
ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

I Buitenland, 
per jaar, franco p. post ƒ 6,— 

Afzonderlijke nummers ƒ 0,50 

Gratis 
voor de leden der aangesloten 

Vereeni'^ingen. 

Nederiandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 20 VEREENIGJNGEN. 
— BEKROOND OP 25 TENTOONSTELLINGEN. — 

l i e Jaargang. Breda, 16 Maart 1932. Nr. 3 (123). 

A D V E R T E N T I E N 
(bij voo ru i t be t a l i ng ) : 

1/1 pagina 
1/2 „ 
1/3 
1/4 
1/6 
1/8 
1/9 
1/12 
1/16 
1/18 

) 
t 

t 

t 

t 

. . . ƒ 3 0 , — 
. -17,50 
. -12,50 
. - 1 0 , — 
. - 7,50 
. - 6,— 
. - 5,50 
. - 4,50 
• - 4,— 
. - 3 ,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal p l aa t s i ng 
5, 10, 15 % reduct ie . 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappehjken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J D van Btink, Nieuwestad 132b, 
Leeuwarden, al wat Nederland en Kolomen betreft, aan A M Benders, Amerongen, 
en mr. G W A de Veer, Park van Nieuwenhoven i j6 , Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dl L Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels), poststukken van Ned en Kol 
aan W G Zwolle, Noorder Amstellaan 209-III, Amsterdam, en buitenlandsche poststukken 
aan J J Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage Afstempelingen aan J P Traanberg, 
Brouwersplein 25r, Haarlem Frankeermachines aan H Lampe Fzn , Sneek 

Eereleden der Redactie . J B Robert en H J Spitzen 
Vaste medewerkers H J L de Bie, dr G. W. Bolian, W P Costerus, L van Essen, 

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

Tot het plaatsen van advertentien, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigmgsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
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AFSTEMPELINGEN 
OP DE ZEGELS VAN BADEN 

door dr. G. W. BöLIAN. 
Tegelijk met de uitgifte der eerste zegels op 22 April 1851 

werden de eerste stempels uitgegeven. Dit wsiren de z.g. 
5-ring-stempels, die in alfabetiscfie volgorde, volgens de be
ginletters der plaatsen werden verdeeld. Bijna alle hadden 
den gewonen vorm (zie afb. 2). De nummers liepen eerst 
van 1-163, later kwamen de nummers 164-177 er bij. Uitzon
deringen op den gewonen vorm waren: 

1. Nrs. 24 en 87 (afb. 1). 
2. Nrs. 164 en 165 (afb. 3), in diverse ondertypen. 
3. Nrs. 164 en 177 (afb. 4). 
Nrs. 24-87 en 164 vindt men echter ook in den gewonen 

vorm (afb. 2). 

f^avï*vAwvw 

® 
fNEUÄTADTJ 

IT-

SÄCKINGIN BRETTEN 
HHEINTElBrN 

Een lijst van de plaatsen, die de verschillende nummers 
gebruikten, volgt hieronder, voorzien met: Z.: zeldzaam; 
Z.Z.: zeer zeldzaam; Z.Z.Z.: buitengewoon zeldzaam. 

1. Aach. 
2. Achern. 
3. Adelsheim. 
4. Aglasterhausen. 
5. Aliensbach. 
6. Altbreisach. 
7. Appenweier. 
8. Baden. 
9. Berolzheim (Z.). 

10. Benggen. 
11. Biebwach. 

12. Bischofsheim a. Rh. 
13. Bischofsheim a. Tauber. 
14. Blumberg. 
15. Blumenfeld. 
16. Bonndorf. (Z.Z.). 
17. Boxberg. 
18. Bretten. 
19. Bruchsal. 
20. Buchen. 
21. Buhl. (Z.Z.). 
22. Burg. (Z.). 
23. Burkheim. 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
81 . 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 

Car ls ruhe . 
Constanz. 
Dingl ingen. 
Donaueschingen. 
Dur lach. 
Durmershe im. (Z. ) . 
Dürrhe im. 
Eberbach . (Z.Z.). 
Ef r ingen. 
Eichtersheim. 
Eigel t ingen. 
Elzach. 
Emmendingen . (Z.Z.). 
Endingen. 
Eugen . 
Eppingen . (Z. ) . 
E r n s t t h a l . (Z. ) . 
E t t enhe im. (Z.Z.). 
E t t l ingen . 
F re ibu rg . (Z.Z.). 
F reudenberg . (Z.) . 
F u r t w a n g e n . 
Gaggenau . 
Geisingen. 
Gengenbach. 
Gerlachsheim. 
Gernsbach. 
Graben, (blauw Z.Z.Z.). 
Griesbach. 
Hal t ingen . 
Hardhe im. 
Has lach . 
Hansach . 
Heidelberg. 
Hei l igenberg . 
Hei te rshe im. 
Hi tz ingen, (blauw Z.) . 
Holls teig. (Z.) . 
Hornbe rg . 
Hüfingen. (rood Z.Z.). 
Hundheim. (Z.) . 
Ichenheim. (Z.Z.). 
J e s t e t t en . 
Rände rn . 
Kehl . 
Kenzingen. 
Kippenheim. 
Kle inlaufenburg. 
Kork. 
Krau the im. 
Krötz ingen. 
Königsschaff hausen. 
Königshofen. 

78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 

99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
; 2 7 . 
128. 
129. 

Kühlsheim, vanaf 23.X.62 130. 
Meckesheim. 131. 

Ladenburg . 
Lahr . 
Langenbrücken . 
Langendenzl ingen. 
Lenzkirch, (b lauw Z.) . 
Löffingen, (b lauw Z.) . 
Lörrach. 
Ludwigshafen, (bl. Z.Z.) . 
Maisch, (b lauw Z.) . 
Mannheim. 
Markdorf. 
Meersburg . 
Merchingen. 
Mohringen. 
Messkirch (Möski rch) . 
Mosbach, (b lauw Z.) . 
Muhlburg. 
Müllheim, (rood Z.Z.) . 
Muggens tu rm. 
Münsingen, (gekl . Z.Z.). 
Neckarbischofsheim. 
(blauw Z.Z.). 
Neckargmund . 
Neus tad t , (gekleurd Z.Z.) 
Oberkirch. 
Ober lauchr ingen. 
Oberschefflenz. 
Offenburg. 
Oppenau. 
Orschweier. 
Osterburken. 
Pe t e r s tha l . 
Pforzheim. 
Pfullendorf. 
Phi l ippsburg . (bl. Z.Z.). 
Radolfzell. 
Randegg . (rood Z. ) . 
Rappenau. (b lauw Z.) . 
Ras t a t t . 
Renchen. 
Riedern. (b lauw Z.) . 
Riegel, (rood Z.Z.). 
Rippoldsau. (gekl . Z .Z .^ 
Rothenfels . (rood Z.Z.). 
Säckingen. 
Salem, (rood Z . ) . 
St. Blasien. 
St. Georgen. 
Schal ls tadt . 
Schapbach. (b lauw Z.Z.). 
Schiltach. (rood Z.) . 
Schliengen. (rood Z.Z.) 
Schönau. 
Schopf heim, (rood Z.Z.). 
Schwetzingen, (bl. Z.Z.). 



38 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 

148. 
149. 
150. 
151. 
152-. 
153. 
154. 

Singen. 
Sinsheim. 
Stadel. 
Staufen. 
Steinen, (blauw Z.Z.). 
Steisslingen .(Z.Z.). 
Stetten. (blauw Z.). 
Stockach. 
Stollhofen. (Z.). 
Stühlingen. 
Sulzburg. 
Todtnau. 
Thiengen. (rood Z.Z.). 
Triberg. 
Ueberlingen. 
Ucklingen, later 
Albbruck. 
Vittingen. 
Vóhrenbach. 
Waghäusel, (blauw Z.Z.) 
Waibstadt. 
Waldkirch. 
Waldshut. 
Walldürn. 

(blauw Z.). 

155. Weingarten, (rood Z.). 
156. Weinheim. 
157. Wertheim. 
158. Wiesenbach. (Z.Z.). 
159. Wiesloch, (rood Z.Z.). 
160. WJlferdingen. 
161. Wolfach. 
162. Zell a. H. 
163. Zell i. W. 
164. Eisenbahnpoststempel. 
165. Rittersbach. 
166. Gondelsheim. 
167. Heideisheim, (rood Z.Z.). 
168. Dertingen. (Z.Z.Z.). 
169. Werbach. (Z.Z.). 
170. Basel (Bad. Bahnhof). 
171. Badenweiler. 
172. Weiterdingen. (Z.Z.). 
173. Steinbach. 
174. Mannheim-Bahnhof. 
175. Baden-Bahnhof. 
176. Brombach. 
177. Karlsruhe-Stadtpostamt. 

Een latere stempelsoort zijn de ringstempels in diverse 
uitvoeringen. 

Afb. 5. Dubbelring, zonder uuraanduiding, met rozet onder
in; grotesque letters. 

Afb. 6. Dubbelring, met uuraanduiding met wapen onder
in; grotesque letters. 

Afb. 10. Een ringstempel, met uuraanduiding; grotesque 
letters. 

Afb. 11. Dubbelring, zonder uuraanduiding, wapen onder
in; egyptische letters, maand schuin. 

Afb. 7 en 9. 2 typen strafport-stempels. 
Onder de hoofdkantoren, die de nummers 1-177 hadden, 

ressorteerden de z.g. Postablagestellen. Zij werden vanuit de 
hoofdkantoren van stempels voorzien, die steeds met nr. 1 
begonnen en naar gelang van de belangrijkheid van het be
treffende kantoor meer of minder hoog op liepen. Het hoogste 
bekende nr. is 50. Deze kleine stempels (afb. 12) werden 
later vervangen door ovaal stempels in diverse teekeningen 
met het woord Postablage en één of meer plaatsnamen (afb. 
13 en 14). 

Tot de oudste stempels behooren de langstempels; zij zijn 
gedeeltelijk afkomstig uit den vóór-philatelistischen tijd en 
werden later ook nog af en toe gebruikt. Zij komen voor in 
vele typen, waarvan de afbeeldingen 15-18 een goede voor
stelling geven. 

Zeer zeldzaam zijn de meeste spoor stempels. Afb. 8 en 19 
zijn twee der meest bekende typen van dit soort stempels. 

Verder kan men op de Badensche zegels nog aantreffen 
stempels, die meer toevallig erop terecht kwamen (geen 
plaatsen uit Baden, enz.). 

Wie meer omtrent dit interessant gebied weten wil, koope 
het werkje van A. Brorsmann: „Die badischen Entwertungs
stempel und ihre Bewertung." Verlag Fritz Billig, Wien II, 
Taborstrasse 14. Prijs 3,40 schilling. 

Dit werkje kreeg ik pas in handen nadat het bovenstaande 
reeds geschreven was. Ik heb er het lijstje nummerstempels 
uit overgenomen en tusschengelascht. In het anders zoo goed 
verzorgde boek van Kohl is omtrent stempels bü Baden niets 
vermeld. 

N I E U W ! (VepkPi lgbaap b i | a l l e H a n d e l a r e n . ) 1558 

NieuïVe 
tit^ifler 

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

AFGHANISTAN. 
Frankeerzegel, nieuw cijfertype: 

2 pools, roodbruin. 

ANTIGUA. 
Ter herinnering aan het feit, dat drie 

eeuwen geleden het Engelsche gezag op 
Antigua gevestigd werd, verscheen onder
staande serie frankeerzegels: 

immip^WT^wiW 

i i i i m i l 

0̂ 
penny, geelgroen. 

„ rood. 
„ bruin. 

6 pence, oranje. 
6 „ violet. 
1 shilling, grijsgroen. 

2 pence, grijs. 2/6 „ lilabruin. 
2}i „ blauwviolet. 5 „ bruin en 

grijsblauw. 
Op de drie eerste waarden is afgebeeld English Harbour; op 

de drie volgende het gouvernementsgebouw te St. Johns. Het 
laatste bezoek van admiraal Nelson aan het eiland in 1805 
is weergegeven op de drie volgende waarden. Op de 5 shillings 
is afgebeeld een 17e eeuwsche driemaster. 

De zegels zijn gedrukt bij Waterlow & Sons te Londen, op 
papier met het meervoudig watermerk CA in sierschrift. 

ARGENTINIË (Februari 1932). 
Dienstopdrukken op de frankeerzegels der uitgifte 1925-27 

(zonder punt onder de C): 
M.O.P. op 3 centavos, geelgroen. 
M.H. „ 10 „ grijsgroen. 
M.H. „ 30 „ bruinlila. 

AUSTRALIË. 
Portzegels in het koerseerend type, papier met het meer

voudig watermerk C of A met kroon: 
1 penny, groen en rood. 
2 pence, groen en rood. 

BELGIË. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt in de serie pakketpost

zegels met den opdruk Journaux / Dagbladen ( z o n d e r jaar
tal) , de 1 franc blauw. 

Deze kleur kwam tot dusverre alleen voor in de serie met 
jaartal 1928, terwijl de 1 franc zonder jaartal tot op heden 
alleen bekend was in ultramarijn. 

BOLIVIA. 
In het nummer van Juli 1931 meldden wiJ de eerstelingen 

der serie portzegels in driehoekvorm, en wel de waarden 
5, 10 en 30 centavos. De serie is thans aangevuld met: 

40 centimos, violet. 
50 „ sepia. 
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5 Centavos, geelgroen. 
10 
15 
20 
30 
40 
50 

, bruinlila. 
groen. 

, rose. 
, grijsblauw. 
, violet. 
, olijfgroen. 

COLUMBIA. 
Aan het Bulletin Mensuel van Februari j.1. ontleenen v/ij 

de volgende nieuwe uitgiften: 
P r a n k e e r z e g e l . Opdruk 20 centavos (2 regels) op de 

30 centavos grijsgeel (Yvert nr. 249). 
L u c h t p o s t z e g e l s , opdruk „Correo Aereo" op. de 

Scadta-zegels van 1929, Yvert nr. 60-72: 
60 centavos, geelbruin. 
80 „ geelgroen. 

1 peso, blauw. 
2 pesos, donkerrood. 
3 „ lila. 
5 „ olijf groen. 

Op de pesos-waarden is de druk in grooter schrift aan
gebracht. 

Een en ander is een gevolg van het feit, dat de luchtpost-
dienst, die tot dusverre door de Scadta werd verzorgd, zij het 
onder controle van de post, overgegaan is aan den staat. 

Onze getrouwe correspondent, de heer Preiss, stuurde ons 
vanuit Cartagena (Columbia) een dezer opdrukken en uitte 
daarover zijn verwondering. Na het vorenstaande zal het ge
noemden heer duidelijk zijn, dat die opdruk nog zoo „gek" 
niet is. 

DUITSCHLAND (Februari 1932). 
Frankeerzegel, type Ebert: 

6 pfennig, olijf groen. 
Opdrukken op de jongste weldadigheidszegelsr 

6-|-4 rpf. op 8-|-4 pfennig, groen. 
12 + 3 rpf. „ 15-1-5 „ karmijn. 

EGYPTE. 
Frankeerzegels in het koningstype, papier met het gewone 

watermerk: 
13 milliemes, rose. 
20 „ blauw (groot formaat). 

FINLAND (Februari 1932). 
Frankeerzegel in het koerseerend ieeuwentype: 

50 pennia, groen. 

GRIEKENLAND. n i i i ^ ^ 
I. " • 

De koerseerende zegels worden voortaan niet meer gedrukt 
door Perkins, Bacon & Co. te Londen, doch door Gebr. Aspio-
tis op Corfu. 

Als eersteling dezer nieuwe serie is te melden de 1 drachme 
blauw en geelbruin. Het onderscheid tusschen beide drukken 
moge blijken uit de afbeeldingen (I druk van Aspiotis — 
II Londensche druk). 

HONDURAS. 
Op gezag van het Bulletin Mensuel van Februari j.1. ver

melden wij de volgende luchtpostzegels: 
Opdruk Servicio Aéreo / Habilitado) / VI-1930 op de 

dienstzegels van 1924: 
1 centavo, olijfgroen, Yvert nr. 68. 
2 centavos, karmijn, Yvert nr. 69. 

Opdruk S. - Aéreo / VI. 15 ets / XI 1931 in groen op 
frankeerzegel van 1924: 

20 centavos, geelbruin, Yvert nr. 179. 
Als voren op dienstzegels: 

50 centavos, geelbruin, Yvert nr. 66. Opdruk rood. 
50 „ bruin, groen en blauw, Yvert nr. 80. 

1 peso, oranjebruin, Yvert nr. 81. 
De overige opdrukken zijn in zwart aangebracht. 
IJSLAND. 
Onder verwijzing naar het 

medegedeelde in het vorige 
nummer geven wij hierbij een 
afbeelding van het oude type 
(I) en het nieuwe type (II), 
in welk laatste achtereenvol
gens alle waarden zullen ver
schijnen. 

JAMAICA. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, gezicht op Priestman's 

Rivier: 
6 pence, roodlila en grijs. 

Meervoudig watermerk in siersehrift. 

LETLAND (Januari 1932). 
Frankeerzegel, koerseerend wapentype, watermerk swas

tika: 
10 santimu, groen op geel. 

NIEUW-ZEELAND. 
Opdruk Five pence in rood 

op de 3 pence g r o e n in ne-
venstaande teekening 

Deze opdruk is in December 
j.1. uitgegeven bij de inwijding 
van de eerste luchtroutes tus
schen Wellington en andere 
steden. Tot op heden is deze 
3 pence in groen z o n d e r 
opdruk niet verschenen. 

PANAMA (Kanaal-zone). 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen' 

portretten van diverse personen: 
10 cents, oranje. (Hodges). 
15 „ grijs. (Jackson Smith). 
20 „ zwartbruin. (Admiraal 

Rousseau). 
Generaal Hodges was lid van de Pa

nama-Kanaal commissie, evenajs Smith. 

PAPUA. 
Opdrukken op frankeerzegels van vorige uitgiften: 

9 d. Nine pence, op 2 shilling 6, rose en bruinlila. 
1 s. 3 d. Fifteen pence, op 5 shilling, donkergroen en 
grijsviolet. 

PARAGUAY. 
Een oorspronkelijk nieuwigheidje brengt ons dit land. De 

ruitvormige zegels van 1930 — Yvert nr. 306 enz. — werden 
voorzien van den opdruk „Peliz ano Nuevo 1932" (Gelukkig 
Nieuwjaar 1932). 

Aldus zijn te melden: 
1 p. 50, lila; opdruk brons. 
I p. 50, blauwgroen; opdruk rood. 

Deze opdrukken werden op 30 December 1931 aan de post
kantoren verkrijgbaar gesteld; zü waren in enkele dagen uit
verkocht. 

PERU (Januari 1932). 
Frankeerzegel m langwerpig staand formaat: 

50 centavos, bruinviolet. 

PERZIE (Februari 1932). 
Frankeerzegels, koerseerend type: 

II chahis, blauw en wijnrood. 
16 „ grijs en vermiljoen. 
27 „ olijfbruin en blauw. 

PHILIPPIJNEN. 
De portret-serie van 1906-14 is geheel onverwachts o n g e-

t a n d verschenen, op papier zonder watermerk. 
Aldus zijn te melden: 

2 centavos, 
4 

10 
12 
16 

groen. 
karmijn. 
violet. 
bruin. 
blauw. 
oranje. 
olijf groen. 

20 centavos, geeloranje. 
26 
30 

1 
2 
4 

10 

ff 

peso, 
pesos. 

) i 

blauwgroen 
grijs, 

violet, 
bruinlila. 
blauw. 
groen. 

De pesos-waarden zijn in het wapen-type. 
Ook de expresse-zegel van 1907, 20 centavos violet, is on-

getand verschenen, eveneens op papier zonder watermerk. 
Den heer A. Wildschut te Haarlem dank voor bericht. 
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POLEN. 
De 50 groszy, grijsblauw, maarschalk Pilsudski, verscheen 

in groen. 
PORTUGEESCHINDIE. 
Frankeerzegels ter gelegenheid van de tentoonstelling ter 

eere van S. Francisco Xavier: 
1 reis, groen. (S). 1% tanga, geelbruin. (L). 
2 „ bruinlila. (L). 2 „ blauw. (L). 
6 „ lila. (L). 23^ „ rose. (S). 

Franciscus Xavier was in het midden der 16e eeuw missio
naris te Goa, van waaruit hij het evangelie verbreidde tot in 
China toe; hij overleed in de omgeving van Canton. Zijn stof
felijk overschot werd naar Goa overgebracht, waar het rust 
in de kathedraal. 

Op de 2 reis ziet men zijn handteekening, op'de 1% tanga 
den missionaris het evangelie predikend, op de 2 tangas de 
vorengenoemde kerk en op de 2'A tangas ziJn graftombe. 

De zegels zijn vervaardigd op de Nasikdrukkerij, waar 
eveneens de zegels worden gedrukt voor BritschIndië. Voor 
zoover ons bekend is dit de eerste keer, dat deze inrichting 
postzegels drukte voor een andere postadministratie dan die 
van BritschIndië. 

SALVADOR. 
Ten einde aan de noodige schijven te komen voor den 

wederopbouw van het verwoeste postkantoor, overdrukte men 
onderstaande frankeerzegels met Edificios / Postales en 
waarde: 

C 0.01 op 20 centavos, groen, Yvert nr. 455. 
C 0.02 „ 50 ,. roodbruin. Yvert nr. 457. 

Voorts verscheen de geheele serie van 192426 met het op
gedrukte jaartal 1932, naar wij vermoeden om gestolen zegels 
dezer uitgifte ongeldig te maken voor frankeering. Aldus zijn 
te melden: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20, 35, 50 centavos en 1 colon 
(Yvert nrs. 449458). 

Met den opdruk Oficial zijn nog te melden de fratikeerzegels: 
1 centavo, violet, Yvert nr. 449. 
2 centavos, roodbruin, roodbruin, Yvert nr. 450. 

SPANJE. 

Frankeerzegels, aanvullende de nieuwe serie: 
5 centimos, bruin. Portret van Pi Margall. 

10 „ groen. Joaquin Costa. 
25 „ roodbruin. Iglesias. 

In nieuwe teekening, wapen met cijfer en met het opschrift 
„Ayuntamiento de Barcelona Serie l a " is te melden de toe
slagzegel: 

5 centimes, donker en geelgroen. 
Den heer Rens te Barcelona dank voor toezending. 

SAN MARINO. 
Frankeerzegels, uitgegeven ter 

gelegenheid van de opening van het 
nieuwe postkantoor: 

20 centessimi, groen. 
50 „ rood. 

1 lire 25, blauw. 
1 „ 75, bruin. 
2 „ 75, violet. 

Firma Voet te Rotterdam dank 
voor toezending. 
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ST. THOMAS EN PRINCIPE. 
Waardeopdrukken op frankeerzegels koerseerend 

70 c. op 1 escudo, rose. 
1 e. 40 op 2 escudos, bruinviolet. 

Naar verluidt bedraagt de oplaag ruim 100.000 stuks voor 
elke waarde. 
TRAVANCORE. 
Door de waardedaling van de rupee zijn de posttarieven 

verhoogd, met als gevolg de verschijning van onderstaande 
opdrukken: 

1 cash cp IK chuckram, rosekarmijn. 
2 cash op idem idem. 

Met den opdruk „On S. S." zijn te melden: 
X chuckram, zwart (opdruk rood). 
6 cash op 5 cash, grijsolijf. 

12 „ ,. 10 cash. rose. 
l'/i chuckram op 1}^ cash. 

TURKIJE (Januari 1932). 
Frankeerzegels in het nieuwe type: 

10 paras, blauwgroen. 
2 kurus, violet. 
2J^ „ groen. 
5 „ rood. 

De 2 en 5 kurus zijn in het reeds meer
dere malen afgebeelde type, de beide an
dere in een eenigszins gewijzigde teekening 
(zie afbeelding). 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 

Frankeerzegel in nevenstaande teeke
ning, uitgegeven ter gelegenheid van de 
Olympische winterspelen: 

2 cents, karmijn. 

YEMEN. 

^ Het Bulletin Mensuel der vorige maand 
meldt een 3tal frankeerzegels, die reeds 
in 1929 zouden zijn verschenen. Het zijn 
eenvoudige plaatjes met primitieve teeke
ningen en Arabische letterteekens Zij zijn 
gedrukt op horizontaal gestreept papier 
en ongetand. 

2% bogaches, zwart op wit. 
2K I, zwart op donkergeel. 
5 „ zwart op wit. 

Gsnoemd blad geeft van de teekening en 
de Inschriften de volgende beschrijving: 

De twee gekruiste zwaarden vormen het embleem van den 
Islam, de halve maan. Horizontaal bovenaan leest men 
„Sanaa", de landshoofdstad. In het cirkeltje staat vermeld 
„Gouvernement van Yemen"; op de handvatten der zwaarden 
rechts „Post van Yemen", links de waarde. Voorts de 
naam van den koning El Iman Yayah en de tekst „Dat God 
bescherme". 

Op blz. 109 van den vorigen jaargang beeldden wij de zegels 
af, die Yemen toen uitgaf. Uit het voorafgaande blijkt dus, 
dat reeds een jaar te voren dit land eigen zegels had, al wer
den deze toen alleen benut voor het binnenlandsch verkeer. 

ZWITSERLAND. 
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De in het vorige nummer beschreven zegels, uitgegeven ter 
gelegenheid van de opening der Ontwapeningsconferentie, 
zijn eveneens verschenen met den 3-regeligen opdruk „Société 
des Nations" en den 4-regeligen „S. d. N. Bureau Internatio
nal du Travail". 

Aldus zijn te melden: 5, 10, 20, 30. 60 centimes en 1 franc. 
Zooals men weet zijn deze zegels in ongebruikten staat 

niet aan de postkantoren verkrijgbaar. 
V. B. 

BELGIË. 
Van onzen correspondent, den heer ir. Van Caspel te Brus

sel, ontvingen wij een schrijven, dat hier verkort wordt 
weergegeven. 

„Voor 't oogenblik is er hier niets nieuws uitgegeven, gelijk 
men mij nog eergisteren (18 Februari j.l.) aan het Bureau Cen
tral verzekerde. Wel zal dezer dagen de nieuwe 75 c. roodbruin 
met spoorwieltje uitgegeven worden, maar noch dit zegel, 
noch in tête-bêche zijn verschenen. 

„L' Echangiste Universel" Bischweiler, geeft op als hier 
uitgegeven het leeuwtje van 3 c. bruin met blauwen opdruk 
2 C e n p r é o b l i t é r é . Maar wanneer daaronder te verstaan 
is een opdruk in raampje „Belgique 1932 België 2 C" in blauw 
in één druk, in den geest van de zegels 10/40, 10/60 en 10/70, 
zoo is dat zegel hier niet bekend. Niet onmogelijk is, dat op 
eenig postkantoor het zegel 2/3 (Yvert nr. 315) in blauw, ook 
voor drukwerk als alle gewone lage waarden met het gebruike
lijk voorafstempelingsraampje in zwart achteraf werd be
drukt, maar uit één stuk in blauw is hier aan de post onbekend. 

In den catalogus Yvert is de opdruk op zegel 316, de 10/60. 
onvolledig weergegeven; de opdruk is uit één stuk met het 
raampje, gelijk op de 10/40 en 10/70. 

De 8 zegels der serie Kardinaal Mereier (4 in helio en 4 m 
gravure door De Bast) zullen alleen in volledige stellen in 
enveloppe bij inschrijving verkrijgbaar zijn, waarschijnlijk half 
April a.s. Aantal series 30.000. Alle zegels met toeslag; de 
hoogste waarde van fr. 5 + fr. 15. Het gerucht gaat echter, 
dat niet 8, maar 9 zegels zullen verschijnen, met als hoogste 
waarde fr. 10 -f- fr. 40. De wijze van uitgave doet dus deze 
zegels vallen onder de categorie van onvolwaardige postzegels 
volgens de te Livorno genomen besluiten. 

Van de 2 uit te geven zegels Infanterie-monument wordt-
verzekerd, dat zij in Juli a.s. zullen verschijnen: één van 
75 + 3,75 toeslag en een van 1,75 -|- 4,25. 

Het gerucht gaat, dat de twee destijds aangeboden ont
werpen ter vervanging der tegenwoordige postzegels: „Mer-
curius", houtsnede Pellens, en ,.La Belgique récoltante". een 
kopergravure door Buisseret, toch wel tot uitvoering zullen 
komen. 

Vaak worden onze hooge waarden (van 100 fr. b.v.) aan
geboden, vernietigd met een o v a a l stempel. Zulke zegels 
worden hier als niet geheel volwaardig beschouwd, en zijn 
tgen geringeren prijs te krijgen. Zoodanig afgestempeld exem
plaar heeft gediend tot vereffening van portokosten voor de 
verzending van drukwerk." 

Tot zoover de heer Van Caspel, wien wij dankzeggen voor 
zijn interessante mededeelingen. 

Naar verluidt wordt de koerseerende 20 francs, welke aan
vankelijk te Parijs werd gedrukt, thans vervaardigd op de 
staatsdrukkerij te Mechelen. 

Dit nieuwe product, dat wij tot op heden niet zagen, moet 
op enkele zeer geringe onderdeden na volkomen gelijk zijn 
aan den Parij sehen druk; alleen de kleur zou wat lichter zijn. 

BELGISCH-CONGO. 
Als vervolg op het medegedeelde in het Februari-nummer 

diene, dat L' Echo de la Timbrologie in het nummer van 
31 Januari j.l. reproducties geeft van de nieuwe zegels, die 
door het Institut de Gravure te Parijs worden gedrukt. 

Volgens deze afbeeldingen staan ons verschillende fraaie 
zegels te wachten, waarop o.a. typen van negerdorpen, in-
landsche muzikanten, een toovenaar, de okapi enz. Zij zijn ver
vaardigd in overeenstemming met de reeds verschenen 1 fr. 25 
roodbruin, negerhoofdman, in het nummer van October 1931 
beschreven. 

BOLIVIA. 
De luchtpost werd tot dusverre verzorgd door de Lloyd 

Aereo Boliviano, die van den staat de bevoegdheid verkregen 
had luchtpostzegels uit te geven ter v.oldoening van het lucht-
reeht. Deze zegels zijn in den Yvert-catalogus opgenomen on
der de nummers 4 tot 11. 

Aan deze overeenkomst is met het nieuwe jaar een einde 
gekomen; de staat gaat thans zelf luchtpostzegels uitgeven en 
wel in de waarden 5, 10, 15, 25. 30 en 50 centavos en 1 boli
viano. In afwachting van deze nieuwe producten is voren
genoemde serie buiten koers gesteld. 

BRITSCH-INDIE. 
Naar Egelsche bladen berichten zijn de New Delhi zegels 

(Yvert nrs. 127-132) zoo goed als aan alle postkantoren uit
verkocht. 

CANADA. 
De koerseerende lucljtpostzegel, 5 cents donkerbruin, zal 

binnenkort verschijnen met den opdruk 6 cents. 
CHINA (Fransche kantoren). 
Het Bulletin Mensuel van Februari j.l. publiceert enkele we

tenswaardige bijzonderheden over de Frfansche kantoren in 
China, waaraan het volgende is ontleend. 

Die in Noord-China behoorden rechtstreeks tot de Fransche 
post; de belangrijkste daarvan waren gevestigd in Peking, 
Shanghai, Tientsin, Amy e.a. De zuidelijke ressorteerden onder 
het gouvernement van Indo-China. Hiertoe behoorden o.a. 
Canton, Hoihao, Mongtzeu, Yunnanfou en Kouang-Tehéou-
Wan. Al deze Fransche kantoren werden ultimo 1922 gesloten 
met uitzondering van laatstgenoemd kantoor dat nog steeds 
in werking is. 

In 1919 werden de laatste zegels voor de zuidelijke kanto
ren uitgegeven; het blad geeft de volgende oplaag-cijfers 
dezer uitgiften, waaruit de lezer de min of meerdere zeld
zaamheid van verschillende waarden kan nagaan. 

2/5 
4/5 
1-3/5 
2 c. 
4 e. 
6 c. 
8 e. • 
10 c. 
12 c. 
14 c. 
16 c. 
20 c. 
30 c. 
40 e. 
80 c. 
2 pi. 
4 pi. 

Canton 
600 
300 
300 
500 
400 
250 
230 
460 
125 
195 
190 
330 
260 
40 
21 
27 
23 

Hoihao Kouang-Teh.W 
450 
100 
160 
500 
300 
220 
27 
24 
26 
32 
28 
32 
15 
8.7 
4 
3 
1.2 

400 
171 
238 
43 
129 
226 
23 
11 
28 
28 
29 
31 
15 
18 
8 
1.95 
6 

Mongtzeu 
250 
124 
172 
74 
183 
217 
45 
54 
51 
67 
70 
66 
16 
18 
19 
1.8 
6 

Packhoi 
257 
97 
58 
54 
85 
51 
54 
51 
54 
71 
71 
73 
13 
18 
21 
9 
5 

Tchongking 
492 
125 
164 
184 
285 
216 
263 
200 
197 
43 
42 
28 
22 
27 
27 
27 
16 

Yunn 
583 
404 
53 
257 
463 
214 
98 
24 
12 
10 
15 
103 
13 
6 
10 
3 
5 

GRIEKENLAND. 
L' Echo de la Timbrologie meldt de a.s. verschijning van de 

volgende opdrukken op de restanten der Fabvier- en Nava-
rino-zegels: 1>4 drachme op 3 drsvchmes. Wauw (Fabvier) 
en de beide 5 drachmes (Codrington); 1'/, drachme op de 
5 drachmes (De Rigny en Van Heyden); 4 drachmes op 
6 drachmes (Fabvier). 

GUATEMALA. 
Verschillende peso-waarden van vroegere uitgiften zullen 

binnenkort verschijnen met den opdruk „Servicio Aereo In
terior 1932" en waarde. Naar verluidt kunnen wü de vol
gende opdrukken tegemoet zien in de daarachter vermelde 
aantallen: 
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2 centavos op 1 p. 50 50.000 stuks, 
3 centavos op 3 pesos 250.000 stuks, 

30 centavos op 15 pesos 25.000 stuks, 
15 centavos op 15 pesos 25.000 stuks. 

HONGARIJE. 
Hier is een nieuwe serie in voorbereiding. Voor de hoogere 

waarden zal een kleine verandering worden aangebracht in 
de bestaande teekening (patrones van Hongarije), terwijl op 
de filler-waarden verschillende bekende personen uit de Hon-
gaarsche geschiedenis zullen worden afgebeeld. 

IERLAND. 
Bij gelegenheid van het a.s. Eucharistisch congres zal een 

speciale serie verschijnen ter herinnering aan St. Patrick, den 
apostel van Ierland. 

KENYA EN UGANDA. 
Naar L' Union Postale meldt zijn alle frankeerzegels, uit

gegeven vóór 1 Januari 1922, met 1 Januari j.l. buiten koers 
gesteld. Deze zegels kunnen tot ultimo .luni 1932 worden in-
gev.'isseld tegen gangbare waarden. 

NIEUW-ZEELAND. 
In het Deeember-nummer van het vorige jaar schreven wij 

het een en ander over de te houden prijsvraag voor nieuwe 
zegels. 

Gibbons' Stamp Monthly publiceert thans de lijst van de 
gekozen ontwerpen. Op de % penny is een waaier van bloemen 
afgebeeld, op de 2'/, pence de Mount Cook, terwijl op ver
schillende waarden inboorlingen-typen (Maori's) zullen voor
komen. Op de 2 shillings zal worden weergegeven het landen 
van Cook. 

NOORWEGEN. 
Ter herdenking van den lOOen geboortedag van Björn-

stjerne Bjórnson, 8 December 1932, zal in den loop van dit 
jaar een serie speciale zegels verschijnen met portretten van 
dezen schrijver en dichter. 

POLEN. 
Twee bekende Polen namen deel aan den Amerikaanschen 

vrijheidsoorlog onder George Washington. In het feit, dat de 
Amerikaanscho post een serie uitgaf ter herinnering aan den 
200en geboortedag van Washington, vond naar verluidt de 
Poolsche post aanleiding een zegel uit te geven in de waarde 
30 groszy, waarop naast den grondlegger der Amerikaansche 
onafhankelijkheid de beeltenissen zullen prijken van deze 
twee Polen: Pulaski en Kosciusko. Eerstgenoemde komt be
reids voor op de 2 cents van Amerika, Yvert nr. 296. 

SPANJE. 
Het vermelde in het vorige nummer betreffende de Mont-

serrat-zegels bezorgde ons verschillende brieven met instem
ming om deze uitgifte in den ban te doen. De heer H. J. W. 
Rens schrijlt ons uit Barcelona den volgenden brief, welke 
hier onverkort volgt. 

„In het 2e nummer van het Nederlandseh Maandblad voor 
Philatelie vermeldt u op blz. 25 onder Spanje dat het met de 
Montserrat-zegels niet alles „en regle" is en dat u hoopt 
nauwkeuriger inlichtingen te kunnen verstrekken. Wat u 
daarmee bedoelt, weet ik niet natuurlijk, maar wel kan ik u 
mededeelen: 

1. dat de uitgifte — hoewel absoluut overbodig — hier van 
tevoren bekend was; 

2. dat ik alle zegels bshalvc de 1 centimes aan het loket 
in Barcelona gekocht heb zonder extra toeslag; 

3. dat de 1 centimos wel verkrijgbaar was, maar door de 
geringe waarde en kleine oplaag — men zegt dat er aan het 
postkantoor ".lechts 40.000 waren (is slechts voor ƒ20,—) — 
na enkele uren uitverkocht was; 

4. dat de zegels alleen aan het hoofdpostkantoor in Bar
celona verkrijgbaar waren, wat hier in Spanje heel gewoon 
is, b.v. paus en koning alleen in Toledo en Santiago en van het 
laatste postcongres in Madrid; 

5. dat de zegels alleen vanuit Barcelona voor verzending 
konden gebruikt worden; 

6. dat ze tusschen 15 December en 31 December, zoover de 
oplagen klaar en niet uitverkocht waren, verkrijgbaar en tot 
het verkeer toegelaten waren; 

7. dat een comité (welk weet ik niet) beschikking heeft 
gehad over een gedeelte der oplage en deze aan handelaars 
heeft verkocht (mij door een handelaar medegedeeld)." 

De geachte schrijver bevestigt, dunkt ons, zelf dat er alle 
reden is om deze zegels met wantrouwen te bekijken. Het is 
toch alles behalve regelmatig, dat de zegels slechts aan één 
postkantoor verkrijgbaar waren en uitsluitend vanuit Bar
celona voor de frankeering konden worden benut. Het moge 
dan „gewoon" zijn, wij noemen zoo iets Spaansch. Men lette 
voorts op „bewijsgrond" sub 7, welke n.o.m. de deur dicht 
doet. 

Wat de heer Rens hier schrijft versterkt onze overtuiging, 
dat we hier weder met een Spaansch „handigheidje" te doen 
hebben; enkele vertrouwde Parij sehe handelaars, die wij over 
deze zegels schreven, zijn dezelfde meening toegedaan en 
weigeren dan ook dit goedje te verhandelen. 
TRAVANCORE. 
De in het Januari-nummer vermelde kroningszegels zijn 

aan de postkantoren uitverkocht. 
TRIPOLIS. 
Op 8 dezer werd de zesde jaarbeurs geopend, welk feit ook 

dit keer ,.gevierd" wordt door de uitgifte van een reclame
serie. Il Corriere Filatelico beeldt de ontwerpen af, die op 
deze zegels zullen prijken en die een schitterenden indruk 
maken. Wij hopen de volledige lijst met afbeeldingen te 
kunnen brengen in het volgend nummer. 

VENEZUELA. 
Van de luchtpostzegejs van 1930 bestaan verschillende 

waarden ongetand. Aanvankelijk werd aangenomen, dat men 
hier te doen had met maakwerk, waarom Champion in het 
jongste supplement op zijn luchtpostcatalogus dan ook ver
meldde, dat deze ongetande exemplaren op clandestiene wijze 
in omloop waren gebracht. Thans meldt een van ztjn corres
pondenten, dat dit laatste niet het geval is. Door een ver
zuim aan de drukkerij kwamen van onderstaande waarden 
één, hoogstens twee vellen ongetand in omloop, die aan som
mige postkantoren verkrijgbaar waren. 

Volgens deze bron dan zouden ongetand bestaan 10, 15, 
25, 40 en 75 centimos, 1, 1.20. 1.70. 2.60 en 3.70 bolivars. 
Van de 75 centimos, 1, 1.20 en 1.70 bolivars zouden slechts 
100 stuks van elke waarde (één vel), van de andere 200 stuks 
(2 vel) ongetand bestaan. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
De Amerikaansche Zeppelin „Airship M.S.S. Akron" zal 

eerstdaags een transcontinentale vlucht maken van Lakehurst 
naar Californië. Ter gelegenheid van deze eerste groote reis 
zal een speciale luchtpostzegel verschijnen. 

YOUGO-SLAVIE. 
Op de koerseerende zegels trof men aan den voet tot dus

verre den naam aan van den graveur Wagner. Op den 
nieuwen di'uk ontbreekt deze vermelding in verband met 
het overlijden van den graveur. 

ZWITSERLAND. 
Volgens L' Union Postale is de voorraad frankeerzegels 

van 80 centimes nagenoeg uitgeput. Deze waarde zal niet 
meer worden aangemaakt. v. B. 
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NederlaiKÏ en 
Overzeesclie 
Geweilen 

NEDERLAND. 
Een curiositeit bij de roltanding. 
Naar aanleiding van het in het vorige nummer beschreven 

zegel van 30 cent met vierzijdige roltanding, dat een per
foratiegaatje op de verkeerde plaats vertoonde, ontvingen wij 
één verdere melding, van mr. L. Schoutendorp te Breda, die 
een ongebruikt blok van de 30 cent bezit, waarop deze afwij
king bil' twee boven elkaar geplaatste zegels voorkomt. Het 
blok heeft aan de onderzijde een velrand, waarop de oplaag
letters H voorkomen. 

Later meldde de heer Veen te Nijmegen nog, een horizon
taal paar van de 30 cent te bezitten (ongebruikt), waarvan 
het rechter zegel rechts de besproken afwijking vertoont. 

Nog is niet bekend op welke rij van het vel de afwijking 
te vinden was. Andere verzamelaars gaven ons op, dat zij de 
fout niet bij hun zegels hadden gevonden; hij schijnt dus wel 
zelden voor te komen. 

De kinderzegels. 
Veel nieuws is niet te melden. De heer Maussen te Tiel 

vond enkele zegels van 1% cent met een rood lijntje over het 
gezicht van het doofstomme kind; of dit een werkelijke plaat-
fout is, is niet uitgemaakt. 

De postkantoren te Wageningen en Nijmegen, waar ge
klaagd was over te zware afstempeling, zegden verbetering 
toe. In Wageningen is een nieuw stempel besteld, waarmee 
men betere afdrukken hoopt te krijgen. 

Nieuwe oplaagletter. 
15 cent E. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent M: R 350, tanding Gl. 

L 357, „ Gl. 
6 cent J: L 356, 

L 360, 
R 360, 

5 cent E: 368, 

Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 

Van de 6 cent L 360 komen naar de heer Van Dongen op
geeft exemplaren voor met een groote punt achter de J boven 
zegel 5, en andere die deze punt missen. 

Een nieuw „type" bij de 6"^ cent De Ruijter-port. 
De heer Van Grunningen toonde ons een De Ruijter-port-

zegel van 6}4 cent met een tot dusver niet bekende rang
schikking van den opdruk. Dr. Frenkel schreef hierover: Dit 
nortzegel van 6y, cent is op den eersten blik een type III. 
Echter is het woord PORTZEGEL iets naar rechts verschoven. 

Afwijkingen. 
De heer Veen te Nijmegen is in het bezit van een paar van 

de koerseerende 5 cent waarop tijdens het bedrukken een 
stukje papier heeft gelegen, dat een witte, onbedrukte strook 
op de zegels heeft achtergelaten. Eveneens bezit hij een blok 
van de 5 cent met een dergelijke witte strook. Dergelijke 
afwijkingen hebben wij eenige jaren geleden nog wel eens 
gezien, maar den laatsten tijd schijnen zij' veel minder voor 
te komen. 

Verder bezit hij een duidelijke spiegeldruk van de 60 cent. 
Ook van dit soort afwijkingen merken wjj den laatsten tijd 
weinig meer. 

Postmuseum. 
Het Nederlandsche gedeelte van hetgeen thans in het Post-

museum ter bezichtiging ligt bevat ditmaal uitsluitend af
stempelingen uit de jaren 1850-1875. Op diverse brieven — 
meest nog zonder postzegels — ziet men allereerst de bijzon
dere wijze van stempeling in gebruik op de hulppostkantoren 

langs den Rijn-Spoorweg (Amsterdam-Arnhem) en den Hol
landsehen Spoorweg (Amsterdam-Den Haag-Rotterdam). De 
hulpkantoren langs de Rijnspoor gebruikten hun eigen kan-
toornaamstempel, volgens voorschrift meest aan de achter
zijde der brieven geplaatst, en een rond datumstempel met 
gebroken cirkel van het hoofdkantoor, waar het hulpkantoor 
onder ressorteerde, aan de voorzijde. Het stempel van het 
hoofdkantoor Loenen schijnt het meest voor te komen (hulp
kantoren Abcoude, Baambrugge, Vreeland enz.); verder vindt 
men ook Utrecht (hulpkantoor Maarssen), Wageningen (Lun-
teren) en Zeist (Driebergen). 

Voor den Hollandschen Spoorweg gold een dergelijke rege
ling, doch hier zijn de stempels steeds in rood afgedrukt. 
Aanwezig zijn Leiden (Lisse, Noordwijk, Sassenheim enz.) 
en Haarlem (Hillegom, Houtrijk en Polanen). 

Ingevoerd in 1850, vervielen deze stempels weer zeven jaar 
later. In 1856 werden n.l. „vervoerbare postkantoren" of 
„bureaux ambulants" in dienst gesteld. Met deze ietwat zon
derlinge naam bedoelde men de postrijtuigen, die in de treinen 
oü de beide bovengenoemde trajecten opgenomen waren. 
Vóórdien werd de post in „lederen brieven tassehen" vervoerd 
en dus niet in den trein verwerkt. Door deze wijziging werden 
nieuwe stempels noodig, welke in den aanvang van 1857 in 
gebruik genomen werden: ronde stempels met H. SPOOR
WEG resp. N. R. SPOORWEG benevens datum en jaar. Bo
vendien werd op elke brief een stempel geplaatst met den 
stationsnaam in kastje, waar de brief in den trein was ont
vangen, b.v. Amsterdam, Haarlem enz. Van 1857-1869 was de 
kleur van beide soorten stempels rood, nadien zwart. 

Hoewel noff niet zoolang als de vorige (N. R. Spoorweg 
werd tot omstreeks 1880, de stationsnaamstempels nog spo
radisch tot 1899 of 1900 gebruikt) behooren toch ook de 
verder tentoongestelde bestellersstempels grootendeels weer 
tot de historie. 

Nog niet ten volle 75 jaar werden zij gebruikt: als proef
neming moet waarschijnlijk beschouwd worden een klein 
zwart cijfertje 2. voorkomende op een te Amsterdam in 1855 
bestelde brief. Aan het einde van datzelfde en het begin 
van het volfrende jaar vindt men grootere cijfers (meest 
rood), terwijl ze noe in 1856 andermaal gewijzigd werden: 
het cijfer staat dan in een cirkel. De afdrukken ziin rood of 
zwart, de cijfervormen varieeren van lang en smal tot klein 
en breed of groot en breed. Weer enkele jaren later bleek het 
noodzakelijk, dat ook het nummer der bestellinq- vermeld 
werd en zoo vindt men op sommige brieven uit 1858, behalve 
het reeds genoemde bestellersnummer in cirkel, bovendien 
nog een klein ciifertje (1, 2 en 4 zijn aanwezig) met een 
horizontaal streepje erboven. Reeds in 1859 werd dit echter 
te 's-Gravenhaffe verbeterd, doordat men de bestelling door 
een letter aanduidde, welke los in het bestellersstemneltie 
fenlaatst werd, dat nu een ovale vorm kreeg daardoor. Sinds 
1867 vindt men dan van de meeste postkantoren de bekende 
vier modellen bestellersstempels: ovaal, rechthoek, rechthoek 
met afgestompte hoeken en een bii zondere gebogen om-
liistine. Als enkele afwijkende modellen ziin nog aanwezig 
een kleine A in cirkeltje op een brief naar Roermond (1866) 
en losse cijfers 1, 2 en 3 op briefkaarten naar Kampen 
1871 /1873. 

En tot slot verdient een merkwaardige foto uit de oude doos 
noe te worden vermeld: hoe de brievenbestellers te Amster
dam vóór den tijd der electrische tram vervoerd werden. 
Een door naarden getrokken omnibus met groote ruiten opzij 
en een inhoud van tien tot twaalf bestellers maakt wel een 
zéér ouderwetschen indruk voor wie gewend is aan het 
moderne verkeer. 

NED.-INDIE. 
Nieuwe tanding van de 2J^ gld. 
Na eenige maanden van stilstand (misschien in verband 

met drukte wegens de vele weldadigheidszegels) schijnen er 
weer nieuwe oplagen van eenige koloniale zegels te zijn 
aangemaakt. 

De heer Veen bericht ons, dat aan het philatelistenloket 
Nijmegen thans de 2'A gld. in de nieuwe tanding 12j4;12!4 
verkrijgbaar is. 
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SURINAME. 
Nieuwe tanding 50 cent en 1 gld. 
De 50 cent en 1 gulden van Suriname zijn nu ook met tan

ding 12l4:12y, verschenen; de heer Veen bericht dat ze aan 
het philatelistenloket te Nijmegen aanwezig zijn. 

^H 1 
Irffl f|Wifr™'^'"*''^''^v»==^^!:iv^'''J 

^ostetuMkerL," 
liiiKiiiiiifliiMHiiiiiiiiiiiiiitiimidiniiiiiitiiiiiiiJiiMifflMir 

Geruimen tijd waren in de zegelkassen van het postkantoor 
Meppel een 100-tal kaarten Hattem Gelderland met opdruk 
10 cent geweest. Deze kaarten gingen zeer slecht, daar het 
publiek de voorkeur gaf aan de gewone 7'/, cents kaarten. 
Een der ambtenaren aldaar had reeds lang deze kaarten be
keken, doch geen oorspronkelijke Hattem Overijsel gevonden. 
Een kas, welke door de rouleering niet in zijn beheer was 
geweest, bleek ook nog een 25-tal kaarten te bevatten. Hier
onder vond hij 4 kaarten Hattem Overijsel met den opdruk 
10 cent. Van den beginne af aan had het vermoeden bestaan 
dat deze soort kaarten er ook moesten zijn, eerst nu hebben 
wij de zekerheid. 

Eind 1931 (wie kan mij de juiste datum opgeven?) ver
scheen een gewijzigd postbewijs van 5 cent. De verschillen 
met het eerste zijn de volgende: 

1. Op het oude luidt de 2e regel van boven: „alle post-, 
wijk- en hulppostkantoren", het woordje „wijk" is nu ver
anderd in „bij". 

2. Op het oude luiden de laatste 2 regels van onderen: „Voor 
de verzending naam & woonplaats van den geadresseerde in 
/ te vullen. De verzending is aan den belanghebbende over
gelaten." Dit is nu: „Voor de verzending naam en woonplaats 
van den geadresseerde / invullen. De verzending is aan den 
belanghebbende overgelaten." 

3. Op strook op het oude onderaan 3 regels tekst: „Deze 
strook is door den af- / zender van het formulier af / te 
scheiden en te bewaren." Nu 4 regels tekst: „Deze strook be
hoort door / den afzender van het formu- / lier te worden 
afgescheiden / en bewaard." 

4. De nota op de achterzijde van het formulier bestond 
eerst uit 16, nu uit 15 regels. De laatste zin is n.1. vervallen, 
bovendien de volgende wijzigingen: In de eerste regel v. b. 
stond „wijk", hetgeen veranderd is in „bij"; de 3e regel ein
digde met „Endossement &", eindigt nu met: „Endossement 
en ontvang-". 

5. De opmerking onder de nota eindigde op de 2e regel 
met ,,er", nu met „moeten". 

Vriendelijk dank aan de beeren Van der Laan en Smelt 
voor hun berichten. 

BUITENLAND. 
ARGENTINIË. 
Met den bekenden stempel (generaal San Martin) ver

scheen een nieuwe briefomslag van 10 c. blauwachtig grijs, 
op wit papier, dat van binnen blauw is. 

BELGIË. 
De tweetalige, dubbele briefkaart van 40 c , violet op geel 

karton, is nu ook te Luik van een opdruk voorzien en wel 
met de Francotyp-machine E 001. De opdruk is rood, cii'kel-
vormig, en bevat naast de waarde-aanduiding van 10 r ook 
een datum. 

CANADA. 
Wederom is hier een klcurwijziging te melden. De kleur van 

de binnenlandsche kaart welke tot nu toe rood was, is nu 
bruingrijs geworden. De kartonkleur bleef roomkleurig en 
ook de Engelsche tekst bleef onveranderd. 

DUITSCHLAND. 
De Berolina-Ring hield 17 Januari j.1. zijn tweeden ringdag 

en liet voor die gelegenheid briefkaarten van 5 pf. (Hinden-
burg) drukken, welke op de linker voorzijde het Ringwapen 
en een mededeeling betreffende dien ringdag bevatten, een 
en ander in vier soorten, namelijk groen, rood, blauw en 
violet. 

De Vereeniging LeipzigerBriefmarken-Börse E. V. organi
seert op 3 April a.s. haar derde wervingstentoonstelling en 
liet als wervingskaart een kaart met stempel van 3 pf. ver
schijnen. 

De Duitsche rijkspost heeft ter gelegenheid van de Goethe-
Peier (herdenking van diens overlijden in 1832) herinnerings-
kaarten uitgegeven, bestemd voor binnen- en buitenlandsch 
gebruik. Op de rechterhelft vindt men een geheel nieuw 
stempel met waarde-aanduiding 6 resp. 15 pfennig in een 
cirkel, links, behalve de handteekening van den dichter, het 
portret van Goethe in penteekening van prof. Albert Weisz 
te Charlottenburg, die ook overigens de kaartversiering en 
indeeling ontwierp. 

ENGELAND. 
De Tea Planters & Importers Company te Londen zorgde 

weder voor iets nieuws. Zij gaf briefomslagen van 4 d. uit in 
het gewone formaat, doch v/aarbij de waarde van 4 pi samen
gesteld is uit twee stempels, de een van 1'A p. roodbruin en 
de andere van 2K p. blauw. Beide stempels met het beeld 
van koning George naar links. 

FINLAND. 
Het tarief voor de binnenlandsche briefkaarten- werd ver

hoogd van 1 mark tot 1,25 m. Voorloopig zijn de oude kaarten 
oranje op wit karton, met een éénregeligen opdruk 1,25 Mk. 
voorzien, die evenals de dubbele streep ter onzichtbaarmaking 
van de oude waarde in zv/art is aangebracht. 

ITALIË. 
In het tweede type, dat ik de vorige maand beschreef, zijn 

nog de volgende briefkaarten gemeld: Case dei Mutilaii; 
Colle Oppio; Ministerio Educazione Nazionale; Stadio del Par-
tito Nazional Fascista; Caserma dei Vigili; Mereati Traia-
nei; Ponte del Littorio en Via del Mare. 

KENYA EN UGANDA. 
Volgens Stamp Bulletin zou de omslag voor aangeteekende 

::endingen van 50 c. thans in een tot nu toe voor die omslagen 
nieuw formaat H verschenen zijn. 

LETLAND. 
Een nieuwe briefkaart met het bekende wapen als stempel 

verschoon in de waarde van 10 santimu, met papiertoeslag 
van 1 s. De kleur is groen op wit. 

POLEN. 
Naar wij zagen verscheen een antwoord betaald brief

kaart van 15 gr. blauw op bruin karton, welke in den linker
bovenhoek den propaganda-opdruk bevat: ,,ZAPISC SIE NA 
CZONKA L.O.P.P." hetgeen beteekent „Wordt lid van ae 
Poolsche liga voor luehtverdediging". 

RUSLAND. 
De nieuwe 10 kop. briefkaart (arbeiderskop) met 8-taligen 

tekst is volgens „Die Ganzsache" nu ook met een propaganda-
opdruk voorzien. Hat betreffende beeld vertoont twee knapen 
bij een les in een handwerk. De tekst is het Russisch be
teekent: Kindervridliden, strïidt voor de vertechniseering der 
school. Het nummar van die kaart is 73.16/VII.1931. 

Nog twee andere propaganda-kaarten van 5 kop. rood
bruin ter opwekking om het vijfjarenplan in vier jaar te vol
tooien zijn te melden. De eene, nr. 31.8/1.1931, vertoont een 
fabriekaanleg met korenaren; de andere, nr. 40.8/1.1931, be
oogt opwekking om knolrapen te doen overwinteren en geeft 
twee afbeeldingen van het inkuilen. 

SPANJE. 
De oude buitenlsjidsche kaart van 25 c. blauw (koning 

Alphons) is voorzien van een rooden opdruk in één regel: 
REPUBLICA ESPANOLA over het wapen en den stempel. 
Nog v/ordt een dergelijke kaart gemeld, echter met een twee-
regeligen opdruk en in gemengd schrift. Het is niet zeker of 
deze kaart wel officieel is. 
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Eindelijk verscheen de nieuwe binnenlandsche kaart in de 
nieuv/e uitvoering. De stempel toont een vrouwenkop, welke 
de republiek moet voorstellen, daarnaast de waardeaandui
ding. Onder dan stempel het Inschrift Republica Espanola. 
Links het nieuwe staatswapen, geflankeerd door de zuilen 
van Herkules en gekroond door een kroon van muurkanteelen. 
De waarde is 15 c. en de kleur is violet. Karton wit. De af
metingen zijn in het vroegere kleine formaat. 

TUNIS. 
Met den bekenden moskeestempel verscheen een omslag 

/oor visitekaartjes van 15 c. violet op wit, van binnen lila
rose papier. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Naar aanleiding van het Washingtonjaar verscheen een 

briefomslag van 2 c. rood op wit watermerk papier U S 1929 
(schuin van links boven naar beneden rechts), waarvan de 
rechthoekige, aan de hoeken afgeronde stempel, het landhuis 
van Washington — Mount Vernon ■— vertoont. 

Er zijn drie formaten bekend: 160:90, 172:96 en 240:105. 

NEDERLAND. 
Amsterdam CS. In den namiddag van 22 Februari j.1. werd 

in de Fliermachine de rechtsstaande tekst „Postzegels rechts 
enz." vervangen door „STEUNT HET / NATIONAAL / 
CRISISCOMITE" links van den datumstempel. Teekening ge
lijk aan die in de stempels van Rotterdam (sedert 5 Febr.) 
en 'sGravenhage (sedert 6 Februari). In laatstgenoemde 
plaats stond de tekst t.m. 14 Februari rechts van den datum
stempel met 3 open vijfstralige sterren (Benders type XXI), 
sedert 15 Februari rechts van den datumstempel met boogje 
(B. type XVIII), vanaf 1 Maart wederom B. type XXI. 

Hierbij de afbeelding van den in het vorig nummer ver
melden stempel uit de Universalmachine te Maastricht se
dert 4 Februari j.1. in gebruik. Een zelfde machine met gelijke 
tekst is in gebruik te Gouda sedert 1 Februari, te Nijmegen 
sedert 15 Februari te Delft, Schiedam en Tilburg. Meestal is 
de rangschikking jaartal, datum, uur, doch verwisselingen 
komen wel voor. 

Zwolle. De Universalmachine met tekst „Verzend / met de 
/ luchtpost" is hier 30 Januari 1932 in gebruik gesteld. Naar 
de heer Lampe ons bericht werkt deze machine nog niet 
feilloos en zal ze daarom worden gereviseerd. Ook te Breda 
werkt zoo'n machine met deze tekst sedert 13 Februari j.1. 

Leeuwarden. De heer O. Abma bezit een afdruk uit de 
Kragmachine met tekst „Postzegels rechts enz." dd. 22.11 
1617.1932, waarbij de geheele datumstempel op den kop staat 
1718 uur was de stand weder normaal. 

De nieuwe administratieve stempel GEWEIGERD / RE
FUSE zagen we op een drukwerk uit Bakkum naar Amster
dam staan naast een oud model RETOUR A L' EXPEDI
TEUR / TERUG AFZENDER in langwerpigen achthoek. 

Het „Bureau voor het verschaffen van afstempelingen aan 
verzamelaars" zond ons behalve de bovenvermelde Flier en 
Universalmachinestempels nog de stempels der navolgende 
nieuw gevestigde postagentschappen: 

Vinkei (N.B.), geopend 14 December 1931. 
Erm (Dr.), geopend 16 December 1931. 
NoordSleen (Dr.), geopend 16 December 1931. 

VoorburgPrinses Marianneiaan, geopend 4 Januari 1932. 
BredaMarathonstraat. 
'sGravenhageFlatgebouw Duinwyck. 
Hengelo (Ov.)C. T. Storkstraat. 
Hengelo (Ov.)Marthastraat. 

ZWEDEN. 
De heer Uno Sóderberg, directeur van het Stockholmsche 

„verzamelaarsloket" (Frankoteckensexpeditionen) zond den 
hoofdredacteur een kaart, afgestempeld aan boord van het 
m.s. „Gripsholm", dat een winterkruistocht van Gothenburg 
naar Tanger, Cuba, NewYork, Hamilton, Lissabon en Go
thenburg maakt. De 15 örezegel is vernietigd met een spe
ciaal rond stempel, palmen, zee en schip voorstellende, waar
boven datum 7.2.32 en SöPOST EXPEDITION 70 M/S 
GRIPSHOLM, waarnaast onder een gekroonde posthoorn 
3regelig een langstempel Posted on bord M/S Gripsholm / 
between GÖTEBORG and BOULOGNE / Swedish Sea Post 
Office 70. 

Wij danken de beeren O. Abma, A. M. Benders, A. W. 
Brave, J. D. van Brink, J. Hermans, H. Meijer, H. Lampe 
Fzn., W. C. Verdoorn jr. voor de toezending der nieuwe 
stempels. 

Fran heer ^ 
^ inactiiie^| 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering postkantoor 'sGravenhage. 

Te 'sGravenhage is het waardestempel „NEDERLAND / 
11^ CENT" in kastje vernieuwd, de totale breedte is thans 
33 mm. (voorheen 30 m.m.). 

Francotyp. 
Machine 141 IV. 
In gebruik bij Wambersie & Zn. te Rotterdam. Stempelt 

sedert einde December 1931 zender afdruknummer, het cliché 
tusschen datum en waardestempel staat thans hooger dan 
bij type III. 

Machine 202. 
Model C 3 is begin Januari in gebruik gesteld bij De Cen

trale Onderlinge te 'sGravenhage. Zij werkt electrisch en is 
in de plaats gesteld van de tot dien datum in gebruik zijnde 
machine 254, welke door handkracht werd bewogen. 

Het stempel tusschen datum en waardestempel, geheel als 
bij nr. 254 in gebruik: „DE / CENTRALE / ONDERLINGE 
/ ZIEKTEVERZEKERING" in kastje. 

Machine 263 II. 
In gebruik bij N.V. Nederrijnsche Scheepvaart Mij. te Rot

terdam. Thans tusschen datum en waardestempel in dubbele 
cirkel „N.V. NEDERRIJNSCHE SCHEEPVAART MIJ." en 
binnen in de cirkel „REEDERS / EXPEDITEURS / CAR
GADOORS". 

Machine 315. 
Model C 3, sedert 15 November 1931 in gebruik bij de On

derlinge Bedrüfsvereeniging „Land en Tuinbouwbelang" te 
Utrecht. Tusschen datum en waardestempel vierregelig: 
„LAND EN TUINBOUW / BELANG / DE ONDERLINGE 
ZIEKTE / VERZEKERING." 

Machine 319 IL 
In gebruik bij Ubbens' Papiergroothandel. Stempelt sedert 

kort reeds in haar tweede type, thans links van den datum
stempel: „TEXAS / BOND". 

Machine 333 I en II. 
Model B — na een lange reeks van Cmachines is dit; ein

delijk weer eens een Smodel —, sedert 2 October 1931 in 
gebruik bjj de fa. Holländer & Kohn, te 'sGravenhage. Tus
schen datum en waardestempel: „Holländer & Kohn / DEN 
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HAAG / BRUSSEL / PARIJS" en links van den datum
stempel bij type I een stralende slang en daarnevens: „HET 
DROOGWONDER / ECHEVITE", bij type II een golvende 
haardos en daaronder „WELLA". Het geheel in cirkel. 

Hasler. 
Machine H. 578. 
Sedert 25 Februari 1932 in gebruik biJ de Middenstands

verzekering te Gouda. Tusschen datum- en waardestempel een 
ridder met schild, waarop „M. / V. / Z. / ZIEKTE- / KOS
TEN", daaronder een familiegroep. 

NED.-INDIE. 
Machine 1 IV. 
In gebruik bij Kleinan, Adresboek-uitgever. Thans tusschen 

datum- en waardestempel „KLEIAN'S / ADRESBOEK / 
VAN GEHEEL NED-INDIE" en daaronder een zeeman met 
kaart van N.-I. Links van den datumstempel vireregelig: 
„KLEIAN'S / ADRESBOEK / VERSCHIJNT / BINNEN
KORT". 

Machine 6 II. 
In gebruik bij de Eerste Ned.-Indische Spaarkas DENIS te 

Bandoeng. Thans tusschen datum- en waardestempel „ S P A A R 
/ BIJ / DENIS". 

Machine 23 II. 
In gebruik bij fa. Beim Meyer & Co. Stempelt sedert Ja

nuari 1932 met embleem voor Javabier, met „Drinkt Java 
Bier]". 

Machine 27 IL 
III gebruik bij fa. Van Dorp & Co. te Soerabaja. Stempelt 

thans ook met „Erika" onder het waardestempel. 
Machine 33. 
In gebruik bij fa. Van Dorp & Co. te Bandoeng. Stempelt 

Jaans eveneens „Erika" onder het waardestempel. 
Machine 210. 

1 ' ebi ik bij de Nederlandsche Handel Mij. te Batavia. 
o is machine A 201 hier gebruikt; deze is thans 

^c.i door 210, het stempel tusschen datum- en waarde-
,̂el is ongewijzigd. 

LV. 
Vlucht Hanoi-Parijs. 
Op 20 Januari j.1. vertrok een vliegtuig, bemand met Codos 

en Robida, van Hanoi (Indo-China) naar Parijs, waar het 
i-eeds op den 24en d.a.v. aankwam. Hiermede zijn alle records 
ever een dergelijken afstand geslagen. 

De Indo-Chineesche post stempelde alle met deze vlucht 
verzonden stukken met onderstaanden stempel. 

LIAISON HANOI — PARIS 
AVION CODOS ROBIDA 

Janvier 1932 

Vlucht Kreta-Engeland. 
Op 9 November j.1. vond de eerste vlucht plaats door de 

„Imperial Airways" tusschen Mirabella-Bay en Londen. 
De vervoerde poststukken werden, behalve van een afdruk 

van den gewonen dagteekeningstempel, voorzien van een 
1 echthoekigen stempel in viol'st met het opschrift „First Air 
Mail - Mirabella Bay (Crete) - Brindisi - England - Africa 
Line". 

De stukken werden door het transitkantoor Brindisi voor
zien van den datumstempel „12.11.31-12 Brindisi - Posta 
Aerea." 

Nieuw-Guinea. 
Een lezer vraagt waartoe toch de luchtpostzegels dienen, 

die deze kolonie heeft uitgegeven. 
Er is hier thans een luchtlijn in bedrijf, die. de kust ver

bindt met de goudmijnen in het district Morobe. Het geheele 
parcours wordt doorvlogen; het luchtrecht bedraagt van 1/6 
tot 2/6 voor brieven en 6 pence tot 1/- voor andere stukken. 

De eerste raket-post. 

Zooals men weet worden proeven genomen met het „weg
schieten" der post met behulp van raketten. Hoewel deze wijze 
van vervoer nog in het allereerste stadium van proefnemin
gen verkeert, openen zich hier toch wijde perspectieven, voor
al m het bergland, waar tegen het gebruik van vliegtuigen 
ernstige bezwaren bestaan (ongeschikte landingsplaatsen, te 
geringe afstanden, enz.). 

Voor zoover wij kunnen nagaan, werden de eerste proeven 
genomen in den loop van het vorige jaar door den Duitschen 
ingenieur Tilling. Thans heeft de Oostenrijker Friedricn 
Schmiedl meer uitgebreide proeven genomen; hjj publiceert 
daarover in „Zeppelin- und Hugpost" van Sieger (Lorch) een 
artikel, dat hier verkort volgt. 

Onder postraket is te verstaan een vervoermiddel voor 
allerlei soorten poststukken, dat voortgedreven wordt in of 
boven de atmosfeer. Het vliegend raket stoot zich zelf voort
durend af aan zijn eigen uitlaatgassen en verkrijgt daardoor 
een steeds grootere snelheid. Dit heeft het bijzondere voor
deel tot gevolg, dat de grootste snelheden eerst in zeer hooge, 
dus bijzonder ijle luchtlagen bereikt worden, die de buiten
gewoon hoog opgevoerde snelheid geen noemenswaardigen 
tegenstand bieden, zoodat voor het behoud van de snelheid 
slechts zeer geringe voortdrijvingskracht noodig is. 

Aan zijn eigenlijke bestemming als snelvervoermiddel Kan 
het postraket dus het beste voldoen in de hoogste lucht
lagen. Met behulp van de thans bekende rake t-aandrij f mid
delen zou b.v. het briefvervoer tusschen Europa en Amerika 
ongeveer drie uren vragen. Op korte trajecten speelt de 
luchtdruk een veel grootere rol. Toch kunnen de postraketten 
ook voor kortere vluchten met voordeel worden gebruikt en 
wel daar, waar andere verkeersmiddelen uitgesloten zijn. Zoo 
wordt b.v. bij het groeiend vreemdelingenverkeer en de toe
nemende alpensport in berglanden een directe snelle verbin
ding van vele berghutten met het postnet in het dal, een 
steeds dringender verkeerseisch. ' 

Uitgaande van dit laatste — verbinding van de bergen 
met het postnet in het dal — heeft de schrijver eenige proeven 
met postraketten genomen. Eerst kleine voor-proeven in Fe
bruari en April 1931 in het Schöckel-gebied en dan op 9 Sep
tember van het zelfde jaar met het eerste proefraket „R 1", 
waarvan de start geschiedde vanaf den top der Hochtrötsch. 
Het raket werd onder een hoek van 65 graden afgeschoten 
in de richting van het naastbijgelegen postkantoor in het dal 
(Semriach). Van hieruit werd de, met behulp van een val-
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HET JUBILEUM=BOEK. 
Aau onzen tweeden oproep — in het vorig nummer van het 

Maandblad gedaan — cm zich alsnog beschikbaar te willen 
stellen tot afgifte van het jubileum-boek aan de daarvoor 
in aanmerking komenden in een aantal plaatsen van ons 
land, is door verschillenden gevolg gegeven. 

In de plaatsen Baarn, Deventer, Gorinchem, 's-Hertogen-
bosch, Hoorn, Roermond, Tilburg en Wassenaar bood zich tot 
ons leedwezen echter nog niemand aan. 

Is in deze gemeenten niemand der leden bereid, ons de be
hulpzame hand te bieden? 

Aanmeldingen worden, liefst zoo spoedig mogelijk, inge
wacht bij de Administratie te Breda. 

In het volgend nummer hopen wij omtrent de distribueering 
van het jubileum-boek uitvoerige mededeelingen te kunnen 
doen. 

* * 
* 

Nog steeds kunnen vrijwillige bijdragen worden gestort op 
postrekening 37183 van L. C. A. Gmculdors, Wilhelminapark 
128, Breda. 

RAAD VAN BEHEER VAN HET 
NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 
De Raad van Beheer heeft zijn voorjaarsvergadering ge

houden op G Maart 1932, te Amsterdam. 
De notulen der vorige vergadering, de rekening en verant-

v/oording 1931, alsmede de verdeeling der baten over 1931 
werden goedgekeurd. 

Besloten v«erd in het Maandblad goed te doen uitkomen, 
dat het blad geen officieel orgaan van den Bond is. 

Voor het vele werk, verbonden aan de samenstelling van het 
Jubileum-boek, werd aan de beeren Van Brink en Smeulders, 
respectievelijk hoofdredacteur en administrateur, een hulde
blijk namens vele Philatelisten-Vercenigingen aangeboden. 

Het jubileum-boek en het opnemen van advertenties maak
ten hierna punten van bespreking uit. 

De secretaris, 
K. H. J. VAN HULSSEN. 

DANKBETUIGING. 
Ondergeteekenden, zeer aangenaam verrast door het stoffe

lijk blijk van waardeering, hun op 6 Maart j.1. in de verga
dering van den Raad van Beheer te Amsterdam aangeboden 
namens verschillende Vercenigingen, betuigen hiervoor hun 
hartelijken dank. 

Zij stellen het geschenk, hun in waardeerende bewoordingen 
door den heer Deggeller namens de schenkers aangeboden, op 
zeer hoogen prijs. 

J. D. VAN BRINK, hoofdredacteur. 
L. C. A. SMEULDERS, administrateur. 

HEhHAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopü v ó ó r d e n 
5 e n d e r m a a n d aan de Administratie toe te zenden en 
toch niet den uitersten 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
termijn worden afgeweken.) 

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
De Administratie, 

Wilhelminapark 128, Breda. 

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 dan een antwoord te zenden, wanneer het retour-porto 
is bijgevoegd. 

Redactie en Administratie. 

AAN VELEN; 

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

De Administratie. 

NEDERLANDSCH POSTMUSEUiM. 

\'oor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag-
van 10—4 uur. Bovendien eiken 2en Zaterdag der maand van 
2—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 

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

Thans zijn tentoongesteld: 
a. de gespecialiseerde verzamelingen postzegels der Oud-

Duitsahe staten en van Elzas Lotharingen; 
b. de postkantoorstempels op hulppostkantoren gebruikt; 
c. postdienst langs de spoorwegen (Hollandsche en Rijn-

spoor); 
d. de stempels door brievenbestellers gebruikt. 

Met ingang van 8 Februari j.1. is in de vacature-Van der 
Schooren benoemd tot lid van het bestuur van het Neder-
landsche Postmuseum mevrouw M. J. baronesse van Heerdt-
Kolff te Baarn. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 

Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—5 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2>4—4 uur. 
Breda (Parkstraat) : vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—5 u. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 4—5>j uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Goes: Sen Zaterdag der maand Zy,—5 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 3—5 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 3—5 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2-4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 3—5 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—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 ZYi—5 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
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Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE. 
De secretaris van de „Federation Internationale de Phi

latelie" bericht ons, dat op de vergadering van 23 October 
1931 te Parijs besloten werd, de Surinaamsche luchtpostzegels 
met opdruk „Do. X" van 1931 en de Belgische Orval-zegels 
met opdruk „L en kroon" van 1929 als onnoodige en specula
tieve uitgiften te brandmerken. Voorts maakt hij bekend, dat 
aan de Internationale Luchtposttentoonstelling „Luposta 
1932" te Danzig het patronaat van de F. I. P. is verleend. 

Wat de Internationale Luchtpost- en Postzegeltentoonstel
ling betreft, welke van 7-16 Mei 1932 te Straatsburg gehouden 
zal worden, is na ingewonnen inlichtingen gebleken, dat deze 
nóch met de bekende, sedert jaren te Straatsburg gevestigde 
Philatelistenvereeniging „Union" nóch met de „Federation 
des Sociétés Philatéliques Frangaises" in eenig verband staat, 
en dat bij de F. I. P. g e e n verzoek is ingekomen, om aan 
deze tentoonstelling haar patronaat te verleenen. 

* 
Bondstandenmeters. 

Op verzoek van den penningmeester, den heer L. van Essen, 
Melkpad 37, te Hilversum, vestig ik er nogmaals de aandacht 
op, dat bij hem nog groote hoeveelheden Bondstandenmeters 
verkrijgbaar zijn a 35 cent (voor handelaren k 25 cent) per 
stuk. 

Ginneken-Breda, 8 Maart 1932. De Bondssecretaris, 
F. J. MIJNSSEN. 

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

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

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

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

Verzoek. 
De secretarissen der afdeelingen, die nog in gebreke zijn 

gebleven hun jaarverslagen en een afschrift van hun leden

lijst volgens art. 31 huishoudelijk reglement in te zenden, 
worden d r i n g e n d verzocht deze alsnog aan den secre
taris te doen toekomen. 

Nieuwe leden. 
610. G. W. Kuijl, Julianalaan 13, Bandoeng (Java). 
511. mevr. J. Hauber, Oro Oro Dowo 46, Malang (Java). 
515. mr. D. J. W. J. Kluiver, Kebon Sirih 69, Batavia, C. 

(Java). 
517. C. Spek, Residentsweg 21, Bandoeng (Java). 
523. A. W. F. Köffler, sf. Adiwerna, Tegal (Java). 
524. A. F. W. Beckers, Emmastraat 16, Amsterdam, Z. 
528. P. J. F. van Oeffel, Duvenvoordestraat 108, Haarlem. ^ 

Aanmeldingen. 
R. H. van Otterloo, gep. O.-I. ambt.. Wilhelminastraat 10, 

Emmen (Dr.). (A.V.). 
A. Schwarz, koopman. Nie. Maesstraat 98, Amsterdam, Z. 

(V.L.). 
J. W. Wesseling, It. kol. inf., Batavia, C. (Java). 
D. Terpstra, adm. Pasir Madang, Djasinga, Buitenzorg 

(Java). 
H. J. E. Moll, ass. resident, Bandjermasin (Borneo). 
A. E. Hornung, ambt. I. A. U., Lingkas, Tarakan (Z. O. 

Borneo). 
P. R. T. Deel, Serang (Java). 

Adres wij zigingen. 
297. mej. M. M. Jansen, thans Brederodestraat 99, Amster

dam, W. 
274. F. G. Arbous, thans Bilitonlaan 35, Apeldoorn. *) 
369. W. van Essen, thans Brinkgreverweg 480, Deventer. 
179. D. van der Plaats, thans Zwolscheweg 480, Apeldoorn. 
835. L. H. van Asperen, thans Bagi Siapiapi, Benkalis (Su

matra). 
809. P. J. Rings, thans p.a. Geo Wehry, Soerabaja (Java). 
551. G. Altorffer, thans Zandberglaan 12, Breda. 
706. H. C. Levering, thans Pegangsaan W 2, pav., Batavia, 

C. (Java). 
552. J. A. Corver, thans Achterweg, Salatiga (Java). 
113. H. W. A. Hofmeester, insp. Deli-Batavia Mij., thans P§-

dang Brahrang bij Bindjei (Sumatra). 
650. dr. P. Samsom, thans hoek Frisia-Wenckebachstraat, 

Bandoeng (Java). 
161. D. de Vries, thans Van Breestraat 110b, Amsterdam, Z. 

Bedankt (met 31 December 1931). 
912. J. C. van der Swaagh te Palembang. 

Afgevoerd. 
687. Wiegand, B. B. 
469. Wolff van Wulfing, Ch. 

Overleden. 
291. C. P. M. van Dongen. 
247. J. L. T. Heldewier Vignon. 

Overgeschreven lidmaatschap. 
291. wordt overgeschreven op: mej. C. A. M. van Dongen, 

Nieuwestad 114, Leeuwarden. 
Afdeelingsmededeelingen. 

Amsterdam. De vergadering van 18 Februari 1932 was 
goed bezocht en zeer geanimeerd. Ter inleiding zijner lezing 
over Togo, gaf de heer T. G. de Vries eerst een overzicht 
over land, bevolking, geschiedenis, kolonisatie en cultures de
zer voormalige Duitsche kolonie; ten slotte lichtte hij in een 
vlotte causerie al het opmerkelijke toe zijner uitgebreide ver
zameling zegels. 

Oproep aan de leden, die belang stellen in den leescirkel. 
Sedert eenigen tijd is de leescirkel, gedurende jaren be

hartigd door den heer Van der Schooren, in mijn handen over
gegaan. Bij die overname is gebleken, dat vele afleveringen 
van tijdschriften verloren zijn gegaan. 

) Woont reeds lang aan dit adres. Adm. 
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Mijn verzoek is nu: 
1. de medewerking in te roepen van allen, die wellicht nog 

iets in hun bezit kunnen hebben, dat aan den leescirkel (bi
bliotheek) behoort, aan mijn adres op te zenden; 

2. van de reeds aangesloten leden te vernemen, welke tijd
schriften hun het meest interesseeren, hetgeen toezending van 
andere tijdschriften kan uitsparen, waardoor de rondzending 
van dikwijls veel te zware portefeuilles zooveel mogelijk kan 
beperkt worden; 

3. aan niet aangesloten leden of oud-leden van de rondzen-
dingen om zich voor den leescirkel op te geven; 

4. te vernemen, welke leestijd (meer dan 3 dagen) het meest 
gewenscht voorkomt. De bibliothecaris, belast met 

de leiding van den leescirkel, 
A. S. DOORMAN. 

Voorburg (Z.-H.), Laan van Swaensteijn 11. 

Tydeiyke opheffing van de afdeeling „Aankoop". 
Door de langdurige ziekte van den directeur en het geringe 

aantal deelnemers, wordt, ingevolge art. 10 van het reglement 
van de afdeeling aankoop, deze afdeeling t ij d e 1 ij k op
geheven. 

Voor een vlugge afwikkeling dezer aangelegenheid worden 
belanghebbende deelnemers verzocht, om zoo spoedig moge
lijk den secretaris te doen toekomen een opgave van hetgeen 
zij nog van de afdeeling hebben te vorderen, liefst onder over
legging van bewijzen der gestorte gelden en de laatst ont
vangen afrekening van den directeur. De secretaris. 

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

L. 
In Memoriam 

A. J. ALDENHOVEN, 
eerelid. 

t 25 Februari 1932. 

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

Aanwezig zijn 38 leden, 7 leden van de Kempische Post
zegelvereeniging te Turnhout, 1 candidaat-lid en 1 introducé. 
De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
roept een bijzonder welkom toe aan onze Belgische vrienden, 
die ons een tegenbezoek brengen. Hjj spreekt de hoop uit, dat 
de vriendschapsbanden, welke gelegd zijn, van langen duur 
zullen zijn en in beider belang in de toekomst nog zullen 
toenemen. 

Juist heden avond kwam het bericht in van het overlijden 
van den heer L. A. J. Aldenhoven. De voorzitter memoreert, 
dat de heer Aldenhoven een der oprichters onzer Vereeniging 
was en als bestuurslid vele jaren groote verdiensten had voor 
onze Vereeniging. Door het zich verheffen van haar zetels 
gedenkt de vergadering het heengaan van ons eerelid. 

De notulen van de vorige vergadering worden zonder op-
of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld, terwijl de bal
lotage tot uitslag heeft, dat alle candidaat-leden als lid wor
den aangenomen. De voorzitter heet de beeren Van Dongen en 
Siegmund thans als lid welkom. 

Ingekomen is een schrijven van de Postzegelvereeniging 
„Vlissingen" met uitnoodiging aan voorzitter en secretaris, 
zitting te willen nemen in het eere-comité van een door haar 
te organiseeren tentoonstelling ter gelegenheid van den al
daar te houden Philatelistendag. Deze beeren hebben de uit
noodiging gaarne aangenomen. 

Van den heer Van Peursem worden dankbaar aanvaard de 
werkjes Goethe en Washington van de serie Philatelie en 
Geschiedenis. 

De verkiezing van een nieuwen penningmeester brengt den 
heer Wiggers 28, den heer J. M. van den Berg 7 stemmen, 
terwijl er 2 in blanco worden uitgebracht, zoodat de heer 
Wiggers gekozen is. Op een desbetreffende vraag deelt de 
heer Wiggers mede de benoeming te aanvaarden. 

De voorzitter van de Turnhoutsche Vereeniging, de heer 

Dierxsens, dankt voor de ontvangst, en deelt mede, dat het 
rondzendverkeer, dat na het bezoek van onze leden in Decem
ber aan Turnhout, en op hun aanraden werd georganiseerd, 
een succes is geworden. Hij dankt den heer t ' Sas voor zijn 
instructie, waartoe genoemde heer een Zondag naar Turn
hout is getogen. 

De heer dr. Gommrs deelt mede, dat van April af voor de 
club Ginneken lederen bijeenkomstavond een causerie zal 
worden gehouden door bekende Philatelisten. Alle leden van 
„Breda" zijn welkom. 

Daarna vindt eerst verloting plaats onder de beeren uit 
Turnhout, waartoe zegels zijn beschikbaar gesteld door de 
Vereeniging en de beeren Cramerus, Mijnssen en t' Sas, waar
na de maandelij ksche verloting volgt onder alle aanwezigen. 
Hiervoor zijn door de Belgische beeren eenige fraaie prijzen 
beschikbaar gesteld, alsook door de beeren Van Ham en 
Weber (Berlijn). 

De voorzitter dankt de bezoekers voor hun aanwezigheid, 
voor de fraaie giften voor de verloting en roept hun een van 
harte tot ziens toe, waarna de vergadering wordt gesloten. 

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

84. (E.). Jos. Becker, Rechte Wienzeile 39, Wien IV. 
305. (E.S.Z.BE.). C. A. W. van Dongen, Lange Brugstraat 5, 

Breda. (I) . 
317. (E.S.). W. E. Ganzeboom, Nieuwe Markt 23, Zwolle. 

(IV). 
298. (E.S.Z.BE.). A. J. H. M. Siegmund, Catharinastraat 32, 

Breda. (I) . 
Candidaat-leden. 

H. E. Beuker, Heemstralaan 2, Baarn. (Voorgedragen door 
E. D. van Walree te Baarn). 

J. G. Millaard, philatelist. Keizerstraat 9, Rotterdam. 
F. Rehl, boekhouder. Reigerstraat 24, Breda. 

(Beiden voorgedragen door J. C. G. van den Berg, Breda). 
F. J. Bueno de Mesquita, 47 Rue Maes, Ixelles-Bruxelles. 

(Eigen aangifte). 
Bedankt als lid. 

373. P. C. Korteweg te Bussum. 
Overleden. 

75. L. A. J. Aldenhoven, te Rotterdam. 
Adres wij zigingen. 

80. Jos. K. M. Bohnen, thans Teteringenstraat 15, Breda. 
(Van II naar I ) . 

125. J. Bonting, thans Dr. Herkestraat, Zandvoort Bad. (V). 
237. Th. K. Roqué, thans Adolfsallee 34 Hp., Wiesbaden. 
311. J. Soutendam, thans Wilhelminapark 106, Breda. (II) . 
288. A. J. Verhagen, thans sergt. inf.. Kampement, Tarakan 

(Borneo). 
Mededeeling. 

In de vergadering van 29 Februari j.1. werd tot penning
meester benoemd, in de plaats van den heer Jacobs, de heer 
J. W. Wiggers, Minister Nelissenstraat 26, Breda. Die leden, 
die hun contributie over 1932 ten bedrae van ƒ 4,— nog niet 
voldeden, worden beleefd verzocht dit bedrag te willen over
schrijven of storten op zijn postrekening 69326, waarna bewijs 
van lidmaatschap en zegel uit de verloting zal worden toe
gezonden. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 21 Maart 1932, des avonds 

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

N.B. Met het oog op het Paaschfeest wordt de maande
lij ksche vergadering niet gehouden op 28 Maart, doch een 
week vroeger, op Maandag 21 Maart. 

Clubbijeenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, 

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

N.B. Te beginnen met 14 April a.s. geregeld elke maand een 
philatelistische causerie. 



IV NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 MAART 1932. 

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

VERSLAG van ,de ledenvergadering-, gehouden op Zaterdag 
27 Februari 1932, in hote! Krasnapolsky, te Amsterdam. 

Do voorzitter is helaas door familie-omstandigheden ver
hinderd de vergadering te leiden, zoodat tegen half negen de 
vi'e-voorzitter, de heer Boeg, de door 50 leden bezochte ver
gadering opent. Naar aanleiding van een schrijven van de 

.Vereeniging „Vlissingen" zullen de voorzitter en de secreta
ris met zeer veel genoegen zitting nemen in het eere-comité 
\an de provinciale tentoonstelling tijdens den Philatelistendag 
in Augustus. De notulen der vorige vergadering worden goed-
f-'ekcurd. Het candidaat-lid, de heer Volmer, wordt met alge
meens stemmen aangenomen. De heer Roodenburg, die voor 
het eerst als lid aanwezig is, wordt hartelijk welkom ge-
heeton. De heer Boeg bespreekt hierna, aan de hand der tijd
schriften, verschillende nieuwe uitgiften. 

Volgens een bericht in het Handelsblad is in de plaats van 
den heer Van der Sohooren in het bestuur van het Post-
museum benoemd mevrouw bsse. Van Heerdt-Kolff. Zij is in 
ons land bekend als een groot verzamelaarster, o. a. van Oud-
D'jitsche staten, eveneens van Nederlandsche poststukken. 

De heer Van der Hurk deelt mede wat gevraagd wordt in 
den vraag- en aanbod-dienst. Slechts 4 leden hebben er dit-
mral gebruik van gemaakt; hij houdt zich aanbevolen voor de 
volronde vergadering. 

Nogmaals wordt de aandacht erop gevestigd, dat niemand 
hier het jubileumboek kan krijgen zonder vertoon van lid-
maatschapskaart 1932. 

Gedurende de pauze laat de heer Visser zijn keurig op
gezette collectie vliegzegels zien, waarvoor de heer Boeg hem 
nar.icns allen hartelijk dank zegt. 

Na een veiling van 53 kavels, een algemeene verloting. 
Ditmaal zijn ds gelukkigen de nummers 158, 11, 160, 37, 183, 
3, 237, 51. 251, 238. 348, 12: 284, 39. 155. 31. 233. 207. 129. 
258, 255, 2, 62, 133 en 91. Met het oog op Paschen wordt be
sloten de Maart-vergadering te houden op den 19en. 

Tegen half elf werd hiernj., de vergadering gesloten. 
W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
A. Volmer, Raphaëlstraat 20 hs., Amsterdam, Z. 

Adresveranderingen. 
P. J. J. Vevheusele, Legmeerstraat 54 hs., Amsterdam, W. 
•T. M. F. Steenhagen, Adr. van Ostadeplein 1, Heemstede. 
H. J. P. Sluijp, Arahimedesplantsoen 15, Amsterdam, O. 

Bedankt als lid. 
E. W. Riehm, Zandvoort. 
F. Rehatschek, Aussig. (Afgevoerd). 
J. K. Herklots, Brussel. (Afgevoerd). 
D. Spanos, Athene. (Afgevoerd). 

Nummeropgave. 
217. H. J. P. Sluijp, Utrecht. 
270. K. M. van der Zee. Kampen. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 19, Maart 1932, des 

avonds te TA uur, in hotel Krasnapolsky (vóór de leden
vergadering). 

Ledenvergadering op Zaterdag 19 Maart 1932, des avonds 
te 8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
Wegens hot a.s. Paasehfeest is onze ledenvergadering NIET 

op den laatotcn Zaterdag der maand, doch een week vroeger 
(zie boven). 

H e b t U r e e d s Uiv v r i j w i l l i g e b i j d r a g e 
g e s t o r t v o o r h e t a U B I L E U i V l - B O E K ? 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstr. 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algcmesne vergadering op Dinsdag 
23 Februari 1932, in het hotel Des Pays Bas, te Utrecht. 

Aanwezig 30 leden. Te ongeveer 8.10 uur werd deze verga
dering door den voorzitter, den heer De Bas, geopend, die 
meer in het bijzonder welkom heette den heer Voute, die voor 
het eerst een vergadering der U. Ph. V. bijwoonde. Nadat de 
notulen der vorige vergadering onveranderd goedgekeurd wa
ren, werd het meerendeel der ingekomen stukken voor ken
nisgeving aangenomen. Intusschen circuleerden van den heer 
Raatgover een 4-tal converts van ruilrelaties met Rusland, 
waarop door de Russische rsgeering ruilzegels en afstempe-
ünccen waren aangebracht. 

Door don heer Van Peur'sem werd de bibliotheek verrijkt 
mei; de schenkinT; van de boekv/erkjes George Washington, 
J. W. Goethe en Goethe und Schiller, welke schenking in dank 
aanvaard werd. Deze boekwerkjes circuleerden onder de aan
wezigen. 

Hierna werd behandeld een ontvangen schrijven van de 
H. P. V. en merkte de voorzitter een en ander op omtrent 
mededeelingen, opgenomen in het laatste Maandblad. 

Vervolgens werd het voorgedragen candidaat-lid M. Ver-
nooijs aangenomen als lid der U. Ph. V. en werden de aan-
we:;igcn, na de "erloting, in de gelegenheid gesteld de ge-
exposeerde collecties voor den landenwedstrijd Estland en/of 
een Pransche kolonie naar keuze te bezichtigen. Door de be-
oordeelingscommissie werden de prijzen toegekend aan den 
heer Cortenbach voor ziin collectie Estland en aan den heer 
Van Gittert voor zijn collectie Fransch-Marokko. 

Nadat een vraag van den heer Evers beantwoord was, vroeg 
de heer Nieuwenhuijzen, of iemand een zegel van Nederland 
1 'A cent met verkeerd watermerk gezien heeft. In Amster
dam beweerde een verzamelaar, dat hij dergelijke zegels in 
z'̂ 'n bezit heeft. 

Na de zichtzending werd deze vergadering te 10 uur '̂ -p-
geheven. K. H. J. v. H 

Nieuw lid. 
M. Vernoo'ji, Scheldestraat 88, Amsterdam, Z. 

Adresveranderingen. 
F. H. Brinkman wordt Singel 145, Amsterdam, C. 
J. A. Lammers wordt S. O. Soekowidi, Banjoewangi (N.-T.) 
F. W. V/eeda wordt Acasialaan 1, Zeist. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 15 Maart 1932. 
Alger'eene vergadering op Dinsdag 22 Maart 1932. 
ACdoeünjr Gouda op Donderdag 31 Maart 1932. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder-
d?g 25 Februari 1932, in café „Bagatelle", Passage, Den 
Haag. 

Aanwezig 35 leden en 1 introducé. Nadat de voorzitter deze 
heeft verwelkomd, worden de notulen voorgelezen en onver
anderd goedgekeurd. 

Daarna werden de ingekomen stukken afgehandeld. Daarbij 
zijn enkele stukken van waarde, n.1. twee fraaie boeken voor 
onze bibliotheek, o:is cadeau gedaan door twee leden. Het eene 
werk, geschenk van den heer Coeland, is „Romance of the 
Post Office" van Edw. Bennet, en het andere een cadeau vn 
den heer Boissevain: .,Chats on Postage Stamps". Beide, in 
fraaien prachtband, vormen een sieraad voor onze bibliot'''eek 
en onder flink applaus wordt door den voorzitter de dank 
der VereeniginsT aan beide schenkers betuigd. 

Bij de uitgaande stukken is een schrijven van ons aan den 
directeur-generaal der posterijen, waarbij wij de aandacht 
van Z. H. Ed.gestr. -"estigen op de meer dan „duidelijke" wijze 
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waarop de laatst uitgegeven Pro Juventute zegels op de cou
verten, middels duimen dikke stempels, zijn vernietigd. Als 
stukken van overtuiging hebben wij bijgevoegd vier brief
kaarten, naar zeer verschillende oorden verzonden, en gericht 
aan leden van de Nederlandsche Adelsvereeniging. Deze Ver-
eeniging koopt jaarlijks enorm veel van die zegels, alléén van 
deze briefkaarten meer dan 700 stuks, maar zal stellig daar
mede ophouden, indien de zegels zoodanig worden mishandeld. 
Bovendien zullen tal van verzamelaars, de hoofd-bron van 
den verkoop, ook geen trek hebben zegels te koopen en te 
verzenden, waaraan ze niets meer hebben, en het mooie doel 
zal dus ten oi-nstigste worden benadeeld. De techniek is inder
daad momenteel zoover, dat het zeer gemakkelijk zal zijn, 
terwille van het goede doel, ons daarin tegemoet te komen. 

Daarna heeft de ballotage plaats van de candidaat-leden, 
die allen met algemeene stemmen worden aangenomen. 

De veiling is ditmaal al bijzonder groot, een dikke 70 ka
velingen, waarvan er, gelukkig, slechts weinige onverkocht 
blijven. 

Daarna heeft de verloting plaats en de bezichtiging van ons 
falsificatenalbum. Dat dit terecht aan de goede zorgen van 
den heer Coeland is toevertrouwd, zien de leden direct uit de 
meer dan schitterende manier waarop het is verzorgd. Bü 
elk valsch zegel is aangegeven w a a r o m het valsch is en 
welke kenmerken het echte heeft. Gezamenlijk met het te
vens vertoonde Fournier-album, eigendom onzer Vereeniging, 
vormt het een schitterend geheel en de voorzitter brengt dan 
ook, bij het sluiten der vergadering, den heer Coeland harte-
lijken dank voor de vele moeiten en zorgen, die hij zich in 
het belang onzer leden heeft getroost. A. S. 

Nieuwe leden. 
Emile Franke, Lubeckstraat 69, Den Haag. 
A. R. M. Dorhout Mees, Laan van Meerdervoort 52h, Den 

Haag. 
mevr. ds. E. Kuijlman, Van Beverninckstraat 133, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
jhr. mr. E. A. van Beresteijn, Van Stolkweg 31, Den Haag. 
A. P. Duran, Schenkweg 82, Den Haag. 
E. K. H. Janssen van Raajj, adres Ned. Handel MiJ., Sema-

rang (Java). 
W. Jager Gerlings, Frederik Hendriklaan 51, Den Haag. 
D. A. H. Leibbrandt, Galileistraat 157, Den Haag. 

Adresverandering. 
J. de Feber wordt Haagschestraat 36, Scheveningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 24 Maart 1932, des avonds te 

8K uur, in café Bagatelle, Passage, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe 

leden. Eventueele veiling. Verloting. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 24 Fe
bruari 1932, in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 69 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent de vergadering. Zegels voor de verloting zijn geschon
ken door den heer Scharrenburg e. a. Door ruim 20 leden zijn 
zegels ingezonden voor de z.g. crisisveiling. 

Van de afdeeling Tiel is het jaarverslag binnengekomen. De 
afdeeling steeg van 22 op 23 leden. De Vereeniging verloor 
(door overlijden) in m.r. Toutenhoofd een harer meest geziene 
en kundige leden. Er werden 11 vergaderingen gehouden met 
een gemiddeld aantal van 12 bezoekers. Ook in het afgeloopen 
jaar werd voortgegaan met op elke vergadering de collecties 
van een bepaald land mede te brengen. In Januari werd de 
gebruikelijke groote verloting gehouden. De financieele resul
taten zijn bevredigend. Alle bestuursleden werden op de jaar
vergadering herkozen. 

Na kennisname van het voorgaande wordt overgegaan tot 
royement van eenige leden ,wegens wanbetaling. 

Ter bezichtiging gaan rond de koloniale zegels der Pa

rij sehe tentoonstelling en andere curiosa. Ter béoordeeling 
der ingezonden collecties voor den wedstrijd Nederland 1-6 
worden ditmaal drie leden aangewezen. 

De notulen der voorgaande vergadering worden onder dank
zegging aan den secretaris goedgekeurd. De ledenverkiezing 
levert 57 stemmen vóór en 11 blanco. 

In de commissie tot nazien der rekening en verantwoording 
van den penningmeester worden benoemd de beeren Dekker 
en C. van der Zee. De verloting brengt den len prijs aan den 
heer J. C. Duivenbode. De keuringscommissie kent de vol
gende prijzen als uitslag van den wedstrijd toe: 1. D. O. 
Kirchner, 2. J. Lorang, 3. Scharrenburg. 

De crisisveiling neemt daarna een groot deel van den avond 
in beslag. Het resultaat valt niet tegen. Een bedrag van 
ƒ'79,30 zal het crisiseomité ter hand gesteld worden. 

Naar aanleiding van het verslag eener vergadering der 
H. P. V. zegt de voorzitter, dat het verloop is als volgt: na 
initiatief van de H .P. V. en met adhaesiebetuigingen van alle 
Haagsche Vereenigingen is toen op aanraden van den heer 
S. Keiser, voorzitter van den Nederlandschen Handelaren-
bond, contact gezocht met den Raad van Beheer van het Post-
museum. Er is toen een conferentie geweest van bedoelden 
Raad met de voorzitters van de H. P. V., Ned. H. B. en „Phi
latelica", met het bekende resultaat. De voorzitter wil hieraan 
nog toevoegen, dat het tentoongestelde niet aan de belang
stelling voldoet, omdat den laatsten keer weer hetzelfde werd 
neergelegd. 

Bij de rondvraag waarschuwt de heer Eckhart tegen adver
tenties in de „General-Anzeiger für Philatelie". Daarin staat 
meermalen een advertentie van B. Gottesmann in Polen. Vol
gens den heer Eckhart belooft Gottesmann heel wat, doch men 
komt slecht van de reis. 

De voorzitter sluit hierna onder dankzegging voor de flinke 
opkomst de vergadering. J. N. H. v. R. 

Mededeéling. 
Wie zich vóór de a.s. ledenverkiezing op de jaarvergadering 

als candidaat-lid laat opgeven, kan deelnemen aan de groote 
jaarlij ksche verloting. 

Nieuwe leden. 
174. D. Banda, St. Anna Parochie (Fr.) . ' 
196. A. Kruisheer, Beeklaan 422, Den Haag. 
199. W. J. Boerman, Usselinxstraat 10, Den Haag. 
208. mr. dr. J. W. Dekker, Bazarstraat 20, Den Haag. 
217. dr. ir. H. A. Schoutissen, Jacob Mosselstraat 66, Den 

Haag. 
235. R. W. H. Pitlo, jur. cand.. Jan van Houtkade 16b, Leiden. 
252. J. C. J. Sanders, p.a. v. d. Adel, s.f. Soedhono, Geneng 55, 

O.h. Java. 
266. G. J. Sas, Dokter Blookerstraat 22,Voorburg. 

Candidaat-leden. 
W. E. Ch. Hendriks, Caan van Necklaan 297, Rijswijk (Z.-H.). 

(Voorgesteld door Laros). 
H. J. van Suijlekom, Schietbaanlaan 34b, Rotterdam. (Voor

gesteld door C. J. Reijerse). 
A. du Bois, architect. Laan van Meerdervoort 663, Den Haag. 

(Voorgesteld door C. van dei Zee). 
mej. C. A. M. van Dongen, Nieuwestad 114, Leeuwarden. 

(Voorgesteld door A. Jaasma). 
J. H. J. Plasberg, Ie luit. inf., Hoogmolenweg 69, Venlo. 

Geroyeerd. 
249. Joh. Leemans, Wijhe. 
553. L. Urie, Assen. 
378. J. W. van Raaijen, Den Haag. 
308. J. Struijck, Den Haag. 
439. Gilhuis. 
292. W. J. Koffijberg. 

Adresveranderingen. 
193. M. A. Gerritsen, Banaanstraat 90, Den Haag. 
374. N. J. C. Hoedeman, Banaanstraat 90, Den Haag. 
511. R. van Ruijven, Javastraat 37, Den Haag. 
229. C. Brandes, Bavoijlaan 10, Den Haag. 

69. J. van Sillevoldt, Vredehofweg 36c, Rotterdam. 
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127. P. B. Hallema, Boksum (Fr.) . 
2. G. Th. Slothouber, Hospitaalweg-Zuid 17, Batavia, C. 

475. W. H. A. Ontrop, Witte de Withstraat 186, Den Haag. 
454. I. P. A. Toutenhoofd, St. Walburg 5, Tiel. 
559. S. M. van der Lans, Ziendervaart 18, Uitgeest (N.-H.). 
570. J. H. Zondag, Paroengkoeda (Java). 

Begrooting 1932. 
Inkomsten. 
Contributies ƒ 1300,— 
Entrée's - 25,— 
Veilingen - 18,— 
Comm. rondzend - 430,— 
Intrest - 110,— 

ƒ 1883,-

Uitgaven. 
Assurantie ƒ 41,18 
Maandblad, na aftr. 

advert, enz - 925,— 
Zaalhuur - 60,— 
Onkosten - 235,— 
Verlotingen - 400,— 
Bibliotheek - 20,— 
Bijdr. jub. Maandbl. - 50,— 
Voordeelig saldo - 151,82 

ƒ 1883,— 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7Vi uur, jaarvergadering te 8K 

uur, op Woensdag 27 Maart 1932, in café Sprenger („Hol-
landais"), Groenmarkt, Den Haag. 

Ledenvergaderingen steeds den 4en Woensdag der maand. 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie

zing. 5. Verslag van den secretaris. 6. Verslag der commissie 
tot nazien der rekening en verantwoording van den penning
meester. 7. Verslag van den penningmeester. 8. Verslag van 
den bibliothecaris. 9. Bestuursverkiezing (aftreden C. van der 
Willigen, W. G. Verhoeff en mevr. Jenezon-Den Hertog. Allen 
zijn herkiesbaar). 10. Begrooting 1932. 11. Begin groote jaar
lij ksche verloting. 12. Veiling. 13. Rondvraag en sluiting. 

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

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

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

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 23 Fe
bruari 1932, des avonds te 8 uur, in restaurant „Natio
nal", te Arnhem. 

Wegens afwezigheid van den voorzitter opent de penning
meester, de heer Heidenreich, deze door slechts 9 leden be
zochte vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bij
zonder den heer F. H. Tenhaeff, die als introducé hedenavond 
onze vergadering bezoekt. De voorzitter spreekt zijn spijt uit, 
dat zoo'n gering aantal leden aanwezig is. Hierna worden de 
notulen van de vorige vergadering gelezen en onveranderd 
goedgekeurd. Onder de ingekomen stukken bevinden zich twee 
opzeggingen voor het lidmaatschap, t.w. van de beeren J. 
Verhoeven en S. J. Ween. Van mr. Van Peursem waren inge
komen een exemplaar van elk der boekjes Goethe, Goethe und 
Schiller en Washington, welke onder dankzegging werden 
aanvaard. Bedoelde werkjes werden bij de leden aanbevolen. 

Hierna wordt in bespreking gebracht een in het Maandblad 
gedane vraag betreffende het toezenden van een afschrift 
van de ledenlijst met adressen, zoo mogelijk aangevuld met 
een opgave van wat de leden bij voorkeur verzamelen, dit met 
het oog op een samen te stellen internationaal adresboek van 
postzegelverzamelaars. Besloten werd in het Maandblad een 
dienovereenkomstig verzoek aan de leden te doen. 

De voorzitter memoreert hierna nog het overlijden van ons 
lid, den heer J. C. Boeser. 

Aangezien geen verdere punten te behandelen waren, werd 
overgegaan tot de gewone maandelij ksche verloting, waarna 
de voorzitter het officieele gedeelte sloot. 

Hierna werd het voor het verloten van zegels aangeschafte 
roulette-spel in werking gesteld. Hoewel, gezien de geringe 
opkomst van de leden, hiervoor weinig animo kon worden 
verwacht, bleek al spoedig, dat de nieuwe verlotingswij ze 
groote aantrekkelijkheid bezat. Verscheidene zegels en series 
vonden hun weg, zoodat de leden na een gezellig samenzijn 
eerst om kwart voor elf uiteen gingen. 

Bij het einde der bijeenkomst gaf de heer Tenhaeff zich 
nog op als candidaat-lid. C. R. 

Candidaat-lid. 
F. H. Tenhaeff, Jacob Marislaan 16, Arnhem. (Eigen aan

gifte). 

Overleden. 
34. J. C. Boeser, te Arnhem. 

Bekendmaking. 
In verband met een gedane vraag in het Maandblad worden 

de leden verzocht, voorzoover zij hun naam en adres in een 
samen te stellen internationaal adresboek van postzegelver
zamelaars opgenomen wenschen te zien, dit schriftelijk vóór 
1 April a.s. aan den secretaris te willen melden, en daarbij 
zoo mogelijk op te geven, wat men bij voorkeur verzamelt. 

Boekjes voor de rondzendingen. 
Mevrouw Schuurman, Apeldoornscheweg 57, Arnhem, ver

zoekt boekjes, voornamelijk met Europa-zegels, voor de rond
zendingen aan haar adres te doen toekomen, ook die voor de 
afzonderlijke sectie Nederland en koloniën. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 29 Maart 1932, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

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

VERSLAG der gewone bijeenkomst op Dinsdag 9 Februari 
1932, des avonds te 7K uur, in restaurant „Suisse", te 
Rotterdam. 

Aanwezig 21 leden en als gast de beeren P. Wefers Bettink 
en H. Obst. De voorzitter verwelkomt het nieuwe lid en de 
gasten. De notulen der jaarvergadering worden gelezen en 
onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen stukken : 
1. Antwoorden op eenige gedane uitnoodigingen voor deze 

vergadering. 
2. Van den heer mr. J. H. van Peursem 3 nieuwe boekjes 

der serie „Philatelie en Geschiedenis", n.l. Goethe en Schiller, 
Washington en Washington (Engelsche uitgave) voor de bi
bliotheek, waarvoor is dank gezegd. 

3. Van „Op Hoop van Zegels" te Haarlem het jaarboekje 
1932, hetwelk onder dankzegging gaarne is aanvaard. 

4. Van de Postzegelvereeniging „Vlissingen" een uitnoodi-
ging aan voorzitter en secretaris, om zitting te willen nemen 
in het eere-comité der eventueel te houden postzegeltentoon
stelling op 27 en 28 Augustus a.s. te Vlissingen. De uitnoo-
diging wordt gaarne aangenomen. 

De voorzitter bespreekt vervolgens, na een opmerking van 
den heer Van Geijn, de beide advertenties, voorkomende 
in het Januari-nummer 1932 van het Maandblad, van de 
firma Hekker te Amsterdam en van Pierre Vos te 's-Gra-
venhage, en spreekt zijn leedwezen erover uit, dat dusdanige 
advertentiën worden opgenomen, waardoor de goede naam 
van vereenigingen en personen op zulk een wijze wordt aan
getast. Met algemeene stemmen wordt besloten, als protest, 
aan den Raad van Beheer van het Maandblad een schrijven te 
richten met verzoek dergelijke advertenties te weren. 
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Ter bezichtiging worden gesteld de verzamelingen Enge
land, Rusland, Spanje en Rumenië van den heer Pesch. Hoe
wel de heer Pesch zelf niet tegenwoordig kan zijn, wordt 
hem hiervoor bij deze door den voorzitter dank gebracht. 

Ten slotte circuleeren nog eenige bijzonderheden. 
De voorzitter zal voor de volgende vergadering zijn verza

meling Nederland ter bezichtiging medebrengen. 
Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter, na 

rondvraag, de vergadering. P. J. 

Aangenomen als lid. 
mr. T. de Jong Tzn., Avenue Concordia 33, Rotterdam. 
F. Wefers Bettink, Van Brakelstraat 6a, Rotterdam. 

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

VERSLAG der ledenvergadering van Dinsdag 26 Februari 
1932, te Haarlem. 

Wegens ongesteldheid zonden enkele leden, onder wie de 
bibliothecaris, bericht van verhindering, terwijl van het be
stuur de commissaris van toezicht door drukke werkzaamhe
den eveneens verhinderd was. De notulen der vorige verga
dering worden onveranderd goedgekeurd en de ingekomen 
stukken voor kennisgeving aangenomen. 

De beeren Van Bemmel en Mos, die benoemd worden als 
leden der verificatie-commissie, aanvaarden deze benoeming. 

De jury voor den wedstrijd China, bestaande uit de beeren 
Tj. G. de Vries, Traanberg en Van Bemmel, beoordeelt de 
ingekomen collecties als volgt: 1. collectie van den heer Rol, 
2. die van den heer H. Misset, en 3. de collectie van den heer 
Robbers. 

Met de verloting onder de aanwezigen ontvangen meerdere 
leden een prijs, terwijl van de rondvraag enkele personen ge
bruik maken, waarna de voorzitter deze bijeenkomst sluit. 

H. W. 
Bibliotheek. 

Voor afdeeling B van de boekerij schafte de bibliothecaris 
aan: Michel, Briefmarken-Katalog Europa-Uebersee 1932, en 
Gibbons' Priced Catalogue, Part I, Stamps of the British 
Empire, 1932. 

(Manco-) Kaartsysteem. 
In aansluiting op het betreffend artikel in het vorig Maand

blad, vestigt de secretaris nogmaals de aandacht op de be
doeling van dit systeem, n.1. het voorkomen van het jaar-
lijksche aanstrepen in den nieuwen catalogus. Naar aanleiding 
van een ingekomen stuk van den heer Mos wordt overwogen, 
indien de ruimte dit toelaat, de nummers te laten doorloopen 
tot en met 400 in plaats van 300, terwijl bij voldoende deel
name de uitgave van vervolgkaarten eveneens overwogen kan 
worden. 

Zoo mogelijk voor of op 21 Maart 1932, doch uiterlijk einde 
dezer maand, ziet de secretaris opgaven van het eventueel 
verlangde aantal kaarten tegemoet. Degenen, die dit aantal 
nog niet nauwkeurig kunnen bepalen, worden beleefd verzocht 
op te geven hoeveel stuks zij ongeveer denken te kunnen ne
men; het af of niet overgaan tot het systeem kan ervan 
afhangen. 

Adresverandering. 
241. N. M. J. C. Cikot wordt Fretstraat 24, Nijmegen. 

Voorgesteld als lid. 
M. J. Dollée, G. Regenstraat 131, Den Haag. (Voorgesteld 

door R. H. van Lunzen). 

Bedankt als lid. 
]45. W. B. de Jager, Amsterdam. 
203. Th. M. van Rossum, Haarlem. 

Aangenomen als lid. 
143. J. C. Vaarberg, Lange Molenstraat 18, Haarlem. 
149. D. Zonneveld, Duvenvoordestraat 34 rood, Haarlem. 

Mededeeling. 
Inzenders van boekjes worden verzocht rekening te willen 

houden met de nieuwe en sterk verlaagde prijzen in de prijs
couranten 1932, speciaal die van Nederland en koloniën. 
Boekjes met te hoog geprijsde zegels worden door mij niet in 
circulatie gebracht. 

Boekjes, na 31 Maart ingezonden, worden niet vóór Sep
tember in omloop gebracht. 

Vergadering. 
De jaarlijksche algemeene ledenvergadering zal gehouden 

worden op Maandag 21 Maart 1932, in het gebouw van den 
Haarlemschen Kegelbond, Tempeliersstraat 35, te Haarlem 
(dus NIET op Vrüdag). 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
Maandag 22 Februari 1932, in café Suisse, te Groningen. 

Tegen half negen opent de voorzitter, de heer K. F. Kiel-
man, deze door 27 leden en een introducé bezochte vergade
ring en heet allen wlkom en wel in het bijzonder den heer 
H. E. Fröling, die als nieuw lid voor het eerst op de verga
dering aanwezig is. Ook de introducé, de heer W. Hajenius, 
inspecteur der P.T.T. te Bandoeng, thans met verlof in Ne
derland, wordt hartelijk welkom geheeten. 

De secretaris leest vervolgens de notulen, welke ongewijzigd 
worden goedgekeurd. De beeren J. Beukema, J. Stoppelman en 
R. A. Meiborg hebben wederom tijdschriften geschonken voor 
de bibliotheek, waarvoor genoemden beeren hartelijk dank be
tuigd wordt. 

Ingekomen is o.a. een ruilboekje van den Postzegelhandel 
D. van der Bij, Paradijslaan 55, Rotterdam. Het boekje, dat 
plaats biedt voor 360 zegels en wel een prettigen indruk 
maakt, circuleert hierop bij de aanwezigen, terwijl de voor
zitter den leden in overweging geeft bij gelegenheid met dit 
boekje eens een proef te nemen. 

By de ballotage, die dan plaats heeft, worden de beide can-
didaat-leden, de beeren J. Mebus en B. H. Smit, met alge
meene stemmen als leden der Vereeniging aangenomen. 

Een der leden laat nu een zestal luchtpostzegels van 
Fransch-Guyana van 1921 zien en doet eenige mededeelingen 
over dit soort zegels van deze Fransche kolonie, waarna de 
zegels circuleeren. De voorzitter zegt hem hierop dank voor 
de genomen moeite. 

In de pauze, welke thans volgt, voorziet de heer dr. Van 
der Spek weer velen van de laatste. nieuwtjes en gaat de 
penningmeester, de heer Ongering, met de briefjes voor de 
verloting rond, terwijl de secretaris het werkje „Goethe" van 
de serie Philatelie en Geschiedenis aan belanghebbenden voor 
den kostprijs ter hand stelt. 

Na de pauze heeft de verloting plaats van een vijftal mooie 
prijzen, o.a. de Washingtonserie en eenige zegels van Litauen, 
geschonken door den heer mr. J. H. van Peursem. 

Als na de rondvraag het officieele gedeelte van deze ver
gadering is gesloten, wordt nog een zeer geanimeerde veiling 
gehouden van een ruim 60-tal kavels, welke alle gretige 
koopers vinden. 

Nieuwe leden. 
141. J. Mebus, Rokin 24 Amsterdam, C. 
162. B. H. Smit, Langestraat 43, Winschoten. 

Candidaat-leden. 
P. A. Schut, A 72, Eelde. (Eigen aangifte). 

Afgevoerd met 31 December 1931. 
75. B. van Bever, Rosensteinlaan 16, Groningen. 

114. G. F. Rochat, H. W. Mesdagplein 17 Groningen. 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 21 Maart 1932, des avonds te 
8% uur, in café Suisse, te Groningen. 
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Philatel.-Vereenieinsr „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 15 Fe
bruari 1932, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Aanwezig 14 leden. De voorzitter opent om 8.15 uur met 
een welkom tot de aanwezigen de vergadering en hoopt, dat 
bij volgende gelegenheden de opkomst bevredigender mag zijn. 

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en 
goedgekeurd. Voor de bibliotheek zijn ontvangen de boekjes 
over Goethe en Washington door mr. Van Peursem; ze cir-
culeeren onder de aanwezigen. 

Van de rondvraag maakt niemand gebruik. 
Hierna heeft de gratis-verloting plaats en daarna eenige 

kienpartijen. J. H. 
Alsnog aan zijn verplichtingen voldaan. 

A. de Jong, Fa. Monod & Co., Semarang (Java). 
Adresveranderingen. 

60. F. H. Brinkman, thans Singel 145, Amsterdam. 
77. J. Boekdrukker, thans Rue des Allies 73, Bruxelles. 

105. P. Kamphuijs, thans Kon. Wilhelminalaan 178, Voorburg. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 21 Maart 1932, vergadering; 
Maandag 4 April 1932, beurs; 
Maandag 18 April 1932, vergadering; 

telkens des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Melder. 
Secretaris: J. POLLING, Draaisteeg 7, Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 26 
Februari 1932. in de zaal van den heer Van Weelde, te 
Helder. 

Te ruim half negen opent de voorzitter, dr. M. van der 
Sluijs, met een kort woord van welkom de vergadering. In 
het bijzonder worden welkom geheeten de beeren Nieuwen-
huizen en Witkop jr. De secretaris krijgt gelegenheid tot voor
lezing der notulen, welke onveranderd worden goedgekeurd. 
Eenige ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. Voor de bibliotheek zijn van mr. Van Peursem ont
vangen de boekjes Washington en Goethe und Schiller, welke 
in dank worden aanvaard. De boekjes worden ter bezichtiging 
gelegd. 

Een schrijven is binnengekomen van de Postzegelvereeni-
ging „Vlissingen", met" het verzoek of voorzitter en secretaris 
onzer Vereeniging zitting willen nemen in het eerecomité 
voor de aldaar te houden postzegeltentoonstelling. Aan dit 
verzoek zal worden voldaan. 

Door den heer Meijer wordt verslag uitgebracht over de 
bevindingen der controle-commissie tot het nazien der boeken 
van den penningmeester en administrateur. Hjj verklaart, dat 
van beide functionarissen de bescheiden in uitstekenden staat 
waren bevonden. De voorzitter brengt de commissie dank voor 
haar arbeid. 

Door den heer Habig wordt een uiteenzetting gegeven van 
de plannen der feestcommissie, welke de goedkeuring weg
dragen. 

Aan de orde komt de kwestie Tho Bokholt. De secretaris 
doet voorlezing der correspondentie met dezen heer gevoerd. 
De discussie hierover wordt een oogenblik gestaakt door het 
ter vergadering komen van den heer burgemeester onzer 
gemeente, die door den voorzitter hartelijk welkom wordt 
geheeten. De discussies over de kwestie Tho Bokholt worden 
voortgezet. Met de kleinst mogelijke meerderheid wordt be
sloten dezen heer alsnog in de gelegenheid te stellen om aan 
zijn verplichtingen te voldoen. 

De voorzitter doet mededeeling van zijn aanstaand vertrek 
naar Indië, waardoor wij genoodzaakt zijn een nieuwen voor
zitter te kiezen. De voorzitter deelt mede, dat het bestuur den 
heer Habig bereid heeft gevonden zich hiervoor beschikbaar 

te stellen. Genoemde heer wordt bij acclamatie tot voorzitter 
gekozen; deze dankt de vergadering voor het in hem gestelde 
vertrouwen en hoopt, dat hij zijn taak naar behooren kan ver
vullen en vraagt daartoe den steun der vergadering. Verder 
spreekt hij woorden van dank aan onzen scheidenden voor
zitter. 

Namens bestuur en leden spreekt de secretaris dr. Van der 
Sluijs toe, zegt hem dank voor hetgeen hij voor de Vereeni
ging heeft gedaan en biedt hem als blijk van waardeering 
een mooi zegel aan. Zichtbaar onder den indruk, dankt dr. Van 
der Sluijs voor de hartelijke woorden en het geschenk. 

Bij de rondvraag brengt de heer Meijer naar voren zijn 
vertrek naar Indié, waardoor hij niet meer voor het ver
krijgen van nieuwe uitgiften kan zorgen. Voorloopig zal de 
heer Quant zich hiermede belasten. 

De avond wordt verder gezellig doorgebracht. Om elf uur 
sluiting. J. P. 

Candidaat-lid. 
M. Nieuwenhuizen, Bassingracht 22, Helder. 
H. Meerbeek, Cronjéstraat 25, Helder. 

Adresveranderingen. 
dr. M. van der Sluijs, Departement van marine, Batavia. 
E. N. Meijer, Departement van marine, Batavia. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 18 Maart 1932. 
Wedstrijd over zegel Nederland nr. 4. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 31 Ja
nuari en Dinsdag 1 Maart 1932, in hotel Roberts, te 
Heerlen. 

De voorzitter opent met een woord van welkom de verga
dering. Hij deelt mede, dat de secretaris verhinderd is de ver
gadering bij te wonen, en de notulen en het jaarverslag van 
secretaris en penningmeester nu op de volgende vergadering 
zullen behandeld worden. Tot leden van de kascommissie wor
den benoemd de beeren Reinders en Vroom.en. 

Aan de beurt van aftreden zijn de beeren ir. A. Bloemen, 
voorzitter, en H. H. Hol jr. Beiden stellen zich herkiesbaar en 
worden bij acclamatie herbenoemd. 

Bij de rondvraag wordt voorgesteld op een anderen dag te 
vergaderen, daar meerdere leden op Maandag verhinderd zijn. 
Opgemerkt wordt, dat zulks met anderen op Dinsdag het ge
val zal zijn, doch er is geen bezwaar om enkele malen eens 
op Dinsdag te vergaderen. Blijkt deze dag beter geschikt, 
dan zal de Dinsdag worden gehandhaafd, anders wordt het 
weer op Maandag gesteld. 

Hierna heeft de groote jaarlijksche verloting plaats, waarbij 
de heer Bestebroer, een trouw bezoeker, den eersten prijs wint. 

Op de vergadering van Dinsdag 1 Maart leest de secretaris 
na de opening de notulen voor, welke ongewijzigd worden 
goedgekeurd. Eveneens wordt het jaarverslag van den secre
taris goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag van den 
penningmeester, waaruit blijkt, dat het batig saldo met 
ƒ 25,— is vermeerderd, wordt besloten het bedrag voor de 
maandelijksche gratis-verloting te verhoogen. 

Voor de bibliotheek werden in dank ontvangen van Phila
telie en Geschiedenis de boekjes Goethe en Washington en de 
Duitsche uitgave van Goethe. Verder een prijslijst van Ne
derland en koloniën van M. A. Manuskowski, te 's-Graven-
hage, en het jaarverslag van „Op Hoop van Zegels" te Haar
lem 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Na de 
gewone verloting wordt de vergadering gesloten. P. S. 

Bedankt alsnog met 31 December 1931. 
A. M. A. Begheijn, Nieuwenhagen. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 5 April 1932, des avonds te 8 uur, 

in hotel Roberts, Stationstraat, te Heerlen. 
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De Haagsche Postzegel-Kring, te 's-Gravenhage. 
Seorotaris: B. VERHEIJ, Van Panhuysstraat 16, Den Haaig. 

KORT VERSLAG van de buitengewone vergadering, gehou
den op Maandag 22 Februari 1932, in café-restaurant 
„Bosch'.', • te 's-Gravenhage. 

De vergadering wordt geopend door den waarnemend voor
zitter, den heer K. N. Korteweg, daar de voorzitter wegens 
familie-omstandigheden afwezig is. De notulen der vorige 
vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd, 
waarna de ingekomen stukken worden besproken. 

Hierna volgt de bespreking over het bestuursvoorstel tot 
ontbinding der Vereeniging, waartoe' deze vergadering was 
belegd. Door het niet aanwezig zijn van het bij art. 12, al. 1, 
der statuten, voorgeschreven aantal leden, kon het voorstel 
niet in behandeling genomen worden. Ingevolge al. 2 van het
zelfde artikel zal de volgende vergadering daarover moeten 
beslissen. 

Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de waarnemend 
voorzitter na rondvraag de vergadering. 

Vergadering. 
De volgende BUITENGEWONE vergadering, ingevolge 

art. 12 sub 2 der statuten, zal plaats hebben op Maandag 21 
Maart 1932, des avonds te 8/< uur, in restaurant „Bosch", 
te 's-Gravenhage. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 25 Februari 1932, des avonds te 8K uur, in café „De 
Pool", Groote Markt, te Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk 
v.-elkom. De notulen van de vorige vergadering worden on
veranderd goedgekeurd. 

Van den heer P. Gordon te Rotterdam ontvingen wij een 
schrijven, waarin deze bericht gaarne als donateur bij onze 
Vereeniging toe te treden. 

In de Maart-vergadering zal de penningmeesteres het fi
nancieel verslag uitbrengen en zullen in verband daarmede 
alsdan kasnazieners worden benoemd. 

Voorts heeft de groote jaarlij ksche verloting plaats van een 
prachtsorteering postzegels en bekomt ieder lid een prijs. 
Daarna komt de gebruikelijke gewone verloting. 

Bij de rondvraag komt de heer Grnno met het idee, om over 
een of ander onderwerp eens een lezing te houden, echter 
vindt dit met het oog op het omvangrijke werk geen alge-
meenen bijval. Naar aanleiding hiervan stelt de heer Dal-
linga voor, dat ieder der leden op zijn beurt iets van zijn ver-
zaïveling meebrengt en diverse bijzonderheden verder monde
ling toelicht. Dit voorstel valt wel in den smaak en zal de 
heer De Vogel op de eerstvolgende vergadering zijn eerste en 
tweede deel weldadigheidszegels meebrengen. De leden wor
den dan ook verzocht bliik van belangstelling te geven door 
hun tegenwoordigheid. Wij rekenen op u en allen zijn harte
lijk welkom. H. S. 

Donateur. 
P. Gordon, Kortekade 24a, Rotterdam. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op 

Donderdag 24 Maart 1932, des avonds te 8'A uur, in café „De 
Pool", te Groningen. 

Postzegelvereenieing „Zeeuwsch-VIaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Zaterdag 
20 Februari 1932, des namiddags te 2 uur, in het club
lokaal „Hotel de Nederlanden", te Terneuzen. 

Te ongeveer 2 uur opent de voorzitter, de heer D. F. 
Wolfert, deze vergadering, waarop aanwezig waren 8 leden. 

De secretaris geeft lezing van de notulen van de algemeene 
vergadering, gehouden op 16 Januari j.L, wellce na rondvraag 
worden goedgekeurd en vastgesteld. 

Ingekomen stukken. Schrijven van den directeur van het 
rondzendingsverkeer, den heer Hommes ' e Nieuwdorp (Z.), 
dat hij wegens ongesteldheid il vergadering niet kan bij
wonen, maar dat hij tevens de noodige bescheiden met zijn 
jaarverslag aan den voorzitter heeft toegezonden. Schrijven 
van de vereeniging „Vlissingen", om voorzitter en secretaris 
in te deelen bij het eere-comité. Besloten om hierover eerst 
nadere inlichtingen aan te vragen. Van den heer mr. Van 
Peursem te 's-Gravenhage zijn ontvangen een 3-tal boekjes 
Goethe, in combinatie met Schiller, vertaald 'm het Duitsch; 
de bekende philatelist Chr. Otto Muller uit München heeft 
Goethe und Schiller bewerkt. Onze oprechte dank aan den 
gever; de boekjes kunnen door de leden ter lezing bij den se
cretaris worden aangevraagd. Tevens wordt besloten om de 
nog ontbrekende boekjes van de aangekondigde serie aan te 
koopen, zoodat de complete serie in het archief aanwezig is. 

De voorzitter geeft lezing van het jaarverslag van den di
recteur der rondzending en daarna leest de penningmeester 
het verslag voor van zijn gehouden beheer over iet jaar 1931, 
waaruit blijkt, dat de bezittingen in totaal bedragen ƒ319.02. 
Deze verslagen worden met applaus goedgekeurd, terwijl de 
voorzitter de beeren dank zegt namens de Vereeniging voor 
hun gehouden beheer. De beeren Antheunis en Visser, beiden 
te Axel, worden met algemeene stemmen aangewezen om de 
boeken van de hierboven genoemde beeren na te zien. 

Hierna worden de aangekochte nieuwe zegels aan de beeren 
ter hand gesteld en wordt aangeteekend, welke zegels als
nog zullen worden besteld. 

Vervolgens worden eenige zegels, welke nog in portefeuille 
waren, geveild, welke de getaxeerde prijzen opbrachten. 

Als vrijwillige bijdrage voor het jubileum-boek wordt be
sloten ƒ 5,— beschikbaar te stellen. 

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering te on
geveer half vijf en dankt de beeren voor hun opkomst. G. T 

Vergadering. 
De volgende algemeene vergadering zal gehouden worden 

in het bekende clublokaal op Zaterdag 19 Maart 1932, des 
avonds te 8 uur. 

Vereen, van Postzegelverz. „Helmond en Omstreken". 
Secretaris: C. G. KNOL, Emmastraat 40, Helmond. 

VERSLAG der vergadering van Maandag 7 Maart 1932. 
Nadat van 8 tot 9 aur postzegelbeurs gehouden was, open

de de voorzitter om 9 uur de maandelij ksche vergadering, 
een bijzonder woord van welkom richtend tot den heer 
Reijntjes, die heden avond voor het eerst aanwezig was. Na
genoeg alle leden warsn present. 

De notulen der vorige vergadering werden gelezen en goed
gekeurd. Medegedeeld werd, dat waren ingekomen een drie
tal werkjes van mr. Van Peursem voor de bibliotheek, n.1. de 
nrs. 11 en 12 der serie Philatelie en Geschiedenis (Goethe en 
Washington) en nr. 1 der Duitsche uitgave Philatelie und 
Geschichte (Goethe und Schiller), met verzoek deze werkjes 
onder de leden te laten circuleeren. Met dank aan den schrijver 
werd tevens medegedeeld, dat meerdere exemplaren verkrijg
baar zijn: nr. 11 ad ƒ0,20 en nr. 12 ad ƒ0,35. 

Van verschillende handelaren kwamen aanbiedingen binnen 
voor inzending van zegels ten behoeve van het rondzend-
verkeer. Hun werden de voorwaarden daartoe medegedeeld, 
n.1. verplicht lidmaatschap der Vereeniging (ƒ4,20 contributie 
per jaar) en 10 pet. korting ten bate der kas. 

Als nieuwe leden gaven zich daarna op de beeren J. Kaas 
en M. Vernooijs, beiden te Amsterdam, die door het bestuur 
werden toegelaten. 

Alsnu kwamen in behandeling het ontwerp-huishoudelijk 
reglement en het reglement op den rondzenddienst, zooals dit 
door het bestuui' werd samengesteld. Na ampele bespreking<m 
v/erden beide na eenige kleine veranderingen goedgekeurd; 
ze treden in werking op 16 Maart a.s. We stippen er uit aan, 
dat alleen meerderjarigen lid der Vereeniging kunnen wor-
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den. Jongeren van 18-21 jaar kunnen als adspirant-lid worden 
toegelaten, doch mogen, tenzij met toestemming der ouders, 
niet aan de veilingen en den rondzenddienst deelnemen. 

De maandelijksche vergaderingen zullen, in verband met 
den inzendtermijn van de kopij voor het Maandblad, niet 
meer op den eersten, doch op den laatsten Maandag der maand 
gehouden worden. 

Het reglement op den rondzenddienst bepaalt o.a. dat al
leen zij, die lid onzer Vereeniging zijn, zegels ter circulatie 
kunnen inzenden. De rondzenddienst zal, daar reeds verschil
lende boekjes ingekomen zijn, direct gaan functioneeren. Uit
drukkelijk werd nog eens gewezen op de bepaling, dat de deel
nemers de zendingen hoogstens 3x24 uur mogen houden. 

Na de goedkeuring dezer reglementen bracht de voorzitter 
een woord van dank aan den secretaris voor de moeite, welke 
hij zich gegeven had bij de samenstelling der ontwerp-regle-
menten, welk bedankje de vergadering onderstreepte. 

In verband met 2en Paaschdag wordt de volgende vergade
ring een week vervroegd en zal dus gehouden worden op 
Maandag 21 Maart a.s. Op Maandag 11 April zal dan een spe
ciale ruilavond worden gehouden. 

Tot lid der financieele commissie, bedoeld in art. 20 van 
het huishoudelijk reglement, werden gekozen de beeren Van 
Schijndel en Heessels. 

Door het bestuur was reeds gezorgd voor de noodige num-
mergtempels, zoodat de deelnemers aan den rondzenddienst 
deze in ontvangst konden nemen. Afwezigen kunnen zich 
daarvoor alsnog aanmelden bij het hoofd van den rondzend
dienst, den heer Thielen, Kromme Steenweg 12, Helmond. De 
beeren Mulder, Knol en Van Hoof hadden zegels beschikbaar 
gesteld voor de verloting, welke hierna gehouden werd. 

Na dit offieieele gedeelte bleven de leden nog eenige uren 
gezellig bijeen voor het onderling ruilen van zegels enz. 

C. G. K. 
Adresverbetering. 

13. A. Rijntjes, Kanaaldijk 93, Helmond. 
Nieuwe leden. 

15. J. Kaas, Rijnstraat 80, Amsterdam, Z. 
16. M. Vernooijs, Scheldestraat 88, Amsterdam, Z. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Maandag 

21 Maart 1932. 

Kilo's uit RijksaEegelveilinéen. 
Gelegenheid voor^Terzamelaars en Handelaren. Alleen kleine 
uitknipsels van pakketkaarten; daarom mooi en waardevol 
gefrankeerd, met weinig gewone waarden Gegarandeeerd ori-
gineele waar, rechtstreeks van de bron afkomstig. Verschillende 
landen op uitknipsels van bnitenl. pakketkaarten; daarom meestal 
hoogefrankeerwaarden. Bevattende ie kwal Duitsche Rijk 1925 
3.—, 5,—> Zwitserland 5,—, 10,—, Finland 25,—, Hongarije 
5 pengo, enz. i K G f 7 50 Denemarken 1921/30 met meerdere 
Kr. 10,— en vele „Geburtstag 1930". Door de regeering verzegeld 
I K G. (4200 ex ) f 4 80. Noorwegen 1924/30, met veel her-
innerincsuitgiften, provisoriën op porto, enz. i K G (4000 
exemplaren) f 5,40. Danzlg 1924/28, waarbij porto 5—100 p . 
en vaak Luchtpost, ^ K.G f491 ; , 1 K.G. f 9,—. TarkQo 
1901/26, zeer rijke voorraad, veel zegels met afbeeldingen 
14 K.G. f 4,88, I K G f 8,70. Tieehoslowakije 1920/28, 
Porto, 7eer rijke voorraad met veel provisoriën, 14 K G. 
f4,10, I K G (3500 exemplaren) f7 ,50; 300 verschillende, 
in boekje f i i , — ; 150 versrhillende f 0,85; lo pakketten 
f 7 50 Memel, 22 verschillende f 0,75 
Geld vooruit of rembours. Porto f 0,97. Opgericht in 1920. 

KARL WALTER, ^^Zr'"^. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Groote, zoowel als 
midde lmat ige 
verzamelingen 
van de geheele wereld! 

Of Europa 
en Buiten-Europa afzonderlijk. 

Aanbiedingen liefst met op
gave van catalogus-waarde 
en gewenschten prijs worden 
gaarne tegemoet gezien. 

AMSTERDAMSCHE POSTZEGELHANDEL, 
ST. L U C I E N S T E E G 2 2 , 
AMSTERDAM. 
Postrekening 161986. (596) 

WAT 

ZAL 
DE 

TOEKOMJT'VOOR 
UWKLEINEDRENGEN 

KINDER-VERZORQIMG 
0EZIN/-VERZORGJNQ 

iORAVENHAGE 
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NILLMIJ's Sluitzegellioelije 
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op aanvraag verkrijgbaar 

Paleisstraat 3, 
(590) 's-Gravenhage. 



DE HAAGSCHE 
POSTZEGELHANDEL, 

Noordeinde 90, Giro 110104. 
Den Haag. Biedt a a n : 

Sur iname Luchtpost. Do-X 
serie compl . Deze serie is 
officieel en zeer ze ldzaam! 
ongebr. f 15,— 
gebr. (eclit gevlogen) f 17 ,50 . 

NEDERLAND. 
1905. 10 gld., pr. exempl ƒ 11,— 
1905. 2H en 5 gld., gebr - 0,20 
1913. 5 gld. jub., pr. exempl. - 1,15 
1924. Tentoonstelling * - 1,95 
1928. Weldadigheid compl - 0,20 
1929. Weid. compl - 0,12 K 
1930. Weldadigheid compl - 0,20 
1930. Rembrandt compl - 0,17 K 
1931. Weldadigheid compl - 0,20 
Postbewijs compl „— - 2,93 
Dito 1, IK en 5 gld. (3 st.) - 0,15 

CURACAO. 
ongebr. gebr. 

Nr. 3.*5 c. rood ƒ 0,65 -
Nr. 4. 10 e. blauw - 1,50 - 1,40 
Nr. 11. IK g. blok zz. -30, 
Nr. 24. 2 K op 10 c - 0,35 -
Brandkast compl - 6,—■ 
2K c. port nr. 1, T. II  1,75  2,50 
10 c. port nr. 3, T. I ......  7,50 
12 K c. p. nr. 4, T. II of III 20,— 
25 c. port nr. 7, T. III 22,50 
5 c , nr. 3, blw. pap.  3,25 
Nr. 25. 2H op 30 c. grys ......  0,25 
Nr. 56. 50 e. groen  0,55  0,25 
Nr. 95. 35 c. jub. type  1,20 

BELGIË. 
ongebr. gebr. 

Nr. 160. 1 fr. Rd. Kr.  4, 
Nr. 161. 2 fr. Rd. Kr.   8,— 
Nr. 162. 5 fr. Rd. Kr.  10,— 
Nr. 163. 10 fr. Rd. Kr. zldz. 35,— 
Nr. 179181. Olymp.  0,20  0,20 
Nr. 189. 20 c. wld. '22  0,1^ 
Nr. 221233. Cpl. 1925  4,25 
Nr. 237239. Cpl. 1926  0,50 
Nr. 240244. Weid. '26  0,75 
Nr. 249253. Weid. '27  0,65 
Nr. 273275. Ovdr. '29  0,05 
Nr. 301. Tent. '30 vel  1,25 
Luchtp. 1930, 4 st  0,80 
Nr. 325. Tent. '31 vel  0,70 
B. Congo nr. 26 en 36, 2 st.  0,30 

NIEUWTJES. 
Amerika, Washington, 12 st. ƒ 1,65 
Finland, 50-2 mk. en 2,50 mk. - 0.30 
Finland, 2 mk., herdenking - 0,14 
Finland, 2 overdrukken -. - 0,13 
IJsland, GuUföss, 3 st - 0,34 
Saargebied, cpl., 7 st - 2,60 
Slowakije, B%, 4, 5 kr - 1.05 
Letland, luchtp. overdr., 3 st. - 1,90 
Zwitserland, Ontwapen., 6 st. - 1.25 
Idem, idem, cpl. gebruikt - 0.45 
Zwitserl., Ontw. luchtp., 3 st. - 0,70 
San Marino, 5 st - 0.90 
Roemenië, luchtp., 5 st - 0,77 
Roemenië, 16 lei - - 0.33 
Rusland, 80 kop., bruin - 0.95 

NED.-INDIE. 
Nr. 5. Ongebr. blok, gom - 5,— 
Nr. 10. Ongebr. blok, gom - 5.50 
Nr. 23-29 in blok, gom — - 18.50 
Nr. 30. 2K gld., blok, gom ...... - 2 1 . — 
Nr. 33. 15 e. z. trema, ongebr. - 3.75 
2K gld.. Bezit Buiten, ongebr. -75.— 
Nr. 125-131, gebr., 7 st - 0.20 
Jub. '23, 5 c.-l gld., 5 st. gebr. - 0.25 
1931. Java-Australië, gebr - 1.35 
Dito op gevlogen brief - 2.25 
20 c. port, T. III, ong., gom - 5.25 
20 c. port, T. II, nr. 18, gebr. - 1.75 
Dienst nr. 1-7, blok, gom - 11.— 
Dienst nr. 8, blok, gom - 17.— 

SURINAME. ongebr. gebr. 
2K-50 c. 14:14 gr. g., w.p. cpl. - 7.— 
2K c. rose 11K get. - 0.50 - 0.60 
5 c. violet 11K get - 2. 2.— 
2K op 50 c , get. 11^:14 en 14 - 17.50 
Nr. 9. 20 e. gr., blok -10. 
Nr. 11. 30 c. br., blok -17,50 -
Nr. 12. 40 c. br., blok -12.50 -
Nr. 24. 12 K c. v., blok - 5. 
Nr. 30. 10/15 c , blok, zeldz. -30.— 
Nr. 30. 10/15 c , pr.ex. - 7. 7.— 
Nr. 32a. 10/25 c , ultr. - 12.50 - 12.50 
Nr. 56.*1 g. violet, zz. - 10. 
Nr. 97. 32 K c., v.-orj. - 1.25 - 1.50 
Jub. '23, cpl. 5 C.-5 g. -35. 
Nr. 107-110. Cpl., 4 st. - 0.45 -
Brandkast, cpl., 7 st. - 1.65 -

ongebr. gebr. 
Bulgarije, nr. 151-155 - 0.15 -
Idem 1922, nr. 164-172 - 0.65 -
Idem 1926, nr. 193-195 - - 0.15 
Idem 1929, nr. 205-214 - - 0.50 
Idem 1930, nr. 215-218 - 0.60 -
Denemark. nr. 119, zz. - 6. 
Finland, nr. 1, echt gebr., zz. - 50.— 
Frankrijk, nr. 18, iets dun, zz. - 25.— 
Frankrijk nr. 241-242 - 3.50 -
IJsland, luchtp. nr. 4-8 - 1.50 -
IJsland, nr. 115-119, echt gbr. - 0.25 

Italië, 1930. 15 stuks ƒ 0.25 
Italië, 1931. Nr. 273-278 - 0.20 
Luxemb. '26, nr. 182-86 - 0.55 - • 
Idem 1927, nr. 192-196 - 0.45 -
Idem 1928, nr. 209-213 - 0.55 -
Idem, luchtp., nr. 1-4 - 0.40 -
NEDERLAND WELDADIGH. 1926, 
STAAND WATERMERK. 
2 c , gebr., zeldzaam - 2.50 

10 c , gebr., zeldzaam - 2.50 
15 c , gebr., zeldzaam „ - 3.75 
Serie cpl., 4 stuks, 2 - 5 - 10 - 15 c , 
zeldzaam _ - 8.— 

PAKKETTEN. 
300 versch. België - 3.60 

50 versch. Belg.-Congo - 1.35 
30 versch. Duitsche kol. - 0.90 

100 versch. Duitsche kol - 8.50 
50 versch. Egypte - 0.90 
50 versch. Fiume - 1.60 

300 versch. Fransche kol - 2.25 
500 versch. Fransche kol. - 5.75 
40 versch. Guatemala - 1.15 
50 versch. Letland - 1.20 

100 versch. Luchtpost - 3.50 
50 versch. Saargebied - 0.80 

100 versch. Servië (oud) - 4.75 

ZELDZAME ZEGELS. 
Fransche Congo, nr. 27-41, zz. - 12.50 
Brunswijk, nr. 5, goed ex. - 7.50 
Amerika, nr. 1, goed ex - 7.50 
Amerika, nr. 23, pracht ex - 2.50 
Amerika, nr. 49, pracht ex. - 4.50 
Frankrijk, nr. 2 goed ex -10.— 
Spanje, nr. 5, pr. ex. gerep. - 25.— 
Oldenburg, nr. 1, pr. ex. gerp. - 25.— 
Paraguay, nr. 3, goed ex - 12.50 
Uruguay, nr. 16, pr. ex - 5.— 
Somalik., nr. 51, pr. ex. v. gm. - 6.50 
Somalik., nr. 52, pr. ex. v. gm. - 2.75 
Portugal, nr. 3, pr. ex - 22.50 
Zweden, nr. 3, pr. ex - 16.— 
Zanzibar, 110, 200 r., gebr. -125.— 

EXTRA AANBIEDING. 
Bulgarije, luchtp. 1931, cpl - 2.90 
Luxemburg, weid. cpl - 0.58 
Luxemburg, 20 fr. groen - 1.55 
Estland, Roode Kruis, 4 st - 0.40 
Portugal, 3.20, 5 en 10 esq - 0.35 
Portugal, Antonio 1931 - 1.10 
Zweden, 5 kr. groen, gebr - 1.— 
Zakstockboek (ijzersterk) - 0.40 
Stockboek W.R. 10KXl6 - 0.60 
Schwaneb. kleurenboekje „.. - 1.40 
Eng. onbreekb. w.m.zoeker - 0.40 
Eng. 2z. geg. postzgl.heehters - 0.40 
Eng. tandingmeter in etui ...-. - 1.— 
500 zeer mooie postzegels, w.o. vele 
betere zegels - 1.25 

NEDERLAND ROLTANDING. 
Weid. 1925, cpl. ongebr -. ƒ 1.90 
15 e. zonder w., gebr., zeldz. - 1.60 
50 c. z. w., gebr. - 0.25 
60 c. z. w., gebr - 0.25 
12K c. vierzijdig, ongebr. - 1.25 
Idem, blok van 4 - 4.75 
25, 30, 40, 50 c. (4-ziJdig) ..... - 0.55 
7K, 10, 12K, 15, 27K, 60 e. 4z. - 0.50 
K, IK, 2, 2K, 4, 5, 6 c. hk.rlt. - 0.08 
Weldadigheid 1929, cpl. (4z.) - 0.20 
NED.-INDIE. 
D. kopstaand, keur N. Bond, 
15 c. ongebr., zeldz _ - 17.50 
5 c. prt., gbr., 11^^ g., T. III - 1.50 

15 c. port, T. II, gbr., 11K g. - 3.— 
40 c. port, ong., 11K g-, T. IV - 4.— 
2K gld. D., ongebr., v. gom - 3.90 
20 c. Dienst kopst., echt gebr. - 6.75 
1921. Brandkast cpl., v. gom -17.50 
1930. Jeugdzorg, cpl. * - 0.50 
1931. Witte Kruis, cpl. * - 0.90 
1931. Idem, gebruikt - 0.90 
1874. 5 c. Port, pr. ex., gebr. -47.50 
BETERE SERIES. 
Duitsch China 1900, nr. 9-21 * -13.75 
Danzig 1920, nr. 21-32, 34, 35 -24.75 
IJsland 1930, jub. cpl. * -12.50 
IJsland 1930, id. dienst, cpl. * - 15.— 
Kedah 1921, nr. 23-44, cpl. * -17.50 
Kedah, nr. 1-20, cpl. gebr -17.50 
Haiti, nr. 2-6, gebr. pr. ex - 10.— 
Ierland, Ie serie, cpl. 19 st. * 32.50 
Oostenrijk, jub. 1913, cpl -37.50 
Oostenrijk, veldp. nr. 1-21, cpl. - 18.50 
Oostenrijk, veldp. nr. 72-84, cl. - 27.50 
Saargebied, nr. 125-131, cpl. -17.50 
Spanje 1920, nr. 259-271, cpl. -16.— 
Spanje 1929, nr. 380-392, cpl. - 5.75 
Zweden, Landstorm, cpl - 17.50 
ALBUMS ENZ. 
Nederland en Koloniën, ƒ2.75, ƒ3.75, 

ƒ 5.90, ƒ 6.—, ƒ 7.50 enz. 
Europa Ka-Be ƒ5.50, ƒ6.75, ƒ10.—, 

ƒ 15.75, ƒ 18.— enz. 
Europa Schaubek ƒ 15.—, ƒ 24.— enz. 
Europa Schwaneb. ƒ12.—, ƒ13.25, 

ƒ23.50 enz. 
Yvert 1932 ƒ 4.50 
Senf 1932 - 3.^5 
Michel 1932 - 3.25 
Pincetten _ - 0.60 
Eng. gomstrookjes ƒ0.20, 6 p. - 1.— 
Philatelie en Geschiedenis: 
Columbus (bijna uitverkocht) 1."— 
Tonga (bijna uitverkocht) — - 0.50 
Vasco da Gama (bijna uitv.) - 0.50 
James Cook (bijna uitverk.) - 0.40 
Goethe und Schiller - 0.30 
George Washington - 0.35 
Vraagt gratis prospectus. (17) 
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ONZE LAATSTE AANBIEDING was een succes, hetgeen geen verwondering behoeft. Velen weten immers reeds lang, 
dat dit een zeer goedkoope aanbieding is; dit bewezen bestellingen van hen, die reeds vroeger onze lots kochten, terwijl 
wij in Februari meerdere bestellingen ontvingen met de opmerking, dat op aanbeveling van anderen gekocht werd. Nog
maals zeggen wij U: weest verstandig. Weinig zegels tegen veel geld te koopen, geeft vooral nu groot risico, doch 
koopt veel zegels en toch prima tegen weinig geld; onze lots sluiten elk risico uit. Nu is de gelegenheid werkelijk 
schoon: 25 % korting op de oude prijzen, benevens de getuigenis van anderen, dat het een goede koop is; bovendien bij 
aankoop van 3 lots 200 inplaats van 150 verschillende zegels van Nederland en Indië als premie op lot „Special". 
Wat wilt ge nog meer? — WiJ bieden aan: 

LOT SPECIAL. 
Zeer interessante sorteering Dit 

lot bevat 1500 zegels, gedeeltelijk 
F R A N S C H E en E N G E L S C H E 
K O L . verder CHILI , SAARGE-
B I E D , T U R K I J E diverse uitgiften 
L U X E M B U R G , P E R U , U R U 
GUAY, BOSNIË. P E R Z I Ë , JOE
G O S L A V I Ë , enz., enz. en bevat 
steeds vele schaarsche en mankee-
rende zegels Hooge waarde Yvert 
Prijs slechts f 9, — , franco aan-
geteekend, bovendien gratis-premie 
150 verschillende zegels van Neder
land en Indië. Het is een pracht lot 
Koopers betuigen steeds hun te
vredenheid. / ^ ^ - i / - « - * f ^ ^Z^ ' ' ^ 

LOT L' EUROPE. 
Dit sortiment bevat 4000 zegels 

uitsluitend van E U R O P A , De vele 
goede zegels hierbij stellen U zeker 
tevreden. Uit de njke sorteering 
noemen wij slechts N O O R W E 
G E N , Z W E D E N , D E N E M A R 
KEN L I T H A U E N , D A N Z I G 
L I E C H T E N S T E I N . B O S N I Ë , 
R U S L A N D , ITALIË SAARGE-
BIED. J O E G O SLAVIÈ, SERVIË . 
BELGIË nieuwe uitgiften, enz 
Vrijwel van alle Europa-landen zijn 
goede zegels aanw. Gelegenheids-
en weldadigheids-zegels als tête-
bèche enz. Deze sorteering met een 
enorme Yvert-waarde kost slechts 
f 11 25, franco aangeteekend. 

LOT SUPERBE. 
Eveneens schitterende sorteering, bestaande uit 2500 zegels van E U R O P A en 

vooral zeer interessante overzee-zegels Een aoo ic r samenstelling is niet denkbaar 
Z U I D - A M E R I K A b V schitterend vertegenwoordigd. Verder noemen wij P E R Z I Ë ; 
verschillende uitgiften« hoofdzakelijk de mooiste zegels van dit land, LIBERIA 
eveneens interessant, JAMAICA b v, 1/2 d - 1 Sh 1921 De gezochte zegels 
van U R U G U A Y , M A R O K K O , C E Y L O N . NYASSA driehoeken compleet, 
enz Samengesteld ongeacht catalogus zal het Uwe verwachtingen bevredigen 
Dit extra mooie lot kost slechts f 9 . —. franco aangeteekend 

BUITENGEWONE AANBIEDING ! 
Ieder kooper van deze 3 lots tezamen, lot „Special", lot 
„L* Europe" en lot „Superbe", betaalt hiervoor slechts 
ƒ 26,25 en ontvangt bovendien een extra premie van 1200 
goed gesorteerde zegels gratis daarbij. Alles tezamen dus 
bijna 10000 zegels, franco aangeteekend. 
Gomstrookjes en ruilboekjes gratis bij elke zending. 

Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag op ons gironummer 118330 of postwissel; op verlangen onder 
rembours. Zendingen naar Ned.-Indië uitsluitend tegen vooruitbetaling en 50 pet. portokosten extra: 1 lot ƒ 0,50, 3 lots ƒ 1,—. 
POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE", HOOGENDIJK 142, ZAANDAM. rssi) 

DE DALING VAN HET POND 
" biedt een sterk disconto voor de verzamelaars, " 

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

Jj5 die op dit oogenblik wenschen te koopen. ^ 
Mijn specialiteit: ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle uitgiften. 

Zichtzendingen worden op aanvraag naar alle deelen der wereld toegezonden. 

T . A L L E N , 5, Blake Hall Road, Wanstead, Lonilon E. 11. 
(669) 

Voor Postzegelverzameling van 
particulier, bevattende 

Europa en de Levant 
(geen Nederland en Koloniën), p r i m a 
S t u l t k e n , Yvert-waarde fr. 89000,—, 

wordt k o o p e r gezocht. 
Brieven letters P.P. bureau Maandblad. 

(54) 

20 000 
verschillende, in Uw verzameling ont
brekende zegels zend ik U op zicht, 
zonder acht te slaan op den cat.-prijs, 
tegen 1-10 cent p. st. Vraag het pros
pectus over Rohr's Woolworth-zichtz. 

MAREENHADS RUDOLF ROHR, 
Friedrichstr. 131d, Berlin N. 24. (628) 

GRATIS!! Ontvangt U op aanvraag 
onze zooeven verschenen, 

g ^ ^ ^ ^ ^ H i meest uitvoerige prijslijst 
van landen-verzamelingen, postzegel
albums en benoodigheden, bij uitstek 
geschikt voor gelegenheids-geschenk. 
POSTZEGELHANDEL „INSULINDE", 
DEN HAAG, ZOUT.v ANSTRAAT 14a. 
^ " TELEFOON 3 3 4 9 2 9 . (25) 
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scherm of parachute vlot gelande post verder gezonden. 
Met het proefraket „R 1" werden 333 poststukken verzonden 
(brieven, briefkaarten, drukwerken en pakjes). 

Voor het aandrijven van dit raket werden 24 kg. vaste 
stoffen benut. De uitlaatsnelheid van het gas bedroeg naar 
berekening rond 2200 meter per seconde. Het raket was 
1700 mm. lang; de doorsnede aan den kop bedroeg 245 mm., 
aan het einde 235 mm. 

De briefpost was opgesloten in een stalen bus in het voorste 
deel. 

Tot zoover de uiteenzetting van den proefnemer. 
Het spreekt van zelf, dat voor dit vervoer een speciaal 

frankeermiddel werd benut, dat geen officieel postzegel is en 
dat door den proefnemer verkocht werd voor 10 groschen per 
stuk. Dit f rankeerbe wijs je werd op de stukken bevestigd 
naast de gewone Oostenrijksche frankeerzegels. Het is op de 
hierboven afgebeelde briefkaart weergegeven: raket met er
boven R 1 en daaronder, negatief, de letters F S (afkortingen 
van Friedrich Schmiedl). Dit frankeerbewijs is afgestempeld 
met een rood, vierhoekig stempel met den datum 9.IX.1931 
en „R 1". Bovendien dragen de stukken nog een stempel in 
rood „Geflogen mit Versuchsrakete R 1". 

Voorts zijn alle stukken voorzien van een controlenummer. 
Wij achten deze proefneming van voldoende belang om er 

onze lezers mede in kennis te stellen. Het spreekt van zelf, 
dat aan het frankeerbewijs door Schmidl uitgegeven, geen 
philatelistische waarde is toe te kennen. Toch zullen belang
stellende verzamelaars n.o.m. goed doen met het volgen dsr 
verdere raketpostproefnemingen. Wij achten het toch niet 
uitgesloten, dat uit deze proefnemingen zich een postaal ver
keersmiddel van blijvende waarde ontwikkelt. 

• V. B. 

FOTOGRAFISCHE POSTZEGELS 
door E. A. LOEB. 

Wanneer men ongeveer 40 jaren lang én postzegelverzame
laar én amateurfotograaf is, dan vindt men het natuurlyk 
eigenaardig, dat onze laatste Nederlandsche uitgiften de foto
grafie zoo openlijk naar voren brengen. Wie met verstand en 
smaak tracht te fotografeeren, heeft al lang de gedachte ge
koesterd of fotografie en postzegels niet vereenigbaar zouden 
zijn. En nu zijn ze er. Laten we eens nagaan, of ze inderdaad 
een vooruitgang beteekenen. 

In de eerste plaats verdient het hoofdbestuur der posterijen 
natuurlijk hulde dit experiment te hebben aangedurfd en in 
de tweede plaats hebben wij aan de ontwerpers dank te bren
gen voor deze eerste pogingen. Dit moeten we, bij alle cri
tische gezindheid, voorop stellen. Men rekent d' uitslag niet, 
maar telt het doel alleen. 

En als we ons dan, na deze erkenning van verdiensten, neer
zetten om de zaak objectief te beoordeelen, dan hebben we, 
uit den aard der zaak, rekening te houden met twee gezichts
punten: het gezichtspunt van het wezen van den postzegel en 
het gezichtspunt van het wezen der fotografie. 

Een postzegel is een stukje geldswaardig papier; zjjn ge
bruik maakt hem er bijzonder voor geschikt, drager te zijn 
van het symbool des lands en het karakteristieke ervan naar 
buiten uit te dragen. Het formaat dient binnen bepaalde 
grenzen beperkt te blijven, om niet te veel ruimte op het 
briefomslag te vergen, doch in die kleine ruimte dient de 
voorstelling zoowel als de v/aarde duidelijk zichtbaar te zijn. 
Van artistiek standpunt mag men aan den postzegel deze 
eischen stellen, dat hij op natuurlijke, ongedwongen wijze be
antwoorde aan de hierboven gestelde bedoelingen; dat deze 
op smaakvolle wijze verwezenlijkt zullen zijn. 

De fotografie is een werkwijze, die eveneens verschillende 
karakteristieke eigenschappen bezit. Zij is objectief, waar
heidsgetrouw, bezit in hooge mate de groote deugd, struc
tuur, materiaal op perfecte wijze weer te geven. Zij kan zeer 
fijne nuances van licht en schaduw zichtbaar maken en is 
voor illustratieve doeleinden boven elk ander procédé te ver
kiezen. 

Sinds eenige jaren hebben wij in de fotografie het streven 
van kleine opnamen, doch groote beelden. Uitgaande van de 

bioscoop, die werkt met fotografische beeldjes van 18x27 mm. 
(die dus de postzegelgrootte niet ver ontloopen) z i e n wij 
daarvan de resultaten op het projectiedoek van eenige vier
kante meters oppervlakte. Ook de stilstaande fotografie 
maakt tegenwoordig gebruik van opnamen van circa 3x4 cm. 
die evenwel bijna steeds op 13x18 of 18x24 vergroot worden, 
om inderdaad met vrucht te worden bekeken. Deze enorme 
vergrootingen houdt de tegenwoordige fotografie gemakke
lijk uit, zonder noemenswaardig verlies aan detail of nuan
ceering, maar deze vergrooting is ook noodig, om practisch 
aan deze foto's iets te hebben. 

Tegenover dit recente streven in de fotografie, staat een 
ander streven bij de postzegels. We hebben bij vroegere uit
giften in staalgravure, litho of boekdruk op de kleine ruimte 
van een zegel een groote mate van detail waargenomen. Veel 
ornament, gedetaileerde wapens, landschappen, stadsgezich
ten enz. Toen kregen we in vele landen een eenvoudiger tee
kening, minder detail, maar sprekende vlakken, duidelijke 
cijfers. Als een voorbeeld noem ik b.v. de vorige en de tegen
woordige uitgaven van Finland, maar er zijn er tallooze te 
noemen, o.a. ook onze De Ruijterzegels in vergelijking met de 
Olympiadezegels. 

■ " " '■ Glazen, die in hun postzegelgrootte 
niets meer van de bedoeling te zien 

geven, terwijl, naar ik vermoed, de foto op formaat 13x18 cm. 
dit wel gedaan zou hebben. De andere beide series, de vlieg
postzegels en de kinderzegels, zijn niet zóó erg als de Goud
sche Glazen zegels. 

Gaat men fotografie evenwel toepassen zóó, dat de details 
en fijnheden onderdrukt worden (we hebben dat in de foto
grafie als gomdruk en oliedruk gekend, maar we ziJn er daar 
overheen) dan krijgt men een wazige onscherpte, die we voor 
een postzegel heelemaal niet kunnen gebruiken. 

En nu komt er nog een factor in het spel: de eigenschap 
van geldswaardig papier, dat niet al te gemakkelijk nage
maakt mag kunnen worden. Hier is de fotografie in der daad 
al zeer weinig bruikbaar. Ieder goed fotograaf kan, als hij 
wil, de nieuwe fotografische zegels reproduceeren. Zij leenen 
zich daartoe uitermate goed. En er zijn nu juist apparaatjes 
in den handel (Leica), die een nauwkeurige reproductie in 
nauwkeurige grootte op zeer fjjnkorrelig materiaal tot kin
derspel maken. De fabriek van E. Leitz te Wetzlar, die de 
Leicacamera en ook deze inrichting vervaaraigt, is beroemd 
als geboorteplaats van zeer uitstekende microscopen en wat 
zij vervaardigt kan eiken toets van nauwkeurigheid door
staan. 

De met zulk een apparaatje te verkrijgen negatieven van 
welk zegel dan ook moeten alle fijnheden tot in de allerklein
ste bijzonderheden weergeven en dus voor falsificaten een 
absoluut betrouwbaren grondslag vormen. Naar zulk een 
negatief zou een reeks volstrekt gelijke en gelijkvormige 
cliché's gemakkelijk vervaardigd kunnen worden. Voor zegels 
in één enkele kleur is dit al zeer eenvoudig. Voor zegels in 
meerdere kleuren is de zaak wat lastiger, maar toch niet zóó 
lastig, dat een bekwaam chemigraaf er geen weg mee zou 
weten. Meer wil ik hierover niet uitwijden. 
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betere. Onze fotografische zegels beschouw ik dan ook als 
een interessant experiment en niet meer dan dat. 

COLUMBUS 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

VI. 
DE ONTVANGST IN SPANJE. 

Columbus wilde nu zoo spoedig mogelijk naar Sevilla, 
waar de koning verblijf hield. Op 15 Maart vernam hij, dat de 
koningsfamilie thans te Barcelona vertoefde; zoodoende ging 
hij in Palos aan land. De kleine stad, van waar hij op 3 Augus
tus 1492 was vertrokken, zag hem na ruim acht maanden 
binnen haar muren terug. „Ik hoop bij onzen Heer, dat de 
tocht zal zijn de grootste roem voor het Christendom, of
schoon het wel zeer gemakkelijk is gegaan" — aldus eindigt 
het interessante dagboek van Columbus. 

De ontvangst te Palos was meer dan uitbundig; hierbü 
moet men niet vergeten, dat de groote meerderheid der be
manning uit het stadje afkomstig was. De vreugde werd nog 
vergroot, toen op den avond van 15 Maart Martin Alonso 
Pinzón eveneens de haven binnenviel met zijn Pinta. Ook hjj 
was dus behouden in het vaderland teruggekeerd; helaas zou 

hij niet lang zijn roem overleven; nog in April stierf hij van 
smart, dat hij door den koning geheel werd veronachtzaamd 
en zelfs niet aan het hof werd ontvangen. 

Van Palos ging Columbus naar Sevilla, na aan de koningin 
een uitvoerig relaas van den tocht te hebben gezonden. Dit 
schrijven werd door het hof met onbeschrijfelijke vreugde 
ontvangen; het enthousiasme was geweldig, ook al bleek er 
nauwelijks eenig goud te zijn gevonden. Onmiddellijk werd 
Columbus naar Barcelona ontboden, de hoofdstad van het 
land, door sommigen aangezien als zijn geboortegrond. (Men 
leze Ulloa, die tevens den nadruk legt op de toenmaals ge
bruikten vorm van zijn naam Colom!). Midden April kwam 
hij daar aan: de ontvangst was zoo mogelijk nog grootscher 
dan in Sevilla; ieder was op de been om den ontdekker toe 
te juichen. Ieder sprak over Columbus, wat wel daaruit blijkt, 
dat vermoedelijk nog in April 1493 een korte publicatie in 
druk verscheen, wat voor dien tiJd zeer belangrijk mag heeten. 
Randolph Rogers heeft een schilderij ontworpen van den in
tocht in Barcelona, waarop men in een afzonderlijke nis ter 
linkerzijde het beeld van Ferdinand ziet afgebeeld. Het schil
derij bevindt zich in het Witte Huis. 

Weldra werd Columbus door den koning en de koningin ont
vangen: Los Reyes recibén a Colon! In eerbiedige houding 
knielde hij voor de „Katholieke Majesteiten". Onder adem-
looze stilte kondigde Columbus zijn ontdekking aan; het schil
derij van Baloca geeft een zeer goeden indruk van de zaal, 
waar Columbus sprak. Op een verhevenheid het koningspaar; 
fier staat Columbus voor den troon; rondom staan de Granden 
van Spanje. Ieder is vol aandacht; men beseft, dat er iets be
langrijks wordt verkondigd; het is méér dan een gewone 
audiëntie; hier straalt de roem uit van een vroeger vrijwel 
onbekend man; hij, Columbus, is hier de eerste; niet de 
koning! Met welsprekendheid vertelt de Genuees van zijn 
tocht, van zijn tegenspoed en tenslotte van zijn ontdekking. 
Hoe hij in naam van de Spaansche koningen, doch ter eere 
Gods een weg heeft gevonden naar de landen, die Christus 
niet kenden. 

„Majesteiten! Ik heb een wereldzee ontketend en een we
reld heb ik ontsluierd; dit niet alleen tot verheffing van ons 
geloof, maar ook tot vermeerdering van de aardsche goe
deren, zoo van Spanje als de gansche Christenheid." 

Inderdaad: dat zijn de juiste woorden. Columbus heeft een 
wereldzee ontketend en een wereld ontsluierd. ZiJn roem is 
onvergankelij k. 
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Een tiental Indianen was meegenomen naar Spanje; zij 
vormden het zichtbaar bewijs van de ontdekking; helaas 
overleed een hunner op zee; drie bleven ziek te Palos achter, 
maar de zes overblijvenden waren meegekomen naar Barce
lona en werden daar aan Ferdinand en Isabella voorgesteld, 
zooals Luigi Gregori ons in beeld heeft gebracht. Een nieuw 
ras werd in Europa bekend — helaas niet tot zijn voordeel. 

Dat de Granden van Spanje weinig verblijd waren over den 
grooten roem van den kleinen burgerman, thans admiraal van 
den Oceaan, Gouverneur-generaal van de Indien, gunsteling 
der koningin en des konings — is te begrijpen. Men wilde hem 
gaarne dwarszitten. Het nageslacht heeft daarvoor ook het 
beroemde verhaal van het „ei van Columbus" uitgevonden, 
doch dit verhaal is vermoedelijk ouder dan de persoon van den 
ontdekker; mogelijk afkomstig van den bouwmeester van 
den dom van Florence, Brunellesehi. 

Tijdens zijn verblijf te Barcelona werd aan Columbus ook 
een wapen verleend; wij zien hierop den koningsleeuw en de 
burcht van het Spaansche wapen; daaronder een aantal eilan
den, door water omgeven en eenige ankers. Hij mocht hieraan 
later een devies toevoegen: 

„Por Castilla y por León 
Nuevo mundo hallo Colon." 

Hieruit blijkt ook wel het groote aanzien, waarover Co
lumbus zich bij het vorstenhuis mocht verheugen. Het was 
dan ook vanzelfsprekend, dat spoedig op rijkskosten een 
nieuwe expeditie onder leiding van Columbus zou plaats
vinden. 

DE TWEEDE TOCHT VAN COLUMBUS. 
De historicus zou geneigd zijn, ook de verdere tochten van 

Columbus uitvoerig te bespreken. Zeker zijn ook deze bij
zonder belangrijk geweest; veel interessante gebeurtenissen 
hebben zich afgespeeld, maar toch moet men zich beperken 
in de bespreking van de latere lotgevallen van onzen Ge-
nueeschen vriend: de groote lijnen moeten duidelijk worden 
aangegeven, maar dieper ingaan op de feiten kan helaas niet 
plaatsvinden. De eerste tocht is te beschouwen als het fun
dament en daarom principieel van de grootste beteekenis; de 
bovenbouw worde in groote trekken weergegeven. 

Wij schrijven het jaar 1493. Het Spaansche hof was goed 
Katholiek; het erkende dus de macht van den Paus, ook waar 
deze gerechtigd was te beschikken over de landen dezer wereld. 
Zoo had Martinus V aan de kroon van Portugal de heer
schappij gegeven over alle landen, welke men zou ontdekken 
van Kaap Bojador tot Indië; deze rechten hadden de Katho
lieke Majesteiten beloofd te zullen eerbiedigen bij verdrag van 
1479. De nieuwe Paus Alexander VI kende aan Ferdinand den 
Katholiek, zijn vroegeren koning, soortgelijke rechten toe, be
treffende de landen, welke door Spanjaarden zouden worden 
gevonden. Deze bul van 2 Mei 1493 hield echter tevens de 
voorwaarde in, dat het Katholieke geloof overal zou worden 
verbreid. De scheidingslijn tusschen het Spaansche en het 
Portugeesche machtbereik werd gesteld op den meridiaan, 
100 mijl westelijk van de Azoren. Bij verdrag van 7 Juni 1494, 
het beroemde verdrag van Tordesillas, werd deze grenslijn 
verlegd naar 370 mijl westelijk der Kaap Verdische Eilanden, 
om eventueele geschillen beter te kunnen voorkomen. Zoo zou 
eenmaal de geheel nieuwe wereld (behalve het door Cabral 
ontdekte Brazilië) behooren aan de Spaansche kroon, een be
zit dat grootendeels in het begin van de negentiende eeuw 
verloren ging, terwijl thans geen Spaansch machtbereik in de 
Nieuwe Wereld meer bestaat. 

Een kort overzicht van deze scheidingslijn is noodzakelijk 
voor een begrip van de volgende tochten. Want hierbij werd 
Columbus dringend verzocht zich vooral niet te wagen aan 
een aantasting van de Portugeesche bezittingen. 

Terwijl men de pauselijke sanctie op de plannen van Co
lumbus wachtte, werd met volle kracht gewerkt aan de voor
bereiding van een tweeden tocht. Men stelde zich ontzettend 
veel voor van de ontdekte landen: de zonderlinge combinatie 
van zieltjes winnen en goud zoeken werd algemeen voor 
oogen gesteld 

Por Dios infinitas almas 
y por el rey infinitas tierras. 

Zooveel mogelijk zielen voor God, zooveel mogelijk land (en 
goud!) voor den koning. 

Op 25 September 1493 werd 's avonds het vertreksein ge
geven aan een vloot van 17 schepen, bemand met ongeveer 
1500 man. De tegenstelling tot de eerste tocht was dus wel 
zeer sterk; echter moet niet vergeten worden, dat een groot 
deel van de kosten werd verkregen door den Joden groote 
bedragen te ontstelen! Aan boord van een der schepen be
vond zich Marchena; verder ook Diego, de broeder van Cristo-
foro, Juan Ponce de León en Juan de la Cosa, de eigenaar 
van de Santa Maria van de eerste expeditie. Begin October 
kwam men aan op de Canarische eilanden, waar men een week 
lang bleef. Toen ging het wederom in strak Zuidwestelijke 
richting naar de Nieuwe Wereld. Op 3 November liet men 
reeds het anker voor een van de kleine Antillen vallen; om
dat de dag een Zondag was, werd het eiland „Dominica", het 
eiland des Heeren, genoemd. Vandaar ging het naar Maria-
Galante, terwijl men op 10 November de ankers liet vallen 
voor Guadeloupe, een eiland, dat genoemd werd naar een groot 
Spaansch klooster. Op dit eiland vond men een bevolking, die 
in dorpen bijeenwoonde en op hoogeren trap van beschaving 
stond dan de volkjes, die men tot heden gezien had. Tot 
groote verbazing ontdekte men er ook restanten van een 
wrak, vermoedelijk afkomstig van een Europeesch schip. Zeker 
moet ook nog worden vermeld, dat men kennis maakte met 
de ananassen, welke op vele West-Indische eilanden voor
komen. Bij de voortzetting van de reis zag men in de verte 
Montserrat, Rodondo, Santa Maria de la Antigua liggen en 
bereikte op 14 November Santa Cruz. St. Cristoph was in
middels ook gepasseerd: het eilandje had Columbus, kijkend 
door een buis, om beter de blikken te kunnen concentreeren, 
in de verte ontdekt en het den naam gegeven van zijn eigen 
beschermheilige. Men heeft het wel eens voorgesteld of Co
lumbus door een verrekijker zou hebben gespeurd: die instru
menten bestonden echter nog niet. 

Weldra kwam de vloot aan bij een geweldig groot aantal 
kleine eilandjes, waaraan Columbus, denkende aan het oude 
verhaal van de heilige Ursula en haar elfduizend maagden 
(men denke aan de XI lampen van de heilige Ursula!) Santa 
Ursula y las Once Mil Virgines doopte. Vervolgens bereikte 
men een groot eiland, door sommige bewoners Boriquen ge
noemd. Columbus noemde het eiland San Juan Baptista, doch 
tegenwoordig staat het bekend als (San Juan del) Puerto 

Rico. Op 19 November ging men aan land; volgens Cecil Jane 
zou men aan de Noordkust zijn geland, volgens Thacher en 
Irving aan de Zuidkust, doch dit doet voor ons verhaal verder 
niet ter zake. Op 22 November kwam men aan bij Espanola; 
het verheugde Columbus het eiland weer te zien en vol span
ning ging men naar La Navidad, de vestiging van de vorige 
expeditie. Tot groote ontsteltenis zag men bij aankomst, op 
27 November, dat de versterking was vernield en dat alle 
achtergebleven Spanjaarden waren omgekomen. Zij hadden 
de inlandsche bevolking niet met rust gelaten, zich vergrepen 
aan vrouwen en meisjes; het optreden van de „Beschaafde 
Christenen" nam zoo'n omvang, dat de onbeschaafde inlanders 
zich genoodzaakt zagen hun tegenstanders te dooden, om niet 
zelf het slachtoffer te worden. De eerste vestiging in de 
nieuwe wereld was dus mislukt! 

Columbus voelde wel, dat op dezelfde plaats niet opnieuw 
een nederzetting kon worden gebouwd, temeer waar de ligging 
niet zeer gunstig- was. Men lichtte derhalve op 7 December 
weer de ankers en ging iets terug naar het Oosten. Het ging 
langzaam, aan, zoodat men eerst op 17 December aankwam 
bij een zeer gunstig gelegen havenplaats. De natuur was er 
prachtig; alles werkte mee en zoodoende besloot Columbus 
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hier een nieuwe nederzetting te vestigen: de eerste werkelijke 
stad van Amerika werd gesticht; ziJ werd genoemd naar de 
koningin van Castilië. Ongetwijfeld is de „Fundación de Isa-
bela" een van de meest belangrijke gebeurtenissen van de 
tweede reis. 

(Wordt vervolgd). 

DE KONINGSPOST. 
('s-GRAVENHAGE-HET LOG EN TERUG). 

Ten tijde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden 
werden de regeeringsstukken voor den prins-stadhouder, wan
neer deze op Het Loo vertoefde, door generaliteitsboden over
gebracht. Dit was een zeer kostbare wijze van verzending, 
die zelfs niet altijd de vlugste was, vooral niet sedert de in
voering van de Statenpost in 1752, toen de expeditie per pos
tillon sneller en goedkooper was geworden. De Staten-Gene-
raal waren evenwel van meening, dat de waardigheid van den 
staat het onderhoud van een bijzonderen postmeester met een 
behoorlijk aantal boden eischte, die een behoorlijk bestaan 
moesten hebben. Ze genoten een klein salaris en eenige emo
lumenten, maar ontvingen voor elke reis een ruime vergoe
ding. Voor een reis van 's-Gravenhage naar Het Loo mocht 
deze postmeester in den zomer 37 gulden en 10 stuivers, in 
den winter 46 gld., 17 st. en 8 p. vorderen, berekend naar een 
tarief van 25 uren a 30 st. in den zomer en 37 J4 st. in den 
winter, van welk bedrag de boden werden betaald. Spoed-
reizen golden meer dan het dubbele en in 1785, toen er 22 bo
den waren, ontvingen deze ƒ30,— voor een gewone en ƒ75.— 
voor êen spoedreis naar Het Loo, welk bedrag bij gesloten 
water met ƒ 3.— werd verhoogd. De terugreis werd tegen de 
helft van dit tarief berekend, maar wanneer er antwoord 
meegenomen moest worden, dan werd weer het geheele be
drag vergoed. 

Voor 't goede onderhoud „van de Utreehtsche postweg door 
't (Soerensche) Bosch na 't Loo" zorgde het prinselijk domein-
bestuur en in 1768 werd de weg nog aanmerkelijk verbreed. 
De weg liep toen van Amersfoort over Voorthuizen en Hoog-
Soeren naar Apeldoorn. Even voor Apeldoorn voerde de pa
leislaan, die toen veel langer dan tegenwoordig was, van den 
Soerenschen weg noordwaarts naar Het Loo. De nu meer 
gebruikelijke straatweg Amersfoort-Apeldoorn, het toenmalig 
wonder van goeden en snellen wegenbouw, werd in de eerste 
helft van 1809 aangelegd. 

Onder koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) verkreeg één 
der vertrekken in den rechter zijvleugel van het paleis den 
naam van postkantoor. Vermoedelijk werden hier slechts de 
stukken ter verzending gereed gemaakt, want van een bij
zondere regeeringspost was in die dagen geen sprake. Wel 
zorgde de militaire postery voor het vervoer der dépêches 
tusschen het Hollandsch-Fransche leger aan den Rijn en de 
regeering van het koninkrijk Holland via Het Loo, maar uit 
brieven van den toenmaligen intendant van het paleis blijkt, 
dat op dezen postdienst geen staat te maken viel en de cor
respondentie meestal met de gewone wagens die de verbinding 
tusschen Deventer en Amersfoort onderhielden, werd mee
gegeven. 

Na Nederland's herstel in 1813, toen koning Willem I ge
regeld en vrij langdurig op Het Loo ging vertoeven, werd een 
bijzondere estafette-dienst ten behoeve van 's konings huis in 
het leven geroepen, welke bij besluit van den postmeester-
generaal dd. 3 Augustus 1816 meer definitief werd geregeld. 
Tijdens het verblijf des konings op Het Loo vertrok lederen 
avond om 8 uur een estafette uit Den Haag en eene uit Apel
doorn, welke den volgenden morgen om 7 uur hare bestem
ming bereikten. De reis ging over Leiden, Alphen, Woerden, 
Utrecht, Amersfoort en Vocrthuizen, in welke plaatsen de 
postmeesters der toen naast de brievenposterij bestaande 
paardenposterij (in den Franschen tijd hoofdzakelijk voor het 
onmiddellijk personenvervoer in het leven geroepen) een ge
zadeld paard met postillon moesten gereed houden, om de dé
pêches over te nemen en tot het volgende paardenpoststation 
te laten brengen. 

Op de door de directeuren van het Haagsche en het Apel-

doornsche postkantoor afgegeven rijpassen stond de juiste 
tijd van vertrek aangeteekend, waarbij onderweg de post
meesters de tijden van aankomst aan en vertrek van de tus-
schenstations moesten invullen, evenals zij het daarop ver
melde aantal dépêches moesten controleeren. Directeur van 
het Apeldoornsche postkantoor was toen B. ten Hove, tevens 
waard in den (ouden) Moriaan, een aan den Deventerweg op 
de hoek van den Vlijtscheweg gelegen uitspanning. Diens 
broeder A. M. ten Hove was postmeester der Apeldoornsche 
paardenposterij. Van dit postkantoor uit moesten de brieven 
onmiddellijk na aankomst naar het paleis worden gebracht, 
wat in 1834 veranderde, toen met den gaarder van den tol 
op Het Loo (aan het noordeinde der Loolaan en in 1869 op
geheven) werd gecontracteerd en deze een vertrek zijner wo
ning in huur afstond dat tot postkantoor van het paleis werd 
gepromoveerd. In dit zoogenaamde entrepot werden de brie
ven van en voor den koning en 's konings huis ter uitreiking 
of verzending gereed gemaakt. De tolgaarder Egbert Berend 
van Weenum kreeg voor elke week, dat zijn huis als hulp
kantoor dienst deed, een vergoeding van ƒ 2.—, wat het per 
jaar gemiddeld f 40.— opleverde. Ook met den volgenden tol
gaarder B. G. H. J. van Lom werd in 1837 een soortgelijke 
overeenkomst gesloten, doch tijdens de regeering van koning 
Willem II, die zelden Het Loo betrok, werd bijna niet van 
zijn huis gebruik gemaakt. 

Kort na het aanvaarden der regeering door koning Willem 
III, toen de sedert 1845 geopende Rijnspoorweg belangrijke 
wijziging in het geheele postverkeer had gebracht, kwam ook 
voor Apeldoorn een groote verandering tot stand. De oude 
regeling, die het niet mogelijk maakte de bij het kabinet des 
konings ingekomen dépêches per omgaande post te beant
woorden, zoodat in spoedeischende gevallen van kostbare 
extra-estafettes gebruik gemaakt moest worden, werd opge
heven. Ze werd met ingang van 9 Juli 1849 door een tijdelijke 
postrit op Arnhem heen en terug vervangen, van welke ver
zendingswij ze ook voor gewone Apeldoornsche correspon
dentie gebruik werd gemaakt. De postmeester A. F. Burgers 
te Arnhem had zich voor ƒ 5.— per dag met dezen postrit, 
die alleen tijdens 's konings verblijf op Het Loo werd uitge
voerd, belast. Des morgens om elf uur ging de postillon uit 
Arnhem, kwam te half twee in den middag te Apeldoorn aan, 
vertrok van daar weer om kwart voor vier en keerde 2K uur 
later te Arnhem terug. Deze uren hielden verband met de 
aankomst van den eersten en het vertrek van den laatsten 
spoortrein te Arnhem. In dit jaar liepen dagelijks nog slechts 
twee treinen der Rijnspoor tusschen Amsterdam en Arnhem 
heen en terug. 

In 1850 kreeg Apeldoorn een tweede vaste dagelijksche 
postverbinding met Holland en werd de vorengenoemde extra-
rit tijdens het verblijf des konings niet weer ingelegd. Naast 
de bestaande nachtrit Amersfoort-Deventer, welke 's morgens 
tegen 5 uur Apeldoorn passeerde, kwam toen een postverbin
ding per diligence tot stand, die te Arnhem op den middag-
trein van omstreeks 3 uur aansloot. Er liepen in dat jaar 
reeds drie treinen per dag heen en terug. De om acht uur in 
den morgen per spoor uit Den Haag via Amsterdam-Utrecht 
verzonden stukken arriveerden 's middags omstreeks half drie 
te Arnhem en werden 's avonds half zes te Apeldoorn aan
gebracht. Verder ging des middags om drie uur per postkar 
eene zending uit de residentie, welke ruim tien uur 's avonds 
te Utrecht kwam en in den vroegen morgen (4.45 u.) te 
Apeldoorn werd afgeleverd. Deze regeling duurde tot 1857, 
toen voor de postverzendingen steeds minder gebruik van dili
gences werd gemaakt, omdat deze verkeersmiddelen, althans 
op de Veluwe, door al te groote concurrentie meestal slechts 
korten tijd bestonden en daardoor telkens verandering in de 
postadministratie vorderden. 

Op eigenaardige wijze was in dezen tijd in de verzending 
der correspondentie van het paleispersoneel voorzien. Voor
namelijk ten behoeve van dat personeel was in 1852 een 
houten brievenbus tegen het huis van den tolgaarder ge
plaatst. Voor dit recht van plaatsing ontving deze tolgaarder 
een jaarlijksche vergoeding van ƒ 10.—, welk bedrag hem door 
den op 20 Juli van dat jaar aangestelden hulpbesteller J. Vos 
moest worden betaald. Deze bus werd twee maal daags ge
licht, 's morgens en 's avonds telkens ten 8K uur, maar bvj 
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aanwezigheid van het hof ook des middags om 4 uur. In 1859 
verdiende deze hulpbesteller, die ook kantoorwerk en bestel-
lersdienst verrichtte, ƒ 100.— per jaar, maar genoemd bus
geld werd toen niet meer door hem vergoed. 

Door de ingebruiknem.ing der spoorlijn Rotterdam-Utrecht 
was de dienst weer iets ingewikkelder geworden. De voor het 
koninklijk huis bestemde stukken werden sedert 1857 twee
maal daags afzonderlijk, in z.g. gesloten pakketten, uit Den 
Haag en uit Apeldoorn verzonden. De eerste expeditie ging 
's middags 4 uur per spoor over Rotterdam naar Utrecht, 
waar ze tegen 7 uur 's avonds aankwam en om 10 uur per 
gewone postrit over Amersfoort verder ging. De tweede ver
trok te middernacht per gewone postkar naar Amsterdam, 
waar ze omstreeks ,6 uur in den morgen arriveerde, om half 
acht door den eersten trein werd overgenomen en door dezen 
om half elf te Arnhem aangebracht. Per buitengewone rit 
kwamen deze dépêches dan om half twee in den middag te 
Apeldoorn. 

Uit Apeldoorn ging de post per diligence van 9 uur 's mor
gens naar Arnhem, vanwaar de stukken tegen 12 uur per 
spoor vertrokken en via Utrecht-Rotterdam om half vijf te 
's-Gravenhage aankwamen. De tweede verzending geschiedde 
des avonds om 7 uur met een extra-rit naar Arnhem, waar 
de spoorwegadministratie de op den rijpas vermelde stukken 
overnam en met den laatsten trein, die tegen 10 uur vertrok, 
in ruim een uur naar Utrecht vervoerde. Vandaar gingen de 
dépêches per gewone postkar verder naar Den Haag, waar de 
postillon om half acht in den morgen aankwam. 

Voor de Apeldoornsche correspondentie bleven de gewone 
verbindingen, die tweemaal daags verzendingen naar en uit 
Holland moglijk maakten, bestaan, welke natuurlijk zoo noo-
dig ook voor de expeditie van regeeringsstukken werden ge
bezigd. De buitengewone ritten werden uitsluitend voor de 
koningspost ingelegd en wijzigden zich alleen in verband met 
den treinenloop der Rijnspoor. Tijdens de groote troepenver-
eenigingen in het kamp van Miliigen, die sedert 1859 bijna 
jaarlijks plaats vonden, werden de extra-ritten evenwel ook 
voor het vervoer van de militaire post ingelegd. Gedurende 
het kampement waren koning Willem III en de kroonprins 
daar vrij geregeld aanwezig. 

Gedurende het directeurschap van den heer G. P. van 
Blommestein, van 1837-1867, was het Apeldoornsche postkan
toor in het groote huis aan de oostzijde van den Arnhemschen 
weg hoek Kanaalstraat (bij de Kostersbrug) gevestigd, van 
1867-1870 aan de westzijde der Dorpsstraat bij de Loolaan, in 
een zijvertrek van de herberg „Het Hert" ondergebracht. In 
1870 werd het toen nieuw opgetrokken en daartoe ingerichte 
gebouw aan de zuidzijde van den Deventerweg in gebruik ge
nomen. In 1867 was de heer F. H. Gallé als directeur opge
treden, wien de voorbereiding der aanzienlijke postreorgani-
satie in verband met de wet van 22 Juli 1870 werd toever
trouwd. 

Tijdens het verblijf van koning Willem III op Het Loo 
stond een huisknecht van het paleis aan het postkantoor de 
aankomst der postillons af te wachten, om de stukken voor 
het civiele huis des konings in ontvangst te nemen; voor de 
dépêches van het militaire huis was dan steeds een militaire 
ordonnance aanwezig. De huisknecht bezorgde de stukken van 
beide departementen ter verzending aan het postkantoor. 

De tijdelijke rit van en naar Arnhem werd tot' 1870 geregeld 
ingelegd wanneer de directeur van het Apeldoornsche post
kantoor de aanstaande komst des konings aan de postautori-
teiten berichtte. Met ingang van 1 April 1870 werd ze even
wel als gewone dagelijksche rit ingevoerd en het rijden van 
de postkar door den stalhouder D. de Rijk te Arnhem 'voor 
ƒ 1600.— per jaar aangenomen. 

De opening van den Oosterspoorweg bracht ook groote ver
andering in de behandeling der z.g. koningspost. Den 15en Mei 
1876 werd het reeds sedert 1856 in het paleis bestaande tijde
lijk telegraaf kantoor in een bijkantoor met vereenigden dienst 
voor post en telegrafie veranderd, waar tijdens het verblijf 
van het hof op Het Loo dienst werd gedaan en dat gedurende 
dien tijd ook particulieren ten dienste stond. Dit kantoor res
sorteerde weliswaar onder Apeldoorn, maar van nu af aan 
werd de expeditie, zoowel de ontvangst als de verzending der 
koninklijke correspondentie, in verband met den treinenloop 

der op denzelfden dag geopende Oosterspoor zelfstandig ge
regeld. Voortaan werd met de groote en snelle uitbreiding 
van het geheele postverkeer rechtstreeks rekening gehouden 
en van 1 April 1905 af bleef het paleiskantoor ook bij af
wezigheid der koninklijkf. familie voor het publiek geopend 

G. A. EVERS. 

DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHT
VAART IN NEDERLANDSCH-INDIE 

door W. HAJENIUS, 
Inspecteur bü den Ned.-Indiscben P.-, T.- en T.-Dienst. 

X. 

Toen hem in 't laatst van 1926 bleek dat het „Comité Vlieg
tocht Nederland-Indië" genegen was aan een vlucht Holland-
Indië v.v. finaneiëelen steun te verleenen, ging hij met grooten 
spoed over tot de voorbereiding van een nieuwen tocht, welke 
hij binnen één maand wilde volbrengen. Verschillende instel
lingen en particulieren werden bereid gevonden de onderne
ming te steunen en dank zij de medewerking van de Neder-
landsche en de Indische Postadministratie, welke de mogelijk
heid van brievenvervoer openden en daarbij tevens een bepaald 
bedrag voor het postvervoer garandeerden, was de financieele 
grondslag spoedig verzekerd. De technische zijde leverde wei
nig moeilijkheden op, aangezien de Nederlandsche Vliegtui-
genfabriek (Fokker) een F VII toestel met 3 Siddeley-Lynx 
motoren ter beschikking stelde. 

Den len October vertrok het vliegtuig — de „Postduif" ge
naamd — bemand met de beeren Koppen, Frijns en Ellerman, 
uit Schiphol. Na een regelmatige vlucht werd den tienden Oc
tober 1927 Batavia bereikt. Den 17en van die maand werd de 
terugtocht aanvaard; den 28en streek de „Postduif" behouden 
met de luchtmail van Ned.-Indië voor Nederland te Schiphol 
neer. 

Voor de rechtstreeksche verzending per vliegtuig van Ne
derland naar Ned.-Indië was in Nederland, boven het gewone 
port en recht, een extra-recht (luchtrecht) verschuldigd, het
welk was bepaald op: 

a. voor brieven, drukwerken, documenten, monsters en 
Braille-geschriften ƒ 10.— per 20 gram of gedeelte daarvan; 

b. voor elke briefkaart en voor elk der twee deelen van een 
briefkaart met betaald antwoord ƒ 2.50. 

Het luchtrecht werd door middel van gewone frankeerzegels 
voldaan. De zendingen waren verder van een aanwijzing te 
voorzien, dat verzending per vliegtuig werd verlangd. De uit 
Nederland per „Postduif" te verzenden stukken moesten naar 
het postkantoor te Amsterdam worden opgezonden, alwaar 
met een bijzonder voor dat doel vervaardigden rubberstempel 
met rondschrift „Postvlucht Nederland-Ned.-Indië" de fran
keerzegels werden afgestempeld. 

In Ned.-Indië werd bij Gouvernementsbesluit van 30 Ja
nuari 1921, nr. 21 (Stbl. nr. 30) het boven het gewone port 
en recht verschuldigde luchtrecht voor de per vliegtuig recht
streeks van Ned.-Indië naar Nederland te verzenden stukken 
op bovenvermelde bedragen vastgesteld. De frankeerzgels 
dienende tot kwijting van het gewone port, c.q. het aanteeken-
rccht, werden ten kantore van afzending met den gewonen 
dagteekeningstempel vernietigd, terwijl de frankeerzegels ter 
voldoening van het luchtrecht door een der postkantoren 
Weltevreden, Palembang of Muntok, welke met het vliegtuig 
de „Postduif" een brievenmaal voor Amsterdam verzonden, 
met een bijzonder voor dat doel vervaardigden rubberstempel 
met randschrift „Postvlucht Ned.-Indië-Nederland" onbruik 
baar werden gemaakt. 

Ondanks het vrij hooge luchtrecht werd van de verzending 
per „Postduif" een vrij groot gebruik gemaakt. 

Door Nederland werden met de „Postduif" verzonden 669 
gewone en aangeteekende brieven en 1423 gewone en aan-
geteekende briefkaarten, totaal 2092 stukken, waarvoor aan 
luchtrecht was ontvangen ƒ 10670.—. 
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Door Ned.-Indië werden aan luitenant Koppen de volgende 
aantallen ten vervoer medegegeven: 

van Weltevreden 1287 gewone en aangeteekende brieven, 
3054 gewone en aangeteekende briefkaarten, 1 overig stuk, 
totaal 4342 stukken; 

van Palembang 41 gewone en aangeteekende brieven, 153 
gewone en aangeteekende briefkaarten, totaal 194 stukken; 

van Muntok 24 gewone en aangeteekende brieven, 82 ge
wone en aangeteekende briefkaarten, totaal 106 stukken; 

totaal van deze drie kantoren 1352 gewone en aangetee
kende brieven, 3289 gewone en aangeteekende briefkaarten, 
1 overig stuk, totaal generaal 4642 stukken, waarvoor aan 
luchtrecht werd ontvangen ƒ 22.932,50. 

De binnenlandsche proefluchtpostdienst. 
In het jaar 1927 bleef het niet alleen bij een vlucht op het 

traject Rotterdam-Marseille en een verkenning van den lucht
weg naar Ned.-Indië. Ook in Indië zelf werd een serie vluch
ten uitgevoerd, welke eerig inzicht moest geven in de moge
lijkheden van een luchtpost- en passagiersvervoer in dit 
eilandenrijk. 

In genoemd jaar toch kon een proefluchtpostdienst worden 
georganiseerd op het traject Batavia-Soerabaja, waarop de 
Commissie voor den LuchtverTceersdienst, zooals wij hebben 
gezien, reeds jaren geleden had aangedrongen. 

De legerluchtvaartafdeeling beschikte over voldoende ma
terieel om dien dienst te kunnen onderhouden. Door den leger
commandant werd terzake dan ook een plan ontworpen, het
welk bij de Ned.-Indische postadministratie warmen steun 
vond en door de regeering werd goedgekeurd, met gevolg, 
dat gedurende het tijdvak 2 Juli tot en met 30 November 1927 
door de luchtvaartafdeeling van het leger een luchtdienst 
werd onderhouden tusschen Bandoeng, Weltevreden, Semarang 
en Soerabaja in aansluiting te Tandjongpriok op de uit- en 
thuisvarende mailbooten van de Stoomvaart-Maatschappijen 
„Nederland" en Rotterdamsche Lloyd. 

Gedurende de eerste maand werd voor het vervoer van 
poststukken met dezen dienst geen luchtrecht boven het ge
wone port en recht geheven. 

Met ingang van 7 Augustus 1927 werd, ter uitvoering van 
hetgeen was bepaald bij het Gouvernementsbesluit van 10 
Juni 1927, nr. 1 (Staatsblad 1927, nr. 333) voor de verzending 
per vliegtuig boven de gewone porten en rechten een extra-
recht — luchtrecht — geheven, hetwelk in gewone frankeer-
zegels moest worden gekweten. Dit luchtrecht, hetwelk zoo
wel in Nederland als in Ned.-Indië was verschuldigd voor de 
zendingen, welke hier te lande per vliegtuig moesten worden 
vervoerd, was gesteld op 40 cent per 20 gram of gedeelte 
van 20 gram voor zoover betrof: brieven, drukwerken, nieuws
bladen en bijvoegsels, documenten, monsters en Braille-
geschriften en op 40 cent voor elke briefkaart en voor elk der 
twee deelen van een briefkaart met betaald antwoord. Dit 
luchtrecht gold zoowel voor gewone als voor aangeteekende 
zendingen. 

Brieven en doosjes met aangegeven waarde, postwissels, 
postpakketten, alsmede zendingen voor andere landen dan 
Nederland, waren van verzending per luchtpost uitgesloten. 
De stukken moesten zijn voorzien van de aanwijzing „Per 
Luchtpost". Speciale frankeerzegels of poststempels werden 

_niet gebruikt. 
Met ingang van 18 Augustus 1927 werd echter ook de ge

legenheid geopend om met den luchtpostdienst Soerabaja-
Semarang-Weltevreden gewone en aangeteekende correspon
dentie voor het overige buitenland mede te geven. De be
hoefte hieraan was n.1. in de praktijk gebleken. De stukken 
moesten worden voorzien van het opschrift „Par Avion, ex-
clusivement aux Indes Néerlandaises". 

De reis uit Soerabaja vond aanvankelijk Dinsdagsmiddags 
plaats tot Semarang vanwaar den volgenden dag werd door
gevlogen naar Weltevreden. Het bleek echter, dat bij vertrek 
uit Soerabaja des Woensdagsmorgens ook de aansluiting op 
de mailboot, welke ten 12 uur 's middags dien dag van Tand
jongpriok vertrekt, kon worden gehaald. In verband hier
mede werd met ingang van 17 Augustus het vertrek uit Soe
rabaja op Woensdagmorgen gesteld. 

Het geheven luchtrecht bleek te hoog te zijn, weshalve door 

de Ned.-Indische postadministratie werd voorgesteld, dit tot 
een zoodanig bedrag te verlagen, dat het voor niemand een 
beletsel zou kunnen vormen om van den luchtdienst voor de 
verzending van correspondentie gebruik te maken. Aangezien 
de regeering de voorgestelde verlaging goedkeurde, werd bij 
Gouvernementsbesluit van 3 September 1927, nr. 3 (Staats
blad 1927, ni". 437) met ingang van 2 October 1927 het lucht
recht van 40 op 10 cent teruggebracht. 

De resultaten van dezen luchtpostdienst bleven beneden de 
verwachting, ook nadat het luchtrecht was verlaagd. Van 
Soerabaja naar Weltevreden waren de uitkomsten bevre
digend, niet alleen voor wat betreft de uitgaande mail, doch 
ook voor de binnenlandsche luchtpost, eerstens wijl de lucht
dienst steeds op een vasten dag werd uitgevoerd en voorts, 
omdat de tijdwinst daar het sterkst naar voren kwam. In 
omgekeerde richting was het binnenlandsch verkeer onbe
vredigend, evenals het mailvervoer. Voor de binnenlandsche 
luchtpost moet dit stellig worden toegeschreven aan de om
standigheid, dat het vertrek der vliegtuigen van Bandoeng 
naar Weltevreden en van daar naar Soerabaja werd geregeld 
naar het variëerende tijdstip van aankomst van de Neder-
landsche mailbooten te Tandjongpriok. Die booten kwamen 
bovendien niet steeds op denzelfden dag aan. Wat de aan
komende mail betreft, bleek men zich, zeer begrijpelijk, in 
Nederland niet voldoende bewust van het feit, dat, nadat een 
brief eenige weken ondarweg was gweest, aan het eind een 
paar dagen gewonnen konden worden. 

De uitkomsten van het passagiersvervoer waren daarente
gen zeer bevredigend. De mogelijkheid tot passagiersvervoer 
werd den 13en Augustus 1927 geopend. In aanmerking ge
nomen dat de dienst werd onderhouden met open legervlieg
tuigen, welke niet het comfort bieden van een verkeersvlieg
tuig, gaven de resultaten van het passagiersvervoer goede 
verwachtingen vdor een definitieven burgerlijken verkeers
dienst. 

Met betrekking tot het luchtpostvervoer kunnen de volgende 
cijfers worden gegeven. 

In het tijdvak, gedurende hetwelk voor de verzending per 
luchtpost geen luchtrecht werd geheven, werd gemiddeld per 
heenreis, d.i. van Weltevrden naar Semarang en Soerabaja, 
ongeveer 693 kg. bruto en per terugreis gemiddeld ongeveer 
165 K kg. bruto aan mail en binnenlandsche post vervoerd. 

In de periode van 7 Augustus 1927-28 September 1927, 
waarin een luchtrecht van 40 cent voor elke briefkaart en 
van 40 cent per 20 gram voor de brieven en overige post
stukken werd gevorderd, werden op de heenreizen van den 
luchtpostdienst van Weltevreden naar Semarang en Soera
baja in totaal 132 stukken per luchtpost verzonden. In de
zelfde periode bedroeg het totaal aantal luchtpoststukken in 
omgekeerde richting 2468 stuks. 

Gedurende de periovle 2 October 1927-30 November 1927, 
waarin een luchtrecht van 10 cent per briefkaart en per 20 
gram voor briev^en en overige stukken moest worden betaald, 
werden in totaal per luchtpost op de lijn Weltevreden-Sema-
rang-Soerabaja verzonden: op de heenreizen 366 poststukken, 
op de terugreizen 7241 poststukken. 

(Wordt vervolgd). 

Ter bescherming 
Van Verzamelaars 

en Handelaren 
^ 

België. 
Reeds gedurende eenigen tijd worden van verschillende zij

den o n g e t a n d e exemplaren van de volgende zegels aan
geboden: 

Olympiade-serie van 1920, de 3 waarden; de 65 centimes 
Dendermonde (Yvert nr. 182); de weldadigheidszegel van 
1922 (Yvert nr. 189); de 25 centimes van 1919 (Yvert nr. 
164), Perron liégeois; de 50 centimes van 1921 (Yvert 
nr. 187). 

Deze zegels bestaan in e c h t e stukken ongetand; waar 
wy in deze waarschuwing op doelen' heeft betrekking op 
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V a 1 s c h e exemplaren, die overigens zeer nauwkeurig zijn 
nagemaakt. Men zij dus op zijn hoede en koope deze stukken 
slechts van betrouwbare adressen, die volle garantie voor 
hun echtheid geven. 

V. B. 
Duitschland. 
In het vorige nummer waarschuwden wij tegen de koer-

seerende 3 pfennig bruin (Ebert) en 4 pfennig lichtblauw 
(Hindenburg) op dik papier en met de afwijkende tanding 
ilyj. De heer M. te Rotterdam zendt ons een brief ter inzage, 
afkomstig van zijn correspondent in Duitschland, waaruit 
blijkt, dat het aanbrengen van een privé-tanding en het gom
men van dergelijke uitknipsels om ze dan als normale fran-
keerzegels te benutten, volgens de Duitsche wetten niet straf
baar zou zijn. De conclusie, waartoe de briefschrijver dan 
komt, dat deze zegels dus als authentieke stukken zijn aan te 
merken, kunnen wij echter niet deelen. Als iemand door de 
mazen van het net weet heen te kruipen en dus den straf
rechter ontloopt, kan zijn daad toch zeer zeker op moreele 
overwegingen afkeurenswaardig blijven. Dezelfde zienswijze 
blijven wij toegedaan wat deze „zegels" betreft; wat meer is: 
het feit, dat de overtreding onder geen strafwetartikel valt, 
verandert aan het karakter van maakwerk niets. 

V. B. 

Rumenlë. 
Wederom zijn vervalschingen te melden van de herinne

ringszegels van 1903 (postslede). Als voornaamste kenmerken 
der valsche stukken worden gemeld: wit dik i.p.v. dun, licht 
rose getint papier; tanding 14:13;^ i.p.v. 14:13)4• 

De linten op den hoed van den postiljon hebben bjj de echte 
zegels den vorm van een zwaluwstaart, d.w.z. splitsen zich 
op eenigen afstand van elkander, vallen dus gedeeltelijk sa
men; bij de valsche wapperen van den hoed twee a f z o n 
d e r l i j k e linten. 

De arceering van de linkerpaarden is bij de valsche forscher 
dan bij de echte en raakt de rechterpaarden; bij de echte zijn 
deze lijntjes zeer fijn en raken de rechterpaarden niet. Voorts 
is bij de valsche zegels de kleur matter. 

V. B. 

GIBBONS' AIR STAMP CATALOGUE. 
UITGAVE STANLEY GIBBONS LTD., STRAND 391, 

LONDON. PRIJS 2/6. 
Het is nog maar kort geleden dat deze firma een lucht

postcatalogus uitgaf, die in dit blad aangekondigd en aan 
een bespreking onderworpen werd. Thans ligt de tweede uit
gave reeds voor ons, een bewijs, hoezeer het werk in den 
smaak is gevallen. Wij gaven bij de eerste bespreking als on
zen wensch te kennen ook de stempels te vermelden, wilde de 
catalogus aanspraak kunnen maken op volledigheid. Blijkens 
het voorwoord bij de tweede uitgave blijft het werkje beperkt 
tot een lijst van alle luchtpostzegels met prijsnoteeringen 
voor gebruikt en ongebruikt zonder nadere omschrijving der 
afstempelingen. 

Als bewijs van den sterken aanwas der luchtpostzegels 
moge dienen, dat deze catalogus bestaat uit ruim 120 pagina's, 
keurig gedrukt en rijkelijk van cliché's voorzien. Voor hen, 
die geen verdere orienteering behoeven dan de vermelding van 
wat er aan luchtpostzegels bestaat, zal het werkje, in handig 
formaat gehouden, ongetwijfeld van groot nut ziJn. 

v. B. 

KSIEGA ADRESOWA FILATELISTOW POLSKICH 
of op z'n Hollandsch: adresboek voor koopkrachtige Poolsche 
Philatelisten. Wie daarin belangstelt, kan zich dit werk aan
schaffen tegen den prijs van 18 Fransche francs of $ 0,75 

bij de uitgeef ster „Pilatelista", Ciechoiinek-Bad (Polen). Hij 
zal zich dan wellicht even hard verwonderen als schrijver 
dezes, dat men in staat is geweest ruim 150 bladzijden te 
vullen met namen van koopkrachtige verzamelaars in Polen. 

V. B. 

PHILATELIE EN GESCHIEDENIS. — J. W. GOETHE 
DOOR MR. J. H. VAN PEURSEM. 

NR. 11 DER BEKENDE SERIE. 
UITGAVE VAN PHILATELIE EN GESCHIEDENIS, 

ZEESTRAAT 40, DEN HAAG. 

Wederom een aardig, keurig uitgevoerd boekje, dat onge
twijfeld belangstelling zal trekken. Voor den luttelen prijs 
van 20 cent is het te verkrijgen bij de uitgeef ster, postreke
ning 188282, en bij vele handelaren. 

v. B. 

Lid nr. 314 'Ned. Ver. vraagt: 
1. Hoe komt het, dat van Engeland nr. 55 Yvert nooit 

de boekletters Q, R, S en T voorkomen? 
Antwoord: Dit zegel werd gedrukt in vellen van 16 hori

zontale rijen van 12 zegels, in het midden door een witte 
strook verdeeld in 2 blokken van 8x12. Zoowel de horizontale 
als ook de verticale rijen werden vanuit den linkerbovenhoek 
doorloopend met nummers voorzien volgens het bijgaande 
schema, zoodat dus horizontaal de L en vertikaal de P be
reikt wordt; het rechteronderhoekzegel had dus de letters 
L P / P L . 

A B C D . . . . L 
IA A 

|A A 
A B 

| B A 
A C 

C A 
A D 

D A 
• 

1 • 

B A 

A B 
B B 

B B 
B C 

C B 

C A 

A C 
C B 

B C 
C C 

C C 

D A 

A D 
D B 

B D 

. . . . 

L P 
Rechter 1 

onderhoek- 1 
zegel 

P L 1 
2. Is het juist wat in Michel staat, n.1. dat van Engeland 

nr. 49 Yvert de plaatnummers gaan van 1-20 met uitzondering 
van nr. 2 ? Vraagsteller heeft de nummers 7, 16, 17 en 18 
ook niet kunnen vinden. 

Antwoord: Inderdaad is dit een vergissing van Michel. 
De plaatnummers 2, 7, 16, 17 en 18 bestaan niet. Ook Yvert 
vermeldt ze niet. Bij Michel is dit vermoedelijk een drukfout, 
aangezien hij bij het prijzen der diverse platen de nrs. 7, 16, 
17 en 18 ook niet noemt. 

BöLIAN. 
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EEN WERELDBEROEMDE VERZAMELING VERKOCHT. 

In Maart van hêt vorige jaar overleed de bekende Engel
sche verzamelaar W. Doming Beckton, die een tijdlang presi
dent was van de Royal Philatelie Society te Londen. 

Zijn verzameling werd tegen een hoog bedrag, dat tot op 
heden niet bekend werd, verkocht aan twee Londensche post
zegelhandelaren. 

Stamp Collecting vertelt over deze collectie het volgende. 
Zij werd in 1880 opgezet en bevat de zegels tot ultimo 1890. 
Op een van de bladen teekende Beckton nauwkeurig aan de 
aantallen zegels, die hjj aan de verzameling in den loop der 
jaren toevoegde. Op 3 April 1880 was dit 584; op 31 De
cember 1930 was het aantal van 154021 stuks bereikt. 

Deze wereldverzameling was sterk gespecialiseerd, in het 
bijzonder in Italiaansche staten, Griekenland, Roemenië, 
Straits Settlements, WestGriqualand en Britsch Bechuana
land. Voorts bevat zij tal van blokken en veldeelen, waarvan 
genoemd worden een blok van zes van de 1 shilling donker
groen Kaapsche driehoeken, een blok van 30 van de 20 grana 
van Sicilië, een blok van 50 stuks van Frankrijk, 25 centimes, 
republiek met kop van Napoleon III. 

Verschillende zeldzaamheden zijn door aankoop verworven 
uit de beroemde Perrariverzameling; zeer interessant uit 
een geschiedkundig oogpunt zijn de albumbladen uit de ver
zameling van wijlen sir Daniel Cooper, den stichter der Royal 
Philatelie Society. 

Zooals bij een vooraanstaand verzamelaar als de overledene 
was te verwachten viel, is de kwaliteit van het bijeenge
brachte prima. 

De collectie was in eerste instantie gekocht door Sefi, Pem
berton & Co. te Londen, die daarna het grootste deel over
deed aan Stanley Gibbons. 

Het pleit voor de stabiliteit in de waarde der post
zegels dat onder deze tijdsomstandigheden een dergelijke 
zeer belangrijke koop tot stand kon komen. 

DE „TALKIE" IN DIENST DER PHILATELIE. 

Een Engelsche postzegelhandelaar heeft een sprekende film 
over Philatelie laten maken, welke gedraaid wordt in een ci
nema te Bournemouth. Naar men zegt valt deze nieuwigheid 
zeer in den smaak van het publiek, dat op aanschouwelijke 
wijze vertrouwd wordt gemaakt met de grondbeginselen van 
onze liefhebberij of wetenschap (naar verkiezing). 

DE ENGELSCHE TARIEFWET EN DE POSTZEGELS. 

Op vragen van handelaarszijde in hoeverre de Engelsche 
tariefwet van toepassing is op den invoer van postzegels, 
werd geantwoord, dat k o e r s e e r e n d e ongebruikte post
zegels van de geheele wereld zonder belasting kunnen worden 
ingevoerd, doch dat b u i t e n k o e r s z i j n d e zegels uit 
het Britsche wereldrijk en andere landen onder het tarief 
vallen. 

De Engelsche postzegelhandelaren hebben terstond maat
regelen beraamd om deze beslissing ongedaan te maken. 

Het wil ons voorkomen, dat de Engelsche regeering te veel 
Iet op een klein voordeel, te verkrijgen uit de te heffen in
voerrechten, doch dat zij over het hoofd ziet, dat de handel 
zich kwalijk aan dezen maatregel zal kunnen aanpassen, 
waardoor de internationale postzegelhandel zich zal ver
plaatsen. Frankrijk heeft dit reeds tot zijn schade ondervon
den. De internationale handelaarsbeurs, die haar bijeenkom
sten te Parijs hield, werd door het heffen van invoerrechten 
op postzegels zóó belemmerd in haar werk, dat deze zich ver
plaatste naar Londen. Gaat men daar den zelfden weg uit, 
dan zal de Londensche postzegelmarkt daarvan ongetwijfeld 
ernstige nadeelen ondervinden. 

RAPHAEL TANI t 

Uit Brussel vernemen wij het overlijden van den bekenden 
postzegelhandelaar, wiens naam hierboven is vermeld. 

Italiaan van geboorte, begon Tani in 1860 een postzegel
handel te Florence met zijn vennoot Gelli. Na een kort ver
blijf te Parijs vestigden zij zich in 1893 te Brussel, waar de 
firma nog steeds onder dezen naam bestaat. 

De overledene bereikte den hoogen ouderdom van 78 jaren. 

EEN DIERENTUIN IN HET BERLIJNSCHE 
POSTMUSEUM. 

In dit museum wordt thans een verzameling postzegels ten
toongesteld, waarop uitsluitend dieren zijn afgebeeld (tij
gers, olifanten, apen, vogels en visschen enz.). 

Hoe goed ook wellicht bedoeld, begrijpen wij van een der
gelijke verzameling het nut niet. 

SANTA CLAUS. 

Een interessant verhaal komt weer uit Amerika; wij von
den het in de „Postmarke" vermeld. In den staat Indiana be
staat een postkantoor dat „Santa Claus" heet. Zooals men 
weet is Santa Claus de naam van het Amerikaansche Kerst
mannetje, en voor enkele jaren kwamen enkele menschen op 
het idee om hun kerstpost van Santa Claus uit te laten ver
zenden (het toezenden van brieven aan een ander postkantoor 
om ze daar te laten stempelen en verzenden is in Amerika een 
veelvoorkomend verschijnsel, dat door de post in de hand 
gewerkt wordt, die gewoonlijk herinneringszegels de eerste 
dagen slechts aan enkele postkantoren verkrijgbaar stelt, en 
men kent de Amerikaansche liefhebberij in firstdaycovers). 
De ontvangers van de Kerstkaarten kregen dus hun post 
direct uit Santa Claus, hetgeen zóó in den smaak bleek te 
vallen dat genoemd postkantoor het tegen kersttijd hoe langer 
hoe drukker kreeg. In het afgeloopen jaar kreeg de postdirec
teur daar zulke hoeveelhden post ter verzending, dat hij de 
drukte niet de baas kon en haastig extra personeel gezonden 
werd om alles weg te werken. Aan de posterijen was dit verre 
van aangenaam, en zij besloot daarom eenvoudig, den naam 
van het postkantoor te veranderen. Daartegen ontving zij 
echter zooveel protesten, dat zij dit plan weer moest laten 
varen. In dit jaar zal ervoor gezorgd worden, dat het per
soneel tegen Kerstmis zal ziJn uitgebreid. 

Gelukkig Amerika, besluit de „Postmarke", dat zich over 
zulke dingen nog zorgen maken kan. 

B. 

JOHANN WOLFGANG GOETHE. 
Op 22 Maart herdenkt de gansche wereld den voor honderd 

jaren overleden dichterheros Goethe. Groot dichter, groot 
denker, man van de wetenschap — ja, wat is Goethe niet 
geweest. Met eerbied gaan de gedachten der menschheid uit 
naar Weimar. „Kommt nach Weimar. Goethejaar 1932" roept 
ons het poststempel toe; „Gedenkt der deutschen Volksspende 
für Goethes Geburtsstätte" zegt het stempel van Berlin C. 

■ I Goethe- / * \ 
■ 1 Jahr < \ 
■ I 1932 V ^ 

„Goethe: Frankfurt stickt voller Merkwürdigkeiten", ,Goethe
jahr 1932" zonder meer Frankfurt. Ja — met volle recht mag 
men het jaar 1932 Goethejaar noemen, in eerbiedige gedach
tenis aan Duitschlands grootsten dichter, aan 's werelds 
grootsten muzenzoon. 

V. P. 
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DE WERELD VEREENIGD. 
In het gebied van de Panama-kanaalzone verschenen be

halve eenige vliegzegels en zegels met portretten van per
sonen, die zich biJ den aanleg van het kanaal verdienstelijk 
hebben gemaakt, zooals Smith, Rousseau en Hodges, een serie 
portzegels waarop men onder het wapen van de kanaalzone 
(een zeilschip te midden van de het kanaal omgevende bergen) 
de merkwaardige wapenspreuk vindt: The land devided •— 
the world united. Inderdaad het land werd gesplitst, de 
wereld vereenigd; door het kanaal immers werd de afstand 
tusschen verschillende landen met meerdere dagreizen ver
minderd. 

PHILATELIE EN GESCHIEDENIS. 
Op 22 Februari j.1. werd ook in ons land het bicentennial 

van Washington feestelijk herdacht op meerdere plaatsen, 
o.a. door een receptie ten huize van den Amerikaanschen ge
zant. Doch waar wij hier op willen wjjzen, is de tentoonstelling 
van de firma Keiser, Passage, Den Haag. Daar was gedu
rende de Washington-week een schitterende collectie Wash-
ington-zegels te zien; wij wijzen op de stad-zegels van New-
York, op de blauwe 90 ets. van de U.S.A., op de X cts., nr. 2. 
en den foutdruk 5 ets. rood in paar. Vrijwel alles wat phila
telistisch op Washington betrekking heeft, was aanwezig, 
terwijl daarnaast een aantal groote portretten en foto's van 
Mount-Vernon de tentoonstelling voor niet-verzamelaars even
zeer ineressant maakte. Zelfs officieele belangstelling heeft 
niet ontbroken. 

KRONIEK. 
Als gevangene van de tegenwoordige Peruaansche regee

ring, is op 6 Februari j.1. de ex-president van Peru, Augusto 
Bernardino Leguia overleden. Over zjjn persoon wordt zeer 
verschillend geoordeeld: volgens sommigen was h\j een bloed
dorstig geweldenaar, anderen beschouwen hem als een uit
nemend bestuurder van zijn land. Hij was van 1919 tot 1930 
president van de republiek en leefde sindsdien als politiek 
gevangene. 

Zijn portret vinden wij op de 5 c. van 1919, de 1 sol van 
1921 en op de 10 c. van 1925, welk laatste zegel werd over
drukt met een wapen. 

Op schrikkeldag 1832 werd Francisco de Paula Santander 
gekozen tot president van de Republica de Nueva Granada, 
het latere Colombia. Hij had in den bevrijdingsoorlog aan de 
zijde van Simon Bolivar meegestreden en zich reeds in meer
dere functies verdienstelijk gemaakt voor zijn land. Het por
tret van Santander ziet men op de 20 ets. van 1910 van Co
lombia, op de 4 ets. van 1917 en 1926 en op de 5 ets. van 1925. 

V. P. 

DE ENGELSCHE STAAT GAAT ZIJN ZEGELS 
ZELF DRUKKEN. 

Naar Stamp Collector's Fortnightly meldt zal de Engelsche 
post, na afloop van net loopende contract met Waterlow & 
Sons Ltd., zelf de vervaardiging van de postzegels ter hand 
nemen. 

Dit contract eindigt ultimo 1933; het is niet onwaarschijn
lijk, dat een verlenging ervan wordt aangegaan voor den tijd, 
noodig voor het treffen van verschillende maatregelen al
vorens tot het drukken op de staatsdrukkerij te Harrow kan 
worden overgegaan. 

I^O€SIMIDiriHI, 
VIA GREINA 2 , 

©Äl^©, IWDirSlil̂ lLÄ 
(W. WINDRATH's OPVOLGER). 

Ë[ 

^ 

i 

V. 

TANDINGEN, TYPEN EN AFWIJKINGEN 
ZIJN MIJN SPECIALITEIT. 

Prijslijsten en goedkoope aanbiedingen met 
prijzen in Nederlandsche munt op verzoek. 

VRAAGT MIJN ZICHTZENDINGEN ! 
U bekomt werkelijk voordeelige prijsnoteeringen, 
— Een enkele bestelling zal het U bewijzen. — 

S.v.p. prima referentiën. 
ERIC SMITH, 

Lid: Ned. Vereeniging van Postzegelverzamelaars, 
,Breda", „Hollandia" en Weltevreden. 

(26) .J 
Prachtig ru i lmater iaa l . 

Vliegpost \y2, 4H en 7i/^ gld. f 1,50 
7^4 gld. per 10 stuks „ 3,50 

„ 40 et. per 10 stuks „ 1,20 
10,15 en 60 et. p. 10 series „ 2,25 

Redding, 10 ct., per 10 stuks „ 0,30 
Porto, 25/114 en 25/7ï/^ et. p. 10 stel „ 0,75 
1 Gulden, jub. 1923, per 10 stuks „ 1,60 
Tentoonstelling Den Haag compl. „ 1,75 
Qoudsche Glazen, per serie „ 0,30 
Porto extra. Giro 4021S. Zichtzendingen 

aan Vereenigingen en Clubs. 
Vraagt prilscourant. 

jrOHIV G O B D B , 
Brederodestraat 46, Amsterdam,W. (9) 

Begunstigt de adverteerders! 

is het gironr. voor uw 
vrijwillige bijdrage voor 
het JUBILEUM-BOEK. 

Goedkoope Aanbieding. 
België, nr. 221—233 ƒ3,90 
België, Orval, nr. 258—266 - 3,5C 
IJsland, vliegpost, nr. 4—8 - 1,4C 
Monaco, nr. 48—50 - 0,90 
Monaco, nr. 73—103 „ - 3.25 
Ned.-Indië, vliegpost, nr. 1—5 - 3.25 
Ned.-Indië, vliegpost, nr. 12 - 1,10 
Italië, nr. 244—250 - 2,25 
Rusland, vliegpost, nr. 10—13 - 3,— 
San Marino, nr. 53—61 
San Marino, nr. 62—67 
Rusland, nr. 139—149 
Rusland, nr. 227—230 ...... 
Marienwerder, nr. 11—24 

•1,85 
■1,45 
0,50 

.0,70 
1,50 

Suriname, nr. 124—130 - 1,50 
Suriname, Do. X, gebruikt en ongebruikt 
voorradig Prijs op aanvraag. 

Franco rembours of postwissel. 

J. J. A. ENGELKAMP, 

Spui 13, Amsterdam. (20) 
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A D V f R T E N T l Ë N m 
Prijs dezci adver ten t ies : 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
P o s t z . w o r d e n niet in beta l ing gen . 

Xe koop aaneeboden: 
Neder!. Luchspost 40 et. per 100 f 8,50 

„ „ 10, 15, 60 et. gebr p. 100 f 16,— 
1S98, f I,—, f 2,50 en f j , — per 100 f 12,— 
Groote sorteering Ned, en Kol., gebr. enongebr. 
ook verzamelingen. B . J . A b r a h a m s , 
Stille Veerkade 10, Den Haag, Tel. 116976. (67) 

M. J. H. TOORENS, 
N e d . P o s t z e g e l b e u r s , 

S t a t i o n s w e g 2 , - Den H a a g . 
S p e c i a a l v o o r w e d e r v e r k o o p e r s . 
Boekjes met zegels en restant-collceties. 

Vraagt zichtzendmg. 
R u i i b o e k j e s voor 400 exemplaren per 10 
stuks t 0,50 plus porto. Sterk groen omslag. 

Giro 120543. 
T e k o o p g e v r a a g d : Europa-verzameling. 

(64) 

Te koop gevraagd: N e d e r l a n d s c h e K i l o ' s . 
L u c h t p o s t : 10, 15,60 c. ongebruikt; id. 75 
c. gebruikt.; ïd. f 1,50, f 4,50, f 7,50 gebruikt 

B . a . A B R A H A A I S , 
S t i l l e V e e r k a d e 10 , - Den H a a g , 

T e l e f o o n 1 1 6 9 7 6 . (65) 

N e d e r l a n d en K o l o n i ë n , 
gebruikt en ongebru kt, typen, tandingen, 
ver onder a.le prijslijsten, in pn t,a kwaliteit, 

koopt U bi j : V A N S E V E N T E R ' s 
P o s t z e g e l h a n d e l , Ga ler i j 4 , - R 'dam. 
Z E N D T M \ N C O - L I J S T E N . (28) 

B o d g e v r a ^ é d 
op 100 stuks rolt. tweez. met 
waterm. 2, 4, 5, 6, 7J^, 10, 221^, 35 
en idem zonder waterm. 21-2, 9, 
12J^ct. Ondtrno. 61 van dii blad. 
T E K O O P een partij philatel. literatuur, 
w.o. eomplete jaarg. Ned. Maandblad voor 
Phil, en oude tijdsciiritten, zooals John Gray's 
Postzegelnieuws, Wereldpost, Postzegelnïeuws 
(uitgave R. Kmgma), enz. Nadere bijzonder
heden op aanvraag. Brieven onder No . 56, 

bureau van dit blad. 

Te koop gevraagd kaart of briefomslag, af
komstig van de mail van de „Ooievaar" 
voorzien van stempel: 
Beschadigd door ramp ,.Ooievaar". 

Brieven met prijsopgave onder no. 57, aan 
het bureau van dit blad. 

T e k o o p g e v r a a g d : 
„Goudsche Glazen", gebruikt en ongebruikt; 
f 2,50 op beide f 10,— gebruikt; 21, 36, 60 
zwart en 70 cent gebruikt. 

B . J . A . B R A . H A i n S , 
Den H a a g , - S t i l l e V e e r k a d e 10, 

T e l e f o o n 1 1 6 9 7 6 . {66) 

V A N S F V E N T E R ' s P o s t z e g e l h a n d e l . 
G A L E R I J 4, - R O T I E H D A M , 

levert tegen zcer billijke pri jzen Euro
pa e n O v e r z e e . Spec iaa l a d i e s voor 
H. H., die t y p e n , enz . v e r z a m e l e n . 

Z i r h t z e n d i n g e n tegen referent ièn . 
Lever ing v o l g e n s manco l i j s t en . (27) 

ZIEN K O S T N I E T S ! Even een briefkaart 
schrijven is alle moeite, om zonder verplichting 
een mooie zending postzegels van Z w e d e n , 
N o o r w e g e n e n D e n e m a r k e n , thuis op 
Uw^emak in te zien. Ook naar N e d . - l n d i ë . 

Henryjfiunisse, S ^ ^ H I J ^ ; 
T E K O O P G E V R A A G D N E D E R L . 
e n K O L O N I A L E gebruikte L U C H T 
P O S T Z E G E L S , bij h o e v e e l h e i d . 
{Nederland 1921 alléén ongebruikt): ook 
g e v l o g e n b r i e v e s . O T T O W E I S M A N N , 
R o t t e r d a m , (geves t igd seder t 1S85) (50) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

Vóór - Afstempelingen 
van Nederland gevraagd; niet de 

meest voorkomende. 
A. de Munck , - A r c h i m e d e s w e g 2 9 , 

A m s t e r d a m , O. (51) 

WIE WIL KUILEN! 
bas is Yver t 1 9 3 2 , 

t e g e n E u r o p a z e g e l s van 10 - 2 5 fr. 
M o h e l i , no. 16 fr. 325,— 
L u x e m b u r g , „ 7 „ 200,— 

, , M 44' » 16O'— 
D u i f s c h e Pos t in Marol<l(o 

no. 16 „ 175,— 
Gr ie lcen iand, „ 27 „ 250,— 
E n g . P o s t in Du i tsch N i e u w Gu inea , 

no. 4'' fr. 60,— 
idem „ 8'' „ 600,— 
idem „ 10* „ 900,— 

Z u i d - A u s t r a l i ë , „ 46 „ 375,— 
B e l g i ë , „ 20 „ 160,— 

enz., enz. 

J. L. SMIT, 
W i l l e m van Outhoorns t raa t 4 5 , 

' s - G r a v e n h a g e . (53) 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5<:n in te zenden 
aan de Adminis t ra t ie . 

V o p e e n i g ï n g s w e p k . 
Tegen storting van f 1,20 op mijn giro 

106702, stuur ik U franco 1000 postzegels 
{met afgeweekt of gesorteerd), afkomstig van 
groote handelskantoren. Mooi materiaal, veel 
nieuwe uitgiften. S. KEIZER, 

Schoutensteeg 2, Zwolle (58) 

PORTZEGELS. 
P O P t z e g e i S Nederland 1881 te koop 

gevraagd in alle waarden en tandingen. 

Aanbiedingen onder No. 2 burau van dit blad. 

T e k o o p gev raagd een v e r z a m e l i n g 

Luchtpostzegels, 
liefst in Ka-Be album. Uitvoerige brieven aan 
H. L. S . A d a m a , R i j kss t raa tweg 9 7 , 

W a g e n i n g e n . (49) 

EUROPA. 
Vraagt mijn zeer billijk geprijsde zïchtzendïngen 
E u r o p a - z e g e l s . Alles prima exempl. Zeer 
geschikt voor den gevorderden verzamelaar. 

W . M. F. S u t h e r l a n d , 
Marktveldstraat 5c, — Rotterdam. (60) 

2 cent per stuk kosten de zegels in mijn 
EENHEIDS2ICHTZENDINGEN; 
pl.m. loooo verschillende. — Steeds 

toevoeging nieuwe uitgiften. — Vraagt zonder 
eenige verplichting proefzending. 

S A L U V K B I Z e R , 
SCHOUTENSTEEG 2, ZWOLLE. (j?) 

POSTZEGELHANDEL 
P. HOOGEROiJK, 
MOLENSTRAAT 22, 
Telefoon 112874 

DEN H&A6. 
Gironummer 92993. 

Speciale aanbieding. 
200 versch. Beieren ƒ 1,90 
300 versch. België -4,75 
100 versch. Belg. Congo - 5,— 
100 versch. Bosnië - 3,25 
150 versch. Bulgarije - 2,75 
200 versch. Danzig - 2,75 
150 versch. Denemarken - 3,20 
300 versch. Duitschland -0,90 
200 versch. Eng. Icoloniën -1,90 
100 versch. Finland - 1,40 
200 versch. Frankrijk -4.50 

200 versch. Fr. koloniën ƒ 1,15 
300 versch. Fr. koloniën - 2,40 
500 versch. Fr. koloniën - 5,50 
1000 versch. Fr. koloniën - 22,—■ 
100 versch. Griekenland  1,25 
300 versch. Hongarije 0,90 
400 versch. Hongarije  2,75 
150 versch. Italië 2,20 
200 versch. JougoSlavië  3,90 
100 versch. Luchtpost  4,25 
100 versch. Luxemburg  2,25 
100 versch. Memel  4,75 
200 versch. Nederland  5,50 
100 versch. Ned.lndië 2,20 
100 versch. Noorwegen  2,40 
300 versch. Oostenrijk 0,85 
590 versch. Oostenrijk  3,75 
100 versch. Perzië  1,75 
200 versch. Perzië  4,75 

200 versch. Polen 
150 versch. Portugal 
100 versch. Port. koloniën 

ƒ1,25 
-2,40 
-0,85 

200 
75 
100 
150 
200 
300 
100 
100 
150 
100 
150 
50 
100 

versch. Rumenië - 2,80 
versch. Saargobied - 2,30 
versch. Sovjet Rusland - 2,75 
versch. Isjecho Slowakije - 1,20 
versch. Turkije -2,60 
versch. Turkije - 5,75 
versch. Wurtemberg - 2,20 
versch, 
versch, 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 

Zweden 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 
IJsland 
IJsland 

-0,70 
-4.25 
-1,40 
-3,25 
-1,90 
-6,50 

— Bestellingen boven ƒ 10,— franco. — 
Vraag volledige prijslijst van pakketten 

en albums. (527) 

BANDOENGSCHE 
POSTZEGELHANDEL, 
TAMBLONGWËG 2D, BANDOENG. 

Specialiteit 
NEDERLAND EN 

KOLONIEN. 
Ka-Be ALBUMS. 

(681) 

1M. h m M i l „PIIIUDEIPIIIA", 1 
^ Kru isweg 4 3 , Haar lem. 4 
I Telef. 15515, Giro 135793. | 
I l̂ iCILAIMllE«AÄÎ iQli)Dlî ©. | 
S Nederland, 1869.70, 1 cent, zwart f 2,15 2 
y „ 1872, 2% gulden, Koning f 4,50 b 
% „ 1913, 5 gulden f 1,15 | 
I „ 1913, 10 gulden f 14,25 | 
ß „ 1923, 2V? en 5 gulden, per paar f 8,— S 
^ Uitsluitend pr ima exemplaren. (607) S 
ß£WKiw:xj»wrÄ!Kiw:tî t^riC5KÄ;jti«:^riat;iw:tî t^ 


