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DE EERSTE ZEGELS VAN 
TRANSVAAL 

door LEON DE RAAIJ. 

Niettegenstaande er in de philatelistische pers zeer veel 
over de postzegels van Transvaal is geschreven (ik geloof niet, 
dat er één land is, dat zooveel belangstelling opwekte) worden 
er steeds zeer veel vervalschingen en nadrukken aangetroffen. 
Dit is dan ook een der oorzaken, dat deze zegels nogal stief
moederlijk behandeld worden. 

Zulks is niet te verwonderen, want, wanneer men meent in 
het bezit te zijn van kostbare zegels en het blijken later ver
valschingen of nadrukken te zijn, vergaat den doorsnee-ver
zamelaar de lust deze gevaarlijke zegels te verzamelen. Echter, 
hier treft de schuld in hoofdzaak den verzamelaar zelven, want 
zooals ik reeds gezegd heb, er is zooveel over deze zegels ge
schreven, dat het nagaan wat echt of valsch is, slechts een 
kwestie van studie is. Doch hier alweer een struikelblok. Hoe
veel verzamelaars lezen een ernstig en doorgewerkt artikel 
over de zegels van een land, dat hen momenteel niet interes
seert? Zeer, zeer weinigen, en zoo zij al eens het een en 
ander hierover gelezen hebben, dan bedenke men, dat dit niet 
voldoende is om van een zegel alles te weten. Men kan niet 
alles nauwkeurig onthouden wat men terloops gelezen heeft; 
dit moet men bestudeeren en herhaaldelijk overlezen om het 
goed in zich op te nemen. 

Over het algemeen worden de tijdschriften te weinig ge
raadpleegd (vraagt dit aan alle bibliothecarissen der ver-
eenigingen) on het gevolg is dan ook, dat de verzamelaar 
steeds ten achter blijft in het beoordeelen van zegels en dit 
werkje gewoonlijk aan den expert overlaat. Er zijn slechts 
weinig verzamelaars, die zich zoodanig inwerken in de post-
zegelkunde, dat zij zich ontpoppen tot expert, en dan nog 
durven zij voor hunne meeningen niet steeds uitkomen, indien 
een zich noemend expert reeds zijn oordeel over een zegel 
heeft uitgesproken. 

Daarom heb ik mij voorgenomen eens het een en ander 
te schrijven over het ontstaan van de zegels der Zuid-Afri-
kaansche Republiek en ofschoon het grootste deel van wat ik 
hier neerschrijf betrekkelijk oud nieuws is en voor den ernsti-
gen verzamelaar geen nieuwe gezichtspunten opent, zal, naar 
ik hoop, dit artikeltje er toch toe bijdragen den gemiddelden 
verzamelaar eenigszins op de hoogte te brengen en, waar 
noodig, te waarschuwen. 

Het aanschaffen van postzegels door de Zuid Afrikaansche 
Republiek (gewoonlijk genoemd Transvaal) was aan Fred 
Jeppe (den toenmaligen postdirecteur te Potchefstroom) einde 
1867 door een persoon in Engeland aangeraden, die zich over 
dit onderwerp in verbinding had gesteld met den consul-
generaal der republiek te Londen. Om deze reden zond ge
noemde consul-generaal in Februari 1868 een kosten-opgaaf 
voor het drukken en perforeereu van postzegels van een En-
gelsche firma naar Zuid-Afrika, doch alvorens deze opgaaf 

aldaar aankwam, had mr. Jeppe zijn broeder (die in Duitsch-
land woonde) reeds order gegeven zich in verbinding te stel
len met een graveur, om prijsopgaaf in te dienen voor het 
maken van platen, drukpers en onderdeden, alsmede zegels 
volgens teekening en in de kleuren zooals hij had opgegeven. 
Volgens „The Stamp Collector's Magazine" van Maart 1869 
zou de uitgifte bestaan uit vier waarden, gedrukt in de vier 
kleuren der nationale vlag, n.L: groen, rood, wit en blauw. 
Hoe S. C. M. dit zoo vroegtijdig wist, doet hier niets ter zake; 
hierover zou een reeks interessante artikelen kunnen ge
schreven worden, en er is dan ook indertijd heel wat over ge
publiceerd. 

Bovengenoemde order werd in handen gesteld van Adolf 
Otto, te Güstrow, in Mecklenburg-Schwerin. De correspon
dentie ontstaan over de regeling der details betreffende het 
landswapen (dat overgenomen werd uit het wapen van de 
Republiek) vertraagde het werk, zoodat de eerste postzegels, 
welke begin 1868 besteld waren, niet eerder verzonden werden 
dan in Juni 1869. 

Intusschen werd door mr. Jeppe, die benoemd was tot post
meester-generaal, de postdienst gereorganiseerd. Mr. Tamsen 
vertelt ons dat, tot 1868, de postdienst op zeer primitieve 
wijze uitgevoerd werd. Verbindingen tusschen de paar binnen-
landsche postkantoren werden onderhouden door het zenden 
van inlanders die als loopers fungeerden. Op dezelfde wijze 
werden er veertiendaagsche verbindingen onderhouden met het 
naaste postkantoor te Kroonstad in den Oranje Vrijstaat. Port 
werd ontvangen in geld en tegelijkertijd met de brieven naar 
Kroonstad verzonden, waar postzegels van Oranje Vrijstaat 
werden opgeplakt om aldus verder naar de kust te worden 
overgebracht. 

Jeppe richtte een wekelij kschen dienst per mailcoach in op 
den hoofdweg van Pretoria naar 0. V. S. en Natal, voorzag 
zich van een hoeveelheid zegels van Kaap de Goede Hoop en 
o. V. S. (wat noodzakelijk was, daar de nieuwe uit te geven 
slechts dienst zouden doen voor het binnenland) en ontwierp 
een lijst van postale wetten en voorschriften. Deze werden 
goedgekeurd bij besluit van den Volksraad van 18 Juni 1869 
en gepubliceerd op 31 Juli 1869. Zij bevatten het posttarief 
en bepaalden dat de datum van invoering zou worden vast
gesteld door den Staatspresident. Voorts werden de toe
komstige zegels beschreven; deze zouden bestaan uit een 
penny, six pence en een shilling, terwijl bepaald werd, dat de 
kleuren van elke waarde door den Staatspresident zouden vast
gesteld worden. Zooals wij hierboven gezien hebben, was dit 
reeds lang tevoren door Jeppe zelf vastgesteld. 

De eerste bezending van de in Duitschland gedrukte zegels 
werd eerst naar Londen en vandaar verscheept naar Zuid-
Afrika per stoomboot. Zij arriveerde in Augustus 1869 te 
Potchefstroom. 

De uitgifte van een serie postzegels van den nieuwen staat 
was in Februari 1869 in de philatelistische pers bekend ge
maakt, waardoor de postmeester-generaal toen reeds bestel
lingen van postzegelhandelaren in Europa ontving. Deze or
ders en de eerste bezending zegels zijn vermoedelijk tegelijker-
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tijd aangekomen met waarschijnlijk een schrijven van den 
drukker, hoe de rekening betaald moest worden. 

Op 8 September 1869 richtte Jeppe een brief aan zijn re
geering waarvan wij geen copie bezitten, doch die behandeld 
werd in de raadsvergadering van 28 October, waarin besloten 
werd de maatregelen, genomen door mr. Jeppe, goed te keuren. 
Waarschijnlijk bestonden deze maatregelen daarin, dat de 
gelden van handelaren in Europa ontvangen, zouden gebruikt 
worden ter betaling van de rekening van den drukker. 

In elk geval, dit is werkelijk gebeurd. In dien tijd beweerde 
men, dat er geen banken in Transvaal bestonden en dat het 
dus gemakkelijker was, de rekening te voldoen door bank
biljetten en wissels uit Europa aldaar te laten uitbetalen. In 
hoeverre dit juist was, zou men eerst grondig moeten onder
zoeken; het komt mij niet zeer verklaarbaar voor. 

Men vergete echter niet, dat toentertijd het land zeer spaar
zaam bevolkt was en de bevolking voor het meerendeel onder
ling handel dreef in vee en landbouwproducten. 

Men was van meening dat het restant der bestelde zegels 
met de drukpers en platen spoedig zouden aankomen en daar
om verscheen een gouvernementsbesluit, dat de zegels op 
1 Januari 1870 uitgegeven en voor het publiek verkrijgbaar 
zouden worden gesteld. Doch op den vastgestelden datum wa
ren reeds alle voorradige zegels in handen van handelaren en 
verzamelaars, terwijl het restant, zooals hierboven aange
geven, nog niet aangekomen was. 

Volgens een andere lezing (die ik later wel eens behandelen 
zal) zou Jeppe p r o e v e n van den drukker ontvangen heb
ben, en bij ontvangst van de aanvragen van handelaren en 
verzamelaars, deze proeven aan hen toegezonden hebben, met 
de mededeeling dat zij hun orders regelrecht tot den drukker 
hadden te richten, onder bijvoeging van de kosten. 

Jeppe moet toen een lijst van deze handelaren en verzame
laars aan Otto gezonden hebben met de opdracht aan dezen 
zooveel stuks te verstrekken als zij noodig hadden, mits ver
gezeld van het verschuldigde bedrag. 

In elk geval, de uitgifte van de zegels werd uitgesteld. 
Mr. Tamsen heeft de details van de drukkers-factuur ver
strekt; deze beliep & 66.5.0 en was gedateerd 1 October 1869. 
In dit bedrag waren begrepen de kosten van de reeds ver
zonden zegels, de verscheping van de tweede zending, de be-
noodigdheden voor het drukken van zegels, waaronder die 
voor drie matrijzen (een voor elke waarde), zes platen (twee 
voor elke waarde), een ijzeren drukpers, blikken inkt (rood, 
groen en blauw), een riem gegomd papier en een roulette 
(perforeer-machine). De kisten, bevattende de tweede zending 
zegels en benoodigdheden, arriveerden te Potchefstroom op 
23 Februari 1870. Op 2 Maart bracht Jeppe deze naar Pre
toria en leverde ze af aan M. J. Viljoen, die als drukker der 
zegels was aangesteld. Viljoen toog toen aan het werk, en 
nadat alles gereed was verscheen de volgende officieele ken
nisgeving: 

„No. 317. Volgens art. 74 van de wet, regelende de post-
administratie van de Zuid Afrikaansche Republiek, art. 242, 
waarin besloten werd dat de datum van uitgifte van postzegels 
door mij zou worden vastgesteld, heb ik het noodig geoordeeld 
en besluit hiermede dat de datum van uitgifte zal worden 
bepaald op 1 Mei 1870. 

„Gezien en geteekend door mij te Pretoria op 14 Mei 1870. 
(w.g.) M. W. Pretorius, Staatspresident." 

Zooals wij hier zien kunnen is het besluit bekrachtigd der
tien dagen nadat de zegels in koers werden gesteld. Vermoe
delijk had Jeppe alle details reeds van te voren geregeld om 
daarna hierop de officieele goedkeuring te verkrijgen. 

Viljoen drukte de zegels af zoolang de voorraad inkt uit 
Duitschland toereikte. Hij verfoeide het werk, waaraan hjj 
niet gewend was en dat hij te zijnen huize moest verrichten, 
en was verheugd toen op zijn verzoek dit lastige werkje over
gedragen werd aan een ander. 

In het werk van Tamsen zijn vier belangrijke brieven te 
lezen, door Viljoen gericht tot den postmeester-generaal be
treffend de moeilijkheden ondervonden bij het drukken, en 
daaruit zijn de gegevens af te leiden voor het herkennen van 
zijn werk. (Deze worden later behandeld). Van September 
1870 tot April 1874 werd het drukken van de lokale zegels 

toevertrouwd aan J. P. Borrius, een beroepsdrukker te Pot
chefstroom. In September 1874 werd een hoeveelheid gedrukt 
door de firma P. Davis & Son te Pietermaritsburg, Natal, 
en later, vanaf April 1875, werd een afdeeling van het gouver
nement opgericht onder den naam van „Stamp Commission", 
die alle verdere zegels afdrukte tot kort na de annexatie door 
Groot-Britannie. 

De zegels van het eertte type werden gedrukt van koperen 
platen, samengesteld uit electro typen van de matrijzen. Een 
staalstempel van elke waarde was opgezonden tegelijkertijd 
met de platen, doch deze stempels vertoonden geen afzonder
lijke graveering wat het middenstuk betrof. 

Dit middenstuk omvatte het wapen, vogel, vlaggen en het 
devies, en was een reproductie van de oorspronkelijke matrijs. 
Onderlinge veschillen doen zich niet voor; er is echter een 
bijzonderheid waarop ik gaarne de aandacht wensch te 
vestigen. 

In het onderste gedeelte van het wapen, waar de lijnen van 
den ondergrond schuin opwaarts loopen van links naar rechts, 
worden zij aan den linkerkant van den wagen doorsneden door 
twee witte dwarslijntjes, in sommige gevallen door slechts één 
lijntje. De vierkante ramen om het wapen waren elk afzonder
lijk gegraveerd en toonen verschillen aan. 

De „P" van „POSTZEGEL" is bij de 1 d. waarde dichter 
bij den rand van het bovenvlak dan zulks het geval is bij de 
6 d. waarde, en in de 1 d. komt de „K" van „REPUBLIEK" 
onder den rand van de waarde rechts, terwijl bij de 6 d. waarde 
nog een gedeelte van de „E" daaronder staat. 

Er waren twee platen van 40 zegels; t.w. vijf horizontale 
rijen van acht voor elke waarde. 

Bij het samenstellen der platen waren eenige cliché's bij 
vergissing kopstaande geplaatst, zoowel bij de 6 d. waarde 
als bij de II-, zoodat in elke plaat een tête-bêche paar voor
komt. Op de gedrukte vellen is dit te vinden als de eerste zegel 
van den vierden regel op de rechterplaat van de 6 d., en als 
eerste zegel van den eersten regel van de rechter plaat van 
de II- waarde. Tamsen bischrü'ft de platen, na deze grondig 
onderzocht te hebben, als gemonteerd op houten blokken, twee 
inches grooter dan het metaal, doch zoodanig afgesneden aan 
de binnenzijde, dat twee platen gemakkelijk samengevoegd 
en in haar geheel gedrukt konden worden. 

Ik ben van meening dat Viljoen zich slechts van één plaat 
bediende, daar in de officieele gegevens alleen sprake is van 
40 zegels, en dat hij slechts van platen van 40 vakken gebruik 
maakte omdat zün drukpers te zwak was om grootere platen 
te drukken. Er bestaan tête-bêche paren in de zegels gedrukt 
door Viljoen, zoodat hij vermoedelijk alleen deze platen ge
bruikte. Meer waarschijnlijk gebruikte Borrius, als geoefend 
drukker, de platen van 80 stuks; ook bij zijn afdrukken vindt 
men de tête-bêches, doch of hij de platen tesamen of afzonder
lijk benutte is onbekend. Van de Stamp Commission weten wij 
zeker, dat deze de platen van 80 vakken gebruikte en het
zelfde geschiedde door de drukkers tijdens de tweede republiek. 

Wanneer de platen gezamenlijk gebruikt werden was de 
afstand er tusschen slechts 16 mm. Hoogstwaarschijnlijk werd 
de drukpers uit Duitschland alleen door Viljoen gebruikt. Door 
het gestadig gebruik van de zachte koperen platen werden 
deze langzamerhand erg beschadigd, zoodat er zeer veel af
wijkingen voorkomen, die men later op de zegels kan terug
vinden. 

In de zegels, die aldaar gedrukt werden, vindt men vele 
afwijkingen en verschillen in kwaliteit en samenstelling van 
het papier, zooals tinten-verschillen, kleur der gom, uit
voering. Men vergete niet, dat toen de zegels in Transvaal 
werden ingevoerd, er weinig groote steden bestonden, het land 
spaarzaam bevolkt was, men geen middelen bezat om goed 
en goedkoop te drukken, en het postkantoor zich dus tevreden 
moest stellen met het betrekken van papier van allerlei kwa
liteit en uit elke mogelijke bron. Vandaar de verschillende 
soorten die ik genoemd heb. Dat het vaststellen van het ont
staan der verschillende drukken daardoor bemoeilijkt wordt, 
behoeft geen betoog. Vandaar dat de classificatie zoo uiterst 
moeilijk is en er op dit gebied nog heel veel te leeren en te 
onderzoeken valt. Ongelukkigerwijze komen zegels met da
tumstempels der eerste uitgifj;e zeer sporadisch voor, daar het 
meerendeel der zegels met ringstempels aangetroffen wordt. 
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Toch zijn datumstempels geleverd en alle zegels, van deze 
stempels voorzien, helpen ons in de goede richting. In de 
factuur van 1 October 1869 van Otto aan Jeppe, lezen wü dat 
er gezonden werden 3 poststempels in blikken doozen: „Rus
tenburg", „Pretoria" en „Potchefstroom". Dit bevestigt vol
gens mijn meening een eersten druk. Verder in een factuur 
van 12 Maart 1874 een idem van 8 datumstempels, dus al
weer een afzonderlijke periode. 

Doch van 1870 tot October 1874 bestond in hoofdzaak de 
afstempeling uit de 4 cirkels; van laatstgenoemden datum af 
tot 1878 werden de stempels met 3 cirkels en cijfer in het 
midden gebruikt, doch alleen voor Potchefstroom bleef de 
oude datumstempel voor vernietiging behouden. 

Men koos einde 1870 Pretoria tot hoofdpostkantoor en ge
bruikte hier gewoonlijk den vernietigingstempel met 3 cirkels 
en het cijfer „1" in het midden. Men beweert dat men in het 
begin blauwen inkt voor afstempeling gebruikte en later 
zwarten, en dat deze toen niet meer veranderd werd, doch 
volgens mijn meening is juist het omgekeerde gebeurd. Uit 
de zeer weinige datumstempels, die hiervan bestaan, is mij 
gebleken, dat men zwarten inkt gebruikte van een zeer bleeke 
kleur. Toen deze verbruikt was, probeerde men een tijdje 
blauwen inkt, doch ook deze raakte zeer spoedig op, zoodat 
men toen zijn toevlucht weer nam tot den zwarten inkt, die 
intusschen aangeschaft was. Ook een der redenen waarom men 
blauwen inkt afschafte was, dat het dezelfde inkt was, waar
mede de 6 d. waarde gedrukt werd, waardoor de afstempeling 
dus moeilijk te onderscheiden was. 

De roulette gezonden uit Duitschland, bestond uit een wieltje 
aan een handvat, metende 153^ mm.; zij was bedoeld om alle 
zegels te scheiden. Viljoen en Borrius gebruikten de roulette 
zeer veel, doch te betwijfelen is, of de Stamp Commission 
veel gebruik hiervan maakte, daar zegels met roulette uit die 
periode zeer sporadisch voorkomen. Tamsen beweert, dat de 
Stamp Commission de vellen zonder roulette aan den the
sauriergeneraal overhandigde. Waarschijnlijk sloeg dit op 
de periode van het begin der Britsche bezetting, maar het 
kan ook wel bsdoeld zijn tijdens het laatste gedeelte van 
vóór de bezetting. 

Bovendien bestaat ook de roulette Q'A, doch Tamsen be
weert, dat deze niet officieel was en benut werd door firma's 
voor eigen gebruik. Er is echter geen twijfel aan of beide 
roulettes werden op het postkantoor te Pretoria gebruikt, niet 
alleen ten gerieve van het publiek, doch ook voor eigen ge
mak, daar ik vellen gezien heb, waarbij de roulette aangewend 
was om de randen van het vel te verwijderen. Daarom vindt 
men ook zegels met roulette aan een of twee zijden en on
getand aan de andere kanten. Ook vindt men zegels met 
samengestelde roulette. Het is ook mogelijk, dat van 1875 tot 
1878 of later, de fijne roulette gebezigd werd alleen aan het 
hoofdpostkantoor te Pretoria en niet door de drukkers, omdat 
ik geen andere lokaalgedrukte zegels met fijne roulette aan
trof dan voorzien van het vernietigingsstempel drie cirkels 
met cijfer „1" in het midden. ■ (Wordt vervolgd). 

J. B. ROBERT t 
Op 25 April j.l. overleed na een langdurig ziekbed Jean 

Baptist Robert; hij bereikte den gezegenden ouderdom van 
bijna 84 jaren. 

Met Robert is een van de veteranen der Nederlandsche Phi

latelie ten grave gedaald, een man van groote verdienste, 
wiens naam ver over de landsgrenzen overbekend was. 

In de jeugdjaren der postzegelkunde hier te lande en ook 
later was het Robert, die het verzamelen van postzegels heeft 
gebracht op hooger plan, dank ziJ zijn grondige kennis van 
de Philatelie. Zijn verdiensten werden hooglijk gewaardeerd en 
als een kleine inlossing van de schuld, welke op de verzame
laars rustte, werd hem als eerste de Bondsmedaille voor phi
latelistische verdiensten uitgereikt. 

Vóór de fusie der beide tijdschriften, het Nederlandsch Tijd
schrift voor Postzegelkunde en het Nederlandsch Philate
listisch Maandblad, van 1894 tot 1922, heeft Robert met on
verdroten ijver als hoofdredacteur de belangen der verzame
laars naar beste weten en kunnen behartigd; na de samen
smelting van genoemde bladen, waarbij de overledene als 
eerelid der redactie werd opgenomen, gaf hij nog, ongeacht 
zijn hoogen ouderdom, voortdurend blijk van zijn medeleven 
met de papieren kinderen, waarnaar zijn liefde uitging. 

Met Robert is een man van groote philatelistische verdienste 
heengegaan, een persoonlijkheid met een, naar oppervlakkige 
beschouwing, sterk dualistisch karakter. Doch wie hem beter 
kenden wisten maar al te goed, dat de pen, die den lezer wel 
eens de harde waarheid of onaangenaamheden kon voorzetten, 
bestuurd werd door een man, die niets liever deed dan an
deren van dienst zijn. 

Veel leed is in de laatste jaren over Robert gegaan; toch 
heeft hij zijn opgewektheid van geest en zijn menschenliefde 
weten te bewaren. Het was hem voorts tot troost te weten, 
dat het voortbestaan van zijn troetelkind, een philatelistisch 
orgaan van en voor verzamelaars, verzekerd was. 

Ons allen past een woord van hartgrondigen dank voor wat 
Robert een menschenleeftijd belangeloos heeft gedaan voor de 
verheffing van de philatelie, voor zijn strijd voor ons algemeen 
welzijn als verzamelaar. 

Op 28 April j . l . werd het stoffelijk overschot ter aarde be
steld op Oud Eik en Duinen te 'sGravenhage. Vrienden en 
verzamelaars hebben den overledene de laatste eer bewezen, 
en aan het graf het woord gevoerd, o.w. de beeren Klinkhamer 
voor de Nederlandsche Vereeniging, J. van der Maesen voor de 
afdeeling 'sGravenhage dier Vereeniging, Van Essen voor 
den Nederlandschen Bond en Deggeller voor den Raad van 
Beheer van het Maandblad. Laatstgenoemde zeide daarbij het 
volgende: 

„Het is namens den Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, dat ik hier kom getuigen van de 
hoogachting, die wij hadden voor Robert's capaciteiten en 
van de groote dankbaarheid, die wij hem verschuldigd zijn 
voor zijn vele en belangrijke artikelen. 

Robert was een man, die niet tevreden was enkel met het 
verzamelen van postzegels. Hij maakte van de philatelie in 
haar geheel een ernstige en diepgaande studie en bevoordeelde 
alle Philatelisten met de resultaten van zijn studiën als ar
tikelen in het Maandblad te plaatsen. 

Robert was een van de bekwaamsten onder de Nederland
sche Philatelisten en het heeft dan ook niemand verwonderd, 
dat hij tenslotte om zijn groote verdiensten, ook voor het 
Maandblad, tot eereredacteur werd benoemd. 

Tot het laatst toe heeft Robert met het Maandblad mede
geleefd en nog in de laatste jaren van zijn leven, toen al wat 
hem lief en dierbaar was van hem was weggenomen, vond hij 
nog steeds kracht en lust oiji voor ons Maandblad te schrijven. 

Wij kunnen thans niets meer voor U doen dan alleen de 
laatste eer bewijzen bij het toevertrouwen van Uw lichaam 
aan den schoot der aarde. Ons rest thans niets anders dan 
heen te gaan en thuiskomende kunnen wij alleen nog het lijk
kleed in de oude plooien vouwen, maar we doen dat dan in de 
volle verzekerdheid dat het 't stoffelijk hulsel heeft gedekt 
van een van de groeten onder ons, die door zjjn buitengewone 
begaafdheid ons aller bewondering heeft gewekt en door de 
vruchten van zijn studiën aan ons allen te schenken ons aller 
dank heeft verdiend en in de hoop dat de Opperbouwheer van 
het Heelal U thans volkomen rust zal schenken in eeuwigen 
vrede. 

Rust zacht." 
Namens de familie bedankte de heer Doorman, lid van den 

Raad van Beheer, voor de betoonde belangstelling. 
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Nieuwe 
Uftgfifteii 

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

AFGHANISTAN. 
Frankeerzegel, groot, liggend formaat: 

40 pools, bruinolijf. 
ARGENTINIË (Maart 1932). 
Dienstzegels, opdrukken op frankeerzegels der uitgifte 

1925-1927 (zonder punt onder de C): 
M. G. op 10 centavos, grijsgroen. 

30 „ lilabruin. 
M.J.I. „ 3 „ geelgroen. 

ASTRALIE. 
Ter gelegenheid van de ope

ning van de ,,Sydney Harbour 
Bridge", de machtige brug over 
den haveningang van Sydney, 
op 14 Maart j.1., verscheen een 
serie van drie waarden, alle 
volgens afbeelding: 

2 pence, rood. 
3 „ blauw. 
5 shillings, groen. 

De zegels zijn gedrukt op papier zonder watermerk. De 2 
pence is gedrukt in twee verschillende types, waarvan één 
op papier met he^ meervoudig watermerk kroon en C of A. 
Bij dezen druk is de witte plek boven en onder de brug even
eens in rood aangebracht. 

Den heer Belmonte te Sydney besten dank voor toezending 
en bericht. 

Genoemde heer meldt ons tevens de verschijning van den 
opdruk O. S. in zwart op de koerseerende frankeerzegels in 
de waarden 1, 2 en 4 pence. 

CHINA (April 1932). 

De serie met de buste van wijlen Sun Yat Sen werd aan
gevuld met eenige nieuwe waarden. In de teekening is even
wel een kleme wijziging aangebracht. Was op de oorspronke
lijke de zon omgeven door een enkele, dikke cirkellijn (type I) , 
op de gewijzigde teekening staan om de zon twee concentrische 
cirkeltjes geteekend ( t y p e l l ) . Hieronder volgt een volledige 
opgave van alle tot dusver verschenen waarden: 

1 cent, oranjerood (type I I ) . 
cents, olijfgroen (type I ) . 

lichtgroen (type I ) . 
donkergroen' (type I ) . 
donkerblauw (type II) . 
donkerblauw (type I) . 

dollar, geelbruin en bruin (type I ) . 
dollars, blauw en geelbruin (type I ) . 

5 „ rood en grijsgroen (type I ) . 
Portzegels in bovenstaande teekening: 

'A, 1, 2, 4, 5, 10, 20 en 30 cents, alle oranje. 
De zegels zijn getand 14. 

2 
4 

15 
20 
25 

1 
2 

COSTA RICA (Februari 1932). 
Luchtpostzegel, opdruk „Correo Aereo / waarde / Centi-

mos" op telegramzegels van 1927: 
5 centimos op 10 centimos, bruin. 

CUBA. 
Luchtpostzegel in de koerseerende teekening: 

5 centavos, violet. 
EGYPTE (April 1932). 
Opdruk op de 1 £ van 1923: 

100 milis op 1 £, blauw en donkerviolet. 
De oplaag van dezen en den in het vorige nummer ver

melden opdruk is zeer beperkt. 
ETHIOPIË. 
Verdere waarden der nieuwe serie frankeerzegels: 

1 thaler, lilabruin (ruisterstandbeeld). 
5 „ lilabruin (kop van den negus). 

Beide zijn gedrukt in staand formaat. 
GUATEMALA. 
Als eersteling der nieuwe „reclame"-zegels is te melden: 

3 centavos, rose. 
Het zegelbeeld stelt een monoliet voor; rechts en links is 

in het Engelsch resp. Spaansch vermeld, dat Guatemala de 
beste koffie produceert. 

HONGARIJE. 
mz -''.:'' 
1 *̂''''" 5- ' 

^ 4m 
m 

1 
Herinneringszegels, zevenhonderdste sterfdag der heilige 

Elisabeth uit het Hongaarsche koningshuis der Arpads: 
10 filler, blauw. 
20 „ rood. 
32 „ violet. 
40 „ blauw. 

De twee eerste zijn in het kleine, de beide andere in het 
groote formaat. Hierop is Elizabeth afgebeeld op bezoek bü 
de armer. 

Maison Fischer te Parijs dank voor toezending. 
ININI. 
De in het Februari-nummer aangekondigde opdrukken op 

koerseerende frankeer- en portzegels van Fransch-Guyana zijn 
thans verschenen. 

De opdruk is één. of tweeregelig, naar gelang het formaat 
van de zegels; hij luidt „Territoire de 1' Inini". 

Overdrukt werden de volgende waarden in ongewijzigde 
kleuren: 

Frankeerzegels: 
1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 90 centimes, 1 fr., 
1 fr. 50, 2, 3, 5, 10 en 20 francs. 

Portzegels: 
5, 10, 20, 30, 50, 60 centimes, 1, 2 en 3 francs. 

IRAQ. 
De in het vorige nummer aangekondigde waarde-opdrukken 

zijn thans verschenen: 
25 fils op 4 annas, violet, der uitgifte 1923-1925. 

Voorts op de koerseerende frankeerzegels: 
3 fils 
5 „ 
8 ,. 

10 „ 
15 „ 
20 „ 
30 „ 

op 

„ 1 

y, anna. 
1 >, 

% „ 
2 annas. 
3 „ 
4 „ 
6 „ 

40 fils op 8 annas. 
75 „ „ 1 rupee. 

100 „ „ 2 rupees. 
200 „ „ 5 

y, dinar,, 10 
1 „ „ 25 „ 
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Op koerseerende dienstzegels: 
30 fils op 
40 „ „ 
75 „ „ 

100 „ „ 
200 „ „ 

y, dinar,, 
] „ „ 

In het nummer van 16 April j.1. meldde Stamp Collecting 
de „officieele" oplaagcijfers dezer opdrukken, waaraan even
wel nogal wat scheen te haperen, want een week later moest 
het blad deze herroepen. Toch mag men n.o.m. wel aannemen, 
dat de oplaagcijfers voor enkele waarden, meer in het bij
zonder de hooge, gering zullen zijn. 

3 fils 
5 „ 
8 „ 

10 ., 
15 „ 
20 „ 
25 ., 

op 'A anna. 

T
H

 

„ I K „ 
„ 2 annas 
„ 3 „ 
„ 4 „ 
„ 4 „ 

8 
1 
2 
5 

10 
25 

)> 
rupee. 
rupees 

n 
> ■ * ' 

ï» 

ITALIË. 

Gelegenheidszegels, herdenking van het feit, dat Garibaldi 
een halve eeuw geleden stierf. 

10 centimes, grijs. 1 1. 25 c, 
1. 75 + 
1. + 
1. 
1. 

55 

lichtblauw. 
25 c , grijsblauw. 

lichtblauw. 
roodbruin. 
karmijn. 

50 
50 

1 

20 „ bruin. 1 
25 „ groen. 2 
30 „ oranje. 2 
50 ;, violet. 5 
75 „ rose. 

De drie hoogste waarden zijn in staand, de overige in lig
gend formaat. 

Luchtpostzegels, alle in staand formaat: 
50 centimes, karmijn. 2 1. + 50 c , blauw. 
80 „ groen. 5 1 .+ 1 1., groen. 

1 1. + 25 c , roodbruin. 
De twee hoogste waarden zagen wjj tot op heden niet. 
Firma Voet te Rotterdam dank voor toezegging. 
Luchtpostzegels in de koerseerende teekeningen (gewoon 

klein formaat): 
25 centimes, grijsgroen. 
75 „ bruin. 

JAMAICA. 
Frankeerzegel in groot, staand formaat, berglandschap: 

2y, pence, blauwgroen en ultramarijn. 
Het papier heeft het meervoudig watermerk in sierschrift. 
MONTSERRAT. 
Prankeeïzegels, liggend formaat, gezicht op de haven van 

Plymouth met portret van Georges V: 
y penny, groen. 3 pence, oranje. 
1 „ rose. 6 „ violet. 

1)4 „ roodbruin. 1 shilling, olijf groen. 
2 pence, grijs. 2 sh. 6 p., lilarood. 

214 „ ultramarijn. 5 sh., sepia. 
Zij werden uitgegeven ter gelegenheid van het 300jarig be

staan dezer kolonie. 
PARAGUAY. 
Luchtpostzegels, driehoekvorm, uitgegeven ter gelegenheid 

van de retourvlucht van de „Graf Zeppelin" in Maart j .1.: 
4 pesos, lichtblauw. 

18 „ lila. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de volgende frankeer

zegels: 
20 centavos, violet (ster met krans). 

1 peso 50 c , rose (landkaart). 
1 „ 50 „ blauw, opdruk C (landkaart). 

PERU (April 1932). 
Verdere waarden der nieuwe serie frankeerzegels: 

4 centavos, groen; petroleumbron. 
50 „ lila; mijn. 

POLEN (Maart 1932). 
Portzegels in het cijfertype van 1924, formaat 19'Ax24: 

15 groszy, bruin. 
25 „ bruin. 

RUMENIE. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen (konings

type), papier met het meervoudig watermerk kroon: 
25 bani, zwart. 

bruinlila. i W l l i ^ 
donkerviolet. 
groen. 
rose. 
rood. 
roodbruin. 
ultramarijn. 
blauw. 

RUSLAND. 
Expressezegels in diverse teekeningen: 

5 kopeken, sepia; motorrijder. 
10 „ violet; postauto. 
80 „ groen; locomotief. 

SAARGEBIED. 
Luchtpostzegels in neven

staande teekening, gezicht op 
de luchthaven van Saar
brücken: 

60 centimes, oranjerood. 
5 francs, bruin. 

Fankeerzegel, liggend for
maat, gezicht op Saarlouis: 

90 centimes, steenrood. 
Alle zijn gedrukt op de druk

kerij Helio Vaugirard. 

50 
1 
2 
3 
4 
6 

7)/. 
10 

„ 
leu, 
lei. 

Firma Voet te Rotterdam dank voor toezending. 

SPANJE (April 1932). 

Frankeexzegel in nevenstaande teekening, buste van wijlen 
den romanschrijver Blasco Ibafiez: 

2 centimos, bruin. 
Den heer Reus te Baicelona dank voor toezending. 
Voorts'Verschenen de frankeerzegels, gewoon formaat: 

40 centimos, donkerblauw (Emilio Castelar). 
50 „ oranjerood (Nicolas Salmeron). 

1 peseta, donkerleiblauw (volgens afbeelding). 
Ook deze zegels zijn gedrukt op de Munt op papier zonder 

watermerk. De 40 en 50 centimos dragen controlenummers 
op de rugzij de. 

TRAVANCORE. 
Opdrukken op koerseerende frankeerzegels: 

1 (cash) op 5 cash, bruin. 
2 (cash) „ 10 „ rose. 

YOUGOSLAVIE. 
Frankeerzegels in het koerseerend koningstype: 

75 para, donkerolijf. 1,50 dinar, rose. 
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Aan den voet zijn vermeld de namen van den teekenaar en 
den graveur. 

ZUID-AFRIKA (Februari 1932). 
De 2 pence der koerseerende serie frankeerzegels verscheen 

in een eenigszins gewijzigde teekaning: duidelijker silhouette 
om en boven het waardecijfer. 

Deze waarde is te melden met Afrikaanschen en Engelschen 
tekst, alsmede met den tweetaligen dienstopdruk (van boven 
naar beneden en zonder punt aar het eind). v. B. 

^ieuiVc Uitgiften 
Oplaa^£i)'fcrs,en5.f 

BELGIË. 
La Revue Postale van April j.1. vermeldt de financieele 

resultaten van de Antwerpsche postzegeltentoonstelling van 
1930 alsmede die van het vorige jaar, gehouden te Brussel 
door en ten behoeve van de oorlogsinvaliden. 

Hieruit blijkt, dat van elk der beide zegels 50.000 stuks 
werden verkocht. 

De heer Van Caspel meldt ons het volgende: 
Op de drukkerij te Mechelen is men begonnen met de ver

vaardiging van de zegels in de reeds vroeger aangekondigde 
nieuwe teekeningen: Mercurius, oogstafereel en leeuwen-type. 

De zegels worden vervaardigd naar het boekdruk-procédé; 
voorshands zijn te melden: 

2 centimes (oogst). 25 „ (oogst). 
5 „ (Mercurius). 35 „ (Mercurius). 

10 „ (oogst). 50 „ (leeuw). 
20 „ (Mercurius). 75 „ (koningskop). 

De 1 centime vervalt; over de 3 en 15 centimes, hoewel veel 
gebruikte waarden, is nog niets definitiefs bekend. 

De Mercurius-teekening is afkomstig van Pellens, de oogs-
ters van Buissei~et. 

CANADA. 
L' Echo de la Timbrologie meldt, dat ter gelegenheid van 

de a.s. economische conferentie van het Britsche imperium te 
Ottawa in Juli a.s. een speciale serie frankeerzegels zal ver
schijnen. 

CHILI. 
Stamp Collecting meldt, dat het thans van het buitenland 

betrokken watermerk-papier niet verder zal worden benut, 
doch dat de zegels voortaan zullen worden gedrukt op papier 
zonder watermerk, dat in het land zelf wordt vervaardigd. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Ter herinnering aan het feit, dat honderd jaar geleden Fer

nando Arturo de Merino geboi-en werd, die een beroemdheid j 
in zijn vaderland moet zijn geweest, zal een speciale serie van 
elf waarden verschijnen. 

FRANKRIJK. 
De „Semeuse" zal, voor de lagere waar

den van 30 centimes tot 1 fr. 50, vervangen 
worden door een andere teekening, de Pran-
cche maagd niet een olijftak. De teekening 
is afkomstig van Paul Albert Laurens, de 
gravrre van Delzers. 

De heer Van Caspel maakt over het 
nieuwe ontwerp de opmerking, dat het toch 
al heel vreemd is, dat de vredestak wordt 
aangeboden met de linkerhand| Het gaat er 
mede als met de „zaaister", die de gedachte 
symboliseeren moet, dat Frankrijk over de wereld nieuwe 
ideeën enz. uitstrooit; helaas, de Semeuse zaait tegen den 
wind in (let op haar fladderende haren en wapperenden 
rok!). 

FRANSCHE KOLONIEN. 
De 26 series, uitgegeven ter gelegenheid van de koloniale 

tentoonstelling van Parijs in 1931, zullen met 1 Juni a.s. niet 
meer aan de postkantoren verkrijgbaar worden gesteld. 

GRIEKENLAND. 
Binnenkort verschijnen frankeerzegels in de waarden 50 

lepta, 1,50 en 4 drachmen. De zegels stellen achtereenvolgens 
voor: het kanaal van Corinthië, de Byzantijnsche kerk te 
Mistra en het Pantheon. 

LIECHTENSTEIN. 
Hier verschijnen binnenkort dienstzegels, opdruk kroon met 

„Regierungsdienstsache" op de koerseerende frankeerzegels 
in de waarden 5, 10, 20, 30, 35, 50, 60 rappen en 1,20 fr. 
Verkoop aan het publiek mag niet plaats vinden. 

MONGOLIË. 
De „Sovjet Philatelie Association" meldt de op handen 

zijnde uitgifte van een nieuwe „plaatjes-serie" van dertien 
waarden — 1 mung tot 10 tugrik — met afbeeldingen van 
volkstypen, landschappen, enz. 

NIEUW-ZEELAND. 
De weldadigheidszegels 1931-1932 zijn op 1 Maart j.1. buiten 

koers gesteld. De onverkochte restanten werden vernietigd. 

RUMENIE. 
Binnenkort zijn te verwachten een expressezegel in de 

waarde 30 lei en een luchtpostzegel van 100 lei. 

RUSLAND. 
In het Februari-nummer deelden wij het een en ander mede 

over de uitgeschreven prijsvraag voor nieuwe zegels. 
Ongever 1000 ontwerpen werden ingezonden, doch geen en

kele kon de goedkeuring der jury verwerven. 
Aan enkele bekende sierkunstenaars, o.w. de professoren 

Krawtschenko en Pawlinow werd thans opgedragen nieuwe 
zegelbeelden te ontwerpen. De serie zal uit 17 waarden be
staan en nog dit jaar verschijnen. 

SPANJE. 
Van verschillende zijden worden de frankeerzegels in het 

koningstype, 4 en 10 peseta's, aangeboden met den vertikalen 
opdruk Republica Espanola. Deze opdrukken zijn n i e t of
ficieel. Beide waarden zullen binnenkort verschijnen met de 
beeltenis van Zamora, den president der Spaansche republiek. 

Den heer Van Caspel dank voor bericht. 

TURKIJE. 
Dit land sloot een overeenkomst met de „American Curtiss 

Wright Society" voor het inrichten van luchtroutes in Ana-
tolië. Het gevolg zal wel zijn de verschijning van speciale 
luchtpostzegels. 

URUGUAY. 
Door de waardedaling van het betaalmiddel zijn de post-

tarieven verhoogd moeten worden. Nieuwe zegels in de 
waarden 7, 12, 17 en 36 centimos zijn daardoor te verwachten. 

VATICAANSCHE STAD. 
Naar verluidt is men reeds bezig met het drukken der 

nieuwe zegels in achttien verschillende waarden. Zij zullen 
ons o.a. brengen het pauselijk wapen, de tuinen van het Va-
ticaan, een algemeen overzicht over de Vaticaansche stad, enz. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
In 1933 zal Chicago ter gelegenheid van haar honderdjarig 

bsstaan een wereldtentoonstelling houden, waarbij uiteraard 
een speciaal postzegel niet zal ontbreken. 

Naar verluidt zal op dit zegeltje het Fort Dearborn aan 
het Michigan-meer worden afgebceeld, waarvan de bezetting 
in 1812 door de Indianen werd uitgemoord. Op deze plek ont
stonden later de eerste nederzettingen, welke uitgegroeid zijn 
tot de tegenwoordige millioenenstad. 

In het begin van Juni a.s. zullen twee nieuwe waarden vef-
schijnen ter gelegenheid van de Olympische spelen te Los 
Angeles. 

ZWITSERLAND. . , . , 
Op 1 Juni a.s. zal een serie van drie waardon >rerschijnen 

ter herinnering aan het feit, dat een halve eeuw geleden de 
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Gothard-tunnel in gebruik genomen werd. De serie zal be
staan uit de waarden 10, 20 en 30 centimes, waarop o.a. voor
komt Louis Favre, onder wiens leiding de tunnel werd ge
maakt. 

V. B. 

NEDERLAND. 
Vreemdelingenverkeerzegels! 
In het staatsblad is opgenomen een koninklijK besluit, waar

in is bepaald, dat gedurende een door den minister van wa
terstaat te bepalen tijdvak van rijkswege *cn bate van de Al-
gemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenver
keer bijzondere postzegels verkrijgbaar zullen worden gestold. 

De-2e postzegels, die ontwerpen vertoonen verband ho'jdend 
met het doel der uitgifte, worden uitgegeven in de frankeer-
waarden van 2'A, 6, TA en 12>$ cent. Zij v.-orden verkocht 
inet een toeslag boven de frankeerwaarde van onderscheiden
lijk l'A, 4, 334 en 2}4 cent, en zullen geldig zi;n tot 1 Ja
nuari 1934. 

Het plan tot uitgifte van deze zegels blijkt al lang te be
staan; de eerste mededeeling erover verscheen reeds in het 
Maandblad van Juni 1931 (blz. 110). Oorspronkelijk zou in de 
plaats van het zegel van 2'A cent er een van 5 cent ver
schijnen. 

Wij danken ook den heer Kramer te Rijswijk voor bericht 
hierover. 

Nieuwe oplaagletter. 
12 K cent E. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent K: L 281, tanding 4 z. r o 11 a n d i n g. 
6 cent J: R 363, „ Gl. 

R 364, „ Gl. 
12y. cent E: L 375, „ Gr. 

R 375, „ Gr. 
25 cent F: 236, „ 4 z. r o 11 a n d i n g. 
Rectificatie. 
Door een vergissing onzerzijds is in de lijst der koersee-

rende emissie van mevrouw bsse. Van Heerdt-Kolff in het 
vorig nummer een fout geslopen. Jhr. Graswinckel te Scheve-
ningen maakte er ons op attent, dat de eerste oplaagletter 
van de 12 >̂  cent rood met watermerk niet F, maar E moet 
zijn. 

NED.-INDIE. 
De 20 cent oranje verschenen. 
Op 1 Mei verscheen het in het vorig nummer aangekondigde 

frankeerzegel van 20 cent in de nieuwe kleur oranje. Het zegel 
is ook aan de Nederlandsche verzamelaarsloketten verkrijg
baar. De afwerking is geheel gelijk aan die van de andere 
waarden van deze serie. Vellen van 200, oplaagletter A, druk-
kersteeken „groote komma" onder zegel 191. De zegels zijn 
gedrukt op geprepareerd papier. 

De oplaag der Witte-Kruis-zegels. 
Wij danken den heer H. W. Borel te Bandoeng voor de op

gaaf van de verkochte aantallen der Witte-Kruis-zegels, die 
hieronder volgen. Tusschen haakjes vermelden wij achter het 
totaal de cijfers van de Jeugdzorg-serie van 1930. 
Verkocht in: Indië Nederland Totaal (Jeugdzorg) 

2 cent 141.622 16.585 158.207 (274.669) 
5 cent 71.564 15.428 86.992 (172.182) 

12'A cent 131.588 15.195 146.783 (318.630) 
15 cent 56.347 15.143 71.490 (132.007) 

In totaal dus 463.472 stuksj met een frankeerwaarde van 
ƒ 35003,04 K en een bruto-toeslagwaarde van ƒ 11000,94 K>. 
(Jeugdzorg 897.488 stuks, dus bijna het dubbele aantal!). 

Zooals de heer Borel schrijft is het totaal aantal complete 
series van nog geen 71.500 opvallend weinig. Tevens blijkt, 
dat in Nederland in hoofdzaak complete series verkocht zijn. 

Voor de achteruitgang in de verkochte aantallen zijn ver
schillende omstandigheden aan te wijzen. Als voornaamste 
oorzaak zal wel de crisis schuld hebben. Verder was de 
Jeugdzorg-serie een nieuwtje (de eerste serie weldadigheids-
zegels), en tenslotte is door de vereeniging Jeugdzorg een 
groot aantal zegels opgekocht, om deze na den termijn van 
verkoop aan de postkantoren nog verkrijgbaar te stellen. 

SURINAME. 

Het model voor de weldadigheidszcgels 1931. 
Wij geven hierbij het poitret van het negerinnetje, dat als 

model diende voor de laatste serie weldadigheidszegels; wij 
danken den heer De Bas te Utrecht voor de toezending. 

Het is M a r t i n a v a n K a n t e n te Paramaribo, die met 
Koppen en Van der Hoop het voorrecht deelt, als eenige nog 
levende niet-vorstelijke personen op de Nederlandsche of 
koloniale zegels te zijn afgebeeld (de kinderen op onze laatste 
kerstserie niet meegerekend). 

CURACAO. 
Frankeerzegels als postzegels gebruikt. 
In „Stamp Collectors' Fortnightly" van 16 April verscheen 

het volgende bericht, overgenomen uit Scott's Monthly Cir
cular: 

Op 21 en 28 Nov. 1931 zouden op het postkantoor Aruba 
geen portzegels van 2 A cent meer voorradig zijn geweest, en 
op die dagen zouden gewone frankeerzegels van 2 A cent als 
portzegels zijn gebruikt, totdat een nieuwe voorraad port
zegels van Curasao arriveerde. 

Wij hebben aan het postkantoor bevestiging van dit ver
haal verzocht, en hopen het resultaat binnenkort mede te 
kunnen deelen. 

„Ter inlichting van uw lezers diene," schrijft het Ameri-
kaansche blad verder, „dat de zegels van Curagao in gebruik 
zijn op de eilanden Curacao, Arabia, Bonita, Saba, St. Eus-
tices en St. Martins." — De lezers in kwestie zijn daarmee 
waarlijk voortreffelijk ingelicht! Aan het feit, dat Curasao 
zonder cedille onder de c geschreven wordt zyn wij al gewend 
(ook het Maandblad maakt zich bij het opschrift boven deze 
rubriek daar schuldig aan — noodgedwongen, want bij deze 
lettersoort komt geen hoofdletter-g voor), maar verder is Saba 
het eenige woord, dat er zonder verminkingen af komt. 

Nieuwe zegels in tanding 12'/2 : 1 2 ^ . 
De heer Van der Willigen meldt ons de koerseerende zegels 

van 6 en 15 cent van Curagao in de nieuwe tanding 
12A : iZA (lijntanding). Blijkens de afstempelingen zijn de 
zegels reeds in Januari 1932 resp. Mei 1931 in Curagao ge
bruikt. De andere zegels van deze serie hebben voor zoover 
bekend nog steeds de tanding 11K. Aan de Nederlandsche ver
zamelaarsloketten is voor zoover wij weten uitsluitend de 
oude tanding 11>^ : I IK verkrijgbaar. 
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NEDERLAND. 
Het hoofdbestuur der P.T.T. heeft het volgende persbericht 

uitgegeven: 
„Het ligt in de bedoeling om over te gaan tot de uitgitte 

van bijzondere briefkaarten, welke met een toeslag boven de 
g-e\vone frankeerwraarde verkocht zullen worden ten bate van 
het Nationaal Crisiscomité. De briefkaarten zullen een fran-
keerwaarde hebben van resp. 3, 5 en 7>< cent en verkocht wor
den voor resp. 5, 8 en 11 cent. Zoowel de op de kaarten te 
drukken zegels als de kaarten zelf zullen worden voorzien van 
voorstellingen, welke verband houden met het doel der uit
gifte. De kaarten zullsn zoo mogelijk nog in den loop van dit 
jaar verkrijgbaar worden gesteld met een geldigheidsduur tot 
31 December 1933. De niet-verkochte kaarten zullen na afloop 
van den verkooptermijn worden vernietigd." 

Met een reclame beti effende „Huygens officieele alfabe
tische stratenlijst" heeft deze firma de 3 cents briefkaarten 
met dubbele afzenderslijhen, links van de scheidingslijn in 
groen bedrukt en verkoopt deze kaarten, zooals blijkt uit den 
regel boven deze reclame, voor 2 3̂  cent. 

BUITENLAND. 
ALGIERS. 
Een nieuw postblad van 50 c. karmijn op bruinachtig-zeem-

kleurig karton is verschenen. De stempel komt overeen met 
die der in omloop zijnde postzegels. 

ARGENTINIË. 
Met den bekenden stempel (generaal San Martin) verscheen 

een kruisband van 3 c. groen op zeemkleurig papier. 

BELGISCH-KONGO. 
Het Belgische ministerie van koloniën berichtte via Bern 

dat de in 1917 gedrukte en in 1921 van een opdruk voorziene 
briefkaarten van Ruanda en Urundi met ingang van 1 Ja
nuari 1933 buiten omloop zullen worden gesteld. 

CANADA. 
Wederom verschillende nieuwigTieden. Een twaalftal enve

loppen is te melden en wel: nr. 34b in formaat g verkreeg 
naast den stempel een nieuw van 1 c. groen (koning George 
in vlakdruk en met arceeringslijnen). 

In de formaten f en g een enveloppe op wit papier met den 
stempel als boven omschreven van 1 c. groen. In de zelfde 
uitvoering, maar op zeemkleurig papier, alleen in het for
maat g, een briefomslag van 1 c. oranje. 

Nogmaals in de zelfde uitvoering twee stuks van 2 c. bruin 
op wit papier in de afmetingen f en g en van 3 c. rood 
eveneens op wit papier en in dezelfde maten. 

Dan een geheel nieuwe serie met een stempel, vrij veel 
overeenkomst vertoonende met den stempel der briefkaarten. 
Koning George staat ook hier in de bekende poortopening, 
doch de landsnaam staat nu in een rechthoek bovenaan. Het 
zijn enveloppen van 1 c. blauwgroen op wit in de maten f en 
g; 2 c. bruin ook op wit en evenals de volgende van 3 c. rood 
alleen in het formaat f. 

Voorts een kruisband nr. 16a van 1 c. oranje met stempel
type III en nr. 19b van 1 c. groen thans op bruinzeemkleurig 
papier, dat zeer dun is, in tegenstelling tot het vroegere licht-
kleurige dikkere papier. 

Eindelijk nog een aanvulling op de pas in „Die Ganzsache" 
opgenomen catalogus der briefkaarten, namelijk nr. 43 A van 
1 c. oranje met slechts één regel Engelsche tekst; nr. 59 A 
en B als antwoordbetaaldkaarten van 1 c. groen met Engel-
schen en met Engelsch-Franschen tekst en tot slot een kaart 
nr. CO B, 2 c. bruin met tweetaligen tekst Engelsch en Fransch. 

DUITSCHLAND. 
In aansluiting aan het de vorige maand medegedeelde be

treffende de schrijfmachine-linten der briefkaarten, kan wor
den vermeld dat die der kaarten van 5, 6 en 8 pf. zoowel boven 
als beneden nog een verlengstuk van karton hebben, waardoor 
die kaarten aan beide zijden geperforeerd zijn. De linten voor 
die kaarten van 15 pf., welke in München aangemaakt worden 
hebben dat verlengstuk niet. Bij de eerste drie komen dus 
geen kaarten voor die van boven en andere die van onderen 
afgesneden zijn. 

De linten der antwoordbetaaldkaarten van 8 pf. bevatten 
3 stuks dubbele kaarten en die van 6 en 15 pf. elk 4 dubbele 
kaarten. Ook deze twee soorten hebben aan beide kanten een 
verlengstuk. Afgesneden kaarten kunnen dus niet voorkomen. 

De prentbriefkaarten-machine is ook nog niet stopgezet. 
De eerste 16 van de nieuwe serie van 1932 zijn in een nieuw 
kleed verschenen. Zij di*agen Ebert in den stempel, hebben een 
waarde van 6 pf., doch zijn gedrukt in de donkergroene kleur 
der 8 pf. kaarten. De afbeeldingen zijn van verschillende 
grootte en staan lager dan voorheen, omdat bij de meesten 
nog gedrukt staat: „Lernt Deutschland kennen"; bij een drie
tal komt daarvoor in de plaats „Besucht das schone Schlesien". 
De eerste hieronder opgenoemde 9 stuks zijn op het, van vorig 
jaar bekende, groenachtige karton gedrukt; de volgende 7 
staan op roomkleurig karton. Te melden is aldus: 

Groen karton en opschrift: Lernt enz.: Baden-Baden, das 
Heilbad im Schwarzwald, Staatl. Trinkhalle; Baden-Baden, 
das Heilbad im Schwarzwald, Vormittagskonzert im Kur
garten; Bochum-Rathaus; Greifswald-Universitätsgebäude; 
Krefeld-Uerdingen, Burgruine Linn im Grüngürtel der Stadt; 
Merseburg, die alte Bischofsstadt an der Saale; Neuwied, 
Deichmauer mit Deichkaffee und Pegelturm; Regensburg, die 
alte Reichshauptstadt an der Donau. 

Als boven doch roomkleurig karton: Hann-Münden, am Zu-
sammenflusz von Werra und Fulda zur Weser; Konstanz, am 
Bodensee; Konstanz, am Hafen; Erfurt, Blumen-, Luther- und 
Domstadt, en eindelijk ook op hetzelfde karton maar met de 
opwekking om Schlesien te bezoeken: Breslau-Rathaus; Schle
sien, Bad Landeck mit dem Glatzer Schneeberg, en Schlesien-
Waldenburger Gebirge. 

DANZIG. 
Op 4 Maart is bij gelegenheid van de „Luposta", dat is de 

Internationale Luftpost-Ausstellung te Danzig, een briefkaart 
van 10 pf. rood uitgegeven met als stempel de bekende voor
stelling van de luchtpostzegels. Links op de adreszij de staat 
in rood het insigne van de Luposta en daaronder 9 regels 
drietalige tekst. 

ENGELAND. 
Een privaatenveloppe van 2>j p. is samengesteld uit een 

stempel van Y;. p. groen links en 2 p. oranje rechts (George). 
Ook een privaatbriefkaart is te melden met twee stempels 
van y. p. groen als gebruikelijk voor de enveloppen. 

ENGELSCHE GOUDKUST. 
Door Bern werd uitgedeeld een enveloppe van XVi p. rood 

op wit papier; stempel en formaat als de emissie van 1929. 

ITALIË. 
De opgaaf der prentbriefkaarten van 75 c. antwoordbetaald 

is als volgt aan te vullen: 
I: Ministerie Educazione Nazionale, II: Casa dei Mutilati. 
I: Mercati Traianei, II : Ponte della Via Salaria. 
I: Ponte Ferroviario del Vaticano, II: Dopolavoro Ferro-

viario. 
I: Colle Oppio, II : Casermo dei Vigili. 
I: Institute Internaz. di Diritto Private, II : Dopolavoro 

Ferroviario. 
I: Ippodromo Villa Giori, I I : Institute di Anatomia Umana. 
JUGOSLAVIE. 
Een nieuwe binnenlandsche briefkaart van 75 para op zeem

kleurig karton is te melden. De stempel draagt den kop van 
kening Alexander I in de uitvoering der reeds in de October-
aflevering gemelde briefkaarten. -
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NOORWEGEN. 
De aan de thans in gebruik zijnde serie briefkaarten met 

wapenleeuw in den stempel ontbrekende kaarten van 10 öre 
groen en 20 öre rood op wit karton en groot formaat ziJn 
verschenen. 

OOSTENRIJK. 
De reeds lang verwachtte antwoordbetaald briefkaart van 

24 + 24 gr. rood op zeemkleurig karton met tweeregelig af-
zendersmerk in het Duitsch en Fransch en de bekende ade
laar in den stempel werd thans verkrijgbaar gesteld. 

RUSLAND. 
Uit Berlijn ontving ik bericht van het verschijnen van een 

overstelpende hoeveelheid propaganda-kaarten. Drie stuks 
dragen in den stempel van 5 kop. bruin de kop van een boer; 
het nummer 59599; zijn gemerkt Staatl. Versandanstalt 
Univerposcht en hebben resp. 23 en 25 regels tekst, terwijl de 
laatste alleen een beeld van muziekinstrumenten vertoont. 
Voor liefhebbers is aan die Anstalt misschien te trachten de 
volledige serie der thans en voorheen verschenen kaarten voor 
propaganda-doeleinden te verkrijgen. De vraag komt sterk 
naar voren oï men deze kaarten niet als gelegenheids-uitgif ten 
moet beschouwen en of men niet verstandig zoude doen zich 
van het aanschaffen daarvan te onthouden. 

Voorts verscheen op de kaarten van 5 kop. oranjebruin 
(roodgardist) een serie van 23 dergelijke kaarten, waarvan 
de nummers loepen tusschen 3 en 46, zoodat met die 23 stuks 
de serie vermoedelijk niet compleet is. 

De propaganda is in de verschillende talen gesteld en heeft 
voornamelijk betrekking op den bietenbouw en de voordeelen 
van den tractor voor den landbouw. Ik meen mij te mogen 
onthouden van een opsomming der afbeeldingen. 

TCHECHOSLOWAKIJE. 
Van 12 Juni tot 5 Juli 1932 zal te Praag het 9e Sokol-

congres gehouden worden. Reeds nu zijn voor die gelegenheid 
gedrukte briefkaarten van 1.20 ke. in do gewone uitvoering, 
doch met afbeeldingen, voor het publiek verkrijgbaar gesteld. 
De kaarten dragen geen bijschrift van hetgeen ze voorstellen, 
maar het is duidelijk dat drie ervan verschillende afbeel
dingen van Praag weergeven. Eén stelt president Masaryk te 
paard voor met leiders van den Sokol; een andere een Sokol-
optocht in de straten van Praag. Twee verschillende geven 
het oproepingsplakaat voor het congres weer; een ervan heeft 
de Tchechische tekst DOPISNICE, terwijl de andere DOPIS-
NICA, de Slowaaksche opdruk, draagt. Totaal dus 7 stuks. 

ZWITSERLAND. 
De antwoordbetaald briefkaart van 10 c. is nu ook ver

schenen zonder afbeeldingen. De stempel (kaart van het land) 
groen, is nu iets lager dan gewoonlijk geplaatst om daarboven 
ruimte te geven voor het drietalige opschrift, in twee regels 
Postkarte / mit bezahlter Antwort. Dan volgt het Pransche 
on daarna het Italiaansche opschrift. Onder den stempel is 
een doorgaande horizontale streep aangebracht en de ruimte 
tusschen die streep en het opschrift is geheel open gehouden, 
vermoedelijk om de eventueele (propaganda) poststempels 
goed duidelijk te doen uitkomen. 

Het zeemkleurige karton is voorzien van een watermerk, 
posthoren en het wapen, in wolken-omgeving. 

NEDERLAND. 
Amsterdam C.-S. Vanaf 8 April stempelde ook Amsterdam 

CS. in de Flierstempelmachines (Benders type III en IV) met 
rechtsche tekst 3-regelig TEGEN DE TUBERCULOSE! / 
EMMABLOEM- / COLLECTE IN APRIL. 

's-Gravenhage. 10 Februari j.1. stempelde één der machines 
op het Centr. Postgiro kantoor zonder datum in het rondje, 
hetgeen spoedig bemerkt werd, waarop de enveloppen nog
maals, nu met datum 10 II 32, gestempeld werden. 

Rotterdam. In één der Pliermachines kwam hier sedert 
22.IV.1932 de 4-regelige rechtsche tekst PRIMAVÉRA / 
BLOEMENTENTOON- / STELLING ROTTERDAM / 29 
APRIL T/M 8 MEI. 

Nijmegen. De heer Lampe meldt uit de Universal-machine 
de volgende stempelfout van 27.IV.1932 13-14: kopstaand 
plaatsnaamstempel. 

Met ingang van 1 Mei 1932 is geopend het poststation 
„Luchthaven Amsterdam-Schiphol", dat telkenjare openge
steld zal worden van 1 Mei t /m 30 September. 

1 Mei 1932 zijn de hulpposttkantoren 's-Heerenhoek, Nieuw
dorp, Oldeholtpa en Schellinkhout omgezet in poststations. 

NED.-INDIE. 
Insp. Hajenius bericht ons: 
De Ned.-Indische postadministratie heeft besloten om ge

leidelijk over te gaan tot algemeene invoering van dagteeke-
ningstempels met 24-uur-aanwijzing. Tot nu toe waren alleen 
de handrolstempels van een dergelijke aanwijzing voorzier. 

Te dien einde zullen de bij het hoofdmagazijn te Batavia 
voorhanden zijnde dagteekeningstempels, zoomede die, welke 
door de kantoren daarheen ter reparatie dan wel ter vervan
ging woi'den gezonden, voor de nieuwe uuraanwijzing worden 
ingericht. De hamerstempels en de handstempels met typen-
raderstelsel zullen van uurrollen worden voorzien, welke een 
aanwijzing 1 t /m 24 mogelijk maken. De niet van een typen-
raderstelsel voorziene handstempels zullen worden uitgei'ust 
met de noodige uurkarakters. Voor deze stempels zullen 
echter alleen uurblokjes 3 t /m 20 worden verstrekt. Tusschen 
20 en 3 uur zal bij dsze handstempels de uuraanduiding niet 
kunnen worden gewijzigd. 

De thans in gebruik zijnde dagteekeningstempels drukken 
de uren af tusschen welke de stempeling plaats heeft. Daar
entegen zullen de afdrukken van de geleidelijk in te voeren 
nieuwe ste;ïipels in de 24-urige tijdsaanwijzing het uur geven 
waarop de uurkarakters het laatst werden verzet, zonder toe
voeging van de letters V of N. Voor de uren van 1 uur vm. 
tot 1 uur n.m. zullen dus de karakters 1 t /m 12, voor die 
van 1 uur nm. tot 1 uur vm. de aurcijfers 13 t /m 24 worden 
gebezigd. 

UIT DE OUDE DOOS 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

III. 
Instructie voor de ondercommissen en be-
diendens op de comptoiren der posterijen 

van Holland en Westvriesland. 
Art. 1. 

Sullen moeten weesen bequaame Persoenen, van de waare 
Christelyke Gereformeerde Religie, staande ter goeder naam 
en faam, in het schryven en reekenen wel ervaaren, en sullen 
die geene, dewelke sig aan de Comptoiren addresseeren, waar 
op sy fungeeren, met alle civiliteit en beleeftheid moeten be-
jeegenen en onderregten. 

2. 
Sullen sig moeten gedraagen na de ordres dewelke haar 

van de eerste of Hoofdcommis sullen worden gegeeven, raa-
kende het werk van de Posteryen, en met alle vlyt, oplettend
heid en naarstigheid deselve moeten agtervolgen, sonder sig 

. daar teegen te versetten, op wat pretext het zy, ten einde 
het werk der Posteryen in alle haare deelen promptelyk 
werde geëxpedieert. 

3. 
Sullen sig ten allen tijde en op de uuren bij den eersten of 

Hoofdcommis aan haar te ordonneeren, sig op haar Comptoir 
present moeten laaten vinden, en bysonder by het afgaan en 

http://22.IV.1932
http://27.IV.1932
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aankoomen der Posten, sonder sig daar van als om siekte te 
moogen absenteeren, als wanneer sy daar van egter aanstonds 
aan den voorschreeve Hoofdcommis kennisse sullen moeten 
geeven gelyk sy om wettige reedenen van deselve permissie 
sullen moeten versoeken, om voor een dag of eenige weinige 
dagen sich te moogen absenteeren, en sullen ook sonder des-
selfs permissie nooit buiten de Stad moogen vernagten. 

4. 
Sullen by het afgaan der Posten alle de Pacquetten en Brie

ven, soo gerecommandeerde als andere, in goede ordre in de 
sakken waar in sy gehooren moeten sorteeren, en wel agt 
geeven dat deselve blyven wel geconditioneert en teegens alle 
verderf of ongemakken gepreferveert, sonder eenige agter te 
houden, dewelke voor het afgaan der Maaien sullen weesen 
besteld gelyk sy ook by het aankoomen der Maaien, soo als 
deselve sullen geopent weesen, de Brieven daar in gevonden 
sullen moeten tellen, om te weeten of deselve met de Advis-
brieven accordeeren, en de gerecommandeerde Brieven en 
Pacquetten aan den eersten of Hoofdcommis moeten over-
geeven, om daar meede na ordre van desselfs Instructie ge-
handelt te worden. 

5. 
Suïlen geen Brieven ter versendinge besteld weederom 

moogen uitgeeven, maar sulks wordende versogt, daar van 
aan den eersten of Hoofdcommis moeten kennisse geeven. 

6. 
Sullen niet vermoogen eenige particuliere correspondentie 

omtrent saaken der Posteryen te houden, dan met speciale 
kennisse en permissie van den eersten Commis, en sullen al 
het geene aan haar, de Posteryen corcerneerende, sal soor-
koomen, aan den selven aanstonds moeten communiceeren, en 
in het bysonder hetgeen tot nadeel der Posteryen soude moo
gen worden getenteert of ondernoomen, het sy dat sulks door 
de Bediendens, de Postillons of andere soude moogen ge
schieden. 

7. 
Sullen de Gelden by hen in absentie van den eersten of 

Hoofdcommis ontfangen, op desselfs eerste requisitie aan
stonds moeten overgeeven en desweegens moeten houden aan-
teekening in een Boek, het welk sy ten allen tyde, des ge-
requireert, ter examinatie sullen moeten overgeeven; en in-
gevalle soude moogen worden bevonden dat sy eenige Pen
ningen souden hebben agtergehouden, soo sullen sy niet al
leen gehouden weesen deselve te restitueeren, maar sullen 
daarenbooven worden gecasseert, en teegens deselve volgens 
ordre van den Lande geprocedeert. 

8. 
Sullen sig voorts ook preciselyk moeten reguleeren na de 

Instructie aan de eerste of Hoofdcommisen gegeeven, voor-
sooverre de generaale maniantie betreft, en wel in het by
sonder in cas van absentie van deselve, waar toe aan deselve 
de voorsz Instructie meede sal worden ter hand gesteld. 

9. 
Sullen alle saaken de Posteryen concerneerende, moeten 

secreteeren, sonder deselve aan iemand tot de administratie 
der Posteryen niet gehoorende, te moogen openbaaren; en 
sullen in het bysonder aan niemand moogen geeven communi
catie van de Pacquetten en Blieven ter versendinge besteld, 
of die sy op haar Comptoir ter bestellinge sullen ontvangen. 

10. 
Sullen moeten stellen süffisante cautie ten genoegen van 

ons, en ter somme als haar neevens het geeven deeser In
structie sal worden geordonneert, voor den selver goed com-
portement, administratie, en voor alle schaade die door haar 
aan het gemeene Land en Particulieren in haar functie soude 
moogen worden toegebracht, 

11. 
Sullen geen Giften of Gaaven moogen ontfangen, om 

iemand, wie het zy, eenig faveur te doen; en sullen voorts sig 
moeten gedraagen als vroome, eerlyke en getrouwe Onder-
commisen en Bediendens; en sullen moeten doen den eed op 
deese Instructie, alsmeede den eed van suiveringe op het for

mulier by haar Edele Groot Mog. Resolutie van den 24 Fe
bruary 1656 vervat, van sig daar na wel en getrouw te sullen 
reguleeren: voor alle welke diensten deselve sullen genieten 
soodanig Tractement en Emolumenten, als by der selver 
Commissie sal blyken aan haar te weesen toegelegt. 

12. 
Referveerende aan ons de faculteit om deese Instructie te 

amplieeren, te altereeren en te elucideeren, soo als in het ver
volg bevonden sal worden te behooren. 

Gearresteerd, den 28 July 1752. 

Instructie voor de Postillons, 
rydende de maaien met Brieven, behoorende 
tot de Comptoiren der Posteryen van de 
Provincie van Holland en Westvriesland, tot 
welkers observantie de Posthouders of Aan-
neemers der Ritten verpligt sullen zyn de
selve te houden en daar voor selve respon
sabel te zyn, ten welken einde deese sal 
worden geannexeert aan de Contracten met 

de Posthouders respectivelyk te sluiten. 
Art. 1. 

Sullen gehouden zyn het Rit haar aanbevoolen af te leggen 
en te volbrengen binnen den tyd van uuren daartoe geregu-
leert en vastgesteld, en geen andere of ongewoone route moo
gen neemen, het welk sy sullen moeten bewysen met de Ry-
passen of Uurcedullen haar meegegeeven van het Comptoir 
waarvan sy vertrekken; aan welk Comptoir sy te paard en 
gereed sullen moeten koomen om het Valies op te laaden, 
preciselyk op soodanig uur als haar aan het Postcomptoir 
sal worden geordonneert. 

2. 
Sullen gehouden zyn op de Rypas of Uurcedulle van dis

tantie tot distantie (in deselve by naame genoemt) en voor-
namentlyk aan de Veeren aan beide de Oevers der Rivieren 
die sy moeten passeeren, exactelyk te doen aanteekenen het 
uur van haar aankoomen en afgaan, respectivelyk, om daar 
meede te doen blyken dat sy het Rit in den gepresigeerden 
tyd hebben afgelegt, op verbeurte van guldens voor 
ieder uur dat sy langer onderweg sullen zyn geweest, ten 
waare sy uit aanteekening op de Rypas of Uurcedulle konden 
doen blyken dat de vertraging buiten haar schuld sal weesen 
toegekoomen, het sy door ongereedheid der Veeren, Storm 
of Ysgank of eenig ander belet. 

3. 
Aan haar werd wel scherpelyk verbooden eenige Brieven 

onderweege opgenomen en 't huis hoorende in de plaatse van 
de laatste aankomst selfs te bestellen, maar sullen gehouden 
zyn die alle aan het Postcomptoir af te geeven; sullen meede 
van alle de Brieven, onderweeg opgenoomen en weeder onder
weegen bevoorens de laatste aankomst besteld, opregte op-
gaave moeten doen aan het Postcomptoir alwaar sy laast 
aankoomen; en sullen van het getal van alle de opgenoomene 
Brieven, soo wel die onderweegen besteld zyn als die door 
haar aan het Comptoir der laatste aankomst worden over
gebracht, aldaar versoeken aanteekening te hebben op de Ry
pas of Uurcedulle met distinctie soo veel mogelyk is, van 
waar dezelve zyn gekoomen; op poene van cassatie soo sy 
bevonden sullen worden bedriegelyk in die opgaave en over
brenging te hebben gehandelt. 

4. 
Sullen sig moeten onderwerpen en gehoorsaamen aan de 

Bediendens van het Postcomptoir, en sig wel wagten van sig 
in den Drank te buiten te gaan of onbequaam te maaken: sul
len sig ook onthouden van alle onbeleeftheid soo in woorden 
als in werken, op poene, dat, ingevalle iets van hetgeene 
voorschreeve is mögt koomen te gebeuren, het aan de eerste 
Commis of den Hoofdbediende van het Postcomptoir sal vry-
staan haar te refuseeren en desnoods te casseeren, en in des
selfs plaats een ander Postillon van den Posthouder te re-
quireeren. 

5. 
Sullen sig op poene van cassatie en swaarder straf na be-
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HET JUBILEUM=BOEK. 
Onlangs is een aanvang gemaakt met de toezending der 

jubileumboeken aan de leden der verschillende bij het Maand
blad aangesloten Vereenigingen in het binnen en buitenland. 
De verzending heeft slechts geleidelijk plaats, zoodat er re
kening mede gehouden moet worden, dat niet ieder bij de ver
schijning van dit nummer reeds in het bezit kan zijn van het 
hem of haar toekomende exemplaar. 

De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat elk lid 
— ook al zou hij bij meer dan één Vereeniging zijn aange
sloten — slechts aanspraak heeft op één exemplaar. 

Met wijziging van het vroeger daaromtrent medegedeelde, 
wordt voor ieder, die momenteel als lid van een der aange
sloten Vereenigingen is ingeschreven, een boek beschikbaar 
gesteld. 

Aan abonné's wordt het jubileumboek niet verstrekt, even
min als aan hen, die om. de een of andere reden het Maand
blad gratis ontvangen. Aan dezulken wordt het boekwerk 
alleen toegezonden, indien zij op de postrekening nr. 37183 
van L. C. A. Smeulders, te Breda, een bedrag storten van 
.f2,50 f ƒ0,30 porto. (Gebonden exemplaren zijn niet meer 
verkrijgbaar). 

Aan de leden, woonachtig in de hierna volgende plaatsen, 
wordt het jubileum-boek niet toegezonden, doch kan dit van 
heden af worden afgehaald aan de daarbij vermelde adressen. 
Aanbeveling verdient het, dat dit door de rechthebbenden per
soonlijk geschiedt, aangezien „voor ontvangst moet worden 
geteekend". Bij verhindering kan men, bij schriftelijke vol
macht, een ander in zijn plaats het boek laten afhalen. 

Aan de redactieleden, vaste medewerkers, al degenen, die 
een bijdrage hebben geleverd aan het jubileumboek en aan 
hen, die daarin een advertentie plaatsten, wordt een gebonden 
exemplaar aangeboden. 

De Vereenigings-secretarissen gelieven eraan te denken, 
dat, behalve voor hen zelf, aan dezelfde adressen ook gereed 
ligt een 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 7>2 uur 's avonds. 

Breda (Ginneken 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 jubileumboeken bü 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, Ridder van Catsweg 49b. 
's-Gravenhage en Scheveningen: De Haagsche Postzegelhan

del, 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, De la Reijstraat 4. 
Helmond: de heer Chr. G. Knol, Emmastraat 40. 
's-Hertogenbosch: 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, Anjelierstraat 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 156. 
Nijmegen: de heer D. Sängers, Hofdijck&traat 49, die zich 

bereid verklaard heeft de jubileumbeoken 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. Henkelmann, 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 68. 

Venlo: de heer K. M. den Hartog, Dr. Mathijssenstraat 9. 
Voorburg: de heer A. Smit, Koninginnelaan 58, die zich bereid 

verklaard heeft de jubileumboeken bij de leden thuis te 
bezorgen. 

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, Rampal29. 
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. 

N.B. In tal van de hierboven genoemde plaatsen boden zich 
voor het distribueeren meerdere personen aan. Waar uiter
aard in elke plaats slechts één hunner daarvoor kon worden 
aangewezen, heeft het lot daaromtrent moeten beslissen. Een 
woord van dank aan allen, die zoo geheel vrijwillig hun hulp 
en medewerking aanboden, is hier zeer zeker op zijn plaats. 

Adm. 

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VOOR HET JUBILEUMBOEK. 
5e lyst. 

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

Van een philatelist, oudlid van de Ned. Ver. van 
Postzegelverzamelaars ƒ 20,— 

Verschillenden - 2,25 
Vorige opgaaf -1292,52 

ƒ1314,77 
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. 

De penningmeesters der verschillende Vereenigingen wor
den, voor zoover door hen daaraan nog niet werd voldaan, 
beleefd verzocht het toegekende voorschot op de postrekening 
van den administrateur te willen overschrijven. 
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Hl^iv M A A LD VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 

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

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

Wilhelminapark 128, Breda. 

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

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

De Administratie. 

DENK AAN HET PORTO ! 
De talrijke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige in

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

Redactie en Administratie. 

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'A—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—5% uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Goes: Sen Zaterdag der maand 3%—5 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 3—5 uur. 
Groningen: Oen Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 3—5 uur. 
Helder: 2on Woensdag der maand 4—5 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand Sy,—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. 
Terncuzen: 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 3%—5 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 

Nedeiiandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Blijkens ingekomen schrijven van den secretaris van den 
„Haagschen Postzegel Kring" van 18 April 1.1., is deze ver-
ebniging ontbonden, waardoor zij automatisch ophoudt lid 
van onzen Bond te zijn. 

Van den heer J. Hermans te Maastricht werd een afschrift 
ontvangen van de door hem met de administratie der poste
rijen gevoerde correspondentie over de vermissing van een 
aangeteekenden brief naar Houston (Texas), op 30 Septem
ber 1931 per katapult-vlucht verzonden. Het vliegtuig, dat 
dezen brief vervoerde, was verongelukt. Nadat was uitge
maakt, dat het hier geen geval van overmacht betrof, heeft 
de Duitsche postadministratie zich voor de vermissing aan
sprakelijk gesteld en werd den heer Hermans een bedrag van 
ƒ 25,30 als schadeloosstelling uitgekeerd. 

* * 
Voorts kan ik mededeelcn, dat do Koninklijke Belgische 

Postzegelbond energiak stelling genomen heeft in zake de 
twee bijzondere uitgiften, welke binnenkort het licht zulten 
zien. Op de onlangs gehouden algemeone vergadering van af
gevaardigden der 42 aangesloten Vereenigingen werd het na
volgende besluit e e n s t e m m i g genomen: 

„Na kennis genomen te hebben van de w i j z e , w a a r o p 
binnenkort twee stellen bijzondere postzegels zullen worden 
uitgegeven, ten bate van het standbeeld van kardinaal Mercier 
en het monument ter eere van de Infanterie e n m e e r i n 
h e t b ij z o n d e r v a n d e p r i j " , en en t o e s l a g e n , 
is de Belgische Bond, ofschoon zijn sympathie betuigende met 
het beoogde doel, van meening, dat het beste middel, om ook 
in de toekomst dergelijke ergerlijke uitgiften te vermijden, 
daarin bestaat, dat Philatelisten zich dienen te onthouden van 
het aankoopen dezer zegels, welke aangeboden worden met 
een hoogst overdreven toeslag uitsluitend ten koste van ver
zamelaars, en besluit derhalve het rondzenden van inteeken-
lijsten te stoppen, ten einde aldus het overtuigend bewijs te 
leveren, dat de Bond in deze postzegels geen belang stelt." 

* * 
De officieele sluitzegels van de Federation zijn h 50 cent 

per 100 4- port bij mij verkrijgbaar. 
Ginneken (bij Breda), 25 April 1932. 

De Bondssecretaris, 
F. J. MIJNSSEN. 

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

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

dr. Stefan Fischer, Schmelzgasse 3, Wien II. 
Hamer, Van Halewijnlaan 251, Voorburg. 
Guido Lusardi, Ponte Ghiasso (Italië). 
Carlos Lenze, Madrid. 
M. R. Hochmuth, Königsberg a. d. Eger. 
C. Nies, Deurne (N.-Br.). 
Ludwig Kipke, Abendrothweg 38, Hamburg. 
J. Bijl & Co., Hugo de Grootstraat 74, Den Haag. 
Frau T. di Pietro, Via Carignona, Nervi (Italië). 
M. F. Gimbergh, Oudekerksplein, Amsterdam. 
J. H. Donnai, Den Haag. 
N. van Dien, Scheveningen. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat, Den Haag. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
Aug. van de Velde, Van Ostadestraat 33, Amsterdam. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
J. C. E. van Herwerden, Groningen. 
M. E. Bouwmeester, Haitsma MuHerstraat, Haarlem. 
Th. Haentjes Dekker, Balistraat, Den Haag. 
William Paret, Beggen (Lux.), leider van „Fax". 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
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Alex. Ridnik, Bade-straat, Libau. 
M. Haefele, Ulm a/d Donau. 
Frau Toini Miinala, Kouvola (Finland). 
E. Gaudo, rus Plati 11, Monaco. 
F. Klein, postzegelhandelaar, Cairo. 
A. Cohen (p.a. pension Heger), Den Haag. 
W. Hansen, Aar'huus, Denemarken. 
H. Jänsch, Rosenthalerstrasse, Breslau. 

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

N îeuw lid. 
125. mr. Jan Vis, Stationsweg 6, Leeuwarden. 

Aanmeldingen. 
ds. J. J. T. Spaargaren, N.-H. pred.. Wijk B 197, Midsland 

(Terschelling). (Ingaande 1 Juli). (V.L.). 
Nie. Drukker, assuradeur, Alb. Hahnplantsoen 21, Amster

dam, Z. (V.L.). (Oud-lid). 
C. Lebbink, Javastraat 16, Bandoeng (Java). (Oud-lid). 
H. G. Smies, gem.-secretaris, Eandjermasin (Borneo). 
M. Nflt/inger, Bandjermasinsche drukkerij, Eandjermasin 

(Borneo). 
E. Oostindien, s.f. Maron, Probolingo (Java). 
J. Echter, Nieuwe weg 1, Batavia, C. (Java). 
D. A. Breukel, Samarinda (O.-Borneo). 
P. Peperzak, gezagv. K.P.M., p /a Kon. Paketv. Mij., Soera-

ba ja (Java). 
F. Hochheimer sr.. Heerengracht 106, Amsterdam, C. (in

gaande 1 Juli). 
Adreswijzigingen. 

231. J. D. van Bi-ink, thans Lage Kanaaldijk 28, Maastricht. 
356. W. S. van der Zee, thans Valeriusstraat 39, Amsterdam, 

Z. 
673. B. P. Strik, thans Nassaulaan 3, Hilversum. 
626. W. F. de Nieuwe, thans Buiten Brouwersstraat 9, Am

sterdam, C. 
509. W. van Duuren, thans Van Oldenbarneveldtplein 19 bov., 

Amsterdam, W. 
303. mr. W. J. M. Plate, thans Oud-Gondangdia 20, Batavia, 

C. (Java). 
5. N. J. van den Brandhof, thans Hotel Regis, Clarens-

Montreux (Zwitserland). 
476. mr. dr. J. H. H. Hülsmann, thans Simon Stevijnweg 134, 

Hilversum. 
950. J. Ph. van de Water, thans c/o Borneo Sumatra Handel-

mij., Yutaka Building, Nishiku Utsubo, Minami Dori 2, 
Chome 31, Osaka (Japan). 

985. A. A. Magenda^is, thans Prinsenstraat 23, Soerabaja 
(Java). 

713. J. van den Berg, thans ond. Poengey, Bindjei (Sumatra). 
592. F. W. Laupman, thans Batavia, C. (Java). 
582. C. Wolthekker, thans p/a Ned. Handelmij., Batavia, C. 

(Java). 

937. ir. J. W. G. Pels Rycken, thans 2e Schuijtstraat 193, Den 
Haag. 

870. R. E. P. Maier, thans Bandoeng (Java). 
Afgevoerd. 

746. P. W. Modderman. 
Afdeelings-mededeelingen. 

Amsterdam. De vergadering van April was vrij goed be
zocht. Op een verzoek van de verzamelaarsafdeeling eener 
jeugdclub, om opneming bij onze afdeeling als adspiranten-
afdeeling kon wegens reglementaire bezwaren niet worden 
ingegaan. Enkele leden stelden zich evenwel beschikbaar de 
bedoelde jongelui met inlichtingen van dienst te zijn. Een 
nieuw lid trad tot de afdeeling toe. Mr. De Beer vertelde 
vele interessante dingen bij zijn prachtverzameling Turksche 
zegels, 2e uitgifte. In Mei wil de heer Van Essen een lezing 
houden over foutdruk Zweden la en tevens zijn collectie 
laten bezien der Scandinavische landen en Deensch West-
Indië. 

Jaarboek 1932. 
Tn het jaarboek over 1932, nr. 42, hetwelk in de maand Juli 

zal verschijnen, is gelegenheid tot het opnemen van adver-
tentiën. Voor inlichtingen wende men zich tot den seoretari«. 

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

In Memoriam: 
J. B. ROBERT, Den Haag, 

t 25 April 1932. 
M. A. UFKES, Breda, 

t 26 April 1932. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maan
dag 25 April 1932, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal 
van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig zijn 34 leden, als de onder-voorzitter, de heer 
Mijnssen, de vergadering met een welkom opent en mededeelt, 
dat de voorzitter verhinderd is hedenavond aanwezig te zijn. 
In het bijzonder v/ordt verwelkomd de heer Langeveld, als in
troducé aanwezig. De notulen van de vorige vergadering 
worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, terwijl de 
3 candidaat-leden als lid worden aangenomen. 

Ingekomen is een schrijven van den heer Vriens, waarin hij 
zijn misnoegen uit over het voorkomen van ongeteekende ha
telijkheden in een zijner boekjes. Besloten wordt te dezer 
plaatse de leden er nog eens op te wijzen, dat slechts onder-
teekende aanteekeningen in de boekjes zijn toegelaten. Als 
men, voor hetgeen men schrijft, niet durft uit te komen, kan 
men beter opmerkingen achterwege laten; ze hebben dan 
toch geen waarde en men beleedigt de inzenders althans niet. 

Ingekomen is een brochure „Postzegels als beleggings
object" van een Amsterdamschen postzegelhandel, welke ter 
circulatie gaat. Verder een schrijven van de Verein der Brief
markensammler te Graz, waarvan de behandeling tot een 
volgende vergadering wordt uitgesteld na bespreking in een 
bestuursvergadering. 

Intusschen gaan ter bezichtiging rond de zegels van den 
nieuwtjesdienst van de firma Voet, welke zegels bij den secre
taris kunnen besteld worden. 

De heer Martin bracht mede een uitknipsel uit „Het Volk" 
ovei' „Postzegels van 1906 tot 1932", dat door den voorzitter 
wordt voorgelezen. Het artikel is voor den leek wel wat te 
technisch. Bovendien circuleert een blok van 50 zegels van de 
30 cent vierzijdige roltanding met de bekende foutieve tan
ding. Het vel is van oplage H plaat 217 en eigendom van 
ondergeteekende. 

Vervolgens krijgt de heer Jacobs het woord tot het houden 
van zijn lezing over „Fauna, die onze postzegels siert". Zijn 
buitengewoon interessante causerie vî ordt gevolgd door de cir
culatie van zijn schitterende verzameling zegels met afbeel-

J. B. ROBERT t 
Na een langdurige ongesteldheid overleed op 25 April 

j.1. ons zeer geacht eere-lid J. B. Robert te 's-Graven-
hage. Onze Vereeniging is hem heel veel verschuldigd, 
niet in het minst als oud-hoofdredacteur van het Neder-
landseh Tijdschrift voor Postzegelkunde, waaraan hij 
200 lange jaren zijn beste krachten heeft gegeven; steeds 
heeft hü met ijver en toewijding alles aangewend wat 
ten nutte en ten bate van de verzamelaars kan zijn en 
wat de Philatelie ten goede zal komen. Met hem is heen
gegaan een onvermoeide werker en strijder voor de be
langen der postzegalkunde. 

Moge zijn assclie in vrede rusten. 

HET BESTUUR. 
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dingen van dieren. De voorzitter dankt den heer Jacobs voor 
het gebodene, en wordt hij mot een dankbaar applaus voor 
zijn moeite beloond. 

De voorzitter deelt nog mede van den heer Drohm, den 
componist van onze „Philatelistenmarsch", te hebben verno
men, dat deze marsch Zondag-avond 22 Mei op de Groote 
Markt ten gehoore zal worden gebracht. (Philatelistenmarsch, 
voor piano verkrijgbaar bij den len secretaris na inzending 
van 60 cent). 

Voor de verloting zijn in dank zegels ontvangen van de 
beeren Mijnssen en Rosm.an, terwijl de heer Reus (Barcelona) 
ons weer verblijdde met een dusdanig aantal van enkele 
nieuwe Spaansche zegels, dat aan ieder lid eenige exemplaren 
kunnen worden uitgereikt 

Niemand wenscht van de rondvraag gebruik te maken, 
waarna de vergadering door den voorzitter gesloten wordt. 

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

126. (E.). C. C. Bernard, Galle Margenat M, Barcelona (Sar
ria), Espana. 

304. (N.K.). J. C. Randoe, v. d. Eijndestraat 22, 's-Graven-
hage. (V). 

335. (N.K.). ir. A. D. R. Verbeek, Raamweg 18, 's-Graven-
hage, giro 5165. (V). 

Candidaat-lid. 
L. E. D. Langeveld, ambtenaar N.S., Wilhelminastraat 5, 

Ginneken. (Voorgedragen dooi ir. C. P. Hagedoorn, te 
Ginneken). 

Overleden. 
116. J. B. Robert, Den Haag. 
171. M. A. Ufkes, Breda. 

Adreswijzigingen. 
329. G. W. van Gennip, thans Bredascheweg 6, Princenhage. 

(II) . 
38. B. van den Hoek, thans Claes de Vrieselaan 114a, Rot

terdam. (V). 
54. .7. C. P. Kats, thans Pension Houtlust, Frederikspark 3/5, 

Haarlem. (Van VI naar VII). 
1. A. M. F. L. Povel, thans Vondelstraat 23, Amsterdam, 

W. (VII). 
42. H. J. J. van Seventer, thans Nieuwstraat 31, Rotterdam. 

(V). 
153. W. de Weerth, thans Badensche Strasse 3, Berlin-Schöne

berg. 
423. dr. J. Th. van der Werff, thans Bosscheweg 43a, Vught. 

(VI). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 30 Mei 1932, des avonds 
te 8 uur, in de bovenzaal van de Beurs van Breda, te Breda 
(ingang St. Janstraat) . 

Club-bijeenkomst. 
Club-biieenkomst op den tweeden Donderdag der maand, 

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

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

VERSLAG van de ledenvers-adering, gehouden op Zaterdag 
30 April 1932, in hotel Krasnapolsky, te Amsterdam. 

De voorzitter opent tegen half 9 de door 46 leden bezochte 
vereadering. Hii herinnert aan het verlies, dat de Vereeniging 
heeft gegeden door hat overlijden van den heer Witkamp. De 
heer Volmer, die voor het eerst als lid aanwezig is, wordt 
hartelijk welkom geheeten. Naar aanleiding van de artikelen, 
voorkomende in de tijdschriften uit de portefeuille, welke 
tegenwoordig om de 14 dagen rondgaat, houdt de heer Vreden-
duin een zeer in den smaak vallende causerie over de vol
gende onderwerpen: „Do April-grap over Patagonië in Die 
Postmarke", „De philatelist-idealist", „Het oudste zegel der 
wereld van 1819", „Het nieuwste postzegelblad Le timbre-

peste", „Een nieuw procédé voor het maken van postzegels", 
„Het schandaal betreffende de roof-uitgiften van België en 
Letland", „Het kultuur-historisch onderwijs op de lagere scho
len in ons land", „De vliegpostzegels", „Leonardo da Vinci als 
uitvinder der vliegmachine", „De te verwachten uitgiften in 
ons land". Een applaus der vergadering is de dank voor zijn 
opgeleverd werk. 

De notulen der vorige vergadering worden onveranderd 
goedgekeurd. Het candidaat-lid, de heer A. Fuchs, wordt met 
algemeene stemmen aangenomen. Na de pauze een veiling 
van 45 kavels en een verloting onder de aanwezigen. 

Bij de rondvraag herinnert dr. Reedeker nogmaals aan de 
kwestie vraag en aanbod onder de aanwezigen. Alle zegels, 
die hij heeft gevraagd, heeft hij van de leden tegen redelijke 
prijzen kunnen koopen. Om half elf sluit de voorzitter de 
vergadering. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
A. Fuchs, Nieuwe Prinsengracht 1, Amsterdam, C. (Voorge

steld door M. van Rossum). 
Adresveranderingen. 

S. Roodenburg, Haringvlietstraat 7, Amsterdam, Z. 
J. van Olst, Weesperzijde 72, Amsterdam, O. 
M. Vernooijs, Amstelkade 165, Amsterdam, Z. 

Overgeschreven. 
Het lidmaatschap van N. J. Benjamins op J. L. Benjamins, 

Beethovenstraat 97, Amsterdam, Z. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 21 Mei 1932, des avonds 
te 8 uur, in café farkzicht, Hobbemastraat, Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 28 Mei 1932, des avonds te 
8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

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

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

Aanwezig 20 leden en 2 introducé's. Om ongeveer 8.15 uur 
werd deze vergadering door den voorzitter, den heer De Bas, 
geopend, die meer in het bijzonder welkom heette de beeren 
Overboek, De Meijer en Van Essen, die als introducé's deze 
vergadering bijwoonden. Een hartelijk woord van welkom 
richtte hij tot mr. J. H. van Peursem, die deze vergadering 
zou veraangenamen door het houden van een voordracht over 
Philatelie en wereldliteratuur. 

Nadat de notulen der vorige vergadering onveranderd goed
gekeurd waren, werden de ingekomen stukken voor kennis
geving aangenomen. Hierna werd het voorgedragen candidaat-
lid, de heer J. F. van Essen, met algemeene stemmen aange
nomen als lid der Vereeniging. De voorzitter kon aan het in
middels ter vergadering gekomen nieuw lid diens aanneming 
als lid mededeolen. 

Inmiddels circuleerde in een drukraampje van den heer De 
Bas het portret van de negerin, die als model heeft gediend 
voor de weldadighsidszegels van Suriname. 

Hierna hield mr. Van Peursem zijn bovengenoemde voor
dracht, waarin hij duidelijk naar voren bracht wat er uit de 
Philatelie te halen is. Met groote aandacht werd deze schitte
rende voordracht door de aanwezigen gevolgd, terwijl daarna 
door allen de schitterende collectie op die voordracht betrek
king hebbende in oogenschouw genomen werd. Namens allen 
bedankte de voorzitter mr. Van Peursem voor zijn interessante 
voordracht, waarbij hij ons gevoerd had van den Olympus tot 
Goethe. Gewezen werd op het feit, dat het blad Nederland 
blanco was en dat in Ons Land niets aan de literatuur gewijd 
is. Het ligt op den wog van den Bond, om gedaan te krijgen, 
dat wij in de toekomst op onze zegels ook onze Nederlandsche 
dichters vereeuwigd zullen zien. 

Na een mededeeling van den voorzitter omtrent de eerste 
emissie Nederland, werden de aanwezigen in de gelegenheid 
gesteld de geëxposeerde zegels voor den landenwedstrijd, 
„foutdrukken naar keuze", te bezichtigen. Na heropening van 
de vergadering deelde de bsoordeelingscommissie mede, dat 
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de eerste prijs was toegekend aan den heer Moesman voor het 
Nederlandsche 9 cents zegel, dat geen 9 cent is. De tweede 
prijs werd onder de vele inzenders verloot. 

Medegedeeld werd, dat de heer Van Peursem een 10-tal 
boekjes Goethe en Schiller ter beschikking van de Vereeni-
ging gesteld had, welke schenking in dank aanvaard werd. 
Hierna werd de heer Van Peursem, die de vergadering moest 
verlaten, nogmaals bedankt voor zijn voordracht en het ter 
bezichtiging stellen zijner collectie. 

Nadat de voorzitter nogmaals gewezen had op het ieit, dat 
het bestuur gaarne uit den boezem van de vergadering voor
stellen voor der. landenwedstrijd tegemoet zag, werd het voor
stel tot reorganisatie der groote verloting behandeld. Het be
stuur stelde voor in stemming te brengen, om in den vervolge 
in de groote verloting minder prijzen, maar betere en met 
nieten te brengen. Ook zouden bons beschikbaar gesteld kun
nen worden, waarvoor de winnaars uit de boekjes der rond-
zendingen de gewilde zegels zouden kunnen koopen. Gewezen 
werd op hetgeen de onder-voorzitter omtrent die verloting 
geprojecteerd had. Na de bestrijding van het bestuursvoorstel 
door enkele leden uit de vergadering, deelde de onder-voor
zitter mede, dat in andere Vereenigingen in de verlotingen 
ook minder prijzen beschikbaar gesteld werden. Na een lange 
discussie werd in stemming gebracht: het nieuwe systeem te 
aanvaarden of bij het oude te blijven. Met meerderheid van 
stemmen werd besloten het oude systeem te handhaven. 

Naar aanleiding van vragen om voor de prijzen van hoogere 
waarden bons te verstrekken, werd medegedeeld, dat dit in 
de bestuursvergadering besproken zal worden, evenals de 
vraag van rar. Vuijstingh of er een commissie gevormd kon 
worden tot het geven van inlichtingen omtrent philatelistische 
vraagstukken. 

Na de verloting en de zichtzending werd deze vergadering 
om 10.30 uur opgeheven. K. H. J. v. H. 

Nieuw lid. 
(e). J. F. van Essen, mgr. Van de Weteringstraat 66 bis, 

Utrecht. . 
Adresveranderingen. 

M. Vernooijs wordt Amstelkade 165, Amsterdam. 
W. M. M. Mengelberg wordt Oude Woudenbergsche Land

weg 7, Zeist. 
P. C. Dozy wordt Sarpathistraat 167, Amsterdam. 
H. D. Boot wordt Ridder van Catsweg 49b, Gouda. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 24 Mei 1932. 
Algemeene vergadering op Dinsdayr 31 Mei 1932. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 26 Mei 1932. 

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

VERKORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Don
derdag 28 April 1932, in café „The Corner", Anna Pauw-
lownastraat, Den Haag. 

De nieuwe zaal is door de 64 aanwezigen geheel gevuld, als 
de voorzitter de vergadering cpent met een hartelijk woord 
van welkom aan allen, die blijken geven van belangstelling 
bij ons 35-jarig bestaan. Hij constateert met vreugde, dat wij, 
vooral de laatste jaren, hard vooruit zijn gegaan, niet alleen 
in aantal leden, maar ook in vergaderbezoek en belangstelling 
in onze mooie liefhebberij. Het spontaan applaus, dat volgde 
op de woorden van waardeering voor onze Vereeniging, be
wees wel, dat alle leden daarm.ee instemden. 

Dan herdacht hij den grooten philatelist Robert, die heden 
begraven is en aan wiens graf hij, namens den Raad van Be
heer van het Maandblad, woorden van groote waardeering 
had gesproken voor al hetgeen deze, inderdaad groote, phila
telist in leven, werken en geschrifte voor de philatelie heeft 
gedaan. 

De notulen der vorige vergadering worden dan voorgelezen 
en onveranderd goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken is 
een catalogus Yvert & Tellier van Frankrijk en koloniën met 
alle afwijkingen, tandingen, enz., een cadeau van ons lid, den 

heer Brox, wien daarvoor de warme dank der Vereeniging 
wordt gebracht. 

Alvorens over te gaan tot de „jaarverslagen", deelt de voor
zitter nog mede, dat een onzer jongste leden, de heer Farret 
Jentink, in de H.B.S. aan de Stadhouderslaan een tentoon
stelling heeft gehouden van luchtpostzegels op origineele brie
ven en daarbij heel wat wetenswaardige bijzonderheden heeft 
verteld van landen, b.v. die zéér dure series luchtpostzegels 
hebben, maar waarvandaan het onmogelijk is een luchtbrief 
door de luch,t te verzenden! Het bestuur van de K.L.M., aan 
v/ien hij enkele inlichtingen was gaan vragen, interesseerde 
zich zoodanig voor deze tentoonstelling, dat zij, actief als 
steeds, verschillende modellen van vliegtuigen voor deze ten
toonstelling beschikbaar stelde niet alleen, maar een barer 
bestuursleden den avond der tentoonstelling deze opluistei^de 
met schitterende films van steden, waarover de vliegtuigen 
waren gevlogen, welke vele van de tentoongestelde brieven 
hadden vervoerd! De volgende maand zullen wij deze tentoon
stelling in onze vergadering hebben en hoopt hij, dat de leden 
door een flinke opkomst belangstelling zullen toonen. 

Dan volgen de jaarverslagen. In het kort samengevat ko
men ze hierop neer, dat onze Vereeniging niet alleen buiten
gewoon gezond is, maar steeds groeit. Het aantal leden stijgt 
steeds, het afgeloopen vereenigingsjaar zelf met pl.m. 20 pet. 
Onze kas is, door onze twee groote verlotingen en de gere
gelde maandelijksche verlotingen zonder nieten, iets achter
uitgegaan, maar die enkele guldens mogen geen naam hebben. 
We zijn nog steeds „kapitalist" met een dikke ƒ 1000 in kas. 
De H.P.V. heeft ook dit jaar, samen met „Philatelica", weer 
op de bres gestaan, waar het gold philatelistische belangen te 
verdedigen en in dit verband is het goed op te merken, dat wij 
geen kennis hebben gedragen van het feit, dat de Bond óók 
moeite heeft gedaan het Postmuseum op Zaterdag-middag 
open te krijgen, zooals in de Bondsvergadering werd mede
gedeeld. Onze mededeeling in het Maandblad, dat de Bond dus 
niets heeft g e d a a n , is onjuist geweest! Hadden we dit ge
weten, dan zouden we gezegd hebben, dat de Bond niets heeft 
b e r e i k t ! 

De bibliotheek neemt steeds toe, behalve in lezers! 
De verificatie-commissie is ook tevreden, zoowel als de 

directeur van den vei-koophandel, die constateert, dat er dit 
jaar nog voor ƒ31100,— aan boekjes in omloop is geweest, 
waarvan voor ruim ƒ 7500,— is verkocht. 

In het kort, we kunnen dit verslag eindigen met het einde 
van het verslag der verificatie-commissie: 

N' en déplaise 
Ie malaise, 
Notre Société est k son aise! 

De veiling heeft dit keer een groote attractie. Een onzer 
jongste leden geeft n.1. het goede voorbeeld door deze veiling 
te houden met 25 pet. voor de kas der Vereeniging, een voor
beeld, dat navolging verdient en dat goed inslaat, getuige de 
afloop. 

Dan volgt de verloting, ditmaal een zeer mooie en groote 
met een Mebus-waarde van ongeveer ƒ 500,— en bovendien 
nog aan Yvert-waarde voor fr. 1500,—! Daarna bleven de le
den, dames als beeren, nog zeer geruimen tijd, onder het ge
not van een glas wijn met gebak, bijeen, de dames getooid 
met door de Vereeniging aangeboden bloemen. Zelden heeft 
de H.P.V. zoo'n geslaagden avond gehad en zeker zal deze 
nog lang in aangename herinnering blijven. A. S. 

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

Candidaat-leden. 
Nie. Sperling, Groen van Prinstererlaan 11, Voorburg. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 26 Mei 1932, des avonds te 

8K uur, in café „The Corner", Anna Pauwlownastraat, Den 
Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe le
den. Eventueele veiling. Tentoonstelling van echt gevlogen 
briefstukken. Rondvraag. Verloting. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 27 
April 1932, in „Victoria", Spuistraat, Den Haag. 

Aanwezig 72 leden. Afwezig met kennisgeving van verhin
dering de bestuursleden D. Sierig en mevrouw Jenezon-Den 
Hertog. De voorzitter opent de vergadering mef een speciaal 
woord aan de beeren Van Rijswijk, Boerman en Van Peur-
sem jr. en sr. Hij deelt mede, dat ons allen bekend lid de heer 
F. J. Bruggeman is overleden. Verder stelt hij op aanwijzing 
van den penningmeester voor, wegens niet voldoen aan hun 
verplichtingen, een paar leden te royeeren en eenige af te 
voeren, hetgeen na een paar opmerkingen wordt aangenomen. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
jhr. Alting von Geusau, Van den gouwen en Roodschild. 

Ter circulatie zijn aanwezig verschillende zegels van den 
heer Van den Houwen, een paar enveloppen met een stempel 
baarfrankeering en een stemDel op zegel van den heer Kirch
ner, en 13 tijdschriften der bibliotheek. Naar aanleiding van 
opmerkingen van den heer Michon optspint zich een gedach-
tenwisseling, welke tot slot heeft, dat de vergadering van 
meening is, dat de huidige zwarte lijst in het Maandblad met 
verschillende foutieve adressen een mal figuur maakt; dat 
verwacht wordt en dat er getracht zal worden te verkrijgen, 
dat geen persoon meer op die lijst zal geplaatst worden, zon
der eerst gehoord te zijn en gelegenheid gehad te hebben zich 
op zijn vereeniging te beroepen. 

De notulen der vorige vergadering worden hierna gearres
teerd. De ledenverkiezing levert 61 stemmen voor en 9 blanco. 

Hierna heeft de aangekondigde lezing plaats van den heer 
Van Peursem over ,,Philatelie en Wereldliteratuur; Wereld
literatuur in de beperkte beteekenis van letterkunde". Een 
gecom.primeerd verslag hiervan te maken is ondergeteekende 
niet mogelijk. Eenig idee geeft misschien het volgende aba-
cadabra: Apollo-olympiadezegels, doodskoppenserie Epirus bij 
oud-Grieksche letterkunde, bii Latijnsche de zegels van Italië: 
Vergilius, woorden van Horatius. Bijbelgezegden, Propaganda-
fide-zesels. St. Paulus, St. Franciscus' zonnelied, esperanto: 
Rusland, Nederlandsche lettterkunde niet vertegenwoordigd. 
Engelsche dito slechts op zegels van New-Foundland en Grie
kenland: Bacon, Byron. H. Sienckewicz. Zegels der radenregee-
ring van Hongarii" Caimen Sylva, Grieksche volkslied op de 
wiize der Marseillaise, nieuwste Italiaansche serie, Spanie: 
Columbu'!, Cervantes, Venezuela: S. Bolivar, Argentinië: Lo
pez, Portugal: Camoös, Branco, Frankrijk: Ronsard, Oosten-
riik: Nibelungensage, dichterserie. Beethoven, Schubert, Les
sing, feest van Goethe, Wilhelm Teil, stempel met Goethe. 
Alls desbetreffende zegels zijn aanwezig. Een schitterende le
zing, welke getuigde van zeer doorwerkt te zijn, van vinding-
liikheid en van zeer groote liefde voor literatuur (wereld
literatuur liefst) en philateUe. Een buitengewoon applaus en 
de dank van den voorzitter namens alle aanwezigen waren 
voor den spreker aanleiding om bovendien nog een twintigtal 
zijner bekende werkjes te schenken aan de belangstellende 
aanwezigen. 

De verloting hierna bracht den heer J. J. H. van Eijk den 
len prijs. Ten slotte veiling en rondvraag. Hierbij wordt be
sloten voortaan om 8 uur te beginnen met de vergadering. 
Einde om half elf. J. N. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
292. D. Buikema, Muurstraat 9, Groningen. 
335. N. L. J. Muller, Van Wijngaardelaan 31, Voorschoten. 

Van de af deeling Dordrecht: 
D. 856. J. H. Reinhardt, Bankastraat 46, Dordrecht. 
D. 373. H. Roskam, Hooftstraat 62, Dordrecht. 

Van de af deeling Venlo: 
382. J. H. H. E. Backus, ambtenaar N. S., Roermondscheweg 

104, Steijl (Tegelen). 
Gerehabiliteerd. 

378. J. W. van Raaijen. 

Candidaat-leden. 
E. Dijkstra, Piet Heinstraat 9, Delft, secretaris der Vereeni

ging Delft. (Voorgesteld door J. Wemmers). 
Adresverandering. 

79. A. J. Lastdrager, Groene Hilledijk 261b, Rotterdam, Z. 
Geroyeerd. 

232. A. E. W. de Jong, Ie reg. veldartillerie, Den Haag. 
467. W. Sleegers, Den Haag. 

Afgevoerd. 
188. G. L. A. Jansma, Buitenzorg. 
510. mevr. J. Köllner, Buitenzorg. 
611. E. Poel, Poerwokerto. 

42. M. A. Dutrieux, Kediri. 
Overleden. 

222. F. J. Bruggeman, Den Haag. 
Bedankt. 

564. ds. H. Hoogendijk, Sittard. 
Adresveranderingen. 

174. D. Banda, Stationsweg 46, Drachten. • 
277. D. van der Does, Riouwstraat 101, Bandoeng. 
441. J. W. de Roo, Begoniastraat 237, Den Haag. 
623. L. de la Ruelle, Apeldoornschelaan 237, Den Haag. 
197. J. Willems, Perponcherstraat 66, Den Haag. 
D. 429. G. van der Mark, Korte Scheidingsweg 42, Dordrecht. 
D. 406. A. N. de Haan, Vrieseweg 31, Dordrecht. 

2. G. Th. Slcthouber, luit.-kol. der art., Wenckebachstraat 
22, Bandoeng. 

469. J. H. van Dijk, Dierenschelaan 131, Den Haag. 
362. M. Poëth, Spoorstraat 57, Tegelen. 
282. H. Jansen, Kalde'.ierkerweg 57d, Venlo. 
217. dr. ir. Schoutissen, ? ? 
434 mej. H. F. Snelder, Van Limburg Stirumstraat 25, 

Utrecht. 
20. J. Prins, Van Halewijnlaan 159, Voorburg. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 734 uur, ledenvergadering te 8 uur, 

in hotel Victoria, Spuistraat, Den Haag, op Woensdag 2.> 
Mei 1932. 

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

zing. 5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. 
Vergadering af deeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou

wenhorst, Celebesstraat 29), den len Woensdag der maand. 
Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt), deft 

2en Donderdag der maand in hotel „Corbelijn". 
Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: H 

Derex, Westwal 30b, Goes), den 3en Woensdag der maand. 
Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 

Groote Lambertusstraat 57, Blerick), d en2en Maandag der 
maand: T/j uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 26 April 
1932, des avonds te 8 uur, in restaurant „National", te 
Arnhem. 

Aanwezig 19 leden, o.w. 3 dames. Wegens afwezigheid van 
den voorzitter wordt de vergadering door den penningmees
ter, den heer Heidenreich, geleid. De notulen van de vorige 
vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Hierna worden 
de ingekomen stukken behandeld, o.a. een schrijven van D. 
van den Tooren te Zaandam, die in de meening verkeerde reeds 
lang voor het lidmaatschap van onzie Vereeniging te hebben 
bedankt. Besloten wordt hem als lid af te voeren. Vervolgens 
was ingekomen een schrijven van den heer Sutherland te 
Rotterdam. Deze is bereid o.m. om gedurende de vergader
avonden boekjes met postzegels bij (Je bezoekers te laten 
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circuleeren. Hiervoor bleek b\) de aanwezigen geen animo te 
bestaan. Hierna wordt het candidaat-lid, de heer W. van 
Duuren j'r., als lid onzer Vereeniging aangenomen. 

Bij de rondvraag stelt de heer Te Winkel de vraag ,hoe de 
contributie voor den Bcnd wordt berekend, wanneer iemand 
lid is van meer dan een vereeniging, welke vraag door den 
voorzitter zooveel mogelijk wordt beantwoord. 

De heer Valckema Blauw doet hierna mededeeling van een 
vervalsching van een zegel van Zweden, welke mededeeling 
door de vergadering met veel belangstelling wordt gevolgd. 

Nadat de gewone maandelijksche verloting onder de aan
wezigen heeft plaats gehad, sluit de voorzitter het officieele 
gedeelte, waarna men nog zeer geruimen tijd bijeen bleef en 
verscheiden2 zegels door middel van het roulette-spel in an
dere handen overgingen. C. R. 

Nieuw lid. 
8. W. van Duuren jr., N. Z. Voorburgwal 318, Amster

dam, C. 
Afgevoerd als lid. 

140. D. van den Tooren, Zaandam. 

Adreswijziging. 
69. J. Klerk wordt Marktstraat 18, Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 31 Mei 1932, des avonds te 

8 uur, in „National", te Arnhem. 

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

I In Memoriam 1 
I F. A. DE REUS, j 
I t 1 April 1932. | 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 12 April 1932, des 
avonds te 7K uur, in restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig 21 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 
opent de vergadering en verwelkomt ons nieuwe lid, den heer 
Hartong. Hierna geschiedt voorlezing van de notulen der vo
rige vergadering, welke zonder wijziging worden goed
gekeurd. 

Ingekomen is een kennisgeving van het overlijden van ons 
lid. den heer F. A. de Reus, te Overveen. De voorzitter wijdt 
eenige woorden aan zijn nagedachtenis. 

Voorts een schrijven van den heer Tirion met toezending 
van eenige briefkaarten, ter verkrijging van zichtzendingen 
van S. Kaiser te Zwolle. 

De overige ingekomen stukken gaan ter kennisneming 
rond, terwijl mededeeling wordt gedaan omtrent een even-
tueele uitgave van een boekwerk, getiteld „De poststempels 
van Nederland 1676-1915", door den heer Vellinga, te Am
sterdam. 

De heer Weger toont ons 2 zegels van België in nieuwe 
kleuren. Van ons lid, den heer Tinkelenberg, thans te Hilver
sum, ontving de Club ten geschenke voor de bibliotheek enkele 
boekwerken en catalogi, waarvoor hem bij deze onze dank 
wordt betuigd. Wij zagen hem noode uit Rotterdam ver
trekken. 

Ter bezichtiging wordt hierna gesteld een gedeelte der on
gebruikte verzameling Engelsche koloniën van ondergetee-
kende, die daarna door den voorzitter wordt dank gezegd. 
Daarna volgen twee geanimeerde zegelverlotingen, waarvan 
een van zegels, door den heer Hoek geschonken, die door den 
voorzitter hiervoor onder groot applaus wordt dankgezegd. 

Voor den op te richten leescrikel geven zich 9 leden op. 
De volgende vergadering wordt bepaald op Dinsdag 3 Mei. 

De heer Eiigenraam zegt op deze vergadering zijn verzame
ling Luxemburg ter bezichtiging toe. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 3 Mei 1932, des avonds 
ie T/, uur, in restaurant Suisse, te Rotterdam. 

Aanwezig zijn 20 leden. De voorzitter, de heer Van Harder
wijk, opent de Vergadering, waarna de notulen der vorige ver
gadering worden gelezen en goedgekeurd. 

De voorzitter wijst op de unfaire wijze, waarop de voorzitter 
der H. P. V. te 's-Gravenhage, blijkens de notulen der Haag-
sche Vereeniging in het April-nummer van dit Maandblad 
geplaatst, gemeend heeft zich over onze Club te mogen uit
spreken. De Rotterdamsche Club heeft niet geweigerd zich 
bij de voorgenomen huldiging aan te sluiten, maar zij blijft 
het ook nu nog als een eisch stellen, dat een huldiging voor 
eenig werk alleen k a n geschieden, als het werk volbracht 
is; en ten tweede, dat de medewerkende Vereenigingen in 
staat gesteld moeten worden aan die huldiging persoonliik te 
kunnen deelnemen. De vergadering sloot zich in krachtige 
bewoordingen bij de opvatting van onzen voorzitter aan en 
veroordeelde eenstemmig een wijze van optreden, waardoor de 
goede verstandhouding, welke tusschen de philatelistenveree. 
nigingen moet bestaan, ernstig geschaad wordt. 

Ter bezichtiging wordt hierna gesteld de buitengewoon 
mooie collectie Luxemburg van den heer J. Eijgenraam, een 
verzameling van uitsluitend prachtstukken, waarbij de oudste 
uitgiften in een rijkdom van nuances vertegenwoordigd zijn. 
De collectie is met groote liefde en kennis opgezet en getuigt 
van veel studie. De voorzitter brengt hem, onder applaus der 
vergadering, hartelijk dank voor het genot, dat de bezichtiging 
aan allen heeft verschaft. 

Na de maandelijksche verloting heeft de verkiezing plaats 
van twee afgevaardigden naar den Bondsdag te Vlissingen; 
de beeren Frenkel en Van Harderwijk worden hiervoor ge
kozen. 

Besloten wordt om gedurende de drie zomermaanden niet 
te vergaderen. Na rondvraag sluit de voorzitter de verga
dering, v. H. 

Nieuw lid. 
mr. D. D. van Waardhuizen, Valkeniersweg 5, Rotterdam. 

Overleden. 
F. A. de Reus, Oranje Nasaulaan 161, Overveen. 

Ned. '*hil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem, 
Secr.; H. WEIJENBERGH, Oranje-Nassaulaan 26, Overv&en. 

KORT VERSLAG van de ledenvergadering op Vrijdag 29 
April 1932. 

Van het bestuur zijn afwezig de voorzitter, de penningmees
ter en de commissaris van toezicht; de secretaris neemt het 
voorzitterschap waar. De notulen worden ongewijzigd accoord 
bevonden. Van de ingekomen stukken worden eenige bekend 
gemaakt en voor kennisgeving aangenomen. Met de algemee-
ne verloting valt aan 15 leden een prijs ten deel; voorzoover 
niet ter vergadering uiug^deeld, zullen deze den gelukkigen 
in de tweede helft van Mei worden toegezonden. 

Een causerie over „liquidatie eener verzameling" wordt door 
den heer Traanberg gehouden, waarmee hij een welgemeend 
applaus oogst; op dit onderwerp komen wij nog nader terug, 
o.a. ter Mei-vergadering. 

Als afgevaardigden vcor de Bondsvergadering worden ge
kozen de beeren Robbers, Weijenbergh en Rol. 

Van de rondvraag maken enkele leden gebruik, terwijl een 
verloting onder de aanwezigen weer het slot der bijeenkomst 
vormt. 

Aangenomen als lid. 
160. E. G. de Haas, Vijf heerenstraat 58, Heemstede. 
188. J. A. van Wamel, Gedempte Schalkburgergracht 23a, 

Haarlem. 
Adresverandering. 

158. M. J. Dollee wordt Mei'wedestraat 44, Den Haag. 
Verzoek. 

Naar aanleiding van een in het Maart-nummer van het 
Maandblad geplaatst verzoek van den Bondssecretaris ziet 
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de secretaris van O.H.V.Z. gaarne vóór het einde dezer maand 
tegemoet de opgave van hetgeen de leden bij voorkeur ver
zamelen, voorzoover nog niet opgegeven. 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering op Maandag 25 
April 1932, gehouden in café Suisse, te Groningen. 

Aanwezig zijn 27 leden. Tegen half negen opent de voor
zitter, de heer K. F. Kielman, de vergadering en heet allen 
en wel in het bijzonder den heer A. Leefsma, die voor het 
eerst de vergadering bijwoont, welkom. De notulen, welke 
hierop worden gelezen, worden onder dankzegging goedge
keurd. Ingekomen is een bericht van do Kón, Ung. Postver
waltung, waarin het verschijnen wordt aangekondigd van de 
Elisabeth-serie, bestaande uit de waarden 10, 20, 'S2 en 40 
filler en de nieuwe postzegels ter waarde van 1, 2, 5 tn 10 :>., 
en voorts wordt medegedeeld, dat deze uitgiften tegen nomi
naal met geringen toeslag voor porto, enz., reeds vooriiit 
te bestellen zijn. De Elisabeth-serie is echter ook reeds op 
deze vergadering te krijgen. Tevens is ingekomen ean bro
chure van den postzegelhandel John. L. Benjamins, te Am
sterdam, welke voor de leesportefeuille wordt bestemd. 

Hierna heeft ballotage plaats van den heer ir. J. A. W. Tak," 
die met algemeene stemmen als lid onzer Vereeniging wordt 
aangenomen en door den voorzitter hartelijk welkom word!" 
geheeten. 

Een zoo goed als complete verzameling van de Duitsche 
Wohlfahrtsmarken van 1931 met reclame en Andreaskruis in 
alle combinaties, toebehoorend aan den heer K. A. Cleij, en 
een zeldzaam luchtpostzegel, eigendom van den heer P. van 
de Wint, circuleeren vervolgens. De voorzitter w\jst op het 
interessante van een zoo ver doorgevoerde speciaalverzameling 
en bedankt genoemde beeren voor deze aangename verrassing, 
welke door de vergadering ten zeerste op prijs wordt gesteld. 

In de thans volgende pauze deelt de heer dr. J. van der 
Spek weer de laatste nieuwtjes uit, waaronder de Dante-serie 
van Italië. Na de pauze heeft de traditioneele verloting plaats 
van eenige mooie prijzen, waaronder de nieuwe Elisabeth-serie 
van Hongar^je. 

Dan houdt de heer K. F. Kielman zijn interessante en be
langrijke causerie over het onderwerp: „Hoe verzamelt men?" 
na als inleiding een artikel ,,Het album der toekomst" uit het 
Ned. Tijdschrift voor Postzegelkunde van 1884 te hebben voor
gelezen. Met groote belangstelling volgen allen den heer Kiel
man, als hij, aan de hand van zijn eisen verzameling en die 
van den heer S. S. Ongering, verschillende vooraanstaande 
albums bespreekt en vergelijkt en wijst op de eraan verbonden 
voor- en nadeelen. De 2e voorzitter, de heer Bakker, bedankt 
na afloop den heer Kielman voor diens leerrijk en onder
houdend betoog, waarmede de vergadering, blijkens het krach
tig applaus ten volle instemt. 

De voorzitter bedankt en sluit de vergadering. J. v. d. W. 
Nieuw lid. 

164. ir. J. A. W. Tak, Heereweg 83a, Groningen. 
Adresverandering. 

142. T. J. van Heijningen Nanninga, Heijmanslaan 16a, Gro
ningen. 

Candidaat-leden. 
ds. W. Tj. Klumper, Noordbroek. (Voorgesteld door R. B. de 

Jonge). 
A. Leefsma, Petrus Campersingel 35, Groningen. (Voorgesteld 

door C. H. A. ten Berge). 
Vergadering. 

Vergadering D. V. op Maandag 23 Mei 1932, des avonds te 
8K uur, in café Suisse, te Groningen. 

Hebt U r e e d s Uiv vr i j iv l l l i ée toijdra^e 
g e s t o r t v o o r h e t J U B I L E U M - B O E K ? 

Philatel.-Vereeniffinsr „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. 

Van den voorzitter was bericht van verhindering ontvan
gen; de door 19 leden bezochte vergadering wordt door den 
heer Otten, als vice-voorzitter, geleid. 

Na het voorlezen der notulen Worden door den heer Verzijl 
eenige opmerkingen gemaakt, welke besproken worden, waar
na de notulen worden goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken was een dankbetuiging van den 
heer Van Nij natten aan onze Vereeniging voor de felicitatie 
bij zijn benoeming tot 1.-kolonel. Verder een brief van den heer 
Motké, waarin hij, wegens zijn benoeming tot I. D. C. te Rot-
erdam, als lid bedankt. Met algemeene stemmen worden de 
beide candidaat-leden als lid aangenomen. 

De heer Verzijl delde den aanwezigen leden de sleuteltjes 
der rondzendingsportefeuilles uit tegen betaling van 10 cent 
per stuk. Zij, die nog geen sleuteltjes bezitten, kunnen dit 
bij den commissaris van de rondzending bekomen tegen be
taling van gemeld bedrag. 

Hierna volgt de maandelij ksche gratis-verloting, waarna 
tot slot eenige kienpartijen en om 10J^ uur sluiting. J .H. 

Bedankt. 
9. E. T. C. T. Motké, Hertogsingel 12, Maastricht. 

Nieuwe leden. 
7. M. Vernooys, postzegelhandel, Amstelkade 165, Amster

dam, Z. 
8. mevr. H. C. A. M, Guttig-Hannik, Alexanderplein 3, Am

sterdam, C. 
Adresverandering. 

84. J. C. Joekes, Kerkstraat 11, Velp (Gelderland). 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 23 Mei 1932, vergadering; 
Maandag 6 Juni 1932, beurs; 

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

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 22 
April 1932, in de zaal van den heer Van Weelde, Helder. 

Te ruim half negen opent de voorzitj;er, de heer Habig, met 
een kort woord van welkom de vergadering. De secretaris 
krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, welke onver
anderd worden goedgekeurd. Enkele ingekomen s^tukken wor
den voor kennisgeving aangenomen. 

Ingekomen is een schrijven van dr. Van der Sluijs, waarin 
hij hartelijk dankzegt voor de blijken van waardeering bij zijn 
vertrek naar Indië. Een geschriftje is ontvangen van den 
Postzegelhandel Joh. L. Benjamins, Amsterdam. 

Hierna wordt ballotage gehouden over de candidaatleden 
W. van Duuren jr. en M. Vernooijs, die met algemeene stem
men als lid worden toegelaten. 

Tijdens de pauze heeft een wedstrijd plaats over Nederland 
nr. 4, welke den heer Siegenthaler het grootste aantal stem
men brengt, alsmede den prijs. 

Een viertal kavels, geschonken door de beeren Witte, Van 
Zoelen, Labout en Kooiman, worden verkocht ten bate van 
de feestkas. 

Men brengt den avond verder gezellig door met ruilen, en"., 
waarna omstreeks 11 uur sluiting. J. P. 

Nieuwe leden. 
M. Vernooijs, Amstelkade 165, Amsterdam, C. 
W. van Duuren jr., N. Z. Voorburgwal 318, Amsterdam, C. 

Adresverandering. 
J. Polling wordt De la Reijstraat 4, Helder. 
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Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 27 Mei 1932, des avonds te 8>< uur, 

in de zaal Van Weelde, te Helder. 
Wedstrijd over bet zegel Nederland nr. 18. 

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

KORT VERSLAG van de vergaderingen van Dinsdag 5 April 
en Dinsdag 3 Mei 1932, in hotel Roberts, te Heerlen. 

De voorzitter opent met een woord van welkom de verga
dering, waarna de secretaris de notulen der vorige vergade
ring voorleest, welke ongewijzigd worden goedgekeurd. 

De kascommissie brengt, bij monde van den heer Vroomen, 
haar verslag uit. De boeken van den penningmeester werden 
in orde bevonden en zij stelt voor hem te dechargeeren. Ook 
stelt zij voor, om den functionaris voor het vele werk als blijk 
van waardeering eenige postzegels aan te bieden. Naar aan
leiding, dat er nog enkele posten openstonden, meent zij, dat 
het beter is, deze achterstallige leden te royeeren. Zij zullen 
alsnog in de gelegenheid worden gesteld aan hun verplichtin
gen te kunnen voldoen, waarna dan aldus besloten zal worden. 
De voorzitter dankt de kascommissie en den penningmeester 
voor hun werk. 

Het candidaat-lid wordt met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. De ingekomen stukken worden voorgelezen en 
de veiling-catalogi circuleeren. Aan een uitnoodiging van de 
Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging kan geen gevolg 
worden gegeven. 

Bij de rondvraag weid gesproken over een philatelisten-
loket. Er zal getracht worden dit ook in Heerlen te krijgen. 
Verder deelde de voorzitter mede, dat wij in besproking zijn 
met de vereeniging te Brunssum, om met deze tot beter con
tact of tot aansluiting te komen. Na de gewone verloting 
wordt de vergadering gesloten, waarna nog enkele kien
partijtjes. 

Nieuw lid. 
W. van Duuren jr.. Van Oldenbarneveltplein 19 boven, Am

sterdam, W. 
Candidaat-leden. 

ir. W. H. J. Hol, Akerstraat 109, Heerlen. 
B. Boersema, Lindestraat la, Brunssum. 
Janssen, Heufstraat 7, Brunssum. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 31 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, eehouden op Donder
dag 28 April 1932, des avonds te S'/j uur, in café „De 
Pool", Groote Markt, te Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secre
taris voorlezing der notulen van de vorige vergadering, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. 

Daarna wordt bij monde van den heer Dallinga verslag uit
gebracht van het financieel beheer over het afgeloopen jaar 
en werd alles keurig in orde bevonden. De heer Dallinga stelt 
dan ook voor mejuffrouw Peenstia voor het accurate beheer 
te dechargeeren en wordt zulks onder applaus der aanwezigen 
bekrachtig.d Voorts heeft een verloting plaats van een vier
tal postzegels. 

Van mevrouw H. C. A. M. Guttig Hannik ontvingen wij een 
sehiijven, dat deze gaarae als donatrice bij onze Vereeniging 
wenscht toe te treden. De voorzitter doet verder mededeeling, 
dat het candidaatlid, de heer H. Steenaart, door het bestuur 
als lid is aangenomen. H. o. 

Nieuw lid. 
31. H. Steenaart, Stationsweg 122, Drechten. 

Donatrice. 
mevr. H. C. A. M. Guttig Hannik, Alexanderplein 3, Amster

dam, C. 
Adresverandering. 

D. M. Botje wordt Oosterstraat 53a, Groningen. 
Vergadering. 

Vergadering .op Donderdag 26 Mei 1932, des avonds te 8J^ 
uur, in café „De Pool", Groote Markt, te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Zaterdag 
23 April 1932, des namiddags te 2 uur, in het clublokaal 
„Hotel de Nederlanden", te Terneuzen. 

Omstreeks 2 uur opent de voorzitter, de heer Wolfert, deze 
vergadering en roept de beeren een wolkom toe. Daarna doet 
de secretaris voorlezing van de notulen van de vorige alge
meene vergadering, gehouden den 19en Maart j.1.; deze wor
den zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 

Ingekomen stukken. 
Een schrijven van den heer H. van de Weijer, dat hij, wegens 

zijn vertrek naar Haarlem, niet meer in de gelegenheid zal 
zijn de vergaderingen bij te wonen; hij brengt zijn dank aan 
bestuur en leden voor de genoeglijke samenwerking van ieder 
ondervonden en hoopt, dat het de Vereeniging steeds goed 
moge gaan. 

Een schrijven van het postbestuur te Saarbrücken, dat er 
3 nieuwe zegels zijn verschenen. Dit wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

Met algemeene stemmen worden als lid van de Vereeniging 
aangenomen: mevrouw H. C. A. M. Guttig-Hannik en de heer 
W. van Duuren, beiden te Amsterdam. 

De zegels voor trouw bezoek aan de vergaderingen gedu
rende de periode 1 April 1931-1 April 1932 werden aan de 
beeren, die daarvoor in aanmerking kwamen, ter hand gesteld. 
De prijs winners waren allen in hun nopjes, daar het zeer 
mooie zegels waren, welke hiervoor werden bestemd. De voor
zitter hoopt dat dit voor de andere leden weder een aanmoe
diging moge zijn, om de vergaderingen trouw te bezoeken. 

Verder niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter 
do vergadering en dankt de beeren voor hun aanwezigheid. 

G. T. 
Nieuwe leden. 

mevr. H. C. A. M. Gutig-Hannik, Alexanderplein 3, Amster
dam. 

W. van Duuren jr., Van Oldenbarneveldplein 19 boven, Am
sterdam. 

Adresveranderingen. 
H. van de Weijer, thans Kleine Houtweg 71, Haarlem. 
C. J. 't Gilde, thans Zandstraat 9, Terneuzen. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Zaterdag 21 Mei 1932, des 

avonds te 8 uur, in het bekende clublokaal te Terneuzen. 

's-Hertoeenbossche Ver. van Postzo^-elverzamelaars. 
Secr.: F. P. G. SCHEEFHALS, Maastrichtscheweg 30, 's-Htb. 

VERSLAG van de vergadering van Donderdag 21 April 1932. 
De voorzitter, de heer Jac. Roelands, opent te 8.45 uur de 

vergadering en heet de 11 aanwezige leden hartelijk welkom. 
Het zeer slechte weer in aanmerking genomen, was de op
komst bevredigend te noemen. Door ontstentenis van den se
cretaris kon geen voorlezing der notulen plaats hebben. 

Ingekomen was een schrijven van den directeur van het 
postkantoor alhier, betreffende intrekking van Ned.-Indische 
postwaarden met 1 Mei a.s. Vele leden wenschten zich deze 
zegels alsnog te verschaffen, doch tot hun groote teleurstelling 
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waren nog slechts 2 waarden aan het verzamelaarsloket aan
wezig, w.o. de 4 c. blauw en 5 c. groen; met het doorzenden 
dèr opgaven naar Den Haag had men evenmin een bevredi
gend resultaat. Eenige leden gaven hun misnoegen te kennen 
over den gang van zaken aan voornoemd loket, waar nog vele 
in omloop zijnde post- en portzegels van Nederland en ko
loniën nu reeds niet mieer te verkrijgen zijn en drukten de 
hoop uit, dat de uitgeputte voorraden spoedig mochten aan
gevuld worden. Een lid bracht dank aan het bestuur door 
welks bemoeiingen het verzamelaarsloket tot stand kwam, 
waardoor de zegels van Nederland en overzeesche bezittingen 
tegen nominale waarde konden worden gekocht. 

Vervolgens was aan de orde de verkiezing van een secre
taris wegens bedanken van den heer J. L. Frissen als zoo
danig. Met algemeene stemmen werd benoemd verklaard de 
heer F. F. G. Scheefhals, die reeds als penningmeester fun
geert en deze benoeming aanvaardde, de leden dankend voor 
het in hem gestelde vertrouwen en er tevens aan toevoegend, 
dat hij de belangen der Vereeniging naar beste weten en kun
nen zal behartigen. Door deze benoeming zal de heer F. F. G. 
Scheefhals de functie van secretaris en van penningmeester 
gecombineerd vervullen. 

Tevens werd besloten een schrijven te zenden aan den heer 
J. L. Frissen, behelzende of zijn bedoeling is alleen als secre
taris dan wel als bestuurslid af te treden. 

Door den secretaris zal ervoor gezorgd worden, dat een 
kort verslag der vergaderingen steeds in de plaatselijke dag
bladen zal worden opgenomen. 

Benoemd werden als leden der commissie tot het nazien der 
bescheiden van den penningmeester de beeren Th. J. Bruy's-
ters en J. H. F. M. van den Meerendonk. 

Daarna ving de verloting aan. Een serie Oostenrijk „Hoch
wasser", gratis door den voorzitter beschikbaar gesteld, werd 
gewonnen door den heer A. Berensen, die deze weder deed 
verloten ten bate der vereenigingskas en nu ten deel viel aan 
den heer Diedrich; de andere mooie prijzen werden gewonnen 
door de beeren Eijkens, Smeets en Scheefhals. 

Er zal ook een circulaire aan de verzamelaars, niet-leden, 
te dezer stede en omgeving worden toegezonden, hen opwek
kende al 5 lid onzer Vereeniging toe te treden. Verder werd 
door den heer J. Rademaker voorgesteld den vergaderings
avond als proef op een Dinsdag te houden inplaats van Don
derdag, omdat deze dag voor vele leden bezwaren had, aan 
welk verzoek door het bestuur werd voldaan. Ook werd be
sproken het instellen van een rondzendingsdienst, waaraan 
door het bestuur alle aandacht zal worden gewijd. Verder 
kwam ter sprake het houden van een verloting zonder nieten, 
waarbij het bestuur toezegde deze minstens eenmaal per jaar 
te zullen houden en wanneer de toestand der kas zulks zal 
gedoogen, deze door nog meerdere te doen volgen. 

De vooi"zitter spoorde alle leden aan steeds getrouw de ver
gadering te bezoeken en het aanwerven van nieuwe leden 
krachtig ter hand te nemen. 

Omstreeks 10 >̂  uur was de vergadering ten einde, waarna 
nog ruimschoots gelegenheid bestond tot ruilen en handelen, 
waarvan dan ook een druk gebruik werd gemaakt. F. F. G. S. 

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

bosch. 
Secretaris-penningmeester: P. F. G. Scheefhals, Maastricht-

scheweg 30, 's-Hertogenbosch. 
Bestuurslid: J. L. Frissen, Brugplein 5, 's-Hertogenbosch. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Dinsdag 7 Juni 1932, des 

avonds te 8 V, uur, in hotel Central, Markt, 's-Hertogenbosch. 

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

VERSLAG der vergadering van Maandag 25 April 1932. 
Op een enkele uitzondering na zijn alle leden aanwezig, 

wanneer na het gebruikelijke kwartiertje de voorzitter om 
9 uur het officieele gedeelte der bijeenkomst opent. De no
tulen der vorige vergadering worden onveranderd goedge
keurd. Met algemeene stemmen worden als lid aangenomen 
de beeren F, Weeda ie Zeist, W. van Duuren jr. te Amster
dam en P. J. Promper te Helmond. 

De reglementen, welke thans gereedgekomen waren, kon
den ter beschikking van de leden worden gesteld ä 10 cent 
per stuk. 

Ter sprake kwam een aanbieding uit Antwerpen, om tegen 
geringe provisie de aanstaande Belgische infantrie- en kard. 
Mercier-zegels in te koopen. Algemeen was men van gevoelen 
dat de Belgische vereenigingen terecht deze uitgifte wegens 
de hooge toeslagen boycotten. Slechts voor 4 series waren er 
liefhebbers. Besloten vï'erd gebruik te maken van een gunstige 
aanbieding door den secretaris ontvangen voor series Neder-
landsche luchtpostzegels. 

Voor de verloting wci'den door de beeren Mulder, Van der 
Ven en Reijntjes zegels beschikbaar gesteld, o.a. de nieuwe 
serie weldadigheid Suriname. Bij de rondvraag wees de heer 
Ebben op de noodzakalijkheid om wegens de toename van het 
aantal leden van vergaderlokaal te veranderen. Na overleg 
met den eigenaar zal daarom in het vervolg gebruik kunnen 
worden gemaakt van de groote bovenzaal van „Het Oud 
Stadhuis". 

Na het einde van de ,,vergadering" werd de bijeenkomst 
nog eenige uren voortgezet en verwisselden verscheidene ze
gels nog van eigenaar. C. C. K. 

Philatelistenloket. 
De eerste openstelling van het philatelis-tenloket was een 

onverwacht succes. Verscheidene zegels waren spoedig uit
verkocht. De heer Thielen, die zich had belast met den aan
koop van nieuwe zegels, kon elk echter het verlangde kwantum 
ter hand stellen. Het blijkt echter gewenscht, dat in de offi
cieele opgave der beschikbare zegels tevens het jaar van 
uitgifte wordt vermeld. 

Nieuwe leden. 
18. F. Weeda, Noordpoortstraat 6, Middelburg. 
19. W. van Duuren jr., p.a. fa. Bui-ger & Roodenburch, N. Z. 

Voorburgwal 318, Amsterdam, C. 
20. P. J. Promper, Markt 13, Helmond. 

Adresveranderingen. 
13. J. Reijntjes, Huize „De Veldhoeve", Goirle. 
16. M. Vernooijs, Amstelkade 165, Amsterdam, Z. 

Candidaat-leden. 
Otto Frowein, bedrijfsleider, Steenweg 55, Helmond. (Eigen 

aangifte). 
J. Verheigen, Demer 27, Eindhoven. (Voorgesteld door den 

voorzitter). 
Fritz Becker, bedrijfsleider, Julianalaan 33, Helmond. (Voor

gesteld door J. Reijntjes). 
Jos. la Poutré, Zoutraanstraat 14-14a, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 30 Mei 1932, des avonds te 8 uur, 

in de groote bovenzaal van „Het Oud Stadhuis", te Helmond. 
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Lil A D V E R T E N T I Ë N m 
Prijs dezer adver tent ies i 
f 0,75 bij voorui tbetal ing. 
P o s t z . w o r d e n n i e t i n b e t a l i n g gen . 

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

E U R O P A - Z e G E l v S . 
Prima kwaliteit. Lage prijzen. 

W. M. F. Sutherland, 
Marktveldstraat 5c, Rotterdam. (86) 

V A N S E V E N T E R ' s P o s t z c g c i h a n d e l , 
N I E U W S T R A A T 3 1 , R O T T E R D A M , 
l e v e r t t e g e n zeer b i l l i j ke p r i j z e n E u r o - | 
p a e n O v e r z e e . S p e c i a a l a d i e s v o o r 
H . H . , d i e t y p e n . e n z . v e r z a m e l e n . 

Z i c h t z e a d i n g e n t e g e n r e f e r e n t i ë n . 
L e v e r i n g v o l g e n s z n a n c o l i j s t e n . (82) 

GEVRAAGD afstempelingen op de zegels 
van Suriname en Curasao, ook Nederl. 

scheepsstempels van de West-Indische 
lijnen, de laatste bij voorkeur 

op geheele stukken, 
A. M. BENDERS, arts, Amerongen. (85) 

K I L O ' S Z W B D B I V , D B I V B M A R K B I V BIV H O N G A R i a ß 
gegarandeerd onuitgezocht en ongesorteerd. Door de daling van de Kroon kunnen wij 

deze bekende kilo's thans nog billijker aanbieden. 

S S i v e d e n . Nieuwste regeeringslevering in origineel verzegeld i kilo-pakket. Bevat 
hooge fran keerwaard en (dikwijls Congres en Jubileum) en hooge buitenlandsche frankeer-
waarden. i kilo franco thans I 5 » 7 5 -
D e n e m a r k e n . Orig. verzegelde kilo's bevatten zeer dikwijls i, 2, 10 Kronen, 
kankeruitgiften, enz. Prijs i kilo franco f 6 , 5 0 . 

De twee kilo's ZWEDEN en DENEMARKEN tezamen franco f 1 1 , 5 0 . 

H o n g a r i j e - Orig. van de Post. Fraai gefrankeerde postpakket- en vrachtbrief-
strooken uit de jaren 1^22-2}. Mooie samenstelling met veel Madonna's, enz. 

I kilo franco f 2 , 7 S . 

Voor Indië f o,7j per pakket hooger. Toezending na ontvangst van het bedrag of anders 
rembours. Auf cfer Helde's PostzeäelHandel, 
Hilversum, A m s t e r d a m , Gravenstraat 17 a.d. N. kerk. 
Postbus I, Giro 1700. (83) 

TE KOOP voor den meestbiedende: 
NED. MAANDBLAD, jaarg. '24 t/m '29 geb. 
DE PHILATELIST, geb. jaarg. 'z6 met '27, 
'28 met '29. 

Mevr. B. WEIJERMAN, Villa Woldijne, 
Epe, Geld. (92) 

2 cent per stuk kosten de zegels ïn mijn 
EENHEIDSZICHTZENDINGEN; 
pl.m. loooo verschillende. — Steeds 

toevoeging nieuwe uitgiften. — Vraagt zonder 
eenige verplichting proefzending. 

S A U l w Y K E I Z B R , 
SCHOUTENSTEEG 2, ZWOLLE. (9O 

V e r z a m e l i n g 
I ^ u o H t p o s t f c » i * i e v e n 

te koop aangeboden, ongeveer 600 stuks, 
waaronder zeldzame stukken. Te bevragen 
onder No. 87 aan de administratie van dit 
blad. 

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

koopt U bij: VAN SEVENTER'S 
Postzegelhandel, Nieuwstraat 31 , 
R'dam. ZENDT MANCO-LIJSTEN. (83) 

VOOR WEDERVERKOOPERS. 
100 verschillende der geh. wereld, 
mooie sorteering waarbij Turkije, 
Australië, etc. per 100 slechts 
f 5,— plus 30 cent porto. Niet 
uitgelegd. Bij bestelling van 200 
of meer franco. — Giro 118330. 

POSTZEGELHANDEL 
„THE GLOBE", Zaandam. (94) 

« i irilk Ét^atm 

KENIVISGEVIIMG ! 
De sedert 1914 bekende Postzegel-

handelJos. la Poutré te 's Gravenhage 
is en blijft gevestigd Zoutmanstraat 
14-14a, Telefoon 334929, Giro 31822 
en staat in geen enkele relatie meer 
met den voorheen alhier gevestigden 
Postzegelhandel „INSÜLINDE", van 
den Heer N. Veldhoen te Rijswijk (Z.H.) 

Voor eventueele verdere mededee-
lingen zie volgend nummer. (88a) 

Wilt u goedkoop koopen? 
Eenige cliënten gaven ons hun 
fraaie collecties Europa en Over
zee ten verkoop. U kunt hieruit 
kiezen wat u wilt 

8n ongekend lage prijzen! 
Gaat U eens kijken in ons filiaal 
Gravenstraat 17, AMSTERDAH, of 
wanneer u weinig in Amsterdam 
komt, zendt ons even een brief-
kaartje! 

AUF DER HEIDE 'S 
POSTZEGELHANDEL. 

Hilversum. Amsterdam. 
Postbus 1. Giro 1700. Gravenstraat 17, 

a.d. N. Kerk. (75) 

Goedkoope Zomeraanbieding, 
Vllegpost,li4,4i^en7i^gld.p.serie f 1,25 
1 gld,/17K, per 5 stuks „ 0,90 
1 gld./173^ ct., grof get., cat. f 1,20 „ 0,75 
Vliegpost,10,15en60ct.,p.l0series „ 2,— 
Olympiade, serie compleet „ 0,75 
Weldadigheidseries 1923-1931, 

9 prachtseries „ 3,— 
Porto, 21^/7,25/114 en 25/7}4,p.l0st. „ 0,75 
Indië, 234 gld. rood per 10 stuks. „ 0,70 
Porto extra. Giro 40215. Zichtzendingen 
aan vereenigingen en clubs. — Vraagt 
prijscourant. — Zegels per kwantiteit te 
koop gevraagd. 

JOHIV G O B D E , 
Brederodestr. 46, Amsterdam W . (9) 

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. 

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

INKOOP. RUIL. VERKOOP. 
U ontvangt gratis onze zoo juist ver
schenen prijslijst van landen, verzame
lingen, postzegelalbums en benoodigd-
heden. Neemt proef. Wij houden ons 
aanbevolen voor toezending van partijen 
zegels, welke gij wenschtopte ruimen. 

Postzegelhandel „INSÜLINDE", 
Aert van der Goesstraat 19, Den Haag. 

Telefoon 556867. Giro 46266. (93) 

G e l e g e n h e i d s a a n b i e d l n g . 
Postzegelhandel Jos. la Poutré, 
DEN HAAG, Zoutmanstraat 14-14a, 

Telefoon 334929. Giro 31822. 
Nederland, 1923, jub., ƒ5,—, gebr. ƒ 4,75 
Idem, 1928-29, luchtpost, 5 stuks, 

40 c. t.m. TA gld., gebr - 1,95 
Idem, 15 c , rolt. z. waterm., gebr. - 1,40 
Idem, 6 c , id., ongebr. vertik, paar - 4,50 
Ned.-Indiè', 1922, Jaarb., cpl., gest. . 6,26 
Ned.-Indië, 1923, jub., cpl., ongebr. -14,— 
Suriname, Yvert 111, 112, 113, gest. - 4,50 
Prijslijst van albums en benoodigdheden 
wordt op aanvraag gaarne toegezonden. 

(88b) 

III 
is het gironr. voor uw 
vrijwillige bijdrage voor 
het JUBILEUM-BOEK. 

I 
ïï®®[pli M^ ®12(2 3 
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PHILATELIST 
GEVRAAGD. 

Zij, die met den postzegel-
handel op de hoogte zijn, 
genieten de voorkeur. 

Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no. 80 aan 
de administratie van dit blad, 

Ongetwijfeld zult U ook een of meerdere van de onderstaande 
zeldzame Europa-zegels missen. Tegen onze lage prijzen zult 
U ze niet dikwijls aangeboden krijgen. — De kwaliteit is prima 
en alles wordt gaarne zonder eenigen koopdwang op zicht 
gezonden. 
Nederland, 1898, 10 gld., oranje, gestempeld, pr. stuk ƒ 11,50 
Duitschland, 77, 2 mark, gothiseh, postfrisch - 5,—^ 
Duitschland, 344—347, postfrisch - 3,50 
Duitschland, vliegpost, 20—26, postfrisch - 5,50 
Oostenrijk, 119—135, compleet, postfrisch - 35,— 
België, 37, postfrisch, prachtstuk, met garantie - 46,— 
België, 177 en 178, postfrisch - 8,75 
België, 150—163, compleet, postfrisch - 65,— 
België, Duitsche bezetting, 25, postfrisch - 4,50 
Denemarken, 7, gestempeld, prachtstuk - 25,— 
Spanje, 4, buitengewoon prachtstuk - 42,— 

Wij hebben zeer veel van dergelijk 
prima materiaal in voorraad. — 
Mogen wij U eens iets, zonder 
eenige verplichting Uwerzijds, op 
zicht zenden? 

John L. Beniamins, 
Beethovenstraat 97, 
AMSTERDAM, Z. 

TELEFOON 21421, 
(55) 

POSTGIRO 173848. 

K i l o ' s uit R i j k s z e é e l v e i l i n g e n . 
Gelegenheid voor Verzamelaars en Handelaren. Alleen kleine 
uitknipsels van pakketkaarten; daarom mooi en waardevol 
gefrankeerd, met weinig gewone waarden Gegarandeeerd ori-
gineele waar, rechtstreeks van de bron afkomstig. 
Verschillende landen op uitknipsels van buitenl. pakketkaarten; 

daarom meestal hooge frankeerwaarden. Bevattende ie kwal. 
Duitsche Rijk 1925 3,—, 5,—, Zwitserland 5,—, 10,—, 
Finland 25,—, Hongarije 5 pengo, enz. i K G f7.50. 

Denemarken met meerdere Kr. 10,— en vele ,,Geboortedag 1930". 
Door de regeering verzegeld i K G. (4200 ex ) f 4,80. 

Noorwegen 1924/30, met veel herinneringsuitgiften, Provisorien 
op porto, enz. i K.G (4000 exemplaren) f 5,75. 

Turkije 1901/26, rijk van inhoud, veel zegels met afbeeldingen 
K K.G f 4,88, I K.G. f 8,70. 

Geld vooruit of rembours. Porto f 1,—. Opgericht in 1920, 
KARL WALTER. Aschaffenburg (Beieren). <m. 

BANDOENGSCHE 
POSTZEGELHÄNDEL, 
TAMBLONGWEG 2D, BANDOENG. 

Specialiteit 
NEDERLAND EN 

KOLONIEN. 
Ka-Be ALBUMS. 

(684) 

FA. J. VOET 
(J . G. MILLAARD), 

Keizerstraat 9 , ROTTERDAM, 
stelt nimmer te leur, wat de bezorging van 
nieuw uitgekomen Europa-zegels betreft. 
Maandelijks worden de nieuw verschenen zC' 
gels den verzamelaars op zicht toegezonden. 
Indien u niet tevreden mocht zijn met uw 
huldigen leverancier, of mocht deze om een 
of andere reden u de zegels niet langer 
verschaffen, vraagt dan eens een zichtzending 
bij ons aan. — Verzoeke beleefd bij eerste 
aanvrage zakelijke referenties op te geven, 
of bedrag te storten op onze rekening bij 
de Incasso Bank N.V. te Rotterdam. 

Gironummer 2159. 

ZOO JUIST VERSCHENEN: 

STAMP COLLECTING 
by STANLEY PHILLIPS. 

PRIJS f 3,25. 
Het boek, dat ieder verzamelaar bezitten moet! 

(666) 
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vindinge van saaken, sorgvuldiglyk onthouden van de Maale 
of de Klep van dien onderweege te openen of te gedoogen dat 
die geopend werde, anders dan wanneer uit de Klep eenige 
Pacquetten of sakken met Brieven ter plaatse hunner dssti-
natie moeten worden afgegeeven, of wanneer daar in eenige 
Pacquetten of sakken met Brieven ter plaatse hunner desti
en dan niet anders als door die in beide gevallen daar toe op 
de route sullen syn bevoegt. 

6. 
Sullen paiticulierlyk sorge moeten draagen dat by reegen

achtig weer de Maaien niet nat worden, en daar toe deselve 
sorgvuldiglyk met de Kapot of Rymantel moeten dekken. 

7. 
Sullen gehouden zyn te letten, dat soo wanneer sy op een 

Entreposte of Wisselplaats de Maale van een ander Postillon 
aanneemen, dat deselve wel geslooten en onbeschaadigt aan 
haar werde overgegeeven, en dat, soo sy mogten bevinden daar 
iets aan te manqueeren, sy op de Rypas laaten stellen het 
noodige bewys dat de Maale haar in de vereischte ordre niet 
is overgegeeven. 

8. 
Sullen sig wel hebben te wagten van eenige Brieven, Pac

quetten, Sakjes of Maaltjes op te neemen en te transporteeren 
voor eenige Postcomptoiren buiten de Provincie resideerende 
nog voor eenige Particulieren, ten waare haar daartoe spe-
ciaale ordre word gegeeven door den eersten Commis of de 
Hoofdbediende van het Comptoir waar toe sy behooren op 
poene van Cassatie of swaarder straffe na dat de saak sal 
koomen te vereisschen. 

9. 
Sullen gehouden zyn binnen de Provincie van Holland en 

Westvriesland en daar buiten meede te neemen en te trans
porteeren alle Brieven, Pacquetten, Sakjes of Maaltjes met 
Brieven dewelke haar door den eersten Commis of de Hoofd
bediende van het Comptoir waar toe sy behooren geordonneert 
sullen worden onderweege meede te neemen en onderweege 
weeder uit te geeven of aan het Comptoir hunner laatste aan
komst over te brengen; en soo het mögt gebeuren dat op een 
Entreposte haar eenige Brieven, Pacquetten, Sakjes of Maal
tjes met Brieven gepresenteert worden meede te neemen, sul
len sy sulks niet moogen weigeren, maar teffens gehouden zyn 
op de Rypas of Uurcedulle het meedegenoomene te laaten 
aanteekenen, teneinde ter plaatse hunner laatste aankomst 
daar van de behoorlijke kennisse kan werden verkreegen. 

Gearresteerd den 6 Juny 1752. 

COLUMBUS 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

VIII. 

Op Donderdag 10 Maart verliet men de haven van Isabela; 
nog bleef men aan de Oostkust van het eiland talmen, zoodat 
pas op 22 Maart het eiland uit het oog werd verloren. IsTa even 
aangelegd te hebben op Maria Galante, kwam Columbus op 
10 April op Guadeloupe, waar men meerdere vondsten deed. 
Roode papegaaien, honig en was — hierover spreekt Columbus 
na zijn hernieuwd verblijf op Guadeloupe. Tien dagen bleef 
men er; Woensdag 20 April kozen de schepen het ruime water 
en kwamen na een voorspoedigen tocht op 11 Juni 1496 te 
Cadiz aan; Sevilla werd vier dagen later bereikt. 

De tweede tocht van Columbus behoorde tot het verleden. 
Definitief was thans de Spaansche macht in het Westen ge
vestigd. Espaüola werd onder het bestuur der Colones het 
centrum van de Spaansche macht in de Nieuwe Wereld. „La 
Isla Espaüola" — de zetel van de Spaansche vertegenwoor
digers. 

DE DERDE TOCHT VAN COLUMBUS. 
Columbus had groote onaangenaamheden verwacht aan het 

Spaansche hof; dit viel echter mee: de koningin was zeer 
vriendelijk jegens hem, zoodat hij alle hoop had, dat hem de 

gelegenheid zou worden gegeven voor een nieuwe expeditie. 
Inderdaad in het n a j a ^ van 1496 werd een bedrag van 
ruim twee ton toegestaan^door Ferdinand. Helaas had men 
het bedrag ergens anders voor noodig, zoodat de kwestie werd 
uitgesteld. Temeer, omdat de goud-opbrengsten den koning 
erg tegenvielen. 

In 1497 werd met groote praal het huwelijk gevierd van den 
kroonprins Juan. Ter gelegenheid daarvan werd aan Colum
bus de oude positie weer gegarandeerd, terwijl hij tevens een 
erfelijken titel kreeg. Ook maakte Ferdinand de onaangename 
uitwerking van zijn optreden jegens Columbus door een soort 
excuus ongedaan. Nogmaals, thans voor de laatste keer, rees 
de ster van Cristoforo Colombo! Nog eenmaal zou hjj in oude 
glorie leven; nog eenmaal zou hij in volle kracht den sprong 
wagen over den Oceaan. 

Wel werden de pogingen op alle mogelijke wijzen gesabo
teerd; wel bestond er tegenwerking van vele kanten, maar 
dit neemt niet weg dat op 30 Mei 1498 de derde expeditie van 
Columbus vertrekt vanuit de haven van San Lucar de Barra-

meda. Zijn vlaggeschip, La Concepción, was vergezeld van 
vijf andere schepen. Via Madeira bereikte hij Gomera en kwam 
eind Juni met drie schepen aan op de Kaap Verdische eilanden. 
De drie andere schepen had hij direct naar Espaflola ge
zonden, naar de nederzetting, die hij veronderstelde, dat thans 
wel zou zijn gesticht aan de Zuidzijde van het eiland. Met 
zijn eigen drie schepen hield hij een meer Zuidelijken koers 
en kwam, na begin Juli de Kaap Verdische Eilanden te heb
ben verlaten, tegen het einde van de maand bü de Nieuwe 
Wereld. Er was geen druppel water meer aan boord, zoodat 
Columbus groeten angst uitstond; de redding was echter 
nabij, want• omstreeks het middaguur riep een matroos luid
keels, dat hij land zag. Inderdaad: men was aangekomen voor 
het zoo belangrijke eiland Trinidad. Reeds had Columbus zich 
voorgenomen het eerste eiland, dat hij zou vinden, naar de 
Heilige Drieëenheid te noemen; daarom achtte hij het een be
stiering, dat juist van dit eiland het typische kenmerk was 
een tamelijk groote berg met als het ware drie toppen! 

Op 1 Augustus zag Columbus in de verte een groot land 
liggen; een groot eiland, dacht hij, maar in werkelijkheid was 
dit het vaste land van Amerika. Eenige dagen later was men 
vlak bij dit eiland aangekomen; Columbus vond het zoo mooi, 
dat hij er zich in het Paradijs waande! Toch is het vrü zeker, 
dat de Admiraal niet zelf aan land is gegaan, doch door een 
zekeren Juan Quintero bezit heeft laten nemen van het land, 
tegenwoordig behoorend tot Venezuela. 

Men kan in ieder geval zeggen dat de „Discubrimiento de la 
Costa Firme" plaats heeft gevonden in begin Augustus 1498: 
de beteekenis hiervan is Columbus, die vol gespannen belang
stelling was naar den toestand op Espaflola, geheel ontgaan. 
Hij dacht, dat het weer een eiland was, zooals hij reeds zoo
veel had ontdekt. Van beteekenis was het inderdaad, of Co-
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lumbus bezit had genomen van het land, of dat hij het slechts 
had waargenomen, omdat in 1499 Vicente Yanez Pinzón het 
land in bezit wilde nemen, nadat h\j het had „ontdekt". 

Overal werden inboorlingen gevonden, welke somtijds in het 
bezit waren van kostbare paarlen: weer een attractie van het 
nieuwe land! Na wat heen en weer te hebben gevaren, ging 
Columbus 13 Augustus verder; twee dagen later zag hij heel 
in de verte een tweetal eilanden, waarvan het eene La Con-
cepción werd genoemd. Mogelijk, doch niet geheel zeker, was 
dit het eiland Granada. Denzelfden dag kwam hij aan op het 
eiland Margarita, tegenwoordig tot Venezuela behoorend. On
middellijk ging men echter verder, in Noordwestelijke rich
ting, zoodat men reeds op 20 Augustus voor de kust van 
Espanola aankwam. 

Reeds op zijn tweeden tocht had Columbus bij de monding 
van het riviertje de Ozama een uitermate gunstige plaats ge
vonden voor een nederzetting. De boom, waaraan Cqlumbus 
zijn schip zou hebben vastgelegd, was tot voor eenige jaren 
nog in leven! Ziekte heeft hem belet een stad te stichten; dit 
moest hij overlaten aan zijn broeder Bartolomé, die op de 
door hem aangewezen plaats op 4 Augustus 1496 tot de 
grondlegging overging: de oudste, thans nog bestaande stad 
van de Nieuwe Wereld, waaraan de naam Santo Domingo 
werd gegeven. Men kan gerust zeggen, dat lange, lange jaren 
deze stad geweest is niet alleen het politieke, doch ook het 
kultureele centrum van de Spaansche macht in Amerika. 

Daar was Bartolomé gouverneur, daar zou ook eens Co
lumbus' zoon Diego het Spaansche gezag vertegenwoordigen. 
Hij heeft daar een groot kasteel laten bouwen in de jaren 

1510 en volgende. Nog thans verkondigt 't „Alcazar de Colon" 
den roem der Colones op Espafiola. Dit Alcazar was gelegen 
bij den muur, die de geheele stad moest omgeven; vanzelf
sprekend waren in dezen muur meerdere poorten, van welke 
de Puerta del Conde in 1844 groote bekendheid heeft ver
kregen, omdat van daar uit de vrijheidsstrijd begon. Tegen
woordig vindt men op de poort de bekende woorden van Ho-
ratius: Dulce et decorum est pro patria mori. 

eenmaal was dit fort de basis van de Spaansche macht op 
Espafiola. Dat deze heerschappij echter niet zonder heftig ver
zet zou blijven, spreekt welhaast vanzelf. Een van de be
kendste opstanden, die Don Diego Colon te verduren gehad 
heeft, was die van den Kazike Enriquillo. Hij had in een 
kloosterschool zijn opleiding genoten, maar was daarna deel
genoot geweest van de slavernij van zijn volk. In 1519 kwam 
hij in opstand tegen het gezag van Diego, die hem niet de 
baas is kunnen worden. Tot 1532, dus bijna veertien jaar 
later, heeft Enriquillo zijn „alzamiento" of rebellie weten vol 
te houden. In 1533 heeft hij formeel de heerschappij van den 
koning van Spanje, keizer Karel V, erkend, doch werd toen 
gesteld over alle Indianen, als vertegenwoordiger des keizers. 

Dit zijn slechts een paar grepen uit de geschiedenis der 
Colones op Espanola in het voorlaatste hoofdstuk, wan
neer wij spreken over „Los Restos de Colon", komen wij nog 

op het merkwaardigste bouwwerk van Santo Domingo, de 
schitterende kathedraal, welke in 1930 helaas ook sterk van 
de aardbeving te lijden heeft gehad, in het kort terug. 

Gedurende de twee jaar van afwezigheid van zijn broeder, 
had Bartolomé heel wat te stellen gehad; de opstanden waren 
haast niet tot staan gekomen; telkens braken nieuwe twisten 
uit, wat de verhouding tusschen de Spanjaarden onderling en 
van de Spanjaarden met de inheemsche bevolking natuurlijk 
veel verslechterde. In die omgeving kwam Columbus, die 
sterk naar rust verlangde, op 30 Augustus 1498 aan. Ook hij 
kon aan voortdurende muiterijen en twisten geen eind meer 
maken. Het spreekt vanzelf dat de bemanning van de schepen, 
die terugvoeren naar Spanje — men ziet, dat er reeds een ta
melijk geregeld verkeer over den Oceaan bstond — over den 
toestand op Espanola den mond vol had. 

Het kwam ook voor den koning, die, ten einde raad, op 
21 Maart 1499 een volmacht gaf aan Francisco de Bobadilla 
om op Espafiola een onderzoek in te stellen. „Wij hebben 
Francisco de Bobadilla, brenger van dit schrijven, aange
wezen met u, Don Cristobal Colon, uit onzen naam te spreken. 
Wij verzoeken u, hem te gelooven en te vertrouwen en hem 
te gehoorzamen. Madrid, 26 Mei 1499. Ik de Koning. Ik de 
Koningin", aldus luidde een tweede machtiging, terwijl nog 
een derde aan Columbus opdracht gaf alle forten en verster
kingen aan Bobadilla uit te leveren. 

Aanvankelijk weigerde men het fort over te geven, omdat 
de volmacht niet werd erkend. Maar in het eind van Sep
tember kwam de Admiraal in de stad en werd gevangen ge
nomen. Zijn eigen dienaar moest hem de ketenen aandoen — 

geketend staat hij voor de massa, zooals het schilderij van 
Leutze ons doet zien. De Admiraal was teruggeroepen: dat 
was de dank van het vorstenhuis — A. G. Heaton brengt ons 
de aangrijpende voorstelling in beeld. Zeer zeker was de 
houding van Columbus niet krachtig genoeg geweest — maar 
zijn vorst, die zoo geweldig veel aan hem heeft te danken 
gehad, maakte een veel grootere fout; hij tastte de eer aan 
van Columbus en heeft hem ten aanschouwe van een ieder als 
een misdadiger laten behandelen. Men mag nu al aanvoeren, 
dat de koning het zoover niet had willen laten komen — dat 
is geen excuus. 

Begin October ging het huiswaarts, naar Spanje. Voor de 
derde maal ging Columbus in Oostwaartsche richting over 
den Oceaan, thans in ketenen. Zelfs aan boord werd hij niet 
van de teekenen der schande ontdaan: dit heeft echter niet den 
roem kunnen aantasten; mogelijk hebben de boeien de groot
heid voor later eeuwen versterkt. 

Op 20 November 1500 kwam men te Cadiz aan; de derde 
reis van Columbus was ten einde. 

COLUMBUS IN EERE HERSTELD. 
De terugkeer van Columbus in ketenen verwekte door ge

heel Spanje een storm van verontwaardiging. Ook de koning, 
die door een particulier schrijven van Columbus aan de op
voedster van prins Juan kennis nam van het optreden van 
Bobadilla, toonde zich hevig verontwaardigd. Nog vertoornder 
was Isabella: door haar toedoen werd onmiddellijk meege
deeld, dat Bobadilla gehandeld had buiten de toestemming 
des konings. Zij schreef ook een brief aan Columbus, waarin 
zij uitdrukkelijk haar onschuld uitsprak en Columbus tevens 
een zekere schadevergoeding gaf. Op 17 December werd Co
lumbus audiëntie verleend te Granada; bij de ontvangst van 
den groeten zeeman, betuigde Isabella hem met betraande 
oogen haar groeten spijt over de voorvallen, terwijl ook Fer
dinand ontdaan leek. Mogelijk was het bij dezen ijzeren en 
stuggen man meer uiterlijke schijn — dit is zeker, voor het 
oog van de wereld heeft het koningspaar de schuld van zijn 
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dienaar geboet. Columbus was „restored to favour" — hij ver
trouwde nog steeds in de waarachtigheid van de vorsten. 
Francisco Jo ver heeft een zeer aangrijpende voorstelling van 
de audiëntie gegeven; dezelfde kunstenaar brengt ons Colum
bus voor oogen wanneer hij van zijn derden tocht verhaalt 
aan koningin en koning; met gloed en vol vertrouwen vertelt 
hij, hoe wederom het Spaansche rijk een uitbreiding heeft 
ondergaan; hoe wederom op nieuwe stranden de koningsvaan 
van Castilië heeft gewapperd; hoe hij weer, in dienst van ziJn 
vorst, zijn plicht heeft gedaan. 

(Wordt vervolgd). 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XXI. 

ESPANA. 
Aanvulling. Door een revolutionaire beweging gedwongen 

om afstand van de regeering te doen, verliet Alfonso XIII 
met zijn gemalin Victoria Eugenia von Battenberg, met wie 
hij in 1906 was gehuwd, in April 1931 het land. 
1930. Tentoonstelling. 

Wederom in andere kleuren zijn nog 2 van die propa-
gandazegels gevolgd, in totaal 6. 

1930. Tentoonstelling. 
5 centimes van bovenstaande uitgifte, maar in 2 andere 
kleuren en met C(ongresso) F(ilatelico) y (en) E(xpo-
sicion F(ilatelica) in het middenstuk, ter gelegenheid 
van de te Barcelona op het tentoonstellingsterrein ge
houden nationale postzegeltentoonstelling van 24-31 Mei. 
Elk entreebiljet van 2,50 pesetas gaf recht op een van 
beide zegels. Oplage 10000 van ieder. 

1930. Goya. 
17 postzegels, 13 vliegpostzegels en 2 expresse, totaal 
32 stuks, ter nagedachtenis van den Spaanschen schilder 
Goya, geb. 1746, overleden 1828, aan wien op de ten
toonstelling te Sevilla een speciaal paviljoen was ge
wijd, het Quinta de Goya. 
De zegels van 1 centime tot 1 peseta geven zijn beelte
nis weer met de data van geboorte en overlijden: 1746, 
1828; de 2, 5, 25 c. dubbele waarden dito iets gewijzigd 
met 1828, 1928, 100 jaar sinds zijn dood. 
De peseta-waarden in zeer groot model La Maja des-
nuda, naar zijn meest bekende schilderij. 
De vliegpostzegels zijn eveneens genomen naar schil
derijen, en wel: 
5, 15 en 25 c. Disparate volande, de vliegende domheid. 
5, 10, 20 en 40 c. Buen viage, goede reis. 
30, 50 e. en 4 pes. Manera de volar, wijzen van vliegen. 
1, 4 en 10 pes. Volaverunt, zij zijn uitgevlogen. 
Zij geven een parodie op het vliegen weer, dat intus-
schen werkelijkheid is geworden. 

De expressezegel van 20 c. en de dito vliegpost zijn ver
kregen door den opdruk „Urgente" op de desbetref
fende zegels. 
Oplage: 1, 2, 2 c : 213000; 5 c : 158000; 5 c. 66000; 
10 c. 41000; 15 c. 37000; 20 c. 35000; 25 c. 39000; 25 c. 
34000; 30 c. 18000; 40 c. 19500; 50 c. 18000; 1 pes. 19000; 
1 pes. 10500; 4 pes. 10000; 10 pes. 9800; 20 c. expresse 
32000; Vliegpostzegels: 5, 5 c. 204000; 10, 15 c. 54000; 
20, 25 c. 53000; 30 c. 34000; 40, 50 c , 1 p. 38000; 4 pes. 
17000; 4 pes. 16700; 10 pes. 16800; 20 c. expresse 31800. 
Uitgegeven 8-21 Juni. 

1930. Spoorwegcongres. 
1 centime tot 10 pesetas (totaal 13 waarden) in twee 

. teekeningen voor de centimos en de peseta waarden 
met een trein en een locomotief, en 5 centimos tot 4 pe
setas (6 waarden) vliegpostzegels met een vliegtuig 
boven de bergen, eindelijk nog 20 c. expresse met een 
electrischen trein; totaal dus 13 + 6-|-l =: 20 stuks. 
De zegels zijn uitgegeven ter gelegenheid van het van 
5-15 Mei te Madrid gehouden Xle internationaal spoor
wegcongres. 
Oplage 10000, vliegpost 25000. 

1930. Columbus. 
15 postzegels, 1 expresse en 19 vliegpostzegels, totaal 
35 verschillende waarden, uitgegeven 29 September bij 
de sluiting van de tentoonstelling te Sevilla, ter hul
diging van Columbus. 
Nominale waarde 50 peseta's, ongeveer ƒ 13,50, slechts 
gedurende 3 dagen verkrijgbaar. 
1, 2, 5, 15 e. De Santa Maria, het admiraalschip van 
Columbus. 
2, 5, 10, 20 c. Dito in iets andere teekening. 
25, 40 c , 1 p. De Santa Maria, Pinta en Nina, de 3 
schepen, waarmee Columbus 2 Augustus 1492 de haven 
van Palos (Zuidkust van Spanje) verliet om de nieuwe 
wereld te gaan ontdekken; 12 October is de datum 
waarop hij voor het eerst voet aan land zette op Gua-
nahani, een van de Bahamas-eilanden. Terugkomst in 
Palos op 15 Maart 1493. 
30, 50 c. Columbus ontvangt den priesterlijken zegen 
bij zijn afvaart. 
4, 10 pes. De eerste landing, zie boven. 
Expresse: de bovenstaande 20 c. met opdruk „Urgente''. 
Oplage: 1 c. 241000; 2, 2 c. 233500; 5, 5 c. 226000; 10 e. 
71000; 15 c. 64000; 20 c. 62000; 25 c. 68000; 30 c. 23500; 
40 c. 23500; 50 c. 21500; 1 pes. 20000; 4 pes. 7500; 
10 pes. 6500; expresse 59000. 

Vliegpostzegels: a. voor Europa: 
5, 5, 10, 15, 20 c. Het klooster Santa Maria de la Ra-
bida in de buurt van Palos, alwaar Columbus zich had 
teruggetrokken en bij welks prior hij allen steun vond 
bij de voorbereiding van zijn tocht. 
25, 40 c , 1 pes. M. Pinzon. 
30, 50 c. V. Pinzon, beide broeders, tochtgenooten van 
Columbus. 
4 en 10 pes. Columbus in de kajuit van zijn schip. 
Oplage: 5, 5 c. 223000; 10 c. 68000; 15 c. 64000; 20 c. 
62000; 25 c. 60500; 30 c. 23000; 40 c. 22000; 50 c. 21000; 
1 p. 20000; 4 p. 8500; 10 p. 7300. 
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b. voor Amerika: 
5, 10 c. Bovengenoemd klooster de la Rabida. 
25, 50 c , 1 pes. Columbus. 
4 en 10 pes. Beeltenissen van Columbus en de beide 
gebroeders Pinzon. 
Oplage: 5 c. 223000; 10 c. 68000; 25 c. 68000; 50 e. 
21000; 1 p. 19500; 4 p. 8400; 10 p. 7300. 

1930. Union Ibero Americana. 
Een tweede niet minder omvangrijke serie is uitge
geven te Sevilla op 12 October, den Dia de la Raza, den 
dag van het (Spaansche) ras, den dag, waarop Colum
bus voor het eerst voet aan wal zette in het nieuwe 
werelddeel. De uitgifte is bestemd ter verheerlijking 
van de saamhoorigheid van Spanje met Zuid- en Noord-
Amerika. Op dien dag werd de tentoonstelling te' Se
villa officieel gesloten door koning Alfonso. 
De serie bestaat uit 15 post-, 1 expresse- en 8 vlieg-
postzegels, totaal 24 stuks; zij geeft de verschillende 
landen van Amerika weer. Op de zegels komen de pa
viljoens voor, die de betreffende staten op de tentoon
stelling hadden opgericht, met de landswapens; alle 
dragen het opschrift: Pro Union Ibero Americana, voor 
den Iberisch-Amerikaanschen band. 

MkaaAMAMMAAMÉAMÉ 

1 c. Bovenaan in het midden het wapen van Spanje, 
links en rechts daaronder die van Bolivia en Paraguay. 
2 c. Gewijd aan Centraal-Amerika; een kaart geeft 
deze landen aan, wier wapens bovenaan voorkomen. Van 
links naar rechts: Salvador, Honduras, Spanje, Nica
ragua, Costarica. Guatemala zelf komt onderaan voor, 
terwijl ook het paviljoen van dit land is weergegeven. 
5 c. Ecuador, met het wapen, alsmede die van Vene
zuela en Spanje. 
10 c. Columbia, wapen links boven en dat van Panama 
rechts boven; links onder dat van Spanje. 
15 c. Dominica met zijn wapen rechts boven en dat 
van Haiti links; Spanje in het midden. 
20 c. Uruguay met zijn wapen links boven en dat van 
Spanje rechts. 
25 c. Argentinia, rechts boven zijn wapen, links dat 

' van Spanje. 
25 c. Chili met links boven de beeltenis van den Spaan-
schen veroveraar van het land in 1539 Pedro Valdivia 
en rechts het standbeeld van het opperhoofd Caupolican; 
het wapen van Chili rechts onder, dat van Spanje links. 
30 c. Brazil, het wapen links boven, dat van Spanje 
rechts. 
40 c. Cuba met zijn wapen links boven en rechts onder 
dat van Spanje. 
40 c, Mexico, wapens als boven. 
50 c. Peru, links boven zijn wapen en rechts dat van 
Spanje. 
1 p. Estados Unidos, de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika, met het wapen rechts en dat van Spanje 
links boven. 
4 p. Portugal, het wapen rechts boven en Spanje links 
bovenaan. 
10 p. Het Spaansche koningspaar in den linker boven
hoek met daaronder de kaart van Zuid-Amerika; in den 
rechter bovenhoek het Iberisch schiereiland met aan

gegeven Madrid en Sevilla en daaronder de Giralda, de 
oude toren van Sevilla. 
20 c. Expresse-zegel, geeft een beeld van de ,,Plaza de 
Espana" van de tentoonstelling. 
De vliegpostzegels brengen in beeld het aandeel dat de 
Iberisch-Amerikaansche vliegers hebben gehad in de 
ontwikkeling van de luchtvaart. 
5 c. Primer vuelo macanico 1906, de eerste mechanische 
vlucht, gewijd aan Brazil en den Braziliaanschen vlieger 
Santos Dumont; een opname van de haven van Rio de 
Janeiro en portret van den vlieger met zijn toestel. 
10 c. Primera travesia del Rio de la Plata 1913, eerste 
vlucht over de Rio de la Plata rivier door Teodoro Fels, 
den Argentijnschen vlieger; zijn toestel boven die ri-
rivier en zijn portret. 
25 c. La travesia de la Cordilleros de los Andes en 
1916, de eerste tocht over het hooge Andesgebergte door 
den Chileenschen vlieger Dagoberto Godoy; op den 
voorgrond het standbeeld dat op de grens tusschen 
Chili en Argentinia is geplaatst. 
50 c. Travesia del Atlantico 1922, de overtocht over 
den Atlantischen oceaan door de beide Portugeesche 
vliegers Coutinho en Cabral, van Lissabon naar Rio de 
Janeiro. 
50 c. Raid internacioral Sud-Americano 1930, de Mexi-
caansche vlieger Sidar, die veel heeft gedaan voor de 
ontwikkeling van het vliegverkeer in Zuid- en Midden-
Amerika met een kaart van dat gebied. 
1 p. Travesia Oceano Atlantico Mayo 1927, de eerste 
overtocht over den Atlantischen oceaan tusschen Noord-
Amerika en Europa in Mei, waaraan de naam van Char-/ 
les Lindbergh, den jeugdigen Amerikaanschen vlieger, 
eeuwig verbonden blijft. Op het zegel komen voor zijn 
portret, het vrijheidsstandbeeld van New-York, zijn 
toestel Spirit of St. Louis en zijn mascot, een kater. 
1 p. De beide Spaansche vliegers Jimenez en Iglesias, 
ter herdenking van hun tocht overzee naar Zuid-
Amerika. Onderaan Arica en Tacna, de historische plaat
sen uit den oorlog tusschen Chili en Peru, eindigende 
met de overgave van de Moro di Arica, de citadel op 
den steilen rots op 7 Juni 1880. 
4 p. Als tegenstelling met het moderne vliegverkeer, 
Columbus met zijn schip de Santa Maria, de Guadal
quivir opvarende, waaraan Sevilla ligt met de Giralda, 
de oude toren van die plaats. 
De 10 pes. is ook verschenen gegraveerd, oplage 4000. 

ITALIA. 
Onder de inleiding bij Kerkelijke Staat nog toevoegen: 

1367 keerde paus Urbanus weder tiaar Roma terug, om zijn 
hoofdstad echter 3 jaar later wederom te moeten verlaten. 
Eerst in 1377, op 17 Januari, deed Gregorius zijn intocht en 
van nu af aan zijn de pausen in Roma gebleven. Zijn op
volger in 1378, Urbanus VI, was de eerste paus van Ita-
liaansche afkomst. 

Aan het slot toevoegen: Vittorio Emmanuele II werd bij 
zijn dood in 1878 opgevolgd door Umberto tot 1900 en dezo 
door diens zoon Vittore Emanuele III tot heden. 
1930. Ferruci. ""' ' ' 

20, 25, 50 centesimi, 1,25, 5-|-2 lire (de 
laatste met toeslag verkocht) en vlieg
postzegels 50 c , 1 en 5-|-2 lire, ter 
nagedachtenis van den dood van Fran
cesco Ferruci, 400 jaar geleden, den 
Florentijnschen legeraanvoerder. Na 
verschillende overwinningen bevochten 
te hebben, waarbij een verpletterende 
nederlaag werd toegebracht aan Fa-
bricio Maramaldo op 21 Juni 1530 bij 
Volterra, kreeg hij opdracht tegen 
Florence op te rukken; hierbij werd hij 
gewond en gevangen genomen; ster
vende voor zijn tegenstander Mara
maldo gebracht, werd hij door dezen 
lafhartig afgemaakt. 

I W W nv 

im 1530 IM>^ 
1930 j ^ Ä ' 
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20 c. Ferruci te midden zijner troepen. 
25, 50 c , 1,25 1. Ferruci door Maramaldo vermoord. 
5 + 2 1. Ferruci in zijn wapenrusting. 
De vlieg'postzegels vertoonen hem eveneens in wapen
rusting, nu ten voeten uit met een valk op zijn hand. 
De zegels werden ook overdrukt voor de koloniën. 

1930. Roma. 
Aan deze uitgifte werd nog toegevoegd de waarde van 
3,70 lire in de teekening van de wolvin. 

II« » n m m n 

. . . . . . . . . ^ . . » . . . . . . . . . . . . . | 
rss^mi^l » ^ . . . u ^ . . 

19.30. Virgilius. 
'15 centesimi tot 10 lire (9 waarden) en 4 vliegpost-
zegels, ter herinnering aan den Romeinschen dichter 
Publius Virgilius Maro, 2000 jaar geleden geboren, 70 
voor Christus bij Mantua. 
In zijn Aeneis, het nationale heldendicht, bezong hij de 
geschiedenis van het oude Roma, de wetenswaardigheden 
van Aeneas op zijn tocht door de onderwereld, om zijn 
ouden vader Anchises te zoeken, de inname met het 
houten paard en de daarop volgende verwoesting van 
Troje en eindelijk zijn omzwervingen ter zee tot zijn 
landing in Italië, het Aussonie der ouden. 
De zegels zijn alle gewijd aan de glorie van Virgilius, 
ter verheerlijking van Italia, zijn landbouw, zijn macht; 
zjj dragen alle het zelfde motto, aangebracht op den 
rechter zuil van den Grieksehen tempel: „Antiquam ex-
quirite matrem", zoekt uw oude moeder (uit de Aeneis, 
waarmede Italia bedoeld wordt. Het onderschrift be
staat uit aanhalingen uit zijn meest bekende werken 
met een daarbij passend motief. 
15 c. Koning Helenus, die de groet aan Aeneis brengt, 
die op de plecht van zijn boot staat: „Daar hebt gij 
.Aussonie, zeil er zoo snel mogelijk heen." 
20 c. De raad, die Anchises aan zijn zoon Aeneas in de 
onderwereld geeft: „Gedenk dat gij een Romein zijt, 
die de volken zult regeeren." In de verte zien wij een 
heel leger voorbijtrekken. 
25 c. „Gegroet, o land, dat mij door het noodlot voor
speld is, hier is mijn woonplaats, hier is mijn vaderland", 
bij zijn landing in Italia, met een lieflijk landschaps
beeld. 
30 c. Een vrouw met twee kinderen, symbool van de 
vruchtbaarheid van Italic: „Gegroet, gij vruchtbaar 
land van Saturnus." 
De nu volgende 50, 75 c. en 5 1. zijn gewijd aan de ver
heerlijking van den landbouw en het landleven, een 
streven, dat door Mussolini zoo krachtdadig is doorge
voerd. Ook onder keizer Augustus, een tijdgenoot van 
Virgilius, nam de trek van het land naar de groote 
steden zoodanig toe, dat hij om dit tegen te gaan zijn 
gedicht Georgicae schreef. 
50 c. „O, al te gelukkig zijn de bewonei's van het land, 
als zij zich hun geluk beseffen," met een teekening van 
een man en een vrouw die koren snijden. 
75 c. „Intusschen hangen de geliefde kinderen aan haar 
kussen," met een gelukkig familietafereel. 
1,25 1. Een blijde groet aan Italia. 
5 1. „Hier hebben we een haardstede, harsrijk dennen
hout, overvloedig vuur," met een herdershut. 
10 1. „En wij hebbon hulpbronnen en onze jeugd is nog 
niet besmet," met een krijger op zijn strijdwagen, doe
lend op de kracht van Italia. 

De beide laatste waarden met een toeslag van 1.50 en 
2,50 1. voor het herstel van de monumenten van Vir
gilius. 
50 c , 1, 7,70-1-1,30 en 9 + 2 1., vliegpostzegels, vertoonen 

denzelfden opzet: links een krachtige figuur, die een 
vogel heeft losgelaten, die met uitgespreide vleugels de 
lucht doorklieft; doelt op Jupiter, die zijn arend afzendt 
om Ganimedes te halen: „Aan hem leg ik geen belet
selen in den weg, noch wat afstand noch wat tijd be
treft." De oorspronkelijke tekst in de Aeneis gaat ver
der: Ik heb hun (den Romeinen) een rijk gegeven zon
der einde! 
De zegels werden ook overdrukt voor de koloniën. 

1931. St. Antonio. 
20 centesimi tot 5 lire (7 waarden), de laatste met een 
toeslag van 2,50 1., ter nagedachtenis aan den dood van 
den heiligen Antonio van Padua, 700 jaar geleden. Zijn 
wereldlijke naam was Fernanho de Bulhoes; geboren 
15 Augustus 1195 te Lissabon, ging hij al op jeugdigen 
leeftijd over tot de orde der Augustijnen, later, in 1220, 
tot die der Franciscanen; hij predikte vooral in Zuid-
Frankrijk en Noord-Italië en stierf op 13 Juni 1231 tp 
Padua. In 1232 werd hij door paus Gregorius IX heilig 
verklaard; nog altijd is hij de meest bekende heilige 
in Portugal. 
20 c. De heilige ontvangt de kieedij van de orde der 
Franciscanen. 
25 c. Prediking tegen de visschen, omdat de menschen 
niet meer wilden luisteren naar het Woord Gods. 
30 c. Kluizenaarsverblijf op Olivares. 
50 c. Basilica van St. Antonio te Padua, waar ook zijn 
graf zich bevindt. 
75 c. Sterfbed van den heilige. 
1,25 1. Antonio bevrijdt een gevangene. 
5 + 2 1. De heili-ge met het Christuskind. 
Uitgegeven begin Maart; de plechtige viering had plaats 
op zijn sterfdag 13 Mei. 
Ook overdrukt voor de koloniën. 

Het vliegpostzegel, dat is uitgegeven als herinnering aan 
den tocht van de 12 Italiaansche watervliegtuigen naar Zuid-
Amerika onder Balbo, 17 December 1930, is niet als officieele 
uitgifte te beschouwen; de speculatie op de zakken van de 
verzamelaars ligt hier al te dik er op. 

(Wordt vervolgd). 

POSTMUSEUM. 
De directeur van het Nederlandsch Postmuseum deelt ons 

mede, dat het museum door schenking in het bezit is gekomen 
van twee afgietsels van steenen, welke in den tijd der Oost-
Indische Compagnie gebruikt werden, om brieven onder te 
leggen voor opvarenden van opvolgende schepen, welke de 
Kaap de Goede Hoop aandeden. Deze steenen waren dus een 
prototype-brievenbus. 

Door de vriendelijke tusschenkomst van H. M.'s Ge
zant te Pretoria, mr. H. A. Lorentz, zijn deze afgietsels ten 
geschenke ontvangen van het bestuur van het Zuid-Afri-
kaansche Museum te Kaapstad, welks directeur dr. Gill de 
afgietsels aan onzen gezant voornoemd heeft aangeboden. 

Het betreft hier een mooie aanwinst voor de museum
verzameling. 

Sasv-S- f"̂ --.̂ *-. 
Im^czomdlen 

Geachte redactie. 
Wilt u zoo vriendelijk zijn onderstaande waarschuwing in 

het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie op te nemen: 
Voor ons liggen twee briefkaarten van den volgenden in

houd: 
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I. — Weled. Heer. Bij dezen deelen wij u mede, de door u 
opgegeven kavels de hieronder aangegeven bedragen hebben 
opgebracht. Misschien, dat u bij de eerstvolgende order eenigs-
zins rekening wilt houden met de nu bereikte opbrengst. Hoog
achtend, N.V. J. Mebus Postzegelhandel, Rokin 24, Amster
dam. 

Nr. catalogus: 334. Uw bieding: ƒ8,—. Opbrengst: ƒ8,50. 
Poststempel 29.XII.1931. Geadresseerd aan den heer X. 
II. — Als voren: 
Nr. catalogus: 334. Uw bieding: ƒ7,—. Opbrengst: ƒ8,—. 
Poststempel 30.XII.1931. Geadresseerd aan den heer Y. 
Beide geadresseerden zijn lid van dezelfde postzegelvereeni-

ging en daar kwamen deze tegenstrijdige briefkaarten toe
vallig ter tafel. Wij hebben ons daaromtrent tot het hoofd
bestuur van „Philatelica" in Den Haag gewend en dat infor
meerde bij de firma Mebus, waarop het volgende antwoord 
inkwam: 

„Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 29 Maart, deelen w\j 
u mede, dat kavel 334 op de zesde veiling ƒ 8,50 heeft op
gebracht. 

„De aan den heer X. medegedeelde opbrengsten blijken dus 
onjuist te zijn. Beide beeren kunnen hun fantasieën dus ge
rust ter zijde stellen. 

„Het verwonderde ons overigens zeer, dat geen der beide 
beeren bij o n s navraag heeft gedaan. 

„ Een en ander is vooi ons aanleiding de genoemde beeren 
geen veilings-catalogus meer toe te zenden. 

„Inmiddels teekenen wij, Hoogachtend, 
N.V. J. Mebus Postzegelhandel." 

Dit brutaal briefje behoeft geen nadere toelichting. WiJ 
meenden dit ter waarschuwing aan de lezers van ons Maand
blad, die mogelijk met de veilingen van Mebus in aanraking 
komen, niet te mogen onthouden. 

HET BESTUUR DER AFD. DORDRECHT 
VAN „PHILATELICA". 

EEN VREDESZEGEL VAN 6 CENT GEVRAAGD. 
In het nummer van 16 Februari 1932 komt een artikeltje 

voor over het te verwachten vïedeszegel in de waarde van 
12 J4 cent. Het zegel moet de verbreiding der vredesgedachte 
bevorderen. Wat is evenwel het geval ? Welk zegel wordt het 
meest gebruikt voor briefporto voor binnenlandsch verkeer? 
Dat van 6 cent. Hoeveel bedraagt het briefporto voor de 
koloniën voor een brief tot 20 gram? 6 cent. Redenen dus 
om het te verwachten zegel de waarde-aanduiding 6 cent te 
geven inplaats van 12 K cent. 

Waarom geen dito zegel voor de koloniën? Ze kunnen het
zelfde blijven, alleen verandering van den landsnaam. En hier 
is het zegel van 12'A cent wel op zijn plaats. Een brief tot 
20 gram in Indië, zoowel voor het binnenlandsch verkeer als 
voor correspondentie met het moederland, eischt 12^4 cent 
porto. ' 1*1 

Ik schrijf U dit, om de bevordering van de uitbreiding der 
vredesgedachte zoo groot mogelijk te doen zijn. En als dan die 
zegels zonder toeslag verkocht worden 

H. B. WOLTERING, 
Madioen (Java). 

( dan zijn wij het met den inzender eens, dat het plan 
de overweging waard is. Red. N. en K.). 

Tißclsclirifteri, 
Catalogi, eng. 

PHILATELY AND HISTORY. 
Mr. J. H. van Peursem meldt ons, dat van „Philately and 

History" nr. 1, George Washington, de derde druk is ver
sehenen, terwijl binnenkort als nr. 2 zal verschijnen „Colum
bus" en als nr. 3 „Simon Bolivar". 

LIJST VAN ARTIKELEN EN MEDEDEELINGEN VAN 
PHILATELISTISCHEN AARD OVER NEDERLANDSCHE 
EN KOLONIALE ZEGELS, OPGENOMEN IN BUITEN-

LANDSCHE BLADEN (JANUARI-APBIL 1932). 
Niederlande. Wohltätigkeitsmarken 1931. (1932, 2 Januar, 

Illustriertes Briefmarken Journal). 
Die endgültigen Luftpostmarken 1930 von Niederländisch

indien, von Dr. W. Weigand. (1932, 20 Februar, Illustriertes 
Briefmarken Journal). 

Die Freistempel der Niederlande, von A. M. Benders. (1932, 
Ende Januar, Philateldstische Zeitung). 

Bemerkungen zu den ersten Markenausgaben der Nieder
lande. (1932, April, Die Post). 

Nachträge zum groszen Ganzsachen Katalog, Curasao. 
(1932, 31 März, Die Postmarke). 

Suriname, by Sidney Lake. (Artikel over afstempelingen, 
1932, January, The American Philatelist). 

Surinam. The DO X stamps. (1932, January 1, Gibbons' 
Stamp Monthly). 

The Designs of the Month, by Frederick Wall, Holland. 
(1932, February 1, Gibbons' Stamp Monthly). 

Error 9 cent (Issue 1924) Holland, without value, by Baro
ness M. J. van Heerdt-Kolff. (1932, January, The London 
Philatelist). 

Truth about the Do X stamps of Surinam, by Harry Huber. 
(1932, January 16, Stamp Collecting). 

Do X stamps of Surinam. (1932, February 6, Stamp Collect
ing). 

Aérophilatélie, Curagao. (1932, 29 Février, L' Echo de la 
Timbrologie). 

Aérophilatélie, Cachet: Par avion Saigon-Marseille, Voie 
Hollandaise (K.L.M.). (1932, 15 Mars, L' Echo de la Tim
brologie). 

Aérophilatélie, Surinam. (1932, 31 Mars, L' Echo de la 
Timbrologie). 

Veilinócn 

De heer J. K. Rietdijk, auctionaris te Den Haag, zal op 
19 Mei 1932, in hotel „Victoria", zijn 93e postzegelveiling hou
den van eenige rariteiten van Nederland en koloniën en een 
verzameling Europa. 

De tweede veiling in Den Haag heeft plaats op 30, 31 Mei 
en 1 Juni a.s., eveneens in „Victoria" en wordt gehouden door 
den „Haagsche Postzegelhandel". Deze veiling omvat zeer vele 
rariteiten van Nederland en koloniën, alsmede restant-ver-
zamelingen. 

Voor verdere bijzonderheden leze men de beide advertentiën 
elders in dit blad. 

De laatste veiling in dit seizoen van de N.V. Hekker's Post
zegelhandel, te Amsterdam, zal plaats hebben begin Juni a.s. 
Daarin komen o.m. voor een prachtige afdeeling Nederland 
en koloniën, een uitgebreide Europa-verzameling, enz. Men 
leze verder de annonce op de vóórpagina van den omslag. 

UITSLAG VAN DE RIJKSPOSTZEGELVEILING OP 
21 MAART 1932. 

Nr. v. d. Hoogste 
kavel. Omschrijving van den kavel. inschrijving. 

Binnenlandsche frankeerzegels. 
1 250 stuks van ƒ5,— 1898/1899 

250 „ „ ƒ 2,50 „ ƒ 21,40 
2 350 „ „ ƒ5,— 

350 „ „ ƒ2,50 „ - 28,50 
3 4000 „ „ diverse waarden - 30,50 
4 3800 „ „ idem - 30,— 
5 3200 „ „ idem - 21,10 
6 5600 „ „ idem 1924/1929 - 88,15 
7 3800 „ „ diverse opdrukken - 45,70 
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21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 

33 
34 
35 

36 
37 
38 

39 
40 
41 
42 

51 

1000 s tuks van 30 cent, voorzien van den opdruk 
„zest ig cen t" resp . „veer t ig cent" ƒ 21,10 

reddingszegels van ƒ 0,10 - 11,46 
luchtpostzegels en reddingszegels - 38,60 
gemengde zegels, w.o. jubileumzegels 
1898/1923' t o t ƒ0,50, opdrukken en 
luchtpostzegels - 25,50 
idem - 18,12 
idem - 18,— 

9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 

1500 
1500 
2000 

1500 
1000 
1000 

5 
1000 

opdrukzegels op overdr . dienstz. 
van ƒ 10,— 1905 

opgehouden 
opgehouden 

met gummis tempel ing tijdelijk toege
pas t te Asd., Rt., ' s -Grav. en Schev. 

Strooken van ad re skaa r t en van de pakketpost . 
17 25 ki logram 

Luchtpostzegels 1921. 
18 300 seriën van 10, 15 en 60 cent 
19 500 s tuks van ƒ0,60 

Luchtpostzegels 1928/1929. 
20 250 s tuks van diverse waa rden 

Jubi leumzegels 1813/1913. 
s tuks (5 van elke waarde , beh. 3 cent) opgehouden 

opgehouden 
-205,65 
- 46,65 
- 46,15 

10,50 

- 95,15 

40,50 
2 1 , — 

- 47,10 

55 
25 
300 
300 
100 
875 

van ƒ 10,— 
„ ƒ 5.— 
„ ƒ 1 — 
„ ƒ 0,50 
„ diverse waarden -190,10 
Jubi leumzegels 1898/1923. 

van diverse waa rden 
„ idem 
„ ƒ 0,50 
„ ƒ 0,25 
„ ƒ 0,20 

Weldadigheldszegels . 
32 1825 s tuks van diverse waarden 

Por tzege ls . 
van ƒ 1 , — 

„ ƒ 0,50 
w.o. 2500 van ƒ0,25 1912/1922 en 
2500 van ƒ0,25 1925 

4500 stuks 
3600 
2500 „ 
2000 „ 
2000 „ 

600 stuks 
500 
5000 

2500 
2500 
3000 

60 
100 
120 

2500 

56,05 
38,56 
31,50 
14,50 
12,60 

48,60 

29,60 
10,30 

van diverse waa rden 1921/1929 
„ idem 

diverse opdrukken op por t - en f ran-
keerzegels 

43 1500 

- 17,40 
- 30,65 
- 13,65 

- 46,75 
opdrukken op f rankeerzegels - 39,55 
idem -
idem 
gemengde por tzegels , w.o. diverse 
opdrukken, por tz . van ƒ 1,— en ƒ 0,50 
idem 

63,55 
76,55 

25,27 
20,11 

Frankeerzegels van de Nederlandsche koloniën. 
s tuks gemend t.m. ƒ 1,— 1914, zonder opdr. - . 16,— 

„ idem, w.o. opdrukken - 52,20 
„ Sur iname en Curagao opgehouden 
„ idem - 62,— 

Buitenlandsche f rankeerzegels . 
s tuks gemengde zegels - 110,50 

„ idem - 75,— 
„ idem - 52,— 

Zegels afkomstig van het Dep. v. Buitenl . Zaken. 
5800 stuks gemengd - 60,30 

44 
45 
46 
47 

48 
49 
50 

8000 
5000 
880 
670 

8000 
6000 
5000 

N I E U W ! ( V e p k r i f g b a a p b i j a l l e H a n d e l a r e n . ) (558 

K R O N I E K • 
door mr. J . H. VAN P E U R S E M . 

Juozas Tubelis. 
H e t leerarencorps in Li tauen heeft reeds vele s taa t s l ieden 

opgeleverd! De vroegere gezan t bij ons hof, de heer Bizaus-
kas , de tegenwoordige gezan t , dr . Sidzikauskas en o.a. ook de 
minis ter van bui tenlandsche zaken, Juozas Tubelis, w a r e n 
leeraar , a lvorens hun hooge s taatsfunct ie te aanvaa rden . H e t 
was dezer dagen vijftig j a a r geleden, da t Tubelis in het d is 
t r i c t Rokiskis werd geboren: hij aanschouwde n.1. he t levens
licht op 19 Apri l 1882. Hij bezocht het gymnas ium te Libau 
en vervolgens het Polytechnicum te Riga, w a a r hij examen 
deed als landbouwkundig ingenieur. Daa rna werd hij l ee raa r 
a a n een p a a r H.B.S.-en t e Riga. In 1910 werd hij a m b t e n a a r 
van den Russischen landbouwkundigen dienst te Kaunas . I n 
1913 werd hij overgep laa t s t naa r Siauliai, w a a r hij t o t de 
Duitsche bezet t ing als in tendant werkzaam was. In 1918 
keerde hij, na de onafhankeli jkheidsverklaring, t e r u g n a a r 
Li tauen en werd redac teur van een k ran t . Ook had hij z i t t i ng 
in den Lietuvos Taryba (zie hierover mijn boekje: „Geschie
denis van L i t auen ) . Toen het eerste minister ie werd gevormd 
op 11 November 1918, n a m Tubelis daar in de portefeuil le v a n 
landbouw, welke functie hü behield tot December 1919. D a a r 
na werd hij tevens min is te r van onderwijs. Na den l iberaal -
fascist ischen s t a a t s g r e e p van Voldemaras in 1926 werd hij 
minis ter van f inanciën; toen Voldemaras t en val was ge 
bracht , aanvaardde Tubelis tevens het voorzi t terschap van den 
min i s te r raad , in welke functie hij thans bijna drie j a a r werk
zaam i s : als ik het wel heb, heeft geen minis ter ie in L i tauen 
zoo'n langen levensduur gehad. H e t po r t r e t van Tubelis komt 
voor op de jubileum-vliegpostzegels van 1930, op de 5, 10 
en 15 cent. 

Markies Pombal . 
Toen in Pru isen Freder ik de Groote, in Oostenrijk Mar ia 

Theresia en in Rusland Ka the r ina II regeerden, was het be 
wind in Po r tuga l prac t i sch niet in handen van Josef II , m a a r 
van zijn u i t e r s t bekwamen minis ter Sebast iäo José de Car -
valhoe, g raa f van Oeyras , markies de Pombal , P o r t u g a l ' s 
g roots ten s t a a t s m a n . Hij werd op 13 Mei 1699 te Lissabon ge 
boren, werd in 1740 gezan t te Londen, in 1745 te Weenen, 
welke functie hij in 1750 verwisselde met het min i s te r -p res i 
dentschap van Por tuga l , als hoedanig hij vrijwel onbeperkten 
invloed kreeg op den koning. Hij bracht veel goeds to t s tand 
voor Por tuga l , bestreed den adel, en na den aans lag op José I I 
verbood hij de Jezuïe tenorde, n.1. op 3 September 1759. Alle 
leden werden verbannen, gelijk dit in 1931 in Spanje gebeurde . 
Hij beperkte de inquisit ie. Toen echter José overleed, r a a k t e 
Pombal weldra bij de s t r eng katholieke koningin Marie I in 
ongenade en moest af t reden. Hij overleed op 8 Mei 1782, ju i s t 
honderdvijft ig j a a r geleden, in het door Gualdim Paes (zie de 
jubi leumzegels van 1928) gest ichte stadje Pombal . Zijn por
t r e t vinden wij op de zegels van 1925; ook wordt ons d a a r 
he t groote standbeeld van het plein-Pombal in Lissabon g e 
toond, terwijl de derde zegel Pombal voor oogen voert , w a n 
neer hij me t andere s taats l ieden confereert over den her
bouw van Lissabon, welke s tad op 1 November 1755 door een 
hevige aardbeving grootendeels was verwoest — een s t r a f 
des hemels voor Pombals bewind. 

Paolo Toscanelli da Pozzo. 
„Toscanelli contes tando a Colon" — Toscanelli geef t a n t 

woord aan Columbus, aldus luidt het Inschrift van de 20 e t s . 
van de Columbus-serie van de Republica Dominicana van 1900. 
Wie was Toscanell i? In 1397 te Florence geboren, hield hij 
zich van jongs t af aan bezig met allerlei as t ronomische s tu
dies. In 1474 gaf hij aan Emanue l van Po r tuga l bericht be
treffende zjjn inzichten over den bolvorm van de a a r d e ; deze 
brief is wellicht in handen gekomen van Columbus, of deze 
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zeevaarder heeft zélf bericht van Toscanelli gekrogen. In 
ieder geval is Toscanelli tot op zekere hoogte te beschouwen 
als geestelijke vader van de plannen van Columbus om eon 
westelijken zeeweg naar Indië te vinden. Zoodoende mag de 
naam van Toscanelli steeds genoemd worden als een van de 
belangrijkste in het tijdperk der ontdekkingsreizen. 

De Italiaansche geleerde overleed op 15 Mei 1482 in zijn 
geboortestad Florence. 

VAN SEVENTER'S POSTZEGELHANDEL. 
De sedert vele jaren gevestigde postzegelzaak van den heer 

H. J. J. van Seventer aan de Galerij 4, te Rotterdam, is on
langs verplaatst naar de Nieuwstraat 31, aldaar, terwijl de 
oude zaak aan het eerstgenoemde adres zal blijven bestaan 
als filiaal. Wij waren onlangs in de gelegenheid het nieuwe 
winkelpand te kunnen bezichtigen en twijfelen er niet aan, of 
de heer Van Seventer zal zijn clienteele aanzienlijk zien toe
nemen. 
DRIE JAREN GEVANGENISSTRAF VOOR HET STELEN 

VAN EEN POSTZEGEL. 
Het Amerikaansche blad „Weekly Philatelic Gossip" vertelt, 

dat een dame te Stockton (Californië) van de postdirectie in 
Palestina een brief kreeg, behelzende de mededeeling, dat een 
postambtenaar een aan haar uit Bethlehem geadresseerde 
briefkaart beroofd had van het postzegel. De man werd ge
straft met drie jaren opsluiting. 

EEN BRIAND-ZEGEL? 
De Nationale Vereeniging van Republikeinsche Strijders in 

Frankrijk heeft tot de regeering het verzoek gericht de 
1 fr. 50 als „vredeszegel" uit te geven met de beeltenis van 
Aristide Briand, den vredes-apostel. Deze waarde vertegen
woordigt het port voor een buitenlandschen brief en wordt 
dus over de geheele wereld verspreid. Men hoopt daarvan een 
bevordering van de vredesgedachte. 

WAAR VERSCHEEN DE EERSTE POSTZEGEL? 
Een lezer zendt ons een Duitsch dagblad van 1907, waarin 

het volgende voorkomt onder het hoofd „Die älteste Brief
marke - Ostpreuszisch! ?" 

Het volgende is er aan ontleend. 
Terwijl Engeland, Frankrijk en Italië elkander de eer be

strijden den eersten postzegel te hebben uitgegeven, is thans 
iets gevonden, dat het eerstgeboorterecht van deze oude cul-
tuurlanden twijfelachtig maakt ten gunste van ons oud-
preussisch vaderland. En dat zit aldus, zooals de schrijver en 
postzegelverzamelaar Hans von Zobeltitz in de „Nat. Ztg." 
mededeelt. 

Een Duitsche verzamelaar verwierf tegelijk met een boek 
uit de nalatenschap van de Berlijnsche refugié-familie Detous 
een briefcouvert uit de 17e eeuw, waarop een postzegel was 
geplakt in onderstaanden vorm_ en tekst: 

Guit 
vor 61/2 gr. 

S. K.D 
Bryfstall 

De geadresseerde van den brief is Monsieur Armand De
tous, Colin. Kurf. Hofbohten-Ambt. 

Waar kwam deze brief vandaan? Hans von Zobeltitz maakt 
hierover de volgende veronderstelling: 

„Het is onmogelijk hier een beslissende gevolgtrekking te 
maken. De eene helft van het briefpapier is er af gescheurd, 
op de andere ontbreekt elke, zelfs de geringste aanwijzing. Ik 
heb de moeite genomen om aan de hand van al het te mijner 
beschikking zijnde materiaal de portokosten voor enkele der 
toenmalige posttrajecten te berekenen. Voorts heb ik al mijn 
aandacht aan de munt geschonken. Ten slotte heb ik door 
een kleinigheid een, zij Tiet zeer gering houvast gekregen. En 
dat door het woord ,,Bryfstall". Dit komt n.l. uitsluitend voor 
in het gebied van de voormalige ridders der Duitsche Orde. 

Zooals bekend stond deze orde wat haar postdienst betreft 

aan de spits van alle andere deelen van Duitschland. Hier 
vinden wij reeds in 1276 een zeer goed geregelden postdienst, 
een „Wything", d.i. een stalmeester en postmeester der orde, 
„Bryf f jungen" (postiljon) en voor elk kantoor of pleister
plaats een „Bryfstall", d.i. een dienstlokaal. Wel is waar was 
hiervan ten tijde van den Grooten Keurvorst niets meer over. 
Doch dat de uitdrukking „Bryfstall" zich in het gebied van het 
hertogdom Pruissen, dat immers sedert 1618 een deel van den 
Brandenburgschen staat geworden resp. met het keurvorsten
dom door een personeele unie verbonden was, heeft kunnen 
handhaven, is zeer wel mogelijk. Daardoor zou het waarschijn
lijk, ik durf bijna zeggen tot zekerheid worden, dat de brief 
uit een handelscentrum uit het oosten afkomstig is. Nadere 
onderzoekingen moeten dus daar ingesteld worden. 

Dit staat reeds heden voor mij vast: 1. het betreft hier een 
werkelijken postzegel, een „franco-zegel"; 2. het moet een 
van staatswege uitgegeven stuk zijn, anders zou de vermel
ding „S.K.D" onmogelijk zijn, want deze kan slechts betee-
kenen ,,Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht". Als zeer* waar
schijnlijk is aan te nemen, dat het zegel afkomstig is van het 
hertogdom Pruissen." 

Tot zoover Von Zobeltitz, die de hulp inroept van de phila-
telisten-vereenigingen te Danzig, Thorn en Königsberg. Wat 
dit voor resultaat heeft opgeleverd is ons tot op heden on
bekend. Weet een onzer lezers over dit voorloopertje van de 
postzegels wat naders te berichten? Wij houden ons alsdan 
aanbevolen voor mededeeling. 

SOMEN BETAALT. 
Op 14 April hield dr. Eckener een lezing te Amsterdam voor 

de Nederlandsche ingenieurs. De vraag werd ook behandeld 
of economisch de Zeppelin bruikbaar is. Dit is inderdaad het 
geval, mits dan alle passagiers meegaan, die het luchtschip 
bergen kan, en ook de overige laadruimte ingenomen wordt. 

Daarop kwam de Poolvlucht ter sprake en gevraagd werd 
hoe daarvoor de gelden bijeen zijn gekomen. 

„Dat hebben, Gott segne sie, de Philatelisten bijeenge
bracht " (Hbl.). 

F. 0,00 
Zoo prijzen wij vele zegels van Nederland in onze nieuwe 
Fransche prijslijst, die speciaal voor onze buitenlandsche 
cliënten is gemaakt. 

GRATIS 
zenden wij U deze prijslijst en een nummer van ons blad 

POSTZEGELNIEUWS, 
33e jaargang, f 2,— per jaar, op aanvraag toe. 

DE POSTZEGELVERZAMELAAR, 
van Dr. Brendicke, 172 pag., 400 afb., franco f 2,50. 
Schitterend gerecenseerd, ook door dit blad. Aangekocht 
voor de bibliotheek van het Hoofdbestuur der P. en T., 
Den Haag. 

OFFERTE: 
Nederland 1898, f 1,—, type 1, blok van 6, ong. f 40,— 

1923, 2 c , get. 12 : 1114, gebr. f 20,— 
1923, f 5,—, blok van 10, ongebr. f 125,— 
1Q25, weld„ rolt., ongebr. f 1,25 

Ned.-Indië 1923, f 5, blok van 4, ongebr. f 75,— 
ZIOHTZENDINGEN. 

Oud Europa en Overzee beneden concurrentie. 
Europa-collectie, 12000 tot 1926, 7 Borekbanden, 

schitterend, vele landen compleet, slechts f 2000,— 
R B I N O U KIIVGiViA, 

Lid Philatelie Traders Society, Londen, 
Emtnalaan 2 8 h o e k , A p e l d o o r n . 

Telefoon 3 5 3 6 , Postrekening 99018 . (95) 
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RECTIFICATIE ZWARTE LIJST. 

De naam van den heer Hamer, te Voorburg, voorkomende 
in de z.g. zwarte lijst in dit nummer, gelieve men als niet 
daarin voorkomende te beschouwen. 

kBU^BMmMMshk^ 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5"» in te zenden 
aan de Administratie. 

1 TE KOOP GEVRAAGD. 
I Ia groote of kleiae kwantiteiten met 
' leesbare pun t s t empe i s : 

Frankrijk, Yv. n r . 13. 14, 21. 22, 23, 2«, 
29, 31,37, 38, 50, 51, 53, 55,56,59 en 60. 

Off. aan W, B. BROCX, 
Bergweg 62b, Rot terdam, (96) 

N.V. Postzegelhandel „Philadelphia", 
KRUISWEG 43, HAARLEM, 

TELEFOON 15515, 

is goedkooper. (81) 

Wegens verandering van zaken buitengewoon billijk 
te koop (ook bij gedeelten) 

de g e h e e l e inventaris 
van een ruim 20 jaar bestaanden 
Postzegelhandel, 

bestaande uit: diverse Verzamelingen, Restantverzame-
lingen. Stok- en Serieboeken, Zictitboekjes, een enor
men voorraad postzegels, enz., enz. 

Zeer geschikt voor een handelaar, die zijn voorraad 
wil uitbreiden of iemand, die een postzegelhandel wil 
beginnen. Voldoende voorraad, om in een groote stad 
een eerste klas zaak te beginnen. 

Brieven onder no. 90 aan de administratie van dit blad. 

POSTZEGELHANDEL 

P. HOOGERDIJK, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 
Telefoon 112874 Gironummer 92993. 

Speciale aanbieding. 
200 versch. Beieren ƒ1,90 
300 versch. België -4 ,75 
100 versch. Belg. Congo - 5,̂ — 
IOC 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 
2ÏJÏ; ersch. Frankr i jk -4 .50 

200 versch. F r . koloniën f 1,15 
300 versch. F r . koloniën - 2,40 
500 versch. F r . koloniën - 5,50 
1000 versch. F r . koloniën - 22,— 
100 versch. Griekenland - 1,25 
300 versch. Hongari je - 0,90 
400 versch. Hongarije - 2,75 
1510 versch. Italië -2,20 
200 versch. Jougo-Slavië -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 
30Ö versch. Oostenrijk -0,85 
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. Saargebied - 2,30 
100 versch. Sovjet Rusland - 2,75 
150 versch. Usjecho Slowakije -1,20 
200 versch. Turkije -2,60 
300 versch. Turkije -5,75 
100 versch. Wurtemberg - 2,20 
100 versch. Zweden -0,70 
150 versch. Zweden - 4,25 
100 versch. Zwitserland -1,40 
150 versch. Zwitserland - 3,25 

50 versch. IJsland - 1,90 
100 versch. IJsland -6,50 
— Bestellingen boven ƒ 10,— franco. — 
Vraag volledige prijslijst van pakketten 

en albums. (527) 

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 oogenbl ik wenschen te koopen. 

Mijn specia l i te i t : ZELDZAME B R I T S C H E KOLONIALE Z E G E L S van alle uitgiften. 
Zichtzendingen worden op aanvraag naar alle deelen der wereld toegezonden. 

T . A L L E N , 5. Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. 
(84) 
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I De 3 lots franco aangeteekend nu slechts f 26,25. = = Ons gironummer is 118330. 
Bijna 10 000 zegels of circa 25 et. p. 100 bij prima sorteering. Ons gironummer is 118330. 
Wij verwachten deze maand Uw bestelling. Ons gironummer is 118330. 

LOT SPECIAL. 
Zeer interessante sorteering Dit 

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

LOT L' EUROPE. 
Dit sortiment bevat ^OJO zegels 

uitsluitend van E U R O P A , De vele 
goede zegels hierbij stellen U zeker 
tevreden. Ui t de ri]ke sorteering 
noemen wij slechts N O O R W E 
G E N , Z W E D E N , D E N E M A R 
KEN, L I T H A U E N , D A N Z I G , 
L I E C H T E N S T E I N , B O S N I Ë , 
R U S L A N D . ITALIË. SAARGE-
BIED. J O E G O SLAVIË , SERVIË . 
BELGIË nieuwe \iitgilten, enz 
Vrijwel van alle Europa-landen zijn 
goede zegels aanw. Gelegenheids-
en weldadigheids-zegels als tête-
bècfae 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 samenstelling is met denkbaar 
Z U I D - A M E R I K A b v schitterend vertegenwoordigd. Verder noemen wij P E R Z I Ë . 
verschillende uitgiften, hoofdzakelijk de mooiste zegels van dit land, LIBERIA 
eveneens interessant, JAMAICA b v, 1/2 d - 1 Sh 1921 De gezochte zegels 
van U R U G U A Y , M A R O K K O , C E Y L O N . 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", lot 
„L' Europe" en lot „Superbe", betaalt hiervoor slechts 
ƒ 26,25 en ontvangt bovendien een extra premie van 1200 
goed gesorteerde zegels gratis daarbq. Alles tezamen dus 
byna 10000 zegels, franco aangeteekend. 
Gomstrookjes en ruilboekjes gratis by elke zending. 

Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag op ons gironummer 118330 of postvrissel; 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) 

Onze Voorjaars-Postzegelveiling 
op 30^ 31 Mei en 1 Juni a.s. te houden 
in HOTEL „VICTORIA", DEN HAAG, 

bevat zeer vele 
Rariteiten van Nederland en Koloniën, 

benevens 
Prachtige Restant-Verzamelingen. 

Aan ernstige reflectanten wordt de geïllustreerde Veiling-Catalogus gaarne toegezonden. 
Kijkdagen: Noordeinde 90, van 17 IVIei tot 1 Juni a.s., 

dagelijks van 10 tot 5 uur. 
De Haagsche Postzegelhandel, 
I^oordeinde QO, DBN HAAG. ̂ s) 

file:///iitgilten

