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ENGELAND 
1847-1854 

door J. G. MILLAARD. 
In 1847 werd in Engeland de noodzakelijkheid ingezien van 

de uitgifte van postzegels van hooge waarden. 
Tot dien datum waren uitsluitend zegels van K d., 1 d. 

en 13^ d. verkrijgbaar. 
Hoogere tarieven, aangeteekende zendingen, het toenemend 

postverkeer met de koloniën en het buitenland vereischten 
zegels van hoogere waarde dan VA A. 

Dus werd er besloten drie postzegels uit te geven, ter 
waarde van II-, 10 d. en 6 d. 

De drie nieuwe zegels zouden worden uitgevoerd „en re
lief" door de staatsdrukkerij (Somerset House) te L/onden, 
omdat daar reeds sinds 1841 de briefomslagen, met op de
zelfde wijze aangebracht waardestempel, vervaardigd werden 
en deze drukkerij de daarvoor benoodigde machines, geleverd 
door de firma Dryden Bros. and Ford Ltd. te Londen, in 
gebruik had. 

Alvorens over te gaan tot het geven van een beschrijving 
der zegels zelf, zullen we eerst in 't kort de vervaardiging in 
het algemeen nagaan. 

De drie zegels werden op geheel dezelfde wijze vervaar
digd; alleen het papier der 6 d. verschilt van dat der beide 
overige waarden. 

P a p i e r . 
Evenals het papier der briefomslagen met ingedrukt waar

destempel, werd besloten, bij uitgifte van het eerste zegel, 
1/-, dezelfde papiersoort te gebruiken, het Dickinson-papier; 
zoo genoemd naar den uitvinder John Dickinson, firmant der 
bekende Londensche papierfabriek John Dickinson & Co. 

Deze soort papier was patent der firma, werd machinaal 
vervaardigd en bevatte door de geheele lengte van het papier 
fijne zijden draden, welke een geheel met het papier vormden. 

Machinaal papier wordt vervaardigd volgens het principe, 
waarbij het pulp wordt medegenomen uit een vat op een 
horizontaal oppervlak, bestaande uit geweven metaaldraden. 

De heer Dickinson vond echter een machine uit, waarbij 
het groote metaaldradenoppervlak werd vervangen door een 
cylinder met een uit dergelijke draden bestaand oppervlak. 
Deze cylinder draaide gedeeltelijk in een lange bak met pulp 
rond, zoodanig, dat een dun laagje achterbleef op het gedeelte 
der cylinder dat nog boven het pulp uitstak. Het overtollige 
water drong door de metalen draden in den cylinder. Om dit te 
bevorderen en om het pulp zich dus beter op den cylinder te 
doen vastzetten, werd door een speciale machine de lucht uit 
den cylinder gezogen. Vanaf de cylinder werd het papier over
gegeven op ronddraaiende rollen, enz. 

De zijden draden waren op klosjes gewonden en deze be
vestigd op pennen op de rand van de lange bak met het pulp, 
zoodanig, dat bij het begin van papieraanmaak de draden 

door den ronddraaienden cylinder werden opgenomen en 
medegenomen, tegelijkertijd met het pulp, dat zich op den 
cylinder vastzette en dus een geheel met het papier vormde. 

De züden draden konden, door verschuiving der klosjes, 
op iedere gewenschte plaats in het papier worden aange
bracht. 

Dickinson zelf meende dat dit soort papier veiliger was 
dan gewatermerkt papier, om vervalschingen tegen te gaan, 
en dit was dan ook een der redenen om dit papier voor de 
hoogere waarden te bezigen. 

De plaats der zijden draden in de papiervellen, zooals die 
door den fabrikant werden afgeleverd, is als volgt: 

Grootte van het totale vel was 20^X11 inches. Door de 
grootste lengte van een vel loopen 8 paar draden. De afstand 
tusschen elk paar bedraagt 3/16 inch. Het midden van het 
eerste paar draden is !>;; inch van de zijkant, het daarop
volgende paar 2>i; inch en vervolgens 3)4, 434, 6X>, 734, 
83^ en 934 inch. Hieruit blijkt, dat de afstand tusschen de 
middens van het 4e en 5e paar grooter is, dan tusschen de 
middens der andere paren onderling. 

Deze vellen nu werden in 6 gelijke deelen verdeeld, als 
volgt: Gevouwen juist in het midden over de geheele lengte 
en doorgesneden. Elke verkregen strook daarna nogmaals in 
drie gelijke deelen verdeeld. De nu ontstane velletjes waren 
534X51/8 inch groot en hierop werden aangebracht 20 zegels 
ä 1/- en 24 zegels ä 10 d., zoodanig, dat door elk zegel een 
gedeelte van de paren der zijden draden loopt. 

Daar aan een contract voor levering Van papier met de 
firma Stacy Wise te Northampton moest worden voldaan, 
werd besloten het 6 d. zegel niet op Dickinson-papier uit te 
geven, doch op papier door genoemde firma te leveren. Dit 
papier werd uit de hand geschept en heeft als watermerk 
de letters V. R. 

De grootte der vellen was 12%x4% inch. Het watermerk 
komt 40 maal per vel voor, en daar elk zegel eenmaal het 
watermerk bevat, bestaat een compleet vel uit 40 zegels. 

Nadat de vellen voor het drukken gereed gemaakt waren, 
werden deze eerst gegomd. 

Gom. 
Deze was van de gewone Arabische soort, geel van kleur 

en welke gom in het papier inwerkte, waardoor dit ook eenigs-
zins deze tint vertoont. 

Dat het papier gegomd werd alvorens het te bedrukken 
blijkt uit het feit dat er zegels worden aangetroffen, waarbij 
de beeltenis op de gegomde zijde van het papier is aan
gebracht. 

Met betrekking tot deze fout vermelden Wright en Creeke 
de navolgende zinsnede uit een brief van Ormond Hill aan 
J. Pitt gedateerd 28 Februari 1855: 

„Het halve vel 6 d. zegels, dat in uw brief van gisteren was 
bijgesloten, is een van de weinige dat bij vergissing op de 
gegomde zijde gedrukt is. Door de kleur van het papier dat 
gebruikt wordt voor de 6 d. zegels en door de onduidelijkheid 
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van de gom, die er op aangebracht is, is het moeilijk de ge
gomde kant van de ongegomde te onderscheiden en dit is de 
oorzaak, dat eenige vellen op de gegomde zijde bedrukt zijn 
en uitgegeven, alvorens deze fout ontdekt werd. Het halve 
vel, dat u mij gisteren toezond is van deze partij Om 
herhaling van deze fout te voorkomen, heb ik de gom een 
weinig gekleurd." 

V e r v a a r d i g i n g v a n h e t r e l i e f . 
Feitelijk kan men van drukken bij deze zegels niet spre

ken, daar het beeld op ongeveer dezelfde wijze werd aange
bracht en met ongeveer dezelfde machines, waarmede munten 
geslagen worden. 

Het middengedeelte van deze zegels bevat het profiel van 
koningin Victoria, gegraveerd door William Wyon, hoofd
graveur bij de Munt in 1847, volgens het door hem vervaar
digde City Medal ter herinnering aan den eersten intocht der 
koningin te Londen in 1837. 

Het oorspronkelijke stempel (primary die) bestond uit een 
massief blokje staal waar het profiel diep werd ingegra-
veerd, zonder omlijsting met waarde-aangifte. Ook ontbrak 
bij deze eerste graveering het afhangende haarkrulletje aan 
de achterzijde van het hoofd. 

Dit stempel werd door aanwending van hevige kracht over
gebracht op andere stukjes metaal, drie in getal, voor elke 
waarde één (original dies). 

Op deze afdrukken werden voor elke waarde de omlijsting, 
waardevermelding en haarkrulletje bijgegraveerd, waarna van 
elk stempel het werkstempel (working die) kon worden ver
vaardigd op boven aangegeven wijze. De graveering van om
lijsting en haarkrul geschiedde door Thomas Mors, graveur 
bij Somerset House. 

Op de Werkstempels werden tenslotte, rechts onderaan van 
het profiel, de letters W.W. of WW (William Wyon) met 
nummer van het stempel toegevoegd. 

Boven aangegeven overbrengingen van staal op staal en 
graveeringen werden natuurlijk voorafgegaan door een ver
zachting en verharding van het metaal. 

Ter vervaardiging van het reliefbeeld in het papier, werd 
nu het werkstempel opgehangen in een machine, waarin dit 
op en neer bewogen kan worden met groote kracht. Opdat er 
een reliefbeeld ontstaat, behoort de onderlaag waarop het 
papier rust, van een betrekkelijk zachte hoedanigheid te zijn; 
zooals leder, guttapercha, of metaal als lood of koper. 

Welke stoffen bij de vervaardiging dezer zegels gebruikt 
werden, is niet met zekerheid bekend. 

De Werkstempels waren in de fabriek onder controle van 
een ambtenaar, die dagelijks de stempels aan de betrokken 
arbeiders uitdeelde. 

De O n e S h i l l i n g . 
Dit zegel werd verkoopbaar gesteld op 11 September 1847. 
De beeltenis is het profiel van koningin Victoria naar 

links. De afhangende haarkrul aan het achterhoofd is van 
gelijke dikta en loopt niet spits toe, zooals dit bij de twee 
overige waarden het geval is. 

De omlijsting is achthoekig, de versieringen werden machi
naal op het stempel aangebracht, op dezelfde wijze als der
gelijke figuren wel voorkomen op de achterzijde van horloges. 
Ruimten waren opengelaten ter invoeging der woorden: 
Postage One Shilling. 

De kleur der omlijsting is groen, waarin nuancen te onder
scheiden zijn. 

Twee drukstempels werden voor de vervaardiging der II-
zegels gebezigd en gemerkt W.W. 1 en W.W. 2. 

Stempel nr. 1 werd gebruikt gedurende de periode 21.6.47 
tot 28.4.55. Stempel nr. 2 werd in gebruik genomen op 
23.2.54; de datum van buiten dienst stelling is niet met juist
heid bekend. 

Het papier is volgens het Dickinson patent, verschillend in 
dikte en geelachtig van kleur, behalve wanneer de gom het 
papier ontkleurd heeft. 

De zijden draden loopen vertikaal door de zegels heen, 3/16 
inch van elkander. Daar echter de zegels één voor één met de 
hand gedrukt werden, komen afwijkingen in de juiste plaat
sing der zegels meermalen voor. Zegels worden daardoor aan

getroffen met de zijden draden langs de randen der zegels, 
in plaats van in het midden, ook wel met slechts één draadje 
per zegel. 

Zegels gedeeltelijk of geheel over, elkander heen gedrukt 
. zijn ook het gevolg van het drukken niet op de juiste plaats. 

De zegels komen voor met den overdruk: Specimen. 
Er bestaan twee proeven van het II- zegel in bruin en 

groen, met een zeer klein afhangend haarkrulletje, terwijl 
het profiel niet in het midden van het frame geplaatst is. Ook 
verschillen het framemotief en de letters eenigszins met die 
der uitgegeven zegels. 

Het stempel van deze proeven werd niet gebruikt voor de 
uitgegeven zegels, waarschijnlijk omdat het profiel niet in 
het midden was geplaatst. 

In totaal werden 373.000 vellen ( = 7.460.000 zegels) ge
drukt, waarvan 5.655.420 zegels werden uitgegeven. De ove
rige werden wegens fouten enz. vernietigd. 

In 1856 werd het 1/- zegel ingetrokken. 

De T e n P e n c e . 
Deze werd uitgegeven op 6 November 1848. 
Het profiel der koningin is ongeveer gelijk aan dat der 11-, 

alleen is het afhangende haarkrulletje aan het achterhoofd 
een weinig verschillend. Dit krulletje loopt naar onder dunner 
toe dan bij de 1/-. Het framemotief is niet geheel gelijk aan 
dat van het voorgaand beschreven zegel en bevat de woorden: 
Postage Ten Pence. 

Zes stempels werden voor het persen van deze waarde ge
bezigd. De stempels waien gemerkt W.W. 1, 2 W.W., 3 W.W. 
enz.; het eerste stempel was in den beginne niet gemerkt. 

Onderstaand volgen de tijden gedurende welke de slempels 
in gebruik waren: 

Stempel 1: 3.1.48-14.3.50. 
Stempel 2: 4.5.50-15.12.52. 
Stempel 3: 8.2.53-8.12.54. 
Stempel 4: 8.12.54-28.4.55. 
Stempel 5: werd volgens officieele gegevens nimmer ge

bezigd, maar mr. Fred. J. Melville vermeldt: ,,Wij hebben 
zonder twijfel afdrukken van dit stempel gezien op Dickinson 
en met volle gom." 

De kleur der zegels is bruin, waarin enkele nuancen te 
onderscheiden zijn. 

Van het 10 d. zegel bestaan proeven in geel. Bruin werd 
als kleur gekozen voor het 10 d. zegel, naar men meent 
nadat de autoriteiten de afgekeurde proef van het 1/- zegel 
in die kleur hadden gezien. 

In totaal werden 122.000 vellen (2.928.000 zegels) gedrukt, 
waarbij 5.085 vellen kunnen worden aangemerkt als druk-
uitschot. 

In 1855 werden de 10 d. zegels ingetrokken. 

De S i x P e n c e . 
De datum waarop dit zegel werd uitgegeven was 1 Maart 

1854. 
Het profiel der koningin is als bij de voorgaande zegels, 

het haarkrulletje is in dit geval zeer dun en meer krullend. 
Het frame vormt een onregelmatigen achthoek, bestaande 

uit gedeelten welke om de andere recht en eenigszins gebogen 
zijn; drie ervan bevatten de woorden: Postage Six Pence. 
Het framemotief is ongeveer gelijk aan dat der beide vorige 
waarden, het ontbreekt uit het onderste deel. Deze heeft 
daarvoor in de plaats een ornamentje, bestaande uit roos, 
distel en klaverblad door elkander gevlochten. 

Slechts één stempel werd voor deze waarde gebezigd (ge
merkt ] WW) van 30 Januari 1854 tot 8 Januari 1857. 

De zegels werden niet op Dickinson papier gedrukt, doch 
op handgeschept velijn papier met watermerk V R. Het papier 
is van verschillende dikte, het watermerk komt voor: kop-
staand, in Spiegelschrift en kopstaand Spiegelschrift. 

De gom, in den beginne wit, werd later, na ontdekking van 
den foutieven druk op de gegomde zijde, eenigszins groen ge
kleurd (einde 1854). 

De kleur van den druk is lila met nuancen. 
In totaal werden 166.498 vellen (6.659.920 zegels) gedrukt, 

waarbij 73.541 vellen wegens fouten werden vernietigd. 
In October 1856 werden de zegels ingetrokken. 
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R e c a p i t u l a t i e . 
O n e S h i l l i n g . 
Lichtgroen; groen; donkergroen. 
Stempel 1; stempel 2. 
Dubbeldruk. 
Zijden draden langs de zijkanten. Eén zijden draad. 
T e n P e n c e . 
Lichtbruin; bruin; donkerbruin. 
Geen stempelnummer. Stempel 1; stempel 2; stempel 3; 

stempel 4; stempel 5 ( ? ) . 
Dubbeldruk. 
Zijden draden langs de zijkanten. Eén zijden draad. 
S i x P e n c e . 
Lila; roodlila; purper; violet. 
Stempel 1. 
Dubbeldruk. 
Witte gom. Gedrukt op gegomde zijde. 
Groen gekleurde gom. 
Watermerk kopstaand; watermerk in Spiegelschrift; water

merk kopstaand Spiegelschrift. 

Uïtaifteïi 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds ap ware 

grootte, tenzij het tegendeel is aangegeven. L — liggend-, 
S = staand formaat. 

ANDORRA. 
Voor het Fransche postkantoor aldaar verschenen onder

staande „Recouvrement" zegels van Frankrijk, overdrukt in 
zwart met „Andorre": 

1 franc, blauwgroen. 
2 francs, sepia. 

AUSTRALIË. 
Frankserzegel in het koningstype, pa

pier met het meervoudig watermerk C of 
A en kroon: 

2 pence, rood. 
Als eersteling der nieuwe serie met af

beeldingen van de merkwaardige fauna 
en flora is te melden: 

1 shilling, groen; liervogel. 
Den heer Belmonte te Sydney harte

lijk dank voor toezending. 
BELGISCH-CONGO. 

! W&^.^ÊÊÊÊÊÊf^^ 

'i^^fl 
m 
' t t 1 

Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, inboorlingen-typen, 
landschappen enz. 

10 centimes, grijsbruin. (L). 
15 „ grijs. (L). 
20 
25 
40 
50 
60 
75 

roodviolet. (L). 
blauw. (L). 
groen. (S). 
paars. (L). 
donkerviolet. (S). 
wijnrood. (S). 

1 franc, rood. (S). 
2 francs, blauw. (L). 
3,25 „ grijs. (L). 
4 „ blauwviolet. (L). 
5 „ violet. (S). 

10 „ steenrood. (S). 
20 „ grijsbruin. (S). 

De 1 franc 25 werd reeds gemeld in het October-nummer 
1931. 

Den heer Van Caspel dank voor spoedige toezending. 
BRITSCH-INDIE. 
Dienstzegel, opdruk Service, op frankeerzegel, lokale druk: 

2 rupees, geel en karmijn. 
CANADA. 
Opdruk op den luchtpostzegel van 1928: 

6 op 5 cents, bruin. 
Twee millioen exemplaren werden hiervan gedrukt. 
CHINA. 
Frankeerzegels in nevenstaande teeke-

ning, buste van dr. Sun Yat Sen: 
1 dollar, geelbruin en bruin. 
2 dollars, blauw en geelbruin. 
5 „ rood en grijsgroen. 

Opdruk op frankeerzegel, Yvert nr 
184: 

1 c. op 3 cents, groen. 
COLUMBIA. 
Opdruk op frankeerzegel, Yvert nr. 245: 

1 centavo op 4 centavos, blauw. 
De in het vorige nummer vermelde opdrukken op de Scadta-

luchtpostzegels werden aangevuld met de 20 centimos rose 
(opdruk R, Yvert nr. 73). 

COOK-EILANDEN. 
Op blz. 205 van den vorigen jaargang 

meldde.i wij, dat een algeineene s^rie 
zou verschijnen voor de Cook-eilandpn, 
met uitzondering van Niue. Deze serie 
is thans verschenen in de volgende 
waarden en kleuren: 

y< p., groen; landing van Cook. (S). 
1 „ donkerkarmijn; Cook. (S). 
2 „ l.brn.; Maori oorlogskano. (L). 

2% „ blauw; Factory. (L). 
4 „ ultrm.; Haven v. Avarna. (L). 
6 „ oranje; Mailschip Monovai. (L). 

Voor alle is het middenstuk in zwart gedrukt. 
Door deze serie is een einde gekomen aan de zelfstandige 

uitgiften van Aitutaki, Penrhyn en Raratonga. 
DUITSCHLAND. 
Dicnstzegels, koerseerend cü'fertype: 

6 pfennig, lichtgroen. 
12 „ oranje. 

EGYPTE (Maart 1932). 
Opdruk op de 50 piasters van 1926, groot formaat: 

50 milis op 50 piasters, bruinviolet. 
In het vorige nummer meldden wij de verschijning van de 

13 en 20 milliemes en schreven daarbij, dat het papier het 
gewone watermerk draagt. Dit is niet juist; het watermerk 
is kroon boven de Arabische letter F. 

Voorts is de 13 mill, getand 13M, de 20 mill. 13><:14. 
EILANDEN IN DE EGEESCHE ZEE. 
Frankeerzegels van Italië van 1931, St. Antonius van Pa

dua, in andere kleuren dan voor het moederland en voorzien 
van den opdruk „Isole Italiane Dell' Egeo" (twee regels): 

20 centimes, donkerbruin; opdruk blauw. 
25 „ groen; opdruk rood. 
50 „ violet; opdruk blauw. 
75 „ rose; opdruk blauw. 

1 lire 25, grijsblauw; opdruk rood. 
5 1. -f- 2 1. 50, oranje; opdruk blauw. 
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FALKLAND EILANDEN. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, meervoudig 

watermerk in sier schrift: 
4 pence, oranje. 

FINLAND (Maart 1932). 
Frankeerzegel in het leeuwentype: 

IM mark, rood. 
GRIEKENLAND. 

IfiaPAXM« 
Voor het in het vorige nummer mede

gedeelde gelieve men het volgende te 
lezen: 

1. De koerseerende zegels zullen voort
aan niet meer wtorden gedrukt door 
Gebrs. Aspiotis op Corfu, doch door 

r ipi^ | r r j» .yi ' i i | [ Perkins, Bacon & Co. te Londen. 
''"̂ ^ ' Als eersteling dezer nieuwe serie is 

te melden de 1 drachme blauw en geel
bruin, 

tusschen beide drukken moge blijken uit 
: Corfu-druk; I I : Londensche druk), 
zendt ons nog wat vergelijkingsmateriaal 
o.m. blijkt, dat laatstgenoemde druk zich 

door meer heldere kleuren. 

II. 

Het onderscheid 
de afbeeldingen (I 

Een onzer lezers 
ter inzage, waaruit 
mede onderscheidt 

GUATEMALA. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de volgende luchtpost

zegels; diverse opdrukken op frankeerzegels van 1926: 
Servicia / Aereo / Interior / 1932 

Q 0.02 op 1 peso 50, blauw; opdruk rood. 
Servicio Aereo / Interior. — 1932. 

Q 0.03 op 3 pesos, donkergroen; opdruk blauw. 
Q 0.15 „ 15 „ zwart; opdruk rood. 
Q 0.15 „ 15 „ zwart; opdruk blauw. 

GWALIOR. 
Opdruk landsriaam, tweetalig, op frankeerzegel Britsch-

Indié, lokale druk: 
3 pies, grijs. 

HONDURAS. 
In nieuwe teekening, gezicht op Tegucigalpa en voorzien 

van de jaartallen 1931-1934 zijn te melden de frankeerzegels: 
1 centavo, ultramarijn. 15 centavos, grüsbruin. 
2 centavos, bruinlila. 20 „ bruin. 
5 „ grijsgroen. 50 „ violet. 
6 „ oranjerood. 1 peso, oranje. 

10 „ groen. 
IJSLAND (Maart 1932). 
Fi'ankeerzegels in het geretoucheerde koningstype: 

4 aur, grijs en oranjerood. 25 aur, bruin en groen. 
6 „ grijs en lichtgrijs. 40 „ wijnrood. 

Dienstzegel als voren: 
20 aur, groen en lichtgrjjs. 

Ten behoeve van het pro-
paganda-werk der „Societa 
Nazionale Dante Alighieri", 
die o.m. nastreeft het ver
spreiden der Italiaansche cul
tuur over de wereld, werd 
een serie van 12 frankeer- en 
6 luchtpostzegels uitgegeven, 
waarop de koppen voorkomen 
van beroemde Italiaansche 
schrijvers uit vroegere tijden. 

rmmmm mwrmrmmimtmmmmmtm 
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De twee hoogste waarden van elke serie zijn belast met een 
extra toeslag, welke ten goede komt aan vorengenoemde 
vereeniging. 

De serie bestaat uit de volgende waarden: 
10 centimes, sepia; Boccaccio, schrijver o.a. van de „De-

camerone". 
15 „ donkergroen; Machiavelli, staatsman en ge

schiedschrijver. 
20 „ rose; Paolo Sarpi, geschiedschrijver. 
25 „ groen; Alfieri, grondlegger van het Insti

tuut van Wetenschap. 
30 „ sepia; Foscolo, romanticus. 
50 „ violet; Leopardi, dichter. 
75 „ rose; Carducci, schrijver o.a. van de Hymne 

aan den duivel. 
1 lire 25, blauw; Botta, geschiedschrijver. 
1 lire 75, oranjerood; Tasso, dichter o.a. van „Jeru

zalem verlost". 
2 lire 75, grijsgroen; Petrarca, dichter en drager van 

het humanisme. 
5+2 1., rose; Ariosto, schrijver o. a. van Orlando 

Furioso. 
10+2,50 1., donkerolijf groen; Dante, de grootste dichter 

van Italië. 
Luchtpostzegels: 

50 centimes, sepia. 
1 lire, violet. 
3 lires, steenrood. 

5 lires, groen. 
7,70+2 1., blauw. 

10+2,50 1., donkerbruin. 

^mmm^mfmtmmi 

Op de 50 centimes en 7,70 1. is afgebeeld het eerste vlieg
tuig met vleugels, geconstrueerd naar de studies van Leo
nardo da Vinci, die ook reeds de luchtschroef had uitgevonden 
en een project had gemaakt voor een vliegtuig met schroef-
beweging. Op de andere waarden is deze Italiaan afgebeeld. 

De zegels zijn zeer fraai gedrukt op papier met het water
merk kroon en alle in liggend formaat. 

ITALIAANSCH SOMALILAND. 
Frankeerzegels in nieuwe tee-

keningen, papier met het water
merk kroon: 

5 centimes, roodbruin. (L). 
IVi „ violet. (L). 

20 „ rose. (S). 
25 „ groen. (S). 
30 „ hruin. (S). 
35 „ blauw. (L). 
50 „ violet. (L). 
75 „ rose. (L). 
1 1. 25, blauw. (S). 
1 1. 75, oranjerood. (S). 
2 L rose. (S). 
2 1. 55, grijsblauw. (S). 
5 1. rose. (S). 

10 1. violet. (L). 
20 1. groen. (L). 

Tot zegelbeelden koos men o.a. 
vuurtoren bij kaap Guardafui, 
minaret, gouvernementsgebouw te 
Mogadiscio, inlandsche gendarme 
en nijlpaard. 

LETLAND. 
De courantenzegel, type 1926, verscheen op papier met het 

watermerk swastika: 

. 

W 1 1 i 
t' 

*feft*M< hM*ÉM 

10 santimi, bruin. Weldadigheidszegels, getand 
en ongetand, allen liggend for
maat, afbeeldingen o.a. ont
leend aan de Letlandsche ge
schiedenis: 

1 + 11 s., bruin en blauw. 
2+17 „ bruin en geelgr. 
3 + 23 „ bruin. 
4+34 „ blauwgroen. 
5+45 „ groen. 

Het papier heeft het wa
termerk swastika. 
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LITAUEN. 
Frankeerzegel, type dubbelkruis, watermerk mazen: 

10 centu, violet. 
MALAY. 
Frankeerzegel, koerseerend type, papier met het meervou

dig watermerk in sierschrift: 
5 cents, bruin. 

MAROKKO (Spaansche Kantoren). 
Diagonaal-opdruk „Ccrreos Espafiol Marruecos" op fran-

keerzegels van Spanje in het koningstype, Yvert nr. 410, 
type I: 

40 centimos, blauw; opdruk karmijn. 
50 „ oranje; opdruk blauw. 

NICARAGUA (Februari 1932). 
De speciale luchtpostzegels, uitgegeven ter herinnering aan 

de aardbeving van 1931, werden gecompleteerd met onder
staande waarden, beide in dezelfde teekening als de vooraf
gaande : 

50 centavos, griisbiuin. 1 colon, karmijn. 
Ook deze zegels zijn ongegomd. 
Het Bulletin Mensuel van Maart j.1. meldt de verschijning 

van onderstaande luchtpostzegels voor dienstgebruik, verkre
gen door den tweeregeligen opdruk „Correo Aereo / Oficial": 

15 centavos, rood; Yvert nr. 528. 
20 „ oranje; Yvert nr. 530. 
25 „ bruin; type g der uitgifte 1914. 
25 „ violet; Yvert nr. 531. 
50 „ groen; Yvert nr. 533. 
1 colon, geel; Yvert nr. 535. 

De 25 centavos bruin draagt bovendien het jaartal 1931. 
Alle opdrukken zijn in zwart aangebracht. 
De oplaag bedraagt 10.000 stuks voor elke waarde; van de 

25 centavos bruin werden gedrukt 700, van de 25 centavos 
violet 9300 stuks. 

NIUE. 

wmmmmmmmm 

OOSTENRIJK. 
In kleiner formaat 

f rankeerzegels: 

1 ^^^^^^^^^^^^1 1 

Onder verwijzing naar het mede
gedeelde onder de Cook-eilanden, 
worden de volgende nieuwe frankeer-
zegels vermeld: 

K p., geelgroen. (S). 
1 „ karmijn. (S). 
2 „ geelbruin. (L). 
2K „ blauwgrijs. (L). 
4 „ blauwgroen. (L). 
6 „ oranjerood. (L). 
Voor alle waarden is het midden

stuk in zwart gedrukt; zegelbeelden 
en afmetingen zijn dezelfde als die 
voor de Cook-eilanden. 

- zie afbeelding — zijn te melden de 

10 g., grijsbruin; Cussing. 
18 „ blauwgroen; Traunsee. 
20 ., grijs; Durnstein. 
24 „ karmijn; Salzburg. 
30 „ donkerviolet; Seewiesen. 
40 „ blauw; Innsbruck. 
50 „ violet; Worthersee. 
60 „ grijsgroen; Hohenems. 
Firma Voet te Rotterdam dank 

voor toezending. 
PERU. 
Verdere waarden der nieuwe serie: 

2 c , grijsgroen; Inca Manco Capac. 
6 lei, wijnrood. 

ROEMENIE. 
Dienstzegel in de koerseerende wapen-

teek<jning: 
6 k] , wünrood. 

Het is gedrukt op papier met het nieuwe 
watermerk CC, waarop in de toekomst alle 
zegels zullen worden gedrukt. 

SIAM. 

Gelegenheidszegels, 150-jarig bestaan van het thans re-
geerend vorstenhuis, de Chakri-dynastie: 

2 satangs, bruin. 15 satangs, blauw. 
3 „ groen. 25 „ roodviolet. 
5 „ blauwviolet. 50 „ wijnrood. 

10 „ donkerrood. 1 baht, grijsblauw. 
De zegels geven de bustes weer van den eersten, Budda 

Yod Fa en den tegenwoordigen koning Prajadhipok, beiden 
stammend uit het regeerend geslacht. Op de 1 baht is de eerste 
koning afgebeeld, zittend op den froon. Dit zegel is gedrukt in 
het formaat der 2, 3 en 5 satangs; de andere waarden in het 
groote formaat. 

SIERRA LEONE. 

Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, papier met meer
voudig watermerk CA in schrijfletters: 

i4 penny, geelgroen. 6 pence, lichtblauw. 
1 shilling, roodbruin. 
2 shillings, bruin. 
5 „ donkerblauw. 

10 „ groen. 
1 pond, lila. 

violet. 
114 pence, karmijn. 
2 „ roodbruin. 
3 „ blauw. 
4 „ oranjerood. 
5 „ olijf. 

De waarden 2 shillings en hooger zijn gedrukt in het 
grooter formaat. 

SPANJE (Maart 1932). 
Geheel onverwachts verscheen een Republica-opdruk (ver

tikaal tweeregelig): 
20 centimos violet, koningstype; opdruk karmijn. 

STRAITS SETTLEMENTS. 
Frankeerzegel in het koerseerend type, meervoudig water

merk in sierschrift: 
5 cents, bruin. 

TCHECHO-SLOWAKIJE. 

Herinneringszegels, eeuwfeest van de geboorte van den 
stichter der Sokol of landelijke turnvereenigingen: 
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50 heller, geelgroen. 
1 kroon, donkerkarmijn. 
2 kronen, blauw. 
3 „ roodbruin. 

Op alle waarden is afgebeeld Miroslav Tyrs, de grond
vester der Sokol, welke vereeniging in den strijd tegen de 
Oostenrijksch-Duitsche overheersching heftig ageerde. 

De 1 kroon is in de teekening van de 50 heller. De 3 kronen 
in die der 2 kronen. Bij de twee laagste waarden staat in den 
rechter benedenhoek het merkteeken van den graveur Seit-
zinger (S in cirkeltje). 

De zegels zijn voorzien van gestreepte gom. 

TIMOR. 
Waarde-opdrukken op frankeerzegels, koerseerend type: 

6 avos op 72 aves, lilarose. 
12 „ „ 15 „ lila. 

TRIPOLIS. 

tmmmmmiifvmmm 
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Ter gelegenheid van de 6e jaarbeurs verscheen onderstaande 
serie frankeer- en luchtpostzegels: 

10 centimes, bruin. (S). 
20 
25 
30 
50 
75 

tmwm^vwmmmmtm 

m ma m 

steenrood. (S). 
groen. (S). 
bruinolijf. (S). 
donker violet. (S). 
rose. (S). 

1,25 L, donkerblauw. (L). 
1,75 1. + 25 c , sepia. (L). 
5-f-l 1., blauw. (L). 

10 + 2 1., donkerlüa. (S). 
Luchtpostzegels: 

50 centimes, grijsblauw. (L). 
1 1., geelbruin. (L). 
2 + 1 1., grijsbruin. (L). 
5 + 2 1., rose. (L). 

Op de niet afgebeelde zegels treft men o.a. aan vijgenboom, 
cactus, leeuwin, enz., terwijl op de twee laatste waarden der 
luchtpostserie een vliegtuig is afgebeeld boven de stad Tri
polis. Op alle waarden komt o.a. voor „1932 A. X", waar
mede bedoeld wordt het 10e jaar der fascistische jaartelling 
(1922, opmarsch der zwarthemden naar Rome). 

De toeslag, waai mede de hoogere waarden zijn belast, komt 
ten goede aan het jaarbeurs-fonds. 

De oplaag bedraagt: 10-75 centimes elk 50.000 stuks, de 
twee volgende elk 30.000, de 5 lires 15.000 en de 10 lires 
10.000 stuks. "Van de luchtpostzegels 5"0.000 resp. 50.000, 
15.000 en 10.000 exemplaren. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
De luchtpostzegel van 1930, 5 cents violet, is verschenen in 

donkerder tint, afwijkende tanding (10i<$:ll i.p.v. 11) en af
metingen (47:J^X19 i.p.v. 46>:;xl9 mm.). 

V. B. 

N I E U W ! CVepkpilgbaar bi j a l l e H a n d e l a r e n . ) 

^Meim»« Uil^iftem 

ANDORRA. 
Voorbereidingen zijn getroffen voor het inrichten van een 

luchtroute tusschen Andorra en Barcelona voor passagiers-
en postvervoer. Vóórdat tot de definitieve opening dezer route 
zal worden overgegaan, moet de dienst eenigen tijd op proef 
worden uitgevoerd. Na de definitieve ingebruikneming zullen 
twaalf luchtpostzegels in het verkeer worden gebracht. 

AUSTRALIË. 
Whitfield King te Ipswich meldt op grond van een officieele 

informatie, dat voortaan de dienstzegels, opdruk O. S., niet 
meer aan het publiek mogen worden verkocht. 

BELGIË. 
De heer Van Caspel meldt ons het volgende: 
De Federation des Cercles Philatéliques de Belgique heeft 

in haar vergadering van 13 Maart met algemeene stemmen 
der aanwezige leden het besluit genomen, zoowel de serie Car
dinal Mercier van 9 stuks, als de Infanterie-monument-zegels 
in den ban te doen. 

En toch is het misschien onjuist in die boycot ook de eerste 
4 der Mercier-zegels te betrekken, daar deze 10 + 10, 50 + 30, 
75 + 25 c , 1 + 2 fr. tot het einde van het jaar aan alle post
kantoren te koop zullen blijven, in tegenstelling met de 
laatste 5 waarden: 1,75 + 75, 2,50 + 2,50, 3-|-4,50, 5+20 en 
10 + 40 fr., waarvan de 30.000 stel alleen bij inschrijving ver
krijgbaar zijn. 

Het voorlaatste zegel schiint dus niet, gelijk mij verzekerd 
was, 5 + 15 fr., maar 5 + 20 fr. te zullen zijn. Dus nog erger. 
Het heele stel bedraagt ongeveer 95 fr. De boycot dezer waar
den schijnt mii gerechtvaardigd. 

Verder meldt de heer Van Caspel ons nog: 
Gelijk bekend hebben de waarden van fr. 2,45 geen reden 

van bestaan meer. Deswege is een zegel met koningskop van 
fr. 2,50 in aanmaak, maar het expressezegel „Eupen" zal als 
Provisorium met opdruk fr. 2,50 uitgegeven worden. Geen van 
beide zijn tot op heden verschenen. 

In de zitting van 13 Maart te Brussel van de Federation 
Royale (F. R. C. P. B.) werd niet alleen met algemeene stem
men der 37 aanwezige leden van besturen van diverse Cercles 
Philatéliques de Belgique besloten de zegels Card. Mercier 
en Infanterie-monument te boycotten, maar ook den minister 
van P.T.T. te verzoeken alsnog af te zien van het plan, voor 
de lagere waarden onzer nieuwe postzegels motieven als 
„Mercurius" of „Oogstlieden" aan te wenden, zijnde veel
vuldig in andere landen toegepast en te afgezaagd. 

Verder werd besloten te verzoeken, in de toekomst alle 
overschotten van gelegenheidszegels te vernietigen d a d e-
1 ij k na stopzetting van den verkoop aan de loketten. 

Hier worden nu sommige weldadigheidszegels beneden face 
valeur aangeboden, b.v. ongebruikt stel Yvert nrs. 249-253, 
die daar genoteerd staan tegen Fr. fr. 22 = Belg. Fr. 30 ! 

De F. R. C. P. B. besloot de tweede nationale tentoonstelling 
in Juli a.s. van de Club Philatélique des Invali-des te Brussel 
te ondersteunen, bij welke gelegenheid weer een bijzonder 
tentoonstellingszegel verschijnen zal, evenals verleden jaar, 
nogmaals met den beeldenaar van prins Leopold, den be
schermheer. De vorige tentoonstelling liet een batig saldo 
van over 100.000 fr., waarin de „Oeuvres des Invalides" en de 
„Oeuvres des Orphelins" deelden, elk voor de helft. 

Ook de Cercle Royal Timbrologique de la Sambre zal dezen 
zomer een regionale tentoonstelling houden, waarvan konin
gin Elisabeth beschermvrouw zal zijn, en daartoe zullen res
tanten van de liefdadigheidszegels van 5 + 5 fr., koningin, 
van December j.1., met opdruk uitgegeven worden. 

Het verhaaltje van een weldadigheidszegel van 0,75 + 100 fr. 
ten bate van oud-ministers in behoeftige omstandigheden is 
een Aprilgrap (van het Bulletin Philatélique). 
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BRAZILIË. 
Daar de tegenwoordige zegels niet naar den zin zijn van 

den betrokken minister, is opdracht gegeven tot het moderni-
seeren van de staatsdrukkerij, ten einde fraaier vi'erk te 
kunnen leveren. Voorts zal een openbare prijsvraag worden 
uitgeschreven voor passende zegelbeelden. 

BRITSCH-INDIE. 
Als gevolg van de wijzigingen in de posttarieven zijn hier 

te verwachten frankcerzegels in de waarden 9 pies, lyi en 
3K annas, alsmede eenige kleurveranderingen. 

BRITSCH-NOORD-BORNEO. 
Volgens Engelsche bladen is de jubileum-serie van 1930 

— vijftig-jarig bestaan der B.N.B. Compagnie — op 31 De
cember j.l. buiten koers gesteld. De restanten werden ver
nietigd. Slechts 3000 complete series zouden verkocht zijn. 

CEYLON. 
„Stamp Collecting" van 26 Maart j.l. beeldt een 2 rupees 

van Ceylon af met dubbelen kop van koning George. Van 
dezen fout- of misdruk zijn tot op heden slechts twee exem
plaren bekend. 

CIRENAICA. 
Binnenkort zal een definitieve serie luchtpostzegels ver

schijnen ter vervanging van die van Tripolis., voorzien van 
den opgedrukten landsnaam. 

CUBA. 
Naar het Bulletin Mensuel bericht, zullen hier binnenkort 

niet minder dan drie nieuwe series verschijnen. De eerste zal 
dienen ter herinnering aan verschillende episodes in den on
afhankelijkheidsoorlog; op de tweede zullen verschillende Cu
banen van naam worden geëerd, terw\jl de derde de aantrek
kelijkste punten van het eiland zal weergeven, o.a. de baai 
van Matanzas. 

ESTLAND. 
Ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan der universiteit 

te Dorpat, zal een speciale serie verschijnen. 

FRANKRIJK. 
Een lezer schrijft ons over het luchtpostzegel 1,50 fr. violet

blauw, 1930, het volgende: 
Verscheidene mijner ruilvrienden verlangden het blauwe 

luchtpostzegel Yvert nr. 6 en Michel nr. 255. Dit zegel is niet 
in verkeer. Ik informeerde aan alle postbureaux in Parijs (in 
steden waar geen luchthaven bestaat, worden geen luchtpost
zegels verkocht), maar steeds het stereotype antwoord: 
„Alleen roode; blauwe hebben we niet." 

Het toeval wilde dat ik een hoofdambtenaar der posterijen 
ontmoette, die mij den raad gaf, aan het centraalbureau te 
informeeren. Na veel vraag en wedervraag aan de verschil
lende loketten kwam ik ten slotte tot de wetenschap, dat deze 
blauwe luchtpostzegel a l l e e n aan het loket met opschrift 
„Vente engros" te koop was. Ik fnformeerde aldaar en kreeg 
ten antwoord dat deze zegels alleen „engros" verkocht 
worden. 

HAITI. 
Het Philatelic Magazine weet te vertellen, dat de koersee-

rende luchtpostzegels van een specialen opdruk zullen worden 
voorzien ter gelegenheid van het vertrek der deelnemers aan 
de Olympische spelen te Los Angeles. 

IRAQ. 
Gaan alle schoone plannen, waarover de Engelsche pers het 

heeft, in vervulling, dan staat ons binnenkort heel wat te 
wachten! Eerstens een serie luchtpostzegels, waarop o.a. een 
landschap aan de oevers van de Tigris is afgebeeld; tweedens 
een serie opdrukken op koerseerende zegels ter gelegenheid 
van de landbouwtentoonstelling, in deze maand te Bagdad ge
houden. En in de derde plaats een of meer zegels ter her
innering aan het feit, dat Iraq zijn entree maakte in den 
Volkenbond. 

De koerseerende zegels verschijnen binnenkort met de op
drukken „fils" en „dinars". 

NIEUW-GUINEA. 
Naar men ons meldt zal de herinneringsserie van 1931 

(paradijsvogel) de volgende maand buiten koers worden ge
steld. Een nieuwe serie, ter vervanging van die van 1925, zal 
alsdan verschijnen, gelijk aan vorenbedoelde herinnerings
serie, dus eveneens met den paradijs vogel, echter zonder de 
jaartallen 1921-1931. 

PAPUA. 
De in het Maart-nummer vermelde opdrukken zullen, naar 

verluidt, binnenkort vervangen worden door definitieve waar
den. Voorts ligt het in het voornemen het tegenwoordige type, 
inlandsch vaartuig, dat van 1901 dateert, te vervangen door 
een landschap-serie. 

SAN MARINO. 
De in het vorige nummer vermelde speciale serie werd ge

drukt in een oplaag van 50.000 stellen. Zij wordt verkocht zoo 
lang de voorraad strekt. 

TCHECHO-SLOWAKIJE. 
Naar verluidt "hebben eenige werkliedenorganisaties aan de 

regeering het voorstel gedaan om over te gaan tot het uit
geven van „werkloozen"-zegels. Deze zouden dan tegen dubbel 
nominaal worden verkocht; uit de optimistische berekening 
blijkt, dat op dergelijke wijze 2K millioen kronen in de werk-
loozenkas zouden vloeien. Het zegelbeeld zou een werkman 
voorstellen met de jaartallen 1931-1932. De regeering heeft 
voor zoover ons bekend, tot op heden op dit verzoek geen 
beslissing genomen. 

UNIE VAN ZUID-AFRIKA. 
De luchtpostzegels zullen niet verder werden aangemaakt; 

de aanwezige voorraden worden uitverkocht. 
Zeer waarschijnlijk gaat men hier tot een andere munt 

over, de „rand", welke gelijk is aan 10 gulden. Geschiedt dit, 
dan zullen daarvan ongetwijfeld nieuwe frankeerzegels het 
gevolg zijn. 

V. B. 

NEDERLAND. 
Nogmaals de curiositeit bij de 30 cent roltanding. 
Van drie zijden ontvingen wij in de afgeloopen maand na

der nieuws over de 30 cent met vierzijdige roltanding, waarbij 
een perforatiegaatje op de verkeerde plaats zat. De firma 
Keiser zond ons ter inzage een blok van 5 bij 8 zegels, met 
de bovenrand van het vel. De heer Veen schreef ons, een bijna 
compleet vel van de 30 cent met deze afwijking te hebben 
gezien. 

De Société Philatélique L. M. Borneo, 's-Bosch, vond onder 
een zeer groote hoeveelheid rolzegels 4 exemplaren van de 
bewuste 30 cent, alle geperforeerd met firma-initialen CCB, 
Eindhoven, als het eerst-gevonden exemplaar. Geen andere 
waarden werden met de afwijking gevonden. 

De fout blijkt voor te komen bij de 30 cent H, plaatnummer 
217, tusschen de 7e en 8e verticale rij. Er komen 20 paren 
(zegels 7 en 8 van elke horizontale rij) per vel voor, die de 
fout vertoonen. 

Wij danken hierbij de inzenders voor hunne mededee-
lingen. De firma Keiser schreef ons, de in haar bezit zijnde 
exemplaren voorloopig niet te verkoopen. 

Nieuwe oplaagletters. 
2 cent K; 25 cent I; 2 7 ^ cent C; 30 cent L. 
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Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent M: L 346, tanding Gl. 

6 

25 
21% 
30 

cent J: 

cent I: 
cent C: 
cent L: 

L 359, 
R 359, 
R 356, 
L 363, 
L 866, 
R 366, 

371, 
340, 
369, 

Gl. 
, Gl. 
, Gl. 

Gl. 
Gl. 
Gl. 

, Gl. 
, Gl. 
, Gl. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
IK cent G: 110, tanding Gr. 
2 cent K: 125, „ Gl. 
Afwijkingen. 
De heer Van Dongen bezit van de 6 cent J plaat L 360 een 

dubbeldruk van de randlijnen op den bovenrand. De extra
randlijn is scheef gedrukt ten opzichte van de normale, en 
loopt door het plaatnummer heen. 

De heer Veen maakt ons opmerkzaam op het voorkomen 
van groote en kleine porforatiegaatjes bij de zegels der koer
seerende emissie, waarvan hij ons twee duidelijke voorbeelden 
toezond. Deze verschillen waren ons ook alwel eens opgeval
len; ze zijn waarschijnlijk te danken aan het meer of minder 
afgesleten zijn van de pinnetjes uit de perforeermachine. 

Philatelistenloketten; intrekking zegels. 
Met ingang van 1 Mei zullen, naar de heer Veen meldt, in

gevolge een schrijven van den directeurgeneraal van 16.3 j.1., 
de volgende Indische zegels niet meer aan de verzamelaars
loketten verkrijgbaar zijn; de op dien datum nog aanwezige 
vooraad moet zoo spoedig mogelijk aan den controleur te 
Haarlem worden opgezonden. 

Frankeerzegels cijfertype: 2K cent groen, 4 cent blauw, 
5 cent rood, 5 cent groen. 

Frankeerzegels schiptype: 10 cent rood, 12 Ĵ  cent blauw, 
20 cent groen. 

Opdrukzegels 1922: 323^ op 50 cent groen, 60 cent op 
1 gld. bruin. 

Het aantal jaarlijks verzonden brieven. 
Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

blijkt, dat er in 1929 in Nederland 299.317.000 gefrankeerde 
brieven verzonden zijn (de dienstbrieven zijn hier dus niet 
bij). In 1880 was dit aantal nog geen 57.000.000 Van deze 
300 miljoen waren 220 miljoen binnenlandsche brieven. Ge
middeld heeft ieder Nederlander in 1929 dus 37 K brief ge
zonden, een behoorlijke prestatie. 

Een lijst van onze laatste emissie. 
Mevrouw bsse. Van HeerdtKolff zond ons een lijst van de 

laatste emissie Nederland, waaraan wij gaarne plaats ver
kenen. Men kan er vlug op zien, wat er van de talrijke com
binaties van watermerk en roltandingen bestaat. 

Verkoop weldadigheidszegels 193132. 
Het hoofdbestuur der P.T.T. meldt het volgende: 
Blijkens de definitieve cijfers van de verkochte aantallen 

weldadigheidszegels hebben de tijdsomstandigheden eerder 
een stimuleerenden dan een remmenden invloed gehad op den 
verkoop. Het totaal aantal verkochte zegels was nog ruim 
114.000 hooger dan het vorig jaar. 
Frankeer Verkoopwaarde. 193132. 193031. 

IK cent 3 cent 1.722.174 1.539.018 
5 cent 8 cent 1.017.857 1.056.453 
6 cent 10 cent 1.721.816 1.664.640 

12>^ cent 16 cent 424.464 512.116 
Totaal 4.886.311 4.772.227 

Waardecijfer 
zonder wmkJ met wmk 

kam perf. I kam perf. 
zonder wmk. 

rolperf A 
2 ZIJ dig 

met wmk. idem idem 
rolperf. A I rolperf. B rolperf. C 

1 zijdig I 4 zijdig gewijz. i zijd. 

Bemerkmgen 
vanaf randletter .. . met watermerk 

4 
5 
6 
7M 

9 
10 
10 

y, cent grijs (Januari 1928) 
1 cent rood 
IK cent roodlila (Januari 1928) 
2 cent oranjerood 
2K cent groen 
3 cent lichtgroen (Sept. 1925) 

cent blauw 
cent groen 
cent terracotta (Sept. 1925) 
cent geel 

7K cent violet (Juli 1927) 
ly, cent rood (November 1928) 

cent oranjezwart (Febr. 1926) 
cent karmijnrood 
cent violet (April 1929) 

12 K cent karmijn 
12K cent blauw (October 1928) 
15 cent blauw 
15 cent or.geel (Juni 1929) 
20 cent groenblauw 
21/22K cent (November 1929) 
21 cent olijf bruin (October 1931) 
22K cent olijfbruin (Juli 1927) 
25 cent olijfgeel 
27K cent grijs (October 1928) 

cent lila 
cent bruinolijf 
cent bruin 
cent groen 
cent d.violet 
cent zwart (April 1929) 
gld. lichtblauw (Januari 1926) 

2K gld. karmijn (Juni 1926) 
5 gld. donkergrijs (4 Mei 1926) 

+ + + 

30 
35 
40 
50 
60 
60 
1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ — 
— 
+ 
+ 
+ 
+ • — 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ — 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ -f 
+ 
+ 
+ 

■ — • 

— 
—' 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ — 
— 
+ 
+ 
+ 
+ — 
+ 
— 
+ 
+ — 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
'— 

— | f Vanaf randletter A 
— f — Vanaf randletter F 

| Vanaf randletter A 
i Vanaf randletter D 
f Vanaf randletter F 
— Vanaf randletter 
+ Vanaf randletter 
j Vanaf randletter 
+ Vanaf randletter 
— Niet met watermerk 
— Vanaf randletter A 
— Vanaf randletter 
— Vanaf randletter 
— Vanaf randletter 
— Vanaf randletter 
— Vanaf randletter 
— Vanaf randletter 
— Vanaf randletter 

4 — Vanaf randletter 
j j Vanaf randletter 
— — Vanaf randletter 
— f7 Vanaf randletter 
—• — Vanaf randletter 
| —■ Vanaf randletter 
f — Vanaf randletter 
f f Vanaf randletter E 
— — Vanaf randletter B 
f — Vanaf randletter D 
j f Vanaf randletter C 
— — Niet met watermerk 
| — Vanaf randletter A 
— — Geen watermerk. 
— — Geen watermerk. 
— ■— Geen watermerk. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ ■) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

C 
E 
D 
C 

A 
B 
C 
A 
P 
A 
E 
A 
D 
A 
A 
A 
C 
A 

m. waterm 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
uitgegeven, 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
m. waterm. 
uitgegeven, 
m. waterm. 

■) Ook 3gaats. 
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NED.-INDIE. 
Nieuw frankeerzegel van 20 cent oranje. 
Het departement van koloniën bericht ons, dat van 1 Mei af 

aan de Nederlandsche philatelistenloketten verkrijgbaar zul
len worden gesteld nieuwe Indische frankeerzegels van 
20 cent. 

Genoemde zegels zijn in het bestaande type vervaardigd, 
echter in de kleur oranje van het vroegere frankeerzegel van 
223^ cent. 

Intrekking zegels. 
Bij beschikking van het hoofd van den P.T.T.-dienst in 

Ned.-Indië van 26 Januari 1932, nr. 3828/Post Al, is bepaald, 
dat de ondervolgende postwaarden na 30 April 1932 niet meer 
gangbaar en dus waardeloos zullen zijn voor de kwijting van 
porten en rechten, en dat zij na dien datum, tot 1 Juni a.s., 
kosteloos tegen andere postwaarden van dezelfde soort kun
nen worden ingev/isseld. 

a. frankeerzegels van 2y, cent groen, cijfertype. 
b. frankeerzegels van 4 cent blauw, cijfertype. 
c. frankeerzegels van 5 cent rood, cijfertype. 
d. frankeerzegels van 5 cent groen, cijfertype. 
e. frankeerzegels van 10 cent rood, schiptype. 
f. frankeerzegels van 12 >$ cent blauw, schiptype. 
g. frankeerzegels van 20 cent groen, schiptype. 
h. frankeerzegels van 3234 cent op 50 cent groen. 
i. frankeerzegels van 60 cent op 1 gulden bruin. 
(Voor de ingetrokken poststukken, nrs. j tot en met m, zie 

men onder de desbetreffende rubriek). 
Gedurende de maand Mei 1932 zal het publiek de post

waarden, welke buiten gebruik zullen worden gesteld, op alle 
post-, bij- en hulppostkantoren kosteloos tegen andere post
waarden van dezelfde soort mogen inwisselen. Inwisseling 
tegen geld is niet geoorloofd. 

Wij brengen nog in herinnering, dat de overige waarden 
van de opdrukserie van 1922 met 31 Januari 1930 zijn in
getrokken. 

NED.-INDIE. 
De speciale luchtpostcouverten, welke in Ned.-Indië door 

de posterijen verkrijgbaar worden gesteld, bestaan in ver
schillende formaten en uitvoering: 

1. eerst verscheen een lang couvert; formaat 145x84 mm. 
2. als tweede een breed couvert; formaat 126x88 mm. 
3. daarna nog een kleiner formaat, n.1. 115x79 mm., in 

twee uitvoeringen: a. papier zonder watermerk; b. papier 
met watermerk. 

Met ingang van 1 Mei a.s. zullen de volgende poststukken 
buiten gebruik worden gesteld en ook niet meer aan de ver
zamelaarsloketten verkrijgbaar zijn: 

1. Briefomslagen van 1234 cent blauw. 
2. Enkele en dubbele briefkaarten van 1% cent bruin. 
3. Enkele en dubbele briefkaarten van 5 cent met opdruk 

in groen „zeven en een halve cent". 
4. Verhuiskaarten van 2 cent met opdruk in zwart op 

1 cent. 
BUITENLAND. 

CHILI. 
Uit Berlijn wordt gemeld een nieuwe opgedrukte post-

pakketkaart en wel $ 1.50 blauw op de bestaande kaart van 
$6.50 rood op wit papier (kop van Lastras). 

DUITSCHLAND. 
Verschenen is de nieuwe binnenlandsche briefkaart van 

6 pf. met kop van Ebert in olijfgroen op zeemkleurig karton. 
Voor den afzender zijn 5 regels beschikbaar, zooals in den 

laatsten tijd gebruikelijk. Het woord Postkarte is klein. Deze 
kaart is ook geperforeerd in een lint van vijf stuks uitgege
ven. De bijbehoorende antwoordbetaaldkaart van 6-|-6 pf. 
(Ebert) is eveneens verschenen. 

Verder is nog te melden een heele reeks privaatbriefkaarten 
van 6 pf. (Ebert), te weten: 

a. Een serie van 10 stuks ter herinnering aan Goethe, uit
gegeven door de Münchener Ganzsachen-Sammler-Verein. De 
afbeeldingen stellen voor Rat Goethe, Frau Rat Goethe, 
Christiane Vulpius, Friederike Brion von Seseheim, Goethe, 
Goethe in der Campagna bei Rom, der Junge Goethe in sei
nem Frankfurter Arbeitszimmer, Alt-Weimar und das Goethe-
Haus, Alt-Weimar, Goethes Gartenhaus, Goethes Schlaf- und 
Sterbezimmer im Goethehaus zu Weimar. 

b. Een serie van 6 afbeeldingen met Esperanto-tekst. Zij 
stellen voor: Berlin, Krögel, Eisenach - die Wartburg, Hil
desheim - Knochenhauer-Amtshaus, Innsbruck - Goldenes 
Dachl, Kufstein (Tirol) Strasse, Mittenwald - Hauptstrasse 
mit Kirche. 

c. Gewone en antwoordbetaaldkaart met den bekenden op
druk van de Münchener Ganzsachen-Sammler-Verein. 

d. Een kaart waarop een groen-zwarte kop van Athene, als 
reclatjie voor het algemeene actieve Verband des Akademi
schen Architekten Vereins München. 

ENGELAND. 
Te melden is een privaat briefkaart van 1 p. rood op wit 

karton, voor zoover tekst betreft gelijk aan de officieele 
kaarten. Alleen de afmetingen verschillen en zijn 150 bij 105. 

FINLAND. 
De nieuwe kaart voor het binnenland van 1.25 mark geel 

op wit karton in groot formaat en met het gebruikelijke wapen 
is verschenen. 

ITALIË. 
De bandjir van prentbriefkaarten heeft nog geen eind ge

nomen. Thans zijn ook de buitenlandsche kaarten van 75 c. 
rood op wit karton met den kop van den koning naar links 
daarvan voorzien. Tekst en afbeelding nu in groenachtig-
zwarten diepdruk. Vermoedelijk krijgen wij de 24 afbeeldingen 
van de binnenlandsche kaarten weder. Maar daarmede is het 
einde nog niet te overzien, want ook de dubbele kaarten van 
75 c. met zes- en vijfregeligen tekst zijn voorzien van afbeel
dingen van de Opere del Regime - Roma, gedrukt in de roode 
kleur van den stempel. De prentjes op de vraag- en antwoord
kaarten zijn n i e t gelijk en als men nu alle mogelijke com
binaties van de al reeds bekende 24 stuks gaat maken, dan is 
ons verzamelaarsleed niet te overzien .Voorloopig zijn bekend 
de volgende combinaties: 

I: Isolamento del Campidoglio; II : Bonificia Pontina. 
I: Sala Minerva; I I : Ingresso Ferrovia Vaticana. 
I : Tempil di Vesta e della Fortuna Virile; I I : Scuola Ele

mentare Duca d' Aosta. 
JUGOSLAVIE. 
De binnenlandsche briefkaart van 13^ dinar rood op zeem

kleurig karton en tekst Royaume de Yougoslavie, waarop tot 
nu toe Carte Postale 35 mm. lang was, verscheen nu met die 
twee woorden in 32 mm. lengte. 

PORTUGAL. 
De kort geleden verschenen briefkaart van 25 c. met 

vrouwekop is van kleur veranderd. Ze was groen en is nu 
rood geworden; de kartonkleur is wit gebleven. 

RUSLAND. 
Op de buitenlandsche roode briefkaart van 10 kop. (ar

beider) met 8-taligen opdruk verviel de deelstreep. De linker
helft is evenwel voor mededeelingen opengelaten. Vermoede
lijk is de bedoeling om de linkerhelft vrij te houden voor pro
paganda, althans gelijktijdig verscheen met bovengenoemde 
kaart er een met propaganda voor de Kolchosen en Sovchosen. 
Dat beteekent collectief landbouwbedrijf op coöperatieven ba
sis en Staatsgoederen. De afbeelding stelt een boerenverga-
dering voor die voorlichting verkrijgt en een tractor op het 
land. Het is No. 79 16./VII. 1931. 
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Verder zijn nog twee dergelijke kaarten te melden: een 
met den oranjebruineii rotgardist van 5 kop. Beeld een groote 
suikerbiet met een fabriek op den achtergrond. Tekst Ukra-
insch. No. 19. 15.XI.1930 en een andere van 10 kop. rood: 
Opwekking tot het koopen van roodekruis-loten ad 50 kop. 
Het beeld stelt voor een verpleegster, die soldaten verbindt; 
een vliegtuig en trein van het roode kruis op den achtergrond. 
No. 50 en No. 2591 van 1931. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
In totaal bestaat do Washington-herinneringsserie brief

omslagen, waarvan ik er de vorige maand één meldde, uit 
12 stuks. Papier en stempel bij alle gelijk, alleen de kleur en 
het formaat verschillen. Het zijn: 

1 c. olijf op wit, formaten f, o en r. 
IK c. bruin op wit, formaten f, o en r. 
2 c. rood op wit, formaten f, o en r. 
4 c. zwart op wit, formaat r. 
5 c. blauw op wit, formaten f en r. 

Amsterdam CS. Flier-machine. 29 Maart j . l . zagen wij, 
10-11 uur voor het eerst, links van den datumstempel (Ben
ders type IVa) den hier afgebeelden vlagstempel met tekst 
AMSTERDAM / 11 JUNI - / 5 JULI 1932 / UNIVERSI-
TEITSFEESTEN. 

Sedert 1 April 1932 stempelen 's-Gravenhage en Rotterdam 
als in vorige jaren wederom met tekst TEGEN DE TUBER
CULOSE / EMMA BLOEM- / COLLECTE IN APRIL rechts 
van den dagteekeningstempel met 3 open vijfstralige sterren. 

Leeuwarden stempelde 1.IV.32 in de Kragmachine weder 
met 5 golflijnen inplaats van tekst „Postzegels enz." 

Utrecht Station. 21 Maart j . l . kwam in de Flier-stempel-
machine een geheel nieuwe dagteekeningstempel, de plaats
naam in groote breede letters, onderin een open vijfstralige 
ster, rechts de eenregelige tekst tusschen dubbele flauw ge
bogen lijnen POST VROEGTIJDIG. 

* Hengelo (Ov.)-C. T. Storkstraat. postagentschap geopend 
11 Januari 1932. 

* Hengelo (Ov.)-Marthastraat, postagentschap geopend 
18 Januari 1932. 

* Wieringermeer-Sluis III (N.H.), poststation geopend 16 
Februari 1932. 

* Eindhoven-Bleekstraat, postagentschap heropend 16 Fe
bruari 1932, was sedert 5 September 1931 opgeheven. 

* Breda-Marathonstraat, postagentschap geopend, 1 Maart 
1932. 

* 's-Gravenhage-Flatgebouw Duinwijck, postagentschap ge
opend 1 Maart 1932. 

Alle bovengenoemde agentschappen benevens het poststa
tion gebruiken dagteekeningstempel nr. 1 (typenradermodel). 

Alkmaar-Scharloo, postagentschap opgeheven 1 April 1932. 

Utrecht-Jaarbeurs. Dit tijdelijk bijkantoor is gedurende de 
voorjaarsbeurs van 14 t.m. 25 Maart 1932 geopend geweest. 

Op een enveloppe van het Bestuur van den Postcheque en 
Girodienst zagen we in rooden inkt den reclamestempel 
DONDERDAGS LUCHTPOST NEDERL: INDIE en 2 vlieg
machines. 

De heer Verdoorn zag de volgende abnormaliteiten: 
Amsterdam CS. : „Gebruik bij voorkeur" (B. type 3 E) 

begin Maart, blanco datumrondje. 
Breda: „Verzend met de luchtpost" 1932 / 18.11 / 7-8 vlag 

normaal, geheele datumrondje kopstaand. 
Deventer: „Adresseer volledig" 8-9 / 3.X / 1931 uurcijfers 

8-9 kopstaand. 
Eindhoven: »Adresseer volledig" 14-15 / 6.XII / 1930 uur

cijfers kopstaand; op een tweede exemplaar van het zelfde 
uur is de uuraanduiding normaal. 

Deurne: typenrader-stempel 12.X.7N.1931 violette inkt. 
Bolsward: typenrader-stempel 7.IX.-6N.1931 blauwe inkt. 
Terwijl de heer Benders meldt: 
Gouda: „Gebruik bij voorkeur enz." 1932 / 5.II / 18-19, 

kopstaande uurcijfers. 
Leiden: „Verzend met de luchtpost" 26.1 / 1932 / 14-15, 

kopstaande uurcijfers. 
De heer Lampe bezit: 
Nijmegen: „Gebruik bij voorkeur enz." op 15 Februari j . l . 

ontbrekend maandcijfer II en kopstaande uurcijfers 22-23. 
Van laatstgenoemde heeft de heer Van Dongen een kop

staand dagteekeningstempel dd. 1.IV.32 23-24. 

NED.-INDIE. 
Dr. W. Weigand verschafte den verzamelaars via het 

„Bureau" de volgende nieuwjaarstempels, tekst rechts 4-rege-
lig tusschen lijnen HARGA 50 SEN / SELOEROEH HINDIA 
- BELANDA / KIRIMLAH KAWAT-KAWAT / SELAMA-
TAN LEBARAN van Bandoeng, Batavia, Batavia-Centrum 
en Soerabaja. 

Onzen berichtgevers, den beeren D. Bastenhof, A. M. Ben
ders, A. W. Brave, H. Lampe Fzn., H. Meijer, J. H. van der 
Smissen, W. C Verdoorn jr., Wouda en dr. W. Weigand, 
zeggen wij vriendelïjk dank. 

J. P. TR. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 153 II. 
Deze machine, in gebruik bij Ruys' Handelsvereeniging, te 

Groningen, is tijdelijk (in December 1931) zonder tekst tus
schen datum- en waardestempel, in gebruik geweest bij het 
Assurantiekantoor Jorrit de Jong te Groningen, ter ver
vanging van 157, die vermoedelijk defect is geweest. 

Machine 184 IL 
Thans in gebruik bij de Zeep Verkoop Centrale N.V. te Rot

terdam. Tusschen datum- en waardestempel „ZEEP VER
KOOP CENTRALE / ROTTERDAM - Z.V.C". Direct bij de 
oprichting in Januari 1932 Ie deze machine van de N.V. De 
Levers' Zeep Mij. verhuisd naar de Z.V.C 

Machine 338. 
Model C 3, sedert 4 Januari 1932 in gebruik bij de Centrale 

Commissie voor Uitzending van Nederlandsche Kinderen naar 
Buiten, Frankenslag 83, te 's-Gravenhage. Tusschen datum-
en waardestempel „KINABU". 

Machine 340. 
Model C 3, sedert 2 Maart 1932 in gebruik bij de N.V. Olie-

fabrieken T. Duyvis Jz., te Koog aan de Zaan. Tusschen da
tum- en waardestempel de letters „T D" in vierkant. 

http://15.XI.1930
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HET JUBILEUM^BOEK. 
Te beginnen met 10 Mei a.s. zal een aanvang worden 

gemaakt met de toezending der jubileum-boeken aan de leden 
der verschillende bij het Maandblad aangesloten Vereenigin-
gen in het binnen- en buitenland. De verzending kan slechts 
geleidelijk geschieden, zoodat er rekening mede gehouden 
moet worden, dat niet ieder één of twee dagen na boven-
genoemden datum reeds in het bezit kan zijn van het hem 
of haar toekomende exemplaar. 

De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat voor 
ieder — ook al zou hij lid van meer dan één Vereeniging zijn 
— slechts één exemplaar beschikbaar wordt gesteld. 

Aan abonné's wordt het jubileumboek niet verstrekt, even
min als aan hen, wie om de een of andere reden het Maand
blad gratis wordt toegezonden. Aan dezulken wordt het boek 
alleen toegezonden, indien zij op de postrekening nr. 37183 
van L. C. A. Smeulders, te Breda, een bedrag storten van 
ƒ 2,50 + ƒ0,30 porto. (Gebonden exemplaren z\jn niet ver
krijgbaar). 

Aan de leden, woonachtig in de hierna volgende plaatsen, 
zal het jubileum-boek niet worden toegezonden, doch kan dit 
door hen worden afgehaald aan de daarbij vermelde adressen, 
en wel van 14 Mei a.s. af. Aanbeveling verdient het, dat 
dit door de rechthebbenden persoonlijk geschiedt, aangezien 
„voor ontvangst moet worden geteekend". Bij verhindering 
kan men, bij schriftelijke volmacht, een ander in zijn plaats 
het boek laten afhalen. 

De Vereenigings-secretarissen gelieven eraan te denken, 
dat, behalve voor hen zelf, aan dezelfde adressen ook gereed 
ligt oen gebonden exemplaar, door den Raad van Beheer wel
willend beschikbaar gesteld voor het archief hunner Ver
eeniging. 

DE ADMINISTRATIE. 
Nederland. 

Alkmaar: de heer Jac. Blokker, Koorstraat 23. 
Amersfoort: de heer A. J. Valewink, Schimmelpenninck-

straat 60. 
Amsterdam: N.V. Hekker's Postzegelhandel, Rokin 42. 
Apeldoorn: de heer dr, A. H. van den Berg, Jachtlaan 64. 
Arnhem: de heer G. J. van de Sandt, Singelstraat 2, bij de 

Parkstraat. 
Baarn: de heer drs. Max Müller, Dallaan 9. 
Bergen-op-Zoom: de heer H. G. Homs, Wouwscheweg 239, 

die zich bereid verklaard heeft de jubileumboeken bij de 
leden thuis te bezorgen. 

Bloemendaal: de heer P. Rezelman, Sterrebosch 4, eiken dag 
na 7K uur 's avonds. 

Breda (Girineken en Prinsenhage): de heer H. J. Veen, 
Nieuwe Ginnekenstraat 9. 

Bussum: de heer C. Bovenkerk, Pater Wijnterlaan 13, Naar
den. 

Delft: de heer L. M. Witting, Vrouwjuttenland 6. 
Dordrecht: de heer A. Rouwenhorst, Celebesstraat 29. 
Eindhoven: de heer W. G. Geurts, Lakerstraat 10, die zich 

bereid verklaard heeft de jubileum-boeken bij de leden 
thuis te bezorgen. 

Goes: de heer M. D. Ramondt, De Witt Hamerstraat 1, eiken 
werkdag na 7 uur 's avonds. 

Gouda: de heer H. D. Boot, Turfmarkt 102. 
's-Gravenhage: De Haagsche Postzegelhandel, Noordeinde 90. 
Groningen: de heer R. B. de Jonge, Oude Kijk in 't Jatstraat 

19 (hoek Academieplein). 
Haarlem en Heemstede: de heer J. M. Gosse, Kruisweg 43. 
Heerlen (L.) : de heer P. Schoenmakers, Saroleastraat 48. 
Helder: de heer J. G. J. Polling, Draaisteeg 7. 
Helmond: de heer Chr. G. Knol, Emmastraat 40. 
's-Hertogen"bosch: de heer J. L. Frissen, Brugplein 5. 
Hilversum: de heer L. van Essen, Melkpad 37. 
Hoorn: de heer J. van der Meulen, Hoofd 1. 
Leeuwarden: de heer P. Spiekhout, Arijelierstraat 15. 
Leiden: de heer E. S. Schudel, Breestraat 15a, die zich bereid 

verklaard heeft de jubileum-boeken bij de leden thuis te 
bezorgen. 

Maastricht: de heer dr. E. Verzijl, Breedestraat 1. 
Middelburg: de heer mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwen

hoven. 
Nijmegen: de heer D. Sängers, Hofdijckstraat 49, die zich 

bereid verklaard heeft de jubileum-boeken bij de leden thuis • 
te bezorgen. 

Overveen: de heer H. Weijenbergh, Oranje-Nassau-laan 26. 
Rotterdam: firma J. Voet, postzegelhandel. Keizerstraat 9. 
Rijswijk (Z.-H.): de heer K. M. Henkelman, Lindelaan 81. 
Schiedam: de heer P. J. van Harderwijk, Dam 30. 
Terneuzen: de heer J. C. Westerweel, Axelschestraat 75. 
Tiel: de heer J. D. Bos, adres: Rotterdamsche Bankvereeni-

ging, St. Agnietenstraat 5. 
Utrecht: de heer P. W. de Jong, Teelingstraat 6-8. 
Venlo: de heer K. M. den Hartog, Dr. Mathijssenstraat 9. 
Voorburg: de heer A. Smit, Koninginnelaan 58. 
Wassenaar: de heer R. Bulthuis, Santhorstlaan 60, die zich 

bereid verklaard heeft de jubileumboeken bij de leden thuis 
te bezorgen. 

Zutphen: de heer J. Ordelman, Groenmarkt 1, hoek Barlheze. 
Zwolle: de heer N. Malcorps, Sallandstraat 21. 

Ned.-Indië. 
Malang: de heer F. H. Schoevaart, Rampal 29. 
Semarang: de heer J. C. Bloys van Treslong Prins, p.a. Inter-

natio, Semarang. 
Sitoebondo: de heer J. A. D. Krajenbrink, s.f. Assembagoes. 

Suriname. 
Paramaribo: de heer A. E. L. del Prado, Kleine Waterstraat 9. 

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VOOR HET JUBILEUM-BOEK. 
4e lijst. 

Bij de administratie zijn, tot en met 8 April 1932, de vol
gende giften binnengekomen: 

Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen" . . . ƒ 5,— 
Philatelistenclub „Tiel" - 7,— 
Verschillenden - 33,50 
Vorige opgaaf -1247,02 

ƒ 1292,52 
Met beleefd verzoek verdere bijdragen zoo spoedig mogelijk 

te storten op postrekening 37183 van L. C. A, Smeulders, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

WIE VOLGT ? 
N.B. De door de Vereenigingen te verstrekken voorschotten 

worden hier niet vermeld. 
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ADRESVERANDERING VAN DEN HOOFDREDACTEUR. 
Met ingang van 1 Mei a.s. is het adres van den hoofd

redacteur, den heer J. D. van Brink: 
MAASTRICHT, Lage Kanaaldijk 28. 

In verband met deze verhuizing worden redactie-leden en 
medewerkers verzocht hun bijdragen voor het nummer van 
16 Mei e.k. te zenden aan den administrateur, den heer 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, Breda. 

NEDERLANDSen POSTMUSEUM. 
Voor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 

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

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

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

Duitsche 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. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—5 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2}i—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda (Parkstraat) : vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—5 u. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 4—5i4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 3^4—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. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 33^—5^4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2-4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 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 3K—5 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Voordrachten Bondscongres. 
Zij, die het voornemen koesteren op het in de maand 

Augustus te Vlissingen te houden Bondscongres een lezing 
te houden over een of ander philatelistisch onderwerp, wor
den verzocht daarvan vóór 1 Juli a.s. opgave te doen aan het 
Bondssecretariaat. 

Bij voldoende deelname zal voor de beste voordracht de 
Bondswisselbeker voor 1932 kunnen worden verworven. 

De Bondssecretaris, 
F. J. MIJNSSEN, 

Chasséstraat 23, Ginneken (bij Breda). 
Keuringsdienst. 

Zegels voor den keuringsdienst moeten van 1-20 Mei a.s. 
gezonden worden, in plaats van aan ondergeteekende, aan 
den heer dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam. 

Het hoofd van den keuringsdienst, 
P. JORISSEN P.Czn. 

KORT VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering, gehou
den op Zt)ndag 3 April 1932, in hotel „Neuf", te Amster
dam. 

Om 11.30 uur opent de voorzitter de door alle 9 leden be
zochte vergadering. 

De Raad van Beroep te Alkmaar heeft ook dr. Van den 
Berg vrijgesteld van betaling in de vermogensbelasting voor 
zijn postzegelverzameling. Het departement van koloniën had 
ons advies gevraagd naar aanleiding van uit te geven zegels 
ter viering van het 300-jarig bestaan van Curasao. Als de 
meening van den Bond werd medegedeeld, dat wij afwijzend 
staan tegen de uitgifte van een volledige serie van 18 waar
den, terwijl de meerderheid in dit speciale herdenkingsgeval 
is voor de uitgifte van 4 lage waarden. Het departement ant
woordde, dat het met belangstelling van ons advies had kennis 
genomen en dat de minister had goedgevonden, dat dit advies 
ter kennis van den gouverneur van Curasao zou worden ge
bracht. Wat de kwestie van het vredeszegel betreft, hieraan 
7-al, gezien 't feit dat er reeds een commissie is benoemd, niet 
veel meer te doen zijn. Alleen kan worden verzocht, om ge
durende den tijd dat dit zegel wordt uitgegeven, het in koers 
zijnde zegel van deze waarde tijdelijk in te trekken. De Bond 
zal ageeren tegen de plannen die bestaan, om zegels uit te 
geven ter bevordering van het vreemdelingenverkeer. Wil 
men de mooie plekjes van ons land naar voren brengen, dan 
zijn de briefkaarten hiervoor het beste middel. „Hollandia" 
had het betreurd, dat de Bond niets had gedaan om destijds 
de „Goudsche Glazen" zegels te voorkomen. De voorzitter her
innert zich, dat deze kwestie wel besproken is. Wijlen de heer 
Van der Schooren heeft er persoonlijk met den directeur-
generaal der P.T.T. over gesproken; er was toen echter niets 
meer aan te doen, het was reeds te laat. Men is het nu met 
deze persoonlijke besprekingen niet meer eens; het moet na
mens den Bond geschieden. Dit brengt den heer De Beer op 
de kwestie, dat blijkens de notulen van de H.P.V. deze de eer 
opeischt, dat het Pestmuseum nu ook Zaterdag-middag ge
opend is. De heer De Beer had deze kwestie reeds maanden 
geleden namens den Bond ter sprake gebracht bij den heer 
Tresling. Het is jammer ,dat dit niet schriftelijk bevestigd is. 
Dan hadden wij kunnen aantoonen, dat het onafhankelijk van 
elkaar van meerdere kanten is gevraagd en dat de eer dus 
niet alleen aan de H.P.V. toekomt. Op de laatste verg'adering 
van de Federation Internationale is bepaald, da tde Do.-X-
zegels een zuiver speculatief karakter hebben en onwaardig 
zijn, om in onze collecties te worden opgenomen. Dit is helaas 
voor een vreemdeling misleidend; de zegels zijn helaas of
ficieel. Dit zal aan de F.I.P. worden medegedeeld. De heer 
Vellinga had de medewerking van den Bond ingeroepen tot 
het doen uitgeven van zijn werk over de Nederlandsche post
stempels tot 1915. Het is een buitengewoon belangrijk en 
wetenschappelijk werk, wat voor den Bond een eer moet zijn 
het publiek te maken. Gezien echter de financieele moeilijk
heden, zal deze kwestie een punt van de agenda uitmaken op 
de Bondsvergadering. Het bleek dat de U. Ph. V. het niet 
eens was met onze ageer ing tegen de wijze van uitgifte der 
laatste Surinaamsche weldadigheidszegels. Hoewel het woord 
„plakplaatjes" misschien iets te sterk is uitgedrukt, blijven 
wij toch bij onze meening. De vereeniging „Helder" had een 
schrijven gezonden betreffende de vertegenwoordiging in het 
Postmuseum. Den minister zal hierover worden geschreven 
en hem o.a. worden gevraagd, of hü genegen is in vooi'ko-
mende gevallen ons advies in te winnen. Wanneer onze keu-
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ringsdienst een bepaald zegel niet kan keuren, zullen wij de 
Engelsche methode volgen en specialisten om hun meening 
vijagen. Er komt dan geen stempel van den Bond op het 
zegel, doch er zal een verklaring worden afgegeven. De pen
ningmeester zegt, dat wij de zuinigheid moeten betrachten, 
daar het ledenaantal der aangesloten Vereenigingen achter
uit gaat. Voorloopig moeten wij ons niet meer in het buiten
land laten vertegenwoordigen. Hij klaagt over het te laat be
talen der contributie. Ons boekjaar sluit op 1 Juli, zoodat de 
aangesloten vereenigingen het ledenaantal op dien datum als 
grondslag moeten aannemen. Wij zullen ons tot den minister 
wenden met het verzoek om geen verdere proeven meer te 
nemen met de reclamestempels, doch te willen voorschrijven 
dat hiervoor bij al dergelijke stempels de plaatsnaam rechts 
en de reclame links komt te staan. In algemeene trekken 
wordt het programma voor „Vlissingen" vastgesteld. Er 
wordt gevraagd meer propaganda naar buiten te maken, waar
bij gedacht wordt aan sprekers op vergaderingen, voor de 
radio en vooral aan plaatselijke tentoonstellingen, welke ten 
slotte de taak der verschillende vereenigingen zijn. De nieuwe 
z.g. infanterie-zegels in België zijn uitsluitend bij inschrijving 
te verkrijgen. Wij zullen een schrijven richten tot de F. I. P. 
met verzoek den Belgischen Bond te vragen tegen deze wijze 
van uitgifte te willen protesteeren. Om 5 uur wordt de ver
gadering gesloten. W. G. Z. 

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

Nieuwe leden. 
304. R. H. van Otterloo, Wilhelminastrant 10, Emmen (Dr.). 
313. A. Schwarz, Nie. Maesstraat 98, Amsterdam, Z. 
317. J. W. Wesseling, lt. kol. inf., Batavia, C. (Java). 
325. D. Terpstra, adm. Pasir Madang, Djasinga, Buitenzorg 

(Java). 
329. H. J. E. Moll, ass. resident, Bandjermasin (Borneo). 
331. A. E. Hornung, ambt. I.A.U., Lingkas, Tarakan (Borneo). 
332. P. R. T. Deel, Serang (Java). 

Anmeldingen. 
mr. Jan Vis, adv. en proc, Stationsweg 6, Leeuwarden. (V.L.). 

Adreswijzigingen. 
502. mr. G. A. Visscher, thans Keboemen (Java). 
664. dr. A. M. Benders, thans Amerongen. 
906. J. van der Spek, thans Utreehtscheweg 139, Amersfoort. 
862. H. Swartsenburg, thans Nangkalaan 4, Bandoeng (Java). 
901. C. C. Dillewijn, contr. P.T.T., thans Sawahlaan 9, Ba

tavia, C. (Java). 
407. mevr. J. G. Haas-de Rijk, thans Van Maerlantlaan 4, 

Amersfoort. 
602. J. R. Drost, thans Ondern. Bajabang Rendeh bij Poerwa-

karta (Java). 
564. Th. A. G. Maijer moet zijn Th. A. G. Meyer. 
235. J. W. Robijns, thans p/a den heer J. H. Hakvoort, Elisa

beth Wolffstraat 5 I, Amsterdam, W. 
Geroyeerd. 

831'. C. W. Hessing. 
Afgevoerd. 

632. P. S. Hana. 
Nader adres gevraagd. 

84. P. W. Stammershaus, gezaghebber B. B. 
Afdeelingsmededeelingen. 

Amsterdam. Niettegenstaande de afwezigheid van enkele 
getrouwe verschijningen, was de vergadering van 17 Maart 
toch goed bezocht. Een nieuw lid werd tot de afdeeling toe
gelaten. Tot voorzitter van het hoofdbestuur werd candidaat 
gesteld de heer L. van Essen. Deze demonstreerde ons zijn 
kostbare verzamelingen van Spanje en Spaansch West-Indië. 

De heer Aug. Schröder hield een zeer gedocumenteerde le
zing over zegels van Hamburg, waarvan het rijke materiaal 
door een ieder bewonderd werd. 

Besloten werd van de lezingen een volledig verslag onder de 
leden te verspreiden. 

Mr. De Beer zal in April laten bezichtigen zijn verzameling 
Turkije, 2e en latere emissies. 

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

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

Aanwezig zijn 36 leden als de voorzitter, de heer Cramerus, 
de vergadering met een welkom opent. Hij richt speciaal het 
woord tot den heer Jacobs, die gedurende langen tijd niet 
aanwezig kon zijn en is nu in de gelegenheid hem nog eens 
persoonlijk dank te zpggen voor de groote diensten, tijden? 
zijn verschillende bestuursfuncties aan de Vereeniging be
wezen. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd, 
terwijl de ballotage tot uitslag heeft, dat de 4 candidaat-leden 
als lid worden aangenomen. 

Ingekomen is een schrijven van de Kempische Postzegelver
eeniging te Turnhout, waarin zij dank zegt voor de hartelijke 
ontvangst op onze laatste vergadering. 

Van den heer Mutsaers is een schrijven ontvangen, waarin 
hij dankt voor de eer hem bewezen met zijn benoeming tot 
eerelid. 

De heer Hofsté, ons lid te Tindjowan (S.O.K.) belooft een 
postwissel van ƒ 2,50 te zenden als vrijwillige bijdrage voor 
het jubileumboek, hetgeen met ingenomenheid wordt ver
nomen. 

Vervolgens wordt door den heer dr. Gommers een causerie 
gehouden over de „flora in de philatelie", waarvoor hem met 
applaus wordt dank gebracht. De heer Rehl, weder ter ver
gadering gekomen, wordt door den voorzitter verwelkomd als 
lid. De heer Jacobs zegt toe de volgende vergadering een 
causerie te houden over de „fauna in de philatelie". 

Na verloting en rondvraag wordt daarna de vergadering 
reeds vroegtijdig gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
323. (E.S.Z.). H. E. Beuker, Heemstralaan 2, Baarn, giro 

52312. (IV). 
35. (-). F. J. Bueno de Mesquita, 47 Rue Maes, Ixelles 

(Brussel), giro België 324498. 
99. (-). J. G. Millaard, Keizerstraat 9, Rotterdam. (V). 

290. (E.S.Z.BE.NK.). F. Rehl, Reigerstraat 24, Breda. (I) . 

Candidaat-lid. 
F. Bernard, Galle Margenat letra M, Barcelona-Sarria 

(Spanje). (Eigen aangifte). 

Bedankt als lid. 
304. S. J. Ween. (VII). 

Adreswij zigingen. 
471. A. M. Benders, thans arts te Amerongen. (Van Vil 

naar IV). 
20. L. von Haläsz, thans Bencurstrasse 9, Budapest VI. 

366. mr. R. H. Nierstrasz, thans Watteaustraat 14, Amster
dam, Z. (VII). 

376. A. Dunnebier, thans Witte Rozenstraat 58a, Leiden, 
giro 119941. (Van IV naar V). 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 25 April 1932, des avonds 

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

Club-bij eenkomst. 
Club-bijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, 

des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te Ginneken (bij 
Breda). Introductie vrij. 
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Ver. van Postzegelverz. „Hollandia", te Amsterdam. 
Secr.: J. A. KASTEIN, Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

In Memoriam: 
L. DE HAAN, Amsterdam. 

A. WITKAMP, Bussum. 
W. LUGTIGHEID, Amsterdam. 

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Zaterdag 
19 Maart 1932, in hotel Krasnapolsky, te Amsterdam. 

De voorzitter, de heer Vredenduin, opent tegen half negen 
de door 43 leden bezochte vergadering. Terwijl alle aanwe
zigen zich van hun zetels verheffen, herdenkt hü in warme 
woorden in de eerste plaats ons getrouw lid, den heer L. de 
Haan, die slechts enkele uren na de vorige vergadering uit 
ons midden is gerukt en in de tweede plaats den heer M. 
Lugtigheid, een der jongere leden onzer Vereeniging. Hierna 
deelt de voorzitter mede, dat er op de vergadering van den 
Raad van Beheer uitvoerig over het jubileum-boek gesproken 
is. Het zal in de tweede helft van April klaar zijn: door bij
zondere omstandigheden is het drukken pl.m. 6 weken ver
traagd; bovendien is het boek nog aanmerkeliik uitgebreid en 
zal nu ruim 400 blz. dik worden. Hij geeft een algemeen 
overzicht van den inhoud van dit prachtwerk. Verder deelt 
hij mede, dat meerdere lezers zich over een bepaald soort ad
vertentie gekrenkt voelden, de kwestie is gelukkig opgelc^t. 
De voorzitter bespreekt hierna enkele nieuwtjes en merkt op, 
dat het verzamelen van vliegzegels meer naar voren komt. 
Daarom heeft de Vereeniging aangeschaft een specialen cata
logus op dit gebied, n.1. „Field's Airmail Catalogue". ,,Kohl's 
Handbuch" zal ook worden aangeschaft. 

De notulen der vorige vergadering worden onveranderd 
goedgekeurd. Bij de ballotage blijkt de heer Volkmaars met 
algemeene stemmen als lid te zijn aangenomen. De voorzitter 
heeft meegebracht een boekje uit 1713 „Wegwijzer door Am
sterdam" en leest hieruit enkele passages voor, hoe destijds 
de üostverzendingen in Amsterdam plaats vonden. Indien mo-' 
geliik, zal het betreffende hoofdstuk t.z.t. in het Maandblad 
in zijn geheel worden afgedrukt. Ondertusschen gaat er rond 
een portzegel van 11 cent, waarvan het bovenste oog van de 
B van Betalen ontbreekt; volgens den heer Boeg is de B wel 
in zijn geheel gedrukt, maar daarna gedeelteliik overdrukt. 

Na de pauze een veiling van 55 kavels, gevolgd door een 
verloting onder de aanwezigen. Daar er geen liefhebberij voor 
de rondvraag blijkt te bestaan, wordt de vergadering tegen 
half elf gesloten. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
A. Volkmaars, „Klein Huize", Nunspeet. (Voorgesteld door 

J. A. Kästeln). 
Adresveranderingen. 

H. M. A. Krieger, Heemstede, overgeschreven op J. C. A. 
Krieger, Adr. Stoopplein 8, Overveen. 

W. Borrius, Roerstraat 54 huis, Amsterdam, Z. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 17 April 1932, des avonds 

te 8 uur, in restaurant Parkzicht, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 24 April 1932, des avonds te 

8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
22 Maart 1932, gehouden in het hotel „Des Pays Bas", 
te Utrecht. 

Aanwezig 21 leden en 1 introducé. Om ongeveer 8.15 uur 
werd deze vergadering door den voorzitter, den heer De Bas, 
geopend, die meer in het bijzonder welkom heette den aan

wezigen introducé, den heer Van Essen. Nadat de notulen der 
vorige vergadering onveranderd goedgekeurd waren, werden 
de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. 

Medegedeeld werd, dat de heer Van Peursem op 26 April 
a.s. een voordracht zal houden over „Philatelie en Wereld
literatuur" en dat de heer dr. Redeke en mr. De Beer zullen 
aangezocht worden hun toegezegde voordrachten respectieve
lijk over de puntstempels van Nederland'en de Ie emissie van 
Nederland te willen houden in de Mei- en Juni-vergadering. 

Hierna maakt de regeling van de jaarlijksche verloting 
een punt van bespreking uit. Het bestuur kwam met enkele 
voorstellen en verzocht den aanwezigen hierover hun gedach
ten te laten gaan en de volgende maand met voorstellen te 
komen. Overwogen dient te worden de verloting te laten zoo-
als zij was, of een te houden met nieten, waarbij minder prij
zen, doch duurdere beschikbaar werden gesteld. Ook werd 
het plan geopperd in die verloting bons tegen een zekere 
waarde beschikbaar te stellen, waarvoor zegels uit de rond-
zendingen gekocht kunnen worden. Reeds ter vergadering 
bleek uit de verschillende debatten, dat de oplossing van dit 
vraagstuk niet zoo eenvoudig zal blijken. 

Na de verloting werden de aanwezigen in de gelegenheid 
gesteld de collecties voor den landenwedstriid: frankeerzegels 
nrs. 1 en 2 van N.O.I. en/of een zelfstandigen Zuid-Ameri-
kaanschen staat te bezichtigen. Ter vervanging van de af
wezige commissieleden werden de beeren Van der Horst en 
Cortenbach bereid gevonden de beoordeelingscommissie te 
comnleteeren. Door dze commissie werden de prijzen toege
kend aan den heer Raatgever voor zijn collectie Peru en aan 
den heer De Bruijn voor zijn frankeerzegels van N.O.I. 

Nadat een vraag van den heer Smit over de afstempelingen 
van Baden beantwoord was en na de ziehtzending werd deze 
vergadering om 9.30 uur opgeheven. K. H. J. v. H. 

Candidaat-lid. 
(e"!. J. P. van Essen, Mgr. Van de Weteringstraat 66bis, 

Utrecht. 
Bedankt als lid met 1 September 1932. 

P. Vredenduin, Roelof Hartstraat 25, Amsterdam. 
Adresverandering. 

A. M. Benders wordt Amerongen. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 19 April 1932. 
Aleemesne vergadering on Dinsdag 26 Anril 1932. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 28 April 1932. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden on Donderdag 
24 Maart 1932, in café „Bagatelle", Passage, Den Haag. 

Aanwezig ziin 31 leden en een introducé, die door den 
voorzitter hartelijk welkom worden geheeten, in het biizonder 
ons gewaardeerd oud-bestuurslid de heer Keijzer, die uit 
Amersfoort is overgekomen, om onze vergadering weer eens 
bij te wonen. De notulen van de vorige vergadering worden 
dan voorgelezen en onveranderd goedgekeurd en gearresteerd. 

Bij de ingekomen stukken is een schrijven v^n het hoofd
bestuur der posterijen naar aanleiding van onze klacht in
zake het veel te zware afstempelen der laatste Pro Juventute-
zegels. Het blijkt, dat, alhoewel de stempelmachines geregeld 
zorgvuldig worden nagezien (hier in Den Haag geschiedt dit 
dagelijks), steeds de mogelijkheid bliift bestaan, dat gedu
rende de stempeling enkele papiervezels aan de inktrol gaan 
kleven en de stempelafdrukken daardoor nu en dan wel wat 
zwaar worden. Door de bedriifleiders wordt echter het moge
lijke gedaan, om de afstempeling der frankeerzegels op zulke 
wiize te doen plaats hebben, dat zii voor de verzamelaars hun 
volle waarde behouden, en ten slotte de mededeeling, dat 
aan onze klacht het noodige gevolg is gegeven. 

Dan doet de voorzitter, als afgevaardigde naar den Raad 
van 5eheer van het Maandblad, de volgende mededeeling: 
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„In de jongste vergadering van den Raad van Beheer van 
het Maandblad werd door mij, namens de Vereenigingen, die 
het Maandblad als officieel orgaan hebben aangenomen, een 
bewijs van appreciatie gegeven aan de beeren J. D. van 
Brink, hoofdredacteur, en L. C. A. Smeulders, administrateur, 
voor de groote en belangelooze moeiten, die zij zich hebben 
gegeven voor het binnenkort te verschijnen jubileum-boek 
van het Maandblad. Hieraan hebben bijgedragen de volgende 
Vereenigingen: H.P.V., Hollandia, Breda, U.P.V., Philatelica, 
Nederlandsche Vereeniging, Op Hoop van Zegels, De Globe, 
Zuid-Limburg, Groningen, Helder, Nieuw-Groningen, Ter-
neuzen en Heerlen. Eén vereeniging te Rotterdam wenschte 
aan deze huldiging niet mede te werken; haar eerste brief 
daarover weet dit aan de meerbesproken advertenties in het 
Maandblad, maar in den tweeden kwam de aap uit den mouw: 
zij meende, dat dit tot het terrein van den Bond behoorde! 
Had deze Vereeniging dus haar zin gekregen, dan zou van
zelfsprekend de H. P. V., die het initiatief hiertoe genomen 
had, worden uitgeschakeld. Ik zal mij onthouden, over deze 
handelwijze een oordeel uit te spreken, wensch alleen te con-
stateeren, dat a l l e leden van den Raad van Beheer meen
den, dat deze goed en eerlijk bedoelde huldiging méér lag op 
den weg van den Raad van Beheer samen met de Vereeni
gingen, die het Maandblad als officieel orgaan hebben aan
genomen. Hoewel het jubileum-boek nog niet is verschenen, is 
toch het grootste en belangriikste werk verricht en meenden 
wij beter te doen de kleine bewijzen van onze groote dank
baarheid in de vergadering met een kort en treffend woord 
aan te bieden dan daarmede te moeten wachten tot de na
jaarsvergadering van dien Raad. Den heer Van Brink werd 
een ets van Roodenburg, voorstellende de oude markt te 
Rhenen, en den heer Smeulders een salonlamp aangeboden. 
Aan de Vereenigingen, die haar zoo gewaardeerde medewer
king hebben verleend, breng ik hier een woord van wels^e-
meenden dank voor den steun aan ons initiatief. Ik wensch er 
nog bij te voegen, dat de houding, door de Rotterdamsche 
Vereeniging aangenomen, tot het goede gevolg heeft geleid, 
dat thans in het Maandblad d u i d e 1 ij k zal blijken, dat ons 
mooie Maandblad n i e t s , maar dan ook n i e t s met d<»n 
Bond heeft te maken en dat wij door zoo'n optreden nog 
verder verwijderd zijn van den Bond dan te voren!" 

Uit een schrijven van den eigenaar van „Bagatelle" blijkt, 
dat wij met September naar een ander lokaal dan wol naar 
een anderen vergaderdag om moeten zien. Het bestuur heeft 
al eens rondgekeken en waar het niet aangaat den -ienmaal 
,,gei1kten" dag te veranderen, zullen wij moeten verhuizen 
en lijkt de zaal van „The Corner" op den hoek Anna Pauv/-
lownastraat en Laan van Meerdervoort de meest geschürte. 

De ballotage van nieuwe leden heeft tot gevolg dat alle 
voorgedragenen worden gekozen. Daarna volgt de veiling, die 
een alleszins goed verloop heeft. De verloting, zonder nieten, 
heeft dit eveneens en met een woord van dank voor de goede 
opkomst sluit de voorzitter de vergadering. A. S. jr. 

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

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

Candidaat-leden. 
L. J. Jochems, Hoogstraat 50, Wageningen. 
L. Nagel, Rietzangerlaan 6, Den Haag. 
B. Verheij, Van Panhuijsstraat 16, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
mej. D. A. H. Leibbrandt wordt Copernicusstraat 237, Den 

Haag. 
J. A. Appeldoorn wordt Stationssingel 7b, Rotterdam, 
dr. A. L. M. Dinkhuijsen wordt Laan van Meerdervoort 530, 

Den Haag. 
N. J. Mulder wordt Wijngaardelaan 31, Voorschoten. 

Vergadering. 
Voorjaarsvergadering op Donderdag 28 April 1932, des 

avonds te S'A uur, in café „The Corner", Anna Pauwlowna-
straat, hoek Laan van Meerdervoort, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. De in art. 19 van 
het H. R. bedoelde verslagen. Ballotage van nieuwe leden. 
Veiling. Groote verloting ter eere van het 35-iarig bestaan 
der H. P. V. Sluiting. 

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

VERSLAG der jaarvergadering, gehouden op Woensdag 23 
Maart 1932, in hotel „Victoria", Spuistraat, Den Haag. 

Wegens strubbeling in de zaken op de Groenmarkt, was 
het niet mogelijk in „Hollandais", waar wij jaren achtereen 
vergaderden. In het vervolg vergaderen wij weer in Victoria. 
De groote opkomst, n.l. 92 leden, vorderde bijtrekking van 
een nevenzaaltje, „de roef". De voorzitter, de heer C. J. 
Reijerse, opent deze 21e jaarvergadering met een hartelijk 
welkom aan de vele aanwezigen, o.a. den afgevaardigde onzer 
af deeling Dordrecht, den heer A. Rouwenhorst. 

Ingekomen is het jaarverslag der afdeeling Ooes. Wegens 
gebrek aan een geschikt vergaderlokaal werden in den laat-
sten tijd geen maandvergaderingen aldaar gehouden. Aantal 
leden heden 21. Van het philatelistenloket wordt geregeld 
flink gebruik gemaakt. Het financieel verslag geeft een batig 
saldo over 1931 van ƒ 12,26. 

Eveneens binnengekomen een dankbrief van het Haagsche 
Crisis-Comitê Mededeeling wordt gedaan van het overlijden 
van ons lid, den heer W. van Steenderen. De notulen der 
voorgaande vergadering worden gearresteerd. De heer Rou
wenhorst verzoekt inlichtingen omtrent ervaringen door een 
paar leden bij een veiling van Mebus. De heer Rootschild 
laat een kennisgeving omtrent Belgisch-Congo-zegels cir-
culeeren. 

De ledenverkiezing levert 69 stemmen voor, 10 blanco en 
1 van onwaarde. Zes beeren worden onder voorbehoud mede 
aangenomen. De heer Du Bols wordt door den voorzitter als 
nieuw lid geïnstalleerd. 

Uit het jaarverslag van den secretaris het volgende: „In 
1931 vierden wij ons 4e lustrum; werden de officieele beschei
den voor ons aandeel als mede-eigenares van het Maandblad 
afgedaan. 1931 getuiffde weder van een opgewekt vereeni-
gingsleven; ook de af deelingen gaven reden tot tevredenheid. 
Eén onzer leden bracht een 12-tal nieuwe aan. Venlo kreeg 
een philatelistenloket. Bü de hoofdbestuursverkiezing in 1931 
werd de voorzitter herkozen en de heer P. Friederich ver
vangen door den heer D. Sierie. 

In Goes werd de heer E. Meijler als secretaris vervangen 
door den heer H. Derex. 

Het contact tusschfn de afdeeHngen en het hoofdbestuur 
kon in sommige gevallen wel innie-er ziin. 

De voorzitter en de heer D. Sierig vertegenwoordigden ons 
op den feestavond der U. Ph. V. Onze verhouding tot de 
andere Nederlandsche Vereenieine-en is goed. Gememoreerd 
Worden onze gift van ƒ 50 voor het iubilenm-boek en ons deel 
in de actie tot onenstelling van het Nederlndsch Postmuseum 
op Zaterdagmiddag. 

In 1931 werden 83 nieuwe leden aangenomen plus een 
jeugdlid. 54 leden bedankten, 9 overleden, 3 werden afp-evoerd 
en 9 geroveerd. Alzoo een saldo van 9 leden plus 1 jeuedlid. 
Het getal bedroeg op 1 Januari 1932 dus 589 plus 2 jeugd
leden. In Den Haag telden wii in 12 vergaderingen 698 namen 
op de nresentieliist. Dit sreeft dus ruim 58 per avond. Ten
toonstellingen en wedstrijden gaven attracties voor de ver-
eaderingen. Sommige leden gaven steeds prijzen voor de ver
lotingen, andere hadden steeds iets belanewekkends te be
zichtigen. Dank wordt gebracht, hier zoowel als in de af-
deelingen, aan allen, die al of niet in eenige functie bij de 
Vereeniging haar metterdaad steunden. De heer Van der 
Willigen had nog steeds den meest belangrijken en uitge-
briden werkkring. De voorzitter en de veilingcommissaris 
vulden wederom het grootste deel der maandvergaderingen in 
Den Haag. 

Een beroep op alle leden zonder uitzondering wordt gedaan 
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REKENING OVER 1931. 

Ontvangsten. 

Contributies . . . . 
Entrée's 
Veilingen 
Commissie rondzending 
Interest 
Afgeschreven debiteuren 
Nadeelig saldo . . . 

Begroot 
bedrag. 

ƒ 1325, 
- 25,-
- 26,-
- 500, 
- 115,-

ƒ 1991,-

Werkelijk 
bedrag. 

ƒ 1361,56 
- 66,— 
- 50,10 
- 507,25K 
- 115,15 

5,73 
- 363,57 

/2469,36K 

Uitgaven. 
Begroot 
bedrag. 

Assurantie ƒ 41,18 
Maandblad na aftr. opbr. advert., enz. - 900,— 
Zaalhuur - 60,— 
Kosten 12 maandel. en jaarl. verloting - 435,—-
Onkosten - 220,— 
Bibliotheek - 20,— 
Kosten feestavond 20-jarig bestaan . - 300,— 
Afgeschreven debiteuren - —,— 
Voordeelig saldo - 14,82 

Werkelijk 
bedrag. 

ƒ 41,18 
-1210,26 
- 60,— 
- 479,40 
- 207,13 
- 47,09 
- 374,90 
- 49,40 K 

ƒ1991,— ƒ 2469,36 K 

om „Philatelica" te blijven steunen, om de niet rooskleurige 
tijden ook voor de philatelie op waardige wijze te boven te 
komen." 

Daar niemand het woord verlangt over dit verslag, zegt 
de voorzitter er zich geheel bij te kunnen aansluiten en wil 
er bijvoegen, dat ook de secretaris in 1931 zijn deel in het 
vereenigingsleven wel heeft gehad, waarna het jaarverslag 
onder applaus wordt goedgekeurd. 

Hierna leest de voorzitter het verslag voor van den biblio
thecaris, den heer D. O. Kirchner, die door ziekte afwezig is. 
Het aantal aanvragen om lectuur was in Den Haag niet zoo 
groot als van daarbuiten. Nieuwe boeken en tijdschriften 
werden van verschillende leden in dank ontvangen. De on
kosten over 1931 bedroegen ƒ 47,09. Ook dit verslag wordt 
onder dankzegging aan den beheerder der bibliotheek goed
gekeurd. 

De verificatie-commissie heeft de administratie van den 
administrateur-penningmeester, den heer C. van der Wil
ligen, nagegaan en bevonden dat een „tabellarisch kasboek" 
is aangelegd en dat de administratie op accurate wijze is ge
voerd en den dank der Vereeniging verdient. Den penning
meester wordt daarop acquit en décharge verleend voor zijn 
financieel verslag, hetwelk bijgaand aan te treffen is. 

Daar geen tegencandidaten voor de bestuursfuncties zijn 
gesteld, worden de tegenwoordige bestuursleden bij accla
matie herkozen. De begrooting wordt hierna goedgekeurd. 

De groote attractie van dezen avond is de groote jaar-
lijksche verloting. Onder buitengewoon applaus trekt de heer 
Van der Willigen den len prijs. Dit is de eerste maal, dat de 
Ie prijs in de zaal wordt getrokken. Verder worden nog ge
trokken de nummers 5, 18, 20, 26 en vele hoogere. Voor de 
niet-aanwezigen blijft dus nog veel moois over. 

Na nog een zeer willige veiling van fraaie kavels en een 
rondvraag zonder vragers, sluit de voorzitter deze mooie, ge
zellige vergadering met een opwekking tot getrouw verga-
deringbezoek, vooral weder in April, daar dan een interes
sante avond te wachten staat. J. N. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
67. W. E. Ch. Hendriks, C. van Necklaan 297, Rijswijk. 

(Z.-H.). 
73. H. J. van Suijlekom, Schietbaanlaan 34b, Rotterdam. 
95. A. du Bois, Laan van Meerdervoort 663, Den Haag. 

238. mej. C. A. M. vn Dongen, Nieuwestad 114, Leeuwarden. 
185. J. H. J. Plasberg, Hoogemolenweg 69, Venlo. 
201. P. C. M. Smeets, Mariastraat 34, Venlo. 
275. P. Dekker, adj. comm. van politie in Ned.-Indië, voor-

loopig adres: Julianalaan 6, Soestdijk. 
D. 295. L. C. Strous, Reeweg 40 rood, Dordrecht. 
276. J. L. Jonker, Koningin Sophiestraat 14, Den Haag. 
306. C. de Kroon, Delistraat 2b, Den Haag. 
293. A. van Rijswijk, Stuwstraat 65, Den Haag. 

(De laatste zes leden aangenomen op de jaarvergadering 
onder voorbehoud van reclame). 

249. Joh. Leemans, Wijhe, heeft aan zijn verplichtingen vol
daan. 

A. Thill, Enscheringen (Luxemburg), blijft lid. 
Overleden. 

110. W. van Steenderen, De Bilt. 

Candidaat-leden. 
D. Buikema kantoorbediende. Muurstraat 9, Groningen. (Lid 

„Hollandia" 93, P.C.s.K. 275). (Eigen aangifte). 
N. L. J. Muller Van Wijngaardelaan 31, Voorschoten. (Eigen 

aangifte). 
Adresveranderingen. 

396. W. J. de Wijs, Steijnlaan 93, Den Haag. 
83. H. van Buuren, Joh. de Wittstraat 3, Utrecht. 

320. B. Hofman, Schiedamschesingel 155, Rotterdam. 
643. E. M. L. Roodschild, Paulinastraat 41, Den Haag. 
78. C. P. van Gemerden, Oranjestraat 23, Alphen a/d Rijn. 

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

uur, in hotel Victoria, Spuistraat, Den Haag, op Woensdag 
27 April 1932. 

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

zing. 5. Lezing door mr. Van Peursem over „Philatelie en 
wereldliteratuur". 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rondvraag. 
9. Sluiting. 

Vergadering afdeeling 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 3Cb, Goes), den Sen Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den len Maandag der 
maand: 714 uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleesehstraat, Venlo. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 29 Maart 
1932, des avonds te 8 uur, in restaurant „National" te 
Arnhem. 

Aanwezig 15 leden, o.w. 2 dames. Nadat de voorzitter allen 
welkom heeft geheeten, worden de notulen van de vorige 
vergadering gelezen en goedgekeurd. Vervolgens werd mede-
deeling gedaan van eenige ingekomen stukken, o.a. een schrij
ven van den directeur van het postkantoor alhier, met het 
bericht, dat met ingang van 1 Mei a.s. verschillende Neder-
landsch-Indische zegels en briefkaarten komen te vervallen. 
Tevens was ingekomen een aanmelding voor het lidmaatschap 
van W. van Duuren jr., te Amsterdam. Hierna werd het 
candidaat-lid F. H. Tenhaeff als lid van de Vereeniging aan
genomen. 

De voorzitter brengt vervolgens de algemeene verloting 
ter sprake, welke naar aanleiding van het 35-jarig bestaan 
van de Vereeniging zal worden gehouden. Besloten wordt, dat 
deze in de October-vergadering a.s. zal plaats vinden en dat, 
evenals de vorige maal bij de algemeene verloting, geen zegels, 
maar bonnen zullen worden verloot, waarvoor een ieder naar 
keus een of meerdere zegels kan. uitzoeken uit de boekjes 
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voor de rondzendingen. Mevrouw Schuurman en de heeren 
Heidenreich en Te Winkel werden bereid gevonden, om in de 
verlotingscommissie plaats te nemen. 

Nadat bij de rondvraag nog eenige door de leden gestelde 
vragen waren beantwoord en hierna de gewone maandelij k-
sche verloting had plaats gehad, werd de vergadering, voor 
wat het officieele gedeelte betreft, gesloten. Het verdere ge
deelte van den avond werd doorgebracht met het verloten 
van zegels door middel van het roulette-spel. C. R. 

Nieuw lid. 
17. F. H. Tenhaeff, Jacob Marislaan 16, Arnhem. 

Candidaat-lid. 
W. van Duuren jr., N. Z. Voorburgwal 318, Amsterdam. 

Adreswijziging. 
74. E. van der Burgh wordt Jan Luijkenlaan 1, Velp (G.). 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 26 April 1932, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 8 Maart 1932, des 
avonds te 73^ uur, in restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig zijn 19 leden. De voorzitter, de heer Van Harder
wijk, opent de vergadering, waarna de notulen der vorige ver
gadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ter bezichtiging wordt hierna gesteld de zeer schitterende, 
ongebruikte verzameling Nederland van den voorzitter. Alles 
wordt met groote belangstelling bezichtigd en een en ander 
door uitlegging duidelijk gemaakt. Hierna wordt de voorzitter, 
namens alle aanwezigen, door den heer Van Hoogstraten dank 
gezegd voor hetgeen hij heeft laten genieten. 

Vervolgens heeft de maand'elijksche verloting plaats. 
Voor den eventueel op te richten leescirkel heeft de heer 

Stok een lijst opgemaakt van de tijdschriften, welke in bruik
leen zouden worden afgestaan, en zal deze lijst worden toe
gevoegd aan de convocstie der April-vergadering, opdat alle 
leden daarvan nota kunnen nemen en zich eventueel voor dien 
leescirkel kunnen opgeven, met vermelding voor welke tijd
schriften. 

Een voorstel van den heer Pesch, om meer attractie aan 
de verloting te geven valt in goede aarde en wordt aange
nomen. Ten bate van de kas worden vervolgens eenige ge
schonken zegels verkocht. 

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

Nieuw lid. 
F. L. Hartong, notaris, Mathenesserlaan 217, Rotterdam. 

Adreswijziging. 
W. Tinkelenberg, thans Soestdijkschestraatweg 23, Hilversum. 

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

VERSLAG der jaarlijksche algemeene ledenvergadering, ge
houden in het gebouw van den H. K. B., op Maandag 
21 Maart 1932. 

Wegens ongesteldheid zijn enkele leden, onder wie de biblio
thecaris, met kennisgeving afwezig. De notulen der vorige 
vergadering worden accoord bevonden. De voorzitter deelt 
mede, dat hij alsmede de secretaris met genoegen zitting 
zullen nemen in het eere-comité der door „Vlissingen" te or-
ganiseeren tentoonstelling tijdens den Philatelistendag te 
Vlissingen te houden. 

Het jaarverslag van den secretaris wordt, evenals de reke
ning en verantwoording van den penningmeester, goedge

keurd. De verificatie-commissie, welke ter vorige vergadering 
benoemd was en thans de boeken van den penningmeester 
heeft gecontroleerd, stelt voor, dezen functionaris, den heer 
B. Amelung, op de meest eervolle wijze décharge voor het 
gevoerde beheer te verleenen, hetgeen gschiedt. Nadat de 
heer Amelung nog de begrooting voor het 22e vereenigings-
jaar heeft bekendgemaakt en deze door de vergadering is 
goedgekeurd, betuigt de voorzitter dezen heer, die wegens 
het bedanken voor het lidmaatschap zijn functie neerlegt, na
mens de Vereeniging, zijn besten dank voor het door hem 
verrichte werk. 

De bestuursverkiezing heeft tot uitslag, dat de periodiek 
aftredende bestuursleden, de heeren Engelenberg, Trupp en 
Weijenbergh, respectievelijk als commissaris van toezicht, bi-
bibliothecaris en secretaris, bij acclamatie herkozen worden, 
terwijl de door het bestuur candidaat gestelde heer Mans, 
eveneens bij acclamatie, als penningmeester wordt gekozen. 
Genoemde heer Mans neemt deze benoeming aan. 

Als leden der jaarboek-commissie worden benoemd de hee
ren Rol, Mulder en Bloem. Beide eerstgenoemden aanvaarden 
deze benoeming; den heer Bloem, niet ter vergadering aan
wezig, zal hiervan bericht gezonden worden. 

Na de rondvraag, waarvan enkele leden gebruikmaken en 
de verloting onder de aanwezigen, waarbij ieder een prijs ten 
deel valt, sluit de voorzitter deze bijeenkomst. (Voor het 
gesprokene inzake het kaartsysteem wordt verwezen naar 
het betreffende artikel). H. W. 

(Manco-) kaartsysteem. 
De Maart-vergadering besloot, het bestuur inzake dit sys

teem te laten handelen, zooals het dit wenschelijk oordeelt. 
In zijn laatstgehouden vergadering concludeerde 't bestuur, 

dat de indeeling der kaarten ook voor O. H. V. Z. het best 
kan zijn, zooals die der Vereeniging „Groningen" in het 
Februari-nummer van het Maandblad medegedeeld, met de 
volgende geringe wijzigingen, n.1. in plaats van „kaart nr." 
„ongebruikt/gebruikt" en de nummering eveneens tot en met 
300, doch vermeerderd met een 45-tal blanco vakjes, welke 
door een ieder naar eigen wensch ingevuld kunnen worden 
(b.v. met de nummers 301 tot en met 345, waardoor, wanneer 
de nummers in den catalogus slechts weinig boven 300 zijn, 
nog niet direct een nieuwe kaart ingelascht behoeft te 
worden; of met nummers, gevolgd door een letter (42 d, e, 
enz.). Eerstgenoemde invulling beoogt het gemak voor alge
meen-verzamelaars, de tweede dat der speciaal-verzamelaars. 

Aangenomen als lid. 
158. M. J. Dollée, Goudenregenstraat 131, Den Haag. 

Bedankt als lid. 
B. Amelung, te Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
E. G. de Haas, Vijf heerenstraat 58, Heemstede. (Door D. 

Zonneveld). 
J. A. van Wamel, Gedempte Schalkburgergracht 23a, Haar

lem. 

Adreswijzigingen. 
257. B. R. Pietersen wordt Boulevard de Favauge 10, Zand-

voort. 
104. Ch. Fischman wordt Kruisweg 70c, Haarlem. 

39. D. de Vries wordt Van Breestraat 110b, Amsterdam, Z. 
237. S. H. de Bock wordt Begijnhof 30, Eglise Wallone, Haar

lem. 
220. W. A. de Boer wordt Duvenvoordestraat 24, Haarlem. 

Kennisgeving en verzoek. 
In de plaats van den heer B. Amelung, die wegens bedan

ken zijn functie heeft neergelegd, is benoemd tot penning
meester de heer C. B. Mans (lid nr. 246), Kleine Houtweg 51, 
te Haarlem. (Postrekening 195055). 

Den leden, die hun contributie voor het nieuwe vereeni-
gingsjaar eventueel nog niet hebben gestort, worden beleefd 
verzocht het bedrag niet meer over te maken, doch de post-
kwitantie af te wachten en deze bij aanbieding te voldoen. 
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Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secr.: J. VAN DER WARF, Nw. Ebbingestr. 111, Groningen. 

KORT" VERSLAG van de ledenvergadering op Maandag 21 
Maart 1932 gehouden in café „Suisse", te Groningen. 

Nieuw lid. 
163. P. A. Schut, A 72, Eelde. 

Opnieuw ingeschreven als lid. 
121. P. Tanchette, Vischmarkt 27, Groningen. 

Adresverandering. 
103. drs. P. C. W. Jongebreur, arts. Nieuweroord (Dr.). 

Candidaat-lid. 
ir. J. A. W. Tak, Heereweg 83a, Groningen. (Voorgesteld door 

ir. W. A. B. Meiborg). 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 25 April 1932, des avonds te 

S'A uur, in café „Suisse", te Groningen. 
Causerie van den heer K. F. Kielman over het onderwerp: 

„Hoe verzamelt men?". Een vergelijking tusschen diverse 
vooraanstaande albumuitgaven, welke aanwezig zullen zijn. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 21 Maart 
1932, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", Vrijthof, 
te Maastricht. 

Aanwezig 23 leden. Ongeveer kwart na acht opent de voor
zitter met een hartelijk woord van welkom de vergadering. De 
secretaris leest de notulen voor, welke onveranderd worden 
goedgekeurd. Hierna heeft ballotage plaats van den heer H. 
Muller, die met algemeene stemmen als lid wordt aangenomen. 

Bij de rondvraag wijst de heer Otten op het bericht van de 
Federation Internationale de Philatelie in het Maandblad van 
16 Maart j.l, betreffende de Surinaamsche Do-X- en de Bel
gische Orval-zegels met opdruk „L en kroon" en stelt voor 
den Bond te vragen, waaraan het is toe te schrijven, dat een 
dergelijk bericht ongeveer vyf maanden uitblijft ter kennis 
aan de leden. 

Vervolgens bespreekt de voorzitter het zoekraken van een 
boekje van vrij groote waarde uit de rondzending en wijst er 
vier leden op, die verzuimd hebben art. 20 van het huishoude
lijk reglement betreffende de rondzendingen op te volgen, door 
niet aanstonds den commissaris der rondzending van het geval 
in kennis te stellen. Hoewel na spoedig ingrijpen van het 
bestuur een der leden het boekje heeft teruggevonden, hoopt 
spreker, gezien den ernst van het geval, dat het een les moge 
zijn in het vervolg de boekjes beter te controleeren en te 
voorkomen, dat zulks zich kan herhalen. Voorgesteld wordt 
op de kaarten bij de rondzendingen het aantal boekjes met 
nummers te vermelden en de portefeuilles met slot af te 
sluiten, waarvoor den leden sleuteltjes zullen worden ver
strekt. 

Na de gratis-verloting volgen enkele kienpart\jen, waarbij 
door drie leden waardevolle zegels worden geschonken 

Te ongeveer half elf sluiting. J. H. 
Candidaat-leden. 

M. Vernooijs, postzegelhandel, Scheldestraat 88, Amster
dam, Z. 

mevr. H. C. A. M. Guttig-Hannik, Alexanderplein 3, Am
sterdam, C. 

Bedankt. 
94. L. Nellissen, Victor de Steursstraat 38, Maastricht. 

Nieuw lid. 
16. H. Muller, gep. kap. N.-I. leger, Wilhelminasingel 84, 

Maastricht. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 25 April 1932, vergadering; 
Maandag 2 Mei 1932, beurs; 

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

Mededeeling. 
Op den beursavond van 7 Maart j.l. had de aangekondigde 

tentoonstelling plaats van' oorlogspoststukken door den heer 
Dückers. Alvorens de aanwezige leden de schitterende verza
meling, welke de heer Dückers had meegebracht, in oogen-
schouw namen, hield de geachte spreker een zeer interessante 
en vlotte causerie. Hetgeen spreker meedeelde betreffende 
deze eigenaardige verzameling, was voor velen iets nieuws. 
De verschillende poststukken waren in albums bijeengebracht 
en bij elk stuk was een bijschrift ter verklaring geplaatst, 
waaraan tijd noch moeite was gespaard. De heer Dückers 
mag zich verheugen in zoo'n keurig bezit en danken wij hem 
voor hetgeen hij in het belang van de Vereeniging heeft 
gedaan. 

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

De voorzitter, de heer K. F. Kielman, opent tegen half negen 
deze door 22 leden bezochte vergadering en heet allen, en wel 
in het bijzonder den heer ir. J. A. W. Tak, die voor 't eerst 
de vergadering bijwoont, hartelijk welkom. Bericht van ver
hindering is ingekomen van de beeren K. A. Cleij, dr. J. van 
der Spek, dr. D. H. Wachters en P. van de Wint. De notulen 
van de vorige vergadering worden gelezen en onder dank
zegging goedgekeurd. 

De voorzitter deelt vervolgens mede, dat de nieuwbenoemde 
bibliothecaris, de heer Sietinga, het beheer over de bibliotheek 
heeft overgenomen en verzoekt degenen, die werken hieruit 
wenschen te leenen, zich daarvoor tot genoemden functionaris 
te wenden. 

De heer J. Beukema heeft wederom tijdschriften voor de 
leesportefeuille en bibliotheek geschonken, waarvoor den ge-
achten schenker hartelijk dank wordt betuigd. 

Van den heer C. Rocholl te Asuncion (Paraguay) is een 
circulaire ontvangen, v/aarin op de gelegenheid wordt attent 
gemsSakt om nieuwe zegels van dat land te betrekken en de 
voorwaarden worden medegedeeld voor het verleenen van 
hulp bij de terugzending van stukken per luchtpost. Dit 
schrijven ligt voor belangstellenden ter inzage. 

Hierna heeft de ballotage plaats. Het candidaat-lid, de 
heer P. A. Schut, wordt met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. 

De voorzitter deelt hierop mede, dat de heer P. Tanchette, 
die einde 1931 als lid onzer Vereeniging bedankt heeft, op zijn 
besluit is teruggekomen. De heer Tanchette wordt hierop bjj 
acclamatie wederom als lid aangenomen. 

Thans heeft de verloting plaats van een vijftal mooie prij
zen, waarvan eenige in dank zijn ontvangen van de beeren 
A. C. Sietinga en R. A. Meiborg. Als verrassing heeft de 
heer S. S. Ongering zijn keurig opgezette, zoo goed als com
plete verzmeling van Zanzibar meegenomen. Om beter ge
legenheid te hebben deze prachtcollectie te bekijken, wordt 
de vergadering eenigen tijd geschorst. Als de heer Ongering 
tenslotte nog een enkele vraag heeft beantwoord, betuigt de 
voorzitter hem dank vcor deze onverwachte expositie. Ver
volgens circuleeren nog een vijftal weinig voorkomende half-
officieele luchtpostzegels van Duitschland en dat van Monaco. 
Ook hiervoor zegt de voorzitter dank. Als tenslotte bij de 
rondvraag een enkele gevraagde inlichting is verstrekt, doet 
de voorzitter toezegging den volgenden keer een causerie te 
zullen houden over het onderwerp: „Hoe verzamelt men?" 
Het plan is een .vergelijking te maken tusschen diverse voor
aanstaande albumuitgaven. 

Hierna sluit de voorzitter deze gezellige bijeenkomst. 
J. v. d. W. 



16 APRIL 1932. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. IX 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 18 
Maart 1932, in de z^aal van den heer Van Weelde, te 
Helder. 

Te ongeveer half negen opent de voorzitter, de heer Habig, 
met een kort woord van welkom de vergadering. In het bij
zonder wordt welkom geheeten de heer Witte, welke als gast 
aanwezig is. De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing 
der notulen, welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Enkele ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. 

Door het bestuur wordt medegedeeld, dat door den heer 
Tho Bokholt geen gebruik is gemaakt van de gelegenheid, om 
alsnog aan zijn verplichting te voldoen. Met algemeene 
stemmen wordt besloten genoemden heer als lid te royeeren. 

Door den voorzitter wordt een uiteenzetting gegeven van 
de plannen voor den feestavond ter gelegenheid van het 10-
jarig bestaan. Door den heer Dijkstra worden bezwaren ge
maakt, om den avond te vieren met damesgezelschap; deze 
gedchtengang wordt door enkele andere beeren gedeeld. 
Door den heer Polling wordt heftig hier tegen opgekomen en 
hij vindt, dat dit dan in de vorige vergadering gezegd had 
moeten worden, wyl toen in principe daartoe besloten werd. 
De heer Dijkstra protesteert tegen hetgeen door den heer 
Polling is gezegd. Door verschillende beeren wordt de kwestie 
besproken, waarop besloten wordt het al of niet deelnemen 
van dames door stemming te laten beslissen. Met 20 voor, 
8 tegen en 4 blanco \vordt tot deelname besloten. 

Behandeld wordt een schrijven van den heer Van Praag 
over het bekomen van nieuwtjes. Door eenige beeren wordt 
hierover het woord gevoerd. Besloten wordt, dat zij, die 
nieuwe zegels wenschen te ontvangen, zich hiervoor kunnen 
wenden tot den heer Quant. 

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door den heer 
Polling, om zijn excuus aan den heer Dijkstra aan te bieden 
voor de zoo niet bedoelde onvriendelijke woorden hem toe
gevoegd. De heer Dijkstra verklaart hiermede gaarne ge
noegen te nemen, waarna het incident uit de wereld is. 

Ballotage wordt gehouden over de beeren H. Meerbeek, 
Klaassen, Nieuwenhuizen en Witte, die allen met algemeene 
stemmen als lid worden toegelaten. De aanwezige beeren 
Nieuwenhuizen en Witte worden door den voorzitter welkom 
geheeten. 

Na de hierna gehouden pauze vindt op geanimeerde wijze 
de voorjaarsverloting plaats; een ieder krijgt zijn prijs. Men 
blijft tot ongeveer elf uur bijeen, waarna ook deze avond 
weer tot het verleden behoort. J. P. 

Nieuwe leden. 
M. Nieuwenhuizen, Bassingracht 22, Helder. 
H. Meerbeek, Cronjéstraat 25, Helder. 
L. F. Klaassen, Hoofdgracht 66, Helder. 
C. H. Witte, Langestraat 111, Helder. 

Candidaat-leden. 
W. van Duuren jr., N. Z. Voorburgwal 318, Amsterdam, C. 
M. Vernooijs, Scheldestraat 88, Amsterdam, Z. 

Geroyeerd wegens contributieschuld. 
R. Tho Bokholt, Dokkum. 

Adresveranderingen. 
Th. J. W. van der Sei wordt De Wetstraat 11, Helder. 
T. J. Siegenthaler wordt Hoofdgracht 9, Helder. 
A. J. Pottinga wordt De la Reijstraat 33, Helder. 

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

Candidaat-lid. 
W. van Duuren jr.. Van Oldenbarneveldtplein 19, Amster

dam, W. 

Adresverandering. 
H. M. W. H. te Poel, Maasstraat 77 III, Amsterdam, Z. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 3 Mei 1932, des avonds te 8 uur, 

in hotel Roberts, Stationsstraat, te Heerlen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 24 Maart 1932, des avonds te 8K uur, in café „De 
Pool", Groote Markt, Groningen. 

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

Daar verder weinig belangrijks te behandelen is, wordt een 
aanvang gemaakt met het bezichtigen van de collectie wel-
dadigheidszegels van den heer De Vogel en een verzameling 
Zwitserland en Bulgarije van den heer Dallinga. Dit was een 
zeer leerzame avond en een woord van dank aan deze beeren 
was wel op zijn plaats. 

Doordat de penningmeesteres niet aanwezig was, zal het 
financieel verslag in de April-vergadering worden uitge
bracht. H. S. 

Candidaat-lid. 
H. Steenaart, Stationsweg 122, Drachten. (Voorgesteld door 

S. Grupstra). 
Vergadering. 

De e.V. vergadering zal plaats vinden op. Donderdag 28 
April 1932, des avonds te 8K uur, in café „De Pool", Groote 
Markt, Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Zater
dag 19 Maart 1932, des avonds te 8 uur, in het clublokaal 
„Hotel de Nederlanden", te Terneuzen. 

Te 834 uur opent de voorzitter, de heer Wolfert, deze ver
gadering, waarop 10 leden aanwezig waren. De secretaris 
geeft lezing van de notulen van de algemeene vergadering 
van 20 Februari j.1., welke na rondvraag worden goedgekeurd 
en vastgesteld. 

De boeken van den directeur der rondzending en den pen-
ninsrmeester zijn door de commissie, bestaande uit de beeren 
Antheunis en Visser, beiden te Axel, nagezien en in orde 
bevonden. De heer Antheunis brengt hieromtrent verslag uit 
en stelt de vergadering voor, om beide goed te keuren en de 
beeren voor hun goed gehouden beheer te bedanken, waartoe 
door de vergadering met algemeene stemmen besloten wordt. 

Enkele nieuwigheden worden vervolgens aan de aanwezi
gen rondgedeeld, terwijl de voorzitter zorg zal dragen, dat 
nog enkele pas uitgekomen zegels zullen worden aangekocht. 

Alvorens de vergadering te sluiten, kondigt de voorzitter 
aan, dat de reeds lang beloofde lezing door den heer H. A. 
Lyppens te houden over de weldadigheidszegels van Zwitser
land dezen avond zal plaats hebben. Hij noodigt daarna ge
noemden heer uit hiermede te beginnen, hoopt dat dit leer
zame onderwerp ziin nut zal afwerpen en hoopt op navolging 
van andere leden. De lezing wordt met aandacht gevolgd en 
na afloop met applaus beloond, waarna de voorzitter den heer 
Lyppens bedankt voor het genotene. 

Verder niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter 
deze vergadering, den beeren dankzeggend voor hun aan
wezigheid. G. T. 

Vergadering. 
De volgende algemeene vergadering zal gehouden worden 

in het bekende clublokaal op Zaterdag 23 April 1932, des na
middags te 2 uur. 

file:///vordt
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's-Hertogenbossche Ver. van Postzeselverzamelaars. 
Secretaris: J. L. FRISSEN, Brugplein 5, 's-Hertogenboseh. 

Bestuursverandering. 
Voorzitter: Jac. Roelands, Hinthamerstraat 183, 's-Hertogen-

bosch. 
Secretaris: J. L. Frissen, Brugplein 5, 's-Hertogenbosch. 

Bedankt met 1 Januari 1932. 
H. Driessen, Citadellaan 85, 's-Hertogenbosch. 
A. Kirchholtes, Z. W. vaart 66, 's-Hertogenbosch. 
Ch. Kuijpers, Orthenstnatt 18, 's-Hertogenbosch. *) 
H. M. Thijssen, Hertogstraat 2, 's-Hertogenbosch. 

Nieuw lid. 
J. H. Grootveld, 's-Hertogenbosch. 

Geroyeerd wegens contributieschuld. 
Jac. J. M. van Gent, Peperstraat 29, 's-Hertogenbosch. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

Vereeniffinsr van Postzeselverzamelaars „Helmond". 
Secretaris: C. G. KNOL, Emmastraat 40, Helmond. 

VERSLAG der vergadering van Maandag 21 Maart 1932. 
Op een enkele uitzondering na waren alle leden tegen

woordig op deze vergadering, welke, met het oog op 2en 
Paaschdag, een week was vervroegd. Na het gewone ruil-
uurtje opende de voorzitter om 9 uur het officieele gedeelte, 
waarna de notulen, welke reeds in het Maandblad verschenen, 
onveranderd werden goedgekeurd. 

Als nieuw lid werd aangenomen de heer Th. Wittenhorst 
te Stokkum bij 's-Heerenberg, terwijl uit Amsterdam een 
aanvrage om een toelatings-formulier was ontvangen. 

De voornaamste mededeeling was de inhoud van een schrij
ven, door den secretaris ontvangen van het hoofdbestuur der 
posterijen, waarbij werd medegedeeld, dat, te beginnen met 
9 April a.s., eiken tweeden Zaterdag der maand van half vier 
tot half zes ook te Helmond een zoogenaamd philatelisten-
loket zal worden opgengesteld, waar te verkrijgen zullen zijn: 
a. de roltandingen der koerseerende en vroegere uitgiften; 
b. vroegere uitgiften, voorzoover nog aanwezig; c. de post-
waarden der overzeesche bezittingen (ook portzegels) en 
oudere uitgiften dezer gewesten, voorzoover nog aanwezig. 
In een onderhoud, dat de secretaris op verzoek van den be
trokken directeur van het postkantoor had, werd overeenge
komen, dat voor de openstelling op 9 April a.s. een lijst der 
beschikbare zegels zal worden verstrekt. Bovendien zal elke 
maand vóór den vergaderings-dag van het postkantoor een 
opgave worden gezonden, welke zegels der oorspronkelijke 
lijst thans uitverkocht zijn en welke nieuwe zegels aan het 
loket verkrijgbaar zullen worden gesteld. Deze eerste lijst zal 
vóór 9 April zoo mogelijk nog even bij de leden circuleeren. 
Op voorstel van een der leden zullen enkele beeren gedurende 
deze openstelling op het postkantoor aanwezig zijn, om te 
trachten nog nieuwe leden voor de vereeniging aan te werven, 
temeer nu er nog verschillende Helmondsche verzamelaars en 
verzamelaarsters zijn, die nog niet bij onze Vereeniging zijn 
aangesloten. 

De N.I.L.M.Y. zond via den secretaris aan alle leden een 
postzegelboekje, hetwelk door de beeren ter vergadering in 
dank werd aanvaard. 

Men betuigde algemeen zijn lof over de vlotte regeling van 
den rondzenddienst. Enkele boekjes werden ingezonden met 
te hooge prijsnoteering (nog boven de prijzen uit de catalogi 
van bekende handelaren), doch dit corrigeeert zich vanzelf, 
doordat van dergelijke inzendingen natuurlijk niets of weinig 
wordt verkocht. 

Na de gebruikelijke verloting, waarvoor weer eenige zegels 
werden beschikbaar gesteld, werd dit officieele gedeelte der 
vergadering gesloten, waarna het koopen en ruilen nog eeni-
gen tijd gezellig werd voortgezet. 

Op 11 April a.s. wordt een speciale ruilavond gehouden. K. 

Adresverbeteringen. 
13. J. Reijntjes, Kanaaldijk 93, Helmond. 
9. A. A. J. van de Ven, Eikendreef 4, Helmond. 

Nieuw lid. 
17. Th. Wittenhorst, Stokkum bij 's-Heerenberg. 

Candidaat-leden. 
F. Weeda, Acacialaan 1, Zeist. 
W. van Duuren jr., p.a. Fa. Burger & Roodenburch, N.Z. Voor

burgwal 318, Amsterdam. 
P. J. Promper, Markt 13, Helmond. (Voorgesteld door C. G. 

Knol). 
Vergaderingen. 

Maandag 11 April 1932, clubavond. 
Maandag 25 April 1932, gewone maandelijksche vergade

ring. 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
P o s t z . w o r d e n niet in be ta l ing g e n . 

T e K o o p é e v r a a ^ d : 
Zegels van N e d . - I n d i ë 

in kwantiteit. 
Brieven met prijsopgave, eventueel monster 
aan J O H N GOEDE, Brederodestraat 46, 
AMSTERDAM, W. (72) 

E U R O P A . 
Vraagt nog heden een zichtzending 

B U R O R A - Z E : G E : U S . 
Prima kwaliteit. Lage prijzen. 

W. M. F. Sutherland, 
Marktveldstraat 5c, Rotterdam. (71) 

SCE^IwDZAAiVl . Voor meestbiedende 
te koop Nederl. poslfrlssche vellen 
diverse 'Weldadigheidzegels, roltanding, porten; 
ook lichtgestempelde vellen, blokken, strips 
en paren. 

Brieven onder no. 68 aan de administratie 
Maandblad. 

Te Kooi> a a n g e b o d e n : 
IVBDBRUAIVD. 

Luchtpost, 10, ly, 60 cent, p. ro series i 1,90 
Redding, 10 cent, per lo stuks „ 0,25 

per 100 stuks „ 2,— 
40/30 en éo/30. per 10 series „ 0,80 
Goudsche Glazen, ong., per 10 series „ 2,75 
Porto yo cent, Yv. 60, per 10 stuks „ 0,60 

per IOC stuks „ 5,— 
Porto 25 cent, Yv. 59, per 100 stuks „ i,— 

Yv. 67, per 100 stuks „ i,— 
Porto I gld„ Yv. 68, per 10 stuks „ 0,90 

per 100 stuks „ 8,yo 
Porto extra. Levering zoolang voorraad. 

W. L. BROCX, Bergweg 62b, Rotterdam. (69) 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5^" in te zenden 
aan de Administratie* 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

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 . 
N I E U W S T R A A T 31, R O T T E R D A M , 
l e v e r t t egen zeer bi l l i ike pr i jzen Euro
p a e n O v e r z e e . Spec iaa l a d t e s voor 
H. H,. d ie t y p e n , e n z . v e r z a m e l e n . 

Z i r h t z e n d l n g e n tef^en re ferent iën . 
L e v e r i n g v o l g e n s m a n c o l i j s t e n . (27) 

Z I E N 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 en D e n e m a r k e n , thuis op 
Uw gemak in te zien. Ook naar N e d . - l n d i ë . 

Henry TeunissB, gS-JfotlcH^I (\!; 
A N T W E R P S T A M P O F F I C E , 

Sudermanstraat i, Antwerpen. 

P O S T Z E G E L V E I U I N Q E N . 

Vraagt catalogus van onze eerstkomende veiling. 
Prliscourant van België en Congo. {76) 

Te koop een Verzameling 
PUNTSTEMPELS, 
te bevragen bij dit blad onder 

No. 73. 
Nederland en Koloniën, 

gebruikt en ongebruikt, typen, tandingen, 
ver onder alle prijslijsten, in pri-na kwaliteit. 

koopt U bij; VAN SEVENTER's 
Postzegelhandel, Nieuwsfraat 31, 
R'dam. ZENDT MANCO-LIJSTEN. (281 

A l l é é n p l a a t s i n g 
bij voorui tbeta l ing. 

K O O P T BIJ O N Z E 
A D V E R T E E R D E R S . 
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XII NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 APRIL 1932. 

S p e c i a l e a a n b i e d i n g . Pakketten van diverse landen teyen uiterst voordeelige priizen. - Porto extra. 
30 versch. 
100 versch. 
20 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
100 versch. 
50 versch. 

Abessinië 
Afrika 
Albanië 
Amerika (V. S.) 
Amerika 
Amerika (Seebeck) 
Argentinië „ 

100 versch. Argentinië 
100 versch. Australië 
100 versch. Azië 
100 versch. Balkanlanden 

Beieren 
Beieren 

50 versch, 
•100 versch, 
150 versch. Beieren 
200 versch. Beieren 
100 versch. België 
200 versch. België 
300 versch. België 

50 versch. België Spoorweg 
100 versch. België Spoorweg 
25 versch. Belg. Congo „. 
50 versch. Belg. Congo 

100 versch. Belg. Congo 
50 versch. Bosnië 

100 versch. Bosnië 
50 versch. Bulgarije 

100 versch. Bulgarije 
150 versch. Bulgarije 
200 versch. Bulgarije 

50 versch. Brazilië 
40 versch. Chili 
50 versch. Chili 
25 versch. China 
50 versch. China 
25 versch. Columbia 
25 versch. Costa 
30 versch. Cuba 
50 versch. Cuba 
20 versch. Curafao 
25 versch. Cur. 
40 versch. Cur. 
50 versch. Cur. 
60 versch. Cur. 
75 versch. Cur. 
85 versch. Cur. 

Rica 

en Suriname 
en Suriname 
en Suriname 
en Suriname 
en Suriname 
en Suriname 

30 versch. Suriname 
50 versch. Danzig 

100 versch. Danzig 
200 versch. Danzig 
Speciaalalbum van Danzig .... 
50 versch. Denemarken 

100 versch. Denemarken 
150 versch. Denemarken 
200 versch. Duitschland 
300 versch. Duitschland 
400 versch. Duitschland 
30 versch. OudDuitschland 
30 versch. Duitsche koloniën 
50 versch. Duitsche koloniën 

100 versch. Duitsche koloniën 
25 versch. Ecuador 
50 versch. Ecuador 
30 versch. Egypte 
50 versch. Egypte 

100 versch. Eng. koloniën 
200 versch. Eng. koloniën 

25 versch. Estland 
40 versch. Estland 
50 versch. Estland 

1,90 
0,55 
1 — 
0,40 
0,75 
1 — 
0,70 
2,15 
1,45 
0,60 
0,50 
0,20 
0,50 
1 -

1,85 
0,35 
1,30 
4,-

0,35 
1,25 
0,50 
1,50 
4,75 
0,85 
3,40 
0,30 
0,80 
2,40 
4,75 
0,85 
0,60 
0,90 
0,30 
1 -

0,55 
0,95 
0,50 
0,90 
1,20 
0,95 
1,75 
2,50 
3,50 
5,50 
6,75 
1,35 
0,20 
0,55 
2,50 
0,40 
0,20 
0,70 
2,40 
0,30 
0,80 
2,-

0,90 
1,-

2,40 
8,50 
0,45 
1,— 
0,50 
0,90 
0,50 
1,45 
0,30 
0,70 
1,20 

50 versch. 
75 versch. 
100 versch. 
25 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
300 versch. 
500 versch. 
1000 vrsch. 
25 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
25 versch. 
40 versch. 
30 versch. 
25 versch. 

100 versch. 
200 versch. 
300 versch. 
400 versch. 

50 versch. 
100 versch. 
150 versch. 

50 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
25 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
25 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
40 versch. 
50 versch. 
25 versch. 
50 versch. 
75 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
25 versch. 
25 versch. 
50 versch. 
25 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
150 versch. 
200 versch, 
300 versch. 
500 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
25 versch. 
50 versch. 
50 versch. 
75 versch. 

100 versch. 
25 versch. 

200 versch. 
300 versch. 
500 versch. 

Finland 
Finland 
Finland 
Fiume 
Fiume 
Fiume 
Frankrijk 
Frankrijk 
Fransche koloniën 
Fransche koloniën 
Fransche koloniën 
Fransche koloniën 
Fransche koloniën 
Griekenland 
Griekenland 
Griekenland 
Guatemala 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Hongarije 
Hongarije 
Hongarije 
Hongarije 
Italië 
Italië 
Italië . 
Japan „ , 
JoegoSlavië 
JoegoSlavië 
JoegoSlavië 
Letland 
Letland 
Letland 
Liberia 
Liberia 
Liberia 
Liechtenstein 
Liechtenstein 
Litauen 
Litauen 
Litauen 
Luchtpost 
Luchtpost 
Luxemburg 
Luxemburg 
Memel 
Memel 
Mexico 
Monaco 
Monaco 
Montenegro 
Montenegro 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Ned. en koloniën 
Ned. Indië 
Ned. Indië 
Nicaragua 
Nicaragua 
Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 
Nyassa 
Oostenrijk 
Oostenrijk 
Oostenrijk 

f 0,20 
 0,55 
 1,20 
 0,70 
 1,60 
 6,50 
 0,50 
 4 , 
 0,45 
 1,10 
 2,25 
 5,50 
 21,50 
 0,15 
 0,50 
 1,15 
 0,50 
 1,15 
 1 
 0,55 
 0,15 
 0,45 
 0,95 
 2,60 
 0,20 
 0,60 
 1,60 
 0,50 
 0,25 
 0,60 
 1 — 
 0,35 
 1,10 
 5 , 
 1 
 2,75 
 9 
 0,35 
• 0,65 
 0,35 
■ 1 , 

■ 2 , — 
■ 0,80 
 3,50 
■ 0,50 
■ 1,85 
■ 1,30 
 4,35 
 0,40 
■ 0,65 
■ 2,40 
■ 0,40 
• 1,25 
■ 0,85 
 2,50 
■ 5,50 
■14,— 
■25,— 
■ 0,50 
■ 2,25 
■ 0,40 
■ 0,90 
■ 0,40 
■ 0,90 
■ 2,— 
■ 0,75 
• 0,50 
• 0,90 
■ 3,50 

50 versch. 
30 versch. 
25 versch. 
30 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
30 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
150 versch. 
200 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
200 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
150 versch. 
50 versch. 
75 versch. 
25 versch. 
50 versch. 
25 versch. 
50 \ersch. 
30 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
25 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
100 versch. 
150 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
300 versch. 
25 versch. 
50 versch. 
50 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
25 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
100 versch. 
150 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
150 versch. 

Oostenr. veldpost ƒ 
Opper-Silezië -
Palestina -
Paraguay -
Perzië -
Perzië „ -
Perzië -
Peru „ -
Polen -
Polen _ -
Portugal -
Portugal -
Portugal -
Portugal 
Portug. koloniën 
Portug. koloniën 
Portug. koloniën 
Roemenië 
Roemenië 
Roemenië 
Rusland (oud) 
Rusland (oud) 
Sovjet-Rusland 
Sovjet-Rusland 
Sovjet-Rusland 
Saargebied 
Saargebied 
Salvador 
Salvador 
San Marino 
San Marino 
Servië (oud) 
Servië (oud) 
Servië (oud) 
Siam -
Spanje 
Spanje 
Slowakije 
Slowakije 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
Uruguay 
Uruguay 
Venezuela 
Wurtemberg 
Wurtemberg 
IJsland 
IJsland 
IJsland 
Zweden 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 
Zwitserland 

0,70 
0,50 
0,75 
0,90 
0,70 
1,35 
5 , -
0,60 
0,30 

^,25 
0,80 
0,70 
1,80 
3,50 
0,35 
0,85 
2 , -
0,30 
0,70 
2,50 
0,50 
3,25 
0,45 
1,50 
4,50 
0,70 
1,85 
0,40 
0,80 
0,85 
3,25 
0,60 
1,35 
5,— 
0,55 
0,40 
1,70 
0,50 
1,10 
0,40 
0,80 
2,40 
5,— 
0,40 
1,30 
0,90 
0,50 
2,— 
0,70 
1,50 
6,— 
0,60 
2,50 
0,35 
1,35 
3,50 

100 versch. goede zegels - 0,20 
500 versch. zegels - 0,60 
500 versch. goede zegels - 1,50 

1000 versch. zegels - 1,50 
1000 versch. Europa zegels - 1,90 
2000 versch. zegels - 4,50 
2200 versch. Europa zegels „ - 8,75 
3000 versch. zegels - 11,25 
3300 versch. Europa zegels -19,— 
5000 versch. zegels - 35,— 

10000 versch. zegels A - 135,— 
10000 versch. zeer goede zegels -175,— 

D e k i w ^ a l i t e l t d e r p a k k e t t e n i v o r d t v o o r 95 p e t . é e g a r a n d e e r d . (17a) 
DE HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL, Noordeinde 90, Den Haag. Tel. 113157. Giro 110104. 

file:///ersch


NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 67 

Hasler. 
Machine H. 536 IL 
Deze machine, in gebruik bij Unilever, te Rotterdam, wordt 

mede gebruikt door de N.V. De Levers Zeep Mij., te Rotter
dam, en de N.V. Zeep Verkoop Centrale, te Rotterdam, n.1. dan 
wanneer machine 184 (Francotyp) defect is, of om andere 
reden buiten werking wordt gesteld. 

Machine H. 579. 
Sedert begin Maart 1932 in gebruik bij de N.V. Algemeene 

Levensverzekeringbank te Rotterdam. Tusschen datum- en 
waardestempel vierregelig in schrijfletter: „N.V. Algemeene 
/ Levensverzekering- / Bank / Rotterdam." 

Komusina. 
Machine K. 170 I en IL 
Sedert Mei 1931 in gebruik bij de fa. E. J. Goudsmit, Sta

tionsweg 95, te Rotterdam. Onder den stempel „E. J. GOUD
SMIT / Groningen. ROTTERDAM. Nijmegen". Links van den 
stempel by type I „Senhezita" in vertikale richting; bij type 
II een ster, waarin een uitgespaarde „J"; een gevleugelde 
cirkel en daaronder „SMITH / ELECTRIC". 

NED.-INDIE. 
Machine 39. 
De Nestle & Anglo Swiss Condensed Milk Co., te Batavia, 

bericht ons, dät de naam barer firma destijds verkeerd door 
ons is opgenomen. Deze firma exploiteert n.1. te Batavia geen 
chocoladefabrieken, doch vertegenwoordigt daar slechts de 
bekende Nestle melk- en chocoladefabrieken. 

LVI. 
Litauen. 
In den zomer van 1921 werd de eerste luchtpostlijn Memel-

Kovno-Riga regelmatig in gebruik genomen. Via Memel is 
aansluiting verkregen op het uitgestrekte Duitsche hichtnec; 
via Riga met Reval (Estland), Helsingfors (Finland) en 
Stockholm (Zweden). Onderstaand kaartje moge dit verdui
delijken. 

Ter gelegenheid van de opening dezer lijn verscheen in 
November van genoemd jaar een serie luchtpostzegels volgens 
afbeelding, bestaande uit de waarden: 

20 skat., oranje en grijsblauw. 
40 „ blauw en rood. 
60 „ donkerblauw en olijfgroen. 
80 „ geel en groen. 

1 auk, groen en blauw. 
2 „ grijs en roodbruin. 
5 „ blauwgrijs en grijsgroen. 

Honderdduizend series werden hiervan gedrukt; echt ge
bruikt als luchtpostzegels, wat hun eigenlijke bestemming 
was, komen zij weinig voor. De zegels zijn gedrukt op papier 
met het horizontale watermerk zeshoek. 

Voor zoover mijn gegevens reiken, werd geen bijzondere 
afstempeling benut; de vernietiging geschiedde met de ge
wone poststempels, wat met alle luchtpostzegels tot 1922 
het geval is. 

Voor definitief gebruik als luchtpostzegels verschenen in 
den loop van Juni-October van hetzelfde jaar 7 luchtpost
zegels- in verschillende teekeningen, alle met hetzelfde water
merk als dat van de gelegenheidsserie, met uitzondering van 
de 5 auks, die een vertikaal watermerk heeft. 

Deze serie, waarvan de oplaagcijfers zich bewegen tusschen 
ruim 193.000 en 121.000 stuks, bestaat uit de volgende 
waarden: 

20 skat., ultramarijn. 
40 „ geelbruin. 
60 „ groen. 
80 „ rose. 

1 auk, groen en rood. 
2 „ bruin en blauwgroen. 
5 „ grijsolijf en geel. 

Van de 80 skat en 1 auk bestaan ongetande exemplaren 
in beperkt aantal. 

Aanvankelijk lag het in de bedoeling de opening van de 
luchtlijn te „vieren" door een serie in driehoekvorm; deze lag 
gereed, doch men gaf de voorkeur aan de serie, aan het begin 
van dit artikel vermeld en afgebeeld. 

De driehoekzegels vermeldden den tekst „Oro Pasto" (links) 
en „Isteigimas" (rechts), terwijl links onder het vliegtuig de 
datum 1921 VI 25 was aangegeven. „Isteigimas" (opening) 
werd overdrukt met „Zenklas" (waarde) en de datum werd 
onleesbaar gemaakt door zwarte schaduwljjntjes. De zegels 
werden in 1922 als gewone luchtpostzegels in koers gesteld 
in de waarden: 

1 auk, bruin en karmijn (106.703 stuks). 
3 „ violet en groen (107.135 stuks). 
5 „ blauw en geel (120.635 stuks). 

De tusschen haakjes vermelde aantallen zijn de oplaag
cijfers volgens den luchtpostcatalogus van Champion. 

Bij deze zegels onderscheidt men twee typen, te herkennen 
aan het figuurtje in den tophoek. Bij het eene type zes ge
vulde pareltjes, bij het tweede type heeeft het zesde pareltje 
(onder de 5, die in boogvorm zijn opgesteld) den vorm van 
een dik, gebogen lijntje. 

Voorts is de 1 auk ongetand bekend, terwijl van de 3 auk 
exemplaren bestaan met ongetande basis. Bü de 5 auk komt 
eveneens een interessante afwijking voor: de boog onder 
„Auks" is geel gekleurd i.p.v. wit. Deze afwijking kwam voor 
op elke eerste horizontale rü der vellen; zij werd terstond 
verbeterd. 

Ook deze zegels zijn gedrukt op papier met het reeds be
schreven horizontale watermerk, evenals de uitgifte, die in 
het midden van 1922 verscheen. 

Het zijn drie verschillende waarden, gedrukt in kleiner for
maat. Het hoofdbestanddeel wordt gevormd door een vlieg
tuig, zich bewegend over den Gediminberg. 

De waarden en kleuren zijn: 
2 auks, blauw en rose. 
4 „ bruin en rose. 

10 „ zwart en blauw. 
De oplaag bedraagt voor de 2 en 10 auks elk 203.000, voor 

de 4 auks 200.000 stuks. 
In den loop van 1922 werd de munt (skatiku en auksinas) 

gewijzigd in cent(u) en lita(s), met tot gevolg, dat verschil
lende waarden werden voorzien van een opdruk. Aldus zijn te 
melden: ^ 
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10 „ 
10 „ 
10 „ 
20 cent 
20 „ 
25 „ 
30 cent-a 
50 „ 
50 „ 
1 lita 

„ 40 
„ 60 
„ 80 
„ 1 
„ 2 
,. 2 
„ 4 
„ 5 
„ 10 
„ 5 

10 centu op 20 skat, ultramarijn. 
„ geelbruin. 
„ groen. 
„ rose, 

auk., groen en rood. 
„ bruin en blauwgroen. 
„ blauw en rose (Gediminberg). 
,. bruin en rose (Gediminberg). 
„ grijsolijf en geel. 
„ zwart en blauw (Gediminberg). 
„ blauw en geel (driehoek). 

Ook hier tal van variëteiten: papier met vertikaal water
merk, kopstaande en dubbele opdruk. 

Deze opdrukken werden meerendeels benut als gewone i'ran
keerzegels; echt gebruikt als luchtpostzegels ziju zjj vrij 
schaarsch. 

Van de 20 cent op 2 auk werden slechts 9880 stuks gedrukt, 
van de 1 lita op 5 auk 10150 exemplaren; de oplaag van de 
andere opdrukken is beduidend hooger (van ruim 12000 tot 
102.000 stuks). 

Deze zegels en die van de volgende jaren werden vernietigd 
met den stempel „Oro Pastas", naam van het kantoor en 
datum. 

In Januari 1924 ver
schenen de definitieve 
luchtpostzegels in de 
nieuwe munt. Zij zijn 
gedrukt op papier met 't 
watermerk parketvloer, 
dat evenwel vaak zoo 
onduidelijk is, dat men 
meent met de zeldzame 
afwijkingen zónder wa
termerk te doen te heb
ben. 

De serie bestaat uit de waarden: 
20 cent, geel (oplaag 903.150 stuks). 
40 „ groen (oplaag 301.700 stuks). 
60 „ rood (oplaag 504.100 stuks). 

1 litas, bruin (oplaag 901.300 stuks). 
De 20 en 60 cent komen voor op papier zonder watermerk, 

naar Champion opgeeft in een oplaag van 200 stuks voor elke 
waarde. De 40 cent vertoont soms een gering deel van het 
watermerk; dit zijn randstukken, waarop dit merk grooten
deels ontbreekt. 

Van deze zegels werden, ten behoeve van de oorlogs
wezen, 50.500 series voorzien van een opdruk in rood of vio
let, luidende „Karo Naslaiciams" en de afbeelding van een 
versterking. 

Te melden zijn: 
20 + 20 c , geel. 
40 + 40 
60 + 60 

1 + 1 

groen. 
rood. 
bruin. 

• • ■ • • • »m^wwmmmf 
In Juni 1927 verscheen een serie 

in nieuwe teekening: duif met brief. 
Deze zegels zijn gedrukt op papier 
met het watermerk gekruiste golf
lijnen. 

De waarden zijn: 
20 centu, karmijn. 
40 „ violet en roodbruin. 
60 „ blauw en zwart. 

De oplaag bedraagt 500.000 series; 
bekend zijn vertikaal of horizontaal 
ongetande exemplaren, terwijl de 60 
centu bestaat met kopstaand midden
stuk. 

Uit de papierverschillen, gewoon en dik papier, waarbij het 
watermerk zeer moeilijk is vast te stellen, mag worden ge
concludeerd, dat meer dan een oplaag werd vervaardigd. 

|imp»»ifwwww»wfwww 

60 « 1 ^ ^ 60 
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In Juni 1930 verschenen als onderdeel der herinneringsserie 
aan koning Vytautas, onderstaande luchtpostzegels in drie 
verschillende teekeningen: 

5 centu, zwart, geel en bruin. 
10 „ blauw, grijs en zwart. 
15 „ roodbruin, grijs en blauw. 
20 „ bruin, oranje en rood. 
40 „ blauw, lichtblauw en violet. 
60 „ blauwgroen, violet en zwart. 
1 lita, donkerrood, violet en zwart. 

Zij zijn gedrukt op het reeds vroeger vermelde horizontale 
watermerk zeshoek of mazen. 

Op de drie laagste waarden is afgebeeld J. Tubelis, op de 
20 en 40 centu Vytautas met de stad Kovno, op de twee 
hoogste Vytautas en Smetona. Van de 1 lita bestaat een zeer 
interessante afwijking: verplaatste koppen. 

De oplaag bedraag voor elk der drie laagste waarden 
500.000, voor de drie volgende 200.000 en voor de hoogste 
100.000 stuks. 

In mijn bezit is een luchtpostbrief, voorzien van een com
plete serie dezer zegels, welke zijn afgestempeld met den 
gewonen dagteekeningstempel van Kaunas (3 VI 30). Voorts 
draagt de brief het gele luchtpostetiket met zwarten tekst: 

Oro pastu. 
Par avion. 

Dit etiket is sedert 1926 in gebruik; voor dien datum be
nutte men een etiket, zwart en groen met den tekst 

Oro pasfu. 
Poste aenenne. 

V. B . 

Tenlobïistelliiïi^ein 

^̂ îPkL..j _ ^ 

LUPOSTA 1932. 
INTERNATIONALE LUCHTPOSTTENTOONSTELLING 

JULI 1932. 
Voor alle inlichtingen gelieve men zich te wenden tot 

„Luposta 1932", Danzig I, postbus 111. 

I 
B R I T S C H E K O L O N I A l v E Z E O E L ^ S . Ik heb een zeer waardevolle collectie uit elkaar gehaald en daarna als volgt opnieuw ingedeeld 

Klasse 1. Eerste uitgiften, welke kunnen worden uitgezocht tegen eenderde catalogus prijs. 

H Klasse 2 Eduard en Georgezegels, in postfnsschen staat, waarvan de meeste kuoncn worden uitgezocht tegen meer dan 50 pet beneden catalog uspnjs 
Klasse 3 Fduard en Georgeuitglften, prachtig gebruikt waarvan de meeste kunnen worden uitgezocht tegen meer dan 50 pet. beneden cataloguspri)S 

■ ■ Prijzen in Engelsch geld, — Dit Deteekent thans een belangrijke extra korting. ■ Alle zegels zijn m goeden staat — Referentien verzocht 
a. BIRD, 6 West Hill Road, Souttifiields, l^ontton, S. W. 18. (686) 

I 
■ I 
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GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XX. 

PORTUGEESCHE KOLONIEN. 
In aansluiting aan de verschillende ontdekkingstochten ter 

zee in de 15e-16e eeuw, had Portugal een uitgebreid koloniaal 
bezit gekregen; met uitzondering van Brazilië lag dit uit
sluitend in Afrika en Azië. 

Gedurende de Spaansche overheersching van 1580-1640 gin
gen de koloniën grootendeels over in handen van Holland en 
Engeland, maar kwamen, zij het ook voor een deel, later weer 
aan Portugal terug; Brazilië had zich in 1822 van het moeder
land afgescheiden. 

De meeste zegels voor de koloniën zijn verkregen door: 
a. overdruk van den kolonienaam op de desbetreffende ze

gels van Portugal; 
b. bijbehouding van dezelfde zegels als voor Portugal, maar 

met den kolonienaam en soms andere waarden; 
c. Pombal-zegels door verandering van „Continente" in den 

kolonienaam en bovendien kleurverandering. 
ACORES. 

1894. Hendrik de Zeevaarder. 
5 tot 1000 reis (13 waarden) van de betreffende zegels 
van Portugal, voorzien van den overdruk „Azores", zie 
aldaar. Uitgegeven 4-13 Maart. 

1895. H. Antonio. 
2M tot 1000 reis (15 waarden), als voren. Uitgegeven 
13-30 Juni. 

1898. Vasco da Gama. 
2yi tot 150 reis (8 waarden), als de zegels van Portu
gal, maar met landsnaam „Agores". Uitgegeven 1 April 
tot 30 Juni. 

1925. Branco. 
2 centavos tot 3.20 escudos (20 waarden) van de Portu-
gal-zegels met overdruk. Uitgegeven 24-26 Maart. 

1925. Oorlogsgedenkteeken. 
4 zegels en 1 portzegel, als voor Portugal, met ove-
druk „Aeores". 

1925. Pombal. 
3 zegels en 3 portzegels als van Portugal, maar groen-
blauw. 

1926. Vasco da Gama. 
10, 100, 150 reis \ an de Vasco da Gama-uitgifte van 
1898 met overdruk „Vasco da Gama. 1924. 1925. 2 $ 00", 
als bij Portugal. 

' " I B I II [II 

1926. Onafhankelijkheid. 
2 centavos tot 4.50 escudos (14 waarden) van Portugal 
met overdruk „Azores". 

1927. Onafhankelijkheid. 
Als voren 12 waarden, 2 centavos tot 4.50 escudos. 

1928. Onafhankelijkheid. 
Als voren 16 waarden, 2 centavos tot 4.50 escudos. 

MADEIRA. 
1898. Vasco da Gama. 

2% tot 150 reis (8 waarden) als van Portugal met den 
kolonienaam. 

1925. Pombal. 
3 zegels en 3 portzegels als van Portugal, maar grijs. 

1926. Vasco da Gama. 
10 reis van de uitgifte van 1898 met overdruk „Vasco 
da Gama 1924. 1925. 2 $ 00", als bij Portugal. 

1929. Museum. 
3 centavos tot 7 escudos (21 waarden) in Ceres-model 
met den naam Madeira, ten behoeve van de vorming 
van een fonds voor de oprichting van een museum. 
Verplicht gebruik op bepaalde dagen: 31 Januari, 1 Mei, 
5 Juni. 
Eigenaardig, dat dit sinds jaren al geen eigen zegels 
meer uitgevend land — het gebruikt sinds 1910 de ze
gels van Portugal — nu plotseling met deze serie voor 
den dag komt; de speculatie op de verzamelaars blijkt 
hier wel wat al te duidelyk. 

CABO VERDE. 
1925. Pombal. 

3 zegels en 3 portzegels als van Portugal, maar violet. 
GUINE. 

1925. Pombal. 
Als voren, maar vermillioen. 

S. THOME E PRINCIPE. 
1925. Pombal. 

Als voren, maar geel. 
ANGOLA. 

1925. Pombal. 
Als voren, maar lila. 

AFRICA. 
1898. Vasco da Gama. 

2>2 tot 150 reis (8 waarden) als van Portugal met in-
schrift „Africa". 

LOURENCO MARQUES. 
1895. H. Antonio. 

9 waarden van de uitgifte 1886 en 8 van 1893 van Mo-
Cambique overdrukt met „L. Marques. Centenario de 
S. Antonio MDCCCXCV", als bij Portugal. 

INHAMBANE. 
1895. H. Antonio. 

9 waarden van de uitgifte 1886 en 5 van 1893 van Mo-
5ambique overdrukt met „Centenario de S. Antonio 
Inhambane MDCCCXCV", als bij Portugal. 
Wel wat eigenaardig, waar deze kolonie eerst in 1903 
eigen zegels kreeg. 

COMPANHIA DE MOCAMBIQUE. 
1898. Vasco da Gama. 

2K tot 300 reis (13 waarden) van de loopende uitgifte 
overdrukt met „1498 Centenario da India 1898", ter 
herinnering aan de ontdekking van den zeeweg naar 
Indië door Vasco da Gama voor 100 jaar. 
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MOCAMBIQUE. 
1895. H. Antonio. 

5 tot 300 reis (9 waarden) van de loopende uitgifte 
overdrukt met „1195 Centenario Antonio 1895", als 
voor Portugal. 

1925. Vasco da Gama. 
80 centavos van het Ceres-model overdrukt met „Vasco 
da Gama 1924", ter herinnering aan den dood van 
Vasco 400 jaar geleden, 24 December 1524 te Cochin. 

1925. Pombal. 
3 zegels en 8 portzegels als van Portugal, maar bruin. 

1930. Albuquerque. 
50 centavos, ter herinnering aan en bestemd voor de 
oprichting van een standbeeld voor Mousinho de Albu
querque, den Portugeeschen veldheer, bekend uit de ko
loniale oorlogen; hiJ onderscheidde zich in het bijzonder 
bij de gevangenneming van den negerkoning Gungun-
hana op 28 December 1895 bij Chaimite. 
De zegels zijn verplicht op bepaalde dagen en worden 
successievelijk uitgegeven in 10 soorten, die onderling 
van kleur verschillen en onderaan verschillende namen 
dragen van bekende plaatsen uit die gevechten; het 
middenstuk is bij alle grijs. 
Chaimite: groen. 
Malcontene: karmijn. 
Coolela: ülarose. 
Mujenga: rood. 
Ibrahinio: grij sbla uw. 
Muguto Muno: ultramarijn. 
Oplage 20.000 van ieder. 

NYASSA. 
1925. Pombal. 

Als voren, ook bruin. 
TIMOR. 

1898. Vasco da Gama. 
K tot 24 avos (8 waarden) als van Portugal met in-
schrift „India". 

1925. Pombal. 
3 zegels en 3 portzegels als van Portugal, maar karmijn. 

INDIA. 
1898. Vasco da Gama. 

1'A reis tot 8 tanga (8 waarden) als van Portugal met 
Inschrift „India". 

1925. Vasco da Gama. 
6 reis en 1 tanga, ter herinnering aan den dood van 
Vasco 400 jaar geleden, 24 December 1524 te Cochin. 
De zegels vertoonen in het midden het admiraalschip 
de Gabriel, links zijn beeltenis en rechts het wapen van 
Portugal. 
Verplicht gebruik op alle brieven' in het binnenland 
van 1 tot 18 Februari. 

1925. Pombal. 
3 zegels en 3 portzegels als van Portugal, maar rose. 

MACAO. 
1898. Vasco da Gama. 
'A tot 24 avos (8 waarden) als van Portugal met in-

schrift „Macao". 
1925. Pombal. 

Als voren, maar oranje. 
(Wordt vervolgd). 

DE FLIER-MACHINESTEMPELS VAN 
UTRECHT EN UTRECHT-STATION 

door A. M. BENDERS. 
In Utrecht is eerst in Maart 1914 de oude Krag-machine 

door een Flier vervangen. Tien jaar later, in Maart 1924, 
werd de machine naar het expeditie-bureel Utrecht-Station 
overgebracht, dat de geheele Utrechtsche uitgaande post ver
werkt. Van dien tijd af luidt de plaatsnaam Utrecht-Station. 

In het tienjarig bestaan zijn er vier verschillende ringen 
met plaatsnaam. Utrecht in gebruik geweest. 

/f^ zr 

M 
Type I: Breede, platte sterren. 
Type II: Geen bijzonderheden. 
Type III: Kleine sterren, wijd uit

een. 
Type IV: Wat platter letters en 

kleiner sterren dan type II. 

Hier volgen de data van gebruik van de diverse typen en 
„vlaggen". De lijst sluit niet geheel aan hier en daar; voor 
aanvullingen houd ik mij aanbevolen. 

I . 7 golf lijnen. 27.III.14—20.1.17. In 1915 ook als aankomst
stempel gebruikt (mét golf lijnen). 

II . 7 golf lijnen. 10.III.17—9.II.18. 
III . 7 golf lijnen. 27.11.18— XI.19. 
II. 7 golflijnen. 19.XI.19—27.XII.19. 
IV. 4e Jaarbeurs. 3—29.11.20. 
II. 7 golflijnen. 15.III.20—25.VIII.22. 
IV. Jaarbeurs Utr. 26.VI1I—4.IX.22. 
II. 7 golflijnen IX— XII.22. 
I. Postvaart. 12— XII.22. 
II. 7 golflijnen. 30.XII.22. 
I. Postvaart I—24.XII.23. 
II. 7 golflijnen. 27.XII.23—7.1.24. 
I. Postvaart. 8.1—10.III.24. 
Van U t r e c h t - S t a t i o n bestaan tot dusver evqneens 

vier typen van de ringen voor de Fliermachine. Bovendien 
was in 1930 een niet-continueerende Krag-machine in gebruik, 
met ongeveer dezelfde teekening als de gewone Flier. Hij is 
in de volgende lijst ook opgenomen; het type heeft, inplaats 
van een nummer, de letter A gekregen. 

Type I: Zesstralige zwarte sterren. 
Type II: Vijfstralige witte sterren. 
Type III: Idem, sterren wat dich

ter opeen. 
Type IV: Zesstralige zwarte ster

ren, smaller letters dan I. 
Type A: Middelste ster wit, uiter

ste sterren zwart. 

^ . 

I. 7 golflijnen. 18—21.III.24. 
I. Postvaart. 30.III—30.VIII.24. 
I. Blue Band. 1—30.IX.24. 
I. 7 golflijnen. l.X.24. 
I. Postvaart. l.X—29.XII.24. 
I. 7 golflijnen. 29.XII.24—20.1.25. 
I. Postvaart. 21 (?).1.25—23.1.26. 
I. Post vroegtijdig. 29.1—18.V.26. 
II. Postzegels rechts boven. 19.V—5.X.26. 
IL Adresseer volledig. 6( ?).X—30.XI.26. 

http://19.XI.19�
http://27.XII.19
http://25.VIII.22
http://30.XII.22
http://24.XII.23
http://27.XII.23�
http://30.VIII.24
http://30.IX.24
http://29.XII.24
http://29.XII.24�
http://30.XI.26


NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 71 

II. Koopt thans. 30.XI—28.XII.26. 
II. 4 golflijnen. 29.XII.26—8.1.27. 
II. Verzend per luchtpost. 8.1—17.V.27. 
II. Adresseer volledig. 17.V—15.XII.27. 
II. Koopt thans. 15.XII.27—14.1.28. 
II. Adresseer volledig. 15.1—9.XII.28. 
II. Koopt thans. 10—31.XII.28. 
II. 4 golflijnen. 31.XII.28—1.1.29. 
II. Koop# thans. 3—9.1.29. 
II. Verzend per luchtpost. 9.1—28.IX.29. 
III. Verzend per luchtpost. 30.IX—IO.XII.29. 
III. Koopt thans. IO.XII.29—9.1.30. 
Op IO.XII.29 werd gestempeld X.XII, dus met Romeinsch 

dagcijfer; beide „vlaggen" \ an dien dag zijn daarmee bekend. 
III. Verzend per luchtpost. 9—19.1.30. 
III. Vredes- en V.-tentoonstelling. 20.1—24.11.30. 
III. Rembrandtzegels. 24.11—27.III.30. 
III. Postzegels rechts boven, (nieuw cliché, smaller letters, 

geen ! achter „hoek"). 28.III—5.XI.30. 
A. Postzegels rechts boven, (weer nieuw cliché, groote let

ters), nieuwe uuraanduiding. 17.VI—4.XI.30. 
Beide laatstgenoemde machines waren in deze periode naast 

elkaar in gebruik, daarna blijkt de Krag (type A) weer af
geschaft te zijn. 

IV. 7 golflijnen. 8—ll.XI.30. 
Type IV heeft de nieuwe uur-aanduiding (tot 24). 
IV. Verzend per luchtpost. 12.XI—9.XII.80. 
IV. Koopt thans. IO.XII.30—11.1.31 (23-24 uur!). 
IV. Verzend per luchtpost. 12.1—9.XII.31. 
IV. Koopt thans. IO.XII.31—heden (21.XII). 
D a a r n a a s t is type III, Postzegels rechts boven, met 

tusschenpoozen in gebruik, voor zoover deze machine niet 
voor de baarfrankeering wordt gebezigd. Daarbij wisselen de 
oude tijdsaanduiding (OT, uren tot 12) en de nieuwe (NT, 
uren tot 24) elkaar telkens af, d.w.z. er wordt telkens maar 
kort met NT gestempeld. Mij zijn bekend (alles met vlag 
Postzegels rechts boven): 

III, NT. 12.1(20-21)—13.1.31(8-9). 
III, OT. 13.I(12-1N)—2.IV.31. 
III, NT. 4.IV.31(23-24). 
III, OT. 8.IV—20.VII.31. 
III, NT. 22.VII.31(9-10). 
III, OT. 22.VII.31(8-9N)—heden (22.XII.31). 
N i e u w j a a r s s t e m p e l s . 
Behalve de in bovenstaande lijst reeds opgesomde stempels 

(b.v. de 4 golflijnen tijdens de jaarswisselingen 1926-1927 en 
1928-1929) wordt in Utrecht-Station ook gebruikt het stempel 
met de plaatsnaam tusschen twee horizontale lijnen, dat ook 
met de Fliermachine gestempeld wordt. Het is mij bekend 
van begin 1930 (tot 4.1) en van eind 1930-begin 1931. 

B a a r f r a n k e e r i n g . 
De baarfrankeering geschiedt uitsluitend met de Flier

machine. In het begin werd gestempeld zonder datumrondje 
(2.X—9.XII.30), daarna III. IO.XII.30—heden. Mij uitsluitend 
bekend met de oude uur-indeeling. 

De maand-aanduiding van Januari was in 1925, 1926, 1930 
en 1931: I (Romeinsch cijfer); in 1928 en 1929: 1 (Arabisch 
cijfer). In 1927 was tot 5.1 de maand Romeinsch, van 9.1 af 
Arabisch. 

In de machine met zwarte sterren (type IV) wordt de eerste 
dag van de maand den laatsten tijd geregeld door een Ro-
meinsche I aangeduid. 

COLUMBUS 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

VII. 
Men begon echter moeilijkheden te krijgen. In de eerste 

plaats waren de matrozen ontevreden, dat er geen goud werd 
gevonden; daarbij kwam een onaangename verhouding met de 
inboorlingen (hier begint de onafgebroken rij van „twisten" 
met inboorlingen, die kenmerkend zijn voor alle ontdekkings

reizen) ; tenslotte had men niet voldoende proviand voor zoo
veel manschappen. Daarom besloot Columbus een groot deel 
van de vloot terug te zenden; op 2 Januari vertrok een vloot 
van 12 schepen onder commando van Antonio de Torres naai 
Spanje, zoodat slechts een klein deel van de schepen bij 
Espafiola achterbleef. 

De Spanjaarden vertoefden nog geruimen tijd op het eiland 
maar het doel van de expeditie was, zooveel mogelijk land te 
vinden en dus ging men einde April verder; op 1 Mei kwam 
men aan bij Cuba, welks kust men een heel eind volgde, om 
plotseling op 3 Mei recht naar het Zuiden te gaan. Twee 
dagen later kwam men aan bij een ander, tamelijk groot 
eiland, door de inlanders Jamaica genoemd. Columbus gaf op 
5 Mei 1494 aan dit prachtig mooie eiland den naam Santiago, 
een naam, die met de Spaansche heerschappij is verloren 
gegaan! 

Men bleef slechts weinige dagen op Jamaica, waarna de 
schepen koers zetten naar Cuba. Voor de Cubaansche kust 
vond men een groot aantal kleine eilandjes, welke den naam 
Jardin de la Reina kregen, in tegenstelling tot de eilanden
groep aan de Noordkust, die in 1492 Jardin del Rey genoemd 
was. De heele Zuidkust van Cuba werd geëxploreerd; veel 
bijzonders werd echter niet gevonden. Toen Columbus bij het 
Zuidwesten van het eiland was gekomen, zette hij koers naar 
het Westen en vond daar op 13 Juni het tamelijk groote „Isla 
de Pinos", waar men eenigen tijd vertoefde. De gezondheid 
van den Admiraal had veel te lijden gehad; herhaaldelijk 

r » " »11»»»^ 

1̂ 
^ ^ E ^ l 1 

^ 

IfeAA^^AAAAAiAAA'kAi 

maakte men zich ernstig over zijn toestand ongerust. Op 
25 Juni keerde de vloot terug naar het Oosten met Jamaica 
als bestemming. Men kwam hier in Juli aan en weldra werden 
zeer vriendschappelijke relaties aangeknoopt met de bewoners, 
van wie er een kenbaar maakte dolgraag naar „Espana" mee 
te willen. Inderdaad werd zijn wensch vervuld: men heeft 
vermoedelijk Columbus met dezen beschermeling herhaaldelijk 
willen uitbeelden; boven zagen wij reeds een desbetreffende 
voorstelling, terwijl er hier nog een wordt gebracht; dit stand
beeld is door de Peruaansche regeering opgericht als hulde 
aan den grooten ontdekkingsreiziger. Wij zien hier dus den 
beschermer van de inboorlingen, in welke rol hij zich meerdere 
malen heeft verplaatst. Zoo werden eens gijzelaars meege
nomen van een van de eilanden; toen deze menschen iets de
den, dat niet naar den zin was van de matrozen, grepen dezen 
dadelijk naar hun mes en zouden de roodhuiden overhoop heb
ben gestoken, ware Columbus zelf niet tusschenbeiden ge
treden. Ook in deze functie, als beschermer der gijzelaars, 
heeft men Columbus uitgebeeld. Wij zien hem aan boord van 
zijn schip, midden tusschen de woedende m.atrozen en de dood-
angstige inboorlingen: Colon protegiendo sus rehenes. 
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Geruimen tijd heeft men op en om Jamaica rondgezworven, 
totdat eindelijk op 19 Augustus het sein van vertrek weer
klonk! Op 20 Augustus kwam men reeds aan op het uiterste 
Westen van Espanola; eerst verbleef Columbus eenige weken 
op het eilandje Saona, aan de Zuidoostkust van Espaüola, 
tot herstel van gezondheid. Vervolgens zette men koers naar 
Isabela, waar men op 29 September 1494 aankwam. 

VERBLIJF OP ESPANOLA. 
Columbus was nog steeds ernstig ziek; hoezeer was hy 

verblijd, toen hij, in Isabela ontwakend, de gestalte van zijn 
broer Bartolomé ontwaarde. Deze krachtige, vastberaden man 
had reeds heel wat beleefd; vermoedelijk had hij deelgenomen 
aan de tochten van Diaz rond Afrika en had daarna gestaan 
in Engelschen zeedienst. Een man, op wien Cristoforo kon ver
trouwen, nu hij ziek was. Hij had juist daarom ook steun noo-
dig, omdat de stemming der Spanjaarden steeds slechter be
gon te worden! Naar Bartolomé hem thans meedeelde, was 
ook zijn invloed aan het Hof aan het tanen; Isabella was on
tevreden over de resultaten; men voer maar wat heen en 
weer, gelijk de teruggekeerde Spanjaarden haar hadden ver
teld, zonder practische resultaten. Daarom ook hadden de 
vorsten Bartolomé uitgezonden met drie schepen, waarmee hij 
24 Juni 1494 te Isabela aankwam. Hier trof hij een geweldige 
wanorde aan! De plaatsvervanger van Columbus, Don Pedro 
Margerite, had met matelooze uitbuiting de inlanders onder
drukt, doch over de Spanjaarden zijn gezag niet kunnen hand
haven. Het gevolg hiervan was een heele reeks van aanslagen 
van de Indianen op de Spanjaarden, wat zeker niet te ver
wonderen is. Toch werd een strafexpeditie op touw gezet. 

Onze vriend zelf echter lag meer dan vijf maanden op het 
ziekbed, wat natuurlijk zijn gezag geen goed deed. Daar
tegenover stond, dat thans eindelijk goud werd gevonden in 
tamelijk groote hoeveelheden. Las Lomas del Bonao leverden 
heel wat van het glanzende metaal op, zoodat de Spanjaarden 
hun goudzucht althans eenigermate konden bevredigen. 

Toen Pedro Margerite in Spanje was teruggekeerd, ging h\j 
stemming maken tegen Columbus; de landen in het Westen, 
zei hij, zijn erg onvoordeelig, daar moet geen geld aan worden 
verdaan! Het resultaat was, dat een koninklijk afgevaardigde, 
Juan Aguado, in April 1495 naar Espanola werd gezonden, 
waar hij weldra in conflict kwam met den Gouverneur-gene-
raal-admiraal. Maanden lang heeft de wanverhouding op het 
belangrijke eiland bestaan, totdat eindelijk in 1496 Columbus 
toebereidselen trof voor den terugtocht. Twee schepen zou
den koers zetten naar Spanje; behalve de bemanning gingen 
ongeveer 220 Spanjaarden en 30 Indianen mee naar het 
Oosten; de meesten van deze Spanjaarden waren door ziekte 
tot den terugkeer gedwongen. 

Columbus wees zijn broeder Bartolomé aan als plaatsver
vanger; zijn titel werd Gouverneur-kapitein-generaal; daar
naast werd zijn andere broeder Diego benoemd tot luitenant
gouverneur. Men zou licht geneigd zijn in deze familiebe
noeming een scherpen vorm van nepotisme te zien; ten on
rechte, want Bartolomé Colon was werkelijk de eenige aan
wezige Spanjaard, die voor de bestuurstaak in aanmerking 
kwam. 

(Word vervolgd). 

ABYSSINIA, DOOR N. C. BALDWIN. 
UITGAVE FRANCIS J. FIELD, SUTTON COLDFIELD, 

ENGLAND. PRIJS 9 PENCE. 
De schrijver heeft kans gezien 16 pagina's te vullen met 

tal van wetenswaardigheden over de luchtpost van Ethiopië 
en de daarvoor uitgegeven zegels. Den speciaal-verzamelaar 
van dit gebied wordt de lezing van dit werkje bijzonder aan
bevolen. ' V. B. 

DIE PORTRAET-BRIEFMARKEN LUXEMBURGS, 
VON BERNARD DU VAL. 

UITGAVE BUCHDRUCKEREI UND VERLAG 
CH. HERMANN, LUXEMBURG, PETRUSSTRASSE 1. 
De Luxemburgsche philatelist Du Val heeft een geweldig 

werk ondernomen, door een boek samen te stellen, waarin 
men een korte historische schets vindt van alle landen van 
Europa die postzegels hebben uitgegeven met portretten. Land 
voor land wordt besproken; interessante biografieën van alle 
afgebeelde personen volgen. Als propaganda-aflevering ver
scheen reeds het bovengenoemde boekje, dat voor 3 Luxem
burgsche ( = Belgische) francs verkrijgbaar is gesteld. 

Het geheele boek zal 35 Lux. fr. kosten (ongeveer ƒ2,50). 
Naar onze meening mag dit uitstekende werk m geen phi-

latelistisehe bibliotheek ontbreken; het is te hopen, dat de 
bekwame schrijver resultaat van zijn werk zal zien! Wij 
bevelen het werk van ganscher harte aan bij de Nederlandsche 
Philatelisten v. P. 

KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH, lie OPL., AFL. 26. 
VERLAG DES VEREINS DER FREUNDE DES KOHL
BRIEFMARKENHANDBUCHS, E. V. BERLIN, N.W. 7. 
Deze aflevering bevat het slot Van de beschriiving der 

zegels van Guatemala (1894-1932), voorts de uitgiften van 
Gwalior, Haiderabad en het begin van Haïti. 

De bewerking is geliik aan die der voorafgaande, d.w.z. 
even deugdelijk en een bron van genot voor den liefhebber. 

Wil bevelen dit werk nogmaals aan in de belangstelling 
van lederen waarachtigen verzamelaar. v. B. 

SPECIAAL CATALOGUS 
VAN FRANKRIJK EN KOLONIEN. 

De speciaal catalogus Yvert & Tellier van Frankrijk en 
koloniën voor 1932 is verschenen. De opname van de Fransche 
kantoren in den vreemde, gespecialiseerd zooals de heele uit
gave, in hooare mate, was oorzaak dat het aantal bladziiden 
zoo toenam, dat deze uitgave er eene werd in twee deelen. 
Voor de speciaal-verzamelaars van Frankrijk, die ook in ons 
land worden gevonden, zooals bekend is, is het van zeer groot 
belang. Immers zóó gespecialiseerd waren de zegels van de 
Fransche kantorer in den vreemde nog nooit beschreven, en 
van zooveel illustraties voorzien. Niet minder dan 185 pa
gina's won door de toevoeging het werk in omvang. Van die 
bedoelde kantoren worden alle zes-els vermeld gedurende het 
bestaan der kantoren, met hun afstempelingen, door afbeel
dingen verduidelijkt. 

De firma vermeldt met lof (en die is verdiend in hooge 
mate) den naam van den ijverigen medewerker, die de be
werking dier Bureaux frangais ä 1' Etranger op zich nam: 
baron De Vinck de Winnezeele. 

Vermelden we nog, dat het tweede deel van den catalogus: 
de Fransche koloniën (benevens de protectoraten en de man
daatgebieden) niet minder dan 840 bladzijden telt. Uit deze 
weinige gegevens blijkt wel wat een werk om na te slaan 
deze nieuwe uitgave voor een echten liefhebber is. 

Voor 52 francs -|- porto is het werk te krijgen bij de wereld
bekende uitgevers te Amiens. We wenschen hun een wel
verdienden vlotten verkoop, S. 
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Door den heer Max Pool te Den Haag zal van 19 tot en met 
23 April a.s., in het hotel „Polen" te Amsterdam, diens 
48e postzegelveiling gehouden worden van een zeer belang
rijke verzameling der geheele wereld. Bij het verschijnen van 
dit blad heeft reeds een kijkdag in Den Haag plaats gehad, 
terwijl te Amsterdam nog gelegenheid bestaat de te koop aan 
te bieden kavels te bezichtigen op 16, 17, 19 en 23 April in 
de veilingzaal. 

Eveneens zal te Amsterdam een groote postzegelveiling 
gehouden worden van de collecties Wagemaker e.a. op Maan
dag 18 April en volgende dagen, in het veilinggebouw „De 
Vijzel", Keizersgracht 616, door den makelaar N. C. A. J. 
Groenendijk. Meerdere bijzonderheden zijn vermeld in de in 
dit blad voorkomende advertentie. 

Ten slotte zal de bekende veilinghouder, de heer J. K. Riet
dijk, zijn 92e postzegelveiling houden van een belangrijke col
lectie Nederland en koloniën, Europa, Overzee, enz., op 28, 
29 en 30 April in het hotel „Victoria", te Den Haag. Voor 
verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de in dit blad 
op de voorpagina van den omslag voorkomende advertentie. 

Ter besctiermifi^ 
Van "Verzainelaars 

er Handelaren 
^ 

Spanje. 
De stad Barcelona, naar men zegt 

daartoe gemachtigd door een decreet 
van 9 December 1931, gaf een serie 
van 8 luchtpostzegels uit, verkregen 
door den opdruk „Republica" met er
boven de afbeelding van een vlieg
tuigje, op de 5 centimes in neven-
staande teekening (Yvert nr. 400, 
serie 6). 

Dit zegeltje is daartoe getand en 
ongetand verschenen; het vliegtuig 
heeft vier verschillende vormen. Op 
de getande is de opdruk in blauw, op 
de ongetande in rood afgedrukt. To
taal maakt dit dus a c h t zegels. 

Wij meenen tegen dit maakwerk uitdrukkelijk te moeten 
waarschuwen, ondanks de aanprijzing van deze „rariteiten", 
vooral van Duitsche zijde. 

V. B. 
Estland. 
De politie heeft eenige vervalschers van postzegels ge

arresteerd, o.w. een lithograaf, die bekende in zijn vrijen tiJd 
in een drukkerij tal van Estlandsche zegels te hebben ver
vaardigd. Voornamelijk betreft het de luchtpostzegels van 
5 mark, terwijl ook de andere waarden, zij het in geringer 
aantal, werden aangetroffen. Voorts de luchtpostzegels met 
opdruk 1923, de roodekruiszegels van 1921 e.a. met tal van 
valsche stempels. 

In het volgend nummer hopen wij nadere gegevens over 
deze onverkwikkelijke zaak te kunnen publiceeren. 

V. B. 
Gibraltar. 
Senfs 111. Briefmarken Journal van 26 Maart j.I. vestigt de 

aandacht op een zeer gevaarlijke vervalsching van de 1 sh., 
Yvert nr. 7 (opdruk Gibraltar op Bermuda-zegel). De e c h t e 

opdruk werd in 1886 aangebracht in boekdruk; spoedig na dit 
jaar doken reeds vervalschingen op, eveneens in boekdruk, 
die echter door het afwijkend lettertype en de grootte van den 
opdruk niet moeilijk zijn vast te stellen, aannemende, dat 
men over goed vergelijkingsmateriaal beschikt. 

De n i e u w s t e v a l s c h e opdruk is evenwel aangebracht 
door middel van steendruk en zeer gevaarlijk: de afmetingen 
en de gebezigde inkt zjjn volkomen gelijk aan die van den 
echten opdruk. Gelukkig dat deze vervalsching aan de a c h-
t e r z ij d e van het zegel is vast te stellen, waar, als gevolg 
van den steendruk, geen enkel spoor van den aangebrachten 
opdruk is waar te nemen. BiJ den boekdruk toch zijn de letters 
van den opdruk steeds min of meer duidelijk op den achter
kant doorgeslagen. v. B. 

KRONIEK 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Op 24 Maart was het 50 jaar geleden, da tde bekende Ame-
rikaansche dichter Henry Wadsworth Longfellow op 75-jarigen 
leeftijd te Cambridge bij Boston overleed. Hoewel er geen 
postzegels bestaan met het portret van den dichter, mag zijn 
naam, in verband met de philatelie, toch worden genoemd, 
omdat wij twee figuren uit zijn werken wél afgebeeld vinden. 

Op de eerste serie krantenzegels van de U.S.A. ziet men op 
de 60 dollars een Indiaansche vrouw; dit is Minnehaha, de 
legendarische hoofdpersoon uit „Song of Hiawatha", het 
meest bekende dichtwerk van Longfellow. Nauwelijks minder 
bekend is het tien jaar oudere „Evangeline", welks inhoud 
zich afspeelt in de kleine nederzatting Grandpré in Nieuw-
Schotland. In deze oudste Europeesche vestigingsplaats van 
Nieuw-Schotland vindt men tegenwoordig, vlak voor de kerk, 
een gedenkteeken voor Evangeline, gelijk de 50 ets. van New-
Foundland van 1930 ons aardig in beeld brengt. 

Joseph Haydn — tweede eeuwfeest zijner geboorte op 
1 April 1932; dit is van algemeene bekendheid. Wij kunnen 
hier dan ook volstaan met onze lezers eraan te herinneren, 
dat de beeltenis van dezen groeten musicus, van wien o.a. de 
melodie afkomstig is van het „Deutschland, Deutschland 
über alles", voorkomt op de 2>2 kroon van de musici-serie van 
Oostenrijk van 1922. 

6000 „PENNY BLACKS". 
Dit is het aantal van het gezochte zegeltje, dat voorkomt 

in een verzameling, dezer dagen aangekocht door de Lon-
densche firma Frank Godden Ltd. 

De collectie bevat alle complete platen van de 1 penny 
zwart, met uitzondering van plaat XI, waarvan toch nog 68 
exemplaren aanwezig zijn. Plaat IV is tweemaal gereconstru
eerd; een dezer is samengesteld uit uitsluitend prachtexem-
plaren. Voorts bevat de verzameling twee gereconstrueerde 
platen, opgezet naar de boekletters, waarvan een met zwarte, 
de andere met roode afstempeling. 

Behalve deze 6000 „penny blacks" bevat de collectie nog 
tal van andere zeldzame stukken, o.a. twe? banden gevuld 
met de 1 penny bruinrood en 2 pence blauw van 1841. 

Het lijdt geen twijfel of voor de collectie zal bij de En-
gelsche speciaal-verzamelaars groote belangstelling bestaan. 

DE ENGELSCHE TARIEFWET EN DE POSTZEGELS. 
Onder dit hoofd vermeldden wij het een en ander in het 

vorige nummer over de belasting op ingevoerde postzegels. 
Zooals wij zeiden hadden de Engelsche postzegelhandelaren 

terstond maatregelen beraamd om de genomen beslissing in
zake het heffen van rechten ongedaan te maken. 

Deze pogingen zijn met succes bekroond; de invoer van 
a l l e postzegels, gebruikt of ongebruikt, valt buiten de 
tariefwet. 
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EEN MODERNE RARITEIT. 
Om met de deur in huis te vallen: de luchtpostzegel van 

1918 der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, 24 cents rood 
en blauw met kopstaand middenstuk. 

Champion noteert deze zeldzaamheid in zijn nieuwsten 
luchtpostcatalogus met 70.000 francs. Op een dezer dagen 
gehouden veiling bracht het stukje £475 op, terwijl verschil
lende liefhebbers met hun bod gingen tot $ 2360. 

Deze afwijking moet bestaan in een geheel vel van 100 
exemplaren. Waar de overige 99 zijn weet niemand. Zij zitten 
óf in vaste handen van verzamelaars en speculanten, óf zij 
zyn benut voor frankeering, zonder dat de gebruikers er erg 
in hadden met afwijkingen te doen te hebben. 

EEN JUBILEUM. 

Op 22 Maart j.1. bestond de bekende firma Gebr. Senf te 
Leipzig zestig jaar. 

Grondlegger der firma is Wilhelm August Louis Senf, die 
tot 1890 een werkzaam aandeel in de zaak had. De tegen
woordige firmant en alleen-eigenaar is de heer Johann H. 
Neubauer. 

Wij wenschen de firma, die in den loop der jaren zich heeft 
doen kennen als een der meest reeele en vertrouwenswaardige, 
nog jaren van grooten voorspoed toe. 

EEN SENSATIONEELE ONTDEKKING. 

Tot op heden was de 
1 franc, lichtvermiljoen, 
van Frankrijk (Yvert 
nr. 7a) niet gevonden in 
tête-bêche, hoewel het 
bekend was, dat deze 
zeldzame afwijking be
staan moest. Dezer da
gen is deze rariteit, die 
na eenige aarzeling door 
de experts als echt er
kend is, gevonden. Zij 
komt voor in een post
frisch blok van 4 stuks 
(zie afbeelding). 

De Philatéliste Belg> 
vermeldt over de vondst 
het volgende: 

Men weet, dat de kleur 
van de 1 franc licht-ver-
miljoen, na het in ge
bruik nemen van de 40 

centimes oranje, aanleiding gaf tot misvattingen en dat men 
er misbruik van vreesde. Daarom gaf het postbestuur op 1 De
cember 1849 aan alle postkantoren schriftelijk opdracht de 
onverkochte exemplaren van de 1 franc in vermiljoen op te 
zenden, daar deze waarde was vervangen door die in donker-
karmü'n. 

Door een der kleine postkantoren in de omgeving van 
Bordeaux werd de onverkochte voorraad van het bewuste 
zegel opgezonden; bij ontvangst op de centrale directie con
stateerde men een tekort van 10 stuks. De zaak, die niet tot 
klaarheid kon worden gebracht, werd in handen van de jus
titie te Bordeaux gegeven, waar het dossier ingesluimerd is. 

Bij de opruiming van het oude archief van het parket te 
Bordeaux kwam het dossier met de ingezonden zegels (plm. 
20 stuks) te voorschijn en tot groote verrassing trof men 
daaronder het bewuste blok aan. 

DE RESULTATEN VAN EEN PARIJSCHE VEILING. 
Een dezer dagen werd in het hotel Drouot te Parijs een 

postzegelveiling gehouden, die, meer dan ellenlange beschou
wingen, duidelijk bewijst hoe de waarde van g o e d e post
zegels zich handhaaft zelfs onder slechte economische om
standigheden. 

Hieronder volgen enkele opbrengstcijfers, met daarachter 
vermeld de catalogus waarde (Yvert 1932). 

Men dient in het oog te houden, dat het gaat om prima 
stukken zonder eenige gebreken; voorts, dat de betaalde 
prijzen nog met 14 pet. moeten worden verhoogd voor on
kosten. 

Frankrijk, 10 centimes, nr. la, fr. 107,— (cat. fr. 175,—). 
België 1915, colis postaux, 40 c , 50 c. en 1 fr., fr. 245,— 

(cat. fr. 375,—). 
Idem, 5 francs, fr. 600,— (cat. fr. 1100,—). 
Brazilië, 280 reis, nr. 21, fr. 300,— (cat. fr. 300,—). 
Kaap de Goede Hoop, 6 pence, nr. 5*, fr. 390,— (cat. 

fr. 1250,—). 
Idem, 1 shilling, nr. 6*, fr. 720,— (cat. fr. 850,—). 
Ceylon, 4 pence, nr. 16*, fr. 1470,— (cat. fr. 750). 
Luxemburg, 123^ centimes velrand, nr. 7*, fr. 245,— (cat. 

fr. 300). 
Idem, 40 centimes velrand, nr. 11*, fr. 440,— (cat. nr. 600). 

SE NON E VERO, E BENE TROVATO. 
Het boulevardblad „Petit Parisien" zet een boom op over 

de lilliputter-stad in een der wjjken van Berlijn, waar deze 
dwergjes samenwonen in miniatuur-huisjes, geheel ingericht 
voor het verblijf van menschen, aanzienlijk kleiner dan de 
middelmaat. Het meerendeel van hen komt aan den kost door 
op te treden in theaters en paardenspellen als goochelaars, 
kunstenmakers, enz. 

Tot zooverre niets bijzonders; maar, zegt genoemd blad, 
de postadministratie is voornemens in deze lilliputter-
kolonie een bijkantoor te vestigen, dat alle poststukken zal 
afstempelen met „Zwergstadt", een buitenkansje voor de 
stempellief hebbers. 

HET GEBRUIK VAN BIJZONDERE POSTZEGELS 
VERHOOGT DEN OMZET VAN DEN AFNEMER. 

Zooals bekend bestaan in Amerika tal van „mail order" 
zaken, die uitvoerige prijscouranten in geweldige oplaag ver
spreiden en waarnaar het publiek, tot in de meest afgelegen 
oorden, bestelt. 

Een leider van een dergelijk huis, dat maandelijks meer 
dan een millioen stukken verzendt, heeft de volgende interes
sante proef genomen. 

Van een zending van 30.000 stuks werd de helft gefrankeerd 
met gewone postzegels van 2 cents, de rest met de 2 cents, 
kop van Von Steuben. Nauwkeurig werd aanteekening ge
houden van de ingekomen bestellingen, waaruit bleek, dat 
de prijscouranten, gefrankeerd met laatstgenoemd speciaal 
zegel, 5K pet. meer orders aangebracht hadden. 

Bovengenoemde leider is de overtuiging toegedaan, dat 
zegels van bijzonderen vorm, afwijkende van de dagelijks 
voorkomende, van gunstigen invloed zijn op de bestellingen. 
Het publiek, dat anders dergelijke aanbiedingen dikwijls on
gelezen in de papiermand deponeert, bekijkt het gebruikte bij
zondere zegel aandachtig en gaat dan ongemerkt er toe over 
om van den inhoud van het stuk kennis te nemen, met voor 
den afzender vaak gunstig gevolg. 

POSTZEGELS EN BACTERIËN. 

In het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde wordt 
het resultaat vermeld van een onderzoek, ingesteld door prof. 
F. W. Bach, directeur van het geneeskundig staatslaborato-
rium te Stade (Hannover), naar de ziektekiemen op post
zegels. Van de pers komen deze zoo goed als kiemvrij, maar 
in winkelkasten doen zij verontreinigingen op, en hechten 
zich aan de gomzijde bacteriën, die het meest oP colibacillen 
en Streptococcen lijken. Gevaarlijk zijn die meestal niet, in
dien men althans niet aan de postzegels likt. Het losweeken 
van oude postzegels door verzamelaars acht Bach geheel on
gevaarlijk; het is echter niet juist dat de benzine de bac
teriën doodt, gelijk wel wordt gemeend. 

Het is ons niet bekend dat er ooit ziektegevallen zijn voor
gekomen door het likken aan postzegels (behalve dan in de 
detective-literatuur, waar soms cyaankali of dergelijke stoffen 
aan de gom zijn toegevoegd). Niet voor niets heet het ver
zamelen een onschuldige liefhebberij! 

B. 
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De Haagsche Postzegelhandel, 
N o o r d e i n d e QO, Giro 110104, OEN HAAO, 

brengt steeds iets bijzonders! 
NIEUWTJES ! NIEUWTJES 1 
Amerika, 2 c . Olympiade ƒ 0,07 
Belg. Congo, 10 c. — 20 fr., 16 st „ - 3,90 
Finland, 50 pf., 2 en 2;^ mark — - 0,28 
Italië, Dante-serie, 12 stuks - —» - 4,45 
Italië, Dante, luchtpost, 6 stuks 
Italië, Dante, 8 stuks 
Letland, Weldadigheid, 5 stuks 
Tripolis, 14 stuks (met luchtpost) 
Oostenrijk, 8 stuks „ 
Spanje, 10 en 25 c. 
Zwitserland, Ontwapening, 6 stuks 
Zwitserland, Ontwapening, gebruikt, 6 stuks 

5,15 
0,55 
0,75 
5,25 
0,90 
0,09 
1,25 
0,55 

Danzig, 1921, Weldadigheid, nr. 133—135, cpl., gebr. 
Danzig, 1922, nr. 126—129, gebruikt 
Danzig, 1923, nr. 130—132 en 146, gebruikt 
Luxemburg, 200 verschillende zegels, slechts 
Luxemburg, Tentoonstelling, nr. 187—191 
Liberia, 1906, nr. 84—96, compleet, gebruikt 
Liberia, 1921, nr. 168—179, compleet, gebruikt 
Liberia, 1923, nr. 199—212, compleet, gebruikt 
Helgoland, 15 st., herdruk, slechts 
Romanja, compleet, herdruk, slechts 

Zwitserland, Ontwapening, luchtpost - 0,70 
Zwitserland, Ontwapening, S. d. N., Bureau du Trav. - 1,25 
Zwitserland, Ontwapening, Société des Nations - 1,25 
Slowakije, 50, 1 kr., 2 kr. en 3 kr. jub. serie - 0,60 
België, 1858, 10 en 20 c , per paar - 0,15 
België, Luchtpost, 5 fr., violet, zeldzaam - 1,25 
België, 1914, Yvert nr. 126—131, 2e druk - 0,75 
België, 1928, Orval-serie, compleet, gebruikt, met af

stempeling Postzegeldagen Antwerpen - 4,25 
Beieren, 1920, nr. 186—193 (hooge waarden), gebruikt - 0,50 

Sovjet-Rusland, 100 verschillende zegels, slechts 
Danzig, 200 verschillende zegels, benevens specaial-

album (porto ƒ0,25), slechts 
Nederland, Luchtpost, lj4, 4}^ en 7J^ gld., 
Per 10 series 
Nederland, Interne Dienst, 11 op 22K en 15 op 173^ c , 

2 stuks, compleet, zeldzaam, slechts 
Ned.-Indië, 43^ gld., luchtpost, gebruikt 
Curagao, 1906, 2 c. bruin en 3 c. oranje, gebr., 2 zeld

zame zegels, slechts 
Zwitserland, 10 fr., groen, gebruikt 
Suriname, 1892, hulpzegel, ongebruikt in paar, met 

T. I en T. II, slechts 

ƒ 0,15 
- 0,20 
- 0,30 
- 6,50 
- 1,20 
- 1,35 
- 1,90 
- 1,90 
- 1,35 
- 0,75 
- 1,50 

- 2,75 
- 1,40 
- 12,50 

- 2,75 
- 1,15 

- 0,60 
- 1,25 

- 0,60 
(17) 

POSTZEGELHANDEL 

P. HOOGERDiJK, 
MOLENSTRAAT 22, 
Telefoon 112874 

DEN HAAG. 
Gironummer 92993. 

Speciale aanbieding. 
200 versch. Beieren ƒ 1,90 
300 versch. België -4,75 
100 versch. Belg. Congo - 5,— 
lOfl 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. koloniën - 1,90 
100 versch. Finland - 1,40 
goij) «ersch. 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.Indië 2,20 
100 versch. Noorwegen  2,40 
300 versch. Oostenrijk  o',85 
500 versch. Oostenrijk  3,75 
100 versch. Perzië  1,75 
200 versch. Perzië  4,75 

200 versch. Polen ƒ1,25 
150 versch. Portugal - 2,40 
100 versch. Port. koloniën - 0,85 
200 versch. Rumenië - 2,80 

75 versch. Saargcbied - 2,30 
100 versch. Sovjet Rusland -2,75 
150 versch. Isjecho Slowakije -1,20 

Turkije - 2,60 
Turkije - 5,75 
Wurtemberg - 2,20 

200 versch, 
300 versch, 
100 versch 
100 versch 
150 versch 
]00 versch 
150 versch 
50 versch. 

Zweden - 0,70 
Zweden - 4.25 
Zwitserland - 1,40 
Zwitserland - 3,25 
IJsland - 1,90 

100 versch. IJsland -6,50 
— Bestellingen boven ƒ 10,— franco. — 
Vraag volledige prijslijst van pakketten 

en albums. (527) 

Prachtig ruilmateriaal. 
Vliegpost, IK, 4K en 1% gld f 1,50 
Idem, per 10 series - 14,— 
Idem, 40 ct., per 10 stuks - 1.— 
Idem, 10, 15 en 60 ct., p. 10 ser. - 2,25 
1 gld. / 173^ zeer goed zgl., 10 st. - 2,— 
Tentoonstelling Den Haag, cpl - 1,75 
Goudsche Glazen, per serie - 0,30 
Porto 25/IK en 25/734, p. 10 stel - 0,70 
Jub. 1923, 1 gld.; per 10 stuks - 1,50 
Idem Indië; 5 c.-l g., p. 10 series - 3,—■ 
Vlgp. Ind., 102040751,50, p. s.  1.15 
Ind., porto, koers. 23475 z. 30 c.  0,50 
Indië, 234 g., rood, p. 10 stuks  0,70 
Porto extra. Giro 40215. Zichtzendingen 
aan vereenigingen en clubs. Vraagt prijs
courant. Zegels Nederland per kilo te 
koop gevraagd. JOH. GOEDE, 
Brederodestraat 46, Amsterdam, W. (9) 

GD 
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HÄÄELUM. 
M. 
Hierbij heb ik het genoegen U in kennis te stellen 
van de oprichting van 
F.J.F. Engelkamp's Postzegelhandel, 

KRUISSTRAAT 4, HAARLEM, 
en hoop in de toekomst ook U tot mijn vaste 
diè'nteele te mogen rekenen. — Groote sorteering. 
Vakkundige bediening. — Concurreerende prijzen. 

Hoogachtend, F. J. F. Engelkamp. 
(2o) 
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LOTEN ZONDER NIETEN I 
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 . TURKIJE 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 . J O E 
G O S L A V I Ë , enz., enz en bevat 
steeds vele schaarsche en mankee-
rende zegels Hooge waarde Yvert 
Priji slechts f 9.—, franco aan-
geteekend. bovendien gratis-prcmie 
150 verschillende zegels van Neder
land en Indie. Het is een pracht lot 
Koopers betuigen steeds hun te
vredenheid JiUML^n^if^'^'^^ 

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 rijke sorteering 
noemen wij slecht» 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 SLAVIË , SERVIË. 
BELGIË nieuwe uitgiften, enz 
Vrijwel van alle Europa-landen zijn 
goede zegels aanw. Gelegenheids-
en weldadigheids-zegels als tête-
biche 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 mooier samensteUing 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, hoofdzakehjk 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 . A U S T R A L I Ë diverse uitgiften, 
enz Samengesteld ongeacht catalogus zal het U w e verwachtingen bevredigen 
Dit extra mooie lot kost slechts f 9 . — . franco aangeteekend 

BUITENGEWONE AANBIEDING ! 
Ieder kooper van deze 3 lots tezamen, lot „Special", lol 
„L' Europe" en lot „Superbe", betaalt hiervoor slechts 
ƒ 26,25 en ontvangt bovendien een extra premie van 1200 
goed gesorteerde zegels gratis daarb\j. 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 ƒ0,50, 3 lots ƒ1 ,—. 

POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE", HOOGENDIJK 142, ZAANDAM. (74) 

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

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

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

is het gironr. voor uw 
vrijwillige bijdrage voor 
hei JUBILEUM-BOEK. 

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. 

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

GRATIS!! Ontvangt U op aanvraag 
onze zooeven verschenen, 

^ ^ H i i ^ ^ ^ meest uitvoerige prijslijst 
van landen-verzamelingen, postzegel
albums en benoodigheden, bij uitstek 
geschikt voor gelegenheids-geschenk. 
POSTZEGELHANDEL „INSULINDE", 
DEN HAAG, ZOUTMANSTRAAT 14a. 
^ 2 TELEFOON 334929 . (25) 


