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oogst Belangrijke 
Ndjaarsveilingen 
VAN 15 18 OCTOBER 1 9 3 4 . 

^EDERLAND EN KOLONIEN, waarbij groote 
7. izaamheden en unica, EUROPA, OVERZEE, 
1', STANTEN, enz. 

1 alf November: 
1 oogst belangrijke engros partgen van NEDER-

]. vXD EN KOLONIEN, waarbij vele soorten. 
A 'ke nimmer te voren engros werden aangeboden 
"' i noemen slechts Nederland 1852, 5, 10, 15 cent. 
1 '2, 225^ cent 100 stuks, 7% cent driegaats rol-
t iding, l^oorop, Goudsche Glazen, A\ V. Y., Por-
' .1 van 1870,1881, alle waarc^B, S-cent op 1 gulden, 

cent op 1 gulden. /iiMipé 
-\EDERL.-INDIE: A'̂ ele koningskoppen, Java en 

"iiten Bezit kopstaand, Jeugdzorg, Witte Kruis. 
SURINAME en GURACAO: A êlo betere nrs. 

• in Post- en Portzegels. 
Een en ander wegens likwidatie eenev nalaten-

-< Iiap en handelsvoorraad. 
Prachtige inkoopgelegenheid voor bandelaren en 

-l'eculanten, alsmede voor beleggingsdoeleinden. 
Catalogi worden aan serieuze gegadigden gratis 

' Ol'gezonden. 
\'oor volgende veilingen worden goede objecten 
larne tegemoetgezien. 

'("sverlangd voorschot. 
Gunstige voorwaai'den 

i.V. Mïm Postzegelliandel 
onder Directie van P. J. HEKKER, 
beëedigd Malcelaar en Taxateur. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON SS324. — POSTGIRO 21278. 

(374) 

J.K. RIETDIJK, Den Haag, 
AANKOOP VERKOOP VEILINGEN 

LANGE POTEN 15a. 
Telefoon 117020 — Postrekening 117396. 

112'Postzegelveilmfl 
op 1, 2 en 3 November 1934, 
te's-GravenhageJnHotel „Victoria", Spuistraat. 
Deze belangrijke veiling bevat een pracht-coUectie 

NEDERLAND EN KOLONIËN, 
waarbij E E R S T E E M I S S I E ! ! 
Proeven, w.o. zeer zelzdzameü 
Talrijke variëteiten en rariteiten, 

alsmede 

RESTANT-VERZAMELINGEN. 
Vraagt per omgaande den zooeven verschenen, rijk 

geïUustreerden veilingcatalogus. 

B E Z I T U R E E D S D E N N I E U W E N 

SPECIAAL-CATALOGUS 
NEDERLAND EN KOLONIËN ? 

Rijk geïllustreerd pracht werk. 
Prijs f 1,10 franco. 
(Postrekening 117396.) 

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

(367) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 
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POSTZEGELVEIUM Ë J ^ 
ïïi ANISITËIg 
in Hotel ,,POLEN^ Rokin 14-16, 
op 5,6 en 7 November 1934, 
telkens des avonds te 7 uur 30. 

Deze veiling bevat: 

Zeer beiangiijke Wereld-Verzameling 
(3 e gedeelte), 

W.O. talrijke yroote zeldzaamiieiien in prima kwaliteit. 
Geïllustreerde catalogus word t gratis 
en franco op aanvraag toegezonden. 

Voor volgende veilingen kan steeds worden 
ingezonden. Condities worden gaarne op aanvraag 
toegezonden. O p daarvoor in aanmerking komende 
objecten word t op verzoek renteloos voorschot 
verstrekt. D i s c r e t i e v e r z e k e r d ! 

VLUGGE CONTANTE AFWIKKELING! 

MAX POOL, 
V E I L I N G H O U D E R S E D E R T 1918. 

7 0 S T E V I M S T R A A T , D E N H A A G . 
T E L E F O O N 554629. P O S T R E K E N I N G 61989. 

(4Sia) 

Postzegelhandel H. C CORRELJÉ, 
thans gevestigd recht tegenover het station, 

STATIONSPLEIN 20, UTRECHT. 
TELEFOON 12782. POSTGIRO 10849. 
Ruime keuze in zegels van Nederland en Koloniën. 

Gorreljé's Speciaal Catalogus van Nederland 
en Koloniën, 6e uitgave 1934, Prijs f 0,50, 

Franco ^toezending na ontvangst van het bedrag. 
Steeds te koop gevraagd belangrijke verzamelingen. 
Taxatie van verzanelingen, beëedigd Makelaar en Taxateur. 

(420) 

BUITENGEWONE AANBIEDING 
UIT EEN OVERZEE-VERZAMELING. 

(Alles ongebruikt. - Vrijblijvend. - Nrs. Yvert & Tellier). 
Serie Brunei, 1—12, fr. 725,— ƒ 18 , - pei 

35 , -
S -

27 30 
1 1 -
1 7 -

> 

Serie Borneo, 150—162, fr. 1475,— 
Serie Br.-Z.-Afrika, 76—81, fr. 269 
Serie Gabon, 16—32, fr. 1155,— . . 
Serie Gambia, 12—27, fr. 449,— . . 
Serie Gambia, 54—65, fr. 687,— . . 
Serie Fr.-Marokko, 63—79, f r. 966, 21] ^O 
Serie Fr.-Guinea, 18—32, f r. 2013,— . - 47 30 
Serie Fr.-Guinea, 33—47, fr. 575,— . -14 ^ 
Serie Dahomey, 18—32, fr. 1619,— . . - 37 .0 

G. KEISER & ZOOh, 
PASSAGE 25, - DEN HAAG. 
TELEFOON 112438. GIRO 4 2 6 2 . 

Verschenen zijn de nieuwe uitgaven 1935 van: 
SPECIAAL-CATALOGUS NEDERLA> D 

EN KOLONIEN (2e editie), 196 pagina's, vt 'e 
verbeteringen, aanvullingen, enz. Priis franco 
ƒ 1,10. ^K'-J: ^ 

PRIJSLIJST NR. 21 NEDERLANÖ EN 
KOLONIEN ( G : Keiser & Zoon), geheel g • 
illustreerd, met nieuwe prijzen. Prijs fran- o 
ƒ 0,25. 

(37 ) 
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Postzegelhanilel p. HoOflerdU, 

> 

MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 
TELEFOON 112874. POSTREKENING 62993 

CATALOGI 1935. 
YVERT & TELLIER, 
MICHEL, 

9) 

SENF 
9) 

geheele wereld f 4,50 u 
Europa f 2,2S 
geheele wereld f 3,30 
Europa f 1,45 
geheele wereld f 3, 

NED. HANDELAREN, Ned. en Kol. f 1, 
(Speciaal catalügus) 

PORTO EXTRA. 
Prijslijst van postzegelpakketten, a lbums en 
alle benoodigdheden op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

(371) 
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ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

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

en per jaar.) 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

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

BEKROOND OP 27 T E N T O O N S T E L L I N G E N . 
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ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

I 1 pagina f 30,

1/2 „ 
1/3 „ 
1/4 „ 
1/6 „ 

Bij 3, 
10, 

 17.50 
 12.50 
 10,— 
 7,50 

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

6, 12maal plaatsing 
20, 30 7o reductie. 

De adminis t ra t ie behoudt zich het 
recht voor adver ten t iën , zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneeien aard, benevens 
nieuv e uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, j . D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
Mac^tncht; al wat Nederland en Kolonien betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en tir. L. Frenkcl, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Noorder Amstellaan 209III, Amsterdam; buitenlandsche poststukken 
aan ï J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 'sGravenhage; afstempelingen aan j . P. Traanberg, 
Brüuwersplein z^r, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
'st .«vennage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

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

L. van Essen, M. J. baronesse van HeerdtKolff, J. A. Kästeln, K. E. König, J. G. Millaard, 
mr. J. H . van Peursem, Leon de Raaij. 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapafk 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 37183. 

exp 
P, 

■eg^ 

DE NATIONALE POSTZEGEL
j ENTOONSTELLING TE AMSTERDAM 

SEPTEMBER 1934. 
Deze belangri jke philatel ist ische 

gebeur tenis l ig t reeds weder en
kele weken achter ons. N a de ru 
moerige Septemberdagen, niet in 
het minst voor de organ i sa to r s 
dezer exposit ie, is de r u s t t e rug 
gekeerd en de tijd aangebroken 
om deze wèlgeslaagde tentoon
stel l ing eens aan een uitvoerige 
bespreking te onderwerpen. 

Alvorens ons met het tentoon
gestelde zeil' bezig te houden, mo
gen eers t eenige algemeene op
merk ingen worden geplaa t s t . E n 
dan dient in de al lereers te plaa t s 
hulde te worden gebrach t aan hen, 
die met opoffering van veel tijd 
en moeite n a a r hun beste ver

ii hebben medegewerk t aan deze inderdaad grootsche 
^itie, die werkelijk „na t ionaa l " was . 
t is ons van nabij bekend welk een massa werk de 
ingscommissie voor de tentoonste l l ing in kor ten tijd 

hee'.t moeten verze t ten . Het is een bekend feit, dat de meeste 
inzenders zich na lang aarzelen en wachten eers t voor deel
laiiie opgeven, waardoor het werk plotsel ing losbreekt, dat 
aan in enkele dagen tij ds zijn beslag moet hebben. Zij, die 
Mgv.l vrijgevig zijn met hun crit iek, mogen dit wel bedenken. 
^l wordt de voorbereiding t o t een tentoonstel l ing ook reeds 
ïeruimen tijd van te voren t e r hand genomen, de l aa t s t e 
loodjes wegen bij een expositie inderdaad het a l le rzwaars t . 

Voorts dienen de critici, wier aan ta l gelukkig zeer ger ing 
was. te bedenken, da t het tentoonstel l ingscomité zijn aandach t 
leeil te schenken aan de wenschen en billijke ver langens van 
neer dan honderd inzenders, die allen gelijke rechten hebben 
ai van wie, in aanmerk ing nemend de omstandigheden, een 
selfde mate van geduldoefening en redelijkheid m a g worden 
rerwacht. Het aloude gezegde, dat de kuns t moeilijk en de 
jritiek gemakkelijk is, worde voor zoover noodig bescheiden
lijk in her inner ing gebracht . 

Was er dan n a a s t veel lof geen reden to t kr i t i ek? Onge
twijfeld, doch l a ten wij daa rvan maken een opbouwende be
oordeeling, waarmede organ i sa to ren van een volgende ten
toonstelling hun voordeel kunnen doen. De opmerkingen, welke 
hier volgen, zijn dan ook in geen enkel opzicht te beschouwen 
als een zacht verwijt aan het adres van het comité, doch uit
äluitend bedoeld als een aanwijzing voor de toekomst . 

In de eerste plaa t s dan t rof het ons, dat, hoe overzichtelijk 
et tentoongestelde ook was opgesteld, een duidelijke aan

wijzing met welk object men te doen had en — in vele ge
fallen — wie de e igenaar was, ontbrak . Eers t la ter , nada t de 
tentoonstelling reeds geru imen tijd was opengesteld, werd in 

deze leemte gedeeltelijk voorzien, een kleine t ekor tkoming , 
die aanvankeli jk ook de werkzaamheden der ju ry w a t 
belemmerde. 

In overweging worde daarom gegeven bij volgende tentoon
stel l ingen door duidelijke kar tons aan te geven, wie de in
zenders zijn en onder welk nummer zij in den cata logus 
voorkomen. 

Het zoeken n a a r een bepaalde inzending was min of meer 
tijdroovend. Zou het d a a r o m geen aanbevel ing verdienen, 
voor taan a a n de „s t r aa thoeken" der vi t r ines een duidelijke 
aanwijzing te bevest igen, welke nummers men in die „ s t r a a t " 
kan vinden? 

In de inhoudsopgave van den cata logus zouden wij, behalve 
een alfabet isch r eg i s t e r der inzenders, g a a r n e aant re f fen een 
op dezelfde wijze inger icht overzicht van de geëxposeerde 
landen. H e t is ons b.v. bekend, dat een liefhebl)er van de 
zegels der Vereenigde Sta ten van N.Amer ika een groot deel 
der zalen afzocht om iets n a a r zijn gading te vinden. De man 
deed vergeefsche moeite, want helaas ontbrak op deze ten
toonstel l ing een dergelijke inzending. 

En to t slot dan de opmerking, da t zoo noode een comitélid 
werd gemist , dat uitslui tsel kon geven op de gerechtvaard igde 
vragen der bezoekers op Zondag 9 September j .L, w a a r men 
den ui ts lag der bekroningen te weten kon komen, of de radio
ui tzending van den heer Kor teweg eveneens n a a r Bellevue 
werd doorgegeven, enz., enz. Een speciaal comitélid, aan
gewezen voor deze „pers"aangelegenheden, leek ons geen 
overbodige luxe. 

Deze door ons voorges tane ui tbreiding van het uitvoerend 
comité zou ongetwijfeld to t gevolg hebben gehad, dat in de 
groote pers de publieke belangstel l ing voor deze tentoon
stel l ing was aangewakkerd gebleven, wat de propagand i s 
t ische s t rekking der expositie ongetwijfeld ten goede was 
gekomen door een nog groo te r bezoek. 

N a a s t den lof, den comitéleden toegezwaaid, pas t een woord 
van hartel i jken dank aan allen, die door hun inzendingen deze 
tentoonstel l ing hebben doen slagen. 

Voordat wij ons zet ten to t het leveren van een bespreking 
van de inzendingen, die de meeste aandacht verdienden, mogen 
eenige algemeene opmerkingen voorafgaan. 

Het heeft de kenners getroffen, da t de philatelie hier te 
lande met zulke groote schreden is vooru i tgegaan . H e t pio
nierswerk, door wijlen den heer W a r r e n e. a. verr icht , begint 
goede vruchten af te werpen en hoe langer hoe meer verzame
laa r s verdiepen zich in bijzonderheden, die enkele t iental len 
j a ren t e r u g slechts de aandach t hadden van enkelingen, die 
eigenlijk hun tijd ver re vooruit waren. 

Toch dient men ook hier zich te hoeden voor overdrijving. 
Hoe in te ressan t ook een verdoorgevoerde studie van de zegels 
van Nederland en Overzeesche Gewesten is, de philatelie is 
wereldomvat tend en biedt zoovele mogelijkheden bij het op
stellen eener verzamel ing, dat men het geheel niet voor een 
deel behoeft te verwaarloozen. Deze tentoonste l l ing toonde 
reeds een duidelijk spoor van een begrensde, weliswaar groote 
belangstel l ing, die zich grootendeels concentreerde op de zegels 
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van het eigen land en de koloniën. Hoe vol lof men ook over 
het geëxposeerde op dit verzamelgebied moge zijn, de ten
toonstelling had een vrij sterk eenzijdig karakter. Gelukkig, 
dat er nog verschillende goede, zelfs uitstekende inzendingen 
waren, die een bevestiging inhielden van het feit, dat ook 
buiten Nederland en Koloniën nog zeer veel interessants op 
philatelistisch gebied te beleven valt. 

Laat de „gewone men" bedenken, dat het ver doorvoeren 
der specialiseering slechts weggelegd is voor weinigen onder 
de groote massa der verzamelaars. Slechts dan zal de Phila
telie haar levensvatbaarheid behouden, wanneer zij gedragen 
wordt door allen. 

Gelet op het groot aantal inzendingen is het niet doenlijk 
aan alle in onderstaand overzicht volledige aandacht te 
schenken. Wij moeten ons beperken tot een keuze, die moeilijk 
te maken valt en niets te kort doet aan het streven van alle 
inzenders om door hun medewerking deze tentoonstelling 
aantrekkelijk te maken. 

De inzending van het Nederlandsch Postmuseum (in de 
extra klasse) bevatte eenige grepen uit de voorgeschiedenis 
van een aantal uitgiften, te beginnen met portretten van Z. M. 
Willem III, die als voorbeeld voor de zegels moesten dienen; 
verder proeven en eerste afdrukken van 1852. Van uitgifte 
1864 was de 10 cent met de proefperforatie 10j4:10K aan
wezig, welke tanding dus reeds van 1864 stamt, zooals in het 
Maandblad van 1929 werd aangetoond. Deze kamperforatie 
werd plm. 1870 gebruikt voor het tanden van de waarden 
5, 10, 15 en 20 cent. Dit mooie vergelijkingsmateriaal kan de 
keuringscommissie van den Nederlandschen Bond van Ver
eenigingen van Postzegelverzamelaars onschatbare diensten 
bewijzen bij het opsporen van vervalschte tandingen bij de 
waarden 10 e. in type I en de 15 en 20 c. in gebruikten toe
stand en alle vier genoemde waarden ongebruikt, waarvan er 
helaas maar al te veel in den handel zijn, zelfs voorzien van 
bekende keurstempels. Zoo vonden wij in de collectie van den 
heer Maingay een gebruikt echt exemplaar van de 15 c. type II 
in bovengenoemde grove tanding op geheelen brief, op 10 
Maart 1870 uit Schiedam verzonden. Van de moderne zegels 
waren er ontwerpen van W. A. van Konijnenburg voor de 
jubileumzegels van 1923, een schetsteekening van Toorop voor 
de weldadigheidszegels 1923, verder teekeningen voor de lucht
postzegels en voor de weldadigheidszegels van 1928. Curagao 
was o. a. vertegenwooi'digd door heele vellen van 50 van de 
luchtpostopdrukken van 1929, de 50 op 12 >̂  c. met oplaag
letters B en C, verder de kopstaande opdruk 6 op T/, c. van 
1929 en geheele vellen van de 25, 30 en 40 cent port 1889; 
Suriname door complete vellen van de kroontjesporten, welke 
hoogst waarschijnlijk uniek zijn. 

Bij de porten troffen wij een vel van de 5 cent proefport in 
zetting G, een geheel vel van de zoo zeldzame proef 10 c. 
blauw getand van de eerste uitgifte van Ned.Indië en vele 
historische bijzonderheden betreffende den postdienst van 
Nederland. Doch als het ware om aan te toonen, dat men aan 
de Kortenaerkade in Den Haag ook oog heeft voor de zegels 
buiten Nederland en Koloniën, werd een greep gedaan uit een 
ongebruikte wereldverzameling, die gezien de 12 tentoon
gestelde bladen reeds op zichzelf een reis naar Den Haag 
waard moet zijn. 

Als tweede inzending in dezelfde afdeeling konden wij de 
beroemde verzameling van de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars van NieuwZuidWales, opgezet naar 
platen, voor het eerst na langen tijd weer in het openbaar 
tentoongesteld zien. 

Liefhebbers van de emissie 1852 van Nederland konden hun 
hart ophalen. Er bleek duidelijk hoe groot de belangstelling 
voor deze zegels op het oogenblik is. Het werd zeer op prijs 
gesteld, dat de heer Stuyck del bruyère uit Antwerpen een 
deel van zijn schitterende verzameling exposeerde; de heer 
Stuyck is een van de gi'ondleggers van het „platen" van deze 
serie. Veel aandacht trok de geheimzinnige plaat I A van de 
10 c , eind 1852 en 1853, die door hun afwijkende retouches, 
vooral roode vlekken langs de randen, niet behooren tot 
plaat I of II. 

Op het gebied van Nederland wachtten den bezoekers, be
halve eenige kleinere, drie groote verrassingen. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

De eers te was de reconstruct ie van alle vellen dei port
zegels van Neder land en Koloniën in alle bekende zeti,ing( 
door ir. Verbeek uit Den Haag . Wie gemeend had, dat de heei 
Waller dit moeilijke te r re in in zijn bekend standaardwerl 
reeds geheel had afgegraasd , kon in de studie van den hee: 
Verbeek ta l van nieuwe vondsten a.antreffen. H e t is een.oudig 
verbluffend w a t deze inzender in betrekkelijk korten lijd op 
het gebied der portzegels heeft bijeengebracht en bestiuleerd 
Daai'over alleen zouden kolommen te vullen zijn. Do jury 
heeft dan ook deze inzending bekroond met de eenige grooti 
gouden medaille welke werd ui tgere ik t . 

Enkele bijzonderheden, door den heer Verbeek opg(merkt 
tijdens het reconstrueeren, mogen hier genoemd worden In 
eerste plaa t s de 1>{> c. zet t ing B t and ing 12>^:12B. Bijin alle 
exemplaren die men van dit zegel vindt, zijn van de b(),ensti 
helft van het vel; van de l aa t s t e t ien rijen is slechts !)ij uit 
zondering een exemplaar te vinden. Een verk la r ing i, nie' 
bekend. Iets dergelijks is bet geval bij de 25 cent zeti mg 
( tanding 12!4:12B), daarbij zijn bijna alle zegels, di, mei 
vindt, van de onders te helft van het vel afkomst ig , iij 
l'A c. zet t ing E ( tanding 12'A:12yj) komen twee d.'ikkei 
voor, duidelijk van elkaar te onderscheiden door de vc ,chil 
lende afs tand tusschen de I en de K van de waarde , i.ieroj 
was vroeger al eens door dr. Frenkel gewezen. Type a, 
nauwe afs tand, is waarschijnlijk de oudste, en komt zeki aniei 
voor. Twee zegels type a komen voor op de vellen i 't 
wijde afs tand ( type b ) , of ook het omgekeerde het ge. ,d is 
is niet bekend.  Het zeldzaamste Nederlandsche por zegi 
blijkt te zijn de 5 c. in zet t ing B, met de t and ing 12>j 12)4 
De type V en VI zijn slechts in enkele exx. bekend. V( igenf 
het Handboek zijn er 192.800 s tuks ui tgegeven, dus de ze! 
zaamheid is niet te verklaren .  Van de Een Gulden in z. ttini 
B, met de t and ing 12K>:12B, vond de heer Verbeek ver
scheidene exx., die volgens de plaa t fouten stellig to t de "erst( 
vert icale rij behooren, m a a r die de t anding 12>2:12 ht .ben 
Men zou kunnen aannemen dat enkele vellen omgekeerci dooi 
de perforat ieraachine zijn gegaan , zoodat de l aa t s t e 
11>3:12 t and ing gekregen zou hebben; er is echter nog nooi 
een zegel van de l aa t s t e rij met deze t and ing gevoidei 
Waarschijnl i jker is dan ook, dat enkele vellen van 
waarde in de tot dusver bij de 1 gld. niet bekende tai'dinj 
12M:12C zijn ui tgekomen. Theoret isch is dit mogelij!
t and ing 1214.120 verscheen in 1885; op 15 October 1888 wer 
den 18000 s tuks van de 1 gld. afgeleverd. 

Een schat van bijzonderheden over deze uitgif ten vindt mei 
in het boekje: , ,P laat reconstruct ie bij de portzegels 1881". doo: 
ir. A. D. Verbeek, bedoeld als toelichting tot de exi is 
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op de tentoonste l l ing. 
Nie t t egens taande ijverig zoeken en speuren, waaraa i 

speciaa lverzamelaars van deze por ten meedoen, is het noi 
steeds niet gelukt de overgroote meerderheid van de ze 
van de onders te 10 horizontale rijen van het 1 K c. portzege 
in zet t ing B t and ing 12>2:12B te vinden. 

De tweede ver rass ing was de reconstruct ie der platei 
de eers te emissie door den heer Gathier . Deze noeste werkei 
is na de tentoonstel l ing in Rot te rdam eers t goed aan het werï 
getogen en heeft in nauwelijks vier j a a r een welbestudeer 
collectie samengeste ld , die bovendien u i tmun t t e door traai 
kwali te i t der zegels. De meeste platen van 1852 waren vol 
ledig gereconstrueerd, enkele zelfs, zooals de 5 c. plaat _I1I 
meermalen, wanneer er verschillende t in ten bestaan, 
prach t ig mate r i aa l van blokken en s t r ips was hierin verwerkt 

Niet minder in te ressan t was de studie van den heer Korte
weg op hetzelfde gebied. Zijn opzet was buitengewoon leer
zaam, daar de diverse bijwerkingen, w a a r a a n de zegels op 
p laa t te herkennen zijn, waren aangegeven. Ook de kleuren
sl ingers gaven duidelijk te zien, hoeveel kleuren eenzelfd« 
p l a a t kan ver toonen en hoe de kleur geleidelijk n a a r die val 
een volgende plaa t overgaa t . 

De derde groote ver rass ing was de proevencollectie van ii 
Klink. N a d a t de heer Van Nifter ik zooveel zeldzaam mate
r iaa l in zijn proevenverzamel ing had bijeengebracht, zou me' 
het nauwelijks mogelijk achten, d a t nog een ander een der 
gelijke collectie met zeldzaamheden bijeen kon brengen, 
trof, dat in deze verzamel ing soms vrij gewone s tukken ont 
braken . Wellicht is da t de oorzaak, da t de j u ry aan deze ver 
zameling geen goud heeft toegekend 
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Weliswaar bood de collectie van den heer Stuyek te Ant
™"'lwerpen voor de kenners geen groote verrassing, niettemin was 
'J '̂" iet een groot genoegen deze fraaiste collectie van de eerste 

, jmissie Nederland, die op de tentoonstelling te Weenen een 
f̂ ' ier eerste prijzen heeft verworven, hier terug te zien, en men 
ß noet den heer Stuyek dankbaar zijn, dat hij zonder mede te 

. '̂  jingen de Nederlandsche verzamelaars wel heeft willen laten 
' genieten van hetgeen deze grootmeester der platers in jaren

■ lange ijverige studie heeft ontdekt en bijeengegaard. 
'* Vermelding verdient nog, dat én de collectie eerste emissie 

'oote Nederland van den heer Polling én die van den heer Van 
Strijen sinds de l aa t s t e tentoonste l l ing aanmerkel i jk bleken 
te zijn voorui tgegaan. 

Van volgende emissies dient genoemd te worden de kleine 
maar bijzonder in te ressan te inzending van den heer Van 
Woerden, die het niet met de plaa t s van zijn verzamel ing 

ei'kt 
nde 
alle 
nste 

■ [ getroffen had. Verschillende aard ige vondsten bij de boekdruk
^ l zege's van 1872 en 1876 werden getoond, o. a. werd het feit 
f jnthuld dat de bekende plaa t fouten van de 5 cent 1872 niet 
ĵ '̂ l' iteeds op dezelfde p laa t s van het vel te vinden zijn, en dat er 
.K lus meer dan een „ze t t ing" moet zijn geweest . De zeer mooie 

'̂ rergioote teekeningen vielen bij deze inzending op. 
°ro4 ^ ' ' '^^^^. V ^ " Truijen toonde zijn gespecial iseerde verzame
" 1 ling ■:' c. 1872, met bij de t andingen enkele curiosi tei ten, waar 
' bjj de tanding ongeveer midden door het zegel liep. Verder 
i j , ïen Ci'erzicht van de afs tempel ingen op dit zegel. 

ij In de kampioensklasse t roffen wij in de eers te afdeeling 
jen uude bekende aan, de fraaie speciaalverzamel ing Neder

21̂1 land van den Belgischen vader lander P. J . Maingay. Ook hier 
gjj was wat de opzet van de eers te emissie betrof, een belang

rgiij. rijke voorui tgang tegenover Rot te rdam te bespeuren. Aan de 
til]« ;ollerde waren t hans toegevoegd de zeldzame 5 c. s taalblauw, 

, äveiuens in een strip van drie stuks. Voorts twee strippen van 
;t( ie II c. met hoorn en geretoucheerde hoorn (platen 7 en 8). 

Il Je tweede afdeeling was buiten mededinging de unieke 
an hstorisch zoo interessante en leerzame collectie landmails 

dl ran den heer Van Nifterik ondergebracht. 
Ir de derde afdeeling was een zware strijd tusschen drie 

loliecties die elk in haar aard zeer bijzonder zijn en feitelijk 
dezi moeilük met elkander konden worden vergeleken. Het waren 

"e "ich steeds verder uitbreidende collectie Kaap de Goede 
loop van den heer Van Essen, de zoo buitengewoon fraai, 

geheel naar Kohl opgezette collectie Bulgarije van den heer 
Joricsen, en de studie van de Mercuriuskoppen van Grieken
land van den heer Hoek te Rotterdam. 

Dr Bulgarijeverzameling, reeds van de vorige tentoon
itii stelling te Rotterdam bekend, muntte uit door keurige ver

zorging, welke aan dit uitgebreide object besteed was. De 
all verzameling is grootendeels volgens Kohl's handboek opgezet, 
no| maar men trof bovendien ook nog vele gegevens uit andere 
gel bronnen aan, o. a. van eenige bekende handelaren in Bulgarije. 

Op een enkel zegel na was dit land tot in alle bijzonderheden 
compleet, hoewel van de oude uitgiften de blokstukken man
keerden. De kwaliteit der zegels muntte uit door buitengewone 

rke|fraaiheid. 
Het is merkwaardig dat van een zoo moeilijk land als 

Griekenland op deze overigens in Europa niet sterke ten
aaii toonstelling drie collecties aanwezig waren, die er in haar 

soort alle drie mochten zijn. De heer Hoek toonde zich zijn 
III naam van Griekenlandexpert in alle opzichten waardig. De 
Eei verzameling kan echter ongetwijfeld nog worden uitgebreid 

met vele kleurvariaties, strooken, paren of blokken. 
De collectie van dr. Schonebaum op hetzelfde gebied toonde 

niet minder ernstige studie en belooft veel voor de toekomst; 
zij is evenwel nog voor groote uitbreiding vatbaar. 

De heer Tinkelenberg uit Hilversum kon erop bogen, dat hij 
ook de andere uitgiften van dit land niet had verwaarloosd. 

In de afdeeling rariteiten van Nederland deed de heer ir. 
Klink ons wederom versteld staan, o. a. door een postfrisch 
blok van de foutdruk 5 c. oranje en een niet minder zeldzaam 
blok van de 10 c. Ned.Indië eerste uitgifte getand ongebruikt. 
Voorts een brief met een blok van 10 stuks der 5 c. 1852 
in prachtconditie. 

De heer Paraira vertoonde in deze afdeeling het zeldzame 
vliegzegel van Ned.Indië met kopstaanden opdruk en de 25 c. 
emissie 1867 van Nederland getand 14:14. 
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Mr. W. S. Wolff de Beer liet buiten mededinging eveneens 
eenige rariteiten van Nederland zien, w. o. een postfrisch blok 
van dezelfde 25 c , benevens weinig voorkomende ongetande 
zegels. 

Zeldzame porten waren ook te zien van den heer Paraira, 
w. o. de 1 K c. type III getand 11^:12, en verschillende proef
porten (alle 3 typen van de 2>4 c ) . 

Van de collectie Klink zij nog vermeld de 1>̂  c. port type III 
getand 11>^:12. Van dit uiterst zeldzame zegel waren er niet 
minder dan 3 op de tentoonstelling te bewonderen; er zijn 
er misschien in het geheel slechts 4 bekend! 

De geheimzinnig verdwenen vellen portzegels van Curagao 
uit de collectie Manus doken op deze tentoonstelling op als 
inzending van den heer Schwarz te Amsterdam. Een dergelijk 
begin belooft wat voor de toekomst. 

Onder de gespecialiseerde collecties van Europa blonk de 
collectie Hannover van den heer Wittkämper uit door schoon
heid van kwaliteit en zeldzaamheid van stukken, waaronder 
het eenig bekende blok van de 10 groschen gebruikt. De ver
zameling was voor deze tentoonstelling zeer mooi te noemen, 
hoewel dit object nog niet ten volle was aan te merken als 
speciaalverzameling. Randnummers waren alleen van de 1 gr. 
groen aanwezig. Van andere waarden slechts een enkel exem
plaar. De algemeene indruk en opzet waren zeer goed. 
(Proeven en ontwerpen van Hannover zijn niet bijzonder zeld
zaam. Aan deze verzameling kan nog heel wat tijd, geld en 
moeite besteed worden.). 

Zeer fraai en uitvoerig gespecialiseerd was ook de collectie 
Luxemburg van den heer Eijgenraam. De eerste emissie 1852 
was zeer mooi vertegenwoordigd en vooral wat de kwaliteit 
betreft schitterend te noemen. Prachtige kleurschakeeringen 
van het roode zegel (1 sbgr.). De uitgiften na 1852 zouden 
echter veel uitgebreider kunnen zijn, zoowel wat verscheiden
heid in kleuren betreft, als paren, strooken en blokstukken, 
waarvan slechts eenige aanwezig waren. En dit is juist bij 
de emissie 1859 zoo moeilijk te vinden in mooie kwaliteit. 
Verder mankeerde hier en daar nog een enkele tanding
variëteit. De dienstzegels waren zeer goed vertegenwoordigd 
en bijna — ook in de afwijkingen van den opdruk — zoo goed 
als compleet. Vooral het zeldzame zegel van 1882, 5 fr. met 
schuinen opdruk S. P. ongebruikt (Yvert nr. 66), is ver
meldenswaard. Het „bijschrijven" bij deze verzameling was 
echter niet zoo heel mooi, waardoor de algemeene indruk 
wel eenigszins beïnvloed werd. 

(Slot volgt). 
Gewijzigde bekroning. 

In afwijking van de oorspronkelijke beslissing van de jury 
is aan den heer J. Poulie te Amsterdam voor zijn gespeciali
seerde verzameling Letland (klasse VIII, afd. E, nr. 53) een 
gouden medaille door de jury toegekend. 

VERVOLG VERSLAG VAN DE BONDS
VERGADERING OP 8 SEPTEMBER 1934 

TE AMSTERDAM. 
Aanvulling Bondsverslag. 

In het Bondsverslag verzuimde ondergeteekende gewag te 
maken van de sympathieke tafelrede, welke de penning
meester der Nederlandsche Vereeniging gedurende den feest
maaltijd hield ter herdenking van den overleden voorzitter, 
wijlen den heer Van der Schooren, wiens weduwe den voor 
haar zwaren gang naar de officieele opening der Nationale 
Tentoonstelling had verricht. Op voorstel van den heer Klink
hamer zou haar een telegram worden toegezonden, dat voor
gelezen en met bijval begroet werd. Door een ongelukkig toe
val is dit telegram echter niet verzonden. 

Utrecht, 24 September 1934. 
De 2e Bondssecretaris, 

W. G. DE BAS. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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J a a r v e r s l a g van den Bondssecretar is . 
He t doet mij een buitengewoon groot genoegen u te kunnen 

mededeelen, da t onze Bond, ondanks den crisistijd, in leden
aan ta l is voorui tgegaan. Wij hebben 11 leden-vereenigingen 
met op 1 Juli 1934 2234 leden, zoodat ons to taa l met 9 leden 
is vermeerderd . 

Met eenige nog niet aanges lo ten vereenigingen werd over 
aans lu i t ing gecorrespondeerd. Hierbij bleek steeds de groots te 
hinderpaal te zijn onze vereischte, da t de vereeniging koninklijk 
moet zijn goedgekeurji. Met een vereeniging, die de konink
lijke goedkeur ing heeft aangevraagd , zijn wij nog in 
correspondentie . 

Door he t t e rugbrengen van he t aan ta l bes tuurs leden to t 7, 
moest een nieuwe functionaris voor penningmees te r worden 
aangewezen. Deze t a a k heeft de heer Poll ing op zich genomen. 
De bezet t ing der overige functies bleef onveranderd. 

De kapi t te lvergader ing besloot de Bondsmedaille uit te re i 
ken aan den heer Vellinga te A m s t e r d a m ; de wisselbeker werd 
veroverd door den heer Vuijst ingh te Utrecht . 

In het afgeloopen j a a r werden 4 bes tuursvergader ingen ge
houden, en wel op 7 October, 12 November, 6 J a n u a r i en 21 
Apri l . De vers lagen hiervan werden in het Neder landsch 
Maandblad voor Philatel ie opgenomen. Deze ui tvoerige notulen 
veroorzaakten een overschrijding van den pos t drukkosten 
He t werd door het bes tuur echter een Bondsbelang geacht , 
da t leden en niet-leden van den Bond door deze notulen kennis 
nemen van onze werkzaamheid . 

Daa r het Bondsbestuur geen bijzondere punten van be
sprek ing had voor een z.g. vóórvergader ing en ook van geen 
der aangesloten vereenigingen een verzoek hiertoe was binnen
gekomen, werd besloten dit voorjaar geen vóórvergadering-
te houden. 

N a a r aanleiding van ingekomen adviezen was het Bonds
bes tuur van oordeel, da t de s t a tu ten van het kapi t te l van de 
Bondsmedaille herziening vereischten. Deze werden volgens 
de bepalingen in een gecombineerde vei-gadering van het 
Bondsbestuur en de bezi t ters van de Bondsmedaille op 21 
Apri l j . l . gewijzigd. Deze gewijzigde s t a tu ten der Costerus-
medaille werden a a n alle leden-vereenigingen toegezonden, 
terwijl zij bovendien werden opgenomen in het Maandblad van 
16 Mei j . l . 

Tevens zijn, overeenkomst ig de besl issing van de vorige 
Bondsvergader ing, on twerp-s ta tu ten g e m a a k t voor een me
daille, welke van Bondswege kan worden toegekend aan hen, 
die zich verdienstelijk hebben gemaak t voor de philatelic in 
het a lgemeen en/of voor den Bond in het bijzonder. De heer 
Waller heeft toes temming verleend zijn naam aan deze me
daille te verbinden en zijn erkentelijkheid u i tgesproken voor 
de waardeer ing , w a a r v a n de Bond in dezen vorm jegens zijn 
persoon heeft doen blijken. Deze on twerp-s ta tu ten zullen nog 
heden aan uw oordeel worden onderworpen. 

Ui t de gehouden correspondent ie me t het hoofdbestuur der 
P.T.T. is gebleken, da t de proeven met eenheidstanding hebben 
voldaan en da t dit in den vervolge de eenige tanding zal zijn; 
de ro l tand ing verva l t derhalve. 

Op verzoek van den Bond heeft het hoofdbestuur der P.T.T. 
zoowel hier te lande als in Ned.-Indië beslist, dat de post
s tukken, verzonden met Pe l ikaan en Pos t jager , van een aan
komsts tempel zouden worden voorzien. 

Met het Depar t emen t van Koloniën werd gecorrespondeerd 
over den verkoop van res tan ten afgestempelde A.M.V.J.-zegels. 

N a a r aanleiding van een opmerking, door een der leden van 
„HoUandia" gemaak t , werd een onderzoek ingesteld naa r op
druk en afs tempel ing der zegels voor het Pe rmanen te Hof 
van In te rna t iona le Jus t i t i e . H e t vers lag van he t door den 
deskundige, den heer Van Ledden Hulsebosch, gehouden onder
zoek is opgenomen in het Maandblad van 16 Maar t 1934. De 
vereenig ing , ,Hollandia" heeft de zeer t e waardeeren gulheid 
gehad, den Bond alle kosten, aan het desbetreffend onderzoek 
verbonden, te vergoeden. He t verzoek aan den betrokken mi
nister , deze opdrukzegels onafgestempeld verkr i jgbaar te 
stellen, heeft niet tot een gewenschte u i tkomst geleid. 

Besloten werd een proef te nemen, om de namen van per
sonen, die zich schuldig maken aan ongewenschte prakt i jken 
op philatel is t isch gebied, slechts éénmaal in he t Maandblad te 
vermelden en overigens geregeld in het Maandblad bekend te 

maken tot wien belanghebbenden zich desgewenscht kunnen 
wenden t e r verkr i jging van inlichtingen omt ren t betrouw. 
baarheid van personen op philatel is t isch gebied. O. a. dooi 
dezen maa t r ege l is er gelukkig weer een betere verstand 
houding on t s t aan met de H. P . V. Wij hopen, da t over niet 
al te langen tijd deze vereeniging weer moge besluiten deel 
uit t e maken van onzen Bond. 

Met den Raad van Beheer van he t Maandblad werd over
eengekomen, da t wij genegen zijn in het vervolg de helft van 
de zet- en drukkos ten t e betalen voor he t vers lag van de jaar-
lij ksche Bondsvergader ing over he t deel, da t alleen Bonds
belang is. 

H e t Bondsbes tuur besloot deel t e nemen voor 5 aandeeleii 
ä ƒ 5,— in het waarborgfonds der door de Nederlandsche Ver
eeniging van Pos tzege lverzamelaars te houden nationale ten
toonstel l ing en als ex t ra prijs de Bondsmedaille t e r beschikking 
van de j u ry te stellen. 

De Bond werd ver tegenwoordigd op den Belgischen Philate-
l is tendag te Brugge , evenals op het 9e congres van de F. I. P, 
t e Lugano . De vers lagen h iervan zijn opgenomen in he t Maand
blad van respectievelijk 16 Jun i en 16 Juli j . l . Hier moge 
nog even gewezen worden op het groote nut , da t wij * egel
m a t i g in het bui tenland ver tegenwoordigd worden. 

De pogingen van den Bond — via de F . I. P. — op het post-
congres te Cairo, om enveloppen en kaa r t en , voorzien van in
gedruk te waarde-aanduiding , als d rukwerk of ak ten te doen 
verzenden, leidden niet to t de gewenschte ui tkomst . 

De Bond heeft bij de F . I. P. een voorstel ingediend, om 
den aangesloten Bonden te verzoeken een reserve-juryli- ' aan 
te wijzen, da t bij in te rna t ionale wedstri jden he t jurylul, in 
geval van verhinder ing, kan vervangen. Dit voorstel is op het 
congres te Lugano aangenomen. 

De p ropaganda voor de philatel ic onder de jeugd blijkt zeer 
veel moeilijkheden met zich mede te brengen. H e t Bondsbe
s tuu r heeft het daa rom wenschelijk geacht uwe vergadering 
voorstellen te doen om ter zake een commissie te benoemen, 
opdat de jeugd nader tot onze liefhebberij wordt gebracht . 

Ams te rdam, 8 September 1934. ^^ ^^^^^^ secretar is . 

W. G. ZWOLLE, 
Vers lag van het hoofd van den 

keur ingsdiens t 1933-1934. 
Evenals vorige j a ren was mijn samenwerking met de leden 

der keuringscommissie , de beeren dr. F renke l en S. Kuisei 
hoogst a angenaam en breng ik dan hiervoor aan deze beeren 
mijn oprechten dank, mede ook aan de beeren Waller, Van 
Nif ter ik en Tresl ing, wier hulp wij een enkele maal moesten 
inroepen, en ten slot te ook aan den heer Blok, procuiatie-
houder der f i rma Keiser & Zoon. 

Dit j a a r waren meer ve rzamelaa r s dan vorige jaren in
zenders van te keuren zegels, hetwelk een verblijdend teeken is. 

Zegels bui ten Neder land en Koloniën moest ik buiten-
landschen keurmees te rs voorleggen. 

Dit tijdvak waren er 39 inzendingen met 95 zegels van 
Nederland en Koloniën, en 3 inzendingen met 10 zegels van 
andere landen. 

Meerdere zegels, vooral van Neder land en Koloniën, werden 
niet goedgekeurd. 

Na af t rek van alle onkosten kon ik ƒ 91,63 aan den pen 
n ingmees te r a fdragen. He t tar ief der keur ingskos ten werd 
in verband met den speciaal-catalogus voor Neder land en Ko 
loniën, u i tgegeven door de handelaarsvereenig ing , eenigszins 
gewijzigd. 

De heer Mar tens te A m s t e r d a m bedankte als keurmeester 
voor de zegels van Venezuela. 

He t falsif icatenalbum is gereed, doch was de aanschaffing 
van een tweede album noodzakelijk. De heer Van Essen 
schonk dit aan den Bond, waarvoor hem hier hartelijk dank 
wordt gezegd. Van de beeren Cramerus te Breda, Polling te 
Helder en Quirijnen te Ginneken mocht ik vele vervalschingen 
ontvangen; ook dezen beeren veel dank, terwijl ik mij gaarne 
houd aanbevolen voor gif ten van falsif icaten. 

De keuringscommissie beveelt het bureau in uw voort
durende belangstel l ing aan, ten ba te van uzelven en tot heil 
der Philatelie. g g t hoofd van den keuringsdienst , 

P . J O R I S S E N P.Czn. 
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Verslag van de werkzaamheden van het 
Bondsinformatiebureau 19331934. 

Het is heden al voor de vijftiende maal, dat ik u verslag 
uitbreng. In de 15 jaren, dat het Bondsinformatiebureau be
staan heeft, zijn de werkzaamheden voortdurend toegenomen. 
Het aantal gevallen, dat informaties gevraagd werden, nam 
echter af. De meeste zaken betroffen dit jaar verzamelaars, 
die door andere verzamelaars of door handelaars bedrogen 
waren. Soms ook ging het over leveranties, die niet goed uit

•oerd waren en waarover oneenigheid \va.s ontstaan. Een 
paar keeren was het weer een klacht van een veilinghouder, 
die de verkochte kavelingen niet betaald had gekregen. Ook 
kwam het eenige malen voor, dat valsche zegels geleverd 
waren. 

Ar.n de praktijken van prof. Lemmens te Ottignies heb ik 
oodanige publiciteit gegeven, dat hij er mee opgehouden is. 

Thaiis is er nog een andere zaak in handen der justitie. Het 
betreft een handelaartje te Nijmegen, die valsche Letland
zegels aan den man had gebracht. Den meesten last heeft mij 
echter veroorzaakt de Duitscher Hochmuth, wonende te Ham
burg, die advertenties in het Maandblad had geplaatst en 

irop veel zegels had ontvangen. De retourzendingen bleven 
echter altijd uit. Genoemde persoon is ook, evenals de reeds 
vendelde Nijmegenaar, voor oplichterij bij de justitie aan
geklaagd. 

T' t mijn genoegen moet ik hieraan toevoegen, dat het mij 
in de meeste gevallen altijd gelukt is, de onderscheiden kwes
ties mt een goed einde te brengen en de wederzijdsche partijen 
tevieden te stellen en, wat zeer zeker voldoening geeft, de 
schuldigen hun welverdiende straf te doen ondergaan. 

De beheerder van het Bondsinformatiebureau, 
J. A. KASTEIN. 

NieuWe . 
Uitgfiflein 

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

AFGHANISTAN. 

MÉ«H M * M 

Gelegenheidszegel 
volgens afbeelding: 

50 pools, groen. 

AUSTRALIË. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de dienstzegels, geper

foieerde letters O S in onderstaande frankeerzegels: 
2 shillings, bruinlila. (Yvert nr. 63). 
5 „ geel en grijs. (Yvert nr. 64). 

10 „ rose en grijs. (Yvert nr. 44). 
BASUTOLAND (September 1934). 
Dienstzegels, opdruk Official op frankeerzegels in de 

nieuwe teekening: 
'A penny, groen. 

6 pence, bruingeel. 
BELGIË. 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling van oorlogsafstem

pelingen, gehouden door de club der oorlogsinvaliden, ver
schenen de frankeerzegels: 

75 c. + 25 c, zwartolijf. 
1 fr. + 25 c , purperlila. 

MÉÉÉÉÉÉÉMÉAÉ 

r i K ■■ I I I l i p 
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Elke entreekaart ad fr. 1,75 gaf recht op aankoop van een 
paar dezer zegels, zoodat de kostprijs per stel 4 fr. bedraagt. 
Zij werden gedrukt in velletjes van 20 stuks (5 rijen van 
4 zegels). 

Met verwijzing naar het medegedeelde op blz. 183 van het 
Septembernummer wordt nog bericht, dat de zegels, verkrijg
baar aan het verzamelaarsloket ten hoofdpostkantore Brussel, 
gedrukt werden in vellen van 100 stuks, eveneens tegen den 
prijs van 4 francs per serie. 

Over deze eigenaardige geste van het postbestuur, alsmede 
over de oplaagcijfers, volgt nader bericht in het a.s. 
nummer. 

Dezelfde zegels zijn thans ook verschenen in andere kleuren 
als algemeene weldadigheidsserie. Te noteeren zijn: 

75 c. + 25 c , violet. 
1 fr. + 25 c, roodbruin. 

In beide gevallen komt de toeslag ten goede aan het Natio
nale Werk der Oorlogsinvaliden. 

BULGARIJE. 

; f M ^ l 
rwwwwwrmivwiumwr^mm 

. . . . . . . . . . . 

Tot ons leedwezen bleven bij 
de vermelding in het vorige 
nummer twee drukfouten on
opgemerkt. De desbetreffende 
serie bestaat uit 6 waarden, 
gelijk de omschrijving dan ook 
aangaf, terwijl de uitgifte 
samenviel met de 55jarige 
herdenking van den slag bij de 
Schipkapas, voor welke gele
genheid het „Monument der 
Bevrijding" werd opgericht op 

een der hoogste toppen van de bergketen. De 14 lewa geeft 
een primitieve afbeelding van dit 40 meter hooge bouwwerk. 
De oprichting van dit monument vorderde twee jaren. 

De oplaagcijfers zijn: 1 lewa 100.000, 2 lewa 1.250.000, 
3 lewa 50.000, 4 lewa 150.000, 7 lewa 150.000 en 14 lewa 
30.000 stuks. , 

Ter gelegenheid van het bezoek van den koning van Yougo
slavië werd dezelfde serie ui*gegeven in andere kleuren: 

1 lewa, geelgroen. ' 4 „ rose. 
2 „ bruingeel. 7 „ lichtblauw. 
3 „ geel. 14 ., lichtbruin. 

Beide series zijn gedrukt op papier met het nieuwe water
merk golf lijnen. 

CHILI. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, portret van president 

Perez: 
30 centavos, roselila. 

Het papier draagt het watermerk vijfstralige ster. 
COSTARICA. 
Frankeerzegel in het type der uitgifte 1924 

(Yvert nr. 125): 
3 centimes, groen. 

DUITSCHLAND. 
Aanvullingswaarde tot de in het vorige 

nummer vermelde rouwserie: 
3 pfennig, grijsbruin. 

In het Hindenburgtype, papier met het 
watermerk hakenkruis, is te melden: 

100 pfennig, oker en grijs. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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F R A N K R I J K . 
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Van de in het vorige nummer aangekon
digde zegels voor „hinderli jke" pakke t ten , 
is de eers te waarde t hans verschenen: 

2 francs, blauw. 

GROOTBRITANNIE (September 1934). 

Frankeerzege l in nevenstaande teekening, 
druk Harr i son & Sons, naa r het fo togravure 
procédé: 

1 penny, rood. 

H A I D E R A B A D (Juni 1934). 
Dienstzegel, opdruk „dienst" in de landstaal op onder

s taande waarde der koerseerende ser ie : 
2 annas , violet. 

I E R L A N D . 
De 1 penny rose in het l andkaa r t  type is, voor den verkoop 

in zegelautomaten, t hans eveneens verschenen met uits lui tend 
horizontale t and ing . 

I T A L I Ë . 
De in het voi'ige nummer vermelde twee zegels met de 

buste van Galvani zijn ui tgegeven t e r gelegenheid van het 
eers te in ternat ionale radiobiologische congres, dat te Venetië 
werd gehouden. 
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t' CENTENARIO 
DELLE EMILITAItEHl' 
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Frankeerzege ls , ui tgegeven te r gelegenheid van het 100jarig 
bas taan der medaille voor mili ta i re verdiens te : 

10 centesimi, bruin. (S ) , 
15 ., gri jsgroen. ( L ) . 
20 „ rose. ( L ) . 
25 „ groen. ( S ) . 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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30 centesimi, bruin. ( L ) . 
50 „ violet. ( L ) . 
75 „ l ichtrood. ( L ) . 

1 1. 25, blauw. ( L ) . 
1 „ 75 | 1 1., roodoranje. ( S ) . 
2 „ 55 + 2 „ bruinrood. ( L ) . 
2 „ 75 + 2 ., donkerviolet . ( L ) . 

De zegelbeelden geven verschillende tafereelen weer uit hel 
mili taire leven. 

Voor dezelfde gelegenheid verschenen de volgende luchtpost 
zegels : 

25 centesimi, donkergroen . ( L ) . 
50 „ grijsblauw. ( L ) . 
75 ., bruin. ( L ) . 
80 „ leiblauw. (L ) . 

1 1. | 50 c , bruingeel . ( L ) . 
2 „ f 1 1., blauw. (L ) . 
3 „ + 2 ,, bru inzwar t . ( S ) . 

Expresse luchtpos tzegels : 
2 1. I 1 1. 25, bruin. ( L ) . 
4 „ 50 I 2 1., karmijn. ( L ) . 

Alle zegels zijn gedruk t n a a r het fotogravureprocédé in dl 
gebruikelijke welverzorgde ui tvoering. 

De pakketpostzegels werden aangevuld met onderst tandf 
waarde in het koerseerend t ype : 

10 lire, lila. 

IVOORKUST. 
Kleurwijziging bij onders taande waarden in de koersetiendi 

l andschapteekening: 
45 centimes, rose en bruinrood. 
75 „ blauw en ul t ramar i jn . 

Waardeopdrukken op bovenvermelde f rankeerzegels en d( 
90 centimes der uitgif te 1930: 

50 op 45 centimes, rose en bruinrood. 
50 „ 75 „ blauw en ul t ramar i jn . 
50 „ 90 „ steenrood en roselila. 

H e t Bulletin Mensuel meldt ten aanzien van deze Meur 
wijzigingen en opdrukken nog het volgende. 

H e t blad meent t e mogen aannemen, dat de kleurveiande 
r ingen het gevolg zijn van een op de drukkerij begane mis 
va t t ing . Om de zegels toch te benut ten werden zij narfi' 
kolonie ges tuurd , terwijl bovendien een deel der oplaag weri| ( 
overdruk t m e t 50 centimes, wijl de p laa t van deze v, lardi 
versleten is. Om l aa ts tgenoemde reden werd ook de 9C een ^ ^ ^ 
t imes , w a a r v a n de voorraad nog zeer groot is, voorzieri vaiB^Ri 
den opdruk 50. Genoemd blad verwacht , dat wanneer v ede) 
to t een nieuwen druk van de 45 en 75 cent imes besloten wordt 
deze vervaard igd zal worden in de oude kleuren. 
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J A I P U R (Jul i 1934). 

Frankeerzege l s in het mahara jah type 
t eks t P o s t a g e : 

2'/2 annas , karmijn. 
6 „ blauw. 

Idem met t e k s t Pos tage and revenue 
2 annas , geelbruin. 

Opdruk Service in karmijn op de fran 
keerzegels : 

1 anna, blauw. (Yver t nr. 35). 
8 annas , grijslila. (Yver t nr . 37) 

L I T A U E N (Augus tus 1934). 
Frankeerzege l s in nieuwe teekeningen 

papier met het gebruikelijke watermerk "■twttwwwnpfw 
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1 dl 

2 centu, rose en donkergeel . ( W a p e n ) . 
10 „ bruin. (3voudig wapenbeeld) . 

1 l i tas, roodoranje en bruinviolet . (Twee symbolische 
vrouwenf iguren) . 

3 „ groen. ( Idem) . 
5 „ bruinkarmijn en blauwgri js . (Ridder op w a c h t ) . 

De l i taswaarden zijn in groot , l iggend formaat , de overige 
in gewoon, s taand fo rmaat . 

LIECHTENSTEIN. 

Ter gelegenheid van 
de op 9 September j .1 . 
gehouden postzegelten
toonstel l ing werd een 
speciaal zegel ui tgege
ven, weergevende he t 
wapen : 

5 fr., bruin. 
Het werd gedruk t in 

een oplaag van 7000 
s tuks (1 zegel per vel
le t je) , n a a r het ontwerp 
van Rudolf Junk te 
Weenen. 

MANDSJOEKWO (Augus tus 1934). 
Ffankeerzegel koerseerend type, papier met het w a t e r m e r k 

goLlijnen: 
'/, fen, sepia. 

MAROKKO (P ransche kan to ren ) . 
Aanvull ingswaarden koerseerende plaa t jesser ie : 

1 franc 25, zwar t . ( S ) . 
1 „ 75, blauwgroen. ( L ) . 

MEXICO. 

Weldadigheidszegels, ui tgegeven ten voordeele van de uni 
veisiteit, opschrift „Pro Univers idad  Correos Mexico": 

1 centavo, oranje. 
5 centavos, gri jsgroen. 

10 „ karmijn. 
20 „ blauw. 
30 „ grijs. 
40 ,, bruinzwar t . 
50 ,, donkerblauw. 

1 peso, kax'mijn en zwar t . 
5 pesos, zwar t en bruinrood. 

10  „ bruin en violet. 
Alle waarden zijn gedruk t in de afgebeelde groot te en in 

staand fo rmaa t ; zij geven verschillende Indiaansche volks
typen of tafereelen uit de huis industr ie en godsdienst ige 
gebruiken weer. 

Luchtpostzegels, ui tgegeven voor hetzelfde doel: 
20 centavos, roodoranje. 
30 „ lila en violet. 
50 „ olijfgroen en bruin . 
75 „ zwar t en groen. 

het afgebeelde l iggend 

1 peso, olijfgroen en blauw. 
5 pesos, bruin en blauwviolet . 

10 „ blauw en roodbruin. 
20 „ bruin en karmijn. 

Alle waarden zijn gedruk t in 
fo rmaat . Men ziet er verschil lende landschappen op weerge
geven, waarboven een vliegtuig. 

Van de f rankeerzegels bedragen de oplaagcijfers: 1 centavo 
20 millioen, 5 c. ] millioen, 10 c. 2 millioen, 20 c. 50.000, 30 c. 
30.000, 40 c. 20.000, 50 c. 10.000, 1 peso 10.000, 5 p . ?, 10 p. ? 

Van de luchtpostzegels werden g e d r u k t : 20 centavos 50.000, 
30 c. 20.000, 50 c. 10.000, 75 c. 10.000, 1 peso 10.000. 

MORVI. 
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Frankeerzege l s in nieuwe 
buste van den m a h a r a j a h : 

3 pies, rose. 
6 „ geelgroen. 
1 anna, bruin. 
2 annas , violet. 

teekening, 

P A N A M A . 
Luchtpostzegel , opdruk Correo Aereo op expressezegel van 

1929: 
20 centesimos, bruin. 

P A N A M A  K A N A A L  Z O N E . 
Frankeerzege l t e r herinn'sring aan de opening van het 

P a n a m a  k a n a a l in 1914: 
3 cents , violet. (Po r t r e t Goetha ls ) . 

P E R U . 
Frankeerzege l s in het monument  type , Simon Bolivar: 

15 centavos, roodlila. 
20 „ violet. 

R U M E N I E . 

kMAAÉ*M*M«ii^MMi 

Van 1421 September j .1. werd in het geheele land een zoo
genaamde ooftweek gehouden, terwijl in de hoofdstad een 
f rui t tentoonste l l ing was geopend. 

Als propagandazegels voor het f ru i tverbru ik verschenen 
twee waarden , beide in hetzelfde f o r m a a t : 

1 leu, groen. 
2 lei, l i labruin. 

Aan den voet der 1 leu s t a a t : druiven brengen gezondheid; 
van de 2 lei: eet zooveel mogelijk fruit . 

De zegels werden zonder toes lag verkocht ; het papier toont 
het koerseerend wate rmerk . 

Frankeerzege l s volgens afbeelding, papier met het koer
seerend w a t e r m e r k : 

2 lei, groen. 
4 „ groen. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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RUSLAND (Mei 1934). 

Frankeerzegels, eeuwfeest van de geboorte van den chemicus 
D. J. Mendelejeff: 

5 kopeken, groen. (S). 
10 „ bruin. (L). 
15 „ rood. (L). 
20 „ blauwviolet. (S). 

Demitrij Iwanowitsch Mendelejew werd op 7 Februari 1834 
te Tobolsk geboren. Als professor was hij werkzaam aan ver
schillende hoogescholen; zijn naam heeft hij gemaakt op het 
gebied der chemie. Hij overleed op 2 Februari 1907 te St. 
Petersburg, nadat hij de wereld verrijkt had met verschillende 
hoogwetenschappelijke werken. 

Herinneringsserie aan den noodlottigen afloop van den 
stratosfeertocht op 30 Januari j.L: 

5 kopeken, bruinlila. (Ussyskin). 
10 „ bfuin. (Wassenko). 
20 „ blauwviolet. (Fedosseenko). 

Alle zegels zijn gediukt op papier met het watermerk 
Griekschen rand en getand. 

TURKIJE. 
Ter gelegenheid van de van 26 Augustus tot 15 Sep

tember j.1. te Smyrna gehouden internationale jaarbeurs 
werden de onderstaande waarden der serie 1930 voorzien 

van den rooden opdruk „Izmir / 9 Eylül 
934 / Sergisi", al dan niet met nieuwe 
waarde: 

10 para, groen. 

w n r » T ^ » ^ ^ p ^ ^ 
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k. op IK k., zwartgroen. 
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20 
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,100 

bruin. 
roodbruin. 
grijsblauw. 
ultramarijn. 
sepia. 
bruin. 
olijf en zwart. 

De oplaag is 10.000 complete series. 
Gedrukt werden de volgende aantallen: drie laagste waarden 

elk 40.000 stuks, 5 op TA kurus 20.000, 6 op 17K kurus 100.000, 
12 K kurus 30.000, overige waarden elk lO.OOÓ stuks. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
De in het vorige nummer vei'melde 

propagandazegels voor toerisme wer
den aangevuld met de waarden: 

mm mmmmm^9^^ 
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6 cents, blauw. (L). 
8 „ lichtgroen .(S). 
9 ,, roodoranje. (L). 

De zegelbeelden stellen voor: 
6 c. Craterlake, een kratermeer in den staat Oregon 
8 c. De groote witte troon, een eigenaardig bergmassief 

in het Zion Nationale park in den staat Utah. 
9 c. Gezicht op het Glacier National Park in Montan i; op 

den achtergrond de berg Rockwell, op den voorgrond he( Two 
Medicine meer; een prachtig uitgevoerd natuurtafereel. 

Het in het vorige nummer 
aangekondigde expresse !acM
postzegel is verschenen iii re
venstaande teekening, he' wa
pen der republiek: 

16 cents, blauw. 
Den heer Abma te (rand 

Rapids vriendelijk dank voor 
toezending en bericht. 

Het in het vorige nui; mer 
aangekondigde blok van 6 tuks 
der waarde 3 cents is ; 'rans 

verschenen. Op de randen staat vermeld: „In complimei t to 
the American Philatelic Society for its convention anr' ex
hibition" enz. 

YOUGOSLAVIE. 
Frankeerzegels in het koerseerend koningstype, druk. ars

teeken in Cyrillisch schrift (twee woorden) aan den voet. 
1 dinar 75, karmijn. 
3 „ 50, ultramarijn. 

ZWITSERLAND. 
Ter gelegenheid van de nationale postzegeltentoonste"ing 

te Zürich, gehouden van 29 September tot 7 October j.1., \.erd 
een speciaal blok uitgegeven volgens afbeelding. 

IMAMMM 

«NÄBA» 1934 ZÜRICH 
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NATüONAtE BRIEFMARKENAUSSTELLUNG 

De daarin opengenomen zegels zijn: 
5 rappen, blauwgroen. 

10 „ violet. 
15 „ oranje. 
20 „ rood. 

Het omschrift Ijidt: „Naba" 1934 Zürich" bovenaan; onder
aan en aan de zijden: „Exposition Nationale de Philate'ie" 
(Fransch, Duitsch en Italiaansch). 

Firma Zumstein & Co. te Bern dank voor toezending. 
Dienstzegels, opdrjk Société / des / Nations op frankeer

zegels in de nieuwe teekeningon: 
3 centimes, olijfgroen. 

20 „ ultramarijn. 
V. B. 
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eVcr^acliteii 
îeiuVe Uitgiften 

Pplaa^cij'fers.en).} 

BELGIË. 
Philatélisme meldt, dat het Benoitzegel verkrijgbaar blijft 

tot ultimo November a.s. en voor de frankeering geldig is tot 
1 Juni 1935. Op 1 December a.s. zal de onverkochte voorraad 
worden vernietigd. 

De heer Van Caspel bericht ons nog, dat voor het gewone 
verkeer de 75 centimes en 1 franc gedrukt zullen worden in 
bruin, respectievelijk karmijnrood. Omtrent de andere waarden 
staat nog niets vast. De voorraden der tegenwoordige zegels 
zullen worden opgebruikt en eerst langzamerhand worden ver
vangen door de nieuwe, omtrent wier kleuren nog niets is 
bepaald. In het voornemen ligt, de lagere waarden te drukken 
m Typografie, de hoogere in taille^douce, maar vast bepaald 
IS dit nog niet, evenmin kunnen data van uitgifte opgegeven 
woi'den. 

Dank zij de zeer gewaardeerde 
bemoeiingen van den heer Van 
Caspel zijn wij reeds nu in de ge
legenheid den lezers hierbij de 
afbeelding te brengen van de ko
mende antituberculosezegels. Het 
desbetreffend bericht in L' Echan
giste Universel is onjuist. 

Genoemde heer meldt ons nog, 
dat reeds vellen valsche invaliden
tentoonstellingszegels in omloop 

zijn gebracht; klachten hierover zijn ingediend bij de justitie. 
Het ■zegeltje 10 op 40, 1934 (Yvert nr. 376), dat schaarsch 

was en met opslag aangeboden werd, is dezer dagen weer 
vei schenen op drukwerk uit de provincie. 

Voor zijn meldingen aan genoemden heer hartelijk dank. 
BRAZILIË. 
Het Bulletin Mensuel meldt de oplaagcijfers van de tentoon

stellingsserie van 1934, Yvert nrs. 264267. 
Deze zijn: 200 reis 150.000; 400 reis 150.000; 700 reis 75.000; 

1000 reis 50.000 stuks. 
CHILI. 
De twee zegels, uitgegeven ter herdenking aan het eeuw

feest der grondwet, Yvert nrs. 153154, zijn buiten omloop 
gesteld. 

GRIEKENLAND. 
Men bereidt de uitgifte voor van een frankeerzegel in de 

waarde 8 drachmen, zijnde het port voor een brief van enkel
voudig gewicht voor het buitenland. 

Voorts wordt overwogen de luchtpostserie aan te vullen 
met de waarden 3, 30 en 100 drachmen. Bovendien verschijnt 
binnenkort een verplicht toeslagzegel in de waarde 20 lepta, 
waarvan de opbrengst ten goede komt aan de stad Salonika, 
ter bestrijding van de kosten der jaarbeurs. 

MEXICO. 
Naar het 111. Briefmarken Journal meldt zullen de ver

schillende openbare en staatsdiensten vanaf 1 Januari a.s. 
worden uitgerust met frankeermachines, waardoor de dienst
zegels zullen vervallen. 

»v« 

OOSTENRIJK. 
Op 22 dezer verschijnt het herinnerings

zegel aan den vermoorden kanselier Doll
fuss. in de waarde 24 groschen. 

Aan Die Postmarke ontleenen wij de af
beelding; de teekening is afkomstig van 
prof. Rudolf Junk, terwijl Arthur Schuiicht 
de gravure verzorgde. 

Binnen afzienbaren tijd verschijnt in drie 
nieuwe teekeningen een serie portzegels, 
waarop de dubbele adelaar, het nieuwe 
staatswapen, zal voorkomen. 

De reeds vroeger aangekondigde z.g. bouwmeestersserie 
verschijnt eerst in November a.s. 

PANAMA. 
De in het vorige nummer vermelde zegels, uitgegeven ter 

gelegenheid van het 25jarig bestaan van het Instituut Natio
naal, werden in de volgende aantallen gedrukt: 

1 c. 100.000, 2 c. 150.000, 5 c. 50.000, 10 e. 250.000, 12 en 
15 c. elk 15.000 stuks. 

PORTUGAL. 
De Duitsche consul C. George te Lissabon, de bekende spe

cialiteit in Portugalzegels, deelt aan Das Postwertzeichen 
mede, dat het nieuwe 40 c. zegel, violet, met beeltenis van 
generaal Carmona, geen gelegenheidszegel is, maar de voor
looper van een nieuw stel, dat de Lusiades vervangen zal, 
met verschillende afbeeldingen, waaronder van Hendrik den 
Zeevaarder, van de zoogenaamde Dianatempel te Evora, enz. 

TRANSJORDANIE. 
Het Bulletin Mensuel meldt de verkoopcijfers der plaatjes

serie van 1933, waarvan de restvoorraden op 31 Januari j.l. 
werden vernietigd. 

Verkocht werden: 1 m. 113.579, 2 m. 118.574, 3 m. 81.618, 
4 m. 55.533, 5 m. 25.905, 10 m. 22.853, 15 m. 75.434, 20 m. 
19.081, 50 m. 6.565, 90 m. 4.027, 100 m. 4.054, 200 m. 2.889, 
500 m. 1.883, 1 £ 1.513. 

TURKIJE. 
Het Bulletin Mensuel van L. Hermouet te Parijs maakt 

bekend, dat op 15 October portzegels zullen uitgegeven wor
den met beeltenis van den gazi Kemal ter waarde van 20 p., 
2, 3, 5 en 12 kurus, in 3 millioen exemplaren. 

ZWITSERLAND. 

De teekeningen 
Geneve. 

De Berner Briefmarken Zeitung brengt 
reeds de afbeeldingen der Pro Juventute
zegels van dit jaar. 

De uitvoering is gelijk aan die dei 
vorige uitgifte: jonge vrouwen in de 
kleederdracht der afgebeelde landstreek. 
De 5 rappen toont een vrouw uit Appen
zell, de 10 rappen een uit Wallis en de 
20 rappen een meisje uit Engadin. 

Op de hoogste waarde, de 30 rappen. 
is afgebeeld de geleerde en dichter Al
brecht von Haller uit de eerste helft der 
18e eeuw. 

zijn afkomstig van Jules Courvoisier in 
V. B. 

Nederlanci 
en 

Overzecsche 
Gewesten 

NEDERLAND. 
Het KoninginEmmazegel verschenen. 

Op 1 October is het Emmazegel ten 
bate van de tuberculosebestrijding ver
schenen. De frankeerwaarde is, zooals 
gemeld, 6 cent, de toeslag is 2 cent. 
De nettoopbrengst boven de frankeer
waarde komt ten goede aan de Neder
landsche Centrale Vereeniging tot Be
strijding der Tuberculose. Aan het zegel 
ligt ten grondslag een fotografisch por
tret, gemaakt door den hoffotograaf F. 
Ziegler; het is voor de gravure bewerkt 
door den heer W. J. Rozendaal en in 
staal gegraveerd door den heer H. See
gers te Haarlem. 

Het op de tentoonstelling te Amster
dam getoonde exemplaar was grijszwart; 
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het definitieve zegel blijkt b l a u w van kleur te zijn, ongeveer 
dezelfde tint als het crisiszegel van 6 cent. 

De tanding is 13:14 (kam). Het zegel is gedrukt in vellen 
van 100. De velranden zijn blanco, op de dubbele blauwe liJn na. 
Op het midden van den onderrand een plaatnummer; wij zagen 
de nummers 1, 2, 3 en 4. Het zegel sluit geheel aan bij de 
beide crisiszegels. Het is gedrukt op papier zonder water
merk. 

De vrij lichte blauwe kleur was eenigszins een verrassing. 
Het publiek vroeg, naar wij vernamen, de eerste dagen her
haaldelijk om „rouwzegels" en was dan zeer verbaasd, blauwe 
zegels te ontvangen. 

Dienstorder 547bis meldt: Van 1 October tot 30 November 
zijn de Emma-zegels verkrijgbaar. Een eerste voorraad zal 
t i j d i g worden toegezonden; met den verkoop mag niet vóór 
1 October begonnen worden. 

Het is nog niet bekend tot welken datum het zegel geldig 
is voor de fi'ankeering; dit zal nader bekend worden gemaakt. 

Evenals zulks bij de Nederland-Curagao-zegels het geval 
was, waren de Emma-zegels op den vastgestelden datum noch 
in Amerongen noch ergens in de omgeving verkrijgbaar. Dat 
dit een slechten invloed op den verkoop heeft, behoeft geen 
betoog. Wij hoorden van menschen, die tot 1 October gewacht 
hadden met het inslaan van nieuwe postzegels, mei de be
doeling om Emma-zegels te koopen, en nu noodgedwonger 
gewone zegels moesten nemen. Het is een feit dat in de 
eerste dagen de animo voor nieuwe zegels het grootst is; dat 
mag ook niet vergeten worden! 

Er mag toch wel voor worden gezorgd dat dit voortaan in 
orde is, en dat de aflevering aan de kantoren tijdig geschiedt, 
zooals in de dienstorder toegezegd werd! 

Het is een mooi zegel met een lagen toeslag; deze factoren 
zullen hopelijk hun uitdrukking vinden in een zeer druk 
gebruik. 

Wijziging verkoop Cura^ao-zegels. 
Een circulaire van het hoofdbestuur der P.T.T. meldt het 

volgende. 
De bij den controleur nog aanwezige voorraden van de her

denkingspostzegels Nederland-Curagao zijn nog zoo groot, 
dat te voorzien is dat deze zegels op 31 December (einde van 
den verkoop) niet alle zullen zijn verkocht indien ze, zooals 
nu het geval is, alleen op speciaal verzoek aan de loketten 
worden verkocht. 

Daarom wordt nader bepaald, dat de postdirecteuren den 
verkoop zoodanig moeten regelen dal de voorraden op 31 De
cember uitverkocht zijn; echter moeten tot het laatst toe de 
aanvragen van het publiek naar deze zegels kunnen worden 
ingewilligd. Als het publiek dit verlangt moeten natuurlijk 
zegels van de gewone uitgifte (en het vredespostzegel) ge
leverd worden. 

Door den controleur zullen in de maanden October en No
vember bij aanvragen van zegels van 6 en 12% cent voor 
een gedeelte herdenkingszegels worden verstrekt. 

De nieuwe tanding. 
Ditmaal is de 60 cent zwart met de nieuwe tanding 13>2:12i4 

te melden. Er ontbreken nu nog slechts 4 waarden in de serie 
frankeerzegels, n.1. de 4, TA, 21 en 50 cent. 

De 30 cent luchtpost weer verkrijgbaar. 
Opnieuw zal het driehoekige luchtpostzegel voor speciale 

vluchten gebruikt kunnen worden, ditmaal voor de Mac 
Robertson race naar Australië, waaraan, zooals men weet, het 
Douglas-vliegtuig van de K.L.M, zal deelnemen. 

De met dit vliegtuig te verzenden correspondentie moet de 
aanwijzing „Per Mac Robertson race" dragen, bestemd zijn 
voor Ned.-Indië of Australië en volledig gefrankeerd worden. 
Het luchtrecht, dat gedeeltelijk met tenminste één driehoekig 
luchtpostzegel van 30 cent voldaan moet worden, bedraagt 
ƒ 1,— per 10 gram. 

Het driehoek-zegel wordt van 1 October af tot het vertrek 
van het vliegtuig op de postkantoren verkrijgbaar gesteld. 

Een bericht uit Den Haag, vermoedelijk van de K.L.M, af
komstig, luidt: „De kosten worden gedekt door 300 kg. post 
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en drie passag ie r s . " We hopen voor de K.L.M, da t dit gewicht 
a a n pos t bere ikt zal worden. ■ 

Volgens berichten van begin October is er zeer veel animo 
voor deze postverzending, al duizenden brieven uit Nedeiland 
en honderden uit het buitenland waren reeds ingeleverd. De 
K.L.M, heeft een speciale enveloppe beschikbaar gesteld, waai 
groote v r a a g n a a r blijkt te bestaan. 

De brieven ontvangen een speciaal stempel . Volgens de be
ti'effende dienstorder moeten echter de kantoren van afzending 
óók de speciale driehoekige zegels afs tempelen. Het genoemde 
bijzondere stempel zal dus n i e t bedoeld zijn als vcrnie 
t ig ingss tempel . Waai op de enveloppe het geplaa t s t zal 
worden, zullen we moeten afwachten. 

Voor verdere bijzonderheden wordt n a a r de luchtjiost 
rubr iek verwezen. 

De portzegels met nieuwe t and ing . 
Een lezer vroeg ons, welke waarden der por tzegels nog aan

gemaak t worden en welke dus kans hebben, met de nieuwe 
t and ing te verschijnen. Wij hebben hierover inlichtingen in
gewonnen en kunnen hem het volgende lijstje geven: 

Van de eenkleurige portzegels in oude teekening (met 
C E N T ) zijn volgens voorschrift nog verkr i jgbaar : y^, 1, 2^, 
4, 5, 10, 1234, 15, 20 en 50 cent (10 stuks, ' w a a r v a n al met 
de nieuwe t and ing verschenen 5, 10 en 15 cen t ) . 

Van de portzegels met nieuwe teekening (CNT resp. GLD) 
zijn verkr i jgbaar alle tot dusver verschenen waarden, lus: 
3, 6, 7, 73^, 9, 11, 12, 25 cent en Een Gld. (9 s tuks , waaivan 
met nieuwe t and ing verschenen 3, 6, 12 en 25 cen t ) . 

In de oude teekening zijn dus nog 7 waarden , in de nieuwe 
teekening 5 waarden met t and ing 13>2:12>2 t e verwachten. 

Van de >2 en 11 cent is t o t heden nooit meer dan één op
laag verschenen; deze twee waarden en de 1234 cent woiden 
zelden gebruik t , de % cent een enkele keer als aanvulling. 
Toch moet natuurl i jk met het verschijnen in de nieuwe tan
ding rekening gehouden worden. 

Nieuwe oplaag le t t e r s . 
3 cent M; 6 cent N ; 60 cent (zwar t ) E. 
Nieuwe p laa tnumers en tandingen. 

6 cent M: R 438, t and ing 01(1334). 
6 cent N : L 445, „ GiilSVs). 

R 445, „ Gl(1334). 
60 cent E : 449, „ G r ( 1 3 K ) . 
Dit is het eers te zegel in de nieuwe t anding , dat met 

t anding Gr. verschijnt (bovenrand en rechter zijrand door
geper foreerd) . 

Nieuwe drukkers teekens . 
134 cent K: 211 (G11334); 214 (Gr l334) . 
Ook hier het eers te nummer met t and ing Gr. 
3 cent M: 217 (G11334). 
Afwijking. 
Van den heer P. Blom te Bussum zagen wij een zegel "aii 

15 cent blauw zonder wate rmerk van de koerseerende emi^^le, 
da t door een perfora t iefout slechts 22 mm. hoog was , in plaats 
van ru im 25 mm. De onders te horizontale perfora t ie was te 
ver naa r boven aangebrach t , waardoor de regel met de waarde
aanduid ing ongeveer geheel was verdwenen. 

Het is een los zegel en dus is niet meer na te gaan of de 
fout veroorzaak t is door een dubbele perforat ie , of dat alleen 
over een horizontale rij de per fora t iekam verkeerd is in
ges lagen. 

De valsche luchtpostzegels . 
In het vorig n u m m e r werden twee ongetande , valsche lucht

postzegels van 40 en 75 cent afgebeeld. Wij vernamen hier
over nog, dat deze aan den man gebrach t worden door den 
hande laa r K. uit Leiden, als „echte proeven". Ook het Indische 
Pat t i s t zege l is ongetand en valsch verkocht, evenals valsche 
De Ruij terporten. Vermoedelijk zijn deze producten oorspron
kelijk afkomst ig van een zekeren Bernstein , Rue Neuve, 
Brussel . 

Frankee r  als weldadigheidszegel . 
Voor de pr i j svraag van het Nat ionaa l Crisis Comité van 

2 October moesten de oplossingen per br iefkaar t ingezonden 
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HERHAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigingssecretarissen en adverteerders worden 

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

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

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

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

DE ADMINISTRATIE. 

DENK AAN HET PORTO ! 
De talrijke 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 dän een antwoord te zenden, wanneer het retourporto 
is bijgevoegd. 

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

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

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

van 10—4 uur; bovendien eiken eersten 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. 

Tentoongesteld zijn thans verschillende voorwerpen, oude 
boeken, oude resolution e. d., ook op den buitenlandschen post
dienst betrekking hebbende. 

Voorts: 
■ de portzegels van Nederland tot en met 1881 zetting B; 
' . de portzegels van Suriname tot en met 1922; 
> de frankeerzegels van Hongarije gespecialiseerd; 
d. voorstelling van de totstandkoming van een drukplaat 

vour een der soorten jubileumzegels 1913; 
o. de van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotele

grafie ten geschenke ontvangen verzameling radioapparaten. 
Waaronder behoort de verzameling "uit de nalatenschap van 
den heer A. Veder te Rotterdam, een der oprichters en vele 
jaren voorzitter van genoemde veeeniging. 

Deze verzameling is aangevuld met apparaten uit den radio
dienst van het staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie, om den ontwikkelingsgang van het begin af te 
kunnen volgen. 

PHILATELISTENLOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
BergenopZoom: 2en Zaterdag der maand 2>^—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 23 ̂—4 uur. 

'sGravenhage: 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. / 3 
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. 
'sHertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering op Vrijdag 7 
September 1934, in het Carltonhotel, te Amsterdam. 

Aanwezig het volledig Bondsbestuur. Opening te 2 uur 
precies. De voorzitter doet mededeeling van besprekingen, 
welke hij heeft gevoerd met de jubileerende Nederlandsche 
Vereeniging. De eerste secretaris deelt mede, wie de Bond 
tot bijwoning van den Vijf en twintigsten Nederlandschen 
Philatelistendag heeft uitgenoodigd en welke antwoorden op 
die uitnoodigingen werden ontvangen. Het wekte teleurstel
ling, dat de voorzitter van den Koninklijken Belgischen Bond, 
alsmede de directeurgeneraal der Belgische P.T.T. en de 
directeur van het Belgische Postmuseum berichten van ver
hindering hadden ingezonden. De heer Maingay zou den 
Koninklijken Belgischen Bond vei'tegenwoordigen. Van de 
Duitsche en Pransche Bonden werden berichten van verhin
dering ontvangen. Onderhandelingen met de pers en foto
bureaux ondervonden bezwaren, dat deze van twee verschil
lende zijden werden gevoerd. 

De Ligue Internationale Aérophilatélique wenscht zich als 
lid bij den Bond aan te sluiten. Gewacht wordt op de konink
lijke goedkeuring dier organisatie. 

Bezwaren werden ingebracht over de bejegening, welke het 
Bondsbestuurslid Jorissen heeft ondervonden van den heer 
Pierre Vos, door de zeer afkeurenswaardige wijze, waarop 
laatstgenoemde zijn onlangs verschenen brochure aan eerst ' 
genoemde toezond. Zulks dwingt het Bondsbestuur tegenover 
den lieer Pierre Vos tot toepassing van artikel 21 van het 
huishoudelijk reglement van den Bond. De heer Cramerus 
doet voorlezing van een laakbaar schrijven, door den heer 
Pierre Vos gezonden aan den heer R. H. te Davos. 

Op verzoek van de U. Ph. V. verleende de Bond zijn tus
schenkomst, de waarden met nieuwe tanding 13>2:12><; aan 
alle philatelistenloketten verkrijgbaar te doen stellen. 

De briefwisseling met den Duitschen Bond betreffende de 
vraag, hoe het stelsel der Duitsche philatelistische tijdschrif
ten omtrent openbaarmaking van onbetrouwbare elementen in 
de philatelistische wereld voldoet, is nog in vollen gang; van 
Berlijn verwees men den Bond naar Brunswijk en van Bruns
wijk weer naar Berlijn. 

Een klacht van den heer Polling over zware afstempeling 
van poststukken te Soerabaja konden meerdere Bondsbe
stuursleden niet deelen. Het Bondsbestuur vond geen termen, 
deswege te reclameeren. 

Van den Raad van Beheer van het Maandblad is een 
schrijven ingekomen, waarbij de Raad zich accoord verklaart 
met het Bondsvoorstel betreffende verdeeling der drukkosten 
van het jaarlij ksch Bondsverslag. 
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A a n een verzoek van he t hoofd v a n den keur ingsdiens t t o t 

het maken van foto's van een proefvel 10 ct. rood 1864, t a n 
ding lOK-'lOK, kon he t Pos tmuseum vooralsnog geen gevolg 
geven, daa r bedoeld vel zich thans bevindt op de Nat ionale 
Postzegel tentoonste l l ing te A m s t e r d a m . 

De Postzogelvereeniging „Enschede" wenscht zich als lid 
bij den Bond aan te s lui ten; deze vereeniging wacht op de 
koninklijke goedkeuring. De heer Cramerus geeft in over
weging, den eisch omt ren t koninklijke goedkeur ing voor ad-
sp i ran t Bondsleden te doen vervallen. 

De voorzi t ter deelt mede, da t op de agenda van de Bonds
vergader ing verge ten is, aan deze macht ig ing te verzoeken, 
mr. W. S. W. de Beer toe te voegen aan het Bondsbestuur als 
rechtskundig adviseur van den Bond. Dit punt zal alsnog wor
den ingelascht . 

Van den minis ter van koloniën is toezegging ontvangen, 
da t faciliteiten, als voorkwamen bij den verkoop der A.M.V.J.-
zegels, in den vervolge niet meer zullen worden verleend. 

De noodige voorbereidingen tot de kapi t te lvergader ing , op 
den voet der nieuwe s t a tu t en , zijn getroffen. Als voorzi t ters 
van aangesloten vereenigingen werden dit j a a r ui tgenoodigd 
in het kapi t te l z i t t ing te nemen die van „Hollandia" , „Zuid-
L i m b u r g " en „Rot te rdam" . 

Daa r de heer Cramerus verhinderd was , ver tegenwoordigde 
de heer Zwolle den Bond op de vergader ing van den Konink
lijken Belgischen Bond te Brugge . Desgelijks deed de heer 
Zwolle op de vergader ing der P. I .P . te Lugano. De heer Zwolle 
wenscht geen vergoeding van Bondswege voor deze ve r tegen
woordigingen te ontvangen. 

De ve rgader ing g a a t over t o t be raads lag ing omt ren t toe
kenning van de Waller-medail le in 1934. 

Een voorstel van „Op Hoop van Zegels", om den beschrf-
vingsbrief der vergader ingen van de F.I .P . voor taan in af
schrif t of u i t t rekse l a a n de bij den Bond aanges lo ten ver
eenigingen bekend te maken, zal in overweging worden 
genomen. N a a r aanleiding van dit voorstel roemt de heer De 
Bas de act ivi tei t der vereeniging „Op Hoop van Zegels" be
treffende Bondsaangelegenheden. 

E r zijn bezwaren ingebracht over het niet houden van een 
congres . De Bondsvergader ing op 8 dezer zal in de gelegen
heid worden gesteld, zich nader daarover uit te spreken. 

De heer De Bas verzoekt den voorzi t ter macht ig ing , op de 
Bondsvergader ing te spreken over eventueele contr ibut iever-
hooging. Hij deelt mede, da t zijn briefwisseling me t „De Tele
graaf" en het „Algemeen Handelsb lad" omt ren t opneming 
van een ar t ikel over he t wezen en de beteekenis van een 
phi la te l is tenadg niet to t een bevredigend r e su l t aa t heeft 
geleid. 

De voorizt ter sluit omstreeks 5 uur de vergader ing . 
Ut recht , 12 September 1934. De 2e secre tar is , 

W. G. D E BAS, 
Pos tbus 1, Ut rech t . 

Phi la te l i s tendag in 1935. 
Herinnerd wordt ann het besluit, genomen op de Bondsver

gade r ing van 8 September j .1 . , da t de aanges lo ten Vereota-
gingen uiterlijk 1 November eventueele voorstellen zouden 
doen, w a a r in 1935 de Phi la te l i s tendag zal worden gehouden. 

De Ie secroraris , 
W. G. ZWOLLE, 

Noor der Amste l laan 209 H l , Amste rdam, Z. 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Waarn . secr. : H. J. B O E K E N , Bas Backer laan 11, Apeldoorn. 

A G E N D A voor de a lgemeene ve rgader ing op Zondag 18 No
vember 1934, des namiddags te 2 uur, in American Hotel , 
Leidscheplein, Ams te rdam. 

1. Opening en mededeelingen. 
2. Vers lag der algemeene vergader ing van 22 October 1933 

te Amste rdam. (Zie Maandblad van November 1933). 
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3. Vers lag over 1933. (Zie j aa rboek 1934). 875. 
4. Rekening en veran twoording 1933. Rappor t van de tinaj. 

cieele commissie. (Zie jaarboek 1934). 852. 
5. Begroot ing 1935. (Zie Maandblad van September 1934). 342. 
6. Verkiezing van een penningmees te r wegens periodiek af. 984. 

t reden van den heer Kl inkhamer , die herk iesbaar is, en van 576. 
een secre tar i s , wegens he t overlijden van den heer AL 777. 
brecht. H e t bes tuur s tel t candidaat den heer C. M. Donck 948. 
te Hi lversum. 34. 

7. Vers lag van de commissie omtren t he t onderzoek naar de 602. 
v r a a g : „Hoe kunnen postzegelverzamel ingen worden ver- 509. 
zeke rd?" . 633. 

8. Bestuursvoors te l om ar t . 33 huishoudelijk reglement als 430. 
volgt te doen luiden: „Aan elke af deeling, minstens :iO Ie-
den tellende, wordt jaarl i jks ui tgekeerd een som van 
f 30,—; indien haa r ledental minder dan 10 bedraap 
som van f 20,—; bovendien voor ieder lid boven de 10 voor 
i 'etributie in a a n m e r k i n g komende afdeelingsleden een 
re t r ibu t ie van f 1,—, enz. 

9. Aanwijzing van de p laa t s , w a a r de volgende algemeene 
ve rgader ing zal p laa t s hebben. 

10. W a t verder t e r tafel zal worden gebracht . 
11. Rondvraag en sluit ing. 
5lflF' Voor afdeelingen, welke geen ver tegenwoordiger ze ien, 
verval t het recht op re t r ibu t ie . 

Nummcropgave . 
687. J . J . Antonie t t i . 
663. A. van der Kar . 

Nieuwe leden. 
651. B. R. P ie te rsen , Van Oldenbarneve ld t s t raa t 2, Zand\>/ort 
717. ir. M. H. Puchslin, Deterdingboulevard, Tjepoe (Javi 
693. Th. K. Roqué, S l a m a t p a r k 3, Malang ( J a v a ) . 
725. J . A. Voorthuis , p / a Javasche Bank, Malang ( Java ) 

Aanmeldingen. 
P . Mees, p / a Van Loghem, P r ins Maur i t s l aan 22, Den Haag. 
Louis Jul iard , Rue Emile Claus 12, Brussel . (Lid „Breda"' 
L. C. Koppen, Huize Hansa , Bee thovens t raa t 44, Amster

dam, Z. 
P . G. Cietée, gezagvoerder S. M. „Neder land" , Vredenhof-

s t r a a t 8, Haar l em. 
H. Calicher, Batoe by Malang. (Oud-l id) . 
A. Kleijn, p / a Ned.-Ind. Gasmaatschappi j , Menado (Celebes 
N. E. Vogel, Ondern. Bandoeroto, Kepandjen bij Malang. 
J. Theelen, Koe ta rad ja (At jeh) . 
E. W. K. Lendrich, P a n a r a g a w e g 12, Bui tenzorg ( J a v a ) , 
dr. E. Scheibener, Laan Fock 2, Buitenzoi 'g ( J a v a ) . 
J . C. Schreuder, Goebengboulevard 39, Soerabaja ( J a v a ) . 
A. E. Ipsen, Goeroen 22, P a d a n g ( S u m a t r a ) . 
F . C. J . de Ridder, Pension Sachman, Gen. Van Daalenwejj 7, 

Makas sa r (Celebes) . 
P . Beertsen, gezagvoerder K.P.M., p / a Kan toor K.P.M., Ba

tavia , C. 
P . Varkevisser , gezagvoerder K.P.M., p / a Kantoor K.PM, 

Batav ia , C. 
mevr. A. Langeveld-van Kooien, Soengei Gerong bij Palem 

bang ( S u m a t r a ) . 

Adreswijzigingen. 
190. ir. O. R. Maier, Sweel incks t raa t 52, Den H a a g . 
941. W. Ph . Coolhaas, E m m a l a a n 39, U t rech t . 
673. B. P. Str ik, Pos te r e s t an te , Malang ( J a v a ) . 
904. J . Dorres te in , Dr. Van C a m p e n s t r a a t 3, Breda. 
568. F . C. van Wagensveld, Kazerneweg 6, Tjiandjoer (Java) 
413. M P . S. Pop ta , Hee rde rweg B 414, Epe . 
510. G. W. Kuijl, chef van he t pos tkantoor , Batavia , Stad. 
119. mr. H. L. J . B a r t s t r a , Hofstede de Grootkade 1, Gro 

ningen. 
126. W. F . G. H ä r t u n g , Hee reng rach t 455, Ams te rdam, C. 
888. ir. J . W. J. Beek, The re s i a s t r aa t 94a, Den H a a g . 
328. J . van Schagen, P r . Wi l l ems t raa t 36, Scheveningen. 
121. dr. O. Deggeller , Ha r t e lu s t l a an 7, Bloemendaal . 
416. ir. P . W. Künzli , Neubruchs t rasse 116, Bern. 
617. G. A. Lichte, Manahan 203, Solo ( J a v a ) . 
494. D. A. Breukel, Pension Hermine , Malang ( J a v a ) . 
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J. F. C. van Boldrik, kapitein artillerie, Batoedjadjar bij 
Tjimahi (Java). 
L. A. Jolly, p/a Weeskamer, Batavia, C. 
H. Schmidt, Makassar (Celebes). 
I. van Nooijen, Raden Salehlaan 19, Batavia, C. 
R. Falkenberg, Trompstraat 20, Soerabaja (Java). 
A. O. U. Wilkens, Pensione Neuhaus, M'rano (Italië). 
M. Marchand, Krugerlaan 10, Baarn. 
J. J. van der Meulen, Blauwedijk, P 39 M, Middelburg. 
J. R. Drost, Ondern. Bodjong Asih, Soekaboemi (Java). 
C. Statins Muller, Beukplein 20, Den Haag. 
J. Laverman, Moentilan bij Magelang (Java). 
A. van Loon, Controleurslaan 2, Makassar (Celebes). 

Overleden. 
750. M. L. H. de Jong. 
221. J. van Rintel. 

Bedankt per einde 1934. 
. Th. Bussingh de Vries. 

598. J. Klerk. 
355. D. van Orden. 
584. J. Pouderoijen. 
473. mr. J. H. J. Zuidema. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. De eerste vergadering na de zomervacantie 

vond plaats op 20 September. De voorzitter, de heer Schröde 
besprak als het belangrijkste feit, dat had plaats gehad, de 
Nationale Tentoonstelling, die een volkomen succes was ge
worcien. Spreker roemde de werkkracht van den heer Van 
Essen, die de ziel van deze tentoonstelling was geweest en 
prees de leden der Amsterdamsche afdeeling voor de hulp, 
die zij hadden gegeven bij de opstelling van de inzendingen. 

E°n nieuw lid, de heer Van der Kar, trad tot de Vereeniging 
toe. De beeren D. de Vries en Van der Zee lieten hun col
lect'os respectievelijk van Abyssinië en Cap Vert en van de 
Englische Koloniën bezichtigen. De heer mr. W. S. W. de Beer 
hield als jurylid eenige belangwekkende beschouwingen over 
den opzet en de kwaliteit der inzendingen op de tentoon
stelling. 

Besloten werd in de volgende vergadering, welke 18 Oc
tober a.s. zal plaats hebben, een concours te houden met eei 
geheele collectie Frankrijk, waarvoor belangrijke prijzen be
schikbaar worden gesteld. Introductie wordt gaarne verstrekt 
dooi den secretaris W. F. G. Härtung, Heerengracht 455, 
Amsterdam, C. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
2i September 1934, des avonds te 8 uur, in de „Beurs 
van Breda", te Breda. 

Aanwezig zijn 42 leden en 1 introducé, als de voorzitter, de 
heer Cramerus, de vergadering' opent. Hij verwelkomt in het 
bijzonder de heren Aldenhoven (voor het eerst aanwezig) en 
Botterman als introducé. De notulen van de Augustusverga
dering worden goedgekeurd en de heren Becker en Bode met 
algemeene stemmen als lid aangenomen. Vervolgens wenst hij 
den heer Smeulders geluk met de onderscheiding, welke hem 
in den vorm van de Wallermedaille door de Bond is verleend. 
Besloten wordt de heren De Beer, Maingay, Waller en Zwolle 
een schriftelijke gelukwens te doen toekomen. De voorzitter 
deelt mede, dat de heer Keiser sr. morgen zijn 80e geboorte
dag zal herdenken. De vergadering besluit een telegram van 
gelukwens te zenden aan dezen nestor der postzegelhandelaren. 
De heer Verwiel heeft, niettegenstaande herhaalde aanmaning, 
zijn contributie over 1933 en 1934 niet voldaan, zodat het be
stuur voorstelt hem als lid te royeren, waartoe wordt besloten 

De heer Jacobs geeft daarna een uitvoerig verslag van de 
Bondsvergadering in Amsterdam, waarvoor de voorzitter hem 
dank zegt. Zelf geeft hij nog enige bijzonderheden over de 
feestelijkheden en de tentoonstelling. Op deze laatste hebben 
o n z e l e d e n Martens en Schuermans het tijdschrift „Phila
telisme", respectievelijk het boek „La Philatelie" ingezonden. 

Deze inzendingen zijn door het bestuur van de Nederlandsche 
Vereeniging g e a c c e p t e e r d , doch de jury meende, dat 
deze inzendingen niet voor beoordeling in aanmerking konden 
komen, daar de inzenders b u i t e n l a n d e r s zijn. D e 
v o o r z i t t e r m e e n t , d a t h e t n i e t t o t d e t a a k 
d e r j u r y b e h o o r t t e b e o o r d e l e n o.f d e i n z e n 
d i n g e n v a n b i n n e n  of b u i t e.n l a n d e r s af
k o m s t i g zi jn , d o c h d a t d e z e s l e c h t s e e n o o r 
d e e l h e e f t t e g e v e n o v e r h e t g e e n d o o r h e t 
b e s t u u r v a n d e N e d e r l a n d s c h e V e r e e n i g i n g 
t e r e x p o s i t i e i s t o e g e l a t e n . De vergadering be
sluit — ter bescherming onzer leden — bij de Nederlandsche 
Vereeniging te protesteren tegen deze handelwijze, waardoor 
onze beide Belgische leden werden gedupeerd. 

De vergadering besluit voorts aan de Bond voor te stellen 
de Bondsvergadering in 1935 te Breda te houden, en, zooals 
in Amsterdam voorlopig besproken, na afloop een excursie 
naar Brussel te organiseren. Tevens zal de Bond bericht ge
zonden worden, dat „Breda" het wenselijk vindt een congres 
te houden, waarop lezingen op populairwetenschappelijke 
wü'ze worden voorgedragen, en per voordracht een maximum 
spreektijd van een half uur toe te laten. 

De voorzitter memoreert nog, dat 2 September de return
voetbalmatch heeft plaats gehad tusschen het elftal van de 
„Avra" en „Philatelisme". De Bredanaars wonnen deze wed
strijd, waardoor zij de wisselbeker in hun bezit hielden. 

De heer Boks geeft een uiteenzetting over de pas versche
nen zegels van België met portret van Leopold III (welke 
zegels door vriendelijke bemiddeling van onze Belgische leden 
ter vergadering verkrijgbaar zijn), waarna wordt overgegaan 
tot verloting. In dank zijn hiervoor zegels ontvangen van de 
heren Aldenhoven, Boks, Prancq, Martens en Smit, terwijl 
ons erelid, de heer Mutsaers, ons verblijdde met de schen
king van 20 series tentoonstellingzegels van Brussel. 

Na rondvraag wordt daarna de vergadering door den voor
zitter gesloten J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
476. (S.E.Z.NK.). J. B. Becker, Nassausingel 26, Breda. (I) . 
486. (S.Z.BE.). J. F. G. Bode, Raamsingel 34, Haarlem, giro 

12727. (VII). 
Candidaatleden. 

W. Smulders, Boerhavenstraat 41, Tilburg. (Voorgedragen 
door Joh. A. Proost te Tilburg). 

J. van der Meulen, adj.dir. strafgevangenis. Noordsingel 
1112, Rotterdam. (Eigen aangifte). 

W. Mijs, empl. K.P.M., Bentinckstraat 145, Den Haag. (Eigen 
aangifte; oudlid). 

Bedankt als lid. 
312. J. ten Cate, Voorburg. (V). 

32. G. J. M. Huisman, Breda. (I) . 
6. J. L. Benjamins, Amsterdam. (VII). 

Geroyeerd als lid. 
325. A. A. C. Verwiel, Waalwijk. (III). 

Adreswijzigingen. 
140. J. Dorrestein, thans Dr Van Campenstraat 3, "Bieda. (I) . 
145. C. J. Lammers, thans Melkweg 2 F, Eindhoven. (VI). 
225. J. M. van Roessel, thans Suezkade 129, Den Haag. (V). 
231. C. W. van Rooijen, thans Pension „St. Joseph", Plant

soen, IJsselstein. (IV). 
63. V. S. Eram, thans Avenue Marchand 28, Montmorency, 

S. & O. (France). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 29 October 1934, des avonds 
te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

CHAUBEK 
J P O S T Z E C E L A L B U M 

^ ^ ■ ^ ^ W E R E L D B E K E N D . 
V e n t e g e n w o o n d i g e n s v o o n N e d e r l a n d : 

GEBR. ABRAHAMS, DEN HAAG. (372) 
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16 OCTOBER 1934. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

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

VERSLAG der algemeene ledenvergadering op Zaterdag 29 
September 1934, in Krasnapolsky, te Amsterdam. 

Aanwezig 44 leden. De voorzitter beet speciaal welkom de 
beeren Tiebackx en Niethammer. Naar aanleiding van bet 
feit, dat de beeren Korteweg en Zwolle de Costerus-medaille 
bebben gekregen, memoreert bij beider groote verdiensten, 
de eerste speciaal op bet gebied der Nederlandscbe postzegels, 
de laatste op dat der Nederlandscbe poststukken, welke woor
den door applaus der vergadering worden onderstreept. De 
voorzitter brengt verslag uit over de tentoonstelling; de Neder
landscbe Vereeniging beeft getoond een krachtige vereeniging 
te zijn, zij beeft op schitterende wijze haar gouden feest ge
vierd en wij hopen, dat de vriendelijke verstandhouding 
tusschen onze beide Vereenigingen tot in lengte van dagen 
moge voortduren. De voorzitter brengt veislag uil over de 
Bondsvergadering. De heer Van Praag deelt bijzonderbeden 
mede over de Melbourne-race. Verschillende zegels en brief
kaarten gaan rond. Om de November-vergadci ing een feeste
lijk karakter te geven, wordt besloten hiervoor f 150.— be
schikbaar te stellen. De commissie zal bestaan uit de beeren 
Zilver, Bakker, Verheusele en als adviseur de heer Van der 
Hurk. De vier candidaat-leden worden met algemeene stem
men aangenomen. De beide vertegenwoordigers in den Raad 
van Beheer krijgen, na uiteenzetting over de brochure Pierre 
Vos door den voorzitter, opdracht hiertegen krachtig te pro
testeeren en elke advertentie van hem in den vervolge te 
weigeren, opdat ons Maandblad niet ontheiligd worde. Op 
voorstel van den heer Pootjes wordt besloten de rondzondingen 
gedurende Juli en Augustus stop te zetten. Na de pauze wordt 
getracht 21 kavels te veilen. Slechts 1 kavel verwisselt van 
eigenaar! Bij de algemeene vei-loting zijn ditmaal de geluk
kigen de nrs. 239, 270, 332, 273, 28, 66, 161, 325, 296, 142, 103, 
117, 34, 230, 17, 137, 13, 225, 337, 30, 125, 248, 27, 268 en 298. 

W. G. Z. 
Aangenomen als lid. 

L. Gemmeken, Lampedjie, Djember (Java). 
K. F. van der Krap, Landbouw-Mij. Oud-Djember, Djember 

(Java). 
R. B. Damsté, T. O. Kertosarie, Djember (Java). 

(Deze 3 voorgesteld door P. F. Manuhutu). 
F. W. Tiebackx, Amstel 264, Amsterdam, C. (Voorgesteld 

door J. A. Kästeln). 
Adres verandering. 

dr. J. A. Lente, Hooge Rijndijk 30, Leiden. ' 
Bedankt als lid. 

J. G. Deerenberg, Amsterdam. 
W. F. van Iserloo, Amsterdam. 
E. van Strien, Amsterdam, 
dr. C. M. Dhont, Amsterdam. 
P. H. Westerhuis, Amsterdam. 
G. Sanders, Amsterdam. 
W. F. G. Härtung, Amsterdam. 
dr. A. D. de Leeuw, Schiedam. 
R. Rinckes, Apeldoorn. 
R. A. M. E. Gommers, Ginneken. 
M. K. J. M. Muller, Baarn. 
J. B. Thonus, Amsterdam. 
L. van de Briel, Amsterdam. 
dr K. van Eijbergen, Amsterdam. 

Nummeropgave. 
53. W, Psylander-Weimer, Blaricum. 
59. H. Kruimer, Amsterdam. 

Vergaderingen 
Bestuursvergadering op Zaterdaa 20 October 1934. des. 

avonds te 8 uur, in café Park7i?ht, .Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 27 October 193']. des a\0!id>-

te 8 uur, in hotel Kra'snapolskv. Warmoesstraat. A.msterd'ni 
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l'trechtsehe Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: H. VAN RIEZEN, Rijnlaan 230, Utrecht. 

VERSLAG van de algemeene vergadering van Dinsdag 25 
September 1934, des avonds 8 uur, in Hotel de 1' Europe, 

Bij de opening beet de voorzitter allen hartelijk welkom 
op deze eerste vei'gadering in dit nieuwe vereenigingsjaar, in 
het bijzonder de introducé's, de beeren dr. Van der Burg, Nag-
tegaal, Mijer en Huisman, ex-voorzitter van een bevriende 
postzegelvereeniging te Soerabaja. Na het voorlezen der no
tulen spreekt de voorzitter over de gebeurtenissen der laatste 
maanden. Hij herinnert ons aan het tragisch verscheiden van 
den prins der Nederlanden op 3 Juli j.1. en dat onze Veieeni-
ging in het bijzonder zwaar werd getroffen door het over
lijden van 4 onzer leden, n.1. de beeren Wijers (uit Indiè) 
Stokmans (Bussum), Tolen en Nieuwenhuijzen uit Utrecht 
De aanwezigen verheffen zich op verzoek van den voorzitter 
enkele oogenblikken van hun plaatsen, om bun nagedachtenis 
te eeren. 

De heer De Bas feliciteert nu de beeren Vuijstingb, Raat
gever, Van Gittert en zichzelf met de onderscheidingen, door 
hen behaald op de laatst gehouden Nationale Postzege.ten
toonstelling. Ook de heer Van Spaapen, uit Zeist, verwierf een 
medaille, terwijl onze eere-voorzitter, de beer mr. De Beei, en 
ons eere-lid, de heer Smeulders, zich de Waller-medaille 
zagen toegekend. 

De heer Burgersdijk, die, als afgevaardigde onzer Vereeni
ging met den heer Van Gittert, den 25en Philatelister" 
heeft meegemaakt, verwijst naar het uitvoerig verslag in het 
Maandblad. Het was den voorzitter een reden van groote 
vreugde, zoo vele leden onzer Vereeniging in Amsterdam te 
mogen begroeten. 

Het jaarverslag van den secretaris komt nu aan de b^urt 
en wordt ongewijzigd goedgekeurd. De heer De Bas richt, 
naar anleiding van dit verslag, eenige vriendelijke wooiden 
tot den secretaris, met wien hij nu een vol jaar op de meest 
vriendschappelijke wijze heeft kunnen samenwerken. Weer 
vraagt de voorzitter den leden, hun doubletten nog eens .ia te 
zien, of er niets bij is voor de groote verloting. Staande de 
vergadering wordt weer een 12-tal prijzen gegeven of toe
gezegd. 

Alle voorgestelden, behalve de heer Sijnhorst, die zijn aan
vrage voor bet lidmaatschap om bijzondere redenen heeft in
getrokken, worden met algemeene stemmen tot lid verkozen 
De beer De Bas heet nu de beeren Van der Burg en Huisman, 
die zich gedurende de stemming uit de zaal hadden verwijderd 
hartelijk welkom in ons midden en spreekt de hoop uit, dat 
ook zij zullen medewerken om onze Vereeniging grooter en 
mooier te maken. Den heer Van der Woude wordt een Yvert 
aangeboden als belooning voor bet aanwerven van de meeste 
nieuwe leden. De beoordeelingscommissie voor de landenwed-
strijden wijst den heer Kaub aan als winnaar van den zilveren 
wisselbeker voor 1934-1935. Het bestuur zal trachten, in de 
November-vergadering de tentoonstelling te doen houden 
van de oorlogscuriosa op pbilatelistisch gebied van den heei 
Vredenduin, die tevens een causerie daarover wil houden, en 
den heer Raatgever. In de pauze bezichtigden we de eenig op
gezette verzameling Zweden van den heer Hobma. De veiling 
bracht een aardig bedrag voor de kas der Vereeniging, daar 
eenige leden verschillende malen een kavel, die zij gekocht 
hadden, weer teruggaven aan de Vereeniging om over te 
veilen- De heer Huisman gaf hiertoe bet voorbeeld, als navol
ging van de methode op de veilingen in Soerabaja, die tevens 
bijzonderheden over de Vereeniging te Soerabaja mededeelde. 

Op voorstel van den beer Burgersdijk zal den nestor onzer 
postzegelbandelaren, den heer Keiser, die dezen dag juist 
jaar oud werd, een felicitatie gezonden worden. 

De heer Van der Horst stelt hierna voor, de kavels voor de 
veiling voortaan eerst te doen bekijken in de pauze, waarna 
de voorzitter de vergadering sluit. H. v. R. 
JAARVERSLAG van de U. Ph. V. over het vereenigings

jaar 1933-1934. 
Voor onze Vereeniging een alleszins gunstig jaar. Geen 

schokkende, onaangename gebeurtenissen of verwikkelingen, 
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die zich in 1932-1933 ons voordeden; alles is dit jaar rustig 
en kalm verloopen. Ook nu weder 10 bestuurs- en 10 leden
vergaderingen. De bestuursvergaderingen werden haast alle 
door het volledige bestuur gehouden in ons vergaderlokaal bij 
den heer Cortenbach; de ledenvergaderingen tot Januari 1934 
in hotel Riche, daarna in hotel De 1' Europe, werden door 
gemiddeld 37 leden (vorig jaar 34) bezocht. Op alle ver
gaderingen heerschte een voortreffelijke geest, dank zij de 
uitstekende leiding van onzen voorzitter en de medewerking 
van alle leden. 

Het aantal leden bedraagt nu 165 (65 werkende en 100 
correspondeerende leden). Een toename, wat de werkende, 
een achteruitgang, wat de correspondeerende leden betreft. 
Dit laatste vindt voornamelijk zijn oorzaak in verhuizen, tijds
omstandigheden, een tweede gioote schoonmaak onder de niet 
te bereiken leden, enz. De onverkwikkelijke zaak Theonville 
kwam ons op 3 leden te staan. Voorts werden ons dit jaar 
4 leden door den dood ontnomen. Bij de teraardebestelling van 
twee hunner, n.l. de beeren Tolen en Nieuwenhuijzen, die in 
Uti'echt gestorven en begraven zijn, is onze Vereeniging offi
cieel vertegenwoordigd geweest door de beeren De Bas, Kaub 
en Deenik en mocht onze voorzitter de deelneming onzer 
U. Ph. V. betuigen met het verlies, dat ook wij leden door 
den dood van deze ijverige leden en Philatelisten. De heer 
Stokman is gestorven te Bussum en de heer Wijers op Java. 
De toename van het aantal werkende leden is zeer verheugend. 
Ons bestuurslid Van der Woude voornamelijk komt hiervoor 
groote lof en een Yvert toe. Ook de meeste van de hedenavond 
te balloteeren leden zijn door hem aangebracht. Mogen we 
elke vergadering u minstens evenveel nieuwe leden kunnen 
voordragen. 

Het bestuur is nu voltallig, doordat onze onvolprezen 
veilingmeester, de heer Baljet, de functie van vice-voorzitter 
aanvaard heeft. De aftredende bestuursleden, de beeren De 
Bas, De Bruijn, Deenik en Van Riezen, werden bij acclamatie 
herbenoemd. Tot leden van de verificatie-commissie werden 
benoemd de beeren Albracht en Evers, reservelid de heer Van 
Gittert. Afgevaardigden voor de Bondsvergadering werden 
de beeren Van Gittert, Spruit en Burgersdij k; voor den Raad 
van Beheer de beeren De Bas en Van Gittert, reservelid de 
heer Vuijstingh. 

Onze eere-voorzitter, de heer De Beer, en ons lid, de heer 
Van Brink, werden tot eerelid van ,,Breda" benoemd. De 
wisselbeker werd broederlijk gedeeld door de beeren Vuijstinffh 
en De Bruijn, d. w. z. dat hii het eerste halfiaar verhuisde 
naar de Plompetorengracht en het tweede halfjaar naar den 
Weerdsingel. De heer Cortenbach krees, in ruil voor het een 
iaar lang bewaren van den groeten beker, een klein bekertje 
in eigendom. Ook de heer Vuijstingh heeft reeds zoo'n baby
bekertje ontvangen. 

Van de jubilea onder onze leden vermelden wij die van 
de beeren Gortenbach, Moesman en Van der Woude. 

Op bijna alle vergaderingen circuleerden een of meer we
tenswaardigheden of curiosa on philatelistisch gebied De 
puzzles van de beeren Van der Woude en Van Gittert trokken 
veel belangstelling. Prijswinaars waren de beeren Cortenbach, 
Uijterwaal en Van Riezen. Verschillende fraaie collecties van 
de beeren Moesman, Evers, Raatgever en Van Gittert mochten 
we bewonderen. Diverse uitgiften op philatelistisch gebied, 
ons welwillend door uitgevers of schrijvers aangeboden, ver
huisden naar den bibliothecaris. Van den heer Siestrop kwam 
een voorstel in, voor de groote verloting zegels aan de Ver
eeniging te schenken. Dit voorstel heeft een gunstig resultaat 
gehad: plm. 60 fraaie prijzen kwamen binnen, maar toch 
hopen we, dat de heer Raatgever aan het eind van het volgend 
jaar een rijkeren oogst moge binnen gehaald hebben. Onze 
voorzitter heeft niet opgehouden, telkens en telkens weer den 
leden te verzoeken, zegels af te staan voor deze verloting. Ook 
heeft de heer De Bas verschillende malen eron aangedrongen, 
dat allen toch direct het bedrag van de gekochte zegels uit de 
boekjes zouden overmaken aan het betrokken sectiehoofd, 
daar dit veel moeite en werk voorkwam. Jammer, dat enkele 
leden op dit punt Oost-Indisch doof zijn. De Donderdag
avonden bij den heer Raatgever kunnen gunstige resultaten 
boeken. 

De zaak Theonville is geheel tot klaarheid gebracht. Jammer 
dat het ons enkele leden gekost heeft. 

VOOR PHILATELIE. 16 OGTOBER 1934. 

Voor de jubileerende zustervereeniging „Breda" hebben we 
een bedrag beschikbaar gesteld en voor de Nationale Post
zegeltentoonstelling te Amsterdam een medaille; bovendien 
hebben we 5 aandeelen in het reservefonds genomen. 

Dit jaar werden geen lezingen of voordrachten over phila
telistische onderwerpen gehouden; wel mochten we 2 cause
rieën beluisteren van onzen voorzitter. De eerste op den 
schitterend geslaagden propaganda-avond ter gelegenheid 
van den verjaardag van prinses Juliana, opgeluisterd door de 
tegenwoordigheid van onzen nieuwen burgemeester en zijn 
dochter, van hooge postautoriteiten, den Bond en van drie 
voorzitters van bevriende mogendheden; de tweede ter gele
genheid van de verschijning der herdenkingszegels Guracao 
1934. Verscheidene vragen werden óf onmiddellijk, óf na het 
inwinnen van inlichtingen beantwoord. 

Een commissie werd benoemd, bestaande uit de beeren De 
Bas, Van Gittert en Vuijstingh, die een ontwerp-reglement zal 
samenstellen over alles wat met den wisselbeker samenhangt. 
Voor de landenwedstrijden zonden weder verschillende leden 
hun collecties in. 

Mag ik, evenals verleden jaar, weder eindigen met den 
wensch, dat onze Vereeniging steeds verder moge groeien 
en bloeien. 

De secretaris, 
H. VAN RIEZEN 

Nieuvi^e leden. 
mevr. Lebret-Tengbergen, Pieter Breughelstraat 2, Utrecht. 
J. Muller, Catherijnesingel 76, Utrecht. 
W. A. Ultee, Gatliarijnesingel 76, Utrecht. 
J. van der Horst, Kwartelsti-aat 49, Utrecht. 
J. Huisman, Rijnlaan 220, Utrecht. 
dr. H. N. J. van der Burg, Jacob Catslaan 14, Amersfoort. 

Ballotage. 
C. Nagtegaal, Waterweg 201, De Bilt. 
A. J. Meijer, Geraniumstraat 26, Utrecht. 
F. L. Müller, Valkstraat 10, Utrecht. 

Bedankt. 
F. H. Brinkman, Singel 145, Amsterdam. 

Adreswijzigingen. 
H. van der Plaats wordt Rembrandtkade 42, Utrecht. 
A. van der Flier wordt Catharijnesingel 91 bis, Utrecht. 
G. N. Plamman wordt Groenelaan 7, Beverwijk. 

Mededeelingen. 
Denkt aan de Donderdagavonden van 7—9 uur bij den heer 

Raatgever, Sternstraat 1, Utrecht. 
Zendt s.v.p. boekjes in voor groep Zeldzaamheden bij den 

directeur van groep Z: G. Deenik, Ostadelaan 46, Utrecht. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Maandag 22 October 1934, bij den 
heer Gortenbach. 

Ledenvergadering op Dinsdag 30 October 1934, des avonds 
te 8 uur, in hotel De 1' Europe, Vreeburg, Utrecht. 

Agenda: 1. Notulen. 2. Jaarverslag van den penningmeester 
en van den directeur van den verkoophandel. 3. Ballotage. 
4. Overrijking van den wisselbeker aan den heer Kaub. 5. Groote 
verloting. 6. Landenwedstrijd: Ned.-Indië nr. 1, gebruik^- of 
ongebruikt. 7. Veiling. 8. Rondvraag en sluiting. 

Haaasche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhaffo. 
Secretaris: A. STARINK jr., Van Merlenstraat 89, Den Haag. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 27 September 1934, des avonds te 8% uur, in café 
The Gorner, Den Haag. 

De eerste vergadering na de vacantie is zeer druk bezocht, 
waarmede de voorzitter in zijn welkomstwoord zijn groote 
ingenomenheid te kennen geeft, evenals met de gebleken 
groote saamhoorigheid der leden in het tijdperk, dat aan de 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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vacantie voorafging. Hij acht het van groote beteekenis, dat 
de H. P. V., al kan ze den laatsten tijd haar leden in steeds 
grooter getal tellen, dit niet behoeft te doen: ze kan en mag 
ze gerust wegen! 

Na de voorlezing der notulen, welke zonder op- ot' aan
merking worden goedgekeurd, komen de ingekomen stukken 
aan de beurt. 

De voorzitter herdenkt nog, met enkele sympathieke woor
den, het jubileum, dat de nestor der handelaren, de bij alle 
leden der H. P. V. bekende heer Keiser in de Passage, hoeft 
gevierd en waarbij hij, namens onze Vereeniging, de beste 
wenschen heeft overgebracht. 

Ons medelid, de heer Jolles, heeft, tot nut en leering van 
de aanwezigen, zijn fraaie collectie Zuid-Amerika mede
gebracht; hij houdt daarover een korte causerie, waarin hii 
uitlegt, hoe buitengewoon interessant een verzameling van dit 
deel onzer beschaving is, hoe moeilijk het is en daarom des 
te meer aan te bevelen. Groot voorstander als hij is van de 
gezelligheid op onze vergaderingen, breekt hij tevens een 
lans, dat ook anderen hun best eens zullen doen hun mede
leden op aangename en nuttige wijze bezig te houden! 

De veiling is zóó zóó; de verloting zonder nieten bevalt 
uitstekend. 

De voorgehangen candidaten worden met algemeene stem
men aangenomen als lid en na het instellen van een com
missie, welke na zal hebben te gaan of er een betere gelegen
heid tot vergaderen is te vinden, blijkt er niets meer te 
behandelen te zijn. A. S 

Candidaat-lid. 
L. Klein, Witteweg 63, Curagao. 

Nieuwe leden. 
J. Ae. Ramondt, Raamweg 34, Den Haag. 
Louis Juliard, Rue Emile Claus 12, Brussel. 
Kaj. Hallberg, 01e Borchsvej 49, Kopenhagen. 

Adresveranderingen. 
mevr. M. J. Matzen-Pledderus wordt Prederik Hendriklaan 24, 

Den Haag. 
C. L. Tjassens Keiser wordt Van Hoytemastraat 61, Den Haag. 

Bedankt als lid. 
J. P. van Harencarspel. (Per 31 December), 
dr. J. Fock. (Per 31 December). 
Jac. Schuurmans. 

Vergadering. 
Najaarsvergadering op Donderdag 25 October 1934, des 

avonds te 8K uur, in café The Corner, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Ver

kiezingen volgens art. 19 huishoudelijk reglement. Begrooting 
volgend jaar. Ballotage nieuwe leden. Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 26 Sep
tember 1934, in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, Groen-
markt, Den Haag. 

Aanwezig 57 leden. De voorzitter opent met een bijzonder 
welkom aan twee aanwezige candidaat-leden en den heer Van 
der Mei. Hij deelt mede, dat de heer Sierig wegens ziekte af
wezig is. Ook de heer Van der Willigen is op doktersadvies 
niet aanwezig, waarom de heer Wiederhold zijn functie op de 
vergadering waarneemt. 

Prijzen voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Van der Houwen en Melsert; falsificaten door de beeren 
J. J. M. de Bont en Eckhart. Voor de bibliotheek gaf de heer 
Van der Veen eenige jaargangen philatelistische tijdschriften. 
De bibliothecaris kocht bovendien 87 boekwerken en tijd
schriften. Ter rondgang zijn aanwezig de nieuwe maandbladen 
der bibliotheek en een drukraampje met oude stempels op 
zegels. 

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

Van de afdeeling Dordrecht leest de voorzitter uit een brief 
dd. Augustus j.1. voor, dat de wenschen aan het philatelibten-
loket te Dordrecht zijn ingewilligd en dat de heer Haring, 
carspel als bestuurslid werd gekozen. 

De notulen der vorige vergadering worden onder dankzeg, 
ging aan den 2en secretaris goedgekeurd. De commissie voor 
de jaarlijksche verloting wordt gevormd door de beeret 
Reijerse, Lorang en Dekker. De ledenverkiezing levert 49 stem-
men vóór en 4 blanco. De nieuwe leden, C. L. van Erp en H. W 
Winkels, worden door den voorzitter op de gebruikelijke wijze 
geïnstalleerd. Door den heer Eckhart zijn plm. 600 afstempe
lingen ten toon gesteld, welke in een pauze door de aanwez'gen 
worden bezichtigd. Bij de verloting wint de heer Van der 
Moer den eersten prijs. 

Hierna volgt de veiling met een geanimeerd verloop. 
Naar aanleiding van een zinsnede uit de rede van den mi-

nister van binnenlandsche zaken (zie Maandblad blz. 173) .,dat 
aanvankelijk aan het uiterlijk van den postzegel niet die aan
dacht werd geschonken, welke daaraan thans wordt gegeven", 
merkt de voorzitter op, dat de eerste zegels zoowel van ons 
land als van meer landen nog steeds de mooiste zijn. 

Verder komt ter sprake, hoe de ervaringen zijn van ont
vangers en verzenders van zichtzendingen uit en naar het 
buitenland, in verband met invoerrechten, verkoopbelasting, 
enz. Wij doen een dringend beroep op onze leden, zoowel in als 
buiten Den Haag, om ons op de hoogte te houden en zoo 'mo
gelijk in kennis te stellen met de wijze van handelen om deze 
zichtzendingen v r i j i n - en u i t t e v o e r e n . 

De voorzitter zegt den heer Eckhart dank voor zijn expo
sitie, welke bovendien den volgenden keer zal voortgezet wor
den met een ander deel der verzameling. 

Hierna sluiting. J. N. H. v. R. 
Afdeelingsmededeelingen. 

Dordrecht. Op de vergadering van Woensdag 3 October 1934 
waren aanwezig 40 leden, die door den voorzitter welkom 
werden geheeten. De notulen werden onveranderd vastgesteld. 
Medegedeeld werd, dat voor het aanbrengen van nieuwe leJen 
premies beschikbaar worden gesteld, eveneens voor het 60e, 
70e lid, enz. Aan de jaarvergadering op 7 November a.s. zullen 
verschillende attracties worden verbonden. Een groote veiling 
en de gewone maandelijksche verloting van 30 prijzen brachten 
velen in het bezit van mooie zegels. Na rondvraag sluiting. 

A. R-
Nieuwe leden. 

657. H. J. Koopman, Lage Morschweg 27, Leiden. 
658. C. L. van Erp, Vliegwielstraat 44, Den Haag. 
659. H. W. Winkels, Guido Gezellestraat 74, Den Haag. 
660. Louis Juliard, Rue Emile Claus 12, Bruxelles. 
661. Ed. Dencker, Kelfkensbosch 16, Nijmegen. 

Bedankt. 
597. A. C. Sneep, Den Haag. 
499. J. Th. van Aalst, Rotterdam. 
153. P. J. Hekker, Amsterdam. 

Candidaat-leden. 
dr. H. E. Th. van Sillevoldt, diiecteur Rijkszuivelstation te 

Leiden, Van Zuijlen van Nijeveldtstraat 31, Wassenaar. 
L) HMmDuiger- Willeni de /.wijgerlaan 106, Den Haag. 
A J de .Mare, Pnnsessegracht 30, Den Haag. 

(Allen voorgesteld door A van der Willigen) 
A C. Dick, Kamillestraat 38. Den Haag. (Voorgesteld door 

R van der Mei). 
H. J. van Calsteren, Van Lumeijstraat 18, Den Jlaag. (Voor

gesteld door M. L. Spier). 
C. W. van Santen, Geestbrugweg 35, Rijswijk (Z.-H.). (Voor

gesteld door R. van Ruijven). 
P. Mees, p/a Van Loghem, Prins Mauritslaan 22, Den Haag-

(Eigen aangifte). 
mevr. J. Machielse Bevers, Marterstraat 5, Nijmegen. (Voor

gesteld door D. Sängers). 
P. D. Senneke, p/a N.V. Will. v. Rijn's Techn. Bureau, Kalias-

sin 15, Soerabaja. (Voorgesteld door P. Hagemeijer). 
W. de Boer, Sutherland House, 23-24 Londonstreet, Hyde Park, 

Londen, W.C. (Voorgesteld door J. Loos). 
J. Dellenbag, Beukelsweg 64, Rotterdam. (Voorgesteld door 

K. A. Heijmans jr.). 
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J. F. H. Taeijmans, Stadhoudersplein 122, Den Haag. 
jhr. mr. F. J. C. M. van Rijckevorsel, Groot Grimsel, Den 

Düngen. (Voorgesteld door L. A. S. J. baron van der Feltz). 
J. Terlaak, Pahudstraat 108, Den Haag. (Voorgesteld door 

H. Schnabel). 
Adresveranderingen. 

254. W. van Genderen, Koolemans Beijnenstraat 34, Nijmegen. 
512. F. W. Voswinkel Dorseler, Van Aerssenstraat 224, Den 

Haag. 
245. A. Beek, Prof. Van Bemmelenlaan 14, Tuindorp, Utrecht. 
617. B. J. de Heer, Stationsweg 1, Rotterdam. 
313 P. Hagemeijer, Kapoeasstraat 34, Soerabaja. 
587. F. Trijs, p /a F. H. P. Trijs, Gooiberg 25, Bussum. 
283. J. Sonneveldt, Burg. Bönhofflaan 40, Tiel. 
245 A. Beek, Prof. Van Bemmelenlaan 14, Utrecht. 
110 A. Dunnebier, Nas&au Zuilensteinstraat 23, Den Haag. 
197 J. Willems, De Perponcherstraat 46, Den Haag. 
579 W. van Zweden, Weissenbruchstraat 221, Den Haag. 
D. 138. J. J. de Jong, Groenmarkt 17, Dordrecht. 
D. 138. A. Brouwers, Wijngaardstraat 11, Dordrecht. 

Vergaderingen. 
P"stuursvergadering te 1% uur, ledenvergadering te 8 uur, 

ip Woensdag 24 October 1934 (steeds den 4en Woendsag 
Ier maand), in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, Groenmarkt, 
')Ar H a a g . 

] Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie-
zin^. 5. Expositie afstempelingen van den heer Eckhart. 6. Ver-
Ioi)>a'. 7. Veiling. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. 

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

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

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

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 26 Sep
tember 1934, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 21 leden. De voorzitter opent tegen half negen 
de vergadering en heet de aanwezigen in de eerste vergadering 
van het nieuwe vereenigingsjaar hartelijk welkom, in het 
bijzonder den heer Tuenter, die heden avond voor het eerst 
een vergadering bijwoont. Na voorlezing en goedkeuring van 
de notulen van de vorige vergadering wordt mededeeling ge
daan van eenige ingekomen stukken. De penningmeester deelt 
mede, dat, aangezien alle posten nog niet waren verrekend, 
de stand van de kas niet kon worden medegedeeld. Hierover 
zal in de volgende vergadering verslag worden uitgebracht. 
In verband hiermede wordt het voorstel van den heer Abas, 
om een abonnement op de supplement-aanvullingen van den 
Yvert-catalogus, eveneens tot de volgende vergadering uit
gesteld. De beeren Feddema en Adamse worden bereid ge
vonden de boeken van den penningmeester te controleeren. 
Het jaarverslag van den secretaris wordt hierna voorgelezen 
en goedgekeurd. De heer Valkema Blouw brengt hierna een 
zeer uitvoerig verslag uit van de in Amsterdam gehouden 
Bondsvergadering en omtrent de gehouden tentoonstelling, 
waarvoor hem door den voorzitter dank wordt gebracht. 

De aftredende bestuursleden, mevrouw Schuurman-Meesters, 
mejuffrouw C. Becking en C. Raadsveld, worden bij accla
matie herkozen. Het candidaat-lid, ir. J. G. Kruimel, wordt 
hierna als lid van de Vereeniging aangenomen. 

Nadat de heer Valkema Blouw nog het een en ander heeft 
opgemerkt over de berekening van den franc in den nieuwen 
Yvert en de gewone maandelijksche verloting onder de aan
wezigen heeft plaats gehad, sluit de voorzitter de vergadering. 

C. R. 

Nieuw lid. 
43. ir. J. G. Kruimel, Van Heemstralaan 17, Arnhem. 

Adresverandering. 
84. F. Adamse wordt Hertogstraat 35, Arnhem. 

Bedankt als lid. 
121. J. van Hooijdonk, Bakkerstraat 76, Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 31 October 1934, des avonds 

8 uur, in „National", te Arnhem. 
In deze vei'gadering zal o. m. behandeld worden een voor

stel inzake vrijwillige verhooging van de bijdrage aan den 
Bond. 

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

VERSLAG der vergadering op Dinsdag 18 September 1934, 
des avonds te 7M uur, in restaurant Suisse, Rotterdam. 

Aanwezig 19 leden; afwezig met kennisgeving de voorzitter 
en de heer Weijer. De waarnemende voorzitter, de heer Van 
den Hoven van Gonderen, opent de vergadering en verzoekt 
allereerst de aanwezigen aandacht voor de mededeeling be
treffende het overlijden van ons medelid, den heer J. van der 
Horst, laatstelijk wonende te Hillegersberg. Hij wijdt hieraan 
een hartelijk woord van de Club, waarna de gewone agenda 
aan de orde komt. Het openingswoord van het winterseizoen 
volgt nu, terwijl de tentoonstelling te Amsterdam met de 
bekroningen de revue passeeren. Het blijkt, dat onze leden, 
de beeren Jorissen, Hoek en Eijgenraam, daar gouden me
dailles verwierven, respectievelijk met Bulgarije, Griekenland 
en Luxemburg. Zij worden hiervoor gecomplimenteerd, evenals 
verder de beeren Tinkelenberg, Klinkhamer en Weissmann, 
terwijl ook de heer Laverge, als Rotterdammer, de eer van 
de stad hooghield. De heer Van Genderen spreekt een woord 
van welkom tot den heer Vooren, als introducé, die ook succes 
behaalde te Amsterdam, en zich even later als lid onzer Club 
ziet aangenomen. 

Bij de ingekomen stukken was de beschrijving der Rijks-
veiling, welke de tafel rondgaat, evenals van een particuliere 
veiling. Hierna las de secretaris de notulen der Juni-verga-
dering, die ongewijzigd werden goedgekeurd. Aan de orde is 
dan het verslag der algemeene vergadering van den Bond, 
uit te brengen door de beeren Den Outer en Frenkel. Op zeer 
uitvoerige wjjze worden nu de voornaamste punten der jaar
vergadering door de beide beeren toegelicht, waarna de heer 
Frenkel nog een goed verslag over de tentoonstelling gaf, dat 
zeer in den smaak der aanwezigen viel. Beide beeren oogstten 
hiervoor den dank van den voorzitter namens de vergadering, 
waarna werd overgegaan tot het bezichtigen van de zeer uit
voerige collectie Oud-Duitsche staten van den heer Eijgen
raam. Telkens kreeg deze collectie bijvalsbetuigingen van hen, 
die zoo goed weten, hoe moeilijk het is, zulke mooie exem
plaren met breede randen te verkrijgen. Het ging niet aan, 
alles te zien; de helft werd voor de October-vergadering ge
reserveerd. Wel kreeg de heer Eijgenraam reeds woorden van 
lof over den opzet en de uitgebreidheid te hooren. 

Hierna ging men over tot de verloting en de rondvraag 
Niets verder aan de orde zijnde, sloot de voorzitter deze zeer 
geanimeerde vergadering. L. W I. 

Nieuw lid. 
I. Vooren, Tielman Ocusstraat 4, Schiedam. 

Overleden. 
J. van der Horst. 

Adresveranderingen. 
J. L. Fijn van Draat, Statenlaan 47. Hillegersberg. 
W. A. Pesch, Plaswijklaan 21, Schiebroek. 
H. G. H. Obst. Victor Road 26, Heaton. Yorkshire. Enselan.l 
E. M. Weissman. Jeker.«traat 79, Am-^terdam Z 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Seer.: H. WEIJENBERGH, Oranje-Nassaulaan 26, Overveen. 

VERSLAG der vergadering van Vrijdag 28 September 1934, 
te Haarlem. 

Deze vergadering wordt geopend door den secretaris als 
waarnemend voorzitter, die meldt dat eenige personen ver
hinderd zijn de samenkomst bij te wonen, o. a. de voorzitter 
(wegens verblijf buitenslands). De notulen der vorige verga
dering worden na voorlezing goedgekeurd. De belangrijkste 
ingekomen stukken worden bekendgemaakt; enkele personen 
bestellen een „Vraagbaak" en/of een „Willem van Oranje", 
terwijl ook voor de veilingen vanwege de P.T.T. te Den Haag 
en Bandoeng belangstellenden aanwezig zijn. Voor de werk
zaamheden, verricht ten bate van het zoo juist verschenen 
jaarboek nr. 10, dat in keurigen staat in het bezit der leden 
kwam, betuigt de waarnemend voorzitter de betreffende com
missie namens de vereeniging zijn dank. Vervolgens vestigt 
de secretaris de aandacht erop, dat bij hem nog bondstanden-
meters en systeemkaarten verkrijgbaar ziin, alsmede lijsten 
der werkjes van mr. Van Peursem (,,Philatelie en Geschie
denis"). Dank zij het uitvoerig verslag der Bondsbijeenkomsten 
in het Maandblad van September kunnen de vertegenwoor
digers met enkele aanvullingen hieromtrent volstaan. Speciale 
aandacht wordt evenwel gevraagd voor de gedeelten betref
fende toevoeging aan het Bondsbestuur van een juridisch ad
viseur, de Bondsfinanciën en de jeugd. Mevrouw Stolp, die bij 
de rondvraag om zegels verzoekt voor deelnemers aan een 
philatelistische rubriek van een der plaatselijke bladen, van 
welke rubriek zij de leidster is, zegt desgewenscht toe betref
fende de werkwijze dezer rubriekertjes iets op schrift te 
stellen. 

Nadat de secretaris zijn medeleden heeft opgewekt meer van 
hun verzamelingen ter vergadering te laten zien dan den 
laatsten tijd het geval is, stelt hijzelf van zijn verzameling 
de collectie Nederland gedeeltelijk ter bezichtiging, na hierbij 
een korte toelichting te hebben gegeven. 

Naar aanleiding van een vraag van den heer Mos zegt de 
commissie voor likwidatie van verzamelingen toe. binnenkort 
nader van zich te laten weten. Met de gebruikelijke verloting 
ontvangt plm. een derde deel der 35 aanwezigen een prijs. 

Omstreeks kwart voor elf sluit de waarnemend voorzitter 
de vergadering. H. W. 

Adreswijzigingen. 
46. T. G. de Vries, thans „It Teapertsnêst", Spanjaardslaan 

76, Leeuwarden. 
117. P. de Jong, thans Zijlweg 228, Haarlem. 

Aangenomen als lid. 
53. J. B. Thonus, Wagenweg 220, Haarlem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 26 October 1934, in het ge

bouw van den Haarlemsehen Kegelbond, Tempeliersstraat 35, 
Haarlem. 

Om 8 uur precies zal deze vergadering geopend worden! 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
Maandag 24 September 1934, in restaurant „Suisse", te 
Groningen. 

Wanneer de voox-zitter, de heer Kleiman, te ongeveer half 
negen deze vergadering opent, blijken 23 leden aanwezig te 
zijn. De notulen van de vorige vergadering worden onver
anderd goedgekeurd. Eenige ingekomen stukken worden be
handeld. De voorzitter deelt daarop mede, dat op de Nationale 
Postzegeltentoonstelling te Amsterdam de inzending van den 
heer J. van der Warf met goud werd bekroond. Namens de 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEN. 
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vergadering wenscht de voorzitter den heer Van der Warf 
van harte geluk met dit mooie succes. Het applaus van de 
aanwezigen onderstreept nog dezen gelukwensch. Vervolä'eiis 
wordt gestemd over twee candidaat-leden, welke beiden als 
lid worden aangenomen. Als gebruikelijk worden ook nu 
weer eenige aardige zegels verloot. Na de pauze brengt de 
voorzitter verslag uit van den Philatelistendag en de Tentoon
stelling te Amsterdam. Bij de rondvraag ontspint zich een 
levendige discussie over de prijsnoteeringen in de nieuwe cata
logi. Eenige leden vragen of het niet mogelijk is wedorom 
een ruilavond in te stellen. De voorzitter ezgt toe, dat het 
bestuur dit gaarne zal overwegen. Verder is er niets meet 
aan de orde, waarop sluiting. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
4. C. Nagel, Vischmarkt 30, Groningen. 
5. G. Sanders, Ie Helmersstraat 37, Amsterdam, W. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 22 October 1934, des avonds 

te 8.15 uur, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 17 Sep
tember 1934, in de bovenzaal van Taverne Rutten, Vrijt
hof, Maastricht. 

Aanwezig 31 leden. Met een hartelijk welkom opent de voor
zitter de druk bezochte vergadering en het doet hem genoeo'en 
op de eerste bijeenkomst na de zomervacantie zoo'n flinke op
komst te zien. Een bijzonder woord van welkom richt de vdor-
zitter tot mevi-ouw Verzijl en den heer Philippens, die \oor 
het eerst aanwezig zijn. De notulen van de vergadering van 
18 Juli worden goedgekeurd. 

Bil ballotage worden mevrouw Verzijl en de beeren Bouvy 
en Specken met algemeene stemmen tot lid aangenomen. Bij 
de ingekomen stukken wordt een schrijven voorgelezen van 
den heer en mevrouw Verzijl aan onze Vereeniging als d.̂ nk 
voor de betoonde belangstelling bij gelegenheid van hun 
huwelijk. 

Op verzoek van den voorzitter geeft de heer Van Brink een 
kort verslag van de jaarvergadering en de gehouden tentoon
stelling te Amsterdam. Dit verslag wordt door de aanwezis;en 
met aandacht gevolgd en na afloon beloonde een hartelijlt 
applaus den spreker. De voorzitter dankt bovendien den heer 
Van Brink voor de uiteenzetting. Hierna volgt de gratis ver
loting en daarna een gezelschapsspel, waarbij de heer en me
vrouw Verzijl waardevolle zegels- schenken. J. H. 

Nieuwe leden. 
113. mevr. Verzijl, Breedestraat 1, Maastricht. 
94. H. Specken, inspecteur directe belastingen. Bergweg 6b, 

Maastricht. 
96. Th. L. Bouvy, directeur Amsterdamsche Bank, Helm

straat 2, Maastricht. 
Adresverandering. 

56. J. Theelen, chef postkantoor, thans Kotaradja, Sumatra. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 5 November 1934, beurs; 
Maandag 19 November 1934, vergadering; 

telkens des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van Taverne 
Rutten, Vrijthof, Maastricht. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 28 
September 1934, in de zaal van den heer Van Weelde, 
te Den Helder. 

Om kwart over acht opent de voorzitter deze tamelijk goed 
bezochte vergadering en spreekt den wensch uit, dat de leden 
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zoo voort zullen gaan door middel van een grootere opkomst 
hun belangstel l ing in ons vereenigingsleven t e toonen. Hij 
feliciteert twee van onze leden, de beeren Poll ing en Van 
Grunningen, die met hun inzending op de onlangs te Amste r 
dam gehouden postzegel tentoonstel l ing ieder een zilveren 
medaille verwierven. De secre tar i s kr i jgt gelegenheid tot voor
lezing der notulen van de vorige vergader ing , welke onver
anderd worden goedgekeurd; echter heeft de heer Wal t e r een 
kleine opmerking over de notulen van 25 Mei, welke dien
overeenkomstig gewijzigd zullen worden. De verzekeringspol is 
wordt in een door de betreffende maatschappi j gewijzigden 
vorm geaccepteerd, waarbij de rondzendingen dan als handels
object beschouwd zullen worden. 

De secretar is zal de enveloppen voor de leden, die hierom 
vragen, in orde brengen voor de a.s. Mac Robertson Race n a a r 
Melbourne. Besloten wordt voor de Vereeniging een Michel-
catalogus aan te schaffen, terwijl het Maandblad voor taan in 
de Openbare Leeszaal te r inzage zal l iggen. In de Heldersche 
Courant zullen binenkor t weer ar t ike len over philatel ie ver
schijnen, welke rubr iek verzorgd zal worden door de beeren 
Van Grunningen en S. N. Bakker . De heer Klerk b r eng t ver
slag uit over zijn bezoek aan de tentoonste l l ing te Amste r 
dam, terwijl aan den heer Okkerse verzocht wordt bij voor
komende afwijkingen op g a n g b a r e zegels h iervan direct 50 
stuks voor de Vereeniging te koopen, opdat alle leden hier
van profi teeren kunnen. 

Na de rondvraag kunnen de leden de bekroonde verzamel ing 
Deensch-West-Indië van den heer Van Grunningen bewonderen 
en sluit de voorz i t te r deze geanimeerde vergader ing . H. M. 

Aangenomen als lid. 
F. W. van Duim, Binnenhaven 53, Den Helder. 

Vergader ing . 
De eers tvolgende vergader ing zal gehouden worden op Vri j

dag 26 October 1934 in de zaal van den heer Van Weelde, 
Den Helder. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. S C H O E N M A K E R S , Schinke ls t raa t 99, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergader ing van Maandag 24 Sep
tember 1934, t e Heerlen. 

De voorzi t ter opent de ve rgader ing , de eers te in dit seizoen, 
welke flink bezocht is. De notulen worden voorgelezen en 
goedgekeurd. Bij de ingekomen s tukken zijn kavelbeschri j
vingen van de Indische veiling, welke aan belanghebbenden 
worden u i tgere ik t . Een brochure van P . Vos. Een aankondiging 
over het verschijnen van den speciaal-cata logus Nederland en 
Koloniën, u i tgave van de Vereeniging van Pos tzegelhande
laren. Een schrijven van „De Phi la te l i s t " n a a r aanleiding van 
0^3 vorig vergader ingvers lag . Een vergeli jking van „De V r a a g 
baak" met he t Jubi leumboek g a a t niet op, m a a r da t er weinig 
belangstelling voor dit nieuwe boek is, komt, omdat er niet 
veel gelezen wordt . H e t boekwerk circuleer t nogmaals . 

Bij de rondvraag stelt de voorz i t te r voor om het lid den 
heer ir. -Klink te feliciteeren met de beide bekroningen, n.1. 
goud en verguld zilver, op de Nat ionale Postzegel tentoon
stelling te Ams te rdam, waar toe besloten wordt . 

Gevraagd wordt , hoe het met onze onderl inge tentoonste l 
l ing s t aa t . Hie rover zullen de leden in den loop der maand 
per rondschrijven worden ingelicht. 

De secre tar is heeft de Indische „Emma"-zege l s medege
brach t en zijn deze voor gegadigden verkr i jgbaar . Na de 
gewone maandeli jksche verlot ing, die zeer gezellig was , wordt 
de ve rgader ing gesloten. P . S. 

Vergader ing . 
Vergader ing op Maandag 29 October 1934, des avonds te 

8 uur, in Hotel du Nord, S ta t ionss t r aa t , Heerlen. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secr.: A. H. J . S C H O U T E N , Bindersches t raa t 24, Helmond. 

VERSLAG der a lgemeene vergader ing , gehouden op Maandag 
10 September 1934, t e Helmond. 

Bij de opening heet de voorzi t ter de aanwezigen hartel i jk 
welkom, in het bijzonder den heer Pr insen , die zich wederom 
voor het l idmaatschap heeft opgegeven. Mededeeling wordt ge
daan, da t de leesportefeuil le voorloopig niet meer t e r beschik
king van de leden kan worden gesteld. Misschien da t hierin 
nog een ve rander ing komt, en zal h iervan dan bericht aan de 
leden volgen. 

H e t candidaat- l id, de heer Van Hees, word t h ie rna met al
gemeene s temmen als lid aangenomen. *) 

Vervolgens b reng t de voorz i t te r het volgende pun t t e r 
t a fe l : p ropagandavergade r ing , te houden op 29 September a.s. 
Besloten wordt to t de volgende agenda : 1. Openingswoord 
door den voorz i t te r ; 2. Pr i j svraag , te verzorgen door een spe
ciale commissie, bes taande ui t de beeren Brouwers en Frowijn; 
3 .Lezing door den heer P r insen ; 4. Verlot ing, te verzorgen 
door een speciale commissie, bes taande ui t de beeren Gensch 
en Van Lieshout ; P a u z e ; 5. Veiling, te verzorgen door de 
commissieleden de beeren Rai jmakers , Van der Ven en Van 
Hoof; 6. Slotwoord door den voorzi t ter . 

Bij het slotwoord dank te de voorz i t te r allen voor de door hen 
toegezegde medewerking en sprak de hoop uit , da t allen op 
de p ropagandave rgade r ing aanwezig zullen zijn, da t alle leden 
zullen zorgen hun zegels voor de veiling op de p ropaganda
vergader ing , alsmede die voor de pr i j svragen uiterlijk op 22 
September zullen hebben ingeleverd, a l thans voor zoover zij 
h iervan wenschen gebruik te maken, en da t iedereen ziin in
zending voor de onderl inge tentoonstel l ing, welke zooals we 
hebben afgesproken op Zondag 30 September in café- res tau-
r a n t ,,De B e u r s " zal worden gehouden, zoo goed mogelijk zal 
verzorgen, opdat daardoor zooveel mogelijk p ropaganda n a a r 
buiten moge gaan . P . v. S. 

VERSLAG der p ropagandavergader ing , gehouden op 29 Sep
tember 1934, des avonds te 73^ uur, te Helmond. 

Nie t t egens taande he t bes tuur talr i jke ui tnoodigingen had 
verzonden, was de opkomst slechts ma t ig . In zijn openings
woord deed de voorzi t ter dit dan ook to t u i t ing komen. Hij 
hoopte echter, dat a lsnog meerderen zullen komen en hij r iep 
een hartel i jk welkom toe aan de aanwezigen. De noodzakelijk
heid van deze p ropagandave rgade r ing is door het bes tuur aan-

*) Voor le t te rs en adres van den heer Van Hees ons niet 
bekend. Adm. 
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wezig geacht om verschillende redenen, o. a. omdat in onze 
stad nog verschillende postzegelverzamelaars zijn, die nog 
geen lid onzer Vereeniging zijn. Deze vergadering zal de aan
wezige niet-leden doen zien het groote nut voor verzamelaars 
aan het lidmaatschap verbonden, maar tevens hoopt hij, dat 
de goede geest en gemoedelijke, prettige omgang tusschen de 
leden onderling de niet-leden zal doen besluiten tot onze 
Vereeniging toe te treden. Hij wenscht allen een aangenamen 
en leerzamen avond en geeft het woord aan de beeren com
missieleden van de prijsvraag. De beeren Brouwers en Prowijn 
hebben de vergadering een tiJd zeer aangenaam geamuseerd, 
en dit niet alleen, doch menig aanwezig verzamelaarster en 
verzamelaar eenige keurige zegels doen winnen. Natuurlijk 
kon niet iedereen een prijs machtig woi'den, doch verschillende 
prijzen, waaronder zeer schitterende zegels, werden gewonnen 
en natuurlijk dankbaar in ontvangst genomen. Het kon ook 
niet anders of de vergadering gaf een gul applaus, toen de 
voorzitter deze commissie hartelijk dankte voor het prachtige 
werk, dat zij geleverd had. De heer Brouwers bracht dezen 
dank wederom over op den heer Frowijn, die in deze het 
leeuwenaandeel had gedaan. 

Daarna volgde de lezing van den heer Prinsen over het 
begrip waarde en prijs in de philatelie. Spreker ontpopte zich 
als een aangenaam causeur en wist de vergadering een half 
uur te boeien. Dat spreker het gekozen onderwerp volkomen 
meester was, bewees de vlotte en prettige voordracht. Het 
was een leerzaam half uur voor de verzamelaars. Het gulle 
applaus en het hartelijke dankwoord van den voorzitter waren 
ten volle verdiend. 

Aan mevrouw Lotte werd nu een bouquet bloemen aan
geboden als blijk van waardeering door de vergadering voor 
haar tegenwoordigheid. 

De verloting' zou ditmaal verzorgd woi-den door de beeren 
Van Lieshout en Gensch. Daar de heer Gensch echter ver
hinderd was, werd deze vervangen door den heer Merx. Ook 
deze had een prettig verloop. Niet alleen was de verloting 
goed verzorgd, doch prijzen ter waarde van 50-125 francs aan 
prachtige oude zegels zouden ieder verzamelaar warm maken. 
Daar intusschen nog al meerdere personen ter vergadering 
waren gekomen, gingen 34 loten van 25 cent van de hand en 
evenveel gelukkige winnaai's hadden allen lof voor dit punt 
van de agenda. 

Hierna volgde de pauze, waarin iedereen even gelegenheid 
kreeg de zegels te bezichtigen voor de veiling. Na de pauze 
had de veiling van betere stukken plaats, onder leiding van 
den heer Van de Ven. Deze had een vlot verloop. 

In het slotwoord dankte de voorzitter allen voor hun mede
werking tot het slagen van dezen avond. 

VERSLAG van de tentoonstelling, gehouden op 30 September 
1934, te Helmond. 

Reeds bij de opening van deze tentoonstelling te 11 uur, 
bleek hiervoor groote belangstelling te bestaan. Den geheelen 
voormiddag en in de middaguren was er geregeld druk bezoek, 
hetwelk tot de sluiting, welke te 6 uur plaats had, voort
duurde. Uit de diverse opmerkingen en uitlatingen bleek dui
delijk, dat de inzendingen de verwachtingen overtroffen; een 
bewijs hiervan was tevens, dat verschillende verzamelaars 
zich als lid wilden opgeven. 

Candidaat-Ieden. 
G. A. Faber, Prins Hendriklaan 17d, Helmond. 
Chr. van Lieshout, Kanaaldijk 86, Helmond. 
.1. M. P. C. Richelle, Weg op den Heuvel 36, Helmond. (Voor

gesteld door J. A. Brouwers). 
Jacq. Staal, Julianalaan 10, Helmond. 
P. l i . M. Stassar, Tolpoststraat 88, Helmond. 
Jos. J. F. M. Verhagen, Nassaustraat 7, Helmond. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 29 October 1934, des avonds 

te 8 uur, in café-restaurant „De Beurs", Helmond. 

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

Ligue Internationale Aérophilatélique. 
Secr. Ned. Afdeeling: Paulus Buijsstraat 44, 's-Gravenh^ge 

Koninklijke goedkeuring. Het verheugt ons zeer, te kunnen 
mededeelen, dat bij koninklijk besluit van 17 September 1934 
de statuten onzer Vereeniging zijn goedgekeurd. Exemplaren 
van de goedgekeurde statuten zijn aan het secretariaat testen 
inzending van 26 c. -f- 2 c. porto te bekomen. 

L.I.P.A.-maandblad. Ons eigen maandblad is op 10 Oc
tober j . l . weer verschenen. De leden, die het eventueel oog 
niet ontvingen, worden verzocht het secretariaat hiervan in 
kennis te stellen. 

HUGO SCHWANEBERGER t 
Op 1 September j . l . overleed op 81-jarigen leeftijd de oe-

kende philatelist Hugo Schwaneberger, die 52 jaren lang vo )r-
zitter was van de „Ortsgruppe" Leipzig van de Internationale 
Philatelisten Vereeniging Dresden. 

Zijn naam is in de verzamelaarswereld vooral bekend door 
het door hem vervaardigde en eenige jaren geredigeerde 
Schwanebeiger postzegelalbum. 

EEN NIEUWE PRESIDENTEN-SERIE VAN DE 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA ? 

Hieromtrent brengen sommige buitenlandsche bladen (:i) 
bericht. Wel is waar komen de presidenten reeds op de zeg'Is 
van verschillende jaren voor, doch volgens de berichtgevc i-s 
ligt het in de bedoeling van al deze gewezen ongekroojxie 
hoofden een aaneengesloten nieuwe serie te vervaardigen. 

Hoewel wij vooralsnog de gegrondheid van het bericht 
meenen te mogen betwijfelen, heeft het wellicht toch zijn i.it 
eens een lijstje te publiceeren van alle presidenten, die in den 
loop der jaren aan het hoofd der Vereenigde Staten hebben 
gestaan. Het zijn: 

1. George Washington: 1789-1799. 
2. John Adams: 1799-1801. 
3. Thomas Jefferson: 1801-1809. 
4. James Madison: 1809-1817. 
5. James Monroe: 1817-1825. 
6. John Quincy Adams: 1825-1829. 
7. Andrew Jackson: 1829-1837. " 
8. Martin van Buren: ]837-1841. 
9. William Henry Harrison: 1841-1841 (4 Maart-4 April). 
10. John Tyler: 1841-1845. 
11. James Knox Polk: 1845-1849. 
12. Zachary Taylor: 1849-1850. 
13. Miliard Tillmore: 1850-1853. 
14. Franklin Pierce: 1853-1857. 
15. James Buchanan: 1857-1861. 
16. Abraham Lincoln: 1861-1865. 
17. Andrew Johnson: 1865-1869. 
18. Ulysses Sidney Grant: 1869-1877. 
19. Rutherfort Hayes: 1877-1881. 
20. John Abraham Garfield: 1881-1881 (4 Maart-19 Sept.) 
21. Charles Allan Arthur: 1881-1885. 
22. Stephan Grover Cleveland: 1885-1889. 
23. Benjamin Harrison: 1889-1893. 

, 24. Stephan Grover Cleveland: 1893-1897. 
25. William Mc. Kinley: 1897-1901. 
26. Theodore Roosevelt: 1901-1909. 
27. William Howard Taft: 1909-1913. 
28. Woodrow Wilson: 1913-1921. 
29. Warren Gamaliel Harding: 1921-1923. 
30. Calvin Coolidge: 1923-1929. 
31. Herbert Clark Hoover: 1929-1933. 
32. Franklin Delano Roosevelt: 1933-? 
Den heer Van Caspel dank voor samenstelling dezer lijst. 
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DE L E I D E R VAN H E T „ P H I L A T E L I C J O U R N A L OF 
GREAT B R I T A I N " DOOR H E T NOODLOT G E T R O F F E N . 

De bekende Londensche pos tzegelhandelaar A. J . Sefi, een 
van de meest bekwame Philatel is ten en j a r en l ang redac teur 
van het hierboven vermelde blad, is door een operat ief in
grijpen beroofd van he t licht in beide oogen. 

Vol deernis zal de philatel is t ische wereld van den slag 
kennis nemen, die dezen voortreffelijken kenner en gezienen 
handelaar getroffen heeft. 

DE G E B R O E D E R S E U G E N E N BELA S E K U L A 
W O R D E N A A N G E P A K T . 

I De post der Vereenigde Sta ten van Noord-Amer ika heeft 
tegen deze twee handelaren, die vanui t Luzern hun zaken 
dom, een maa t r ege l getroffen, die alle toejuiching verdient . 

Naar aanleiding van de talr i jke klachten, die over hun p rak
tijken binnenkwamen, heeft genoemde post gelast , da t alle 
voor de gebroeders t e r verzending aangenomen post niet m a g 
worden doorgezonden. 

Zooals bekend zenden de Sekula 's aan ve rzamelaa r s on-

Nedt'i-land, 1908, kroningsgld. , p . st . ƒ 0,30 
Kindprz. 1927, 10 ser. ƒ 1,60, 100 ser. - 15,— 
£eenianszegels, 10 ser - 1,90 
W. vi.n Oranje, 10 ser - 1,— 
>isibzegels (2 w.) , 10 ser - 1,— 
^luracao-herdenking (2 w.) , 10 ser. - 1,— 
[923-1933, alle kinderzegels (40 w.) - 3,33 
[923-1933, idem, ro l tanding (31 w.) - 4,13 
<ed.-Indië, J a v a opdr. tm. ƒ 1, p . ser. - 0,95 
[913. 50, 60, 80 c , ƒ 1, ƒ2,50, 10 ser. - 0,80 
1922, 32K/50 , 40/50, 60 /1 g., 80/1 g., 

p. 10 ser - 1,10 
Curacao, 1918, hulpz., 2 en 23^ c , p . 

10 stel - 2,— 
den-.. 2'A c , p . 10 s tuks - 0,80 
'akketten. 
Nederland, 50 versch., 1 ä 20 c ; 10 a 17'-^ c 
too versch., 1 ä 55 c.,; 10 ä 45 c. 
150 versch., 1 ä ƒ1 ,50; 10 ä ƒ1,30. 
Ned.-Indië, 50 versch., 1 ä 35 e.; 10 ä 27J^ c. 
100 versch., 1 k ƒ1 ,35 ; 10 a ƒ1,20. 
Curasao, 20 versch., 1 ä 90 c. 

Por to ex t r a . — Pos tg i ro 224451. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, - Amsterdam, C. (499) 

gevraagd zichtzendingen. Worden deze binnen een bepaalden 
tijd n ie t door de on tvangers afgehandeld, dan worden laa t s t 
genoemden op alle mogelijke wijzen las t ig gevallen, ja zelfs 
bedreigd me t een strafrechtel i jke vervolging. 

E E N M O E I L I J K E BESLISSING. 
In een P r a n s c h tijdschrift t roffen wij he t volgende gesprek 

aan , dat vrij ve r taa ld als volgt luidt. 
„Mijn verloofde wil er niets van weten da t ik me bezig houd 

met postzegels . Zij wil mij la ten beslissen tusschen mijn ver
zamel ing en haa r . W a t moet ik d o e n ? " 

„Je houdt van S a r a h ? " 
„Natuur l i jk ." 
„En je z e g e l s ? " 
„Ook." 
„Kijk eens aan , wees pract isch. Binnen twin t ig j a a r is je 

verzamel ing veel meer waard en Sarah veel minder !" 

6e M A A N D E L I J K S C H E A A N B I E D I N G . 
België, 1921-27, 5 f., violet, Montenez (22,50) . . ƒ 0,35 
Id., 1921-1927, 5 f., bruin, Montenez (15,—) -0,35 
Argent in ië , 1923, 5 p., wmk. zon (10,—) - 0,20 
Br i t sch-C-Afr ika , 1891, 8 p. ** (20,—) - 0,35 
Belg.-Congo, 1894-1900, 3,50 f. (200,—) - 5,— 
ld. , .1908, 10 f., „ typo" , ge tand 15 (125,—) - 2,— 
Frankr i jk , 1928, 1,50 f. + 8,50 f. ** (nom. ƒ1 ,—) -0,80 
Hongari je , 1905, 50 f. **, ge tand 12 (90,—) - 0,35 
Id., 1925, „Jokai" , cpl. **, 3 w - 0,40 
Luxemburg , 1922, 25 c. en 30 c. **, ongetand . . . -0,50 
Id., 1922, dienst, 80 c. **, zwar te opdr. (15,—) -0,30 
Spanje, 1872, 5 c. en 40 c. (23,50) - 0,40 

JDLIARD & FILS, 12 Rue Emile Claus, BRUSSEL. 
p ^ Wij zijn gespecialiseerd in zichtzendingen en raden 
beeren ve rzamelaa r s aan een proef te nemen (ook „en-
g r o s " depa r t emen t voor hande la ren ) . (501) 

>■ 

30 verschillende Abessinië ƒ 1,90 
?') „ Albanië -1,25 
lü „ Albanië - 3,75 
i« „ Afr ika -1,50 
i'O „ Azië - 2,— 
'O „ Engelsche Koloniën -1,35 
'O „ Luchtpost - 2,75 
O „ Oostenrijk - 0,90 
! „ Polen -1,10 

-JO „ Rumenië -1,90 
100 „ Rusland -1,50 
150 „ Zwitser land - 2,75 
100 „ Spanje -1,15 
200 „ Tsjechoslowakije . -2 ,25 
200 „ Zuid-Slavië -3,25 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

JOS. L A P O U T R É . 
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 Pos tzege lhande la ren) . 
(434) 

Indien gebleken was, dat de inzenders er 
geen voldoening van gehad hadden, zou 
ik niet doorgaan nnet het plaatsen van 
NEVEKSTAAKD FORMULIER ^ 
Doet ook U daarom, als reeds zoo velen 
voor U gedaan hebben en stuurt 

DIT MANCOLIJSTJE ^ 
ingevuld, liefst zoo volledig mogelijk aan : 

HERMAN COHN, 
DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 
Tel. 551945. Giro 37029. Bank: Amsterdcmsche Bonk. 

«►■ 

UITKI^IPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E G E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

«:ï .̂,4.•^ ■ iffiL«»..asitKj;.vv.J ■ .,.t:«*i 
Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 

Uwer zichtzendingen voor te leggen. 
Ik stel voornamelijk belang in: 

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

'II 
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LLI A D V E R T E N T I Ê N 

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

EXCELSORALBUM 
Nederland en Koloniën compl. f 3.— 
dito met poitzegels in t. f 4,— 
geheel compl. met alle t. en t. f 7,50 
Nederlandsch fabrikaat. Losbladig. 
Voor verzamelaars en handelaren te 
Den Haag ter inzage bij de agenten: 
Nederlandsche P o s t z e g e l b e u r s , 
Stationsweg 2, Tel. 117133. (495) 

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 . 

D r . H . Schouten, N . Hilversumscheweg 5, 
Bussum, zoekt te koop voor zijn speciaal

verzameling Dultsche koloniën gebruik te 
zegels met duidelijk stempel, voor loopers , 
baarfrankeeringen en bijzonderheden. (496) 

Roltanding z.w,, 1  6 0 ct., compleet f 8,— 
m.w , 2  4 0 ct., compleet f 1,80 

„ 4 zijdig, V2 " 60 ct., 24 w. f 3,Z5 
Hoekversterking, ^2» i> IVSJ^JZVSO» 4» 5> ̂  et. 

f 0,15 
1000 verschillende geheele wereld f i,— 
^000 „ » » f 3,— 
3000 „ » » f 7,— 
Een kilo gemengd, YougoSlavie, Hongarije, 
Spanje C.S.R. Denemarken, Noorwegen, Zwe
den, Zwitserland, zeer aardig f 3,— 
Porto extra. — Giro 4021 ï. 
I n h n Rnpr io Brederodestr. 46, 
JOnn U O e a e Amsterdam.Vy. 
P.S. Aanbieding vorige maand nog geldig (504) 

P . S T Z c G E L B O E K J E S N O O D I 3 ? 
Vraag t b e m o n s t e r d e o f fe r te aan 

T. D E J N G T z n . , Z E I S T , 
2 e D o r p s s t r a a t 3 0 b . 

^ Z e e r v o o r d e e l i g . -^ 
V o o r den hande l s p e c i a l e prijzen.{50J) 

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

TE KOOP GEVRAAGD: 
Nederland 36, 70 en 80 ct., Crisis, 
Curacao herd., Emmazegels. 
Ned.Indië: W. v. Oranje, Emma
zegels, uitgifte 1934 alle waarden. 
Curaf ao: W. v. Oranje, herdenking 
16341934, alle waarden. Suriname: 
W. V. Oranje.  Alles gebr. en licht 
stempel. Aanb. onder prijsopg. aan 

J. M. N . van der DRIFT, (500) 
Utrechtscheweg 107, Amersfoort. 

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

Prijs dezer adver tent i e s : 
f 0,75 bij voorui tbeta l ing . 
Poatx . w o r d e n n i e t in b e t s l i n g ;en. 

U f k F heeft nog niet de e d i t i e 1 9 3 5 van 
"■ ' ^ mijn prijscourant B e l g i ë , COfigo 

en L u x e m b u r g ontvangen? U zult vcibaasd 
zijn van de zéér lage prijzen en voordeelige 
condities. Toezending geschiedt gratis en 
franco op aanvraag. J . BOEKDRUKKER, 
Rue des Allies 73 , Brussel. (50J) 

T E K O O P G E V R A A G D ^ 
Zegels per gewicht en afgeweekt pei IM, 
1000 of meer. Alleen Nederland en Kol Milien, 

Brieven met prijs aan 

John Goede, T^Z°Ji"^'w 1; 
' Amsterdam,W.tso j ) 

Tekst dezer Annonce« 
voor d e n 5«"? in te zenden 
aan de A d m i n i s t r a t i e . 

ZICHTZENDINCEN! Een a a n g e n a m e en voordeelige wijze t o t het completeeren Uwer collectie zyn mijn 
alom bekende zichtzendingen van per s tuk geprijsde zegels. Reeds talr i jke ver

zamelaars , zoowel eers tbeginnende als meergevorderde , on tvangen deze r e g e l m a t i g ! Honderden boekjes met zegels worden door 
mij in circulatie gebracht , welke ui tmunten door ju is te omschri jving, groote verscheidenheid vanaf de goedkoopste to t üe 
duurdere soorten en tegen z e e r l a g e p r i j z e n ! Zoowel de zegels van Europa als Overzee zijn elk in alfabetische vols
orde der landen in afzonderlijke boekjes ondergebracht , he tgeen het keuze doen t en zeers te vergemakkel i jk t . — V r a a g t ee::s 
een proefzending aan, welke U na opgaaf van referent ies per omgaande wordt toegezonden, en ik ben overtuigd, da t ook U het 
op prijs zult stellen, deze zendingen r ege lmat ig te ontvangen !   . ^ D / ^ / ^ I ' D I L J I 
70, STEViNSTRAAT, Tel. 554629, DEN HAAG.(Postschevemngen). i V l A A r U U L s r o s t z e g e l h a n d e l . (̂ 8,,j 

Nieuwtjes wan den laatsten tgd. 
België, Postz. tent . , 75 + 25 en 1, h25, verk. v. 4 fr. * ƒ0,34 
Idem, Welddgh., dezelfde waarden doch andere kleuren * - 0,20 
Bulgarije, herd, ser., 1, 2, 3, 4, 7 en 14, monum. Chipka " - 0,75 
Idem, tweede serie in andere kleuren, kleine opl., cpl. * - 0,80 
Duitschland, Rijkspartijd. 6 en 12 pf., Saa r 6 en 12 pf. * - 0,30 
Idem, Hindenburg rouw, 3, 5, 6, 8, 12, 25 pf., cpl. * . . . - 0,40 
I ta l ië , u i tgif ten dem. v. d. mil . waa rde leger en vloot : 

a. Postzegels , 11 w., cpl., nom. 1. 15,55 * - 2,45 
b. Vliegpostzegels, 7 w., cpl., nom. 1. 11,80 * - 1,75 
c. Vliegpost expresse, 2 w., cpl., nom. 1. 9,75 * -1,50 

Idem, Galvani, 30 en 75 c , cpl., gebr. , 10 c , ongebr. * - 0,17 
Idem, vliegp. expr., 1. 2,— en aanv. w. 1. 2 + 1,25 P iume * - 85 
Luxemburg , g r . form. nw. 5 fr., id. „Off." en n. w. 1,75 * - 0,90 
Oostenrijk, nieuwe sei'ie na t . costuums, cpl. 18 w. * . . - 2,25 
Polen, 30 g., grsbr . . Pils., vliegp. 30 gr . „Chall. 1934" " - 0,32 
Por tuga l , 25 c , bl., Lus. en Soc. Geogr., bl. en rd., 2 w. * - 0,14 
Rusland, Mendelejew 1834-1934, 5, 10, 15, 20 k., cpl. gbr . - 0,20 
Idem, luchtp. omgek. helden stratosf . vl., 5, 10, 20 k. cpl. - 0,22 
Tsj.-Slow., 20 j . T s j . leg., 1914-14, 50 h., 1, 2, 3 k., cpl. * -0,50 
Turkije, tent . Smyrna , 9 w., cpl., opl. 9600 series * . . . . - 2,75 
Idem, 1 kr., violet, Roode Kruis , 1934, p . ex. * - 0,03 
Idem, luchtp. , I e off. serie vl iegp. v. di t land, 5 w., cpl. * - 1,75 
IJs land, vliegp., 10, 20, 50 a., 1 en 2 kr., cpl. * -1,85 
Zwitserland, ten t . Zür. Naba, veil. v. 4, * of m. tent . st. - 0,95 
Benige koopjes Rusland, 266—269, 28 c ; 270—273, 28 c ; 

332—335, 65 c ; 348—350, 40 c ; 351—353, 30 c ; 359—364, 
40 c ; 406—411, R.R., ■ƒ4,50; 412—415, 40 c ; 416—418, 
gebr., 80 c ; 419—420, 15 c ; 448—449, 15 c ; alles ongebruikt . 

Auf der Heide's Postzegelhandel, 
HILVERSUM, AMriERDAM, 
Postbus 1. Gravenstraat 17 a.d. N. Kerk. 

(422) 

EXCELSIOR-ALBUM 

Postgiro 33045. 
Telefoon 32264. 

is heden verschenen 
met 150 blanco bla
den, zeer licht geruit 
papier, in eleganten 
lederen band, los
bladig systeem, for
maat 2 9 X 3 1 cm., 
gewicht ongeveer 
2 kg., prijs f 4,—. 
Nederland en Kolo-
niën-album, compl. 

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

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

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

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

AMSTERDAM. (-^68) 
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«orden; op de kaarten moest behalve het porto van 5 cent 
no" minstens 25 cent aan gewone frankeerzegels geplakt 
worden, welk extra bedrag geheel aan het N. C. C. wordt 
uitgekeerd. Evenals het vorig jaar zijn hier dus gewone fran
keerzegels als weldadigheidspostzegels gebruikt. 

NED.-INDIE. 
Het Koningin-Emma-zegel. 
Zooals al in het vorige nummer werd 

vermeld, is het Emma-zegel op 15 Sep
tember verschenen. Nadere bijzonder
heden werden al gegeven, vermeld moet 
nog worden dat de zegels zijn gedrukt 
in vellen van 100 en dat boven- en 
onderrand geen oplaagletters dragen, 
maar blanco zijn. De vellen dragen een 
plaatnummer, n.1. nr. 41. 

De nummers van de gewone serie loo-
pen nog maar tot 28; er is dus nog een 
heele reeks nummers in petto. 

De Mac Robertson race. 
(V)k van Indie kan naar Melbourne post met de Douglas 

van de K.L.M, worden medegegeven; het luchtrecht, boven 
het gewone porto, bedraagt ƒ 0,60 per 10 gram. De drie-
hoiKige zegels voor bijzondere vluchten zijn weer aan de kan-
toi '11 verkrijgbaar gesteld. De Indische post voor Australië 
WO, It, in tegenstelling met wat in Nederland gebeurt, op de
ze!' Ie wijze behandeld als de Pelikaan- en Postjager-post: de 
kaïuoren van afzending stempelen alleen de gewone frankeer-
zei,t4s; de driehoekszegels worden in Batavia gestempeld met 
eeu speciaal aan te maken stempel in ruitvorm. Dit zelfde 
srt ipel zal ook worden gebruikt voor de brieven, die van 
\c Ierland naar Indië per Douglas verzonden worden. 

Waarschijnlijk zal alleen Batavia een dergelijk stempel ge-
biUiken; andere landingsplaatsen zijn facultatief, Batavia is 
vei plicht. 

Dr. Borel dank voor bericht. 
Verschil in de opdrukken 423^ cent. 
\'an twee zijden ontvingen wij de opdrukzegels 42>^ cent op 

7ö tent en 150 cent, waarbij verschillen zijn waar te nemen 
bi de kleine 2 van de breuk %. Normaal is deze 2 breed en 
1̂ 'de, van dezelfde teekening als de groote 2. Er komen 

I' ler ook dunnere cijfers 2 voor, die een grootere lus schijnen 
i hebben, terwijl het onderste horizontale lijntje wat korter 

waardoor het cijfer wat naar rechts lijkt te hellen. 
3i)gaande zegels van dit „tweede type" zijn van verschil-

k de plaatsen van het vel. Over de verdeeling in het vel is ons 
ir is bekend. Wij zullen over deze heele kwestie nadere ge-
tti ons moeten afwachten. 

i O 
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Knoeierijen met postzegels. 
Aan het „Alg. Handelsblad" ontleenen wij het volgende. 
De „tweedehands" postzegels. 
Het is de politie gelukt de vermoedelijke hoofddaders van 

de postzegel-falsificaties te arresteeren. 
Zooals men zich zal herinneren is vroeger reeds gemeld, 

dat er een uitgebreide handel in tweedehandsch postzegels 
werd gedreven. Verschillende waronghouders, die deze reeds 
gebruikte en daarna schoongemaakte postzegels verkochten, 
werden gearresteerd, maar de eigenlijke bron kon men steeds 
niet ontdekken. 

De politie heeft thans evenwel een inval gedaan bij iemand 
op Boekit Doeri te Batavia, die reeds lang verdacht werd meer 
van de zaak te weten. Deze inval had succes, want ^r werden 
een paar duizend postzegels in beslag genomen, die gedeelte
lijk al schoongemaakt waren en dus opnieuw verkocht konden 
worden. 

Uit in beslag genomen correspondentie bleek, dat de ver
dachte alle mogelijke postzegels opkocht, van 1 cent lot ƒ2,50 
teven vijftien cent tot een kwartje per honderd stuks. Zoo 
werd een brief aangetroffen, die juist geschrevien was aan 
een der leveranciers. In dit schrijven stond, dat de laatste 
zending in goede orde ontvangen was en dat er een 1100 stuks 
bi'uikbare exemplaren bij waren; de niet bruikbare (de exem
plaren die van een te zwaar stempel voorzien waren) zouden 
geretourneerd worden. Deze dingen werden aangeduid met 
den naam „groene vliegen". 

De groothandelaren hielden dus de exemplaren met lichte 
stempels aan. De stempels werden met gewone radeergummi 
weggevlakt. Vervolgens werden zij van het papier waar ze op 
zaten afgeweekt en dan met de tandjes aan elkaar gelijmd, 
terwijl de achterkant weer van gom werd voorzien. 

Men kan zien dat de tandjes aan elkaar zijn gelijmd, doch 
alleen indien men er op let. Op het eerste gezicht zou men 
zweren dat de dingen zoo van het postkantoor kwamen. 

De twee lieden die in het bedrijf op Boekit Doeri werden 
aangetroffen, zijn natuurlijk gearresteerd. 

De aanhouding van deze beeren, die overal verkoopsagenten 
hadden zitten, is ongetwijfeld een mooi succes voor de politie. 

CURACAO. 
Een opdruk 10 CT. op 20 cent luchtpost. 

Eind Augustus is in Curacao een op
druk verschenen op het roode luchtpost
zegel van 20 cent. De opdruk luidt, zoo
als op bijgaande afbeelding Ie zien is, 
10 CT. De opdruk is in Cuiacao in 
boekdruk op halve vellen van 50 stuks 
aangebracht. 

Dit zegel is bestemd ter voldoening 
van het luchtrecht voor den binnen-
landschen luchtpostdienst Curagao-
Aruba, die op 25 Augustus geopend 
werd. De volgende advertentie uit een 
van de plaatselijke bladen geeft nadere 
inlichtingen. 

Posterijen. 
De postdirecteur maakt hierbij bekend, dat met ingang van 

Zaterdag, den 25n. Augustus 1934, de gelegenheid wordt open
gesteld, stukken van het binnenlandsch verkeer per luchtpost 
van Curasao naar Aruba en omgekeerd te verzenden. 

Behalve het gewone binnenlandsche port bedraagt het lucht
recht ƒ 0,10 per 20 gram of gedeelte van 20 gram. 

Gelegenheid tot verzending zal bestaan op elke Dinsdag 
en Zaterdag. 

Curasao, den 23n. Augustus 1934. 
Th. Krafft. 

Er wordt geen speciale afstempeling gebruikt; alleen uit 
de data van de stempels (van Curagao 25.8.34, van Aruba 
28.8.34) is op te maken dat men met een eerste vlucht te 
doen heeft. 

De oplaag van het zegel is nog niet bekend. Kopstaande 
opdrukken en dergelijke afwijkingen zijn niet bekend; wel komt 

LUCHTPOST ! 

^ C U G A U O 
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de opdruk niet steeds op dezelfde plaats van het zegel voor. 
Wij danken den heer J. Lampe te Curagao vriendelijk voor 

bericht en toezending van het bewuste zegel. 
Zegels in scheepjestype van 1926. 
Een van de lezers vroeg ons, of de oplaagcijfers verstrekt 

konden worden van de nieuwe waarden in het scheepjestype, 
uitgifte 1922-1926 (12K c. rood, 15 c. blauw, 20 c. blauw, 20 c. 
olijf, 35 e. grijs en rood). Deze zegels zijn niet meer in gebruik 
en de restanten zijn vernietigd. 

Op het departement van koloniën beschikte men niet over 
de gevraagde gegevens. Er zijn toen bij den controleur te 
Haarlem inlichtingen ingewonnen, maar ook daar zonder 
succes. 

„Er is nog getracht om uit de administratie van vorige 
jaren de gevraagde gegevens te putten. Het is echter niet 
mogelijk om hieromtrent zekerheid te verkrijgen. Uiteraard 
is het tevens onbekend of van de aan Curagao verstrekte zegels 
nog een hoeveelheid is vernietigd. 

Gegevens omtrent de aangemaakte hoeveelheden kunnen 
natuurlijk worden gegeven. Van verstrekking (aan Curagao) 
en de vernietiging is niet bekend of de hoeveelheden uitsluitend 
uit de door u bedoelde zegels bestaan, vermits nog zegels van 
andere typen in voorraad waren." 

NEDERLAND. 
Als nieuw ontdekte particuliere briefkaarten zijn te melden 

(zie blz. 49 van mijn handleiding): 
2. II. j . Sanatorium, / Beekbergen. 

k. Sanatorium Beekbergen / te / Beekbergen. 
Als nieuwe spoorwegbriefkaart is te melden (zie blz. 60 van 

mijn handleiding): 
C. 7. op briefkaart nr. 186. 

De voorzijde wijkt iets af van de kaarten C 6. 
a. Oplaag enz.: 120.000. 7/34. 

BUITENLAND. 
BAHRAIN. 
Het bureau te Bern verdeelde een stel poststukken voor 

dit Britsch-Indische kantoor aan de Perzische golf. Uitdruk
kelijk wordt medegedeeld dat die stukken uitsluitend aan dat 
kantoor verkrijgbaar zijn. Het zijn twee enveloppen van 1 anna 
bruin, koning George met kroon, naar links in ovaal; de eene 
van wit papier meet 120:95 en de andei-e van bruingrijs papier 
is 153:90 mm. groot. Voorts een briefomslag voor aangetee-
kende stukken van 3 anna -f- 1 anna 3 pies in formaat 190:113. 
Stempel en tekst blauw; het gebruikelijke kruis op voor- en 
achterzijde ontbreekt niet. Voorts nog twee briefkaarten van 
9 en van 9 + 9 p. groen, koning in kroningsornaat, stempel 
vierkant 23:26. 

Alle stukken verkregen een overdruk in zwart van het 
woord Bahrain. 

BELGIË. 
Dank zij de welwillende hulp van de heeren ir. G. v. C. en 

dr. L. G., beiden te Brussel, kan ik thans de lezers volledig 
inlichten omtrent de reclamekaarten. De reeds in de Juni-
aflevering gemelde kaart, waarvan hierbij een verkleinde af
beelding, werd in klein formaat gedrukt op initiatief van het 
ministerie van landbouw om propaganda te maken tegen den 
coloradokever. Het is daarbij gebleven; de regeering heeft 
geen andere dergelijke kaarten doen drukken, doch de gelegen
heid geopend, de onderste linkei-helft aan de voorzijde der 
kaarten te gebruiken voor het opdrukken van reclames. Aan
vankelijk zjjn daarvoor eveneens de klein formaat kaarten 
gebezigd. De postdienst heeft daartoe een contract gesloten 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

CARTli POSTALE 

— « , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ K . POSTKAART 

IX DOBVPHoae DE LA POMME DC TeBRË MEWACC 
L'AGfi iCuLTuae ET LMOWTICULTLIRF 

OC COUORADOKEVEFl Vfl 
BE-ORClGT OEN 1./.NU 

1 * 
H aan aARnAfPCL 

f TUINBOUW 

• 

'kßr~^ 

met de firma „Publibel" (welke naam op nagenoeg alle kaartei 
voorkomt), die het monopolie tot het opdrukken verkregen 
heeft en daarvoor per 1000 kaarten een vast bedrag betaalt, 
dat geheel ten goede komt, natuui'lijk na aftrek der druk
kosten, aan het fonds waaruit kantoorbedienden, teekenf.ars, 
kortom hoofdwerkers buiten betrekking ondersteund worden. 
Dit komt tot uiting door de vermelding boven de reclame der 
woorden: „Publiciteit ten voordeele der werklooze bedienden". 

Al deze kaarten worden, zooals reeds gemeld, zonder op
slag verkocht in de automaten en aan de philatelistenlokeften; 
ook zouden zij wel aan de gewone loketten afgegeven woiden. 
Omdat het publiek, door de reclame, ruimte voor correspon
dentie ontnomen werd, is de Belgische regeering overgegaan 
tot het beschikbaar stellen van groot formaat kaarten voor 
dat doel. De eerste als zoodanig is die met de reclame Ci.an-
tier Houiller, waarover ik in Augustus berichtte. Een andere 
soortgelijke kaart is hierbij afgebeeld. 

Hieronder volgt nu verder een volledige Ijjst van alle tot 
nu toe verschenen reclamekaarten; de cijfers achter elke kaart 
geven aan het aantal honderdduizenden dat gedrukt is, teiwijl 
ingeval de tekst uitsluitend Nederlandsch is, de letters VI. 
achter de kaart gesteld zijn. 

Klein formaat kaarten: Oxade 10, Soleil 1, La Romaine 1, 
Gant mignon 34, Van der Lick 3, Aliment de Stordeur 2, 
Huile de Stordeur 2, Croix blanche 10, Cóte perlée VI. 5, Cête 
perlée 5, Corsets P. D. 0.8, Telephones 5, Aspirine Bayer 10, 
Solo 5, Persil 1, Selectaphone 0.1, Tuber-Tubca in geel en 
groen 1, Boule d' argent 1, Bury 1, Van Goidsenhoven 2, 
Samy 1, Danicotea M, Roelandt 1, Taf VI. >4, Taf 1, Fondei 
Burnet %, Vierge noire 2^4, Rubistar 1, Peint neuf 1, Valto-
vine 1, C. C. C. 1, Chat noir 1, Zwarte kat VI. 1, Johnson M, 
Johnson VI. y,, Doize 3, Tungsram radio K, Tungsram éclai-
rage y,, Soirees 5, Buckoms 1, Buol le Juste 1, Leurin ':!, 
Tabacs Semois 1, Nitrochaux 1, Royale Beige 114, Ardenna 1, 
Trpixfontaines K, Antigrippe Smith 1, Antimigraine Buttiau 
%, Cote d' or VI. 4, Cote d' or 6, St. Yves St. Roch VI. K, 
St. Yves St. Roch 34, Prayon-Trooz 1, Tubor-Tubca, in rood 
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en blauw VI. 0.4, TuborTubca 0.6, Victoire 1, Grands 
Voyages 'A, Bona 1, Passe vite 1, Passe vite VI. 14, Plan
teurs Dohannais K> Faleau 1. 

Groot fo rmaa t k a a r t e n : Chant ie r Houiller 1, Dites le pa r 
telephone 5, Malte Kneipp (vierhoekige ondergrond) 1, Lou
vièresSars 1, Witloof N. G. VI. 1, Elegan t s 1, Fa i t e s vos 
toilettes 3^, Vêtements records K, Tête noire 1%, Malte 
Knei)ip (omtrek ondergrond gegolfd) 1, W. 5 1, Zwar tkop 
VI. 1, Indan thren 5, Loterie Coloniale 3, Koloniale loterij 
VI. 2. 

Totaal to t heden dus 78 verschillende. 

DUITSCHLAND. 
In het tegenwoordige type, met 3 afzenders en 1 adres 

aanduidingslijn verschenen de antwoordbetaald k a a r t voor 
i't binnenland van 6 + 6 pf. olijfgroen en de enkele buiten
aiidsche k a a r t van 15 pf. violet. 

Het is met de pren tbr ie fkaar ten nog niet uit! Thans zelfs 
iets geheel nieuws en wel de 53e serie. Deze verscheen nog 
met het Hindenburgmedai l lon, m a a r in bruinen diepdruk, t e r 
wijl de aantal len adres en afzenderslijnen overeenkomen met 
de tegenwoordige prentlooze serie. Deze reeks omvat de vol
gende afbeeldingen: P r a n k f u r t (Main ) , Tübingen, Wildbad, 
Offenbach (Main) R a t h a u s , idem Schloss in 2 typen, en t o t 
slot Berchtesgaden. 

D? rouwranden, welke ik vorige maand meldde, zijn niet 
zooals bij de postzegels enkel om den stempel aangebrach t , 
maar 2>4 mm. breed en volgen den bui tenrand der kaa r t en . 

EGYPTE. 
Door Bern werd verdeeld een omslag voor aangeteekende 

stukken van 152:108 mm. De stempel wijst 15 m. als waarde 
aan, doch de omslag wordt voor 18 m. verkocht . In den s tem
pel koning Fouad naa r l inks in ovaal. De t eks t (evenals den 
stempel blauw) , in het Pransch en Arabisch, te l t 6 regels . 

GROOTBRITANNIE. 
Te melden zijn nieuwe pr ivaa tbr ie fomslagen van 4 d. groen 

(rechts) -\- % d. bruin ( l inks) , zoomede van 4 d. groen ( rechts) 
+ 3 d. lila ( l inks) , beide in de bekende afbeeldingen van den 
koning. 

De enveloppe van 14 d. groen in het fo rmaa t 152:90 mm. 
verscheen met ongegomde schuine klep, terwijl deze vroeger 
gebogen was . 

' ONGARIJE. 
! ! het model van de tegenwoordige serie zag een rembour

■̂e ontskaar t van 10 f. donkergroen op grijs kar ton het licht. 
V(i '■ het formulier moet 2 f. ex t ra betaald worden. Het druk
nu k is 1933. 

LITAUEN. 
' o t bureau te Bern verdeelde o. m. ook nieuwe br iefkaar ten 

va. .̂ S en 35 + 35 centas rood op wit kar ton . De afmet ingen 
zij ; 150:106 mm.; voor het papier moet nog 5 en 5 | 5 c. 
ext a betaald worden. De t eks t in dezelfde kleur als de 
stempel is in het Fransch en het Litausch gesteld, hoewel de 
geheel nieuwe s tempel toch nog bovenaan den l andsnaam 
be\at. Het wapen, de bekende r idder , di tmaal echter in wit 

' fip een rooden achtergrond, s t a a t weder l inks. De stempel , een 
i' uithoek van 19:25 mm., bevat in een soort ket t ing drie naas t 

' ' ' lar s taande wapens van de voornaamste steden (zie blz. 
''.'•' van den loopenden j a a r g a n g ) . De k a a r t is in een r and 
'4('vat, bestaande uit een reeks punten , welke door boogjes 
oinlerling verbonden zijn. N a a s t de deels treep 4 adreslijnen 
van 69 mm. en 1 dikkere van 58 mm. 

OOSTENRIJK. 
\'an dit land is alleen een pr ivaa tb r i e fkaa r t van 5 gr. rood 

te melden op zeemkleurig kar ton . De stempel ver toont de van 
de postzegels bekende vrouw uit het Burgenland. 

RUSLAND. 
Een nieuwe p r o p a g a n d a k a a r t van 5 k. rood op zeemkleurig 

karton ( roodarmis t ) in den stempel heeft een Russischen en 
Planschen teks t en daarboven de éénregelige aanduiding dat 
fleze kaa r t uits lui tend in Rusland gebruik t m a g worden. Het 
(Irukmerk luidt 22.11.1934. Een nieuwe lange r e e k s ? 

I J S L A N D . 
Te melden is een nieuwe d r u k w e r k k a a r t (Pren tsp ja ld) van 

5 au r blauw op l ichtblauw kar ton . De stempel ver toont een 
groote 5 en een posthoorn, waarboven het woord A u r a r . 

Z W I T S E R L A N D . 
De heer L. E. B. in Den H a a g maakte er mij opmerkzaam 

op, dat de br ie fkaar t van 10 + 10 r. donkergroen (Mater 
Fluviorum) — zie mijn melding op blz. 29 j a a r g a n g 1931 — 
in twee typen bes taa t . H e t verschil zit in de lengte der adres 
lijnen. Normaa l is dat de indeeling op beide kaa r t en gelijk is 
en wel de bovenste lijn 37 mm. lang en de 5 lijnen daaronder 
elk 65 mm. De andere indeeling is, dat alleen op de v r a a g 
k a a r t de lente der lijnen van bovenaf gerekend achtereen
volgens 32, 78, 67, 67, 53 en 53 mm. bedraag t . Bij de antwoord
k a a r t blijft de indeeling normaal . 

cliiid€nl 
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NEDERLAND. 
' s Gravenhage . Sedert 17 September is er een nieuwe dag

teekeningstempel , een z.g. enkelr ingstempel , in de stempel
machine met l inkss taande t eks t V E R Z E N D T GELUK / 
T E L E G R A M M E N . 

VERZENDT GELUK-
TELE6RAMMEN 

Meppel. De heer H. J. van der Laan zond ons een afdruk 
van een op 19 September j .1. in gebruik genomen stompel
machine met doorloopende teks t Adresseer volledig tusschen 
duif en het f i rmament . 

Alkmaar . De t eks t postzegels / rechts  boven / in den 
hoek! VLUGGER V E R Z E N D I N G stond in Juli j .1. rechts en 
in September l inks van den dagteekenings tempel . In de ma
chine van Enschede stond de dagteekenings tempel 7VII 1819 
1934 kops taand rechts van bovengenoemde teks t . 

OudGastel . De dagteekenings tempel schijnt hier in het on
gereede g e r a a k t te zijn; de postzegels op een aangeteekend 
stuk v/aren verniet igd door den 1regeligen kan toornaam
stempel OUDGASTEL in zwar t en den maands tempel Sep. 34 
in blauw, terwijl de da tum (4) met inkt ingevuld was. 

Bijzonder posts tempel op de Cu
ra<:aotentoonstelling. 
Tijdens de in October te ' s Gra

venhage te houden Curagaoten
toonstel l ing zal a ldaar een brieven
bus worden geplaa ts t , welke door 
de zorgen van den postdienst en
kele malen pe r dag zal worden ge
licht. De zich in deze bus bevin
dende correspondentie zal van een 
afdruk van een bijzonder s tempel 
worden voorzien. 

Wij danken de beeren D. Bastenhof, H. J. van der Laan, 
M. Meijer en W. H. P. van Truijen vriendelijk voor de toe
zending van bovenstaande s tempels . 

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

Machine 216 VI. 
Als nieuw cliché werd links van den datumstempel opge

nomen een afbeelding van een gans, waaronder „Skookum" en 
een Indianenkop, met omschrift AMERICAN FRUIT GRO
WERS INC. in dubbelen cirkel. 

Machine 323 HL 
De Eerste Nederlandsche Bandagefabriek stempelde in Sep

tember ook zonder reclamecliché links van den datumstempel. 

Machine 367 III. 
Links van den datumstempel stempelt de7e" machine thans 

in vierkant: SIDAC-ISOL / 100 % DOORZICHTIG / VOCHT
WEREND / HOUDT DEN INHOUD ' DROOG / HOUDT 
DEN INHOUD / VERSCH / VRAAGT MONSTERS. 

Machine 403 II. 
De N.V. Nederlandsche Graansilo- en Elevatormaatschappij 

stempelt nu en dan ook zonder reclame links van den datum
stempel. 

Machine 415. 
Model C4, sedert 7 September in gebruik bij de N.V. Mer

cantiele en Industrieele Compagnie „Mico" te Amsterdam. 
Tusschen de stempels in rechthoek N.V. / MICO / AMSTER
DAM. 

Machine 433 II. 
De N.V. Hazemeyer plaatste thans in hare machine links 

een afbeelding van een electromotor. 
Machine 437 II. 
De N.V. Lankhorst Touwfabrieken beeldt links een fraai 

voetbalnet af, waarin een vallende keeper, wien juist een goed 
gemikt schot ontgaat! Boven deze voorstelling ten overvloede 
nog het woord VOETBALNETTEN. 

Machine 440 II. 
Ook deze machine van de N.V. Bonda's Handelmaatschappij 

werd met een nieuw cliché links verrijkt: een man torst een 
groote vlag, waarop het woord VIGORGEEN, daaronder 
MEER MELK, BETER VEE / EN LAGERE / PRODUCTIE
KOSTEN. 

Machine 477. 
Model C4, sedert begin October in gebruik bij de N.V 

Stoomvaart-Maatschappij „Nederland" te Amsterdam. Tus
schen de stempels eenzelfde cliché als bij machine 106, alleen 
komt in deze machine wederom een afdruknummer voor. 

Machine 483 II. 
Op briefkaarten stempelt de N.V. Handelscompagnie te 

Rotterdam zonder reclame links. 
Machine 487 IL 
In deze machine werd de dalumstempel Rijswijk vervangen 

door een nieuwe met provincie-aanduiding: Rijswijk Z.H. De 
reclamecliché's bleven ongewijzigd. 

Machine 489 II. 
Sedert medio September stempelt de Nederlandsche Jeugd-

heibergcentrale ook met een cliché links: een rechthoek, waar
in een gekleurde pyramide, waaroverheen in gekleurde en witte 
letters: koopt / NJHC- / loten. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Machine 524. 
Model C3B, sedert medio September in gebruik bij de 

Coöperatieve Groothandelsvereeniging „De Handelskamer" te 
Rotterdam. Tusschen de stempels het handelsmerk HAKA en 
„DE HANDELSKAMER" G. A. / ROTTERDAM. 

Hasler. 
Machine H. 507 II. 
Sedert kort stempelt de N.V. American Petroleum Company 

met nieuwe cliché's: tusschen de stempels het handelsmerk 
STANDARD dwars door een cirkel en links een oliebup met 
opschrift Essolube / 20 en bovendien er dwars overheen in 
grooter letters nogmaals Essolube. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 22 III-IV. 
Wegens opheffing der Akiz-kantoren in Indië en overdi ̂ cht 

van hun vertegenwoordigingen aan de Borsumij, kwam i'i de 
machine van de Borsumij links het bekende cliché van ma
chine 26: Willard Accu's, waarvan een afdruk van 18 Au Jus
tus bekend is. Op 23 Augustus stond (als type IV dus) 1 tiks 
het wapen van de Borsumij, tusschen de stempels Wil'ard 
Accu's en onder den waardestempel Borsumij in schrijfletiers 

Machine 26 XI-XII. 
Sedert begin Augustus thans in gebruik bij de N.V. j]ro-

cades & Italië te Soerabaja. Tusschen de stempels FISSAN / 
POEDER-PASTA-ZEEP. Onder den waardestempel Ĵ.V. 
BROCADES & ITALIË. In de tweede helft van Augustus 
werd de reclame tusschen de stempels gewijzigd in Hygie
nisch / Practisch / Economisch / Zigzag / Verband / Wa+ten, 
terwijl de firmanaam onder den waardestempel uit klemer 
letters bestaat. 

Machine 30 V. 
Door opheffing van het Akiz-kantoor te Batavia ging deze 

machine over aan de N.V. Lindeteves-Stokvis te Soerabaja 
Op een afdruk van 5 September komt als eenig cliché de fii na-
naam Lindeteves-Stokvis onder den waardestempel voor 

Canada. 
14 Juni vond een eerste postvlucht plaats tusschen Fond 

du Lac en Fort Chipewyan v.v. Alhoewel wij het niet tot een 
gewoonte kunnen maken om alle binnenlandsche Ameu-
kaansche post-eerstvluchten in deze rubriek te vermelden 
— gezien het groote aantal dat jaarlijks plaats heeft — 
maken wij ditmaal een uitzondering, teneinde onzen lezeis te 
toonen op welke keurige wijze men in Amerika de luchtpost
stukken der „first flights" behandelt. 

I*'^^ZL.- J^M'/^y:^ • 
Besorgen 

\ 

VIA AIR MAIL 
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Zoowel de speciale luchtpostenveloppen met haar rood-wit-
blauwen rand als de royale en duidelijke speciale stempels 
maken, dat deze stukken een lust voor de oogen zijn. Verder 
eischt men in Amerika ook geen overdreven hooge luchtpost
tarieven, zoodat dergelijke stukken binnen ieders bereik zijn. 
Het afgebeelde stuk vertoont voorts nog de bijzonderheid, dat 
het in Europa ook nog gevlogen heeft, hetgeen blijkt uit de 
speciale afstempelingen van Keulen en van Essen-Mulheim. 

Kerstvlucht naar West-Indië. 
De K.L.M, meldt ons, dat het thans vast staat, dat met een 

vliegtuig van het type F 18 een Kerstvlucht naar West-Indië 
zal worden uitgevoerd. Het vertrek is vastgesteld op 16 of 
17 December a.s. Het vliegtuig zal gevlogen worden door Hon-
dong en Van Balkom, terwijl Van der Lolen als marconist en 
Naber waarschijnlijk als werktuigkundige meegaan. De route 
zal gaan via de Kaap-Verdische eilanden naar Suriname en 
vandaar naar Curasao. Het extra luchtrecht zal waarschijnlijk 
ƒ 1,— per 5 gram bedragen, maar dit staat nog niet geheel 
vast. 

Zooals bekend is, zijn er nog maar weinig vliegers, die den 
Zuid-Atlantischen Oceaan in één ruk overvlogen hebben, want 
biJ de Fransche luchtlijn naar Zuid-Amerika wordt de post 
vap de Afrikaansche naar de Zuid-Amerikaansche kust per 
snelvarende mailboot vervoerd, terwijl voor de Duitsche lucht-
Ijjn op het 3050 km. lange Atlantische Oceaan-traject twee 
vliegtuigmoederschepen liggen. Door de K.L.M, zal hier dus 
pionierswerk verricht worden, want wij weten het: na een 
proefvlucht rust zij niet, voordat zij een g e r e g e l d e n 
dienst heeft ingesteld. 

De Mac Robertson race. 
Zooals wij in het vorige nummer van ons Maandblad nog 

konden publiceeren, bestaat gelegenheid om met onze nieuwe 
Douglas — die aan deze race deelneemt — post mede te geven. 
Gezien het feit, dat de Pelikaan-post wat betreft de afstempe-
liiieen niet geheel aan de eischen der verzamelaars voldeed, 
achten wij ons gelukkig dat wij op verzoek ter bevoegder 
plaatse advies konden uitbrengen betreffende de verzorging 
dei poststukken voor deze race. Wij vestigden er de aandacht 
op, dat bij de Pelikaan-post te Amsterdam het speciale stem
pel, zoowel door zijn kleur, als door het feit, dat het over de 
zeg-cls geplaatst werd, en doordat het te klein was, zeer on
duidelijke afdrukken gaf. Een duidelijk speciaal stempel van 
omstreeks 5 bij 5 cm. n a a s t de zegels geplaatst, leek ons 
aanbevelenswaardiger. 

Ook vestigden wij er de aandacht op — aangezien de meeste 
stukken in een album geplaatst worden — om het aankomst
stempel aan de voorzijde te plaatsen. Wij raden onze lezers 
aan, om bij het adresseeren van hun post, voldoende ruimte 
voor de afstempelingen open te laten en dus niet te kleine 
enveloppen te bezigen. 

Voor hen, die brieven wenschen te verzenden met het K.L.M.-
vliegtuig, dat aan de race deelneemt, zijn de volgende bij
zonderheden van belang. 

I. — Post voor Ned.-Indië. 
a. Zij, die brieven wenschen te verzenden naar familie of 

bekenden in Ned.-Indië, hebben deze te frankeeren met ƒ 1,06. 
b. Zü, die hun brieven door bemiddeling van de posterijen 

wenschen terug te ontvangen, dienen deze te adresseeren aan 
het hoofd van den dienst der P.T.T. te Bandoeng. Frankee-
J'.n? ƒ1,06. Bovendien moeten zij een enveloppe bijsluiten, ge
adresseerd aan dengene, die den brief terug moet hebben, welke 
enveloppe volledig gefrankeerd moet worden met Indische 
postzegels voor de gewone mail of voor de luchtmail. De In
dische zegels zijn aan de voornaamste postkantoren in Neder
land verkrijgbaar. 

II. — Post voor Australië. 
c. Zij, die brieven wenschen te verzenden naar familie of 

bekenden in Australië, hebben deze te frankeeren met ƒ 1,12 J^. 
d. Zij, die hun brieven door bemiddeling van de K.L.M, 

wenschen terug te ontvangen (de Australische posterijen 
kunnen geen medewerking verleenen, zoodat terugzending dus 
per boot plaats heeft), dienen deze te adresseeren aan: Repre
sentative of K.L.M. Royal Dutch Air Lines, 255 St. George 
Street, Sydney. Prankeering /1,12>$. Bovendien moeten zij 
een enveloppe bijsluiten, geadresseerd aan dengene, die den 

brief terug moet hebben. Voorts dienen zij bij te sluiten een 
internationale antwoordcoupon. 

Algemeene mededeelingen, geldend voor alle brieven. 
1. Het voor de verzending met deze vlucht boven de gewone 

porten en rechten verschuldigde extra recht (luchtrecht) be
draagt ƒ 1,— per 10 gram. Dit moet voldaan worden door 
gebruikmaking van minstens één driehoekszegel voor bij
zondere vluchten van ƒ 0,30. 

2. Op de enveloppe voor de vlucht te vermelden: Mac Robert
son Race. 

3. De K.L.M, stelt gratis speciaal voor deze vlucht gedrukte 
enveloppen ter beschikking. De enveloppen, bestemd voor de 
terugzending, zijn grooter van formaat dan die voor de vlucht. 
De laatste kunnen dus in ongevouwen toestand teruggezonden 
worden. Deze enveloppen zijn op alle kantoren der K.L.M, 
verkrijgbaar. Tevens zijn verkrijgbaar strookjes, voorzien 
van het adres van den vertegenwoordiger der K.L.M, te Sydney 
en strookjes met het adres van het hoofd van den dienst der 
P.T.T. te Bandoeng, welke strookjes slechts in het daarvoor 
bestemde vak op de enveloppe behoeven te worden geplakt. 

4. Alle brieven moeten vóór of uiterlijk op 17 October a.s. 
gepost zijn. 

Men wordt uitgenoodigd bovenstaande voorschriften nauw
keurig op te volgen, teneinde moeilijkheden en eventueel zoek
raken van brieven te voorkomen. 

Hierbij een reproductie van het door de K.L.M, uitgegeven 
couvert. 

ROYAL DUTCH 
AIR LINES 

♦ 
PU, 

L U C H T P O S T 

P A R A V I O N 

BY A I R M A I L 

LONDON ■ 

Voo 
Austral ië 
12 1 ' cent 

Voor 
Ned Indie 

6 cent 

70 
cent 

/ \ 

r\ 
To the Representative of the 

„K.L.M." Royal Dutch Air Lines 

255, St. George Street 

SYDNEY 
AUSTRALIA 

MELBOURNE AIR RACE 1934 

Het lijkt ons interessant, nog een en ander over de race zelf 
mede te deelen. Sir Mac Pherson Robertson is een der voor
naamste ingezetenen van Melbourne. Ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van den staat Victoria stelde hij $ 15000 ter be
schikking, om te dienen als prijs voor de winnaars van de 
luchtrace LondenMelbourne, waarvan de start is vastgesteld 

Pander Postjager. 
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op 20 October a.s. Br zal zoowel een snelheids als een handi
capwedstrijd gehouden worden. 

Voor den snelheidswedstrijd zijn eenige voorschriften samen
gesteld, opdat de veiligheid der piloten niet in gevaar komt. 
Zooals bekend is, heeft hiervoor onze Pander Postjager in
geschreven. 

Voor den handicapwedstrijd is een formule vastgesteld, 
waarin de verschillende factoren, die tezamen de beste vlieg
prestatie leveren, zijn verwerkt. In deze formule spelen de 
mede te nemen last, de capaciteit der motoren, het Start
gewicht van het vliegtuig en het vleugeloppervlak een rol. 
Hieruit berekent men de gemiddelde snelheid welke het vlieg
tuig mag vliegen, en aangezien de af te leggen afstand bekend 
is, volgt daaruit dus gemakkelijk de toegestane tijd. Voor 
elk type van vliegtuig zal dit dus verschillend zijn. Voor de 
snelheidsrace zijn 5 vliegvelden verplicht gesteld om aan te 
doen, n 1. Bagdad, Allahabad, Singapore, PortDarwin en 
Charleville. Behalve deze zijn er nog officieel erkende vlieg
velden, waarvan bij de handicaprace de daar doorgebrachte 
tijd niet wordt medegerekend, n.l. Marseille, Rome, Athene, 
Aleppo, Boesjir, Karachi, Jodpoer, Calcutta, Rangoon, Bang
kok, Alor Star, Batavia, Rembang, Koepang, Newcastle Wa
ters, Cloncurry en Narramine. 

De route is dus geheel vrij, mits men de 5 bovengenoemde 
controleposten maar aandoet. Echter wordt de tijd, besteed 
bij landingen op niet officieel aangewezen vliegvelden, niet 
in mindering gebracht, terwijl bij de snelheidsrace natuurlijk 
voor geen enkele landing tijd in mindering wordt gebracht. 

Onze Douglas nu heeft men ingeschreven voor de handicap
race, althans zoo luiden de laatste berichten. Zij heeft dus een 
vliegprestatie te leveren, door in den tijd welke met de handi
capformule berekend wordt, naar Australië te vliegen. Dit 
zullen omstreeks 80 vlieguren zijn. 

Gelijk bekend is, heeft Parmentier in Augustus j.l. deze 
machine van de Douglasfabrieken te Santa Monica in Cali
fornië naar NewYork gevlogen, waar zij 3 September in de 
Statendam is geladen, om 13 September in Rotterdam te 
arriveeren. De kruissnelheid is ongeveer 300 km. per uur. 
Het vliegtuig is geheel uit duraluminium gebouwd. Het heeft 
een laag dek, met twee motoren in den neus van den vleugel. 
Het biedt plaats voor veertien personen. De cabine bezit een 
ritstekende geluiddemping, zoodat men er gewoon met elkaar 
kan praten. De motoren zijn van het Wrighttype, elk van 
700 pk. sterkte, terwijl het toestel tevens is uitgerust met 
een vertragingsmechanisme. 

■ Aan de Goudsche Courant ontleenen wij nog het volgende 
bericht. 

De directie van de K.L.M, deelt thans officieel mede, dat de 
Douglas D C 2 zal mededingen in de wedvliicht Londen
Melbourne en de F 36 definitief is uitgeschakeld. Aanvankelijk 
had men, zooals herhaaldelijk is gezegd (en dan weer tegen
gesproken!), beide toestellen willen laten mededingen. De 
Douglas in de snelheids en handicapafdeeling, de F 36 alleen 
in de handicapafdeeling. Zelfs had de K.L.M, met nog meer 
toestellen ingeschreven, om voor elk geval zeker te zijn; een 
F 18, zooals de Pelikaan, en een F 22. Maar men kan geen F 18 
missen: er moet er al een uit den dienst, om gereed gemaakt 
te worden voor de Kerstvlucht naar Indië, en de drie vlieg
tuigen van het type F 22 zijn niet op tijd afgeleverd. Ten
slotte is ook de F 36 toch nog niet geheel ä point. Dienten
gevolge moet de K.L.M, er tot haar spijt van afzien een 
Fokker mede te laten doen aan den wedstrijd. Men had dit 
uit den aard der zaak graag gewild, omdat de Fokkers de 
toestellen zijn van den geregelden dienst op Indië en men 
met een Fokker in de race waarschijnlijk een goede propa
ganda had kunnen maken onder het Australische publiek. Dit 
is in elk geval voor de toekomst van belang, daar Australië 
het „achterland" is van Indië. De afstand is maar IK dag 
vliegen en de K.L.M, hoopt nog altijd haar Indische lijn naar 
Australië te kunnen doortrekken, al is er daarvoor tot nu toe 
nog geen medewerking van de Britsche autoriteiten verkregen 
kunnen worden. (Wel hebben deze niets geweigerd, maar 
evenmin is ds gewenschte toestemming verleend). De Mac 
Robertson race geeft thans aan de K.L.M, een gunstige gele
genheid om, zoo niet de Fokkervliegtuigen, dan toch haar 
dienst in Australië nog beter bekend te maken. 

Het Douglasvliegtuig, de PHAJU, met zijn bemanninc: 
Parmentier, Moll, Prins en Van Brugge. 

De Douglas zal niet, zooals aanvankelijk het plan was, e'.tra 
voor de reis worden ingericht, maar als gewoon passagiers
vliegtuig uitgerust worden, opdat in Australië de wijze van 
vervoer, die de K.L.M, op de Indische route toepast, ân 
worden gedemonstreerd. Op den terugweg blijft de Douglas 
twee dagen op Java, om het Indische publiek gelegenheid te 
geven kennis te maken met het nieuwe toestel. 

De data van vertrek en vermoedelijke aankomst zijn gemeld. 
Hieruit blijkt wel, dat het niet de bedoeling van de K.L.M is, 
alles op alles te zetten. Hoofdzaak is de commercieele propa
ganda. Hierom blijven in de Douglas de 14 stoelen, die tot de 
gewone uitrusting behooren, al gaan er maar drie passagiers 
mee. Men zou meer passagiers kunnen meenemen, maar dan 
zouden de te vliegen trajecten korter moeten zijn. De hoev '̂el
beid post. die meegenomen zal worden, is nog niet bekend; 
een gedeelte van den nuttigen last zal voor de noodzakeL'ke 
reserveonderdeelen moeten worden gebruikt, die nog net, 
zooals bij een normale vlucht, langs de route kunnen worden 
uitgelegd. 

Van de Nederlandsche en Ned.Indische postautoriteitet is 
toezegging verkregen, dat belangstellenden met de Douglas 
post voor Ned.Indië en Australië kunnen medegeven. Hier
voor bestaat inderdaad reeds belangstelling, zelfs uit Amerika, 
Canada en andere landen. De Philatelisten "ien er een kluifje 
in. Het luchtrecht zal voor deze vlucht ƒ 1,— per 10 gram 
bedragen; d° brieven worden met een speciaal stemoel ge
merkt. Ook zal er gelegenheid zijn, stukken van Indië naar 
Australië mede te geven. De Australische postautoriteiten 
hebben, jammer genoeg, niet goed kunnen vinden, dat de 
Douglas op den terugweg van Australië naar Indië post ver
voert; wel zal het toestel natuurlijk van Indië naar Nederland 
post kunnen medenemen. 

De K.L.M, hoopt, dat er van deze verzendgelegenheid op 
ruime schaal gebruik gemaakt zal worden, omdat men hier
door medehelpt de zeer aanzienlijke kosten te dekken. Voor 
postzegelverzamelaars zal het een bijzondere attractie zijn, 
dat de Douglas vermoedelijk het eenige toestel in de race is, 
dat post vervoert. 

Ondanks hetgeen hierboven is gezegd omtrent het doel van 
de vlucht, zal men natuurlijk toch trachten een zoo goed 
mogelijk figuur te maken. Het totale aantal vlieguren, dat 
voor den afstand noodig is, is circa 80. Het zal er dus maar 
op aankomen, zoo weinig mogelijk te landen. Een van de 
deelnemers, die zich had laten inschrijven, Wiley Post, had 
het plan heelemaal niet te landen. Hij heeft zich echter terug
getrokken! Met een toestel als de Douglas moet er natuurlijk 
op eenige plaatsen geland worden om benzine bij te laden, enz. 
Maar uit den aard der zaak zal er naar gestreefd worden 
de etappes zoo lang mogelijk te maken. De passagiers zullen 
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er daarom op moeten rekenen, dat zij vrij wat nachten in het 
toestel zullen moeten doorbrengen, want Parmentier, de bij
zondere expert van de K.L.M, in nacht- en blindvliegen, zal 
wel zooveel mogelijk 's nachts doorgaan. 

Omtrent de kansen van het vliegtuig laat zich weinig zeg
gen. Heeft de Douglas geluk, dan zullen, naar de heer Plesman 
meent, zeker de tijden van de Pelikaan overtroffen kunnen 
worden. Men rekent er niet op, dat de Douglas onder de 
eerst-aankomende toestellen zal zijn, maar vertrouwt er tevens 
op, dat zij ook niet tot de laatst-aankomende zal behooren, 
m. a. w. dat de K.L.M, met deze vlucht een goed figuur zal 
maken. Dit is aan de bekwame bemanning overgelaten. 

Voor de verdere ontwikkeling van het luchtverkeer naar 
Neii.-Indië on Australië kan de proef met de Douglas van 
zeer groote waarde zijn. Blijkt dit toestel voor den Indischen 
dieiist geschikt, dan zal een verdubbeling van den weke-
lijkschen dienst tot de mogelijkheden gaan behooren. Een 
dienst met Douglas-vliegtuigen zou een reistijd van 5 dagen 
m Jen zomer en van 6 dagen in den winter mogelijk maken! 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN OCTOBER 1894). 
}- ederland. 
L'e voorraad zegels op de verschillende postkantoren werd 

aaii<;evuld met de officieele vermelding van de administratie: 
„1 ' n i e u w e k 1 e u r e n". Nilet alle postzegels geven een 
e\iJ . groot verschil in kleur aan met de voorafgaande. Die 
va-i 5 cent, zoomede de brievenomslag en de briefkaart van 
dn vvaarde, doen meer denken aan eene nuance; de kleur is 
iet. levendiger. Van 't geen ik te zien kreeg, was de af-
wij.jng of kleurverandering het sterkst bij de postzegels van 
2, l'A, 10, 12>^, 15 en 20 cent en de portzegel van 5 cent. 
Van deze laatste gelukte het mij nog niet een geheel vel in 
haüden te krijgen om te kunnen opgeven welke typen en 
hoeveel van ieder daarop voorkomen. Ik bemachtigde 2 ge
deelten van vellen, b e i d e vijf rijen van 5 van den linker 
benedenhoek. Op het eene komen het Ie, 2e en 3e type voor '), 
by het andere alleen het 3e type. In ieder geval hebben wij 
dus 2 zettingen en koester ik het vermoeden dat het 3e type 
zaï blijven en de overigen weldra tot het verledene zullen 
behooren. 

\tderlandseh Oost-Indië. 
De postzegel van ƒ 2,50, waarvan wij op de tentoonstelling 

te Utrecht de proefdrukken zagen en thans door den iieer 
A. W. Polman ons getoond wordt, die met beeltenis Koningin 
natuui'lijk, schijnt eerst nu op de kantoren verkrijgbaar te zijn 
gesteld, hoewel reeds in Januari 1893 deze zegel door ons als 
uitgegeven gemeld werd en toen in Batavia was gearriveerd. 

Chineesche Lokaalzegels. 
K e w k i a n g . — De Heer D. Benjamin verzoekt in zijn 

laatste schrijven een beroep te doen op alle handelaars en 
verzamelaars en hun te smeeken den y, C. zegel van K e w 
k i a n g „Pagode" niet te erkennen. Plaatsruimte verbiedt me 
uitvoerig te zijn. Slechts een stukje uit een brief van den 
Postmeester te Kewkiang aan den heer Benjamin zet ik U 
voor als een heerlijk extract van Chineesche speculatiegeest 
(niet overgehaald). 

„De tegenwoordige Raad is zeer verlangend in iets derge
lijks zaken te doen en wil, zoo mogelijk, alles aanwenden om, 
met betrekking tot den 14 cent zegel, te verbeteren wat door 
den vorigen Raad werd gedaan. Aan U als groot postzegel
handelaar, vragen wij hoe U denkt over het voorstel n o g 
50.000 m e e r u i t t e g e v e n van elk soort van den y, c. 
van de eerste uitgifte, d u s : 100.000 van iedere kleur? De 
persoon, die de % c. zegels opkocht, h e e f t z ij n t o e 
s t e m m i n g v e r l e e n d , indien het vaststaat dat hier
door het best de belangen van het Postkantoor worden gebaat. 
Of meent U beter de zaken te laten zooals zij zijn en voort
aan niets meer van dezen aard te laten voorkomen? 

') De heer Bohlmeyer kocht dus een blok van 25 van de 
P r o e f p o r t e n , waarschijnlijk onbewust van de latere, 
groote zeldzaamheid! B. 

Heeft men begonnen vrede te hebben met het feit zooals het 
is, en zou een andere uitgifte van denzelfden zegel oorzaak 
kunnen zijn dat op den dienst met meerdere minachting 
werd neergezien?" 

Is dit laatste al erg curieus, het P o s t - S c r i p t u m 
maakt het voorafgaande bijna belachelijk. Het luidt: 

„P.S. Na schrijving van het bovenstaande b e s l o o t de 
Raad 50.000 van elke kleur te drukken, y c , eerste uitgifte, 
2 Doll, waard alleen voor ieder afzonderlijk." 

Dit stukje werpt een eigenaardig licht over de achting, 
waarin de Postdienst zich verheugt, de waarde van de zegels 
en de eerlijkheid van den wijzen Raad der Gemeente. 

LANDKAARTZEGELS. 
Sinds de vorige opstelling zijn nog eenige nieuwe landkaart

zegels verschenen, terwijl de beeren M. D. Ramondt te Goes 
en dr. Meivin Ricks te Los Angeles mij nog een aanvulling 
meldden. 

Frankrijk 1934, 2% fr. jubileumzegel. 
IJsland 1934, 1 en 2 kr. vliegpostzegels. 
Mogambique 1920, % tot 4 c. 
U.S.A. 1930, $2,60 Zeppelin-zegel. 
Swazieland 1933, serie. (Het waardeschildje wordt gevormd 

door een landkaart!). • 
Britsch-Centraal-Afrika, type a, b, c, d: het wapen is ge

plaatst op een landkaart. 
Volgens dr. Ricks zou ook Zwitserland, type k, een land

kaartbeeld geven. Dit lijkt mij niet juist. 
De heer M. D. Ramondt te Goes meldt mij een aantal zegels 

met globe. Naast de bekende landkaartzegels van Reunion, 
die ik vermeld heb (Yvert type c), vertoonen ook de franc-
waarden een geografische voorstelling, n.1. een wereldbol met 
Afrika. Hartelijk dank voor de mededeeling. v. P. 

WENKEN EN WETENSWAARDIGHEDEN 
VOOR DEN VERZAMELAAR. 

IV. 
De vorm der postzegels. 

Bij den eersteling der postzegels, de 1 penny zwart van 
Groot-Britannié, werd reeds gewezen op de aantrekkelijke 
verhouding tusschen hoogte en breedte, hoewel deze slechts 
benadert wat de Ouden reeds noemden de gouden snede 
(Sectio aurea). 

Onder de sectio (snijding) aurea (die van goud is) verstaat 
men de verdeeling eener lijn op zoodanige wijze, dat het eene 
deel de middenevenredige is tusschen het andere deel en de 
geheele lijn, derhalve: AC : AB = AB : BC. 

Een vrij ingewikkelde be-
A B C rekening geeft tot uitkomst, 
1 I I dat de verhouding van AB 

tot BC is als 5 : 3. 
Waar en wanneer het begrip der gouden snede is ontstaan, 

ligt in de duisternis der eeuwen verborgen. Den ouden mathe
matici en astrologen was het beginsel volkomen bekend; de 
gi-oote geleerde en kunstenaar Leonardo da Vinci heeft zich 
herhaaldelijk met de geheimen der gouden snede bezig ge
houden. De beroemde sterrenkundige Kepler wees in een van 
zijn werken op de groote voordeelen dezer verhouding, die 
zich, merkwaardigerwijze, ook op velerlei ander gebied mani
festeert. Er is zelfs een werk van een Italiaansch wiskunste
naar uit het begin der 16e eeuw, waarin wordt aangetoond, 
dat de natuur bij den opbouw van haar werken uit ongelijke 
eenheden de wetten der gouden snede volgt. 

Van meer belang voor den postzegelverzamelaar is het 
echter te zien, in hoeverre de kunstenaar of de drukker op
zettelijk of onbewust deze ideale verhouding tusschen hoogte 
en breedte heeft gevolgd of overtreden. 

Het is niet mogelijk meer vast te stellen, of b.v. Henry 
Corbould, toen hij de teekening vervaardigde voor de 1 penny 
zwart, zich bewust liet leiden door het principe der gouden 
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snede. Doch hij was een kuns tenaa r van naam en dus on
getwijfeld bekend met meergenoemde verhouding, die zich 
dagelijks aan ons manifes teer t en w a a r v a n belangrijke af
wijkingen min of meer i r r i teer en. 

Hetzelfde brevet van bekwaamheid kan worden ui tgere ik t 
aan de beide graveurs , Charles en Freder ik Heath en van hen 
m a g eveneens worden aangenomen, da t de sectio aurea hun 
bekend was. Dat van deze drie kuns tenaars niets bekend is 
gebleven door welke grondgedachten zij zich bij het scheppen 
van den eers ten postzegel l ieten leiden, is niet zoo ver
wonderlijk. In dien tijd moest de ui tdrukking „1' a r t pour 
r a r t " nog uitgevonden worden; men kende op graf isch ge
bied slechts bekwame vaklieden, die, hoe kunstz innig ook in 
hun werken, onbekend waren met de pre tent ies van het la tere 
woord Kuns t met een hoofdletter . Geheel in overeens temming 
met den eenvoud van de bekwame kuns tenaa r s ui t die dagen 
is het feit, dat van t a l van andere zegelbeelden uit de begin
j a ren der philatel ic evenmin de scheppers bekend zijn, zegel
beelden, die t hans nog onze bewondering levendig houden. 
Geen hunner heeft er aan gedacht een ui teenze t t ing t e boek
s taven van wat hen beroerde, hoe zij de zich voordoende moei
lijkheden oplosten, enz., enz.; zij togen aan het werk, zonder 
meer. Deze waarach t ige kuns tenaa r s zouden vreemd opzien, 
wanneer zij kennis konden nemen van wat de la tere tijden 
op dit gebied te zien hebben gegeven, waar in het menigen 
a r t i s t niet voldoende meer is het* r e su l t aa t van zijn schep
p ingsdrang voor zich te zien, doch waar in hij aan de open
baarheid prijsgeeft wat hem innerlijk beroerde, of w a t erger 
is, de leegte aan ar t i s t ieken zin verdoezelt onder brallende, 
gezwollen ui teenzet t ingen. 

Is he t dus, wegens gebrek a a n gege
vens, onmogelijk meer vas t te stellen 
waarom de scheppers der eers te zegels 
afweken van de ideale verhouding 5 : 3, 
hun werken l iggen voor ons, waardoor 
kan worden n a g e g a a n w a t uit hun t ee 
kenst if t of graveernaa ld te voorschijn 
kwam. Merkwaard ig is dan, dat er geen 
enkel zegel is, dat genoemde verhouding 
in volmaaktheid bezit. Het meest wordt 
zij benaderd door de courantenzegels der 
Veieenigde Sta ten van NoordAmerika 
en de zegels der Nieuwe Republiek. Be
naderd, doch niet bereikt , hoewel ge

noemde zegels zelfs bij een meer dan oppervlakkige beschou
wing den indruk vest igen, dat zij de ideale verhouding toonen. 
Doch hier is een e igenaard ig gezichtsbedrog van invloed. 

Men m a g aannemen, dat de lengte van een der zijden door 
den t eekenaar naa r het gezicht werd vastgeste ld . Bij deze 
eers te ongetande zegels was hij nog niet gebonden aan de 
la tere min of meer knellende voorwaarden, opgelegd door de 
indeeling der t andingmachine . Na het vasts te l len van de lengte 
van een der zijden doen zich physiologische en psychologische 
factoren gelden: de eigenaardigheden van het oog en het 
waarnemingsvermogen . Twee fei ten zijn hierbij van bijzondere 
beteekenis, die niet verwaarloosd mogen worden. In de eers te 
p laa t s toonen zich aan ons oog in het algemeen de voor
werpen in loodrechte r icht ing iets langer dan zij in werke
lijkheid zijn. 
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In den eersten stand doet deze rechthoek zich aan ons oog 
voor als een vierka;nt, terwijl toch AB en CD korter zijn dan 
de beide horizontale zijden. 

Draait men den rechthoek een halven slag om, dan lijkt 
hij hooger dan breed. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

I In de tweede plaa t s lijken voorwerpen 
_______^^^_____ grooter , wanneer zy het oog een zekere 

menigvuldigheid bieden. 
•^———^———^ j ) i t vie rkan t komt ons hooger dan 
———^■^m— breed voor. 
— ^ ^ — ^ — — — Een en ander verk laar t , waarom de 
. ^ _ ^ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ twee hierboven vermelde zegels (Nieuwe 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ Republiek en Vereenigde Sta ten van 
_ _ _ _ ^ NoordAmer ika) den indruk maken van 

volkomen te voldoen aan de verhouding, 
neergelegd in de gouden snede. 

Tal van zegels, w a a r v a n de aanbl ik eveneens „rus t ig" is, 
toonen een verhouding tusschen lengte en breedte als 5 :4. 
Hieraan voldoet ook ongeveer de eers te uitgif te van ons land. 
Niet onwaarschijnlijk is, da t het hierboven uiteengezet te ge
zichtsbedrog op deze verhouding van invloed was en no', is 
nada t de t eekenaar de lengte van een der zyden op het 
gezicht heeft bepaald. 

Om te beslui ten met het maken van 
vergeli jkingen tusschen gouden sned > en 
zegelverhoudingen, worde nog als v or 
beeld van een goede verhouding aa ige
haald he t t ype Zwar t van ons land 
Zonder af te dalen tot . te kleine on ier
deelen, kan men de lengte van dit t/pe 
bepalen op 3, de breedte op 2.1 cm Bj 
toepass ing van de reeds meergenoe nde 
formule vindt men: 5.1 : 3 = 3 : 2. of 
9 = 10.71. Men ziet hieruit , hoe dich' de 
aantrekkel i jke vorm voor dit type het 
ideaal benader t . 

Een andere v r a a g werp t zich op, of de s taande reehthjek, 
zooals deze zich bij de overgroote meerderheid der zegels v lor
doet, wel in overeens temming is met het model der gebru.ke
lijke couverten, die langer dan hoog zijn. Men zou hierin ien 
tegenstr i jdigheid kunnen zien en het ware wellicht intereshant 
eens na te gaan welk effect een p o r t r e t  z e g e l maakt 
in den vorm van een l iggenden rechthoek. 

In den loop der j a ren heeft zich de rechthoek als het meest 
gangba re type gehandhaafd , zij het dan ook, dat vrjj gr ' ote 
afwijkingen in de verhouding tusschen hoogte en breedte zich 
reeds spoedig openbaarden. 

Als voorbeeld daa rvan zij genoemd Beieren nr . 1, die vier
kan t is. Dit weinig elegante model handhaafde zich to t 1S67, 
toen bij de wapenser ie van genoemd j a a r meer ganghare 
verhoudingen werden toegepas t . 
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Ook de Vereenigde Sta ten van NoordAmer ika gaven zegels 
uit (1869) in vierkanten vorm, doch het publiek, minder lank
moedig dan het Beiersche, verze t te zich daar tegen , terwijl het 
zich evenmin vereenigen kon met de afbeeldingen en de 
technische verzorging . Het gevolg was, dat deze serie reeds 
het j a a r daarop door een andere in ge wijzigden vorm ver
vangen werd. 

De eers te erns t ige spelbreker, die van geheel andere in
zichten blijk gaf, was he t driehoekzegel van K.iap de Goede 
Hoop. Men meene niet, da t bij het vasts te l len van dien uit
zonderlijken vorm willekeur voorzat of de zucht om eens met 
w a t anders voor den d ag t e komen. Daar toe stond de post
zegelfabricage nog te dicht aan het begin van h a a r weg. 

By de vest ig ing der blanken in ZuidAfrika ontstond de 
behoefte aan een geregeld postverkeer , dat t o t 1852 naar de 
gelegenheid zich voordeed gebruik maak te van de schepen, die 
de K a a p aandeden. Vanaf genoemd j a a r werd de post even
wel rege lmat ig ontvangen en verzonden met schepen der 
Britsche p a k k e t v a a r t op Aust ra l ië . Een bijzondere commissie 
zag toen het v r a a g s t u k onder he t oog hoe de post van en voor 
de dis t r ic ten buiten de naas t e omgeving van Kaaps t ad over 
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te brengen. Een lid dier commissie, de auditeur-generaal Hope, 
\\ees op de wenschelijkheid de frankeering der brieven bij 
vooruitbetaling verplichtend te stellen en daarvoor, naar het 
voorbeeld van het moederland, postzegels te benutten. Ten 
einde de stukken van het eigen land goed te kunnen onder
scheiden van de Engelsche, die gefrankeerd waren met zegels 
\an dat land, gaf Hope in overweging daartoe een zegelvorm 
te kiezen, die op het eeiste gezicht het onderscheid duidelijk 
aanwees en hij stelde den driehoek-vorm voor. Aldus werd 
besloten en het jaar daarop verschenen deze zegels, waarvoor 
de belangstelling in den loop der jaren nimmer is geluwd. 

Een andere „uitbijter" is het zegel van 
Nieuvv-Schotland uit de eerste vijftiger 
jau'n. Hoewel gedrukt als vierkant, werd 
hel benut in den vorm van een parallelo
gram; waarom is onbekend. 

Behoudens enkele uitzonderingen, van 
welke twee der meest in het oog loopende 
hierboven werden vermeld, handhaaft 
zich dan gedurende meerdere jaren bet 
gangbare type van den rechthoek, tot in 
1868 en volgende jaren Afghanistan een 
merkwaardigen zegelvorm introduceert 
en hieraan meer dan dertig jaren lang 
vasthoudt. 

Dan breekt in de negentiger jaren een 
nieuw tijdperk aan. Met voorbijgaan van minder belangwek
kende pogingen op dit gebied, verricht de post der Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika baanbrekend werk door het uit-
gfven der Columbus-serie, waarop, zooals bekend, episoden 
zijr weergegeven uit het leven van den beroemden ontdek-
kii,i?sreiziger. Wel is waar handhaafde zij den rechthoekvorm, 
do(.h het Amerikaansche voorbeeld vond spoedig navolging. 

Niet altijd waren de teekenaars bij machte in klein bestek 
uit te beelden, wat van hen verlangd werd. Alsdan werd het 
weinig gelukkige middel toegepast om een zegelvlak te ver
kiezen, dat spot met alle verhoudingen, dat niet in het minst 
rekening houdt met de eischen van den postdienst en het 
gemak van den gebruiker. 

Doch ook in tegengestelden zin kennen wij buiten
sporigheden, gelijk dit miniatuur-zegeltje van Vic
toria aangeeft. 

Het ontbreken van een oorspronkelijke gedachte 
maakt, dat men ook wel eens terugkeert tot oude, 
platgetreden paden, den driehoekvorm, die bij ge
tande zegels niets anders is dan een onding en 
een kwelling voor de gebruikers. Immers, welk 
een overleg kost het, zulke zegels zonder bescha
diging langs de perforatie van elkaar te scheiden. 

Een merkwaardig verschijn
sel van den lateren tijd is 
ook, de hoogwaardige zegels 
in buitensporige afmetingen 
uit te geven. Het is alsof men 
den kooper wat meer waar 
voor zijn geld wil geven! Toe
gestemd zij, dat bij een groote 
verscheidenheid in waarden 
en een beperking van het 
aantal te benutten kleuren, 
de posterijen tot de beslissing 
kunnen komen, de zegels bo-
van een zekere waarde in af
wijkend formaat te laten 
drukken. Postdienst en pu
bliek zijn daarmede gebaat, 
doch deze noodzaak verplicht 
niet tot het uitgeven van ze
gels in afmetingen als het 
hierbij afgebeelde Mercier-
zegel, dat practisch onbruik
baar kan worden genoemd. 

Met een enkel woord zij nog gewag gemaakt van de in de 
laatste jaren bloeiende industrie van tentoonstellingszegels 
die gedrukt worden in blokken of per één exemplaar in één 
vel. Het spreekt van zelf, dat men hier te doeir heeft met de 
zuiverste makelij, die met het werkelijk wezen der philatelie 
geen verband houdt en die dan ook gevoeglijk verder on
besproken kan blijven. 

(Wordt vervolgd). v. B. 
(Nadruk of benutting voor radio alleen met goedvinden 

van den schrijver). 

TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 
Gevraagd wordt de onderdeelen van achterstaand mozaïek 

met behoud van den vorm zoodanig te verplaatsen, dat elke 
regel een munt- of waarde-aanduiding geeft, welke (niet 
noodzakelijk in het hier gebruikte lettertype) als opdruk of 
gedeelte van een opdruk in Yvert is afgebeeld voor zegels 
van: Albanië, Bulgai-ije, Costa-Rica, Deensch-West-Indié, 
Engelsch-Marokko, Italië, Nederland, Republiek Panama 
(luchtpost), Suriname en Uruguay. 

Elke volgende regel moet dezelfde teekens bevatten als 
de vorige regel en natuurlijk bovendien één teeken meer. 

Gevraagd wordt het mozaïek in den gewenschten vorm 
te herstellen en aan te geven aan welk der genoemde landen 
elke regel toegevoegd is. Aan eiken regel is slechts één 
land toegevoegd. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Oplossingen vóór 15 Maart 1935 in te zenden aan dr. P. H. 
van Gittert, Wilhelminapark 22, Utrecht. Op de adreszijde 
te vermelden: „20e prijsvraag". 

Een tiental prijzen in postzegels wordt beschikbaar gesteld. 
Correspondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd 

worden. Namens den Raad van Beheer, 
dr. P. H. VAN GITTERT. 
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Tyclsdiriftcii 
Catalogi, eng.} 

SPECIAAL-CATALOGUS VAN DE POSTZEGELS VAN 
NEDERLAND EN KOLONIEN 1935. 

OPFICIEELE UITGAVE VAN DE NEDERLANDSCHE 
VEREENIGING VAN POSTZEGELHANDELAREN. 

PRIJS ƒ 1,—, VERKRIJGBAAR BIJ ALLE HANDELAREN. 
Tijdens de tentoonstelling te Amsterdam verscheen de 

nieuwe druk van dezen catalogus, die zich al spoedig in
geburgerd heeft. Opzet, indeeling en formaat zijn dezelfde als 
van het vorig jaar, een aanbeveling is dan ook eigenlijk over
bodig! Wij moeten bekennen dat wij in het begin eenige moeite 
hadden met de nummering en de diverse letters daarachter 
voor de vele soorten afwijkingen; nu wij daaraan gewend zijn 
blijkt het een zeer overzichtelijke methode te zijn. 

Verschillende kleine vergissingen zijn verbeterd; met ge
noegen zagen wij dat met de opmerkingen in de vorige 
recensie bijna steeds rekening gehouden is. Verbeterd zijn o. a. 
de tandingen bij uitgifte 1872 Nederland en de Indische porten, 
de nieuw-gevonden grove tandingen van 1899 en 1923 zijn 
opgenomen. Wij misten echter de nieuw-ontdekte 15 cent 1872 
met tanding 14:14 gr. g., vermeld in het Maandblad van 
October 1938. 

Nieuw is ook de vermelding van de Een gld. port 1881 met 
dubbeldruk van de waarde-aanduiding, die in alle typen is 
geprijsd. (Op de tentoonstelling waren verscheidene exem
plaren te zien!). 

Verder is aan het einde opgenomen een rubriek „Blokken 
van 4 zegels", waarin voor de oudere emissies prijzen voor 
gebruikte en ongebruikte blokken worden gegeven. Een der
gelijke opgaaf zal zeker in een behoefte voorzien. 

In het voorbericht houdt de uitgeefster zicli aanbevolen voor 
wenken en opmerking^.i; wij laten er enkele volgen. Niet ver

meld is Nederland 1867 50 c. t. II tanding 14:14 (nr. 12 II D). 
De 10 c. rood van 1924 (nr. 153) staat vermeld met de bij-
voeging „oplaag B", achter de 10 c. met het bekende witte 
vlekje staat „oplaag A". Dit is niet juist; het overgroote deel 
van oplaag A van de 10 c , in vellen van 200, heeft niet het 
bewuste vlekje. Het frankeerzegel van 36 cent van 1931 staat 
niet bij de gewone postzegels, maar bij de luchtpostzegel.-,; dit 
is natuurlijk niet juist, het is een heel gewoon frankeerzegel, 
dat o n d e r a n d e r e voor luchtrecht p l u s p o r t naar 
Indië dient. We gaan de 70 en 80 c. in deze teekening toch 
ook niet in een aparte rubriek postpakketzegels zetten? Alle 
drie waarden hooren bij de gewone serie. 

De uitstekend geslaagde catalogus zal zeker ook dit>naal 
weer de groote aftrek vinden, die hij verdient. Niemand ver-
zuime, hem aan te schaffen! 

PRIJSLIJST NR. 21 VOOR 1935. 
POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON, 

PASSAGE 25, DEN HAAG. 
Een eenvoudig, pretentieloos werkje, keurig verzorgd ei dat 

op plm. 60 bladzijden den verzamelaar een duidelijk over icht 
geeft van de Nederlandsche zegels en die der overzet -che 
gewesten. De prijzen zyn netto, waartegen de firma leve.t. 

Voor den gewonen verzamelaar en ook voor hem, die niet 
te ver afdalen wil in bijzonderheden — de prijslijst noeni' er 
ten overvloede genoeg van — biedt dit werkje een ha .dig 
overzicht om na te gaan wat er aan de collectie ontbrtikt 
Het wordt gaarne onder de algemeene aandacht gebracht 

„KA-BE" AANVULLINGEN 
NEDERLAND EN KOLONIEN 1935. 

Voor ons ligt de nieuwste aanvulling op de „Ka-Be" NtJer-
land en Koloniën-albums. Deze is weder zooals ieder 'aar 
up to date. De nieuwste zegels zijn daarin reeds opgenoi len, 
o. a. ook de nieuwe anti-tuberculosezegels van Nederlan^ en 
Nederlandsch-Oost-Indië. Dit is zeer ten gerieve van hen, die 
in de „Ka-Be" postzegelalbums verzamelen, daar zij da- rin 
altijd de nieuwste zegels kunnen inplakken. Wij gunnen d"ar-
om van harte de onderscheiding, welke het „Ka-Be" fabri>aat 
is ten deel gevallen op de Postzegeltentoonstelling te Ambler-
dam, in den vorm van een vei'guld zilveren medaille, zijnde 
de hoogste onderscheiding in die klasse. 

PRIJSLIJST MANUSKOWSKI NR. 10, 1934-1935. 
Wij ontvingen ter recensie een exemplaar dezer prijsijst, 

welke zeer geslaagd mag heeten. De opstelling is geheel in 
overeenstemming met de bekende „Ka-Be" Nederland en 
Koloniën-albums. Verder is deze prijslijst van vele pi-acti.^che 
gegevens voorzien, o. a. is bij elke serie, voorzoover ale de 
plaatsruimte dit toelaat, de tandingmeter afgedrukt. Het ge
heel maakt een zeer goeden indruk en zal daardoor zeer zeker 
gewaardeerd worden door speciaal-verzamelaars van Neiler-
land en Koloniën. Zij is haar plaats waardig naast den Boiids-
catalogus. Voor het luttele bedrag van 25 cent wordt u cieze 
prijslijst gaarne franco toegezonden door de goed bekend 
staande uitgeefster, de firma M. A. Manuskowski, postzegel-
en albumhandel. Wagenstraat 105, Den Haag. Men leze verder 
de advertentie, voorkomende in dit nummer, waarin deze prijs
lijst aangeboden wordt. 

pliilateli^ 

RADIO-LEZING. 
Op 19 October a.s. te 18.20 uur (Nederlandsche tijd) zal de 

heer Maingay te Brussel voor de Radio I. N. R. op golflengte 
483,9 een causerie houden in het Fransch, getiteld: L' avenir 
de la Philatelie. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGEL VEILINGEN. 
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RIJSLIJST Nederland 
en Koloniën 1934 TSS, 

Postzegel en 
Albnmhandel 

L MANDSKOWSKI, Wagenstraat 105, Den Haag. (4̂ 4) 
nr. 10, geheel compleet met tandingen 
en typen. Prijs f 0,25. Toezending franco. 

Fen belegging, die kan gerealiseerd worden 
i,} onverschillig welk deel der wereld. 

— De zeldame zeeels der Engelsdie Ko

loniën vormen, zonder eenigen twiifei, 
een der beste beleggingen in onzen tijd. 
Men kan deze zegels realiseeren in alle 
deelen der wejeld en door den aankoop 
van goede zegels (rariteiten in onberis

pelijken staat) kan men het tweeledige 
doel bereiken: zekerheid voor het kapi

taal, ̂ en, in het bezit der actueele prijzen, 
,^^»^'gevoelige vermeerdering van de 

■gaarde. 
— Ik stuur zichtzendingen van zeldzame 
zegels der Engelsche Koloniën naar on

verschillig welk deel der wereld en het 
zal mij aeingenaam zijn, in relatie te 
treden met verzamelaars, die in deze 
zegels belangstellen. 
— Hetzij het betreft een „Post Office" 
van Mauritius dan wel een kopstaande 
zwaan van WestAustralië. welken gij 
zoekt, moet gij raadplegen den goed

koopsten handelaarspecialist in zeld

/ . ^ ^ ' Engelsche Koloniale zegels: 

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

„PHILEPARTOÜT", 
dat is de onovertrefbare samenstelling, bevat bü de 2000 
alle verschillende zegels der geheele wereld, een collectie, 
zooals U die gaarne wenschte ! 

W|j vragen U minder dan de helft der werkelijke waarde; 
prijs, slechts ƒ 15,—, franco aangeteekend. Benut Uw kans ! 

Toezending der collectie na ontvangst van het bedrag op 
postrekening H8330. 

Pöstzegelhandel „THE GLOBE", 
Hoogendijk 142, ZAANDAM. 

Voor Indië bij onzen vertegenwoordiger W. F. DE NIEUWE, 
Societeitsweg 17, Malang. 

Attentie: Buiten deze adressen nergens verkrijgbaar! 
(418) 

ERIC SMITH, 
P. o. BOX 661. — VIA CASSERINBTTA 9a. 

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

s t e r k g e r e d u c e e r d e 
n i e u i ^ r e u r i j z e n ! 

Nederland en Koloniën, 
Zwitserland^ Britsche Koloniën, 
nieuwe Europa-series en Vliegpost ongebruikt. 
Z I C H T Z E N D I N G E N Europa en Overzee! 

Voor handelaren en verzamelaars bijzonder aanbevolen 
mijn nieuwe, uiterst practische 

BOEKJES MET AFZONDERLIJKE LOSSE BLADEN ! 
Elke pagina kan afzonderlijk verwisseld worden; aantal 

bladen naar verkiezing tot 25 per boekje. Zeer mooie uit
voering ! 

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

Postgiro: Den Haag 145664; Lugano Xla 1770. 
(373) 

Postzegelverzamelaars! i p A 
e n l i ^ B l a l mf!\m 

luchtpostverzamelaars ,/f 7 ~;"f, 
rhuateiique et Acropbila-

sluit U ekem bij de téhque), 
als rechtspersoon erkend hij Kon. Besluit van 17 September 1934. 

De jaarlijksche contributie is slechts ƒ 2,50 (entree 
ƒ1,—). Daarvoor ontvangt U gratis het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie en bovendien ons eigen 
Bulletin. 

Daarenboven biedt zij U de volgende voordeelen: 
Belangrijke rondzendingen van zegels en luchtpost-

brieven. 
Ruilverbindingen in diverse landen. (De L.I.P.A. heeft 

eigen afdeelin,gen in België, Frankrijk, Duitschland, 
enz.). 

Speciale inschrijvingsdienst voor luchtpostverzame
laars. 

Bibliotheek. 
SPECIALE AANBIEDING VOOR NIEUWE LEDEN. 

Indien U zich nu als lid opgeeft, behoeft U over 1934 
géén contributie meer te betalen. Uw lidmaatschap gaat 
dan nü in en U betaalt slechts de contributie over 1935 
ƒ 2,50 en ƒ 1,— entree. Bovendien ontvangt ieder nieuw 
lid een aardige verrassing! 

Aangifte-biljet en nadere inlichtingen te bekomen bij: 
JAC. CASPERS, len secretaris Nederlandsche Af-

deeling, Paulus Buvjsstraat 44, Den Haag; 
P. WITTKäMPER, penningmeester, Jacob Obrecht-

plein 11, Amsterdam, Z., giro 226639. 
(507) 
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POSTZBGBLVBIIvING No. 261 
J. L van Dieten's Postzegelhandel N.V., 
DELFTSCHEVAART 44, R O T T E R D A M , TELEFOON 5525^. 

Op 2 9 , 3 0 en 31 October en 1 November 1 9 3 4 zullen wij publiek verkoopen: 
WIET Het D E R D E gedeelte van de w e l b e k e n d e verzamel ing , bijeengebracht door wijlen de i 

WelEdelGeboren Heer F. J. NYMAN te Wiesbaden. 

Deze veiling omvat ENGELAND en ENGELSCHE KOLONIËN ongeveer compleet , alsmede ec i 
GESPECIALISEERDE VERZAMELING ENGELAND eers te e m i s s i e s . 

HET GEHEEL IN BUITENGEWONE KWALITEIT!! 
De geïllustreerde catalogus wordt op aanvraag gratis en franco toegezonden. Vraagt dezen dus tijdig aan! (49 i 

WÊiiimmi^mÊii^Ê^ÊÊm^mÊÊmmiÊmÊÊÊ^KmÊmÊm^mimÊimmÊÊmÊÊm^^ÊÊÊÊÊm^ÊmÊÊmiÊm^mÊmmimÊi^ammm 

AAGSCHE lOSTZEGEL ANDE 
Noordeinde 1 9 6 , 

D E N H A A GL 

Houdt Zaterdag-middag 2 0 October 

en Maandag-avond 2 2 October 1934, 

Een zeer belangrijke Postzegelveiling, 
waarin o.a. Speciaal-Verzameling Nederland en Koloniën, 
Europa-Verzameling, Prachtige Luchtpost-Verzameling, 
b e n e v e n s iJi 100 R e s t a n t e n en V e r z a m e l i n g e n . 

Kijkdagen en Catalogus aan de zaak. 


