tot aan
sluiting bij een vereeniging. k 

ZICHTZENDINGEN 
EUROPA-ZEGELS, 
PRIMA KWALITEIT. 
BILLIJKE PRIJZEN. 
W M F . SUTHERLAND, 
MARKTVELDSTR 5 C, 
ROTTERDAM. (142) 

A l l é é n p l a a t s i n g 
bij v o o r u i t b e t a l i n g . 
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Be wereld maakt thans ten moeilijken tijd door; ook ons land, 
al kent men hier geen nijpenden nood. Men worstelt allerwegen, 
om het hoofd boven water te houden; dagelijks vallen er nieuwe slacht
offers. Noodgedivongeu zijn verscheidene verzamelaars ertoe over-
gegaa)i een bijverdienste te zoeken met den verkoop van postzegels. 

„ARBEID ADELT EN DE ADEL AB BEIDT" 
Al vindt de handelaar het minder prettig, liet is hun goed recht 

en het houdt den handel levendig. Zelfs braucht de huidige tijd 
van versobering éen groot voordeel. Onze vereenvoudigde levensunjze 
bracht vermeerdering van huiselijkheid, deed velen weer naar hun 
verzameling omzien, en al worden er direct geen kostbare zegels vlot 
gekocht, de animo voor goede oude zegels bleef onverflauwd bestaan. 

Trots de door de chronische crisis aangetasten, die permanent 
pessimistisch blijven, verklaar ik gaarne, dat ik een rotsvast ver
trouwen heb in de waardevastheid van de oude zegels van Neder
land en Koloniën. Menig verzamelaar is NU reeds dankbaar voor 
mijn advies, om niet voor een appel en een ei op te ruimen. 

Komt men in Zwitserland, Frankrijk of Duitschland, dan staat 
men verbaasd over de prijzen, welke voor KWALITEIT gevraagd 
worden; betere zegels liggen niet opgeschept, tweede kwaliteit is er 
voldoende. Een Haagsch handelaar heeft duizenden verloren met 
mooi goed ä tout prix te verkoopen en moet nu duurder inkoopen. 
Niet alleen een stabiele pn-ijsbepaling van de betere en beste soorten 
is te verwachten, maar wil de nieuwe handelaars-catalogus een 
reeele en ideale zijn, dan zal menig zegel duurder moeten ivorden 
en niet gebaseerd zijn op INKOOP. 

Onze „Lots" hadden het verwachte succes, maar wij kunnen 
daarmede niet altijd blijven doorgaan. Verzamelaars bestelden na: 
zelfs zeven maanden na het annonceeren komen nog orders. Al 
deze aanbiedingen zijn nu vervallen. 

Bij uitzondering willen wij nog ÉÉNMAAL een „Occasion" 
aanbieden; wij raden U aan niet te lang te wachten, daar deze 
offerte vrijblijvend is. Het .,LOT UNIQUE" heeft een handels
waarde van f 30, — en kost franco aangeteekend f 10, - . Eet bevat 
alléén Nederland en Koloniën in de 'bekende superieure kwaliteit. 

Pierre Vos, Obrechtstraat 330, Den Haag. 
Telefoon 336674. Giro 133631. (145) 

OPROEPING! 

De jongedame, die op Vrijdag 7 October 
in den trein van Amsterdam naar Rotter
dam Van 12.15, ter hoogte van Den Haag, 

in een brochure, getiteld 

„Postzegels als Beleggingsobject'', 
zat te lezen, wordt beleefd verzocht haar 

naam en adres op te willen geven onder 

no. 144 aan de administratie Van dit blad. 

Strenge discretie verzekerd. 

.OSTZEGELKUNDE 
EN POSTWEZEN 

GEDENKBOEK 
UITGEGEVEN TER GELEGENHEID VAN 
DE TACHTIGJARIGE INVOERING VAN 
DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELS EN 
HET TIENJARIG BESTAAN VAN HET 
NEDERLANDSCH MAANDBLAD 

VOOR PHILATELIE 
1852 — 1922 - 1932. 

HET ZOOGENAAMDE 
„JUBILEUM-BOEK" 
BEVATTENDE 452 PAG. 

Verkrijgbaar bij de Administratie van het , Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie" te Breda door overschrijving van 
f 2,50 + f 0,30 frankeerkosten (buitenland f 0,50) op de 
postr. 37183 van L .C .A. Smeulders, Vv'ilhelminapark, Breda. 

j l ^ e Internationale ^ ^ 
\mß Postzegelhandel ^ r 

D i r . E : R W 1 I V D O N A T H , 
N.Z. Voorburgwal 316, Amste rdam, C. 

Het goedkoopste adres. 
Ruim gesorteerd in zegels van Nederland 

en Koloniën, Europa en Overzee, 
ook specialiteiten. 

Komt U onzen voorraad eens bezichtigen (zonder 
eenigen koopdwang), hoogstwaarschijnlijk vindt U 

iets van Uw gading. 

Speciale aanbieding. 
Nederland 1867, 1.5 ct., 10)^ :10, pr.-ex ƒ 60,— 
*Ned.-Indië 1908, BB, 2'A gld., opdruk kopst - 55,— 
*Idem, luchtpost 1928/30, 10 ct.—1,50 gld - 0,90 
*België 1918, Roode Kruis, compl - 46,— 
*Idem 1925, postjubileum, compl - 3,— 
*Idem 1928, Orval, compl - 3,50 
*Rusland, Levant 1913, compl - 25,— 

(151) 
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Machine N. 254. 
In gebruik bij de British Holland Goal Cy. N.V., te Amster

dam. Nadere gegevens hierover ontbreken mij nog en komen 
in het volgend nummer. 

NED.-INDIE. 
Machine 205. 
Van deze machine blijken de achtereenvolgens hier gemelde 

typen niet geheel te kloppen; hoewel niet geheel chrono
logisch, zal ik zooveel mogelijk vasthouden aan de te dezer 
plaatse gepubliceerde nummering. Met datumstempel Wel
tevreden vindt men dan: I: Kardex; II : Francotyp; III: Dal
ton; IV: GF AUsteel; V: Adressograph; VI: Mimeograph; 
VII: Elliott-Fisher; VIII: Remington. Met stempel Batavia-
Centrum: IX: GF Allsteel; X: Remington; XI: Monroe; XII: 
Dalton; XIII: Adressograph; XIV: Mimeograph; XV: Kardex. 
Nog niet gemeld werden: type XVI: KRUPP / KASREGIS-
TERS met ervoor: drie aan elkaar gehaakte ringen in drie
hoek (handelsmerk Krupp); type XVII: alleen met monogram 
RHV, doch zonder tekst, gebruikt door de Centrale Kas voor 
het Volkscredietwezen, vermoedelijk tijdens verandering der 
waardecijfers in machine 3. Van dit type werd één afdruk van 
21 Juli 1932 bekend. 

DE DRUKPLATEN DER TWEEDE 
NEDERLANDSCHE POSTZEGEL-UITGAAF 

door G. A. EVERS. 
Het is een opvallend verschijnsel, dat tot nog toe, in tegen

stelling met de emissie 1852, zeer geringe aandacht aan de 
historisch-technische wording der emissie 1864 is geschonken. 
Zelfs aan het Jubileumboek 1932, waarin toch op lofwaardige 
wijze naar het geven van een aaneengesloten overzicht der 
nationale postzegelüitgaven is gestreefd, ontbreekt iedere her
innering aan het kortstondig bestaan der fraaie postzegel-
beelden van 1864. 

Die veronachtzaming valt des te meer op, omdat kennis der 
tweede emissie de wording der eerste begrijpelijker moet ma
ken, aanvullend inzicht in de uitvoeringswyze der beide emis
sies moet geven. Ze komen immers, met de eerste emissie van 
Ned.-Indië (1864) uit dezelfde school, moeten dus ook, vooral 
omdat ze in een grafisch-technisch primitief geoutilleerde in
richting, waar uitteraard conservatieve opvattingen golden, 
tot stand kwamen, tal van gelijke eigenschappen vertoonen, 
hare verwantschap door overeenkomstige deugden en gebreken 
verraden. Eerst na de overgang der postzegeldrukkerij van 
's Rijks munt te Utrecht naar de firma Joh. Enschedé en Zonen 
te Haarlem, toen ze onder leiding kwam van ervaren vak
lieden, dia het vereischte verband tusschen opzet en uitvoering 
wisten te leggen, kon een meer practische werkwijze worden 
verwacht. 

De firma Enschedé ging dan ook zeer spoedig tot een ander 
postzegelbeeld over, een beeld waarin het streven naar schijn
bare middentinten, het benaderen van zachte overgangen 
tusschen de donkerste en ds lichtste partijen, was losgelaten, 
en waarin de beeldvormende lijnen veel scherper tegen den 
helderen ondergrond afstaken. Het noodzakelijk verband tus
schen drukbeeld en drukplaat voor groote oplagen kwam zoo
doende eerst bij de derde emissie in 1867 tot meerdere ver
wezenlijking. 

Opvallend is het daarom ook, dat in de weinige geschriften 
over de emissie 1864 zoo weinig rekening met de wjjze en de 
plaats van het ontstaan dezer zegels is gehouden en als ge
volg daarvan zulke technisch-onverklaarbare meeningen wer
den neergeschreven. 

De eerste en ook de ergste is wel die in de „Leiddraad voor 
den speciaalverzamelaar van Nederland", een officieele uit
gave van den Bond (Utrecht, 1922), waarin op blz. 3 zonder 
eenige aanvoering van bewijs of redelijke verklaring van ver
moeden gedrukt werd: „Kopergravure van J. W. Kaiser te 
Amsterdam Vellen van 200 zegels in twee blokken van 
100 naast elkaar, elk 10 breed en 10 hoog. De omraming is 
afzonderlijk op de plaat gegraveerd, waardoor verschil in 
grootte." 

In het „Proevenboek" (Amsterdam, 1931) schreef de heer 
P. C. Korteweg op blz. 13: „Kopergravure van J. W. Kaiser 
voor wat betreft portret en krans; gravure van V. V. van Hins-
bergh voor wat betreft buitenrand, cijfers en letters." 

Als gevolg van een en ander waagde ik het op blz. 49 van 
het jubileumboek te schrijven: „Volgens de beschikbare lite
ratuur zijn deze vellen [der emissie 1864] van koperplaten 
gedrukt, wat niet in de Muntverslagen vermeld staat. Het 
doet vreemd aan, dat deze aanzienlijke wijziging niet, andere 
meer ondergeschikte veranderingen in de wijze van uitvoering 
wel in de verslagen genoemd zouden zfin. Welke belangrijke 
reden zou gegolden hebben om de harde staalplaat met groote 
drukcapaciteit, waarbij over 12-jarige ervaring werd beschikt, 
te vervangen door de zachte koperplaat met een drukver-
mogen van 1000 ä 1500 druks, zelfs al had die koperplaat 
door de mogelijke verstaling een grooter weerstandsvermogen 
verkregen?" 

De heer Korteweg diende mij onmiddellijk van antwoord en 
schreef op blz. 145, kol. 1-2, van „De Philatelist" (jrg. VII-
1932): „het is verre van verwonderlijk, dat de platen 
van emissie 1864 gemaakt werden in het gemakkelijker 
te bewerken en meer bekende kopermateriaal (waarbö inen 
Wiener niet langer noodig had voor het harden van zacht 
stalen stempels (!); dit ter beantwoording van uw vraag 
waarom men van staal tot koper overging bij de emissie 
1864!" 

Deze bewering trof mij door de groote vrijmoedigheid, 
waarmee getracht werd Wiener als boeman ten tooneele te 
voeren, en het koper als drukmateriaal op de Muntdrukkery 
te introduceeren. Even tevoren, bij een betoog over „de 
oudste drie platen" (blz. 145, kol. 1) had de heer Korteweg, 
niettegenstaande officieele bescheiden bewijzen, dat Wiener 
de eerste drie drukplaten (één voor elke waarde) te Utrecht 
vervaardigde, hem reeds in de herfst van 1851, na het maken 
der eerste 5-centsplaat voor de emissie 1852, laten verdwynen. 
Bij de emissie 1864 gaat de heer Korteweg echter weer sag-
gereeren, dat men zoo niet geregeld, dan toch af en toe nog 
van Wiener's diensten gebruik moest maken, maar dat hij nu 
eindelijk door materiaalverandering voor goed kon worden 
uitgeschakeld. Waarom evenwel zou de kort tevoren gereed 
gekomen eerste emissie van Ned.-Indië (1864) dan toch nog in 
staal uitgevoerd zijn, zooals de heer Korteweg ter bevestiging 
mijner veronderstelling met kracht en met klem meent te 
moeten bevestigen (blz. 148, kol. 1-2) ? 

Wat de materiaalverandering betreft, doet vakkundige kan-
nis de vraag rijzen, of men bij het maken van koperen druk
platen het transferprocédé zou toepassen, vooral aan de Munt 
te Utrecht, waar men tot dien tijd uitsluitend met staal had 
gewerkt en derhalve absoluut onbekend was met koper als 
drukmateriaal. 

Trots deze groote onwaarschijnlijkheden in het betoog des 
beeren Korteweg, zou ik er verder over gezwegen hebben, 
omdat ik ze door het gemis van eenig positief bewijs slechts 
op verstandelijke gronden kon weerleggen en ik het niet wen-
schelijk achtte den meeningsstrijd te verlengen door Korte-
weg's betoog met een philatelistische contra-apodictie te be
antwoorden. 

Nu de firma Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem mü echter 
op 22 Augustus 1.1. met groote bereidwilligheid in de gelegen
heid heeft gesteld de bewaard gebleven drukplaten der beide 
eerste Nederlandsche postzegel-uitgaven van alle kanten te 
bekijken en te onderzoeken, kom ik er op terug, omdat 
voor mij nu ook iedere twijfel omtrent den aard der druk
platen 1864 verdwenen is. Thans kan ik bevestigen, wat ik 
aanvankelijk als vermoeden heb geuit, dat ook de drukplaten 
der emissie 1864 van staal vervaardigd zijn; ze hebben een 
afmeting van 23.1 x 50.6 cm. en zijn van dezelfde dikte als 
die van 1852 (2.5 cm.). 

Op het eerste gezicht vertoonen de platen evenveel tee
kenen van afslijting door den druk als van verwoesting door 
den tand des tijds. Toch is de manier van bijwerken (retou
cheeren) nog op verscheidene postzegelbeelden te onder
kennen. Van krom trekken, het z.g. opkrullen in de drukpers, 
is evenmin als bij de drukplaten der emissie 1852 eenig spoor 
te ontdekken. Deze door den heer Korteweg in „De Phila
telist" (jrg. VII-1932, blz. 147, kol. 1) aan de Muntverslagen 
toegeschreven, doch in werkelijkheid daarin niet voorkomende 
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bewering, kan begrijpelijkerwijs bij staalblokken van niet min
der dan 2.5 cm. dikte moeilijk als motiveering van het on
bruikbaar worden dei drukplaten gelden. 

De platen dragen een veld van 200 aaneengesloten post-
zegelbeelden: breed 10 en hoog 20 beelden. Evenals die der 
emissie 1852 zijn ze door middel van het transferprocédé ver
vaardigd; het oor.«pronkelijke stempel van het geheele beeld 
is door J. W. Kaiser gegraveerd, de letters en cijfers zijn 
later door V. J. van Hinsbergh op de door vermenigvuldiging 
verkregen stempels ;/oor de verschillende waarden aange
bracht, zooals ik ook in mijn opstel over laatstgenoemde in 
het September-nummer van dit Maandblad (blz. 171-172) heb 
uiteengezet. Van een afzonderlijke graveering der omraming 
van ieder zegelbeeld op de drukplaat, zooals in de „Leiddraad 
1922" gedrukt staat, kan bij dit soort werk natuurlijk geen 
sprake zijn. 

EEN NIEUW VEILIGHEIDSPAPIER. 
De uitgifte der nieuwe luchtpostzegels 

JSgSSSSSS'^SS}?" '^^'1 Venezuela, beschreven in dit en het 
Si^miS!^^Si^S>iS vorige nummer, is waard om daaraan 

bijzonder aandacht te schenken, wijl wij 
hier te doen hebben met een nieuwe ont
wikkelingsfase in de postzegelfabricage. 

De zegels zijn gedrukt door de Lon-
densche firma Waterlow & Sons Ltd.. 
die hier van den tct dusverre gevolgden 
weg is afgeweken en thans bijzonder pa
pier voor de vervaardiging benutte, het 
z.g. „Winchester Security Paper", dat 

door zijn teekening en de chemische samenstelling van de 
kleurstof, i n het papier opgenomen, bijzondere waarborgen 
biedt tegen de mogelijkheid van frauduleuzen namaak. 

Het Winchester Security Paper is reeds vroeger benut bij 
de vervaardiging van cheques en dergelijk waardepapier. Hier 
werd het evenwel op de volgende wijze aangewend. De voor
zijde werd bedrukt met een samenstel van lijntjes en figuurtjes 
in een bepaalde kleur; de achterzijde met hetzelfde beeld in 
een andere kleur. Hield men een dergelijk waardepapier tegen 
het licht, dan vielen de beelden precies over elkaar heen, zoo
dat men er slechts één zag. 

Het spreekt vanzelf, dat men bij de postzegelfabricage 
tot een andere oplossing moest komen. Hierbij toch moest 
men rekening houden met de te gommen achterkant der zegels, 
terwijl bovendien de „guilloche" (samenstel van fijne lijnen) 
op de voorzijde dermate moest worden aangebracht, dat het 
zegelbeeld daaronder niet al te sterk lijdt en wat nog grooter 
moeilijkheid biedt, dat de mogelijkheid blijft bestaan over het 
samenstel van gekleurde lijnen het zegelbeeld in elke gewilde 
kleur te drukken. 

Het is daarom noodzakelijk, dat de platen, waarvan de ze
gels worden gedrukt, van bijzondere samenstelling moeten 
zijn, wil men het Winchester veiligheidspapier kunnen be
nutten. Voorts moet de voorzorg worden getroffen, dat de 
kleuren van het zegelbeeld geen reactie teweeg brengen in die 
van de guilloche en omgekeerd. 

Wat het uiterlijk der zegels betreft, dit is er bij deze nieuwe 
wijze van aanmaak niet op vooruitgegaan, van verzamelaars
standpunt bekeken. De blauwgroene ondergrond (zie afbeel
ding) harmonieert niet steeds met de kleur van het zegel, is 
er zelfs dikwerf mede in sterk contrast, wat ons bleek uit de 
exemplaren, welwillend ter inzage gezonden door de beeren 
Martens en Preiss, te Amsterdam. Uit een zuiver postaal oog
punt bekeken, biedt de aanwending van dit papier echter veel 
aantrekkelijks. Zooals reeds in het begin van dit artikeltje 
gezegd, geeft het veiligheidspapier groote garantie tegen na
maak. De kleur van de guilloche maakt, voor zoover deze aan
gelegenheid reeds thans kan worden beoordeeld, onberispe
lijke fotografische reproductie van het zegel onmogelijk, een 
gevaar, dat juist anders dreigt van de zijde van vervalschers, 
die de hedendaagsche hulpmiddelen vakkundig weten te han-
teeren. 

Waar bovendien de guilloche gedrukt is met een kleurstof, 
die in het water oplost, waardoor zij bij een vrij langdurig 
bad bijna geheel verdwijnt, heeft men hier, althans op 't eerste 
gezicht, een afdoend middel gevonden tegen het wegwasschen 

van poststempels om een gebruikt zege! opnieuw te benutten, 
een loonende bezigheid, die meer beoefend wordt dan men 
oppervlakkig wel denkt, terwijl mede de kans benomen wordt 
om een bij nalatigheid niet-gestempeld zegel, dat voor fran
keering diende, van de ontvangen enveloppe af te weeken en 
opnieuw in circulatie te brengen. 

Op grond van het vorenstaande zal het den verzamelaars 
duidelijk zijn, dat zij deze nieuwe zegelproducten niet in het 
bad moeten doen, willen zij den onderdruk niet zien verdwijnen 
en de zegels daardoor in waarde doen dalen. 

De eerstelingen op dit nieuwe papier zijn met de Venezue-
laansche luchtpostzegels verschenen; de noodige ervaring ont
breekt natuurlijk nog om over het nieuwe procédé een gefun
deerd oordeel te vellen. Wij zullen de lezers op de hoogte 
houden met het verdere verloop van deze n. o. m. interessante 
proefneming. 

Opgemerkt wordt nog, dat de hierboven geplaatste afbeel
ding een copie op ware grootte is van het „patroon" der 
guilloche. Hieruit volgt, dat de aanwijzing „Security" geheel 
of gedeeltelijk op een zegel kan vooikomen en dat op onder
ling verschillende plaatsen. vi B. 

DE .,KORTE" EN „LANGE" BREUKSTREEP BIJ 
DE PORTZEGELS 1'A en 2'A CENT NEDERLAND 

VAN 1881 
door L. FRENKEL. 

In aansluiting op mijn artikel over bovengenoemd onder
werp in ons jubileumboek moet ik tot mijn spijt bekennen, 
dat de opsomming der verschillende afwijkingen in de lengte 
van de breukstreep niet geheel op juistheid berust of on
volledig is. 

In de eerste plaats kan ik van zetting B alsnog het volgende 
mededeelen. 

De 1'A cent waarde n.1. bestaat in type III met korte 
breukstreep zoowel in tanding 13M als 12^:12 (reeds gemeld 
in type II en IV). Ook bestaat in type II een „onderbroken" 
breukstreep bij genoemde waarde. 

De 2K cent waarde in type II met korte breukstreep, die 
nog niet vermeld was, komt éénmaal op een vel voor, zoowel 
in tanding 11^:12 als 13M:13K, en is het eerste zegel van 
waarschijnlijk de 6e horizontale rij (fig. 1 en 2). 

W»'JJUUI I I»>«»»»W>»^P»»» l t» l lH 

Fig. 1. Fig. 2. 
Met korte breukstreep waren van deze waarde reeds type I, 

III en IV gemeld (bijgaande cliché's zijn afkomstig van ori
ginalen, mij door den heer D. C. Pareira te Amsterdam ter 
inzage afgestaan). 

Wat zetting E (1889) betreft, moet ik het volgende recht
zetten. 

De 13^ cent waarde vertoont n.1. een smallen afstand tus-
sclien het cijfer 1 en de breuk y,, evenals dit het geval is 
bü zetting B. Bij latere zettingen, n.1. G, is genoemde afstand 
wijder, met uitzondering echter van het in fig. 7 (zie jubileum
boek) afgebeelde zegel, dat het eerste zegel van de 10e rij 
(type I met lange breukstreep) voorstelt. 

Nog steeds heb ik in zetting E geen lange of te korte 
breukstrepen kunnen ontdekken. 
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DE VEILING VAN DE MANUS-COLLECTIE. 
Op 24 October 1931 overleed, in den leeftijd van 80 jaren, de 

bekende Amsterdamsche verzamelaar H. P. Maiius, de eenigi' 
Nederlandsche philatelist, wiens naam prijkte op de ,,Roll of 
Distinguished Philatelists". 

Het was algemeen bekend, dat de overledene eigenaar v."as 
van een bewonderenswaardige verzameling, die meerdere be
voorrechten hebben mogen zien en bewonderen. Naar buiten 
trad de heer Manus weinig of niet met zijn philatelistische 
schatten op; op de internationale postzegeltentoonstellingen 
te Amsterdam (1909) en 's-Gravenhage (1924) waren telken
male eenige der interessantste en kostbaarste objecter te 
bo.vonderen. 

Reeds als schooljongen is Manus beginnen te verzamelen; 
de zegels der geheele wereld hadden zijn aandacht, tot hij, on
geveer in 1900, besloot zich te bepalen tot die van het Britsche 
wereldrijk. Hierin bereikte deze verzamelaar wat mensche-
lijkerwijze te bereiken viel. Men is er eeider mede klaar te 
zeggen, wat er aan de verzameling ontbreekt dan wat zij 
inhoudt. Zoo toont de collectie leege plekken voor de 2 cents 
rose van 1850 en de 1 cent karmijn van 1856 van Britsch-
Guyana (van dit laatste zegel is slechts één exemplaar be
kend). Dat de beide Mauritius „Post-office" zegels present 
zijn, de 1 penny op een enveloppe, geadresseerd aan een ze
keren mijnheer Adam, en de 2 pence ongebruikt, hebben de 
bezoekers van de Haagsche tentoonstelling van 1924 kunnen 
zien. 

Over deze twee zegels vertelt de Engelsche publicist Fred. J. 
Melville de volgende bijzonderheden. De 1 penny op enveloppe 
kwam in 1898 op de Parijsche markt, meer dan een halve 
eeuw later dan de datum van uitgifte en gebruik. Het stuk 
werd in 1899 gekocht door den bekenden verzamelaar wiilen 
H. J. Duveen voor iets meer dan £ 1000. De ongebruikte 
2 pence werd in 1869 door den Brusselschen handelaar Moens 
gekocht voor £ 4, die hem aan een Parij sehen verzamelaar sleet 
voor £ 10. Dit zegel werd door Duveen in 1898 gekocht voor 
£ 1200. Beide rariteiten werden in 1909 door Manus verworven 
door tusschenkomst van den Londenschen handelaar Peckitt. 

Het bijzondere van de Manus-collectie schuilt echter niet 
alleen in de kostbaarheid van tal van stukken; het is het ge
tuigenis van de groote philatelistische kennis van Manus, 
neergelegd in zijn verzameling, dat daarvan de grootste aan
trekkelijkheid uitmaakt. De zucht om door te dringen tot de 
kern der dingen, om van de bijeengebrachte zegels alles te 

weten, verklaart dan ook, dat Manus zich in plm. 1909 ging 
„beperken" tot het Britsche imperium. Het resultaat hiervan 
was, dat een verzameling is ontstaan, die verre uitsteekt boven 
andere te vergelijken groote objecten. Zoo bevat deze tal van 
platen, zoodat men zonder overdrijving kan zeggen, dat Manus 
geplaat heeft wat practisch te platen viel. Wij herinneren b.v. 
aan zijn verzameling Sydney Views, eveneens te zien geweest 
op de Haagsche tentoonstelling. Vormen de post-office zegels 
van Mauritius uit een geldelijk oogpunt bezien de glanspunten 
van de verzameling van dit land, interessanter zijn, uit phila
telistisch oogpunt, de platen van de Post-Paid zegels van dit
zelfde verzamelgebied. 

Het door velen veronachtzaamde Au=traliè vond in Manus 
een verknochten en goed-georiénteerden aanhanger. Behalve 
aan de Sydney Views schonk hij zijn aandacht aan de eerste 
zegels van Tasmania (geplaat naar de papier-variëteiten). 
Zuid-Australië (omvattende 4 albums) en West-Australië, 
waaronder de zeldzame 4 pence kopstaand zwaantje. 

Het resultaat van dit levenswerk is neergelegd in ruim 60 
albums, die een schat van philatelistische kennis van dezen 
verzamelaar inhouden en daarbij een zeer hooge waarde ver
tegenwoordigen. Deze unieke collectie zal m verschillende 
zittinf- n, verdeeld over het geheele veilingsseizoen 1932-1933, 
worden geveild door Plumridge & Co. te Londen. (Voor 
nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de desbetreffende 
advertentie in dit nummer). De eerste veiling zal worden ge
houden op 27 en 28 October a.s. Alsdan komen onder den 
hamer de zegels van Groot-Britannië, Cyprus, Malta, Gibral
tar, Britsche post in de Levant en in Marokko en enkele 
andere landen. 

Aan den uitvoerigen catalogus ontleenen wij de volgende 
zeer bijzondere stukken, die ongetwijfeld veel belangstelling 
van de liefhebbers zullen trekken. 

E n g e l a n d . 
De 9 pence van 1865, plaat 5, postfrisch. 
De 6 pence van 1867-1869, plaat 10, op geheelen brief. 
De 10 pence dierzelfde uitgifte, plaat 2, en de 2 shillings, 

plaat 3. 
De 10 sh. en £ 1 ongebruikt van 1867-1882. 
De £ 5 postfrisch van dezelfde uitgifte op blauw getint 

papier. 
De 5 en 10 sh. en £ 1 van 1884, postfrisch, de twee eerste 

op blauwachtig papier. 
Voorts gereconstrueerde platen (compleet) van de uitgifte 

1873-1880: 2'/, pence (platen 1 t.m. 23). 
Van de dienstzegels noemen wij: 
£ 1 I.R. Official van 1885 (postfrisch), met de twee ver

schillende watermerken. 
L e v a n t . 
40 para's op y, penny 1887-1896, twee stuks op geheelen 

brief, waarvan een kopstaand. 
Uitgifte 1916 (voor Salonika), compleet, postfrisch. 
Van dezelfde de 1 penny, veitikaal paar, waarvan een exem

plaar met dubbelen opdruk. 
C y p r u s . 
1 penny van 1880, plaat 193. 
y, penny idem, plaat 217". 
30 paras op 1 p. idem, dubbele opdruk, waarvan een kop

staand (plaat 216). 
G i b r a l t a r . 
10 centimes karmijn van 1889, zonder waarde (postfrisch). 
M a l t a . 
4 pence bruin van 1885, ongetand paar, postfrisch. 
10 sh. blauwzwart van 1913, postfrisch. 
Wij hopen van deze veiling t. z. t. de meest belangwekkende 

opbrengstcijfers te kunnen mededeelen. terwijl van de volgende 
veilingen eveneens een overzicht zal worden gegeven van 
de interessantste stukken. y. B. 
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EEN PERSOONLIJKE HERINNERING AAN 
WIJLEN DEN HEER H. P. MANUS. 

Baarn, 10 September 1930. 
Geachte heer De Raaij. 

In het boekje der Antwerpsche tentoonstelling verneem ik, 
dat u hebt samengesteld een Catalogue Spécial de la Nouvelle 
République, en zou ik gaarne daarvan een exemplaar ont
vangen. Ik vermeen u teveils er nog attent op te moeten ma
ken, dat ik geloof hiervan de meest uitgebreide collectie te 
bezitten, waarin zich honderden exemplaren bevinden, niet bij 
St. Gibbons of anderen genoteerd. 

Met achting, (w. g.) H. P. Manus. 
In het bekende microscopisch handschrift van den heer Ma

nus te Baarn ontving ik bovenstaande briefkaart korten tijd 
na de internationale tentoonstelling te Antwerpen. 

Genoemden heer antwoordde ik, dat bedoelde catalogus niet 
in druk, doch slechts als manuscript bestond, en ik dus on
mogelijk hiervan een exemplaar kon toezenden, doch dat ik 
zeer gaarne met dit werk hem zou willen bezoeken, om inzage 
te nemen van zijn collectie en dankbaar aanteekening zou 
maken van zulke exemplaren, die nog niet in mijn catalogus 
voorkwamen. 

Hierop ont\ing ik aller vriendelij st een üitnoodiging, en 
enkele dagen later vertrok ik naar Baarn met mijn manus
cript, benieuwd of er vele exemplaren in des beeren Manus 
collectie voorkwamen, die mij nog onbekend waren. 

In huize ,,Parkwijck", de villa van den heer Manus, werd 
ik allerhartelijst ontvangen door onzen kleinen, doch in de 
philatelistische wereld groeten gastheer, en werd mij op alle 
mogelijke v/ijzen njijn verblijf aangenaam gemaakt. In de 
prachtige werkkamer, licht en luchtig, omgeven met prachtige 
uitzichten op schitterende bloemperken, gemakkelijk in diepe 
fauteuils gezeten, konden wij op ons gemak de collectie be
wonderen. 

Reeds jaren te voren had ik kennis gemaakt met den heer 
Manus, het eerst in 1907, tijdens de internationale postzegel-
tentoonstelling te Amsterdam, alwaar de heer Manus door mij 
in kennis kwam met mr. Duveen, van wien hij later het be
kende paar Mauritius kocht. Later op verschillende tentoon
stellingen, alwaar hij als jurylid fungeerde, en eindelijk in 
Den Haag in 1924, alwaar een gezelschap uitgenoodigd werd 
zijn collectie te Baarn te komen bezichtigen, mocht ik het ge
noegen smaken met hem over verschillende onderwerpen te 
converseeren, zoodat wij geen vreemden waren tegenover 
elkaar. 

Zooals ik dan zeide, was de werkkamer mij niet vreemd, en 
toen de heer Manus zijn safe, kunstig gecamoufleerd, opende, 
zag ik weer de bekende in rood marokijn gebonden albums 
staan in rijen, tezamen circa 70 albums omvattende. 

Natuurlijk was mijn eerste vraag het album te bezichtigen 
betreffende de Nieuwe Republiek, en ik moest bekennen dat 
de collectie mij niet meeviel wat betreft onbekende variëteiten. 
Ik vond als buitengewoon zeldzaam: 1 s. van 24 April 1886 in 
paar waarvan 1 s. ontbrak, 5 s. 6 p. van 13 -Januari 1887 in 
paar met normaal 5/6, 10 s. 6 p. van 2 Juli 1886 in paar met 
ontbrekende woorden, dan een menigte dubbeldrukken en 
kleine fouten, die onder variëteiten wel hun plaats vonden in 
mijn catalogus, doch als onbekend niet te noteeren waren. 
Ik legde don heer Manus mijn bevindingen uit, waarmede hij 
volkomen accoord ging, zich verwonderende dat mijn catalogus 
zoo uitgebreid was, dat daaraan niet veel te verbeteren was. 

Toen wij daarmede gereed waren, vroeg de heer Manus mij 
of mij nog andere landen intei esseerden, en zoo ja, of ik die 
wilde inzien. 

Natuurlijk vroeg ik naar Transvaal en Oranje Vrijstaat, en 
kreeg ik oude Transvalers te zien om te watertanden, in pa
ren, strips, blokstukken en vellen in alle mogelijke variëteiten 
en nuances. Eveneens van Oranje Vrijstaat, en ik zag daarin 
verschillende groote zeldzaamheden, die men nergens anders 
aantreft. Men vergete niet, dat de heer Manus dit zoowel ge
bruikt als ongebruikt verzamelde, alles in prima conditie, en 
alles beschreven op zijn bekende wijze, met microscopische 
aanteekeningen verlucht. 

Daarna gingen wij over tot het bezichtigen van zijn be
roemde collecties Kaap de Goede Hoop, driehoeken, fout-

drukken, enz., N. Z. Wales, de beroemde Sydney views, enz., 
alles zooveel mogelijk geplaat, en in prima conditie. 

In den korten tijd, dien ik beschikbaar had, kon ik natuur
lijk de geheele collectie niet inzien, doch toch genoeg om 
duizelig te worden van al die rijkdommen en schatten. Victoria, 
Zuid-Australië, West-Indiè, West-Arstralië, Turks Eilanden, 
Ceylon, Britsch-Indië, Seychelles, Barbados, enz., enz., te veel 
om op te noemen, waren alle compleet, in al hun rijkdommen 
en schatten. 

Het is dan ook geen kleinigheid wat de heer Manus in 
zeventig jaren verzameld had, en het stemt weemoedig, dat 
deze unieke collectie eerstdaags op een openbare veiling te 
Londen onder den hamer gebracht wordt. Een levenswerk van 
zeventig jaai wordt vernietigd, want dit werk zal niet in zijn 
geheel kunnen aangekocht worden. En zoo zien wij weder het 
werk van een onzer Nederlandsche reuzen vernietigd worden. 
Deze collectie had een waardige plaats kunnen vinden in ons 
nationaal postmuseum, doch dat heeft niet mogen zijn. 

DE POSTZEGELTENTOONSTELLING IN HET 
KOLONIAAL INSTITUUT TE AMSTERDAM. 

Hierover schrijft ons de heer A. W. Brave nog het volgende: 
Op 1 Augustus werd, op initiatief van de Koninklijke Ver-

eeniging „Koloniaal Instituut", te Amsterdam, in het Kolo
niaal Museum een tentoonstelling van postzegels geopend van 
de Nederlandsche overzeesche gewesten. 

Het Nederlandsch Postmuseum zond een groot gedeelte van 
de uitgebreide en voortgezette collectie Waller in. Deze ver
zameling mag als voldoende bekend geacht worden, reden 
waarom wij van een gedetailleerde beschiijving afzien. (Zie 
het vermelde in het Augustus-nummer). 

Bij de „zeebrieven" waren vele interessante stukken met 
diverse modellen stempels voor gefrankeerde en ongefran
keerde brieven, meest met plaatsnaam, doch zonder datum. 
Zoo zag men groote ovale stempels met Inschrift „Zeebrief", 
stempels van eenzelfde model met posthoorn in het midden
vak en den plaatsnaam bovenin. Onderin vindt men dan het 
Inschrift ,,Gefrankeerd", „Ongefrankeerd" of „Dienstbrief". 
Verder stempels „Franco" met of zonder rand en met of 
zonder plaatsnaam. Aardig was o.a. een stuk met plaats-
stempel „Joana" en stempel „Franco", waarby in beide stem
pels de schuine st^'eep van de N van links onder naar rechts 
boven liep, in spiegelbeeld dus. 

Voorts brieven, die de veel duurdere „overland"-route volg
den, ongeveer overeenkomend met de tegenwoordige scheeps-
route, doch ovei den afstand van het Suez-kanaal, zooals wij 
dit than.s kennen, in kisten „over land" werden verzonden. 
De brieven uit Europa, op die wijze te Batavia ontvangen, 
werden, zooals bekend, gedurende de jaren 1845-1847 voorzien 
van de landmailportzegels en later tot 1854 van stempels met 
het Inschrift „Landmail Port", ^vaarachtei: dan het bedrag 
werd ingevuld. Zoowel van de zegels als van de stempels was 
een schitterende collectie bijeen. Speciaal viel op een stuk 
uit Liverpool verzonden met roode stempels „Paid at Liver
pool" en „Liverpool, Mr 22, 1842", met opschrift „Overland 
Mail via Falmouth", als oudste stuk in de collectie, dat per 
landmail verzonden is. Van het jaar 1855 was een brief waar
op het stempel „Landmail" niet meer voorkomt, als eerste 
stuk na de afschaffing dezer stempels. 

In omgekeerde richting brieven met stempel „Nederland / 
over / Marseille" in kastje, van 1849. 

Niettegenstaande de vluggere verzending per landmail deed 
een brief in 1847 van Batavia naar Amsterdam verzonden 
er toch nog 158 dagen over, al was dit ook voor dien tijd lang. 

Van lateren datum waren eveneens eenige brieven aanwezig 
o.a. een van 1876 met stempel „Veldpost Atjeh". 

Bij de noodporten zagen wij de groote stempels van Ba
tavia en Weltevreden, maar ook postzegels, te Tjimahi en 
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Djokjakarta in portzegels veranderd door een opschrift met 
de pen. Vele typen en soorten waren hiervan aanwezig. 

Ten slotte deed een aantal brieven uit de jaren 1827-1877 
van West-Indie aan Curasao en Suriname recht wedervaren. 

De firma Joh. Enschedé en Zonen stelde een gedeelte van 
hare stamcollectie ter beschikking. Het mag toch algemeen 
bekend geacht worden, dat onze Nederlandsche postzegels, 
zoowel als die onzer overzeesche gewesten, van 1866 af bij 
die firma gedrukt zijn geworden. In de eerste plaats zag men 
er eer groote verzameling proeven van diverse emissies, be
ginnende met type 1879 van Ned.-Indié, verder o.a. van de 
jubileumzegels van 1923 en van de portzegels Ie emissie. 
Deze proeven waren soms vergezeld van de oorspronkelijke 
teekeningen van de ontwerpers. 

Ook de „Ganzsachen" waren niet vergeten. Vele proeven in 
verschillende kleuren lieten ons zien hoeveel moeite men deed 
eer de postwaarden voor het publiek verkrijgbaar worden ge
steld. 

Wat tot dusver niet te zien is geweest op een postzegel
tentoonstelling, althans niet in een zoo ruime mate, is hoe de 
zegels gedrukt worden. Allereerst is een oude handpers op
gesteld, in 18C9 door Sulier in Berlijn vervaardigd. Op den 
degel lag een complete plaat van 200 cliché's van de port
zegels van 20 cent ter demonstratie. Deze degel- of hoogdruk-
ha.idpers werkte op de maniei' als door den heer Pull in hst 
jubileumboek op blz. 98 bsschieven. 

In een vitrine (zie foto) waren verder tentoongesteld twee 
drukplaten voor boekdruk, ieder van 50 zegelbeelden, en wel 
van de koerseerende 2 cent en 12 >i cent van Ned.-Indië met 
de afdrukken van zulke platen, de zegels dus. Daarnaast zag 
men voorbeelden van een moderner drukprocédé, n.1. van 
offsetdruk. Een negatief van 100 zegelbeelden (glas) en daar
naast een zinken positief. Alles met randletters en telcijfers. 
Dan een foto van de oorspronkelijke teekening van de lucht
postzegels van Cuiagao daarnaast de oorspronkelijke gravure 
(zonder waarde) een afpersing daarvan in de stalen rol en 
een dito rol met vier afpersingen met de waarde er in. Voorts 
proeven van beide rollen getrokken, een complete drukplaat 
en een geheel vel. 

Als demonstratie-objecten voor koperdiepdruk (rotogravure) 
waren tentoongesteld de zegels ten bate van het steuncomité 
Suriname van 1931. Hier zagen wij de oorspronkelijke teeke
ning, een foto daarvan op verkleinde schaal, een positief van 
100 zegelbeelden op glas en tenslotte de drukcylinder van 
kopei- (een dergelijke cylinder als op den omslag van het 
jubileumboek afgebeeld is), alsmede eenige proef velletjes van 
5 zegels elk, gedeeltelijk met tanding, in de goedgekeurde 
kleuren. De teekening bleek door de reproductie op zegel
grootte wel wat in scherpte en details te hebben verloren, 
hetgeen trouwens onvermijdelijk was. 

Bij de proeven van briefkaarten bevond zich ook de kaart 
van Ceylon die de minister van financiën bij zijn schrijven 
van 19-2-1873 voegde om als voorbeeld te dienen, zooals ons 
de heer Stieltjes in het pubileumboek beschrijft. Inderdaad 
is het de „Two cents" lila van 1872. 

Een collectie proeven van Suriname en Curagao comple
teerde het gebodene, tezamen met een aantal proeven van 
plakzegels van Curagao met afbeelding van de haven. 

Een zaaltje was geheel gewijd aan de luchtpost. De K.L.M, 
etaleerde modellen van vliegmachines, de gouvernements-
P.T.T.-dienst te Bandoeng diverse reisgidsen, afbeeldingen, 
boeken, etikettenboekjes, stempelafdrukken, tarieftabellen, 
enz., alles op de luchtpost betrekking hebbende. Het hoofd
bestuur der P.T.T. te 's-Gravenhage liet naast tarieven enz. 
zien, hoe reclame gemaakt wordt voor het vervoer door de 
lucht, o.a. door de propaganda-sluitzegels, die naar wij be
merkten ook in de Fransche, Duitsche en Engelsche talen be
staan, ieder in een bijzondere teekening. 

Een interessante collectie luchtpostbrieven van alle drie onze 
overzeesche gewesten toonde ons hier mevrouw bsse. Van 
Heerdt-Kolff, waarbij alle „first flights" en nog andere stuk
ken vertegenwoordigd waren. 

De heer Scheltema liet een enveloppe zien die tweemaal de 
reis naar Indië maakte: per Van der Hoop en de tweede keer 
per Koppen. 

Aardig was de plastische statistiek van den verkoop van 
postwaarden in Ned.-Indié, voorgesteld door houten „post
zegels" van oploopende grootte naar gelang van het verkochte 
bedrag. De opbrengsten bedroegen: 

in 1864 371 
in 1874 448 
in 1880 528 
in 1890 925 

(alles in duizendtallen guldens). 
De Centrale Boekerij van het Koloniaal Instituut stelde 

eenige publicaties pp post- en postzegelgebied ten toon, waar
van wij noemen o.a. het Staatsblad van Ned.-Indië 1821 met 
tarieven voor binnenlandsche post van plaats tot plaats; de 
Java Govt. Gazette, van March 13th, 1813, met ,.Regulations 
for the Post Establishment on the Island of Java, ondertee
kend'door Raffles; het Publicatie-Blad van Curagao, Ao. 1858, 
No. 14, met bepalingen „Regelende de aangelegenheden van 
de brievenposterij op Curagao met uitzondering nogtans van 
die op het brievenvervoei naar Nederland met regtstreeksche 
scheepsgelegenheden en per Engelsche mail"; de Organique 
stukken (van Indië) van 1808 met „Generaal reglement van 
inrichting voor het Post-wezen, inspectien der Wegen en Her
bergen op het Eiland Java". 

in 1900 1313 
in 1910 2351 
in 1920 5959 
in 1930 10286 

VERBETERING ZESTIENDE PRIJSVRAAG. 
51—57: Levant in Europa (fr.), moet zijn: Land in Europa. 

TÉdscliriftcii, 
Catalogi, eng. 

LE CENTENAIRE DES POSTES ALPESTRES SUISSES. 
Uitgave „L' Art en Suisse", Rue Petitot 3, Geneve. 

Het eeuwfeest der Zwitserèche alpenpost was voor het 
hoofdbestuur der P.T.T. aldaar aanleiding een keurig gedenk
boek uit te geven, ook voor de Philatelisten van belang, al is 
hot alleen maar daarom, dat hun op aanschouwelijke wijze 
wordt duidelijk gemaakt, hoe het postvervoer (verbonden met 
dat van reizigers) in het Alpenland grootendeels geschiedt. 

Het boek is zeer fraai uitgevoerd, verlucht met tal van 
goed geslaagde foto's en platen in kleurendruk. Het is een 
prachtig propagandamiddel om de reislust op te wekken, wat 
dan ook, blijkens het voorwoord, een van de belangrijkste be
doelingen was, die bij deze uitgave voorzat. Vandaar dan ook, 
doelingen was, die bij deze uitgave voorzat. 

V. B. 
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Iin êzoridlein 
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie). 

Amsterdam, 22 September 1932. 
Naar aanleiding van het ingezonden stuk van den heer 

Jongenelen deelen wij u het volgende mede. 
De heer Jongenelen schrijft, dat een zijner kennissen in een 

onzer albums verzamelde en dat de levering van supplementen 
veel te wenschen overliet. De kwestie is nu deze: 

Voor ons eerste album Nederland en koloniën lieten wij een 
speciale papiersoort maken bij een papierfabriek. Deze fabriek 
hield na korten tijd op te bestaan en wij konden hetzelfde pa
pier niet meer geleverd krijgen. Wij waren daardoor ernstig 
benadeeld, daar vele honderden albums onverkocht en daar
door waardeloos werden. Kort daarop is door ons een tweede 
album uitgegeven en hebben wü toen natuurlijk een soort 
papier genomen, dat wel altijd verkrijgbaar is. Een herhaling 
behoort dus tot de onmogelijkheden. 

Voor de gedupeerde koopers van deze albums hebben wij 
een nieuwen inhoud tegen inkoopsprijs en zelfs ook onder 
inkoopsprijs beschikbaar gesteld.. Deze kostprijs was zóó ge
ring, dat dit ongeveer de kosten van 2 supplementen uit
maakte. Aangezien er echter reeds 1 supplement was ver
schenen en tevens het tweede album gelijk veel verbeterd is 
gworden, werden dus dia kleine kosten en de moeite van het 
overplakken ruimschoots vergoed. 

Wij maken ons sterk, dat dien kennis van den heer Jonge
nelen hetzelfde aanbod is gedaan en wij zijn alsnog bereid 
een geheel nieuw album zonder eenige berekening bcichik-
baar te stellen. 

Overigens verwondert het ons zeer, dat de heer Jon^-enelen 
zoo bezorgd is voor zijn kennis en dat via den heer Jonge
nelen het ingezonden stuk geplaatst moest worden. 

N.V. J. MEBUS' POSTZEGELHANDEL. 
(Discussie gesloten. Red.). 

Ter bescliermin^ 
Van Verzamelaars 

er Hardclaren 
Frankrijk. 

De zeldzaamste opdruk van 
Frankrijk is de 55 centimes 
op 60 centimes violet (Yvert 
nr. 226), welke uitsluitend 
met voorafstempeling be
staat. Het spreekt vanzelf, 
dat de falsarissen zich op dit 
gezochte zegel hebben ge
worpen, met gevolg dat daar
van talrijke zeer gevaarlijke 
vervalschingen circuleeren. 

Bij de e c h t e opdrukken, waartoe diende de 60 centimes 
violet van 1924-1926 (Yvert nr. 200) werden de nieuwe waarde 
en de tekst „Affranchts Postes" in twee drukgangen aange
bracht, terwijl bij de valsche zulks in één drukgang ge
schiedde (in de afbeelding is het rechter zegel voorzien van 
een echten, het linker van een valschen opdruk). Het ken
merkend verschil tus-schen beide behoeft geen nadere toe
lichting. 

Bij de echte kunnen evenwel exemplaren voorkomen, waar
bij de doorstreeping en het nieuwe waardecijfer wat lager 
staan dan volgens de afbeelding. Daarom geven wij nog de 
volgende kenmerken. 

De tweede streep door de vervallen waarde is bij den val
sehen opdruk links iets korter dan bij den echten; de linker
zijkant van dit streepje is niet zuiver vertikaal, het buigt 
onderaan iets naar binnen. 

Bij de valsche ligt de bovenlün der vlag van de rechter 5 
en die van de C in één lijn; bij de echte ligt de C iets lager. 

Bij de valsche opdrukken is de onderste krul der C verdikt, 
bij de echte de bovenste; bij deze laatste verloopt de onderste 
krul geleidelijk tot een fijn lijntje. v. B. 

New-Foundland. 
Een postzegel, dien men in geen geval moet koopen. 
Met deze uitdrukkelijke waarschuwing vestigen wij de aan

dacht op het onereuse contract, dat tusschen de posterijen van 
New-Poundland en The Aerial World Tours Inc. te Wayzata 
(Minnesota, U.S.A.) is gesloten voor het postvervoer tijdens 
de „Eerste trans-atlantische post- en passagiersvlucht". Deze 
zal, gaan de plannen door, waaraan haast niet is te twijfelen, 
geschieden van New-Foundland naar Noorwegen of Zweden. 

De New-Foundlandsche post heeft voor £ 20.000 aan de 
Amerikaansche maatschappij het recht verkocht tot het ver
voer der mail en den verkoop van een specialen zegel ter 
waarde van 1 dollar. 

Met den verkoop dezer zegels is reeds aan het kantoor van 
genoemde luchtvaart-maatschappij een begin gemaakt. 

Op een dergelijk brutaal staaltje van brandschatten der 
verzamelaars past slechts één antwoord: algeheele boycott 
dezer plaatjes, die n.b. den naam New-Foundland dragen, 
doch in Amerika worden verkocht. v. B. 

Oostenrijk. 
De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 

meldt ons het volgende: 
Als niet officieele nadrukken worden ten verkoop aange

boden: 10 kronen 1908, 2, 5 en 10 kronen 1910. Het betreffen 
hier mooie vervalschingen, welker uitvoering zeer fraai is, 
terwijl de kleur eveneens zeer goed is. Het papier is iets 
dikker, terwijl de druk verschilt van de echte zegels. 

Daar het mogelijk is, dat ook aan kleine handelaren en 
verzamelaars deze vervalschingen zullen worden aangeboden, 
zij men tegen aankoop gewaarschuwd. 

Tot zoover de mededeeling van de Handelarenvereeniging. 
Wij voegen daaraan nog het volgende toe. wat de Oosten-
rijksche nadrukken betreft. 

Deze zijn vervaardigd naar het offset-procédé, waardoor 
met eenige oplettendheid het verschil met de origineele stuk
ken — men vergelijke i^aartoe een lagere goedkoope waarde 
der origineele serie — onmiddellijk in het oog springt. 

De verspreiders dezei- nadrukken zijn de Oostenrijksche 
postzegelhandelaren Otto Low en Bruno Martinek, hoewel het 
heet, dat zij werden gedrukt door een vereeniging van enkele 
handelaren, de „B. H. G. Ein- und Verkaufsgenossenschaft von 
Briefmarkenhändlern Oesterreichs". 

De producten zijn „gekenmerkt" als nadruk, d.w.z. op de 
achterzijde dragen zij links ondeiaan de gedrukte aanwijzing 
„B. H. G. / Nachdruck". Deze kan men evenwel gemakkelijk 
verwijderen; woiden de nadrukken verkocht, gestempeld op 
omslagen of papieruitknipsels, dan is van deze aanwijzing 
uiteraard niets te lezen. 

De Oesterreichischer Briefmarkenhändler Verein, die met 
dezen zwendel niets uitstaande heeft, trachtte beieids een 
vervolging tegen de vervaardigers uit te lokken; helaas vond 
de justitie geen aanleiding om in te griipen, daar het m 
Oostenrijk niet verboden is nadrukken te vervaardigen van 
buiten koers gestelde zegels, mits de producten worden ver
kocht als nadruk. v. B. 

Albanië. 
Hieromtrent meldt de Nederlandsche Vereeniging van Post-

zegelhandelaren: 
Ontvreemd is van den handelaar Zef Prendushi, te Shkoder, 

een groote partij Albaansche zegels, waaronder complete series 
en stellen vliegpostzegels met opdruk „Mbr. Shyptare". Alle 
betere waarden hebben op de rugzijde het bekende teeken van 
den heer Prendushi. Deze zegels zijn ontvreemd door L. J. 
Weichhait, te Durazzo, die thans voortvluchtig is. daar meer
dere euveldaden te zijnen laste worden gelegd. Alle handelaren 
in binnen- en buitenland zijn gewaarschuwd en ook verzame
laars worden gewaarschuwd tegen aankoop van deze zegels. 

Er wordt prijs op gesteld bij eventueele aanbieding het 
secretariaat van de Nederlandsche Handelaarsvereeniging in 
kennis te stellen (Stationsweg 2, 's-Gravenhage). 
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Bovendien verbreidt Weichhart in alle landen het bericht, 
dat een nieuwe Albaansche luchtpostserie op komst is en ver
zoekt hij verzamelaars om remise voor z.g. aankoop. Het be
hoeft verder geen betoog, dat gezonden gelden als verloren 
zijn te beschouwen. 

Kantonale zegels van Zwitserland, enz. 
De Berner Briefmarken Zeitung der firma Zumstein & Co. 

waarschuwt in een van haar laatste nummers tegen den aan
koop van bovengenoemde zegels, die van bepaalde zijde met 
groot tam-tam worden aangeboden door een bekenden hande-
laar-auctionaris in Zwitserland. Het verwonderde Zumstein, 
dat blijkens den catalogus zooveel kantonale zegels werden 
aangeboden en hij nam de moeite om verschillende kavels op 
zicht te vragen. 

Hieronder enkele van zijn bevindingen. 
Van de 428 aangeboden kantonale zegels dan waren volgens 

de catalogus-beschrijving 280 gerepareerd of hadden zij fou
ten, d. i. dus 65 pet. Dit percentage is nog veel te gunstig, 
gelet op het volgende. Van de op zicht gekregen kavels, die 
volgens de beschrijving slechts onberispelijke exemplaren be
vatten, bleek Zürich 6 rp. „Kabinettstück" gerepareerd te 
zijn; de geheele rand was aangezet, buitenste randlijn en een 
deel van het roode stempel bijgewerkt. 

Beschrijving: Zürich 6 Rp. schwarz. Prachtstück mit roter 
Rosette (Attest), superbe. Bevinding: het zegel had meerdere 
dunne plekjes en was boven in het midden gerepareerd. 

Beschrijving- Zürich 6 Rp., vollrandig, sehr schönes Stück. 
Bevinding: het zegel had een dunne plek boven in het midden 
onder de I van Zürich. 

Beschrijving: Zürich 6 Rp., vollrandiges Prachtstück mit 
roter Rosette (Attest), superbe. Bevinding: linker onderhoek 
zeer dun. 

Beschrijving: Basel, Luxusstück mit oberem Bogenrand auf 
Prachtbrief. Bevinding: zegel sterk gerepareerd. Rechterrand 
aangezet; de verticale roode en zwarte omrandingslijnen en 
de daarover gestelde stempeldeelen kunstmatig aangebracht. 

Nog verschillende bevindingen worden opgesomd, waaruit 
duidelijk blijkt, dat men bij aankoop van deze zegels uitermate 
voorzichtig moet zijn en zich niet moet laten overbluffen door 
de rijkelijk rondgestrooide kwalificaties als Luxusstück, su
perbe, enz., enz. 

Ter vermijding van misverstand diene, dat bovenstaande 
mededeeling géén betrekking heeft op de firma Luder-Edel
mann te Zürich, v. B. 

JUBILEUM DER 
N.V. J. L. VAN DIETEN'S POSTZEGELHANDEL. 

Op 23, 24, 26 en 27 September hield deze bekende auctio-
naris zijn 250e postzegelveiling. 

Waar de oprichter het vorige jaar overleden is en in aan
merking nemend de minder gunstige tijdsomstandigheden is 
deze toch wel bijzondere gebeurtenis zonder veel ophef voor
bijgegaan. De Nederlandsche Handelaarsvereeniging zorgde 
evenwel voor een attentie in den vorm van een fraai bloem
stuk, wat eveneens geschiedde door den heer G. Strijk, beheer
der van het Nutsgebouw, waar bijna alle veilingen, die te 
Rotterdam gehouden zijn, hebben plaats gehad. Tot aan het 
uitbreken van den oorlog werden ook geregeld te Amsterdam 
veilingen gehouden. 

De eerste veiling had plaats September 1894; sinds 1892 
ha,d echter de heer Van Dieten als verkoop-commissaris van 
de Nederlandsche Handelaarsvereeniging ook reeds veilingen 

geleid. De 50e veiling had plaats in October 1900, de 100e in 
Januari 1906, de 150e in Maart 1912 en de 200e in Februari 
1923. 

In deze 40-jarige periode weid o.a. aan een tiental verzame
laars of hunne erven ƒ 200.000 als opbrengst van postzegel
verzamelingen uitgekeerd. Er zijn veilingen geweest met een 
40-tal inzenders. Excusez du peu. 

De tegenwoordige „manager", de heer A. G. Bastiaanse Az., 
is gedurende een 10-tal jaren bij de firma werkzaam. Door 
wijlen zijn oom met diens ervaringen op de hoogte gebracht, 
moge het hem gegeven zijn de 300e veiling onder betere tijds
omstandigheden te houden. Zijn animo om te werken is er, 
animo van de verzamelaars is er ook, echter de contingentee-
ring die deze laatsten zich zelven opleggen is momenteel tè 
groot. 

Wij wenschen de N.V. van harte geluk met dit jubileum en 
vertrouwen, dat de goede naam, dien zy zich in den loop der 
tijden verworven heeft, ook onder de nieuwe leiding hoog zal 
worden gehouden. 

PHILATELIE ALS CULTUURVERSCHIJNSEL. 
Onder dezen titel zal onze medewerker, mr. J. H. van 

Peursem, leeraar in de staatswetenschappen aan de Haagsche 
Volksuniversiteit, een serie van vijf lessen houden over de 
onderwerpen: de postzegels als frankeermiddel; het ontstaan 
van het postzegels verzamelen; het steeds meer specialiseeren 
op een bepaald gebied; waarom postzegels verzamelen nuttig 
werkt: de techniek van de postzegelfabricage; noodzakelijke 
wenken voor verzamelaars; bespreking van enkele onderdee-
len; is philatelic een wetenschap; hoe kan de philatelie worden 
aangemoedigd ? 

De eerste les begint 14 November a.s. te 20.15 uur. Een 
en ander wordt toegelicht met lichtbeelden; het lesgeld be
draagt ƒ 2,75, f 2,— of ƒ 1,25, voor niet-leden ƒ 4,—, ƒ 3,25 of 
ƒ2,50. De lezingen worden gehouden in het Stedelijk Gym
nasium, Laan van Meerdervoort 57. 

Wij wekken onze lezers op deze lessen, die een erkenning 
inhouden van de waarde der philatelie in ruimeren kring, bü 
te wonen. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij: 

De Volksuniversiteit, Laan var Meei'dervoort 49; 
Haagsche Lyceum BoeKhandel, Laan van Meerdervoort 708; 
Hans Nieuwenhuis' Fotohandel, Van Hoytemastraat 53; 
D. P. Luyendijk's Kantoorboekhandel, Kaapstraat 24; 
Boekhandel J. B. van Seters jr., Theresiastraat 108a; 
Boekhandel C. Versluijs jr.. Heerenstraat 5, Rijswijk; 
Boekhandel H. E. G. Ruijs, Heerenstraat 124, Voorburg. 

EEN LEZING MET LICHTBEELDEN. 
Op Woensdag 21 September j.1. hield de heer P. C. Korteweg 

uit Bussum een voordracht met lichtbeelden over het Indische 
postwezen in vroegere eeuwen (de Compagnie's post, e.d.), 
naar aanleiding van de historisch-postale tentoonstelling, ge
organiseerd door de Koninklijke Vereeniging Koloniaal In
stituut, te Amsterdam. 

De groote aula van het Koloniaal Instituut was bij den aan
vang van de lezing zeer goed bezet. Wij zagen verschillende 
bekende Philatelisten uit vele plaatsen van ons land. Voorts 
een groot aantal leden van Indische vereenigingen, waarvan 
velen met hun dames. 

Spreker begon met de Koninklijke Vereeniging Koloniaal 
Instituut dank te zeggen voor het genomen initiatief om een 
tentoonstelling op postaal gebied te organiseeren en nu deze 
lezing te doen houden. Hij hoopte, dat de aanwezige niet-
philatelisten door zijn voordracht de overtuiging zouden krij
gen dat de philatelie iets meer en mooiers is dan plaatjes 
plakken. Na in het kort de reden van oprichting, het ontstaan 
en de samenstelling van de Oost-Indische Compagnie te hebben 
uiteengezet, behandelde hij de diverse bepalingen door de 
Compagnie op het brievenvervoer van en naar Indië uitge
vaardigd, vanaf 1633. Uitvoerig lichtte spreker toe, hoe be-

UË 
D e e e r s t v e r s c t i e r a e n B r i t s c h e K o l o n i a l e Z e g e l s . Ik maak hicimede bekend, dat ik uit elkaar heb gehaald een waardevolle collectie, 

waarvan de zegels alle ui goede conditie zijn. — Mooie zichtzendingen kunnen op verzoek toegezonden worden tegen een-derde van den catalogus-prijs* 
Referentiën verzocht. — J, B I R D , 6 W e s t Hi l l R o a d , L o n d o t l , S . W. 18 . 
Daar de prijzen in Engelsch geld zijn, wordt daardoor een verdere belangrijke korting verkregen. (99) II 
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zwaarli jk in die oude tijden het br ievenvervoer was , bemoeilijkt 
door oorlogen, hooge ta r ieven en censuur ; hoe eindelijk, nada t 
de wensch to t por tve r lag ing en betere verbinding, zoowel hier 
als in Indië, a lgemeen was geworden, in 1788 door de kamer 
van zeventien het besluit werd genomen een t ienta l „pacquet-
booten" te la ten bouwen en een laag, progressief tar ief in te 
voeren, niet meer gebaseerd op afs tand, doch op formaat . De 
diverse s tempels daarop gevolgd werden alle besproken. Ten 
slot te gaf de heer Kor teweg voorbeelden van postvervoer in 
den Franschen tijd en gedurende het Engelsche tusschen-
bes tuur onder Raffles. Hoe het mooie eenvoudige tar ief weer 
werd ver la ten en vervangen door een afstandstar ief , toonden 
ons de l aa t s t e der serie zeer mooie lichtbeelden, die j ammer 
genoeg niet altijd geprojecteerd werden op de wijze zooals we 
anders van het Koloniaal Ins t i t uu t gewend zijn. 

Over het a lgemeen legde de heer Kor teweg zeer speciaal 
den nad ruk op de diverse geb iu ik te stempels, wa t misschien 
voor de i i iet-philatel isten onder het gehoor niet zoo in te res 
san t was . 

Een hartel i jk app laus dankte den spreker voor zijn lezing. 
A. W. B. 

EEN POSTZEGELBLAD VOOR INDIE. 
N a a r dr. Borel ons schrijft zal b innenkort in Indië een post

zegelblad verschijnen. Ui tgever is de Bandoengsche Postzegel-
handel ; de voorbereidingen, vooral de financieele, zijn van 
dien aa rd da t het er alles van heeft, dat het blad bestendigd 
blijft. He t wordt vooral ook een vereenigingsblad; de Ban
doengsche Vereeniging heeft er zich al btj aanges lo ten en 
ve r s t r ek t het g ra t i s aan de leden; als de andere vereenigingen 
dit ook doen, heeft het blad een goede basis. Als middel om 
meer contact tusschen de vereenigingen onderl ing te krijgen, 
en vooral ook om de vele n ie t -aangesloten verzamelaars in 
Indië te bereiken, is het verschijnen van het blad zeer toe te 
juichen. 

D e e l n e m e r s gev raagd , z o o w e l koopers als ve rkooper s , v o o r 
Rondzendin^sverkeer „Economie". 
Geen contributie. 7 Y2 % Provisie. 

Nadere bijzonderheden worden gaarne op aanvraag ver
strekt door P. Gordon, Kortekade 24a, Rotterdam. Lid van 
de Ned. Ver van Postzegelhandel , ,,Breda'', C.s.K., e.a. (147J 

[ |ADVERTEIMTIËN.|a 

N.V. Postzegelhandel „Philadelphia", 
KRUISWEG 43, HAARLEM, 

TELEFOON 15515, 

is goedkooper. (81 

Goedkoope Aanbieding. 
Vliegpost 40, 75, 1,50, 4,50, 7,50 . . ." . ƒ1,30 
ld . 1,50, 4,50, 7,50 - 1,—■ 
A.N.V.V.-zegels, per 10 series - 2,50 
Curasao, brandkas t -opdr . , compl - 4,25 
Sur iname, brandkas t -opdr . , compL . . -1,50 
Spanje, nrs . 367—379 - 4,75 
Spanje, nrs . 412—425 - 4,75 
Spanje, nrs . 429—441 - 5,50 
Spanje, nrs . 442—456 - 4,75 
Spanje, nrs . 457—471 - 4,75 
Spanje, nrs . 507—514 - 4,75 
Spanje, vliegpost , nrs . 37—49 - 5,50 
Spanje, vliegpost , nrs . 50—55 -1,50 
Spanje, vliegpost , nrs . 56—67 - 4,75 
Spanje, vliegpost , nrs . 68—74 - 4,75 
Spanje, vliegpost , n r s . 75—83 - 2,— 
Spanje, vliegpost , n r s . 84—89 -1,50 
Spanje, vliegpost , nrs . 90—94 - 0,90 

— Franco rembours of postg i ro 201148. — 

J. J. A. Engelkamp. 
S P U I 13, A M S T E R D A M . 

(20) 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
JOS. LA POUTRÉ. 

DEN HAAG, Z o u t m a n s t r a a t 14-14a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

(Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren) 

Finland, 10 mrk. , Yv. nr. 27 ƒ 11,25 
Gambia, Yv. nr . 35 * - 5,— 
Goudkust, Yv. nr . 21 t - 6,50 
Kaap de Goede Hoop, opdr. Z.A.R., 

Yv. nrs . 1, 2 en 4, Boerenoorlog * - 35,— 
Nata l , Yv. nr. 70 * - 3,75 
Seychellen, Yv. nr . 8 * - 4,— 

Alle supplementen voor 
K A - B E - A L B U M S 

ters tond leverbaar . Supplementen voor 

S C H A U B E K - A L B U M S 
einde October. 

(SS) 

Internationaal Philatelistisch Bureau 
G. R. V A N CALCAR VEENSTRA, 
DIERGAARDESINGEL 86, ROTTERDAM. 
Bezorging van abonnementen 
op en plaatsing van adverten
ties in alle philatelistische 
tijdschriften ter wereld. 

Le Phi la té l is te Beige 
F r imaerkesamle ren 
Die Pos t 
Sieger-Post 
Mainpost 
Leipziger Briefm.-Börse 
Gen.-Anz. für Philatel ie 
111. Br iefmarken-Journal 
Int . Pos twer tz . -Markt 
S tamp Collecting 
Gibbons S tamp Monthly 
S tamp Coll. For tn igh t ly 
Revue Phi la t . de France 
Bulletin Mensuel 
L' Echangis te Universel 
Rivista Fi la t ica d' I ta l ia 
Die Postm.arke 
Madrid Filatelico 
Der Phi la te l is t 
Donau-Post 
New Southern Philatel is t 
Scott 's Monthly Journal 
Collectors Club Philatel is t 
Svensk Fi la t . Tidskrift 
Schweiz. Briefm.-Zeitung 

Volledige lijst, alsmede condities en 
inlichtingen, g ra t i s op a a n v r a a g . 
Betal ingen op postrekening 192742. 

Adres na 1 Nov.: Graaf Florisstraat 90. (139) 

Abonne
ments

prijs 

ƒ 1,85 
-1,15 
-3,10 
-1,90 
-1,90 
-1,90 
-3,70 
-3,90 
-4,60 
-7,60 
-1,60 
-2,60 
-1,90 
-1,10 
-2,50 
-2,70 
-7,10 
-1,10 
-1,90 
-1,85 
-2,60 
-2,60 
-5,10 
-2,60 
-2,10 

Nos. 
per 

laar 

12 
10 
12 
12 
12 
12 
36 
24 
52 
52 
12 
26 
12 
12 
24 
12 
24 
12 
12 
12 
12 
12 

4 
10 
12 

Pnjs 
proef

nummer 

,f 0,20 
-0,15 
-0,25 
-0,15 
-0,15 
-0,15 
-0 ,15 
-0,20 
-0,15 
-0,20 
-0,20 
-0,15 
-0,20 
-0,15 
-0,15 
-0,25 
- 0,30 
-0,15 
-0,15 
-0,15 
-0,25 
-0,25 
-2,50 
-0,25 
-0,20 
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DeHaagsche 
Postzegelhandei, 
Noordeinde 90, Den Haag. 

Giro 110104. 
BIEDT AAN: 

1919 
1920 
1931, 
1928 
1889 
1916 
1918 
1919 
1928 
1920 
1920 
1923 
1928 

1919 
1905 
1885 
1885 
1930 
1920 
1923, 
1922 
1931 
1931 
1932 
1923 
1931 
1859 
1922 
1927 
1931 
1916 
1916, 
1931 
1932 
1932 
1919 
1919 
1926 
1931 
1905 
1929 
1931 
1932 
1926, 
1920 
1920 

Duitsche Bezetting in Polen, nrs. 6 en 7 
AUenstein. 15 pf., nr. 18, zeldzaam .... 
België tentoonstellingsvel, nr. 325 
Id., journaux, 1 fr., nr. 8a, zeldz 
Id., telegraaf, 25 fr., nr. 10, zeldz 
Id., Duitsche bez., fr. 6,25, nr. 25, zeldz. 
Borneo, nr. 166—182, compl., zeldz -

Id., nr. 183—199, compL, zeldz 
Chili, luchtpost , nr. 14, 15, 17 en 19 
Danzig, 1 mk., nr. 36, met garan t ie , zz. 
Id., 2 mk., nr. 37, met garan t i e , zeldz. . . 
Egypte , 1 pound, nr. 93, prach t ig zegel . . 
Frankri jk, luchtpost , nrs . 3 en 4 (keur 
G.T.), slechts é é n ' s t e l voorradig , R.R. . . 
IndoChine, nrs . 90—95, compl., zeldz. . . 
Kiautschau, 2'/. d., nr. 23, zeldz 
Labuan, 2 c. op 8 c , nr. 21, zeldz 
Id., 2 c. op 8 c , nr. 23, zeldz 
Litauen, 3 1., nr . 299 
ld. (Centr . ) , nr. 1—10, compl., zeldz. . . . 
Memel, nrs. 181—184, compl., zeldz 
Id., luchtpost, nr. 14, zeldz 
Ned.Indië, Wit te Kruis , compl 
Id., luchtpost, 1 gld., nr . 12 
Polen, nr. 355 (Wash ing ton ) 
Por tugal , nrs . 257—272, compl 
Id., nrs . 547—552, compl 
Romanja, nrs . 1—9, compl., herdruk . . . . 
Roemenië, nrs . 302—308, compl 
Id., nrs . 324—335, compl 
Id., luchtpost, nrs . 11—13, compl 
Ruanda, nrs . 9—15a, compl., zeldz 
Id., nrs . 16—23, compl., zeldz 
Id., 1 fr. 25—20 fr., nrs . 100—106 
Rusland, luchtpost Zepp. pooltocht, 2 st. 
SanMarino, nrs . 1 6 4 ^ 1 6 7 , compl 
Siam, nrs . 146—151, compl., zeldz 
Id., nrs . 152—157, compl., zeldz . 
Suriname, nrs . 111, 112 en 113, compl. . . 
Id., Do X serie, compl., zeldz 
Spanje, 10 p., nr. 235, zeldz 
Id., 10 p., nr . 286 
Id., rirs. 473—485, zeldz. serie 
Tripolis, nrs . 125—134, luchtp. nrs . 21—24 
Zweden, 15 o., nr. 157, zeldz 
Id., luchtpost, n r s . 2a en 3a, R.R ■ 
Id., luchtp., nrs . l a , 2b en 3b, cmpl., R.R. 

 1,50 
 0,50 
 2,50 

 4,— 
100,— 
 57,50 

 32,50 
 37,50 

ƒ 2,50 
- 1,50 

- 2,— 
- 7,— 

15,— 
50,— 

■ 5,75 
5,75 

35.— 
•15,— 

■ 1,20 
■ 1,50 
■ 0,15 
• 1,75 
■ 1 , — 
■ 1,50 
■ 1,50 
■ 1,75 

•50,— 
■50,— 
■ 3,75 
■ 3,75 
■ 1,20 
■ 5,25 
■ 5,25 
■ 4,75 
■ 15,— 

- 12,50 
- 6,50 

100,— 
100,— 

- 2,50 

0,85 

125,— 

0,45 

- 4,50 
- 1,20 
- 1,75 

0,10 

5,-

3,— 
0,50 

10,-

. ,KA-BE"-, S C H A U B E K - E N S C H W A N E B E R G E R 
S U P P L E M E N T E N . 

Yvert ƒ4,50. Senf ƒ3 ,85 . Michel ƒ3 ,85 . 
(17) 

lÉÉiniÉfiftÉÉÉfliÉÉÉftÉÉaÉÉÉÉtii^tiiift^^''-'^^'^'-'' 
< 

i 

kA**# 

Prachtig Ruilmateriaal. 
Vliegpost , 10, 15, 60 ct., per serie ƒ 0,18 
Idem, 40, 75 ct., 1,50, 4,50, 7,50 gld - 1,25 
1, 214, 5 gld., 1905 •• . . - 0,16 
1, 2'A, 5 gld., 1924 - 0,25 
10/3 en 1 gld./lTA, per paar - 0,22 
Jub . 1923, 2 ct.—1 gld - 0,30 
Idem, idem, 234 en 5 gld., p rach t s tukken - 8,— 
Rol tanding, z. w. cpl., 133b—151b, zeldz. serie . . - 8 , — 
Idem, me t wa te rmerk , cpl., 13 w - 2,— 
Idem, 4-zijdig, cpl. (zonder 12'A rood) , 23 w. . . . -2,10 
Por tzegels . 70—72, 2 M / 3 — 2 5 / 7 ^ , 3 w., per 10 . . -0,50 
Idem, 3 c — 1 glil-, CNT, cpl., 9 w - 0,25 
Idem, 4 / 3 — 1 2 ^ / 5 , 4 w., per 10 ser ies -1 ,20 
Postbewijszegels, cpl., 1—7 - 2,50 
Ned.-Indië, jub. , 5 c.—1 gld., 5 w - 0,25 
Idem, vliegpost, 1—5, ongebr - 3,75 
Idem, idem, e—10 - 1,20 
Idem, 2'A gld., rood, per 10 st - 0,50 
Idem, por tzegels , 23—34, zonder 31 en 31a - 0,50 

Giro 40215. — Por to ext ra . — Pri jscourant op a a n v r a a g . 
Doet uw voordeel met een zichtzending aan te vragen ! 

J O H N G O E D E , 
B R E D E R O D E S T R A A T 46, AMSTERDAM, W. 

(9) 
0VV99WV^^^F^^^9WfV9Wm 

» CRISIS-P-RiaZElV ! ! BEIvGIË. 
Eenige u i te rs t voordeelige aanbiedingen uit mijn zoo 
juis t verschenen prijscourant 1933 (n r s . Y. & T. 1933): 

84—107 . . 
108—125 . . 
126—13J . . 
132—134 . . 
145 
146 
150—159 . . 
160 
„ In fan te r i e " 
Vliegpost, 5 
Idem, gebr . 

2,90 
2,75 
2,25 
0,60 
1,— 
0,85 
4,25 
2,75 

161 
165—178 
217 
221—233 
234—253 
258—266 
301 
325 

op enveloppe eers te vlucht 

ƒ 6,75 
- 3 0 , — 
- 0,70 
- 3,25 
- 1,30 
- 3.25 
- 0,85 
- 0,45 
- 0,80 
- 0,75 
- 1.— 

C O N D I T I E S : Alle zegels zijn o n g e b r u i k t en eers te 
keus. Orders boven ƒ 10,— f r a n c o . 
K O R T I N G : 5 % op orders boven ƒ 10,—. 
P R E M I E : Koopers van minstens ƒ20 ,— ontvangen (be
halve de 5 % kor t ing) als p r e m i e de Belgische wel-
dadigheidsser ie (nominaal plm. ƒ1 ,10) , welke begin 
December verschijnt. 

De complete pri jscourant 1933 van alle zegels (gebru ik t 
en ongebru ik t ) van BELGIË, BELGISCH-CONGO en 
L U X E M B U R G wordt op a a n v r a a g g r a t i s en franco 
toegezonden. 

J. BOËKDRUKKBR, 
73 R U E D E S A L L I E S 73 — B R U X E L L E S - F O R E S T . 
Lid der beide Belgische Vereenigingen van Postzegel-
handelaren (Corporat ion Intern , et Soc. In t . des Nég. 

en Timbres-poste ä Bruxe l les ) . 
(150) 



200 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Nanus Veilinden 
le Veiling. 27 en 28 October 1932: 

GROOTBRITTANNIE, Malta, 
Cyprus, Gibraltar, Levant, Ma

rocco, enz. 

2e Veiling. 1 en 2 December 1932: 
Brltsch Noord Amerika, Britsch 
Guyana, Britsch Honduras, Ne

gerkust, enz. 

3e Veiling. 11, 12 en 13 Januari 
1933: Britsch WestIndie. 

4e Veiling. 8, 9 en 10 Februari 
1933: Afrika, Oost, West, enz. 

5e Veiling. 10 Maart 1933: MAU

RITIUS, de 1 d. en 2 p. POST 
OFFICE, enz. 

Indien U wenscfit te koopen of verkoopen, i/vende U zicli 
tot Engeland's leidende postze^elauctionarissen 

Plutt iridge & Co., 
61 en 62 CHANCERY LANE, LONDON, W. C. 2.  Telegramadres: Plumavere, London. (,4,) 

PLUMRIDGE&GO., 
TE LONDEN, 
verkochten de 

COLLINS VERZAMELING voor £ 3 0 0 0 0 .  . 

In het komende seizoen zullen zij 
verkoopen de wereld  bekende 

verzamel ing van wijlen 

den Heer H. P. MANUS 
te Amsterdam. 

6e Veiling. 5, 6 en 7 April 1933: 
Afrika (Zuid), enz. 

7e Veiling. 4 en 5 Mei 1933: 
BRITSCH AZIË, Indië, Ceylon, 
enz. 

8e Veiling. 14, 15 en 16 Juni 1933: 
AUSTRALIË. 

9e Veiling. 5, 6 en 7 Juli 1933: 
Australië (Cont.), enz. 

N.B. Afgescheiden van deze enorme 
collectie gaan oinze gewone veer

tiendaagsche veilingen geregeld 
door, zoodat onze geachte clien

teele steeds onze bekende per

soonlijke aandacht zal genieten. 

♦ 


