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DE EERSTE ZEGELS VAN 
TRANSVAAL 

door LEON DE RAAIJ. 
II. 

Het oorspronkelijke plan was, dat bij de eerste zending ook 
een 3 d. waarde zou verschijnen, doch daar waarschijnlijk de 
drukker voor het raadsel stond om een wit zegel te leveren, 
kon hij dit niet oplossen. 

In elk geval werden geen 3 d. zegels bij de andere waarden 
verzonden, en toen later deze waarde in Transvaal aankwam 
was men ontevreden over de teekening van den vogel, die een 
adelaar moest voorstellen. 

Toen Jeppe in Augustus 18G9 order gaf aan den drukker 
voor een 3d. waarde, verzocht hiJ hem van den vogel een 
andere teekening te maken, waaraan voldaan werd, waarbij 
ook nog eenige veranderingen werden aangebracht. Intus-
schen kwamen de orders van handelaren binnenstroomen en 
om daaraan te voldoen maakte Jeppe een onvergefelijke fout. 
Daar hij zelf de zegels niet leveren kon, schreef hij de hande
laren om zich regelrecht te wenden tot den drukker in Duitsch-
land, en aan dezen gaf hij instructiën om aan alle aanvragen 
te voldoen en hem voor de ontvangen gelden te crediteeren 
en dit in rekening te willen brengen voor de geleverde zegels 
en platen. Was dit nu maar het eenige geweest, dan had men 
de fout kunnen herstellen, en had men kunnen spreken van het 
feit, dat handelaren en verzamelaars de 3 d. zegels bezaten 
zestien maanden vóór zij uitgegeven waren in de republiek. 
Doch er werd nog veel erger kwaad gesticht. De eerste 3 d. 
waarde arriveerde in Juni 1871 in Transvaal met platen en 
matrijzen, doch de drukker, verleid door het gemakkelijk innen 
van veel geld, maakte een duplicaat van de plaat en behield 
deze. Hij ging steeds door met het leveren van zegels naar 
gelang de orders inkwamen, ditmaal zonder officieele mach
tiging. Vermoedelijk had hij ook een duplicaat van de midden-
teekening behouden van de 1 d., 6 d. en 1/- waarden van het 
eerste type. Hij voltooide deze met den vogel, deviesen en 
omranding, drukte ze af, en verkocht deze vervalschingen 
als echt. Niemand van de koopers twijfelde aan de echtheid 
van deze zegels, daar zij afkomstig waren van den door den 
postmeester-generaal van Transvaal geautoriseerden drukker. 

Deze vervalschingen zijn bekend onder den naam van 
„Mecklenburg-druk". In 1871 werden er stappen gedaan tot 
het stopzetten van dezen handel en dientengevolge verkocht 
hij vanaf dien tijd alleen gestempelde zegels tot aan de 
Britsche bezetting. Toen beschouwde hij zich vrij en dreef 
een uitgebreiden handel in zijn producten. 

Men beweert, dat toen de tweede republiek weder aan het 
bewind kwam in 1881, gerechtelijke stappen genomen werden, 
die tot resultaat hadden, dat de platen in Duitschland ver
nietigd werden. 

Ofschoon ik reeds vroeger getracht heb de verschillen 
tusschen echte en valsche te verklaren, zal ik toch nu eenige 

punten aangeven, die als richtsnoer kunnen dienen. Ongeluk
kig is het zeer moeilijk uit te leggen het verschil tusschen 
Mecklenburg-druk van de 3 d. waarden en de latere 6 d. van 
het tweede type, daar zij beide in teekening dezelfde zijn. 
De namaak 3 d. is heller van kleur en bij de afstempelingen 
scherper en fijner afgewerkt dan de origineele. Gelukkig zijn 
de vervalschingen van de 1 d., 6 d. en 1/- van het eerste type 
gemakkelijker van de echte te herkennen, en is het ver
wonderlijk dat zoovele verzamelaars zich laten beetnemen 
met de beide soorten. Afgescheiden van het algemeene aan
zicht, dat bij de valsche beter uitgevoerd is dan bij de echte, 
zijn er verschillende afwijkingen in de teekening. Een der 
voornaamste kenmerken bestaat in den vorm van het oog van 
den vogel. Dit bestaat uit een witten cirkel bij de echte, en 
rechts er van is de snavel in drie lijnen geteekend en loopt 
de middenste lijn tot het uiterste punt van den bek. Bij de 
valsche daarentegen bestaat het oog uit een onregelmatige, 
langwerpige vlek van wit, die doorloopt tot den bek, en is 
deze laatste eenigszins geopend. Bij de echte bestaat de 
vlaggestok in den rechter benedenhoek, die achter het lint 
van het devies loopt, achter het woord „Macht" uit één duide
lijke streep, die het wapen daarboven b ij n a raakt, doch bij 
de valsche bestaat deze stok uit t w e e strepen en raakt 
steeds het wapen. Er zijn nog andere afwijkingen, maar ik 
denk dat ik hiermede voorloopig kan volstaan. 

Ik zal nu teruggaan tot de eerste Duitsche zegels, die in 
Transvaal in 1869 en 1870 ontvangen waren. Moet men deze 
als officieel beschouwen? Sommige specialisten zijn van mee
ning van niet (mr. Jeppe, die over de geheele controle te be
schikken had, verzekerde mr. Tamsen, en ook publiceerde hij 
dit later, dat niet alleen de zending van 1869, doch ook die 
van Februari 1870 alle aan handelaren verkocht waren in 
Mei 1870). Op deze verklaring baseer ik mijn meening, dat 
deze zegels wel degelijk als officieel te beschouwen zijn. Wie 
had de controle over den verkoop ? Natuurlijk Jeppe in zijn 
kwaliteit van postmeester-generaal. Hij dus was de aange
wezen persoon en als zoodanig aangesteld om de zegels be
schikbaar te stellen voor het publiek en andere aanvragers. 

Veronderstellende, dat Jeppe niet alle voorradige zegels 
aan handelaren had verstrekt, doch een kleine hoeveelheid 
voor het publiek gereserveerd had (iets, wat hij feitelijk had 
moeten doen), dan had hij aan alle verplichtingen voldaan. 
Indien hij opzettelijk de zegels, of laat ons zeggen: drukken, 
aan handelaren verstrekt had met het doel hen te bedriegen 
— iets waartoe ik hem niet in staat achtte — dan had hij 
zich zeker aan een misgreep schuldig gemaakt. Doch wat 
had hij nu werkelijk gedaan? Hij verkocht zegels zooals ziJ 
waren, deze als wettig betaalmiddel beschouwend en geldig 
als wettig betaalmiddel tot het vervoeren der post. Als zoo
danig had hij volkornen het recht deze zegels te rekenen als 
officieele stukken en mocht hij deze dan ook als zoodanig 
van de hand doen. 

Daarom ben ik van meening, en niemand zal my', zonder 
beter steekhoudende argumenten, van het tegendeel kunnen 
overtuigen, dat deze zegels officieel waren, daar zij door de 
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«• 
hoogste autoriteit in het land van uitgifte verstrekt waren. 

Mr. Jeppe verschafte aan mr. Tamsen de volgende uit
treksels uit zijn boeken, waaruit blijkt dat hij tusschen 1 Sep
tember 1869 en 30 Maart 1870 verkocht 4800 stuks van 1 
penny, 800 stuks van 6 pence en 400 stuks van 1 shilling; 
dat zou dus zijn voor f 20 van elke waarde. Dit klopt met de 
cijfers van de gezonden zegels uit Duitschland. De zegels 
waren op wit, middelmatig dik papier gedrukt, en de kleuren 
bestonden uit 1 d. licht oranje-vermiljoen, de 6 d. ultramarijn
blauw, de 11- donker groen. Ongetwijfeld waren sommige de
zer zegels bestemd voor een postaal doeleinde en zijn er ook 
werkelijk eenige als zoodanig gebruikt. In gebruikten toe
stand zijn zij zeer schaarsch, wat de 1 d. en 6 d. betreft, doch 
van de shilling-waarde is geen enkel exemplaar bekend. Zegels 
zonder roulette werden niet uitgegeven; toch bestaan hier
van enkele exemplaren. De schaarsche gestempelde exemplaren 
zijn vermoedelijk afkomstig van de brieven door mr. Jeppe 
aan de handelaren geschreven. 

Volgens mijn gegevens bestaan er 5 verschillende drukken 
van Viljoen in drie verschillende waarden, welke alle aan hun 
afwijkingen te herkennen zijn, doch moeilijker, zoo niet on
mogelijk, is dit vast te stellen bij de diverse drukken van 
Borrius of de Stamp Commission, omdat de data van in
levering zoo snel opeenvolgen, dat men soms drie drukken 
als één zou kunnen beschouwen. 

Ik zal u nu den inhoud der vier brieven van Viljoen mede-
deelen, en we kunnen daaruit het een en ander vernemen om
trent de verschillende drukken. 

2 April 1870. 
Ik heb de eer u per deze post te zenden: 
12480 zegels van 6 d. £312. 0. O 
6840 zegels van 1/- 28.10. O 

Tevens moet ik u berichten dat mijn voorraad papier uit
geput is geraakt en dat het een zeer moeilijk werk was op 
gegomd papier te drukken. Het papier kon niet vlak liggen 
en hierdoor ontstonden nogal misdrukken. Als u behoefte hebt 
aan postzegels, zendt mij dan papier en deel mij mede hoeveel 
zegels u noodig heeft van elke soort. 

24 April 1870. 
Met deze post zend ik u de volgende zegels: 
214 vellen van de 1/- zegels — 8560 £428.—.— 
107 vellen van de 1 d. zegels — 4280 17.16. 8 
Ik wachtte tevergeefs op het instrumentje dat u mij be

loofde te zenden in uw brief van 6 April. Ik heb niets, zelfs 
geen brief ontvangen. Ik was daarom in twijfel wat ik doen 
moest. U zegels te zenden ongesneden (zonder roulette; L. 
d. R.) of ze te houden, temeer daar u zich beklaagde dat ik 
de vorige zegels niet gesneden had, doch dit Icon ik niet doen 
wegens tijdgebrek. In aanmerking nemende den op handen 
zijnden datum van uitgifte, heb ik toch maar bovengenoemde 
zegels opgezonden. Of de gom naar genoegen is, weet ik niet, 
doch deze schijnt niet goed te drogen. Uw broeder heeft haar 
samengesteld. Het was beter geweest indien een hoeveelheid 
gom met de pers toegezonden ware geworden. Ik hoop nu het 
instrumentje spoedig te ontvangen. 

7 Mei 1870. 
Naar aanleiding van uw brief van 27 April zend ik u een 

voorraad 6 d. zegels ter waarde van £ 120.- van de gedrukte 
hoeveelheid van £ 200.-.Intusschen ben ik bezig de 1 d. en 
six pence zegels klaar te maken en zend deze per volgende 
post. De andere zijn nog niet gesneden, daar ik op gom moest 
wachten. Wat betreft uwe opmerking omtrent gom, deze is 
volkomen juist. Ik trachtte de gom zoo dun mogelijk te maken, 
doch wegens het natte seizoen wil zij niet vlug drogen; daar
om raad ik u aan, als de vellen vastplakken, deze met heet 
water van elkaar te scheiden, wat zeer gemakkelijk gaat. 

2 July 1870. 
Ingesloten heb ik de eer u de volgende zegels te zenden: 
205 vellen t.w. 12200 zegels van 6 d. £305.—.— 
101 vellen t.w. 4040 zegels van II- 202.—.— 
194 vellen t.w. 7760 zegels van 1 d. 36. 6. 8 
Daar de verf (inkt; L. d. R.) is opgeraakt, wil mij (zoo 

mogelijk) van andere voorzien. 
M. J. VILJOEN. 

Uit de hierboven aangehaalde brieven kunnen wij vier van 
de vijf verschillende drukken herkennen. Al deze zegels wer
den gedrukt met de inkten (een blik voor elke kleur) uit 
Duitschland verzonden tegelijkertijd met de platen, en of
schoon de inkt in de blikken koekte door de warmte en ook 
door het intrekken van den inkt in diverse soorten gebezigd 
papier, is toch elke waarde iJi h o o f d t i n t gelijk. Dus men 
herkent onmiddellijk de 1 d. aan den karmijnrooden tint, de 
6 d. aan het doffe ultramarijnblauw en de II- aan den donker
groenen tint. 

Ik zal nu overgaan de verschillende drukken der waarde 
te ontleden en te rangschikken. 

Uitgifte I, Een penny. 
(a) . 6840 zegels van 4 April 1870, gedrukt door Viljoen, 

in karmijnrood. Hard doch glad papier, gezonden uit Duitsch
land, vooraf gegomd. Deze zegels zyn goed te herkennen aan 
den niet zuiveren druk, veroorzaakt door het drukken op 
vooraf gegomd papier. De gom is voorzien van ontelbare 
barstjes. 

(b). 4280 zegels geleverd 26 April 1870. Inkt zooals de 
vorige, doch gedrukt op inheemsch papier en eigengemaakte 
gom. Hier is de gom een goed herkenningsteeken, daar zij een 
lichte bruine kleur heeft en niet goed geschikt is om zegels 
vast te hechten. Zij werd aangebracht met een hard styf 
borsteltje, waardoor min of meer strepen ontstonden. Deze 
soort heb ik niet met roulette aangetroffen. 

(c). 4320 zegels geleverd 24 Mei 1870. Op wit glad papier, 
tamelijk zuivere druk, gom van beter gehalte en glimmend. 
De hierboven aangehaalde brief toont aan dat men trachtte 
betere afdrukken te leveren. Ongetand en roulette. 

(d). 77C0 zegels van Juli 1870. Papier als het vorige, gom 
dikker en geler. Op dezen datum drukte Viljoen alle drie 
waarden en verbruikte alle nog voorradige inkten uit Duitsch
land. Deze serie staat bekend als de „smudgy" (gesmeurde) 
serie, ontstaan doordat de inkt korrelig en droog was, waar
door men soms heele brokken gedroogden inkt op de zegels 
aantrof. Alle deze zegels waren roulette. 

De zespence waarde. 
(a). 12480 zegels, geleverd 4 April 1870, gedrukt door Vil

joen, in ultramarijnblauw op gegomd papier. Deze waarde is 
beter gedrukt dan de 1 d. (a) en niet zoo onduidelijk. Het 
papier is de beste gids. In ongebruikte exemplaren is het 
hard en weerbarstig, doch bij afgeweekte exemplaren voelt 
het veel zachter aan. Deze zegels waren niet voorzien van 
roulette toen zij door den drukker verzonden werden, daar hij 
het instrumentje nog niet ontvangen had. Over het algemeen 
werden deze zegels ongetand uitgegeven. Later verschenen 
zij met roulette. Dit is geschied, volgens mijn meening, door 
den postmeester-generaal te Pretoria, die dit instrumentje 
een tijdje in zijn bezit had. Dit leid ik af uit het feit, dat ik 
een exemplaar in mijn bezit had met datum 4 Mei 1870, met 
roulette, dus slechts v i e r dagen nadat deze zegels in om
loop werden gebracht. Door dit exemplaar was ik in de ge
legenheid later nog menig exemplaar te ontdekken, en alle 
met roulette en voorzien van den blauwen kringstempel. 

(b). 4800 zegels uitgifte 10 Mei 1870. De hierboven aan
gehaalde brief van 7 Mei toont aan dat deze 120 vellen zeer 
nauwkeurig van roulette voorzien werden. De gom is wit en 
glad, het papier is niet zoo hard en weerbarstig als (a) en 
ofschoon de inkt niet zoo vloeiend is als in de eerste zending, 
is hij niet zoo vlekkerig als die der volgende zending. 

(c). 12200 zegels van 4 Juli 1870. Deze zegels behooren 
weder tot de z.g. „smudgy" serie als boven beschreven. Deze 
serie wijkt beslist af van alle zegels, later gedrukt. 

De een shilling waarde. 
(a). 8560 zegels geleverd 26 April 1870, door Viljoen ge

drukt. Deze zijn evenals (b) van de 1 d. waarde te herkennen 
aan de doffe en gestreepte gom. Ongetand. 

(b). 4040 zegels geleverd 14 Juli 1870. Deze zijn van den
zelfden druk als dien beschreven van 4 Juli van de andere 
waarden, n.1. vlekkerige en droge inkt. 

En hiermede zal ik dit artikel eindigen, daar de volgende 
drukken door Borrius vervaardigd zijn, en later door de 
Stamp Commission, en dus tot een andere periode behooren. 
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Misschien dat ik later hierop terugkom, doch nu ontbreekt 
mü hiervoor de tiJd. 

Ik hoop, dat dit artikel het zijne er toe heeft bijgedragen 
eenige klaarheid te brengen in deze zoo uiterst moeilijke 
zegels. 

* * * 
In aansluiting op het voorafgaande is het van belang den 

volgenden bnet te publiceeren, die onder oude papieren te 
Berlijn bij een postzegelhandelaar gevonden werd en die ons 
met sommige dingen beter op de hoogte stelt en ook nog 
eenige twijfelachtige vraagstukken oplost. (Vertaling). 

Hoofdpostkantoor Potchefstroom, 
Zuid Afrikaansche Republiek, 

30 Maart 1870. 
Herrn Adolph Otto, Hofgraveur, 
Güstrow, Mecklenburg-Schwerin. 

Geachte Heer. 
In antwoord op uw schrijven van 22 Januari j.1., hetwelk 

op den 16en Maart in mijn bezit kwam, spijt het miJ zeer, 
dat u mij niet de twee datumstempels, zegelstempels enz. toe
zond, daar ik hierom zeer verlegen ben. De betaling en het 
restantje, dat ik u nog schuldig ben, ten bedrage van Thaler 
55,36, zal u ter hand gesteld worden en u behoeft hiervoor 
geen vrees te hebben. Indien mijn broeder in zijn brief miJ 
hierop niet opmerkzaam gemaakt had, had ik dit totaal 
vergeten. 

Mijn broeder zendt mij nu de volgende rekening: 
Balans van de oude rekening 
Voor de 3 d. plaat en origineele stempel 
Voor datumstempels 
9 zegelstempels ä Th. 4,— 
9 papierstempels met pers ( ? ; L. d. R.) 

Kisten en verpakking 

Totaal 

Th. 55,36 
13,— 
20,— 
36,— 
54,— 

178,36 
6,12 

Th. 184,48 
Om deze som te vereffenen heb ik de volgende regeling 

getroffen. 
Gelieve van de 3 d. plaat een hoeveelheid vellen te drukken, 

z o o a l s u my r e e d s e e n t o e g e z o n d e n h e e f . t (ik 
spatieer; L. d. R.) in violet, gegomd en met roulette, en ver
zend hiervan voor ^ 5.- tien vellen van veertig zegels aan ieder 
der onderstaande adressen: 

£ 5 waarde aan de firma Stafford Smith & Co., Brighton, 
Engeland. 

£ 5 waarde aan de firma E. S. Gibbons, Plymouth. (Later 
bekend als Stanley Gibbons; L. d. R.). 

£ 5 waarde aan de firma Alfred Smith & Co., Bath. 
£ 5 waarde aan de firma W. Dudley Atlee, Esq., Birming

ham. 
£ 5 waarde aan de firma Dr. C. W. Viner, 34 Benbighstreet, 

Pimlico, London. 
Brieven te frankeeren en aan mij te crediteeren. 
Vermoedelijk zullen eenige der bovengenoemden meer dan 

voor £ 5.- verlangen van de 3 d. zegels, en ik heb hun ge
schreven, dat zij zich alsdan regelrecht tot u kunnen wenden. 
Ik heb nog veel meer bestellingen te doen en doe zulks per 
deze. 

Ik wensch nog 12 stempels voor lakverzegeling voor 12 
verschillende postkantoren hier te lande. De stempels moeten 
voorzien zijn van een posthoorn in het midden in plaats van 
het wapen en ter grootte van een shilling. De graveering 
moet zijn een posthoorn in het midden en daaromheen POST
KANTOOR POTCHEFSTROOM Z.A.R. De andere moeten 
luiden: 

Postkantoor Utrecht. Postkantoor Bloemhof. 
Postkantoor M. W. Stroom. Postkantoor Nijlstroom. 
Postkantoor Heidelberg. Postkantoor P. P. Rust. 
Postkantoor Rustenburg. Postkantoor Lijdenburg. 
Postkantoor Pretoria. Postkantoor Rostabelo. 
Postkantoor Marico. j _ _ ^ 

Zoodra u de zegels voor de Engelsche firma's gedrukt en 
geleverd heeft, gelieve dan mij voor £ IOC- (200 vellen) van 
veertig stuks, gegomd en met roulette, te verzenden via En
geland en geadresseerd aan Fre. Jeppe, postmeester-generaal, 
Potchefstroom, Zuid Afrikaansche Republiek, Zuid Afrika, via 
Cape Town. De twee platen, met de stempels en zegels goed 
te verpakken in een stevige kist als boven geadresseerd en 
verzenden per stoomboot via Engeland en Cape Town naar 
Nalal. Adres aan J. Duitzelman, Pruisisch consul te Durban, 
Natal. Verzendt alles zoo spoedig mogelijk. Zendt mij tege
lijkertijd met de 3 d. plaat een hoeveelheid papier voor de 
verschillende postzegels, doch minstens vier- ä vijfmaal de 
hoeveelheid die u mij reeds gezonden heeft. Het papier der 
vellen moet echter van grooter formaat zijn dan het vorige, 
het moet zoo groot zijn om twee platen tegelijkertijd te kunnen 
bedrukken op een gewone pers, en niet gegomd. 

Het reeds gezonden papier was ontoereikend en te klein 
van formaat, zoodat het bedrukken zeer bemoeilijkt werd, te_ 
meer daar het papier aan een kant gegomd was. Ik wensch 
ook een voorraad van vier kleuren verf ( inkt?; L. d. R.); 
rood, blauw, groen en lila. De toegezonden hoeveelheid was te 
gering. 

Ik hoop dat u mijn verschillende instructiën nauwkeurig 
zult ten uitvoer brengen en goed begrijpen en zonder ver
traging zult toezenden. 

Hopende spoedig van u te hooren, 
uw dienstwillige dienaar, 

(w.g.) F. JEPPE. 

taiften 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

AFGHANISTAN (Mei 1932). 
Verdere waarden van de nieuwe 

serie: 
10 pools, bruin. 
30 „ rood. 
60 „ lilarood. 

De twee eerstgenoemde waarden 
zijn in het staand, de 60 pools en de 
40 (vermeld in het Mei-nummer) in 
liggend formaat. 

Het papier heeft geen watermerk. 

AUSTRALIË. 
Frankeerzegel, koerseerend koningstype, papier met het 

meervoudig watermerk C of A en kroon: 
5 pence, bruinoranje. 

Onze getrouwe correspondent, de heer Belmonte te Sydney, 
meldt de verschijning (in beperkte oplaag) van den opdruk 
O.S. in zwart op de Sydney Harbour Bridge zegels, beschreven 
in het vorige nummer. 

De overdrukte waarden zijn de 2 en 3 pence. 
BELGIË. 
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Als eerstel ingen der bereids aangekondigde nieuwe serie 
f rankeerzegels zijn te melden: 

2 centimes, l ichtgroen (oogs t e r ) . 
5 „ oranjerood (Mercur ius ) . 

10 „ olijf bruin (oogs t e r ) . 
20 „ violet (Mercur ius ) . 
25 ,, karmijn (oogs te r ) . 
35 groen (Mercur ius ) . 
75 „ bruin (kleine kon ingskop) . 

Zooals bereids gemeld is de Mercur ius- teekening afkomst ig 
van Pellens, het oogster - type van Buisseret . De zegels zijn 
gedrukt in de s taa tsdrukker i j te Mecnelen. 

Voorts werd de koerseerende serie aangevuld met in het 
gebruikelijke konings type : 

2,50 fr., donkerbruin. 
De expi-esse-zegel, 2,45 fr., gezichi, op Eupen, werd in rood 

overdrukt met nieuwe w a a r d e ; de verval len waarde werd door
gehaald met een rood k ru i s : 

2 fr. 50 Oü 2 fr. 45. 
De serie portzegels werd ui tgebreid me t : 

1 franc, violet. 
1,50 fr., grijsolijf. 

Ir . Van Caspel harteli jk dank voor onverwijlde toezending. 
Genoemde heer zendt ons tevens , vlak voor he i uit luiden 

van dit zegeltje, de 75 cent imes roodbruin ( leeuwentype) in 
een tête-bêche paar t je . 

BELGISCri -CONGO. 
Opdruk m rood op f rankeerzegel der ui tgif te 1923: 

3 F 25 op 3 francs , sepia. 
BOLIVIA (Maar t 1932). 
Por tzegel in de nieuwe teekening, dr iehoek: 

15 centavos, oranjegeel . 

BRAZILIË . 
Luchtpostzegels , u i tgegeven t e r gelegenheid van het bezoek 

van het luchtsship „Graf Zeppel in": 
3 $ 500 op 5000 reis , blauwviolet . 
7 $ 000 „ 10000 „ v/ijnrood. 

De waarde-opdruk, met daarboven het woord Zeppelin, werd 
gep laa t s t op vorens taande f rankeerzegels der ui tgif te 1928-
1931. De oplaag bedraagt 100000 resp . 75000 exemplaren. 

BRITSCH-HONDURAS. 
Tot leniging van den nood, ve roorzaak t door den wervel

s torm op 10 September 1931, waarbij de hoofdstad Belize 
grootendeels werd verwoest , versohenen onders taande f ran
keerzegels der koerseerende seris met den' opdruk in zwar t : 

B E L I Z E 
ü. 11 

C 

3 c. 
4 c. 

Q̂  P L U S 
3 CiENTS 

Aldus zijn te melden: 
1 c. + 1 cent, groen (Yver t nr . 103). 
2 c. + 2 cents, rood (Yver t nr . 104). 

3 cents, oranje (nieuwe waarde , zelfde t y p e ) . 
4 cents, grijs (Yver t nr . 105). 

5 c. -f- 5 cents, u l t ramar i jn (Yver t nr . 95). 
De opdruk 4 cents is in rood aangeb rach t . 
N a a r verluidt zijn de zegels in de volgeiide aanta l len ge

d ruk t : 1, 2 en 4 cents elk 90000, 3 en 5 cents elk 180000 s tuks . 

BRITSCH-INDIE . 
Frankeerzege ls , koerseerende teekeningen, lokale d ruk : 

9 pies, donkergroen. 
1 a. 3 p., purper . 

Dienstzegels, opdruk „Service" op f rankeerzegels in lokalen 
druk : 

9 pies, donkergroen. 
1 a. 3 p., purper . 
2 annas , vermiljoen. 
2yi annas , oranje. 

B U L G A R I J E . 
Luchtpostzegels in nevenstaande tee

kening, vl iegtuig boven het klooster van 
Rila, de geliefkoosde verblijfplaats van 
wijlen den Engelschen journal is t Bour-
chier (afgebeeld op de serie van 1922): 

18 lewa, groen. 
24 „ rose. 
28 „ ul tramari jn. 

De zegels v/erden ui tgegeven van 9 
to t 29 Mei j .1. ter gelegenheid van de 
vlucht (en) Sofia-Strassburg, w a a r een 
luchtpost tentoonstel l ing werd gehouden. 

De oplaag bedraag t 50000 series. 
F i r m a Keiser & Zn. te ' s -Gravenhage 

dank voor bericht. 
Frankeerzege l , koningstype der koerseerende 6 en 10 lewa: 

12 lewa, bruin. 

CHAMBA. 
Frankeerzege l s van Brit&ch-Indië, lokale druk, overdrukt 

met „Chamba S t a t e " : 
iy< annas , karmijn. 
2 a. C pies, oranje. 

COLUMBIA. 
Frankeerzege l s in nieuwe teekenin

gen, kiekjes op het land, papier met 
het wa t e rmerk golf lijnen: 

1 c , groen. (Smaragd-mi in ; S ) . 
2 „ rood. (Petroleumveld; S ) . 
5 „ bruin. (Koff ieplantage; L ) . 
8 „ blauw. (Pla t ina-mijn; L ) . 

10 „ oranjegeel (Goud-mijn; S ) . 
De zegels zijn gedruk t door Wate r -

low & Sons te Londen. 

COOK-EILANDEN. 
Frankeerzege l in nevens taand for

maa t , beeltenis van koning George I I : 
1 sh., violet en zwar t . 

F R A N K R I J K . 

De 3 francs, gri jsblauw, ka thedraa l van Reims, verscheen 
in een eenigszins gewijzigde ui tvoer ing (he rg ravee r ing) . 

G R I E K E N L A N D . 
De in het Maa r t -nummer aangekondigde opdrukken op 

zegels der ui tgif ten 1927-1928 zijn thans verschenen: 
1 dr. 50 op 5 drachmen, blauwviolet en zwar t (Yv. 373). 
1 dr. 50 op 5 drachmen, wijnrood en zwart (Yv. 374). 
4 dr. op 6 drachmen, groen (Yv. 368). 

Het jongste Bulletin Mensuel meldt, dat deze opdrukken in 
de volgende aanta l len zijn ve rvaa rd igd : 6.258.000 respect ieve
lijk 6.592.000 en 3.449.900 s tuks . 

1^^ 

u :fei ̂ bi. 
Lyk^ÄI 

I E R L A N D . 

~*MCMXXXII* 

)^A^tMAAAJUk*JkAAi 

De teekening, 
G. Atkinson. Zij 

F rankeerzege l s , t e r gelegenheid van net 
In te rna t ionaa l Euchar is t isch Congres, ge 
houden te Dublin in Jun i : 

2 pence, gri jsgroen. 
3 „ blauw. 

De zegels zijn gedrukt op papier met het 
wa te rmerk „S. E ." in monogram. 

Deze congressen, waarvan het eers te in 
1881 te Lille gehouden werd, t rekken meer 
en meer belangstel l ing in de Roomsch-
Katholieke geloofswereld; het congres te 
Dublin werd door honderdduizenden be
zocht, 

voor beide zegels dezelfde, is afkomst ig van 
s tel t het kruis van Cong voor, een schi t terend 
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werks tuk van goud en zilver, in de twaalfde eeuw vervaard igd 
voor Turlough O'Connor, koning van Connaught . Het is 2) / 
voet hoog en overdekt met Keltische versierselen; het berus t 
t hans in het le rschc Isat ionale Museum. 

IRAQ. 
De m het Meinummer vermelde opdrukken zijn nog aan te 

vullen met : 
anna, groen (opdruk rood) . 

roodbruin (opdruk g r o e n ) . 

De serie courantenzegels werd aangevuld m e t : 
1 lita, oranjegeel . 

Papier met het w a t e r m e r k swast ika . 

2 fils op 
4 „ „ 1 

Dienstzegel : 
4 fils op 1 anna, roodbruin. 

De definitieve f rankeerzegels hebben niet l ang op zich l a ten 
wachten. In het koerseerende koningstype, doch met de waarde 
fils of dinar zijn verschenen: 

3 fils, groen. 
5 „ grijs. 
8 „ rood. 

10 „ grijsgeel. 
15 „ blauw. 
20 „ oranje. 
25 „ l i larose. 
30 „ bruinolijf. 
40 „ grijsviolet. 
50 „ l ichtbruin. 
75 „ ul t ramari jn . 

100 „ groen. 
200 „ rood. 

'/j dinar , donkerblauw. 
1 „ lila. 

Op de beide hoogste waarden prijkt de koning in nat iona le 
kleedij. 

Dezelfde waarden, in ongewijzigde kleuren, zijn eveneens 
verschenen als dienstzegels met den opdruk „On Sta te Service" 
(twee regels voor de lagere , één regel voor de waarden 50 fils 
en hocge r ) , waaronder de Arabische opdruk. 

L E T L A N D . 

Wcld:idigheidszegcls, ten guns te van den l ands torm, welke 
tien j aa r bes taa t . Papie r met het wate rmerk swas t ika : 

6—25 sant imi, sepia en bruinviolet; défilé van den land
s torm. ( L ) . 

7—35 sant imi, donkergroen en blauwviolet ; mil i ta i re 
oefeningen. (L ) . 

10—45 sant imi , olijf groen en sepia; verbinden van een 
gewonden soldaat . ( S ) . 

12—55 sant imi, donker wijnrood en olijf groen ; keuken
wagen. (S ) . 

15—75 sant imi, oranje en bruinviolet; generaa l Jan i s Ba
lodis. ( S ) . 

Het eers te geta l geeft de f rankeerwaarde , het tweede de 
to ta le verkoopwaarde weer. 

Het zijn al zeer kinderacht ige voorstel l ingen in een genre , 
dat men hoopte achter zich te hebban. 

De zegels zijn ge tand en ongetand verschenen; do oplaag 
bedraag t 12000 series. 

L I E C H T F N S T E I N . 

Z ^ 

De in het vorige nummer aan
gekondigde dienstzegels zijn nu 
verschenen. De opdruk bes taa t 
uit „Regier imgs Dienstsache", 
waarboven een kroon ; hij werd in 
verschillende kleuren aange
bracht . Aldus zijn te melden van 
do koerseerende ser ie : 

5 r., groen (opdr. z w a r t ) . 
10 ,, violet (opdr. rood) . 
20 „ karmijn (o. blauw) . 
30 „ ul t ramar i jn (o. rood) . 
35 ., groenzw. (o. z w a r t ) . 
50 „ grijszw. (o. b lauw) . 
60 „ gri jsgroen (o. rood) . 

1 fr. 20, bruin (o. groen) . 
Zooals wij reeds meldden mogen deze dienstzegels niet aan 

het publiek worden verkocht . 
NABHA. 
Opdruk „Nabha S t a t e " in zwar t op f rankeerzegel Britsch

Indiè, lokale dfuk: 
2 rupees , oranje en karmijn. 

IMMUHMMUUM 

N E P A L . Frankeerzege l s in ' eenigszins ge
wijzigd type der uitgif te 1907 — 
ïchaduwlijnen zwaarde r en Inschrif
ten veranderd —, papie r zonder wa
te rmerk : 

2 pice, bruin. 
4 „ groen. 
8 ,, karmijn. 

13 „ bruinl i la . 
24 „ oranje. 
32 „ blauw. 

1 rupee, roodoranje . 
5 rupees , roodbruin en zv/art 

De zegels zijn gedruk t door Perkins , Bacon & Co. te Londen. 
NICARAGUA (Apr i l 1932). 
Het Bulletin Mensuel meldt als nakomer t jes van de opdruk

serie 1931: 
5 centavos, geel (Yver t nr. 522). 

25 „ bruin (hoofdpos tkantoor) . 
Volgens dezelfde bron zijn met den z v/ a r t e n opdruk 

,.Oficial" te melden de volgende f rankeerzegels van vroegere 
ui tgif ten: 

1 centavo, olijf (Yver t nr . 516). 
1 „ olijf (nr . 559; . 
2 centavos, karmijn (nr. 430). 
2 „ karmijn <nr 560). 
8 „ l ichtblauw (nr. 519). 
3 „ blauw (nr. 531). 
4 „ blauw (nr . 521). 
5 ,, gri jsbruin (nr. 523). 
5 ,, gri jsbruin (nr . 562). 
6 „ bruin (nr . 525). 

10 „ roodbruin (nr. 527). 
15 „ rood (nr . 528). 
15 „ rood (nr . 563). 
20 „ oranje (nr . 5S0). 
25 „ violet (nr . 531). 
25 ,. bruin (hierboven vermeld ) . 
25 , violet (nr . 564). 
50 „ groen (nr . 533). 

1 colon, geel (nr . 535). • 

■ I D e e e r s t v e r s c h e n e n B r i t s c h e K o l o n i a l e Z e g e l s . Ik maak hiermede bekend, dat ik uit elkaar heb gehaald een waardevolle collectie. 
waarvan de zegels alle m goede conditie zijn — Mjoie zichtzendingen kunnen op verzoek toegezonden worden tegen eenderde vaa den catalogusprijs

Referemien verzocht — J . B I R D , 6 W e s t H i l l R o a d , I w o n d o n , S . W . 1 8 . 
Daar de prijzen in Engelsth geld zijn, wordt daardoor een verdere belangrijke korting verkregen {99) 11 
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Voorts meldt het Bulletin nóg den dienstzegel, opdruk „Ofi
cial" in rood op frankeerzegel, Yvert nr. 526: 

10 Centavos, donkerblauw. 
Wanneer men let op de zeer lage oplaagcijfers van meer

dere dezer nieuwgeborenen ontkomt men niet aan den in
druk met maakwerk te doen te hebben. 

NIUE. 
Frankeerzegel, als vermeld onder Cookeilanden: 

1 shilling, violet en zwart op rose. 

PAPUA. 
Opdruk op frankeerzegel, koerseerend type: 

9 d. op 2/6, rose en bruinlila. 

PARAGUAY (Mei 1932). 
Verdere waarden der Zeppelin luchtpostzegels, driehoek: 

2 pesos, groen. 
8 „ rood. 

20 „ bruin. 

PERU. 
Werkloozenzegels, gewoon formaat. De teekening stelt 

werkloozen voor met gevouwen armen. Het opschrift luidt 
„Pro Descocupados" (Voor de werkloozen). 

Te melden zijn: 
1 centavo, grijs. 
2 centavos, geel. 

POLEN. 
Herinneringszegel ter ge

legenheid van den 200en ge
boortedag v. George Wash
ington: 

30 groszy, bruinrood. 
De buste van Amerika's 

vrijheidsheld naar het schil
derij van Gilbert Stuart, is 
geflankeerd door de por
tretten van de Polen Casi
mir Pulaski (rechts) en 
Thaddeus Andrej Kosciusko 

(links), die onder de bevelen van Washington dienden. Eerst
genoemde, liet zijn leven voor de zaak der vrijheid; in 1931 
gaven de V. S. van NoordAmerika een herinneringszegel uit 
me' het portret van Pulaski (Yvert nr. 29C). 

Kosciusko, d2 laatste opperbevelhebber van de oude Pool
sche rcpubMek, trok in 1776 naar Amerika en werd brigade
generaal Hij stierf in 1816 te Solothurn (Zwitserland); zijn 
stoffelijk overschot werd in 1818 op last van czaar Alexan
der I in do kathedraal van Krakau bijgezet. Deze daad van 
den Russischen heerscher was een erkenning van zijn hoog
achting voor Kosciusko, zijn vijand, die de gedane belofte ge
stand deed om nimmer weder de wapenen tegen Rusland op 
.■■e nemen, niettegenstaande Napoleon I hem daartoe in 1806 
wilde overhalen. 

Het zegel, fraai van uitvoering, is vervaardigd op de P(>ol
sche staatsdrukkerij en op wit, gestreept papier zonder water
merk. De toakening is van Riszard Kleczewski; de graveering 
van Wlodzimierz Vacek. 

Firma Voet te Rotterdam dank voor toezending. 

l ^ ^ i S 

I êl 
^^^MPQlMé. 

BE 
" 

; 

i 

RUMENIE. 
Herinnetingszegel, 500e sterfdag van 

prins Alexander den Goeden: 
6 lei, bruinkarmijn. 

Het is gedrukt op papier met bet m 
hét vorige nummer vermelde uisuwe wa
termerk. 

Deze Alexander was vanal 1400 prins 
\ a i Moldavië; hij heeft onder en tegen 
zijn zwager den koning van Polen zijn 
robbertje terdege meegevochten, maar 
schijnt toch zooveel goede eigenschappen 
te hebben bezeten, dat wij hem na vijf 
eeuwen opnieuw in dankbaarheid gaan 
herdenken! 

RUSLAND. 
Hierbij het type der in het vorige 

nummer vermelde expressezegels: 
5 k., sepia. (S). 

10 „ violet. (L). 
80 „ groen. (L). 

Onderstaande waarden der uitgifte 
19291930, papier met het watermerk 
Grieksche rand, zijn geheel onver
wachts ongetand verschenen. De reden 
waarom, is ons tot op heden onbekend. 

Te melden zijn: 
4 k., lila; boerin. 

10 „ olijf; kop van boer, werk
man en soldaat. 

30 „ grijsviolet; fabrieksarbeid
ster. 

TOUVA. 
Opdruk „TbBA POSTA" en waarde op frankeerzegels der 

koerseerende uitgifte: 
1 k. op 40 k., rose en bl. 

groen. 
2 „ „ 50 „ zwart, gr. 

en br.rood. 
3 „ „ 70 „ karmijn en 

geelolijf. 
5 „ „ 8 „ bruin, kar

mijn, bl.groen. 
15 ,, „ 14 „ bl.violet en 

oranje. 
10 „ zwart, groen en r.

bruin. 
De laatste kreeg geen waardeopdruk. 
Maison Fischer te Parijs dank voor toezending. 
TURKIJE. 

Frankeerzegels in nevenstaande teeke
^ ning, buste van Mustapha Kemal Pasja: 

l'A kurus, karmijn. 
10 „ bruinzwart. 
12 „ grijsbruin. 
1214 „ donkerblauw. 

In nieuwe teekening, groot staand for
maat, zijn to melden de volgende toeslag
zegels, waarvan het gebruik elk jaar van 
20 tot 30 April verplichtend is en waarvan 
de opbrengst bestemd is voor het jeugd

■ werk: 
1 kurus, olijf en rood. 
2J^ ,. bruin en rood. 
5 „ groen en rood. 

25 „ grijs en rood. 
20 paras op 1 kurus (hiervoren vermeld). 
3 kurus „ 1 „ (hiervoren vermeld). 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Herinneringszegel aan J. Sterling Mor

ton, den man die in 1872 in Nebraska den 
eersten boomaanplantdag (ArborDay) 
bevorderde. Het is gedrukt in gewoon 
formaat: 

2 cents, karmijn. 
Het zegelbeeld stelt het planten van 

een boom door schoolkinderen voor; het 
Amerikaansche voorbeeld is in den loop 
der jaren door tal van andere landen 
gevolgd. 

ZUIDRHODESIA. 
Frankeerzegel in het koerseerend koningstype, papier met 

het meervoudig watermerk in sierschrift: 
134 pence, bruin. 

Ter vervanging van de 2 en 3 pence der koerseerende uit
gifte, waterval, welke ^iet voldeden, zijn dezelfde waarden 
verschenen in het formaat en met de afbeelding van den Vic
toriawaterval der serie van 190B van de Britsche ZuidAfrika 
Company. 
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Te noteeren zijn: 
2 pence, bruin en groen. 
3 ,, grijsMauw. 

Deze waarden zijn gedrukt op papier zonder wate rmerk . 

Z W I T S E R L A N D . 
Ter her inner ing aan het feit, dat 50 

j a ren geleden de St. Gothardbaan in 
• ^ ' ^ W ^ gebruik werd genomen (1 Jun i 1882) 

versrhenen drie speciale zegels : 
10 centimes, bruin. 
20 „ rood. 
?0 „ blauw. 

Op eers tgenoemde waarde is afge
beeld de ingenieur Louis Favre , leide)
van den tunnelbouw; op de tweede Al
i red Escher, Züricher s t a a t s m a n , die in 
woord en geschrif t den aan leg van deze 
gewicht ige spoorwegverbinding bevor
derde, evenals Emil Welti (afgebeeld op 
de 30 cent imes) . 

De opschriften zijn in de drie landstalen vermeld; op de 
10 centimes in het Fransch , op de 20 in het Duitsch en op de 
30 in het I ta l iaansch. 

Het papier draag t het wate rmerk kru i s ; t eekening en gra 
vure zijn van K. Bickel, de druk van de f i rma Orell Füssl i te 
Zurich. 

De zegels worden zonder ex t ra toes lag verkocht ; hun gel
digheidsduur is voorloopig bepaald to t ultimo December a.s. 

F i r m a Zumstein te Bern vriendelijk dank voor toezending. 
V. B. 

AMMMAMiMM 

îeuiVc Uitgiften 

BARBADOS, 

Binnen afzienbaren tijd — vermoedelijk in het a s. na jaa r — 
za' een nieuwe serie f rankeerzegels verschijnen t e r vervan
ging van de oude. 

Twee teekeningen zullen hierin worden v e r w e r k t : gezicht 
op een suikerplantage en een in ter ieur van het huis van af
gevaardigden. 

N a a r verluidt zullen de 2 en 3 shi l l ingwaarden niet in de 
nieuwe serie worden opgenomen. 

BELGIË. 
Nader meldt de heer Van Caspel te 

Brussel ons, dat blijkens officieele mede
deeling der posterijen de volgende waar 
den der Mercierzegels vanaf 10 dezer 
aan de pos tkan toren verkr i jgbaar zijn 
ges te ld : 

10, 50, 75 centimes en 1 franc. 
De verkr i jgbaars te l l ing geldt voor één 

j a a r (dus tot 10 Juni 1933). 
Voorts , dat men er op reken t ,dat 

deze zeer aanvechtbare ui tgi f te 3 mil
Tioen francs in het laadje zal brengen, 
terwijl de kosten van het monument 
geschat worden op 600.000 f rancs . De 
zaak wordt er niet f raa ie r op! 

De teekening dezer waarden is afkomst ig van mevrouw 
Van HumbeeckPiron. 

INDOCHINA. 

Een pri jsvraag is uitgeschreven voor teekeningen voor een 
serie frankeer en een serie luchtpot tzegels . 

De f rankeerzegels zullen worden ui tgegeven met een toe
s lag te r bestrijding van het opiumgebruik. De zegels moeten 
het opschrift dragen „Lut te ant i opium", terwijl de teekening 
met dezen strijd verband moet houden. 

N«N 
P0STAAERFÄ1 

L J T A L I A N A J 

Em 
i ;,;k . ■' 

kMMÉÉIlMÉIItl« 

ITALIË 

Enkele lezer«; verzochten ons om een nadere beschrijving 
van de voorstel l ingen op de Garibaldizegels , vermeld in het 
Meinummer. Deze volgt hieronder . 

De 10 centesimi geeft een kiekje op de haven van Nizza uit 
het midden der vorige eeuw. In het midden s t a a t het huis, 
waar op 4 Juli 1807 Giuseppe Garibaldi geboren werd (dit 
geboortehuis bes taa t t hans niet m e e r ) . 

Op de 20 en 30 centesimi is het historische moment vas t 
gelegd (26 October 1860), waarop Garibaldi en Victor E m a 
nuel elkander ontmoeten en eers tgenoemde ziin t rouw aan 
den „koning van het vereenigd I t a l i è " bezweert . Op de 25 en 
50 centesimi komt de t eks t voor ,,Oui si fa 1' I ta l ia o si muore" 
(hier on t s t aa t I ta l ië of men s t e r f t ) , een her inner ing aan den 
veldslag bij Calataf imi (Sicilië) op 14 Mei 1860, waardoor 
Garibaldi den dreigenden t e rug toch t van zijn leger voorkwam. 

Oü de 75 centesimi ziet men Garibaldi t e rug t rekkend voor 
de Oostenrijkers en de Franschen , zijn doodzieke vrouw Anit i 
dragend. 

De 1,25 1. breng t het eiland Caprera in beeld, het gelief
koosde verbluf van Garibaldi w a a r hij op 2 Jun i 1882 stierf. 
Het granie tblok met ziin n a a m her inner t aan dit verblijf. 

De 1,75 1. geeft een kiekje op de ro t s van Querto , w a a r op 
4 en 5 Mei 1860 „duizend vri jwil l igers" zich inscheepten >m 
onder aanvoer ing van Garibaldi Sicilië te bverijden 

De 2,55 1. is een reproduct ie van het ru i ters tandbeeld , te r 
eere van Garibaldi opger icht te Rome. 

De 5 1. toont den nat ionalen held als „roodhemd". 
Op de luchtpostzegels van 50 centesimi en 1 l ire ziet men 

het eenvoudige landhuis op Capre ra ; op de 80 centesimi het 
huisje bij Ravenna, wr. i r Garibaldi in 1849 de wijk nam voor 
de Oostenri jkers. 

Anita , van geboorte een Brazi l iaansche, is afgebeeld on de 
2 lires, terwijl de 5 l ires een reproduct ie is van Garibaldi 's 
beroemdste por t re t . 

De zegels blijven voor het geheele iaar 1932 geldig. De 
ext ra toes lag komt ten goede aan de Federazione Volontar i 
Garibaldini . 

Tot ons leedwezen bleef in de onsomming der waarden , ver
meld in het Meinummer, een hinderlijke fout onopgemerk t 
Onder de f r a n k e e r z e g e l s gelieve men t e schrappen 
de 2 1. f 50 c , blauw. 

P E R U . 
Op verzoek van den directeur van het Nat ionale Museum 

zal overgegaan worden to t het uitgeven van „archeologische 
zegels", en wel in de w a a r d e n 5, 10 en 20 centavos; n a a r wij 
het begrijpen met een somiofficieel karak te r . W h a t n e x t ? 

R U M E N I E . 
N a a r L' Union Posta le bericht , zijn de dienstzegels op 

16 Maar t j 1. buiten omloop gesteld. 

SYRIË. 
Hier zijn verschillende kleurverander ingen op komst in de 

koerseerende serie f rankeerzegels . 
TUNIS. 
Tot nu toe benu t t e dit land als luchtpostzegels verschil lende 

desbetreffende opdrukken op f rankeerzegels . W a a r de voor
raad opdrukken ten einde loopt, kan men binnen afzienbaren 
tijd luchtpostzegels in definitieve teekeningen t egemoet zien. 
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URUGUAY. 
Ter huldiging van dr. Juan Zorrilla de San Martin, die be

schouwd wordt als de grootste moderne dichter van Uruguay, 
zal een speciale serie verschijnen in de waarden 1'/,, 3, 7 en 
12 centimes en 1 peso. Hiermede nog niet tevreden, krijgen 
wij, als het Bulletin Mensuel goed is ingelicht, een dergelijke 
serie in lokalen en een in Londenschen druk. 

ZWEDEN. 
Dit jaar is het 125 jaar geleden, dat de beroemde Zweedsche 

natuurkundige Karel van Linnaeus geboren werd. Ook voor 
ons land, waar hij een tijdlang gewoond heeft, is Linnaeus 
een goede bekende. Zijn naam werd gevestigd o.m. door zijn 
beknopte en bepaalde terminologie der planten en zijn onder
zoekingen op botanisch gebied. 

Het voornemen bestaat deze herdenking vast te leggen in 
een serie speciale frankeerzegels. 

V. B . 

NEDERLAND. 
De ANVV-postzegels. 
Op 23 Mei j.l. zijn de in het vorig nummer aangekondigde 

Vreemdelingenverkeer-postzegels verschenen; we zullen ze 
terwille van de beknoptheid als ANVV-postzegels betitelen. 
Deze zegels zijn verkrijgbaar tot en met 15 September a.s., 
de geldigheidsduur eindigt op 31 December 1933. 

De zogels zijn verschenen in vier waarden, n.l.: 
2V2-flVj cent groen, 
6 +A cent zwart, 
TA-\-^'A cent karmijnrood, 

]2>i-f2M cent blauw. 
Eij alle waarden zijn de landsnaam, het waardecijfer en het 

woord .,cent" afzonderlijk in zwart gedrukt. 

De zegels zijn vervaardigd naar ontwerpen van Paul Schui-
tema te Rotterdam. Zij toonen voorstellingen, karakteristiek 
voor ons land en erop gericht, in het buitenland de belang
stelling voor Nederland te verlevendigen. Met het oog op de 
duidelijkheid is het formaat grooter dan dat de rgewone post

zegels, namelijk pl.m. 33 hy 22 mm. De zegels verschijnen dus 
niet m.et roltanding. 

De voorstellingen op de zegels zijn de volgende: 
2% cent: een polderlandschap met molens, opgenomen in 

de omgeving van Kinderdijk. 
ö cent: oude en nieuwe bouwwerken, het raadhuis te Zierik-

zee en „nieuwbouw" in Amsterdam-Zuid. 
734 cent: het water met bruggen van oude en nieuwe con

structie (oude brug te Schipluiden en spoorbrug bij Moerdijk). 
12 >< cent: bloembollenveld met tulpen. 
De zegels bevatten verder langs den onderrand de woorden 

„Salve hospes" (welkom, gast) en links de initialen A N W 
(Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingen
verkeer). 

Bij het vervaardigen van de zegels is in ruime mate gebruik 
gemaakt van luchtfoto's, die in vele gevallen den eigen aard 
van ons land beter kenmerken dan foto's op den beganen 
grond gemaakt. De voorstellingen bestaan uit twee illustra
tieve elementen, welke zoodanig zijn gekozen en geplaatst, dat 
hun karakteristiek door tegenstelling wordt versterkt. 

De ontwerper zag in deze zegels, in verband met hun doel, 
in zekeren zin een affiche op kleine schaal, dat door den aan
maak en het gebruik der posterijen, blijkende uit den vorm 
en de aanduiding van waarde en land van herkomst, tot post
zegel is verheven. Daarom heeft Schuitema de voorstelling 
met tekst en naam der vereeniging eenerzij ds en de waarde
bepaling en den naam van het land anderzijds duidelijk ge
scheiden gehouden. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling van den ontwerper om 
deze twee elementen door verschil in druktechniek te scheiden; 
dit stuitte echter op technische bezwaren. De zegels ziJn thans 
geheel in rotogravure uitgevoerd. 

Uit deze verklaring van de werkwijze moge bl\jken, dat die 
niet gericht was op een door middel van potlood en kleur op 
wit papier en teekenplank ontstane gefantaseerde of gesym
boliseerde voorstelling, d.w.z. een, die door handwerk uit her
inneringsbeelden wordt tot stand gebracht, maar op een 
voorstelling die met het hedendaagsche gereedschap uit de 
realiteit tot een nieuw beeld is opgebouwd. De grondgedachte 
was, dat niet aesthetische overwegingen den vorm zouden be
palen, doch de huidige technische middelen, te weten: vlieg
tuig, fototoestel en reproductie-technieken. 

V/at het philatelistische gedeelte betreft, de druk der zegels 
is, zooals reeds vermeid, rotogravure. Ook de zwarte druk is 
met dit procédó aangebracht. 

De zegels hebben l'jntanding 12'<^:12K. Zij zijn gedrukt op 
het gev/one watermerkpapier, het watermerk loopt verticaal. 
De volgrootte is 50 stuks (5 horizontale rijen van 10); de 
randdrak bestaat uitsluitend uit de bekende dubbele lijn 
roiidcm het vel, die bij alle waarden zwart is. Dus geen plaat-
nur-imers, oplr.aglatters of dergelijke. 

Het formaat der zegels is niet steeds gelyk; het schom
melde bij de zegels, die vnj zagen, tusschen 22K en 22'A voor 
do breedte en 33 en 35% mm. voor de hoogte. 

Op de uitvoering is niets aan te merken, zooveel te meer 
op de teekeningen. De zegels zijn zuivere reclame-affiches en 
geen postzegels. De deelen van het zegel, die in zwart zijn 
aangebracht, staan volkomen los van de rest, waardoor geen 
eenheid verkregen is. Vooral bij de l'A en 12^2 cent is dit 
storend. 

Een verder bezwaar is, dat zonder toelichting de afbeel
dingen op de 6 en 7>̂  cent voor de groote massa onbegrijpe
lijk zijn. 

Wat het oordeel van anderen betreft, de „Postmarke" noemt 
de zegels „In hun uitvoering ongewoon-modern, zooals de 
laatste uitgiften van dit land". Onze collega, „De Philatelist", 
schi-ijft o.m. als volgt: „Deze zegels maken een allerbevreem-
dendsten indruk; waarde en landsnaam zijn opgedrukt, waar
door ze bij Philatelisten den indruk wekken van een officieele 
opruiming van niet-officieele sluitzegels! Géén pitto-
resque gravuretjes zijn het geworden, doch foto-fantasieën 
met twee horizonten in het landschap." 

Over het nut van een uitgifte als deze ware te twisten (we 
ontvingen reeds een brief erover van den heer Mayer te Am
sterdam, die scherp tegen de uitgifte stelling neemt). We zijn 
er nu eenmaal aan gewend, dat naast de kinderzegels (die 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VÓÓR PHILATELIE. i05 

den laatsten tijd, afgezien van de roltanding, geen phila-
telisten-series meer zijn) de verzamelaars jaarlijks voor een 
ander nuttig doel in der zak moeten tasten. Of dat nu voor 
het Roode Kruis, voor de vereeniging „Rembrandt" cf voor 
de A N W is, is bijzaak. Laat ons hopen, dat dit jaar duizenden 
vreemdelingen zich aan de grensstations verdringen zullen 
om het land te bezoeken, dat deze zegels heeft opgeleverd. 

De prijsvraag voor het vredeszegeL 
De door den minister van waterstaat aangewezen jury ter 

beoordeeling' van de ontwerpen voor een vredespostzegel is 
voor de niet geringe taak gesteld om de 708 ontwerpen, welke 
de prijsvraag opleverde, aan beoordeeling te onderwerpen. 

Deze beoordeeling is thans geschied. De jury is eenstemmig 
van meening, dat het eindresultaat niet zoodanig is, dat over
eenkomstig punt 10 van de prjjsvraagregelen de daarbü ver
melde prijzen kunnen worden uitgeloofd. Zjj is van gevoelen, 
dat de drie naar haar inzicht beste ontwerpen toch in elk 
geval niet ten volle aan alle gestelde eischen voldoen en acht 
bij onderlinge vergelijking het verschil in waarde niet zóó 
groot, dat het toekennen van een len, 2on en 3en prijs zou 
zijn gewettigd. Zij heeft daarom gemeend gebruik te moeten 
maken van het recht haar bij punt 17 van de prijsvraag-
regelen verleend en heeft besloten deze drie ontwerpen elk 
te waardeeren met een premie van ƒ 200,—. 

Deze premies zijn toegekend aan Paul Deteirmeijer te 
Loenen a/d Vecht, P. A. H. Hofman en Anton van der Valk. 
beiden te 's-Gravenhage. 

Alle ingezonden ontwerpen worden tentoongesteld in het 
Gemeentelijk Archief te 's-Gravenhage, Rijswijkscheplein 38, 
ingang Rijs wij kscheweg, en wel van 4 t.m. 15 Juni van 10 tot 
16 uur, behalve des Zondags. 

Tot zoover het persbericht. Er blijkt dus nog niet uit welk 
van de drie ontwerpen voor het te verschijnen zegel zal 
worden gebruikt. 

In het volgend nummer komen wij op een en ander uit
voerig terug. 

Een Zuiderzeepostzegel? 
De N.R.C, van 2 Juni schrijft onder de rubriek P.T.T.: Een 

lezer geeft in overweging, de sluiting van het gat in den 
Zuiderzeedijk te herdenken door uitgifte van een bijzondere 
postzegel met een zeker opgeld boven de frankeerwaarde en 
waarvoor de extra-baten bij voorbeeld ten goede zouden kun
nen komen aan het Nationaal Crisiscomité. Er zou, meent hij, 
een mooi postzegel te maken zijn met het beeld van de twee 
kranen, die de laatste werkzaamheden voor de sluiting heb
ben verricht. 

Het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk, dat dit plan bij de post-
administratie in goßde aarde zou vallen. De regel is, naast 
de jaarlij ksche kinderserie niet meer dan één andere serie 
met toeslag uit te geven, waarvan dit jaar al de A N W pro
fiteert. En ook het vredeszegel is nog op komst. 

Plaatfouten kinderzegels. 
De heer Wisse te Utrecht meldde ons nog eenige opvallende 

plaatfouten van de laatste kinderserie. De voornaamste daar
van is een weggevallen laatste E van „Misdeelde", die voor
komt bij de 6 cent op het 5e zegel van de 2e rij, naar wij ver
moeden niet op alle vellen; de fout zou anders stellig reeds 
eerder vermeld zijn. 

Krassen in het zegelbeeld en tusschen de zegels blijken 
nogal eens voor te komen, maar zijn voor zoover wij weten 
/liet karakteristiek voor een bepaald zegel van het vel. 

Op verscheidene vellen van de 6 cent vond de heer Wisse 
nog een gebroken T, op het 2e zegel van de 7e rij. 

Het jaarlijksch verbruik aan postzegels. 
Enkele malen werd ons gevraagd hoe groot de jaarlijksche 

oplage wel zou zijn van de gewone frankeerzegels. Het pers
bureau van het hoofdbestuur der P.T.T. was zoo vriendelijk, 
ons de cijfers te verstrekken van de in 1931 aan de postkan
toren afgeleverde aantallen zegels van elke waarde. In deze 
aantallen ziJn mede begrepen de bijzondere zegels en de in 
boekjes of rolvorm verschenen zegels (in dit geval dus de 
zegels voor de Goudsche Glazen en de in 1931 verstrekte 
k'nderzegels). De aantallen zijn: 

y, cent: 3.485.700; 1 cent: 3.465.720; 1% cent: 176.384.334; 
2 cent: 5.645.060; 2K cent: 16.883.650;' 3 cent: 14.971.100; 
4 cent: 1.313.875; 5 cent: 75.S'45.304; 6 cent: 164.054.774; 
lYi cent: 10.224.390; 9 cent: 347.900; 10 cent: 12.693.160; 
12K cent: 20.349.689; 15 cent: 9.938.950; 20 cent: 4.672.520; 
21 cent: 697.780; 22)/. cent: 2.200; 25 cent: 2.305.160; 27^^ 
cent: 981.050; 80 cent: 4.471.170; 35 cent: 6.100; 36 cent: 
517.030; 40 cent: 3.511.990; 50 cent: 1.998.230; 60 cent: 
839.725; 70 cent: 549.510; 1 gulden: 583.142; 2K gulden: 
84.304; 5 gulden: 92.666. 

Luchtpostzegels: 40 cent: 105.410; 75 cent: 51.690; ly, gul
den: 16.454; 4K gulden: 8.289; 7>̂  gulden: 33.995. 

Het percentage der verzonden poststukken, dat met fran
keermachines is gefrankeerd, kan, naar ons werd medege
deeld, voor Nederland op globaal 5.7 pet. gesteld worden. 

De boven gegeven cijfers zijn in het bijzonder interessant 
voor verzamelaars van oplaagletters en plaatnummers. Im
mers, uit de oplaagcijfers voor elke waarde en het in 1931 ver
schenen aantal nieuwe oplagen van die waarde kan men on
geveer berekenen hoeveel vellen met een bepaalde oplaagletter 
verschenen zijn, een vraagstuk dat de gemoederen nogal eens 
heeft beziggehouden. 

Nieuwe oplaagletter. 
\y cent H. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

6 cent J: R 370, tanding Gl. 
ny cent E: R 376, „ Gl. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
\y, cent H: 123, tanding Gl. 

De luchtpost naar Indië; bespoediging. 
Dienstorder 371 van 25 Mei bericht: 
1. Met ingang van 2 Juni a.s. zal het vliegtuig van den 

luchtdienst Amsterdam-Bandoeng des Donderdags te circa 
4 uur van Schiphol vertrekken. Het zal daardoor mogelijk zijn, 
op den vertrekdag het traject Amsterdam-Sofia af te leggen 
en den tweeden dag Mersa Matruh te bereiken, zoodat ten
slotte over den geheelen afstand Amsterdam-Bandoeng een 
dag zal worden gewonnen. 

2. De nieuwe dienstregeling zal alleen worden gevolgd ge
durende de maanden Juni, Juli enAugustus. 

De luchtmail van 's-Gravenhage zal rechtstreeks per auto 
naar Schiphol worden overgebracht. 

Een Reuter-bericht uit Londen dd. 23 Mei vermeldt het vol
gende: Op een desbetreffende vraag, in het Lagerhuis tot hem 
gericht, antwoordde de directeur-generaal der Britsche pos
terijen, dat geen nauwkeurige cijfers beschikbaar waren over 
de grootte van de luchtmail naar Singapore in het jaar 1931, 
zoodat ook niet precies te vergelijken is, hoeveel daarvan met 
de Imperial Airways is vervoerd en hoeveel met den Neder-
landschen luchtdienst. Hij kon echter wel mededeelen, dat het 
allergrootste deel van de luchtpost voor Singapore met den 
Nederlandschen dienst werd meegegeven, omdat die veel vlug
ger was dan de Imperial Airways. (Hbl.). 

Bezoekt het Postmuseiim! 
Men vestigt onze aandacht erop, dat het bezoek aan het 

Postmuseum zeer gering is, en dat het daarom niet de moeite 
loont, het geëxposeerde telkens te wijzigen. Verzamelaars, die 
in de komende vacantie in Den Haag of omgeving mochten 
komen, maken wij nog eens op het Postmuseum opmerkzaam; 
het loont de moeite 

NED.-INDIE. 
Een Leger-des-Heils-zegel! 

•De N.R.C, van 5 Juni j.1. bericht het volgende: 
„Naar Aneta uit Bandoeng meldt, heeft de gouverneur-

generaal toestemming verleend tot de uitgifte van een lief-
dadigheidszegel ten behoeve van den arbeid van het Leger 
des Heils in Ned.-Indië." 

Voorloopig geven wij dit bericht met eenig voorbehoud, een 
nadere bevestiging hebben wij nog niet gekregen. 
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De omvang van den luchtpostdienst. 
Naar aanleiding van de mogelijkheid dat de wekelijksche 

luchtpostdienst Holland-Indië vice versa zou kunnen worden 
stopgezet, door onvoldoende rendabiliteit, heeft Aneta te Ba
tavia gegevens verzameld van de tot dusverre bereikte re
sultaten. 

De wekelijksche luchtpostdienst, die sedert October 1931 be
staat, werd met groote regelmatigheid uitgevoerd, terwijl het 
luchtrecht voor briefkaarten werd verlaagd van 30 tot 20 cent, 
evenals een belangrijke verlaging werd ingevoerd voor zen
dingen boven de 20 gram. 

De kantoren te Singaradja en Makassar verkregen een 
gunstiger aansluiting op de vertrekkende vliegtuigen. 

Sedert de instelling van een wekelij kschen vliegdienst is 
het vervoer mer dan verdubbeld, doch in den allerlaatsten tijd 
is deze vermeerdering opgehouden. Per vlucht worden volgens 
de statistische gegevens vervoerd: 475 briefkaarten, 400 post-
wissels, 100 zendingen voor tusschenliggende landen, 13000 
brieven van 5 gram, 3300 brieven tot 20 gram en 875 zwaar
dere zendingen. Het aantal brieven tot 5 gram blijft constant, 
maar de zwaardere zendingen, die meestal handelsstukken 
zijn, worden in gering aantal verzonden. 

Gebleken is, dat de particuliere luchtpostcorrespondentie 
reeds een wonderbaarlijk maximum heeft bereikt. Ongeveer 
50000 Europeesche gezinnen in Indië schrijven circa 14000 
luchtpostbrieven per week, zoodat dus het aantal Europeanen, 
dat een nauwe familieband in Nederland aanhoudt, zeer groot 
is. Derhalve is uit deze categorie van luchtzendingen nog 
slechts een onbelangrijke vermeerdering te verwachten, waar
door het luchtpostvervoer, tenzij de handel een even ruim ge
bruik er van maakt, niet noemenswaard zal toenemen. 

(Handelsblad 25 Mei). 

SURINAME. 
De oplagen der weldadigheidszegels. 
In het artikel over Kerstzegels van den heer Zwolle in het 

jubileumboek merkten wij op, dat van de laatste kerst-series 
van Suriname de oplaagcijfers niet vermeld waren; het bleek, 
dat deze nog nooit bekend gemaakt zijn. Het departement van 
koloniën was zoo vriendelijk, ons de noodige gegevens te ver
schaffen; we laten de cijfers hieronder volgen. Die van de 
eerste Groene-Kruis-zegels waren al eens vermeld, maar ter 
vergelijking voegen wij ze nog eens bij. 

Oplaagcijfers Groene-Kruis-zegels van 1927. 
Verkocht: in Suriname: in Nederland: totaal: 
2-1-2 cent 29.953 43.573 73.526 
5-f 3 cent 30.384 43.636 74.020 

10-1-3 cent 29.599 42.155 71.754 
Totaal aantal verkochte zegels 219.300. 
Bruto-opbrengst ƒ 18.190,66. 
Netto-opbrengst voor het Groene Kruis ƒ 3644,35. 

Oplaagcijfers Gouverneur van Heemstra-stichting (1928). 
Verkocht: in Suriname: in Nederland: totaal: 
IK-h^K cent . 9.928 26.021 35.943 
2 +2 cent 9.515 24.791 34.306 
5 -f3 cent 9.899 23.656 33.555 
7K-1-214 cent 10.822 23.615 '34.437 
Totaal aantal verkochte zegels 138.247. 
Bruto-opbrengst ƒ 8578,81. 
Netto-opbrengst voor de stichting ƒ 1874,60. 

Oplaagcijfers Groene-Kruis-zegels van 1929. 
Verkocht: in Suriname: in Nederland: totaal: 
l'A + VA cent 10.446 20.525 30.971 
2 4 2 cent 10.253 19.416 29.669 
5 4-3 cent 10.503 17.948 28.451 
6 -H4 cent 11.277 17.926 29.203 
Totaal aantal verkochte zegels 118.294. 
Bruto-opbrengst ƒ 7312,27. 
Netto-opbrengst voor het Groene Kruis ƒ 1776,96^-

In tegenstelling met de ervaring in de meeste landen is er 
in Suriname elk jaar een teruggang te zien in het aantal ver
kochte zegels, en dus ook in de opbrengst. De achteruitgang 
in 1928, vergeleken met 1927, vooral wat betreft het in Suri

name zelf verkochte aandeel, is buitengewoon opvallend; wat 
is de reden daarvoor? De Nederlandsche verzamelaarsloketten 
dragen voor verreweg het grootste deel in den verkoop bij. 

De koerseerende 3 en 6 cent. 
Van de 3 cent geelbruin en 6 cent oranje meldt de heer Veen 

het verschijnen van oplaag B. Bij de nieuwe oplaag van de 
6 cent zijn de telcijfers anders gerangschikt dan bij oplaag A; 
rechts is de volgorde thans 1-10, tegen vroeger 10-1. Juist bij 
de West-Indische zegels komen dergelijke verschillen veel voor. 

De 30 cent kroontjeszegel 1911. 
In de 8e veiling van den heer Mebus (2-4 Juni) kwamen 

onder den hamer geheele vellen van de kroontjes-serie van 
1911. Bij het afgebeelde vel van de 30 cent op 2.50 trof ons 
daarbij een voor zoover wij weten nog niet beschreven bij
zonderheid. Behalve dat ook op den bovenrand een serie op
drukken voorkomt, zooals men vaak (misschien altijd?) ziet, 
waarbij in dit geval merkwaardigerwijze boven de zegels 5, 
6 en 7 de waarde-aanduiding ontbrak, viel ons een verschil op 
in den afstand tusschen het kroontje en de regel „30 cent". 
Bij den opdruk op den bovenrand boven zegel 1, verder op 
zegel 1 van de tweede en vierde rij, dus om het andere zegel, 
is genoemde afstand duidelijk grooter dan bij de andere zegels 
van het vel. Op de (verkleinde) foto is de normale afstand 
7K mm., de groote 8 mm. Door berekening vonden wiJ dat 
deze getallen voor de opdrukken zelf 11 mm. en 12.32 mm. on
geveer moeten luiden. 

Uit deze rangschikking blijkt dus, dat de opdrukvorm uit 
20 opdrukken moet hebben bestaan, 2 horizontale rijen van 
10, en dat het eerste zegel daarvan den grooten afstand tus
schen kroontje en waarde-aanduiding vertoonde. De opdrukken 
op den bovenrand zijn ook verklaard. Omdat het vel een on
even aantal rijen (5) bezat, moest noodgedwongen één riJ op
drukken op den rand geplaatst worden. 

Per vel komen dus twee zegels voor met den grooten af
stand (eerste zegel van tweede en vierde rij). Het is ons niet 
bekend of er ook vellen bestaan waarbij de extra-rij opdrukken 
op den onderrand voorkomt; in dat geval zijn er dus 3 zegels 
per vel met de beschrevene afwijking. 

CURACAO. 
Jubileumzegels! 
Naar wij vernemen heeft de gouverneur van Curacao, op 

verzoek van het Algemeen Nederlandsch Verbond, de uitgifte 
goedgekeurd van een serie jubileumzegels, die in 1934 ver
schijnen zal. 

Op blz. 208 van den vorigen jaargang maakten wij melding 
van stappen van het Algemeen Nederlandsch Verbond om tot 
de uitgifte te geraken; die pogingen zijn dus, naar thans blijkt, 
met succes bekroond. In 1934 zal het feit gevierd worden, dat 
300 jaar geleden Curagao bij Nederland gevoegd werd. 

Wij weten niet of al vastgesteld is, welke waarden ver
schijnen zullen, maar verzoeken hierbij dringend om de serie 
in kwestie tot eenige lagere waarden te beperken, en geen 
zegels van 2><; en 5 gulden eraan toe te voegen! 

Ook de 10 en 12K cent in tanding 121^:12^-
Naar aanleiding van het bericht in het vorige nummer, dat 

de koerseerende zegels van Curasao van 6 en 15 cent in de 
nieuwe tanding 12)4 gevonden waren (afkomstig uit Curagao 
zelf) bericht ons de heer Veen, dat aan het verzamelaarsloket 
te Nijmegen de zegels van 10, 1234 en 15 cent met tanding 12K 
aanwezig zijn. De overige waarden hebben nog tanding \\%: 
Aangezien het hier zegels betreft, die al bij de openstelling 
van het loket in November 1931 aanwezig waren, moet de 
nieuwe tanding van die zegels reeds uit 1931 stammen. In 
den loop van 1931 zijn verder geopend de verzamelaarsloketten 
in Amersfoort, Apeldoorn, Hoorn en Venlo. Wij zouden het 
zeer op prijs stellen als uit elk van die plaatsen een verzame
laar ons wilde opgeven welke de tanding van genoemde zegels 
is aan het loket aldaar. Daardoor zal waarschijnlijk een vrij 
juiste dateering van de nieuwe tanding mogelijk zy'n. 

De heer Veen heeft zich bereid verklaard, aan verzame
laars die dit wenschen de 10, 12 K en 15 cent in de nieuwe 
tanding tegen nominaal te verschaffen, zoolang de voorraad 
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strekt. Men zende geld en retourporto vooruit en schrijve aan 
den heer P. Veen, oud-commies P.T.T., Barbarossastraat 61, 
Nijmegen. 

Afwijking bij de luchtpost-opdrukken. 
In de 8e veiling van den heer Mebus kwam een luchtpost

zegel voor van 1 gld., opdruk op 20 cent, waarbij van het 
woord Luchtpost de eerste twee letters ontbraken. Waarschijn
lijk een hoek van het vel, die tijdens het overdrukken om-
gevouwen was. 

NEDERLAND. 
Mijn oproep op blz. 129 bij den aanhef van het artikel van 

de privaat poststukken in het jubileumboek heeft al dadelijk 
succes gehad. Als nieuwe privaat poststukken zijn te melden: 

Enveloppe nr. 5 (3): Op de adreszij de in linker bovenhoek: 
P. J. F. Beccari & Zoon, / Wijnhandelaren / Haarlem. Dit is 
dus nu de tweede, die bekend wordt met de aanduiding op 
de adreszijde. 

Briefkaart nr. 2 II (9): Kon. Ned. Landbouwvereeniging, / 
Buitenhof 42, / 's Gravenhage. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
De drietalige briefkaart van 50 c. blauw (wapenleeuw) op 

geel karton en bestemd voor Eupen, Malmedy en St. Vieth is 
verschenen. 

DUITSCHLAND. 
Uit Berlijn ontving ik bericht van de verschijning der vol

gende prentbriefkaarten der tweede uitgifte van dit jaar en 
wel met het opschrift: Lernt Deutschland kennen! 

Chemnitz, bedeutendste Industriestadt Sachsens - Haupt
markt; Darmstadt, Der Oi-angeriegarten, einer der zahlrei
chen öffentlichen Gärten Darmstadts; Darmstadt, Hessisches 
Landesmuseum, dessen Sammlungen schon Goethe rühmte; 
Gladbeck (Westf.), Gaststätte: Haus Wittringen; Hannau am 
Main, - Industrie und Handelshafen; Heidelberg, - Blick auf 
Brücke und Schlosz; Heidelberg, Blick auf der Scheffelter
rasse; Hof (Saale) - Bismarckturm auf der Rosenbühl / 
Lorenzkirche, älteste Kirche des Regnitzlandes; Ilmenau, i. 
Thür., Klimatischer Kur- und Badeort, Goethestadt; Lands
berg (Warthe) - Blick auf die Altstadt; Schlosz Ludwigsburg, 
Ludwigsburg - Heilbad Hoheneck (Württemberg); Lüneburg -
St. Johanniskirche und Sand; Bad Oeynhausen, die Stadt ohne 
Stufen, Kurhaus; Schneidemühl, Grenzmark Posen-Westpr. 
Regierungsdienstgebäude; Besucht die Main- und Weinstadt 
Schweinfurt; Stettin, das Tor der Ostsee; Stettin - Europas 
gröszter Hafenspeicher. 

Met het opschrift: Lernt das Saargebiet kennen! Saar
brücken - Ludwigskirche. 

Bij gelegenheid van de „Schleposta", welke van 24-3 tot 3-4 
1932 te Breslau gehouden werd, zijn twee privaatbriefkaarten 
van 3 en 6 pf. beide met Ebert in den stempel uitgegeven. De 
eerste in bruin en de tweede in olijfkleur, terwijl beide twee 
verschillende, kleurige" afbeeldingen op de achterzijde dragen, 
welke voorstellen het Postverkehr im Jahre 1832 (Oderfähre 
in Schlesien) en Postverkehr im Jahre 1932 (Rathhaus zu 
Breslau). 

EGYPTE. 
Met den koning en profiel, in relief (wit) op bruin en in 

ronden stempel werd een briefomslag van 5 m. uitgegeven, 
welke voor 6K m. verkocht wordt. Ook een briefkaart met den 
koningskop in vierkanten steenrooden stempel op zeemkleurig 
karton is te melden. Het tarief schijnt verhoogd, want de 
waarde-aanduiding is nu 13 m. De indeeling is als bij de 

vorige uitgiften. In het arabisch zijn gelijkluidende opschriften 
gegeven als voorheen, doch het schriftkarakter is gewijzigd. 

ENGELSCH-OOST-AFRIKA (KENYA EN UGANDA). 
Uit Berlijn meldt men dat in de afmetingen a en b weder 

briefomslagen van 20 c. oranje verschenen zijn, ditmaal echter 
op dik wit papier. 

NIEUW-ZEELAND. 
Door tariefswijziging heeft de oude briefkaart van Ĵ  p . 

groen een tweeden stempel in dezelfde kleur en eveneens met 
den koningskop naar links gekregen. Daarnaast verscheen ook 
een nieuwe kaart van 1 p. karmijn; in den stempel de koning 
in uniform en met admiraalssteek. Deze kaart is voor binnen-
landsch gebruik bestemd en heeft dus als gebruikelijk een 
éénregelig opschrift: INLAND POST-CARD. Het carton is 
zeemkleurig. 

OOSTENRIJK. 
Als reclame voor de „Wipa" zijn 9 privaatkaarten ver

schenen. De waardestempels zijn 3 gr. rood en 5 gr. geel in de 
cijferteekening en 10 gr. bruin met landschap (Güssing) in 
het kleine formaat der postzegels. Elke kaart is in drie soorten 
tekst, namelijk in het Duitsch, het Fransch of het Engelsch. 
Totaal dus 3x3 . 

Bovendien zijn te melden een gewone privaatomslag van 
20 gr. grijs met landschapstempel Dürnstein in het kleine 
formaat en een dito briefkaart van 10 gr. bruin (Güssing). 

PANAMA-KANAALZONE. 
Hier werden twee nieuwe omslagen uitgegeven, te weten: 

van 1 c. olijfgroen in staanden rechthoek met den kop van 
Gorgas naar rechts in het formaat 160:90 en van 2 c. rood met 
den kop van Goethals in een dubbelen cirkel naar links. Deze 
verscheen in vier formaten, 160:90, 172:95, 191:98 en 242:105. 
Alle omslagen zijn op wit papier en voorzien van watermerk 
U.S. van links boven naar rechts beneden. 

RUSLAND. 
Via Bern werd aan de administraties uitgedeeld een serie 

briefkaarten, en wel van 3 en van 3 + 3 kop. voor binnen-
landsch gebruik. De enkele kaart is reeds in Januari gemeld, 
de kleur was toen licht-, thans donkerblauw; de nog niet 
gemelde dubbele kaart is evenwel weder lichtblauw, heeft ook 
een deelstreep en een opschrift in 8 talen rechts van de deel-
streep. Verder kaarten van 10 kop. rood (arbeider) in zes 
uitvoeringen, namelijk in het Russisch, Ukrainsch, Wit-
Russisch, Georgisch, Armenisch en Turkmenisch, alle kaarten 
zonder deelstreep. De dubbele kaart van 10 kop. rood, zonder 
deelstreep werd in Januari gemeld, in één uitvoering, en wel 
in het Armenisch. Het blijkt nu dat ze ook bestaat in het 
Russisch, het Wit-Russisch en het Ukrainsch, in totaal 5 soor
ten. Steeds Fransche en ook Esperantotekst op de kaarten. 
Voorts nog een kaart van 10 + 10 kop. rood met deelstreep in 
alle talen op één kaart, derhalve in de uitvoering als de 
blauwe kaart van 3 kop. Eindelijk waren bijgevoegd drie 
kaarten van 10 kop. rood met links naast de deelstreep ver
schillende reclames. 

Vermoedelijk ontving elke administratie maar drie staks 
ter kennismaking en zullen die welke de verschillende admini
straties ontvingen nog wel onderling verschillend zijn. Die 
welke de Nederlandsche administratie ontving en in het post-
museura opgenomen werden, droegen de nummers 48, 55 en 
56. Van andere zijde ontving ik bericht van het bestaan van 
dergelijke kaarten met nummers 68, 82, 83, 95, 98, 100 en 101. 

Ten slotte zijn nog te melden twee propaganda-kaarten 
welke reeds in 1929 verschenen zijn en beide het nummer 59599 
dragen. Het doel was te werven ten gunste der Staats-
verkooptrusts. De eene draagt 23 regels tekst, de andere 25. 

NIEUW! (VerkPilgbaap bij alle Handelaren.) IIOO) 
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NEDERLAND. 
~ 's-Gravenhagc. In de Fliermachine met stempelrondje 

Benders tyne XXI kwam rG,\hts, omlijst door Indische fi
guurtjes, dé 4-regelige tekst INDISCHE / TENTOONSTEL
LING / 's-GRAVENHAGE / 15 MEI - 30 SEPT. '32. 

<^^^INDISCHE 
.TENTOON STELLING 
^èS'GRAVENHAGE-> 
X 1 5 M E I < 5 0 S E P T ; 3 2 ^ '<N-

Volgens een ontvangen bericht 
van den persdienst van het staats
bedrijf der P., T. en T. wordt op 
het bij post-, telegraaf- en telefoon
kantoor, gevestigd op deze ten
toonstelling in het Westbroekpark, 
eert violet dubbelringstempel ge
bruikt met omschrift * 's-GRA
VENHAGE * INDISCHE TEN
TOONSTELLING in het midden 
de datum, b.v. 15 MEI 1932. 

Zwolle. In de Universalmacliine met tekst „Verzend met de 
luchtpost" stond de geheele dagteekeningstempel 1932 / 25-V / 
22-23 kopstaand. 

De heer Jos. Freiss zond ons een officieele Duitsche Goethe-
kaart, waarop de 6 pfg.-zegel vernietigd is met een ring-
stempel op Zee / aan boord / s.s. „Simon Bolivar" en in den 
middenbalk: Pinksterreis 1932. Verder geen datum, inkt grijs-
violet. 

Op een naar Londen per luchtpost gezonden briefkaart 
waren de postzegels vernietigd met den typenradermodel dag
teekeningstempel LUCHTHAVEN AMSTERDAM-SCHIPHOL 
18.V.13 nr. 1. 

's-Gravenhage. Tijdens het Internationaal Tramweg Con
gres, dat van 26 Juni t.m. 3 Juli 1932 gehouden zal vvorden, 
wordt een tijdelijk bijkantoor gevestigd, dat een specialen 
stempel zal bezigen van het zelfde type als op de Indische 
tentoonstelling in gebruik, met omschrift in den dubbelring: 
* 's-GRAVENHAGE * INTERN. TRAMWEG CONGRES 
1932 *. 

De heer A. W. Brave A.Bzn., Adm. de Ruyterweg 128 II, 
Amsterdam, W., verzoekt opname van het volgende: 

Volgens een bericht in de dagbladen komt het luchtschip 
,,Graf Zeppelin" 18 event. 25 Juni ons land bezoeken, waarbij 
2 tusschenlandingen te Waalhaven en in Twente zullen plaats
vinden. De mogelijkheid bestaat dat post vervoerd zal worden 
en dat, evenals te Venlo indertijd geschiedde, speciale stempels 
zullen worden gebruikt. Op een desbetreffende vraag aan 
Friedrichshafen, Den Haag en het Rotterdamsche comité is 
nog geen antwoord ontvangen. 

Daar echter op dergelijke post altijd een vrij hoog luchtrecht 
komt, en dit velen te duur komt, worden deze eventueele bij
zondere stempels den deelnemers n i e t toegezonden, tenzij 
op speciaal verzoek. 

Van de ,,Centrale Bureaux Landing van de Zeppelin" te 
Rotterdam kreeg de heer Brave inmiddels bericht, dat er 
onderhandelingen over postvervoer gaande zijn. Zoodra alles 
geregeld is, zullen onmiddellijk bijzonoerheden aan de pers 
worden bekend gemaakt. 

De hoer Brave stuurt alleen aan degenen die het hem spe
ciaal verzoeken en slechts ingeval er bijzondere stempels 
gebruikt worden. 

NED.-INDIE. 
Dr. W. Weigand zond ons een rolstempel uit Malang, waar

op de verticaal staande dagteekeningstempel afgewisseld 
wordt door de horizontaal staande tekst VERZEND / PER 
LUCHTPOST. 

ffarheer . 
NEDERLAND. 

Francotyp. 
Machine 157 II. 
In gebruik bij De Auto Onderlinge, fa. Jorrit de Jong, te 

Groningen. Nadat type I hier tot 9.XII.'31 heeft geloopen, is 
de machine van R.H.V. Groningen (153 II) hier van 9.XII.'31 
tot 7.1.'32 gebruikt, daarna is op 7 Januari 1932 type II in 
gebruik genomen, met tusschen datum- en waardestempel in 
cirkel een afbeelding van haar kantoorgebouw en daaronder 
in kleine hoofdletters „DE AUTO ONDERLINGE". Links van 
den datumstempel een afbeelding van een auto in vliegende 
vaart, voorzien van een bumper, daarboven: „DE BESTE 
BUMPER"; daaronder „is een polis van" en verder twee-
regelig in uitgespaarde witte letter „DE AUTO ONDER
LINGE / GRONINGEN". 

Machine 193 X. 
Deze machine van R.H.V. Amsterdam is tijdelijk in gebruik 

geweest — van 4-10 Mei 1932 — bij N.V. T. Duüvis Jzn. Olie-
fabriek, Koog aan de Zaan, waar thans machine 340 weer in 
gebruik is. 

Machine 200 II. 
In gebruik bij Gebrs. Van Leer, te Amsterdam. Stempelt 

sedert eenigen tijd in haar tweede type, thans geen reclame 
meer links van den datumstempel. Tusschen datum- en waarde
stempel een haard, geflankeerd door een emmer en een pan, 
daaronder tweeregelig „Gebr. Van Leer / Amsterdam". 

Machine 220, I, II, III. 
Model C3, sedert 2 Mei 1932 in gebruik bij de N.V. Droste's 

Cacao- en Chocoladefabrieken, te Haarlem. Tusschen datum-
en waardestempel (bij alle drie de typen) een afbeelding van 
twee van de bekende Droste-mannetjes, links van het datum
stempel, type I „Droste / Bonbons", type II „Droste / Pas
tilles", type III „Droste / Verpleegster / Cacao". 

Machine 300. 
Model C3, sedert 5 April 1932 in gebruik b« de N.V. Export 

Papierfabriek, te Nijmegen. Tusschen datum- en waarde
stempel: „EXPORT-PAPIERFABRIEK / N.V.". 

Machine 324 I t /m IV. 
Model C3, sedert 1 Maart 1932 in gebruik bij de fa. G. A. A. 

V. d. Wall & Co., te Arnhem. Deze machine stempelt tus
schen datum- en waardestempel in alle 4 typen de naam der 
firma'in uitgespaarde letters, waaronder een walvisch; daar
onder „Arnhem" in uitgespaarde letters, het geheel in één 
omlijnde figuur. Type I zonder tekst links van den datum
stempel; type II links van den datumstempel: „Gereedschap / 
Voor / Elk / Vak" met afbeelding van zaag, nijptang, troffel, 
hamer en aambeeld; type III links van den datumstempel in 
vierkant: „Haarden. Kachels / Fornuizen" met afbeelding van 
een exemplaar van elk van de drie; type IV links van den 
datumstempel in vierkant: „I-U en 8-Balken / Staaf / Band- / 
Plaat / Beton IJzer" met afbeelding van een hijschkraan en 
dekschuit. 

Machine 326 I en IL 
Model C3, omstreeks begin April 1932 in gebruik genomen 

bij de Nederlandsche Reisvereeniging, te Den Haag. Beide ty
pen tusschen datum- en waardestempel de letters „N.R.V." en 
links van den datumstempel bij type I over een driehoek 
„WORDT LID / REIST MEE!"; bij type II een afbeelding 
van een lezend toerist. 
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HET MAANDBLAD BEKROOND. 

Op de „Exposition Internationale d' Aéro-Philatélie et de 
Timbres-Poste", gehouden te Straatsburg van 7-16 Mei l.L, 
werd aan het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie een 
bronzen plaquette toegekend. 

HET JUBILElIM=BOEK. 
Blijkens de ontvangen talrijke bewijzen van instemming, 

waarvoor redactie en administratie haar hartelijken d^nk be
tuigen, is het gedenkboek nogal in den smaak gevallen. 

Een aantal is evenwel door de rechthebbenden aan de in 
het vorige nummer vermelde adressen nog niet afgehaald. 
Ten einde de medewerking van hen, die zich bereid verklaar
den tot distributie, niet onnoodig te verzwaren, worden allen, 
die tot dusverre het boek aan de opgegeven adressen niet 
afhaalden, verzocht zulks alsnog ten spoedigste te doen. Voor 
de adressen, tot wie men zich vervoegen kan, verwijzen wij 
naar bladzijde I van het Mei-nummer. In het volgend nummer 
hopen wij te kuimen mededeelen, dat zoo goed als alle boeken 
alsdan zullen zijn afgehaald. 

Wij moeten bovendien nog een beroep doen op de mede
werking van onze lezers. Het behoeft geen uitvoerig betoog, 
dat de kostbare wijze van uitvoering en de omvang van net 
gedenkboek zéér hooge kosten met zich brengen. Dank zij de 
financieele hulp van velen en de reeds vroeger gemaakte 
„spaarpot" is een groot deel der kosten gedekt. Toch ontbreken 
nog heel wat lezers van het blad, die dus een exemplaar van 
het gedenkboek ontvingen of voor wie het gereedligt, op de 
lijst van hen, die de uitgave financieel steunden. Vermoedelijk 
hebben zjj de kat eerst eens uit den boom willen kijken, een 
Hollandsche wyze van doen, welke haar goede zijde heeft. 
Welnu, als het boek hun bevalt, hopen wij, dat zü thans hun 
giroboekje voor den dag zullen halen, om den administrateur, 
den heer L. C. A. Smeulders te Breda, postrekening nr. 37183, 
te verblijden met een bijdrage. 

Het spreekt van zelf, dat de gelegenheid, om de financiën 
op deze wijze te versterken, eveneens geboden wordt aan hen, 
die reeds bijdroegen, doch wier verwachtingen door wat het 
gedenkboek biedt, zijn overtroffen. 

Dan bestaat er nog een andere mogelijkheid, om wat bij te 
dragen voor delging der onkosten. Zoovele verzamelaars be
schikken over goede doubletten; welnu, kijkt uw voorraad eens 
na en zendt wat u te missen heeft aan een of meer g o e d e 
zegeltjes aan den hoofdredacteur, den heer J. D. van Brink, 
Lage Kanaaldij k 28, te Maastricht. Staat deze zegels af ten 
behoeve van het gedenkboek-fonds, ten bate waarvan zij dan 
verkocht zullen worden in de Vereenigingen (veilingsavonden, 
enz.). 

En tot slot de opwekking: tracht den verkoop van het boek 
te bevorderen, door kennissen-verzamelaars, die het niet be
zitten, te wijzen op wat het biedt, zoodat zij tot koop over
gaan. Achterstaande advertentie bevat daarover meerdere 
bijzonderheden. 

Wanneer een ieder het zijne doet, moet de financieele zijde 
van deze uitgave eveneens tot een spoedige en goede op
lossing komen. 

Stelt ons in staat in het Juli-nummer de 6e lijst van vrij
willige bijdragen voor het jubileum-boek met een flink totaal 
bedrag te kunnen opnemen. 

VERZOEK. 
Heeren redactieleden en medewerkers worden verzocht hun 

nota's, wegens voorgeschoten porti over het eerste halfjaar 
1932, vóór 30 Juni a.s. te willen inzenden aan de Administratie. 

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 2K—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2'/^—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Goes: Sen Zaterdag der maand 3K—5 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur.. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 314—514 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: Sen Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand S'A—5 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Tandenmeters. 
Tandenmeters zijn steeds verkrijgbaar tegen vooruitbetaling 

van ƒ 0,35 per stuk + porto, te storten op de postrekening 
133182 van den penningmeester van den Nederlandschen Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars; bij afname van 
25 stuks voor Vereenigingen en handelaren ƒ 0.25 per exem
plaar + porto. 

De penningmeester voornoemd, 
L. VAN ESSEN, 

Melkpad 37, Hilversum. 

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

Nieuwe leden. 
72. ds. J. J. T. Spaargaren, Wijk B 197, Midsland (Terschel

ling). 
74. F. Hochheimer sr., Heerengraeht 106, Amsterdam, C. 
79. Nie. Drukker, Alb. Hahnplantsoen 21, Amsterdam, Z. 

(Oud-lid). 
67. C. Lebbink, Javastraat 16, Bandoeng (Java). (Oud-lid). 

464. H. G. Smies, gem.-secretaris, Bandjermasin (Borneo). 
468. M. Nützinger, Bandjermasinsche drukkerij, Bandjerma

sin (Borneo). 
472. E. Oostindien, s.f. Maron, Probolingo (Java). 
485. J. Echter, Nieuweweg 1, Batavia, C. (Java). 
494. D. A. Breukel, Samarinda (O. Borneo). 
496. P. Peperzak, p /a Kon. Paketv. Mij., Soerabaja (Java). 

Aanmeldingen. 
ir. A. C. de Fieme, Gijsbr. van Amstelsfcraat 355, Hilversum. 

(Lid „De Globe"). 
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G. Gerbranda, Rembrandtlaan 32, Heemstede. 
A. G. Rinders, Kon. Wilhelminalaan 518, Voorburg (Z.-H.). 
P. D. Barthel, Brouwersplein 15, Haarlem. 

Adres wij zigingen. 

215. H. van der Loc, thans Nieuwstraat 26, Rotterdam. 
592. F. W. Laupman, thans Hospitaalweg 17, Batavia, C. 

(Java). 
662. H. M. Stein, thans Jan Luykenstraat 43b, Amsterdam, Z. 
517. C. Spek, thans Kebonsirih 22, Bandoeng (Java). 
656. M. Engles, thans dept. van ooorlog, Bandoeng (Java). 
285. W. Houtman, thans Eikbosscherweg 335, Hilversum. 
652. Ch. E. Salwegter, thans Paleisstraat 16, Amsterdam, C-
668. F. K. van Geuns, thans Galvanistraat 5, Den Haag. 

6. C. J. H. Rootlieb, thans Fluweelen Burgwal 7, Den Haag. 
643. G. J. van der Werf, thans Radboudlaan 18, Bussum. 
551. G. Altorffer, thans Jacob Catslaan 7, Den Haag. 
134. ir. A. E. Bosman, thans Heemstralaan 45, Baarn. 
113. H. W. A. Hofmeester, thans Willemsparkweg 42, Amster

dam, Z. 
777. A. O. U. Wilkens, thans Nieuwenhof, Voorst. 
216. J. J. Roeloffs Valk, thans Bazaarstraat 39, Den Haag. 
661. ir. F. J. Addicks, thans Groesbeekscheweg 228, Nijmegen. 
495. J. F. van Strijen, thans Carel Reinierszkade 15, Den Haag. 
977. A. M. Kollewijn, thans Nieuw Merdika 33, Bandoeng 

(Java). 
862. H. Swartsenburg, thans 2e Stadhouderslaan 22a, Ban

doeng (Java). 
545. W. J. van Bortel, thans Lamongaïistraat 2, Malang 

(Java). 
826. J. G. AUebé, thans p/a firma Reiss & Co., Makassar 

(Celebes). 
317. J. W. Wesseling, kol. art., R. Kerkweg 2, Batavia, C. 

(Java). 
571. J. Verbeek van der Sande, s.f. Ponen, Halte Plosso, 

Djombang (Java). 
583. J. Zemel, thans Anisterdamschestraat 15, Scheveningen. 
931. B. Lindberg, thans c/o Alesc. Lindbergs Kontor, Rege

ringsgaban 15, Helsingfors. 

930. A. Meijer. 
347.. W. Mahler. 
Eerelid J. B. Robert. 

Overleden. 

Afgevoerd. 
30. P. Mavrogordato. *) 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. De vergadering van 19 Mei was goed bezocht 

en kenmerkte zich door veel afwisseling. De voorzitter her
dacht in een korte rede den heer Robert. De heer Van E«sen 
verhaalde zeer uitvoerig de geschiedenis van het Zweedsche 
foutdrukzegel IA en noemde de fancy-prijzen van enkele an
dere zeldzame foutdrukken. Vervolgens toonde hij aan de ver
gadering zijn prachtige verzamelingen van Scandinavië en 
Deensch-West-Indië. De heer D. de Vries bracht naar voren 
de moeilijkheden bij het verzamelen van Japansche zegels en 
mr. De «Beer vertoonde aan de vergaderden een keur-ocllectie 
van Sovjetzegels. In Juni zal hij zijn demonsti'atie vervolgen 
over Turksche zegels, n.1. de 3e teekening. 

Bekendmaking. 
De secretaris deelt mede, dat: 
a. het gebonden jubileum-nummer van het Maandblad, be

stemd voor het archief, in de bibliotheek is opgenomen en in 
den catalogus ingeschreven onder nr. B 90; 

b. het Handboek Postwaarden van Ned.-Indié voor alle le
den verkrijgbaar is ä ƒ2,50 per deel; 

c. de afwikkeling van de afdeeling Aankoop door den heer 
Doorman zoo spoedig mogelijk zal worden afgewerkt. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. A.dm. 

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

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

Aanwezig zijn 36 leden. Wijl de voorzitter, de heer Cra-
merus, met kennisgeving afwezig is, neemt de onder-voor
zitter, de heer Mijnssen, de leiding op zich. Hij herdenkt het 
overlijden van onze leden, de beeren Robert en Ufkes. 

De notulen van de vergadering van 25 April 1.1. worden 
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, terwijl de ballotage 
tot uitslag heeft, dat de heer Langeveld als lid is aangenomen. 
Genoemde heer wordt als lid welkom geheeten. 

Mededeeling wordt gedaan, dat het philatelistenloket voort
aan zal zijn geopend op den voorlaatsten Zaterdag der maand 
van 3 tot 4 uur. 

Van een der leden zijn in dank ontvangen voor de biblio
theek: Catalogue France et Colonies, Yvert & Tellier 1932; 
Annuario Filatelico Italiano, Federation internationale de la 
Presse Philatélique 1932; Les timbres de 1' lie de France par 
Robert Blazy et Marius Gauvin; Les premières emissions de 
la Guyane Anglaise, Theodore Champion. Eveneens worden 
bedankt de beeren Cramerus, Mijnssen en Rosman voor door 
hen geschonken zegels voor de verloting. 

De voorzitter deelt mede, dat de bibliotheek een ingebonden 
exemplaar van het jubileumboek heeft ontvangen. Hij brengt 
hulde aan de beeren Van Brink en Smeulders voor het door 
hen tot stand gebrachte werk. 

De heer dr. Gommers houdt een causerie, getiteld: „Hoe 
kan men het postzegelverzamelen bevorderen." Spreker be
treurt het, dat op de vergaderingen, blijkens de notulen in 
het Maandblad, gewoonlijk slechts huishoudelijke zaken wor
den besproken en het houden van lezingen slechts tot enkele 
personen beperkt blijft. Hij meent, dat de reden hiervan is, 
dat vaak weinig aandacht aan een voordracht wordt ge
schonken. Hij bepleit de jeugdige verzamelaars in het ver
zamelen te steunen en niet hun arbeid, zooals veelal gebeurt, 
af te breken en populaire lezingen te houden, zooals dit den 
laatsten tijd op onze vergaderingen geschiedt. Zijn voordracht 
wordt met applaus en een dankwoord van den voorzitter 
beloond. 

De heer Smeulders laat een woord van protest hooren over 
de binnenkort te verschijnen zegels in België, waarna de 
verloting volgt. 

Na rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter 
gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Verzoek. 
De administrateur van de rondzendingen zal gaarne boek

jes met zegels Nederland en koloniën voor het rondzendver-
keer ontvangen. Na ontvangst gaan deze onmiddellijk in 
circulatie. 

Nieuw lid. 
348. (E.NK.). L. E. D. Langeveld, Wilhelminastraat 5, Gin-

neken. (II) . 

Candidaat-leden. 
J. E. Cauveren, leeraar gymnasium, Wilhelminastraat 25, 

Doetinchem. (Eigen aangifte). 
C. Maartense, winkelchef, Hasebroekstraat 63, 's-Gravenhage. 

(Eigen aangifte). 
Adreswijzigingen. 

262. J. D. W. Chatrer, thans Karrestraat 20, Breda. (I) . 
5. J. C. Cramerus, thans Wilhelminasingel 27, Breda. (II). 

43. A. P. van Gent, thans IJsvogelplein 17, 's-Gravenhage. 
(V). 

2. H. van Ginkel, thans s.f. Tjiweng, Djombang, N.O.I. 
13. F. A. J. Kastelijn, thans Terheijdenscheweg 19, Breda. 

(I) . 
11. A. Michielsen, thans p/a Inspectie van financiën, Soera-

baja. 
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315. Joh. M. Ree, thans Hooftstraat 46, Zwolle. (IV). 
237. Th. K. Roqué, thans p/a Th. J. J. Roqué, Schenkkade 104, 

's-Gravenhage. 
133. J. F. van Strijen, thans Carel Reinierszkade 15, 's-Gra

venhage. (V). 
321. N. Veldhoen, thans Aert van der Goesstraat 19, 's-Gra

venhage. (V). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 27 Juni 1932, des avonds 
te 8 uur, in de bovenzaal van de Beurs van Breda, te Breda 
(ingang St. Janstraat) . 

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

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

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

VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden op Zater
dag 28 Mei 1932, in hotel „Krasnapolsky", te Amsterdam. 

Tegen half negen opent de voorzitter de door 54 leden be
zochte vergadering. Terwijl de aanwezigen sich van hun zetels 
verheffen, herdenkt de heer Vredenduin in warme bewoordin
gen het heengaan van den heer Robert. Met het grootsie ge
noegen, gaat hij verder, hebben wij inzage genomen van het 
jubileum-boek, een standaardwerk voor ons land. Enkele boe
ken zijn door onzen penningmeester achtergehouden, n.1. van 
hen, die hun contributie nog steeds niet betaald hebben. Deze 
boeken zijn te zijnen huize verkrijgbaar tegelijk met het vol
doen der contributie. Wij zullen beginnen strenger tegen deze 
wanbetalers op te treden door hen te royeeren. Als introducé 
wordt daarna welkom geheeten de heer Klokkemeijer, verder 
de heer De Jonge, die, na vele jaren afwezig geweest te zijn, 
weer ter vergadring aanwezig is, alsmede de heer Schmid, 
die van een langdurige ziekte hersteld is. 

D voorzitter behandelt nu weer zeer uitvoerig het nieuws 
uit de laatste tijdschriften, t.w. nieuwe uitgiften, o.a. die van 
het nieuwe verzamelgebied Inini, de eilanden Willis en Pu-
tuna, de Mercier-zegels, de „Wipa", waarvan het 2e Werbe
schrift rondgaat, vliegzegels, de postballons tijdens het beleg 
van Parijs 1870-1871, militaire poststempels. Hij eindigt met: 
„Leest philatelistische lectuur, houdt u geografisch en his
torisch zoo veel mogelijk op de hoogte, opdat uw verzameling 
niet zij en blijve een eenvoudig bijeenbrengen van zegels zon
der een deugdelijken achtergrond, maar een, welke meer leven 
krijgt en die meer tot u spreekt." De zegels voor vreemde
lingenverkeer steken niet gunstig af; wij betwijfelen sterk of 
vreemdelingen hierdoor een goed beeld van ons land zullen 
krijgen. Bij de leden circuleeren intusschen verschillende prent-
kaarten met zegels en afstempelingen naar aanleiding van 
het door den voorzitter behandelde en tevens van den heer 
Traanberg een karton, waarop een enveloppe, foto's en zegels 
van de nieuwe brug bij Sydney. De notulen der vorige verga
dering worden onveranderd goedgekeurd. 

Als ingekomen stuk is er een schrijven van ons lid, den heer 
Maijer, betreffende de A.N.V.V. zegels. Hij wekt op om deze 
absoluut overbodige zegels niet te koopen. Nogmaals wordt 
gememoreerd, dat ook de Bond moeite heeft gedaan deze ze
gels niet te doen uitgeven, doch de regeering is in den tegen-
woordigen tijd blijkbaar doof voor al onze motieven; er is 
geld noodig, dat is de hoofdzaak. De beide caniddaat-leden, de 
beeren Klokkemeijer en Schoonhoven, worden met algemeene 
stemmen aangenomen, waarna de eerstgenoemde als zoodanig 
wordt welkom geheeten. Na de pauze een veiling van 50 
kavels. Hoewel meerdere van zeer goede kwaliteit zijn, blijkt 
de animo heden avond niet groot te zijn. Na de algemeene 
verloting, waarbij ditmaal als gelukkigen uit de bus komen de 
leden 262, 203, 115, 274, 157, 113, 174, 356, 153, 143, 95, 43, 
32, 46, 215, 178, 342, 22, 141, 156, 77. 80, 59, 55 en 50, sluit 
de voorzitter tegen half elf de vergadering. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
P. KJngo-Pedersen, Holbergsgade 15, Kopenhagen. 

J. B. M. Schoonhoven, Wijttenbachstraat 39-11, Amsterdam, O. 
(Voorgesteld door H. Klinkum). 

P. Klokkemeijer, Hoofddorpplein 9-II, Amsterdam, W. (Voor
gesteld door J. Harder). 

Bedankt als lid. 
H. J. H. van Strieland, Bussuni. 

Adresverandering. 
ir. A. E. Bosman, Heemstralaan 45, Baarn. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 18 Juni 1932, des avonds 

te 8 uur, in café „Parkzicht", Hobbemastraat, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 25 Juni 1932, des avonds te 

8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
31 Mei 1932, gehouden irt hotel „Des Pays-Bas", te 
Utrecht. 

Aanwezig 29 leden. Om ongeveer 8.10 uur werd deze ver
gadering door den voorzitter, den heer De Bas, geopend. Na
dat de notulen der vorige vergadering onveranderd goedge
keurd waren, werden de ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen. De voorzitter deelde mede, dat door den Raad 
van Beheer van het Maandblad voor het archief van de Ver-
eeniging een ingebonden exemplaar van het jubileumboek was 
geschonken. Deze schenking werd in dank aanvaard. De voor
zitter kon niet nalaten te dezer plaatse namens de U. Ph. V. 
een woord van hulde te richten tot den hoofdredacteur van 
het Maandblad voor de wijze, waarop deze de philatelistische 
literatuur heeft verrijkt met een dergelijk nuttig werk. Hij 
bedankte bovendien ons lid De Jong, door wiens tusschen-
komst de boekwerken aan diverse leden verstrekt werden. 

Hierna deelde de voorzitter mede, dat de afdeeling Gouda 
door ledenachteruitgang genoodzaakt werd die afdeeling op 
te heffen; de leden blijven echter correspondeerende leden 
der U. Ph. V. 

De heer Evers, die te Rotterdam de verhandeling met licht
beelden over de eerste emissie van Nederland heft bijgewoond, 
deelde hieromtrent, op verzoek, een en ander mede. 

Tot afgevaardigden voor de Bondsvergadering werden met 
algemeene stemmen benoemd de beeren dr. P. H. van Gittert, 
W. G. de Bas en K. H. J. van Hulssen. Op de Bondsvergadering 
zal o.a. gevraagd worden „of de Regeering overleg gepleegd 
heeft met den Bond omtrent de uitgegeven zegels ten behoeve 
van het vreemdelingenverkeer en welke houding de Bond daar
tegenover heeft aangenomen". 

Nadat was medegedeeld, dat mr. De Beer op de vergadering 
van 28 Juni zal spreken over de eerste emissie Nederland, 
vroeg een der leden of het niet mogelijk was de te Rotterdam 
vertoonde lichtbeelden eveneens op dien avond te Utrecht op 
het doek te brengen; dit werd niet wenschelijk geacht. Nog 
deelde de heer Evers mede, hoe het hem te Rotterdam gevaren 
was en welke onaangenaamheden hij van andere zijden heeft 
moeten hooren omtrent zijn mededeelingen over de eerste 
emissie Nederland. Hij vroeg, of de Bond er niet toe kon be
sluiten, dat de officieele« documenten omtrent Nederlandsche 
zegels, te beginnen met die der eerste emissie, zonder eenig 
commentaar en met bronvermelding werden gepubliceerd. 
Dit punt zal op de Bondsvergadering ter sprake worden ge
bracht. 

Bij de rondvraag vroeg de voorzitter wederom voorstellen 
voor den landenwedstrijd uit den boezem der vergadering. 
Vervolgens deelde hij mede, dat het verstrekken van bons 
voor pril zen van hoogere waarden bij de groote verloting, 
welke volgens den ouden toestand bestendigd bleef, op grond 
van vele bezwaren niet geschieden kan. Evenmin bestond er 
behoefte tot het instellen van een speciale commissie voor het 
oplossen van philatelistische \raagstukken, omdat het bestuur 
te allen tijde bereid is, wanneer er vraagstukken zijn, zijn 
tusschenkomst te verleenen tot oplossing daarvan. 
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Nadat nog enkele vragen van de beeren Burgersdij k en 
Evers beantwoord waren, werden de aanwezii^en in de gele
genheid gesteld de geëxposeerde collecties voor den landen-
wedstrijd: frankeer- en portzegels ongeveer tot i'.)14 van één 
Balkan- of één Noord-Europeeschen staat naar keuze te be
zichtigen. Door de beoordeelingscommissie worden de prijzen 
toegekend aan den heer Cortenbach voor diens verzameling 
Denemarken en aan don heer Kaub voor zijn verzameling 
Turkije. Na de verloting volgde de veiling, waarvoor groote 
animo betoond werd. Naar aanleiding hiervan v.'erkte de voor
zitter de leden op, om in den vervolge zooveel mogelijk kavels 
ter veiling mede te brengen, opdat de vroegere geanimeerde 
veilingen in eere hersteld zouden worden. 

Na de ter tafel gekomen zichtzending werd deze vergade
ring om 10.15 uur opgeheven. K. H. J. v. H. 

Bedankt als lid met 1 September. 
H. C. Gabry, Burg. Martenssingel 13, Gouda, 
mr. K. N. Hengeveld, Crabethstraat 47, Gouda, 
dr. H. C. Redeke, Westhaven 42, Gouda. 

Adresverandering. 
J. A. Coquereau wordt Zeugestraat 6, Gouda. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 21 Juni 1932. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 28 Juni 1932. 

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

VERKORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Don
derdag 26 Mei 1932, in café „The Corner", Den Haag. 

Bij afwezen van den voorzitter opent de secretaris de ver
gadering en heet de 42 aanwezigen van harte welkom, in het 
bijzonder den heer Verheij, die na lange afwezigheid weder 
lid is geworden. Allereerst herdenkt hij de uitgave van ons 
jubileum-boek van het Maandblad, dat de hoog gespannen 
verwachtingen nog verre heeft overtroffen en waarvoor nog 
eens extra hulde wordt gebracht aan onzen hoofdredacteur en 
administrateur. 

Dan vî orden de notulen der vorige vergadering voorgelezen 
en onveranderd goedgekeurd en gearresteerd. 

Daarna neemt de waarnemend voorzitter het woord om, 
namens onzen voorzitter, ten sterkste te protesteeren tegen 
de beschuldiging van „unfair" te zijn geweest tegenover de 
Philatelisten-Club ,.Rotterdam", zooals in haar verslag in het 
Maandblad van deze maand te lezen is. De voorstelling van 
feiten daar is er absoluut naast! Dat een huldiging bij voor
keur plaats heeft nadat het werk is volbracht, beamen wij 
volkomen; hier ging dat echter moeilyk. „Rotterdam" wensch-
te echter niet mee te doen, omdat in het Maandblad de meer 
besproken advertenties waren verschenen en toen wij dit 
met haar hadden behandeld, kwam de aap uit den mouw: „Zij 
vond dat de Bond de aangewezen plaats was". Dan was de 
H.P.V., die het initiatief had genomen, er dus b u i t e n . En 
deze manier van doen vonden wij zoo „unfair", dat wij niet 
verder hebben geantwoord. Bovendien lag in dit voorstel het 
gevaar, dat de toch al bestaande valsche meening, dat de 
Bond iets met het Maandblad heeft te maken, zoude kunnen 
versterken, en het is onbegrijpelijk, dat men heeft gemeend, 
dat de H.P.V. aan deze poging k)t misleiding mede zou 
werL'jn. Wij zijn het aan onzen voorzitter verplicht, nu „Rot
terdam" heeft gemeend zoo'n beschuldiging te uiten, deze ten 
sterkste te bestrijden. De aanwezigen waren het hiermede 
volkomen eens. 

Na de ballotage van het nieuwe lid, dat met algemeene 
stemmen werd aangenomen, werd door den waarnemend voor
zitter de aandacht gevestigd op de hedenavond te houden ten
toonstelling van echt gevlogen brieven, waarmede eenige ta
fels bedekt waren en die door den inzender zouden worden 
toegelicht aan hen, die daarover vragen wenschten te stellen. 
Het is dezelfde tentoonstelling, die dit lid, ons jongste in 
leeftijd, ook reeds heeft gehouden in de H.B.S. aan dj Stad
houderslaan, en bracht hij hem bij voorbaat warmen dank 
voor zijn toewijding en huldigde zijn doorzettingsvermogen. 

Datgene wat tentoongesteld is, is in a l l e opzichten de 
moeite waard en geeft het bewijs, dat er op dit gebied heel 
wat moois is te bereiken. 

De veiling gaat tusschen de bedrijven door en heeft een 
alleszins goed resultaat; dat blijft bij de verloting al evenmin 
uit, die een prettig slot vormt van den aangenamen avond. 

A. S. jr. 
Nieuw lid. 

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

W. van Griethuijsen, Van Aerssenstraat 74, Den Haag. 
Bedankt als lid. 

J. W. Schiff, Victorialaan 11, Wassenaar, 
mr. D. van Houten, Schouwweg 29, Wassenaar. 

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

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

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe 
leden. Veiling. Rondvraag. Verloting. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering van Woensdag 25 Mei 
1932, in „Victoria", Spuistraat, Den Haag. 

Aanwezig 61 leden. De voorzitter opent de vergadering. In
gekomen is een schrijven van den heer Van der Houwen, mot 
bijvoeging van 3 mooie zegels. De inzender doet het /oorstol 
den leden op te wekken in den loop van het jaar één of meer 
zegels te schenken voor onze groote jaarlij ksche verloting. 
Daarin komen z.i. te veel prijzen voor van te geringe waarde. 
Wanneer nu het bedrag, dat uitgetrokken wordt, hetzelfde 
blijft kan er voor een minder aantal prijzen een grooter bedrag 
per stuk beschikbaar komen. Hij zegt bovendien toe, nog 
extra-zegels te zullen schenken, wanneer eventueel voor een 
bedrag van fr. 1000,— en dan voor fr. 2000,— te zamen wordt 
gegeven voor dit doel. Men besluit hierop in te gaan en 
enkele leden zeggen daarop reeds mooie zegels toe. 

Nog een ingekomen schrijven wijst er op, dat het aantal 
bezoekers van het Postmuseum zeer klein is — ook op Zater
dagmiddag — en dat daardoor zeer ernstig gevaar bestaat, 
dat de openstelling op Zaterdagmiddag — waarvoor moeite 
gedaan is die te verkrijgen — zal worden ingetrokken. Dit zou 
te bejammeren zijn. 

De voorzitter deelt mede, dat hij van den „Haagsche Post-
zegelhandel" bericht (of een klacht) kreeg, dat men of liever 
de leden der Vereenigingen(en) zoo traag of nalatig zijn het 
jubileum-boek af te komen halen. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Van der Houwen, Hoogerdijk en Scharrenburg. De notulen 
der voorgaande vergadering worden goedgekeurd. 

Rond gaan eenige interessante zegels van den heer Van der 
Houwen, de maandbladen der bibliotheek en de nieuwe zegels 
voor vreemdelingenverkeer. De ledenverkiezing levert 50 stem
men vóór, 7 blanco en 1 van onwaarde. 

De eerste prijs valt den heer H. A. Minderman ten deel. De 
veiling brengt ruim ƒ 30,— op. 

Bij de rondvraag komt nogmaals de z.g. zwarte lijst in het 
Maandblad ter sprake, waarna de voorzitter de vergadering 
onder dankzegging voor de flinke opkomst, en een opwekking 
tot het aanbrengen van nieuwe leden, sluit. J. N. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
308. E. Dijkstra, Piet Heinstraat 9, Delft. 

Onder voorbehoud: 
398. J. W. F. Jensen, Reinwardtstraat 37 III, Amsterdam, O. 

Candidaat-leden. 
C. Keuzenkamp, Geraniumstraat 15, Den Haag. (Voorgesteld 

door T. Keuzenkamp). 
J. H. Hart, teekenaar B.P.M., Acaciastraat 55, Den Haag. 

(Eigen aangifte). 
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Adresveranderingen. 
178. C. J. 't Gilde, Zandstraat 9, Terneuzen. 
217. dr. ir. H. Schoutissen, Graaf Florisstraat 70a, Rotter

dam. 
606. ir. T Kramer, Emmastraat 108, Den Haag. 

7. R. Minnes, Deckerstraat 14, Haarlem. 
518. P. Dekker, Geraniumstraat 41, Den Haag. 
441. J. M. de Roo, Begoniastraat 237, Den Haag. 
79. A. J. Lastdrager, Groene Hilledijk 261b, Rotterdam, Z. 

174. D. Banda, Stationsweg 46d, Drachten. 
451. L. Diepstraten, Ooievaarstraat 12, Breda. 
574. E. Fick, Tiel ? ? ? *) 
516. B. J. C. van der Meer, Tiel ? ? ? 
213. L. Werbata, Indië ? ? ? 
596. Jos. Haussen, Nieuwstraat 22, Maastricht. 
H. J. M. Beerendonk, Willemsparkweg 45, Amsterdam, Z. 

75. dr. H. J. van Opstall, Hotel ,,De Harmonie", Maarssen. 
204. ir. J. van Heek, Tjisangkoejstraat 10, Bandoeng (Java). 

75. J. W. Pette, Koepoortsweg 113, Hoorn. 
97. J. H. Uhl, Laan van Meerdervoort 326, Den Haag. 

*) Tegenwoordig adres: Parklaan 7a, 's-Hertogenbosch. Adm. 
Blijft lid. 

510. mevr. I. Köllner, Tjiwaringinlaan 45, Buitenzorg (Java). 
Alsnog aan zijn verplichtingen voldaan. 

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

De prijzen der jaarlijksche verloting kunnen van 1 Juli tot 
1 October bij den heer C. van der Willigen, Beeklaan 454, 
Den Haag, worden afgehaald. 

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

in hotel Victoria, Spuistraat, Den Haag, op Woensdag 22 
Juni 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 af deeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt), den 

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

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

Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den 2en Maandag der 
maand: T/, uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 31 Mei 
1932, des avonds te 8 uur, in restaurant „National", te 
Arnhem. 

Aanwezig 16 leden, o.w. 3 dames. Nadat de voorzitter de 
aanwezigen welkom heeft geheeten, worden de notulen van de 
vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. Onder de inge
komen stukken bevinden zicTi een aanmelding voor het lid-
maatscha73 van P. Gordon te Rotterdam, een bericht van be
danken voor het lidmaatschap van H. van Haaren, alsmede 
een 2e prospectus van de in 1933 te Weenen te houden post
zegeltentoonstelling, de Wipa 1933. Dit werd voor de aan
wezigen ter inzage gelegd. Vervolgens was in ontvangst ge
nomen een door den Raad van Beheer van het Maandblad be
schikbaar gesteld gebonden exemplaar van het jubileumboek. 
Naar aanleiding hiervan meende de vergadering langs dezen 
weg dank te moeten brengen aan allen, die aan de samen
stelling van dit boekwerk hebben medegewerkt, en die door 
hun zeer interessante artikelen het boek tot een zoo belang
rijk geheel wisten te maken. Ons lid, de heer Van de Sandt, 
stelde zich beschikbaar om voor de leden van „De Globe" 
bedoeld boek keurig in te binden tegen den prijs van .f 1,—. 

Het grootste deel van de bezoekers van de vergadering gaf 
zich hiervoor gaarne op. 

Als afgevaardigden voor de Bondsvergadering worden ge
kozen de beeren Te Winkel, Van de Sandt, Lap en Van Balen. 

Nadat de gewone maandelij ksche verloting heeft plaats ge
had, sluit de voorzitter het officieele gedeelte van de verga
dering, waarna het roulette-spel ter tafel kwam en door 
middel waarvan nog een zeer geanimeerde verloting volgde. 

C. R. 
Candidaat-lid. 

P. Gordon, Kortekade 24a, Rotterdam. (Eigen aangifte). 
Bedankt als lid. 

25. H. van Haaren, Jansplaats 33, Arnhem. 
Mededeeling. 

De leden van „De Globe" worden erop attent gemaakt, dat 
bij ons lid den heer G. J. van de Sandt, Singelstraat 2, Arnhem, 
gelegenheid bestaat het jubileum-boek te laten inbinden voor 
den prijs van ƒ 1,—. Leden, die hiervan gebruik wenschen te 
maken, kunnen zich tot genoemden heer Van de Sandt wenden. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 28 Juni 1932, des avonds te 

8 uur, in „National", te Arnhem. 

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

Adreswijziging. 
J. H. Goedkoop, Slotlaan 20, Rotterdam, voorloopig adres: 

p /a firma Jacobson van den Berg & Co., Makassar (N.-L). 
Bekendmaking. 

Gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus wordt geen 
vergadering gehouden. 

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

In memoriam 
JAC. STOLP. 

Op 29 Mei ontviel aan onze Vereeniging een harer beste 
leden door het overlijden van den heer Jac. Stolp. Hij behoorde 
tot die leden, die niet alleen lid zijn van een philatelisten-
verecniging om er uitsluitend de voordeelen en genoegens van 
te genieten, maar men vond hem ook steeds bereid de helpende 
hand te bieden, wanneer het den goeden gang van zaken in 
de Vereeniging betrof. 

Zoo was wijlen Jac. Stolp den laatsten tijd, niettegenstaande 
zijn drukke werkzaamheden op ander gebied, o.m. hoofd van 
een der Haarlemsche secties, ofschoon zijn gezondheid reeds 
te wenschen overliet. Hij was er de man niet naar, spoedig 
werk uit handen te geven en wist bij al zijn drukke werk nog 
tijd te vinden zelf zijn verzameling keurig op te zetten in 
klembanden, waarbij hij de vakindeeling zelf teekende; velen 
onzer zullen zich gedeelten dezer collectie herinneren van de 
vergaderingen, waarop z.g. landen-wedstrijden gehouden wer
den en hij zijn moeite menigmaal met een prijs beloond zag. 

Jac. Stolp wist verschillende personen voor de philatelie te 
interesseeren en voor de Vereeniging te winnen, terwijl hij 
zoo eenigszins mogelijk ter vergadering aanwezig was. 

Met hem is een onzer actiefste leden heengegaan. Zijn 
assche ruste in vrede. 

De verassching vond Woensdag 1 Juni 1932 op Westerveld 
plaats; ons bestuurslid, de heer Trupp, was, mede namens 
„Op Hoop van Zegels", bij de plechtigheid aanwezig. 

VERSLAG van de ledenvergadering op Vrijdag 27 Mei 1932. 
Wijl de voorzitter evenals de commissaris van toezicht 

verhinderd zijn deze samenkomst bij te wonen, neemt de se-
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eretaris het voorzitterschap waar. De notulen der April-
vergadering worden goedgekeurd. Van de ingekomen stuk
ken maakt de secretaris bekend het tweede „Werbeschrift 
Wipa 1933", dat gelijk het eerste weer keurig uitgevoerd is. 

Thans maakt de secretaris bekend, dat het jubileumboek 
verkrijgbaar is, raadt een ieder, die nog geen exemplaar af. 
haalde, aan dit spoedig te doen en spreekt zijn lof uit over 
deszelfs leerzamen, interessanten en lezenswaardigen inhoud 
en de fraaie uitvoering. Inzake het philatelistenloket deelt 
hij mede, dat dit, in verband met de nieuwe dienstregeling, 
niet m.eer tot 5 doch tot 4 uur zal zijn geopend op eiken 3en 
Zaterdag der maand en verneemt in dit verband, dat de 
openstelling om 2 uur zal plaatshebben. 

De bespreking door den heer Traanberg naar aanleiding 
zijner causerie ter vorige vergadering heeft tot resultaat, dat 
besloten wordt in de September-vergadering een commissie 
voor liquidatie van verzamelingen te benoemen. Voorts ver
zoekt genoemde heer, mede aan alle lezers van het Maandblad, 
inzage van stukken, waarop voorkomen de nummerstempels, 
bedoeld in de lijst voorkomende op bladzijde 164-165 van 
voornoemd jubileumboek, onder de nrs 105 en hooger. Van 
de Sydney-brug laat hij eenige foto's en een serie postzegels 
circuleeren, alsmede een serie zegels voorzien van een speciaal 
stempel. 

Van de rondvraag wenscht geen dar aanwezigen gebruik te 
maken, zoodat overgegaan wordt tot de maandelij ksche ver
loting, waarbij allen aanwezigen een priis ten deel valt. Hier
mede aan het einde van de agenda gekomen, sluit de voor
zitter deze bijeenkomst, na nog medep'edeeld te hebben, dat 
de volgende vergadering zal plaats hebben op Vrijdag 30 
September 1932. H. W. 

Overleden. 
17. Jac. Stolp, te Haarlem. 

Adreswijzigingen. 
102. J. Schagen wordt Olympiaweg 97, Amsterdam, Z. 
199. H. L. Zeelenberg wordt Marconilaan 50, Eindhoven. 
126. mej. H. Merens wordt Franschestraat 1, Nijmegen. 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
Maandag 30 Mei 1932, in café „Suisse", te Groningen. 

De voorzitter, de heer K. F. Kielman, opent tegen half negen 
de door 21 leden bezochte vergadering en deelt mede, dat de 
vergadering een week is uitgesteld, omdat de zaal den vorigen 
Maandag bezet was tengevolge van de kermis. Van den heer 
dr. J. van der Spek is bericht van verhindering ontvangen. 

Ingekomen is een uitnoodiging van de Rotterdamsche Phila
telisten-Vereeniging tot het bijwonen van een bijeenkomst, 
waar twee harer leden een verhandeling zouden houden met 
lichtbeelden over de eerste emissie van Nederland. Hoewel het 
helaas onmogelijk was een dergelijk belangrijk referaat bij te 
wonen, wordt de uitnoodiging toch ten zeerste gewaardeerd. 

Het tweede prospectus der W.I.P.A., dat wij een dezer dagen 
ontvingen, circuleert hierop er. wordt voor de leesportefeuille 
bestemd. 

Vervolgens toont de voorzitter het keurig gebonden exem
plaar van het jubileumboek van het Maandblad, dat onze 
Vereeniging voor de bibliotheek heeft ontvangen. De praeses 
wijst erop, hoe de Raad van Beheer van dit jubileumboek een 
werk heeft weten te maken, dat zelfs de stoutste verwach
tingen overtreft en den Raad tot groote eer strekt. „Wij 
wenschen," aldus vervolgt spreker, „namens onze Vereeniging 
ook van deze plaats een woord van hartelijken dank te richten 
aan den heer J. D. van Brink in het bijzonder en aan den Raad 
van Beheer in het algemeen voor dit keurige werk, dat wij 
dan ook gaarne een plaats in onze bibliotheek inruimen." Het 
spontane applaus, dat op deze toespraak volgt, vertolkt dui-
deliik het gevoelen van alle aanwezigen. De voorzitter be
dankt vervolgens den heer R. B. de Jonge, daar hij zich ter
stond beschikbaar heeft gesteld, om de jubileumboeken voor 
de leden onzer Vereeniging in ontvangst te nemen. Mede-
gedeld wordt nog, dat de leden, die hun jubileumboek willen 

laten inbinden, het hiervoor bij den heer De Jonge kunnen 
afgeven. De prijs is ƒ 1,50. Velen geven te kennen van dit aan
bod gaarne gebruik te zullen maken. 

In dank zijn tijdschriften ontvangen van de beeren J. Beu-
kema en A. van Delft voor ^portefeuille en bibliotheek. 

De aandacht wordt er op gevestigd, dat het philatelisten
loket niet meer zooals voorheen bij den directeur van het 
hoofdpostkantoor, maar bij een gewoon loket aldaar gevestigd 
is. De heer Beukema wordt bedankt voor de mededeeling. 

Hierna heeft ballotage plaats van de beeren ds. W. Tj. 
Klumper en A. Leefsma, welke beiden met algemeene stemmen 
worden aangenomen. Dan volgt de pauze, waarin de penning
meester, de heer S. S. Ongering, wegens afwezigheid van 
dr. Van der Spek, de nieuwtjes uitdeelt, waaronder de lucht
postzegels van het Saargebied. Na de pauze heeft eerst de 
verloting plaats van eenige mooie prijzen, waaronder een 
vliegbrief, daarvoor in dank ontvangen van den heer Th. 
Keijzer. 

Hierop houdt de heer dr. D. H. Wachters een causerie, be
scheiden aangekondigd, met: „Couvertuitknipsels, uitknipsels 
uit kruisbanden en eenige curiosa". Na een tweetal nog in 
goeden staat zijnde Mulreadys te hebben laten zien, toont 
spreker ons al vertellend een groote prachtcollectie „uit
knipsels", niet alleen van de verschillende landen van Europa, 
maar ook van Noord- en Zuid-Amerika, alles van voor 1882. 
Aan het einde bedankt de voorzitter den heer Wachters voor 
zijn gezellige en buitengewoon leerrijke bespreking aan de 
hand van deze zeldzame collectie. 

Hierna sluiting. J. v. d. W. 
Adresverandering. 

46. A. van Delft, Binnen Damsterdiep 7a, Groningen. 
Nieuwe leden. 

165. ds. W. Tj. Klumper, Noorddijk (Gron.). 
166. A. Leefsma, Petrus Campersingel 35, Groningen. 

Mededeelingen. 
1. Onze leden, die hun jubileumboek nu nog gebonden wen

schen te hebben, kunnen het hiervoor toezenden aan den heer 
R. B. de Jonge, Academieplein, Groningen, die belangeloos 
zijn bemiddeling heeft aangeboden. De prijs is ƒ 1,50 per band 
in dezelfde kleur als het origineel en eveneens met het op
schrift „Postzegelkunde en Postwezen" op den rug. 

2. Het philatelisten-loket, dat den 3en Zaterdag van elke 
maand van 2 tot 4 uur in het hoofdpostkantoor is geopend, is 
in het vervolg niet meer bij dend directeur, maar aan een 
loket in de zaal. Op de lyst bü de nieuwtjes zal worden aan
gegeven aan welk loket het is. 

Vergadering. 
Vergadering D.V. op Maandag 27 Juni 1932, des avonds te 

8% uur, in café „Suisse", te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 23 Mei 
1932, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", Vrijt
hof, te Maastricht. 

Aanwezig 19 leden. De vergadering wordt om 8% uur door 
den voorzitter geopend, die allen hartelijk welkom heet. De 
heer Van Brink, hoofdredacteur van het Maandblad, is als in
troducé aanwezig en wordt door den voorzitter speciaal toe
gesproken. De secretaris leest de notulen voor, welke worden 
gearresteerd. 

Hierna circuleeren enkele ingekomen stukken, o.a. het 2e 
prospectus van de „Wipa" te Weenen en het jubileumboek. 
De voorzitter spreekt zeer waardeerende woorden over dit 
schitterende en belangrijke boek en huldigt den heer Van 
Brink, die hieraan zoo'n groot aandeel heeft gehad. Door den 
heer Van der Ven wordt voorgesteld de beursavonden inte
ressanter te maken, door b.v. te beginnen met onder de ledcij 
een kleine tentoonstelling te houden van rariteiten bij zogels, 
zooals afwijkingen enz. Dit voorstel wordt aangenomen en 
als beginavond de Ie Maandag in Juli vastgesteld. De leden 
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worden aangewakkerd hieraan deel te nemen en ieder, die iets 
in dien zin bezit, wordt verzocht dit dien avond mede te 
brengen. 

Dan volgt een bespreking betreffende de nieuw verschenen 
vreemdelingenzegels. De heer Lemmens protesteert, dat er 
geen afbeelding van Zuid-Limburg op voorkomt; de he(3r Van 
Nijnatten vindt het dure zegels; dat de posterijen or mee ge
baat zijn en dat wij ons tegen dergelijke uitgiften moeten 
verzetten; de heer Van Brink doet de noodige toelichtingen, 
deelt nog mee wat de zegels voorstellen en dat ze z. i. door 
velen niet worden begrepen. Nadat hieromtrent nog enkele 
leden het woord voeren, wordt overgegaan tot de gratis-
verloting en vervolgens kienen, waarna om 10 K uur de zeer 
geanimeerde vergadering wordt gesloten. J. H. 

Candidaat-lid. 
J. D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, Maastricht. 

Adresveranderingeii. 
.50. L. Verwilst, thans Achter de Comedie 50, Maastricht. 
21. J. M. H. Dassen, thans Monulphusweg 1, Maastricht. 
52. J. Pagnier, thans Hunnenweg 9, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 27 Juni 1932, vergadering; 
Maandag 4 Juli 1932, beurs, tevens tentoonstelling van 

rariteiten onder de leden. Zie verslag hierboven. 
Maandag 18 Juli 1932, vergadering; 

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

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 27 
Mei 1932, in de zaal van den heer Van Weelde. 

Te ruim half negen opent de voorzitter, de heer Habig, met 
een kort woord van welkom de vergadering. De secretaris 
krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen van de vorige 
vergadering, welke onveranderd worden goedgekeurd. Enkele 
ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

Mededeeling wordt gedaan van een nieuwe attractie tot 
staving der feeestkas. 

Voorgesteld wordt om bij het Bondsbestuur het voorstel 
in te dienen tot afschaffing van de Maart-vergadeving, welke 
overbodig woi'dt geacht; waartoe woi'dt besloten. 

De voorzitter stelt voor om door de vergadering het wed
strijdzegel te doen bepalen en daar een rooster van op te 
maken van drie. Hij meent daarmede de animo te vergrooten. 
Na eenige discussie wordt een rooster opgemaakt in de volg
orde van de nummers Nederland 20, 10, 25. 

De voorzitter deelt mede, dat de heer Kortleve binnenkort 
naar Indië vertrekt; dit brengt met zich mede, dat wij een 
nieuwen beheerder voor het ruilboek moeten benoemen. De 
heer Van Wijngaarden blijkt bereid dit op zich te nemen. Daar 
de heer Kortleve ook lid was van de feestcommissie, komt ook 
hiervoor een nieuwe benoeming aan de orde; hiervoor wordt 
benoemd de heer Meijer. 

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door den heer 
Walter, die de rondzending ter sprake brengt; hij vindt de 
prijzen der zegels veel te hoog, hetgeen krachtig door den heer 
Ter Bruggen ondersteund wordt. Beide beeren betoogen, dat 
de zegels zeer goed tegen 2% cent de franc geleverd kunnen 
worden en beweren, dat men in Amsterdam overal voor 2 cent 
de franc kan koopen, terwijl de rondzendingen meermalen 
prijzen van 5 en 6 cent aangeven. De heer Quant, de admini
strateur, geeft toe, dat er enkele boekjes duur zijn, maar 
meent, dat de handelaren dan zelf de schade ervan onder
vinden, daar er dan niet van verkocht wordt. Gevraagd wordt 
of de beeren de handelaars willen noemen, die tegen de door 
hen genoemde prijzen leveren, dan zal de administrateur zich 
met hen in verbinding stellen. De heer Quant protesteert er 
tegen, dat ook de zegels van onzen oudsten handelaar, den heer 
Van Praag, als duur worden gebrandmerkt. De heer Polling 
merkt op, dat als men de zegels bij een handelaar vaak tegen 
de genoemde prijzen koopt, men deze nog niet in het rond-

zendingsverkeer heeft; allerlei onkosten brengt dit met zich 
mede. De heer Quant zegt toe met de gemaakte opmerkingen 
rekening te zullen houden. 

De wedstrijd over Nederland nr. 18 brengt aan den heer 
Witkop het grootste aantal stemmen alsmede den prijs. De 
maandverloting brengt twee gelukkigen. Omstreeks elf uur 
behoort ook deze vergadering weer tot het verleden. J. G. J. P. 

Adresverandering. 
H. T. Verschuur, officier van administratie Ie kl., a/b Hr. Ms. 

Heemskerk, Helder. *) 
T. J. Siegenthaler wordt Havenplein 9, Helder. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 24 Juni 1932, m de zaal van den 

hper Van Weelde, Heldef. 
Wedstrijd over Nederland nr. 20. 

*) Komt niet voor in de cartotheek; wèl E. F. Verschuur. Adm. 

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

Nieuwe leden. 
ir. W. H. J. Hol, Antoniuslaan 31, Blerick-Venlo. 
B. Boersema, Lindestraat la, Brunssum. 
Janssen, Heufstraat 7, Brunssum. 

Candidaat-lid. 
F. Bloemen, fabrikant, Wijchen. 

Bedankt. 
K. G. van Els, Hoensbroek. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 Juni 1932, des avonds te 8 uur, 

in hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 

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

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donderdag 26 
Mei 1932, des avonds te 8J4 uur, in café-restaurant „De 
Pool", Groote Markt, te Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering, waarna de secretaris de 
notulen der vorige vergadering voorleest, welke onveranderd 
worden goedgekeurd. Voor onze bibliotheek ontvingen wij een 
gebonden exemplaar van het jubileumboek, waarvoor onzen 
hartelijken dank. 

Van den heer W. M. F. Sutherland te Rotterdam ontvingen 
wij een schrijven, dat op onze eerstvolgende vergadering een 
zichtzending zal worden gezonden en sporen wij onze leden aan 
blijk van tegenwoordigheid te geven, daar dit zeer zeker een 
attractie wordt. Voorts wordt besloten de bibliotheek te laten 
beheeren door den secretaris en zal te zijner tijd den leden een 
opgave worden gedaan van de aanwezige werken, waarover zij 
bij aanvrage kunnen beschikken. Een verloting heeft ver
volgens plaats van een aantal zegels, waaronder diverse ge
schonken exemplaren, waarvoor den gever onze dank wordt 
betuigd. 

Het verdere gedeelte van den avond wordt doorgebracht met 
ouderlingen ruil en verkoop, waarna sluiting. H. S. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 23 Juni 1932, des avonds te 

8>< uur, in café-restaurant „De Pool", Groote Markt, te 
Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden 
op Zaterdag 21 Mei 1932, des avonds te 8 uur, in het 
clublokaal, „Hotel de Nederlanden", te Terneuzen. 

Te 8 uur opent de voorzitter deze vergadering. Na het tee
kenen der presentielijst worden door den secretaris de notulen 
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voorgelezen van de vorige vergadering, welke na rondvraag 
zonder op- of aanmerkingen worden goedgekeurd en vast
gesteld. 

Door den heer Westerweel wordt medegedeeld, dat door 
hem ontvangen zijn de exemplaren van het „gedenkboek", uit
gegeven door het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
Aan de beeren, die ter vergadering aanwezig zijn, wordt een 
exemplaar ter hand gesteld. Bij een vluchtig overzicht wordt 
door velen geconstateerd, dat het een prachtig werk is, en 
niemand had kunnen denken dat de uitgave zoo mooi verzorgd 
zou zijn. Later zal hierop worden teruggekomen, indien allen 
het eens meer nauwkeurig hebben bekeken en gelezen. In elk 
geval kunnen we thans onzen dank wel uitbrengen voor het 
prachtige werk. 

Ontvangen zijn eenige circulaires, enz., voor de postzegel
tentoonstelling te Vlissingen te houden op 27 tot en met 
29 Augustus a.s., welke zullen worden toegezonden aan de 
beeren, die daarvoor in aanmerking komen en waarschijnlijk 
genegen zijn om in te zenden. 

Hierna worden de nieuwe uitgiften besproken en besteld 
aan den voorzitter, die hoopt aan aller verlangen te kunnen 
voldoen. Thans volgt een kleine verloting van prijzen, welke 
nog in portefeuille aanwezig waren. Na de rondvraag sluit 
de voorzitter deze vergadering en dankt de beeren voor hun 
aanwezigheid. 

De voorzitter stelt thans ter bezichtiging zijn verzameling 
van Bulgarije, welke bijna compleet is en aller bewondering 
wegdraagt; ook krijgen de leden nog te zien een verzameling 
door hem aangelegd van alle zegels van Washington, gevolgd 
ingevolge de gegevens van den heer Van Peursem. G. T. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Zaterdag 

18 Juni 1932, des namiddags te 2 uur, in het bekende club
lokaal, te Terneuzen. 

's-Hertoffenbossche Ver. van Postzesrelverzamelaars. 
Secr.: F. F. G. SCHEEFHALS, Kempenlandstr. 17, 's-Bosch. 

VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 3 Mei 1932. 
De voorzitter, de heer Jac. Roelands, opent te 8K uur de 

vergadering met een welkomstwoord tot de leden en in het 
bijzonder een hartelijk woord richtend tot de aanwezige bui-
tenleden uit Vught, Boxtel en Rosmalen. Er blijken 13 leden 
aanwezig te zijn, terwijl van 2 leden bericht van verhindering 
is ingekomen. De notulen der vorige vergadering worden door 
den secretaris voorgelezen en onveranderd goedgekeurd en 
vastgesteld. 

Onder de ingekomen stukken was een uitnoodiging van de 
Rotterdamsche Philatelistenvereeniging, tot bijwoning eener 
lezing betreffende een verhandeling met lichtbeelden over de 
eerste emissie postzegels van Nederland. Het bestuur meende, 
wanneer daar voldoende steun en belangstelling voor bestond, 
een dergelijke lezing ook hier eens ter stede in overweging te 
nemen. Vei'der kwamen nog in eenige postzegelboekjes van 
een handelaar. 

De secretaris-penningmeester bracht het financieel verslag 
uit over het afgeloopen boekjaar, dat eindigde met een batig 
saldo van ƒ6,27. De beeren Th. Bruijsters en J. van de Mee
rendonk, benoemd als leden der commissie tot het nazien der 
boeken en bescheiden van den penningmeester, brachten rap
port uit over hun bevindingen en verzochten de vergadering, 
den penningmeester décharge te verleenen, daarbij een woord 
van lof uitsprekend voor de wijze, waarop het beheer is ge
voerd, waarmede alle leden instemden. 

Als nieuw lid werd aangenomen de heer A. J. L. Blom te 
Utrecht. 

Tevens werd besloten in het vervolg den eersten Dinsdag der 
maand de vergaderingen te houden. 

Daarna ving de gratis verloting aan, welker prijzen drie 
leden ten deel vielen. Niets meer aan de orde zijnde, sloot de 
voorzitter omstreeks 10 y, uur de vergadering, de leden nog
maals voor hun opkomst dankend. Nadien bleef men nog ge
zellig bijeen om de mooie verzamelingen Nederland en kolo
niën der beeren Nestelaar en Visser te bezichtigen, waarna de 

avond verder met ruilen en handelen werd doorgebracht. 
F. F. G. S. 

Nieuw lid. 
A. J. L. Blom, Justus van Effenstraat 15, Utrecht. 

Adresveranderingen. 
J. H. Grootveld, Lange Putstraat 31, 's-Hertogenbosch. 
F. F. G. Scheefhals, Kempenlandstraat 17, 's-Hertogenbosch. 

(Ingaande 1 Juli a.s.). 
Bekendmaking. 

In de maanden Juli en Augustus heeft geen ledenvergade
ring plaats. 

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

VERSLAG der vergadering op Maandag 30 Mei 1932, in de 
groote bovenzaal van hotel „Het Oud Stadhuis", te Hel
mond. 

Als de voorzitter om 9 uur het officieele gedeelte der ver
gadering opent, zijn de meeste leden aanwezig, alsmede de 
heer Hildegardenaar als introducé. De notulen worden onver
anderd goedgekeurd, waarna de secretaris even gelegenheid 
kreeg den staat voor ontvangst der jubileumboeken door de 
leden te laten teekenen. Algemeen is men buitengewoon vol
daan over deze keurige uitgave, waaraan zorgen noch kosten 
blijken gespaard te zijn en dat voor den verzamelaar een 
kostelijk bezit zijn zal. 

De voorzitter stelt daarna aan de orde de ballotage der 
voorgestelde candidaat-leden, die met algemeene stemmen 
worden aangenomen. 

Ter sprake komt hierna de kwestie van een lid, dat zich 
op de eerste vergadering bij de Vereeniging heeft aangesloten, 
doch daarna niets meer van zich heeft laten hooren en ook de 
verschuldigde contributie niet heeft betaald. Zelfs op een 
vraag van den secretaris of het jubileum-boek aan zijn adres 
moest worden toegezonden, dan wel of hij het ter vergadering 
in ontvangst kwam nemen, werd geen antwoord ontvangen. 
Nog een laatste poging zal worden ondernomen, om eenig 
levensteeken van het betreffende lid te vernemen. 

Van de firma Voet te Rotterdam was op verzoek van den 
secretaris een kleine zending „Neuheiten" ingekomen, waar
voor na bezichtiging eenige bestellingen konden worden ge
noteerd; 'een volgende maal zal genoemde firma een meer vol
ledige collectie nieuwe uitgiften toezenden. 

Voor de verloting stelt de heer Thielen een serie ongebruikte 
A.N.V.V.-zegels beschikbaar, terwijl de heer Mulder ook een 
tweetal mooie series beschikbaar stelt. 

Hierna kwam als nieuwigheid voor onze jonge vereeniging 
de eerste veiling aan de beurt van eenige landen uit een ver
zamelaarsalbum, met de bedoeling dezen „uitverkoop" op vol
gende vergaderingen voort te zetten. De limiet van den ver-
kooper bleek echter te hoog te zijn gesteld, zoodat het meeren
del der albumbladen onverkocht bleef. De secretaris zal den 
eigenaar van een en ander in kennis stellen en informeeren 
of de verkooplimiet lager gesteld kan worden. 

De rondzenddienst floreert uitstekend. Er blijkt gedurende 
de afgeloopen twee maanden gemiddeld per deelnemer voor 
pl.m. ƒ IZ,— te zijn gekocht, wat zeer zeker voor een groot 
deel zijn reden vindt in de keurige en vlotte wijze, waarop 
het hoofd van den rondzenddienst dezen doet marcheeren. 

Na de rondvraag sluit do voorzitter de vergadering, nadat 
nog bepaald is, dat ook gedurende den zomer de gewone 
maandelij ksche vergaderingen zullen worden gehouden. 

C. G. K. 
Nieuwe leden. 

21. Otto Frowein, Steenweg 55, Helmond. 
22. J. Verheigen, Derner 27, Eindhoven. 
23. Fritz Becker, Julianalaan 33, Helmond. 
24. Jos. la Poutré, Zoutnianstraat 14-14a, Den Haag. 

Candidaat-lid. 
C. M. Hildegardenaar, Mierloscheweg 86 D, Helmond. (Voor

gesteld door den heer Thielen). 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 109 

Machine 335. 
Model C3, op 6 April 1932 in gebruik gesteld bij het Gem. 

Electriciteits Bedrijf, te 'sGravenhage (wellicht ter vervan
ging van de aldaar in gebruik zijnde U.P.P. nr. 10). Tusschen 
datum en waardestempel de letters „G E B" in zeshoek. 

Machine 341. 
Model C3, sedert 16 April 1932 in gebruik bij de fa. K. van 

Meurs, te Bussum. Tusschen datum, en waardestempel „vM" 
in dubbelen cirkel; links van den datumstempel een ruwe 
schets van de Nederlandsche landkaart en daarop een doos 
omplakt met plakband en opschrift: „AM. DOOS / MET / 
PLAKBAND". 

Machine 343. 
Model 03, sedert 2 Mei 1932 in gebruik bij de fa. Gebrs. 

Van Heek, te Enschedé. Tusschen datum en waardestempel 
de letters „GVH" in dubbelen cirkel. 

Verschillen in de Francotypstempels. 
Voor de verschillen tusschen deze laatste machines en de 

vorige verwijzen wij naar een hieronder volgend desbetreffend 
artikeltje van den heer A. M. Benders. 

Hasler. 
Machine H. 501 III. 
N.V. Handelmaatschappij Adr, Koller & Van Os heeft een 

nieuw filiaal geopend bij den heer Hub. A. v. Laarhoven, 
Maetsuyckerstraat 15, te Tilburg. Wij ontvingen op van
uit Tilburg verzonden stukken (18.IV.'32 en 4.V.'32) afdruk
ken van Haslermachine 501, geheel als type II, maar thans 
met plaatsnaam Tilburg. 

Machine H. 536 IL 
Abusievelijk is H. 536 II op blz. 67 (Aprilnr.) gemeld. Deze 

machine is in gebruik bij het Unileverconcern en wordt zoo
doende mede gebruikt op correspondentie van aangesloten 
bedrijven, waarvan gemelde er o.a. één is. 

Machine H. 580. 
Sedert 9 Mei 1932 in gebruik bij het Hoofdkantoor van 

Vroom & Dreesmann, te Amsterdam. Tusschen datum en 
waardestempel het bekende V. & D. vignet, bestaande uit de 
letters „V & D" me tdaarin „VROOM & DREESMANN"; 
links van den datumstempel drieregelig: „CentraalBeheer / 
van / Vroom & Dreesmann". 

Machine H. 581. 
Sedert 2 Juni 1932 in gebruik bij de Mij. „De Betuwe" te 

Tiel. Tusschen datum en waardestempel drieregelig: „My. / 
DE BETUWE / TIEL", links van den datumstempel in schrijf
letter: „Jams". 

Komusina. 
Machine K. 144. 
Deze machine is reeds in 1931 in gebruik genomen bij de 

N.V. Handelsvennootschap Carl Wiemeyer, te Amsterdam. 
Onder de stempels de naam, tweeregelig, verder geen reclame. 

DE FRANCOTYPS MODEL C. 
Sinds begin 1930 zijn wij aan een groote gelijkvormigheid 

gewend geraakt wat betreft de nieuwverschenen Francotyp
frankeermachines; op een hoogst enkele uitzondering na waren 
het allen Cmaehines (Model C 3 tot 99K cent, model C 4 tot 
999K cent) in dezelfde teekening. De hoogste nummers echter, 
met name 335, 341 en 343, vertoonen eenige bijzonderheden, 
waarop hieronder nader wordt ingegaan. Vooraf nog even 
een korte bespreking van de modellen A en B, vooral met het 
oog op de onderlinge verschillen, hetgeen ook bij de C
machines van belang is. 

Bij de invoering van de Francotyp in September 1927 konden 
de koopers een keuze doen uit twee modellen. De eerste, 
Francotyp A, van de AnkerWerke A.G., Bielefeld, stempelt 
tot 999 M cent, de tweede, Francotyp B, van de Bafra
Maschinen A.G., Berlijn, stempelt tot 99M cent. Dat beide 
soorten van verschillende fabrieken afkomstig zijn, is dade
lijk te zien aan de cijfers. 
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De w a a r d e c i j f e r s van model B zijn in het begin veel 

dikker dan van model A. Latere Amachines hebben dikkere 
cijfers gekregen, maar deze zijn hoekiger dan bij B. 

De t e 1 c ij f e r s zyn bij model B anders van vorm dan 
bij A; bij B is de 4 van boven dicht en heeft de 7 een rechten 
stok, bij A is de 4 van boven open en heeft de 7 een gebogen 
stok. 

De d a t u m  C ij f e r s vertoonen eveneens verschillen, als 
bijzonderheid heeft model B een puntje tusschen dag, maand 
en jaar, hetgeen bij geen van de andere modellen het geval is, 
en dus karakteristiek is voor B. 

Eerst later is de goedkoopere Francotyp model C „uit
gevonden", op het oogenblik verreweg de meestgebruikte 
machine. In Nederland werd de eerste geplaatst in Februari 
1929 (nr. 141, bü Wambersie & Zoon, Rotterdam). Zoowel de 
AnkerWerke als de Bafra hebben zich op dit product toege
legd, en van beide fabrieken worden in Nederland machines 
verkocht. Ook bij deze Cmachines is weer duidelijk te zien, 
welke van de Anker en welke van de Bafra afkomstig zijn, 
en er is dus alle aanleiding om, evenals dit in andere landen 
gebeurt, onderscheid te maken tusschen machines van model 
CA en van model CB. In Nederland komt daar nog de compli
catie bij, dat de Cmachine in twee modellen geleverd wordt 
(C3 en C4). Beide fabrieken vervaardigen de twee modellen; 
we krijgen dus een indeeling in vier groepen: C3A en C4A 
van de Anker, C3B en C4B van de Bafra. 

De eerstgeplaatste Cmachines zijn alle van de Bafra af
komstig. Zij hebben groote, hooge en dikke waardecijfers (hoo
ger dan van model B). De telcijfers zijn plomp, ze zijn iets 
anders dan bij model B, maar de 4 is evenals bij B van boven 
dicht (zie afb. van machine 146). Bij model 03 (dus C3B) 
wordt de waarde aangegeven als volgt: 00; bjj C4 (dus C4B): 
*00, met een ster voor de cijfers. Van dit type ziJn de volgende 
machines: 

C3B: 138, 146 tot en met 155, 341 en 343. 
C4B: 141 tot en met 145, 158. 
Na begin 1930 zijn en dus geen machines van de Bafra meer 

geleverd, totdat ei in AprilMei 1932 weer eenige te voor
schijn kwamen. 
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De Francotyps C uit de Anker-fabriek hebben, hoewel on
derling nogal verschillend, geheel andere waardecijfers dan 
de vorige. Ze zijn lager, veel hoekiger en in het begin heel wat 
dunner dan van de Bafra. De telcijfers zijn van een nieuw 
model, ze zijn hoog en smal en hebben hetzelfde kenmerk als 
bij de Francotyp A: de 4 is van boven open (zie de afb. van 
machine 172). Bij model C3 (dus C3A) wordt de waarde 
niet aangegeven door 00, maar als volgt: "O, bij C4 (dus C4A) 
luidt de waarde: *00. Van Francotyp CA bestaan: 

C3A: 157, 159 en volgende. 
C4A: 167 en volgende. 
Twee machines nemen een uitzonderingspositie in, n.l. 166 

(S.K.F., Amsterdam) en 335 (G.E.B., 's-Gravenhage). De 
waardecijfers komen geheel overeen met de producten van de 
Bafra, de telcijfers zijn echter gelijk aan die van de C-machines 
van de Anker-Werke (zie afb. van machine 166)! Dit is echter 
niet zoo vreemd als het op het eerste gezicht lijkt. De Bafra-
fabriek heeft n.l. sinds geruimen tijd dezelfde telcijfers in
gevoerd als de Anker-Werke, en machine 166 is dus de eerste 
C4B-, machine 335 de eerste C3B-machine van deze nieuwe 
serie. 

Wat wél vreemd is, is dat de machines 341 en 343 nog de 
oude Bafra-telcijfers hebben; vermoedelijk zijn zij al lang ge
leden geïmporteerd en eerst nu verkocht. 

Dat de Bafra de nieuwe telcijfers ook voor haar oudere fa
brikaat, de Francotyp B, heeft ingevoerd, blijkt bij maoliine 
333 (Hollander & Kohn, Den Haag), die het karakteristieke 
kenmerk van model B vertoont, de puntjes in den datum, en 
die de nieuwe telcijfers heeft. Deze machine wijkt trouwens 
op nog meer punten van de oude B-machines af, o.a. is de 
afstand tusschen de beide stempels bijna M cm. grooler dan 
bij machine 104. 

Resumeerende zijn er dus z e s soorten van C-machines te 
onderscheiden: 

C3B: groote, dikke waardecijfers, plompe telcijfers. 
C4B: idem. 
C3B nieuw-model telcijfers: voorloopig alleen mach. 3i5. 
C4B nieuw-model telcijfers: voorloopig alleen mach. 166. 
C3A: kleinere, hoekige waardecijfers, slanke telcijfers. 
C4A: idem. 
Door het verschijnen van de laatste nummers is de belang

stelling der verzamelaars weer gewekt; alle zes soorten kun
nen nog voor den dag komen. 

A. M. BENDERS. 

DE EERSTE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGEL-UITGAAF 

1852-1863 
door G. A. EVERS. 

Ter aanvulling van mijn opstel in het jubileumboek (blz. 
42-53), dat hoofdzakelijk het geven van een historisch over
zicht van het vroegere Utrechtsche postzegelbedrijf ten doel 
had, wordt in de volgende regels getracht een meer volledig 
en aaneengesloten beeld van ds technische wording der eerste 
Nederlandsche postzegels te schetsen. 

De gegevens zijn aan de Muntverslagen 1851-1863 en aan 
het door den heer P. C. Korteweg teruggevonden en ten deele 
in „De Philatelist" (VI-1931, blz. 27) afgedrukte, den 12 Juli 
1851 door den voorzitter van het MuntcoUege, namens den 
minister van financiën, en den muntmeester gesloten contract 
betreffende de Utrechtsche postzegeldrukkerij, ontleend. Ze 
werden door mededeelingen uit de oudere grafische vaklitera
tuur aangevuld en zoo mogelijk verduidelijkt. 

INLEIDING. 
De eerste Nederlandsche postzegel-uitgaaf was in diep- of 

plaatdruk uitgevoerd, het procédé waarbij de te vermenig
vuldigen voorstelling verdiept in een drukplaat is aangebracht, 
de drukinkt door middel van een tampon in dat verdiepte ge
deelte wordt gewreven en onder sterke persing tusschen twee 
tegen elkaar indraaiende cylinders op het over de drukplaat 
gespreide vel papier wordt overgebracht. Als het ware tegen
over den diepdruk staat de hoog- of boekdruk, waarbü de te 

vermenigvuldigen voorstelling verhoogd in een drukvorm 
staat, de drukinkt door middel van lijmrollen tegen dat boven
liggende gedeelte wordt gebracht en onder weinig of geen 
persing op het daartegen gelegde of daarover gewentelde vel 
papier wordt overgezet. Een derde drukprocédé is nog de 
vlak- of steendruk, waarbij de te vermenigvuldigen voorstel
ling niet in of op de gebezigde lithografische steen (later ook 
wel een geprepareerde metaalplaat) is aangebracht, doch 
daarm.ede een zoo goed als effen oppervlak vormt; de lijnen 
dier voorstelling zijn echter zoo toebereid, dat ze de daarover 
met een leeren rol aangebrachte vette drukinkt wel aannemen, 
terwijl de andere, door water vochtig gehouden gedeelten van 
den steen, die drukinkt afstooten. Door de op een slede be
vestigde steen met het opgelegde vel papier onder vrij sterke 
persing onder de kam eener drukpers door te trekken, wordt 
de afdruk verkregen. 

Bij den diepdruk ontstaat derhalve een afdruk, waarbij de 
inkt eenig relief vertoont, dat in evenredigheid staat tot de 
diepte van de verschillende gedeelten der drukplaat, in tegen
stelling met den hoog- en den vlakdruk, waarbij de inkt overal 
gelijkmatig door de te vermenigvuldigen voorstelling wordt 
aangenomen en derhalve meer ééntonig op het papier over
gezet. 

Tot de boven aangeduide drie procédés behooren alle druk-
methoden. Ze zijn niet in één drukgang te combineeren, omdat 
voor ieder procédé een bijzonder geconstrueerde drukpers ver-
eischt wordt. 

Het voorwerp, dat bij den diepdruk tot het vervaardigen 
van afdrukken dient, heet plaat; bij den hoogdruk vorm en 
bij den vlakdruk steen (later ook wel plaat). Alleen bij den 
hoogdruk worden clichés gebruikt en het gaat dus niet aan, 
bij de eerste Nederlandsche emissie van eerste en volgende 
clichés te spreken, te meer niet omdat een vel van honderd 
stuks van één plaat werd gedrukt. Het begrip cliché is tot 
den boekdruk beperkt. 

, STAALPLAAT EN TRANSFERMETHODE. 
Sedert de middeleeuwen werd de plaatdruk door middel van 

gepolijste koperplaten uitgevoerd, doch in het begin der 19e 
eeuw kwam de harde staalplaat naast de zachte koperplaat in 
gebruik, doordat de bekende Engelsche reproductie-graveur 
Charles Heath (1785-1848) in 1820 de manier had ontdekt om 
staal langs chemischen weg zachter dan koper te maken en 
het later de vroegere hardheid terug te geven. Zoodoende 
werd het mogelijk de zacht gemaakte staalplaat voor grafische 
doeleinden te bewerken, ze na die bewerking weer te harden 
en derhalve voor een groote oplaag geschikt te maken. Toch 
vereischte het graveeren op staal een bijzonder vaste hand en 
buitengewone ervaring, zoodat materiaal en methode zich 
meer voor massa-reproductie dan voor artistieke productie 
eigenden. Het werk van geschoolde kunstenaars staat dan ook 
zeer hoog, doch is uiterst zeldzaam. Het meerendeel der staal-
gravures behoort tot het tweede-rangswerk, omdat ze machi
naal vervaardigd zijn, door de teekening geheel of gedeeltelijk 
uit bepaalde lijnen of lijngroepeeringen saam te stellen en die 
lijnen met de graveer- en de guillocheermachine te trekken. 
Evenals bij den hoogdruk de gelijktijdig veelvuldig toegepaste 
houtgravure, daalde bij den diepdruk de staalgravure tot een 
confectie-artikel af. De staalgravure is thans geheel door de 
fotomechanische reproductie-methoden verdrongen en als in-
dividueele kunstuiting is ze evenmin blijven bestaan. Alleen 
als middel om waardepapieren, die niet vervalscht en niet na
gemaakt mogen worden, te vervaardigen, is ze bijna onmis
baar gebleken en in gebruik gebleven. 

Het is dus begrijpelijk, dat ook voor de vervaardiging van 
postzegels het eerst aan den staaldiepdruk is gedacht. Het 
moet in het midden der 19e eeuw het eenige procédé geacht 
zijn, dat drukplaten met een groot aantal volkomen identieke 
zegelbeelden voor groote oplagen kon leveren. Door toepassing 
van de z.g. transfermethode was het mogelijk die zegelbeelden 
zonder onderlinge afwijkingen te verkrijgen. Het vermijden 
van die onderlinge afwijkingen zal toen nog bedoeld zün ge
weest, om namaak van den postzegel als waardepapier te 
voorkomen. De namaak zou gemakkelijker gegaan en moei
lijker te ontdekken zijn geweest, naar gelang het aantal 
variaties in de postzegelbeelden grooter was. 
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Ofschoon de gang van zaken bij de vervaardiging der druk-
platen reeds in het jubileumboek (blz. 45-46) beschreven is, 
wordt ze hier volledigheidshalve herhaald. Eerst werd het 
postzegelbeeld zonder tekst uit de hand in een blokje van 
zacht staal gegraveerd en dit stempel met verdiept liggend 
beeld, na gehard te zijn, op een zacht-stalen rolletje meer
voudig overgeperst en deze cylinder gehard. Het rolletje me' 
de verhoogd daarop staande beelden werd vervolgens in zacht-
stalen blokken overgeperst en in deze stempelblokken werden 
de tekst en cijfers bijgegraveerd, zoodat eèn stempel ''oov 
iedere waarde werd verkregen. Na gehard te zijn, dienden 
deze stempels weer voor het vervaardigen van rolletjes met 
de volledige, verhoogd daarop staande zegelbeelden der ver
schillende waarden. Met behulp van deze geharde rolletjes 
(cylinderpatrijzen) werden ten slotte de drukplaten gi^maakt. 

Het aanbrengen der zegelbeelden in de drukplaat geschiedde 
in aaneengesloten rijen van vijf, door de plaat in een bijzonder 
toestel bij aanzienlijke drukking onder langs de wentelende 
rol voort te bewegen. 

Deze wijze van werken bevorderde het zuiver plaatsen (het 
lijnen) der zegelrijen. Had deze uitkomst niet in de bedoeling 
gelegen, dan zou een enkelvoudige blokpatrijs (een stempel 
met één zegelbeeld in hoog-relief) voldoende geweest zijn om 
de beelden naast en onder elkaar in de plaat te persen. In 
het laatste geval was de kans echter grootor, dat de verschil
lende zegelbeelden minder regelmatig in de plaat kwamen te 
staan. Bovendien werd met een wentelende cylinder een meer 
gelijkmatige inpersing dan met een stempel verkregen. De 
constante breedte der rijen van vijf zegels op iedere plaat en 
op de verschillende platen is een treffend bewijs voor de op
vatting dat de beelden in doorloopende rijen zijn aangebracht. 

De transfermethode is grootendeels door de galvanoplas
tische vervaardiging van diepdrukplaten en de verstaling van 
koperplaten verdrongen, doch in later jaren weer meer in 
gebruik gekomen en o.m. voor de Nederlandsche kinderzegels 
1930 toegepast (zie de mededeeling in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie X-1931, blz. 135). 

De moderne transfertoestellen zijn zóó nauwkeurig gecon
strueerd, dat de cylinder weer precies op de plaats van vroeger 
ingeperste zegelbeelden op de drukplaat kan worden gebracht, 
zoodat de plaat door nieuwe inpersing weer opgewerkt en 
derhalve op eenvoudige wijze voor een nieuwe oplaag geschikt 
gemaakt kan worden. Of zulks bij de toestellen, die in het 
midden der vorige eeuw in gebruik waren, ook reeds mogelijk 
was, mag betwijfeld worden. In de vakliteratuur van dien tijd 
is daaromtrent niets te vinden. Daar op de eerste Neder
landsche postzegelvellen de zegelrijen naar het uiteinde toe 
steeds iets uitwaaieren en zulks bij de verschillende platen op 
afwijkende wijze plaats vond (vgl. jubileumboek blz. 46 en de 
bijgevoegde reproductie van een kwartvel), is het vrij zeker 
dat de rolpersing van ieder zegelbeeld in één keer gaaf en 
af was. De heen- en weerbeweging van de rol zou toen een 
onscherp beeld gegeven en de plaat voor verderen druk onge
schikt gemaakt hebben. Ook schijnt de gravure der emissie 
1852 te ingewikkeld geweest te zijn, te veel overgangen tus-
schen de diepste en hoogste partijen gehad te hebben, om de 
mogelijkheid dezer overpersing in 't geding te brengen. Ver
moedelijk door de geringe ervaring, waarover toen hier 'te 
lande op dit gebied beschikt werd, hield de aard der gravure 
nog te weinig verband met de eischen van den druk; teekening 
en techniek waren nog niet wederkeerig op elkaar gebaseerd, 
zooals tegenwoordig het geval is. 

Het is natuurlijk mogelijk, dat de cylinderpatrijzen bij of 
door het gebruik beschadigden en dat daardoor bepaalde ken
merken in de zegelbeelden zijn ontstaan. Het was vrijwel on
mogelijk, om die beschadigingen in het positieve beeld van de 
rol bij te werken, want het voor kwetsing het meest gevoelige 
hoog-relief der beelden kon moeilijk bijgewerkt worden. De 
afwijkingen, welke een gevolg van deze kwetsuren of van de 
slijtage der beelden op de cylinderpatrijs kunnen zijn, deden 
meestal minder diepe inpersingen in de drukplaat ontstaan en 
zullen dus in den regel door lichter tinten in de meer donkere 
partijen van den afdruk kenbaar zijn. Op die wijze kan b.v. 
het 10 cents zegel met de z.g. „hoorn" ontstaan zijn, want 
wanneer één beeld van den cylinder beschadigd was, dan 
kon, omdat het eerste en vijfde plaatbeeld van iedere rij door 

hetzelfde cylinderbeeld ingeperst zijn (vgl. jubileumboek blz. 
46), de zelfde afwijking in iedere rij van 5 twee keer, en in 
een vel van 20x5 ook 20x2 := 40 keer voorkomen. Bovendien 
komt zoo'n fout dan ook in latere platen of in plaatstaten 
voor, omdat steeds dezelfde rollen (cylinderpatrijzen) voor het 
maken der platen hebben gediend, maar daar was ze door 
retouche te verzachten, wat niet op den cylinder bereikbaar 
was. Niets wijst er op, dat meer dan één stel rollen van drie 
(één cylinderpatrijs voor elke waarde) voor alle platen der 
eerste emissie van Nederland is gebezigd. 

Op den eersten staat der platen, voor zoover die door be
waard gebleven afdrukken kenbaar is, komen geen bijwer
kingen voor, waardoor mede bevestigd wordt, dat de over
brenging der beelden op de plaat in één keer zuiver is ge
weest. Slechts deze werkwijze paste trouwens bij den opzet: 
het scheppen van waardepapieren met zoo goed als geen on
derlinge afwijkingen. 

Zooals algemeen bekend is, droegen de drukplaten elk 100 
zegelbeelden, verdeeld in vier blokken van 25, gescheiden door 
een witte tusschenruimte van 1 cm., en deze weer bestaande 
uit 5 rijen van 5 zegels. Blijkens artikel 6 van het in den 
aanvang genoemde contract, waren deze drukplaten 20 strepen 
(— 2]^ centimeter) dik. Die zware platen waren noodig, om 
het krullen tusschen de cylinders van de drukpers te voor
komen en daardoor ook weer het vlot werken te bevorderen. 

(Wordt vervolgd). 

COLUMBUS 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

IX. 
Van het verslag van Bobadilla, waarin natuurlijk niets heel 

bleef van het optreden van Columbus, werd officieel geen 
nota genomen, al heeft het natuurlijk de positie van Co
lumbus niet gemakkelijker gemaakt. 

De groote zorg van Columbus was thans om opnieuw een 
tocht te kunnen voorbereiden. Aanvankelijk leek het er niet 
veel op, dat een vierde expeditie aan den Genuees zou worden 
toegestaan. Maar wij leefden juist in den tijd der groote ont

dekkingstochten. Daar had men Vasco da Gama, die om de 
Kaap naar Indië was gevaren in het jaar 1498. Men noemt Vi
cente Yafiez Pinzón, die in Brazilië was geweest, evenals de 

Portugees Alvares Cabral. De Italiaan Giovanni Caboto en zijn 
zoon Sebastiano waren terecht gekomen op New Foundland 
en Labrador, in dienst van den Engelschen koning Henry VII 
— dit alles versterkte natuurlijk de kracht van Columbus' 
betoog, wanneer hij zei, dat verdere tochten noodzakelijk 
waren. 
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Nog in 1501 werd Bobadilla, die het zoo grof had laten 
liggen tegenover Columbus, vervangen door Ovando. In de
zen tijd, waarin van meerdere kanten het ontdekkingswerk 
op grooten schaal werd aangepakt, moest Spanje vertegen
woordigd zijn door een krachtige figuur, door een man van 
bekwaamheid en niet partijdig, gelijk Bobadilla. Ovando werd 
gouverneur over alle eilanden en over de Terra Firma, met 
Santo Domingo als regeeringszetel. Er moet de aandacht op 
worden gevestigd, dat vooral Isabella aandrong op een betere 
behandeling van de Indianen. Reeds toen was de uitbuiting en 
de onderdrukking alle perken te buiten getreden als ver
betering werd voorgesteld de negers uit Afrika te halen; die 
waren sterker en konden dus meer presteer en! 

De man, onder wiens invloed Isabella ten gunste van de 
Indianen optrad, was Bisschop Las Casas. Geboren in 1474 te 
Sevilla, had hü reeds vroeg een groote belangstelling voor 
het ontdekkingswerk; trouwens, zyn vader nam deel aan de 
tweede expeditie van Columbus en keerde reeds in 1498 als 
een van de eerst rijken uit de Nieuwe Wereld in Spanje terug. 
Bartolomé heeft echter niet aan de expedities van Columbus 
deelgenomen, doch ging in 1502 met Ovando naar Espanola. 
Hier heeft hü zich steeds opgeworpen als beschermer van de 
inboorlingen, een rol, die hem vermaardheid heeft bezorgd. 
Hij was ook een voorstander van negerslavenimport; zedelijk 
was zjjn standpunt dus geen haar beter; hoogstens hebben de 
Indianen veel aan hem te danken. Later, reeds geestelijke ge
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worden, deed hij een poging tot vrijen arbeid van Indianen, 
wat echter mislukte. Vele jaren daarna, in 1552, verscheen zijn 
„Historia apologética", waarin hij wederom de Indianen ver
dedigt; zijn grooten roem heeft hij echter verkregen door de 
niet voltooide geschiedenis van „Indië", waartoe hij de na
gelaten stukken van Columbus zelf heeft gebruikt. Inderdaad 
is „Una historia general de las Indias" een van de belang
rijkste, ziJ het dan ook helaas dikwijls niet zeer betrouwbare 
bronnen over het leven van Columbus. 

DE VIERDE EN LAATSTE TOCHT VAN COLUMBUS. 
In de jaren na zijn gedwongen terugkeer uit Espanola, 

heeft Columbus met allerlei plannen rondgeloopen; zoo wilde 
hij ook een nieuwen kruistocht bijeenroepen. Dit plan mis
lukte, maar wel wist hij de koningsfamilie nogmaals te be
praten hem te steunen met een vierde reis naar het Westen. 

Hü begreep wel, dat hij nogmaals zijn zin zou krijgen; doch 
voordat hij zou vertrekken, wilde hij authentiek zijn rechten 
doen vaststellen. Zoo bracht hij, terwijl reeds de toezegging 
voor een vierden tocht was verkregen, een opsomming van 
zijn titels, rechten, privilegies, bevoegdheden en concessies 
bijeen, stelde ze op schrift en vatte het plan op om door een 
notaris authentiek verklaarde exemplaren uit te geven. Zoo 
bestaat dan ook werkelijk het z.g. boek der privilegies „Car
tas, Previlegios, Cedulas y otras Escrituras de Don Xristobal 
Colon, Almirante Mayor del Mar Oceano, Viserey y Gover
nador de las Islas y Tierra Pirme". Tevens veranderde hij zijn 
wapen, door er een aantal ankers in op te nemen. 

Wederom waren vier karavellen in gereedheid gebracht; dit
maal slechts zeer kleine scheepjes van 50 tot 70 ton. Ook de 
bemanning was niet belangrijk: slechts ongeveer 140 personen 
gingen mee, waarvan de bekendsten ziJn Diego Mendez en 
Bartolomé Fieschi, ook wel Fresco of Fiesco genoemd. Het 
doel van den tocht was het vinden van het goudland, waarvan 
men het bestaan vermoedde in het tegenwoordige Midden
Amerika. Mag ik ook op Espanola komen? vroeg Columbus 
aan den koning. Ik vind het beter, dat gij direct naar uw be
stemming gaat, aldus 's konings antwoord. Hij zag Columbus 
liever niet weer op Espanola, want er was nu eenmaal een 
nieuwe gouverneur, Nicolas de Ovando. Deze moest geen last 
krijgen van zijn voorganger! 

Zoo gaat men op 9 Mei 1502 opnieuw onderweg, de haven 
van Cadiz uit, naar de Canarische Eilanden. Hier kwam de 
'loot weldra aan; vervolgens zette men koers naar de Nieuwe 
Wereld: op L5 Juni 1502 landde men op een eiland, door Co
lumbus Matinino genoemd; volgens sommigen, o.a. Thacher, 
thans MarLinique (taalkundig lijkt dit inderdaad juister!), 
door velen, o.a. door den bekenden biograaf van Columbus, 
Navarrete, aangeduid als het tegenwoordige St. Lucia, het 
kleine eilandje met de meer dan 1000 meter hooge Pitons
bergen. Langs de kleine Antillen en Puerto Rico kwam de 
vloot aan voor Santo Domingo, waar Columbus om een nieuw 
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schip vroeg. Dit werd hem geweigerd, terwijl men hem tevens 
belette aan land te gaan. Wie had dat ooit gedacht ■— de ont
dekker van de Nieuwe Wereld mag niet aan land gaan bü ziJn 
vroegere hoofdstad! Juist lag een vloot van 28 schepen voor 
vertrek gereed aan boord was Bobadilla met vele anderen, 
die zich in weinige jaren hadden rijk „gewerkt"! Nog 
waarschuwde de oude zeerot, niet onder zeil te gaan, want hij 
verwachtte een storm. Jou droomer, oude profeet ga je 
eigen weg, maar bemoei je niet met ons. Deze en andere uit
roepen kreeg Columbus, lang voor zijn jaren oud en grijs, te 
hooren. Binnen veertig uur was vrijwel de geheele Spaansche 
vloot verloren gegaan, met alle schatten 

De vloot van Columbus was wel uiteengedreven, maar had 
geen ernstige schade opgeloopen; men kwam op 3 Juli samen 
in de haven van Azua, vanwaar men weldra vertrok naar de 
eigenlijke bestemming: MiddenAmerika. Bezuiden Jamaica, 
tusschen de Cayman Eilanden door, ging het naar Largo; 
eind Juli zette men koers naar het Zuidwesten, ongeveer 
parallel met de kust van Yucatan (welk land vier jaar later 
door Pinzón werd ontdekt!) plotseling komt men een 
groote kano tegen, bemand met 25 Indianen, vermoedelijk uit 
Yucatan. In die kano vond men allerlei merkwaardige pro
ducten van de Nieuwe Wereld: zwaarden, koperen voorwer
pen, katoenen kleedingstukken, groote hoeveelheden cacao, 
verschillende graansoorten in één woord, een keurcollectie 
van producten. De menschen bleken op een veel hooger trap 
van beschaving te staan; zij waren niet bevreesd voor de 
blanken; voor het eerst zag men ook inlanders, die kleeding 
droegen: dit alles hield Columbus als aanwijzingen voor de 
nabijheid van een beschavingscentrum. Een van de mannen 
bleef achter als gids; hij geleidde Columbus langs Guanaga 
naar het vaste land; men kwam aan bij een kaap, die Cabo 
Caxinas werd genoemd, tegenwoordig Kaap Honduras. Daar 
ging men op 14 Augustus aan land; drie dagen later kwam 
men aan bij het huidige Trujillo, waar wederom de Casti
liaansche koningsvlag geplant werd als symbool van de an
nexatie. Thans was ook MiddenAmerika invloedssfeer van 
Spanje geworden, al zou het nog meerdere jaren duren, voor 
van een werkelijk gezag sprake kon zijn. 

Langzaam ging men vervolgens Oostwaarts, op 14 Sep
tember varend rond Kaap Gracias a Dios — men was Gode 
dankbaar voor de voorspoedige vaart. De vloot was thans aan
gekomen bij de kust van Mosquito, welke men langzaam 
volgde. Toen op 16 September een boot aan wal was gegaan 
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voor het innemen van water, sloeg de boot om; alle matrozen 
verdronken: het riviertje in welks monding deze ramp plaats 
vond, werd El Rio del Desastro gedoopt. Negen dagen later 
bereikte Columbus het tegenwoordige S. Juan de Nica
ragua, door de inlanders Cariari genoemd. Columbus beleefde 
hier menig avontuur, o.a. met een groepje Indianen, die uit 
trots weigerden allerlei prulletjes te aanvaarden, die toch in 
hun oogen groote waarde moesten hebben. Ruilen wilden zij 
wel, maar geen cadeautjes krijgen! 

Op 5 October 1502 ging men verder, steeds varend langs de 
kust van het rijke land; nog heden verkondigt de naam van 
het land „Costa Rica" de opvatting van Columbus, Er werd 
heel wat goud aangetroffen in bezit van de inlanders, ook bij 
Veragua, maar „hét" goudland was nog steeds niet ontdekt — 
het land waar ieder een gouden kroon droeg en groote gouden 
armbanden ! Mogelijk een zinspeling op Peru? Langen 
tijd heeft Columbus de kust afgezocht; telkens ging men op 
de landengte van Panama aan wal; wel vond men goud, maar 
daarnevens werd de verhouding met de inboorlingen zeer 
slecht. Groote vechtpartijen kwamen aan de orde van den 
dag; talrijke slachtoffers vielen. De nood steeg steeds hooger; 
Columbus begon te wanhopen. Toen heeft de eerzuchtige maar 
handige Diego Mendez hem uit de nood geholpen; midden in 
den nacht werden alle goederen aan boord gebracht en 's mor
gens ging men met de schepen weg. Aan de dapperheid van 
Mendez is het te danken geweest, dat de groote wouden van 
Veragua niet het graf werdeli van de Spaansche expeditie. 

Men ging Oostwaarts, waar men aankwam bij de Golf van 
Darië. Op 1 Mei hield men scheepsraad; algemeen was de in
stemming met Columbus' besluit om terug te keeren naar het 
Noorden. In vrijwel rechte lijn ging men deze richting uit en 
kwam op 10 Mei bij de Cayman Eilanden; men was dus een 
heel eind Westelijk aangekomen van de plaats, waarnaar Co
lumbus had willen gaan, Santo Domingo — ongeveer 10 gra
den! Dan maar weer de Cubaansche kust volgen, dwars door 
de Jardin de la Reina, naar Jamaica; op 23 Juni liet men de 
ankers vallen voor Puerto Buen, aan de Noordkust van het 
eiland. Ten einde raad kwam men hier aan: de schepen waren 
niet meer dan wrakken; het ware onmogelijk nogmaals met 
deze wankele gevaarten zee te kiezen — daar zat men, af
gesloten van de wereld, verlaten, op een vreemd eiland, vrij
wel zonder kans op redding! 

HET LAATSTE COMMANDO. 
Jamaica is een vruchtbaar eiland; de natuur is er prachtig; 

ook daar waren de inboorlingen, zoolang zij door de Euro
peanen gepast werden behandeld, bizonder vriendelijk! Maar 
Columbus, pas terug van de ontdekking van een continent — 
hij besefte nu toch wel, dat er nog een zee moest liggen tus
schen het door hem ontdekte land en Indië, maar dat die 
„andere zee" zoo groot was en dat het land zoo groot was, 
dat begreep hij natuurlijk niet; hij dacht een land gevonden 
te hebben vlak voor Indië — zat hier opgesloten, met zijn 
mannen. Geen vervoermiddel was er meer om te ontsnappen. 

Wederom was het Mendez, die redding bracht in den nood. 
Diego Mendez de Segura en Bartolomé de Fresco (of Fiesco!) 
zouden het waagstuk ondernemen om met een kano van Ja
maica te gaan naar Espariola. Er werden twee kano's uit
gerust; niet, zooals men het wel eens in beeld heeft gebracht, 
slechts één kano! De eerste werd gesteld onder commando 
van Mendez, de andere onder bevel van Fiesco, die na be
houden aankomst terug zou komen om bericht aan Columbus 
te brengen. In iedere kano gingen zes Spanjaarden en tien 
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Indianen mee op hoop van zegen werd de „Travesia de 
Jamaica a Santo Domingo" aangevangen. Met een aantal 
brieven, in de eerste plaats voor Ovando en voor het konings

paar, gingen de stoere mannen op weg; met bovenmatige 
krachtsinspanning kwam men aan op het eilandje Navasa, 
tusschen Jamaica en Espariola; het zeldzame verschijnsel van 
maansverduistering op de onbekende zee was niet alleen voor 
de weinige Spanjaarden een buitengewoon schouwspel! Na vier 
nachten en drie dagen te hebben geroeid kwamen de mannen 
aan op Espafiola, waai Mendez door den wantrouwenden 
Ovando werd gevangen gehouden. Vier maanden: Columbus 
hoorde niets van Mendez; vijf maanden verstreken; zes 
maanden — Columbus twijfelde er niet aan, of Mendez was 
omgekomen. Het werden zeven maanden — geen tijding; ein
delijk na meer dan acht maanden vielen twee schepen de 
haven binnen; op het eene schip was Mendez, zonder Fiesco, 
die op Espariola was gedeserteerd en wiens naam hiermee te
vens uit de geschiedenis verdwijnt; het andere schip was uit
gerust door Ovando, die toch eindelijk overtuigd was van de 
noodzaak tot ingrijpen. 

Het was hoognoodig, want op Jamaica had Columbus het 
ontzettend; eenerzijds had men te kampen met de Indianen, 
die door de barsche houding van een groot deel der Span
jaarden weerspannig werden en de blanken naar het leven 
stonden; anderzijds de rebellie van Porras en andere Span
jaarden; sinds Januari 1504 had Columbus geen leven meer. 

Mendez had Columbus en de zijnen het leven gered; wel 
ontving hij den dank van Columbus en van het koningshuis 
geen officieele erkenning zijner verdienste; geen gedenk
teeken, geen standbeeld, slechts één onaanzienlijk postzegeltje 
houdt zijn naam voor de groote massa bekend. 

Het was de 28e Juni toen Columbus met alle anderen koers 
zette naar Espafiola; de overtocht duurde lang tengevolge 
van ongunstig weer: eerst op 3 Augustus 1504 kwam men op 
Espariola; weer tien dagen later zette hij voet aan wal in 
Santo Domingo. Hij werd met voorkomendheid ontvangen; 
dat wel, maar de rebel Porras liep op vrije voeten rond, als 
had hij niets misdaan; het gezag was gebroken: Columbus was 
nog slechts de ambtelooze burger Maar, zoo dacht Co
lumbus, er zijn in Spanje nog een gerechte koningin en een 
koning; die zullen mij wederom in mijn rechten herstellen. 
Columbus had het Beloofde Land, de Nieuwe Wereld gezien; 
z ij n Wereld! De vruchten van zijn werk heeft hü echter 
niet geplukt; anderen zouden de voordeelen genieten! 

Het doet sympathiek aan, dat de Assemblee van den Vol
kenbond op 23 September 1931 het besluit nam, een Columbus
vuurtoren op te richten, waarvoor talrijke ontwerpen waren 
gemaakt. In 1930 was er te Rio de Janeiro één uitverkoren, 
om te worden het voorbeeld van den Faro a Colon. Waar zou 
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men dien beter kunnen oprichten dan op Espafiola, waar de 
eerste nederzetting van Columbus was gevestigd en dat steeds 
het centrum van zijn heerschappij bleef; ook het eiland, waar 
hij zoo smadelijk was behandeld! In La Francia, vlak tegen
over Santo Domingo, zal spoedig de Faro a Colon verrijzen, 
als ^en baken voor de zeelieden en tevens als een herinnering 
voor den historicus; een herinnering aan Columbus, welke 
door alle landen der wereld gezamenlijk zal worden bekostigd, 
als symbool van eenheid van Oude en Nieuwe Wereld. 

Voor Columbus gold het thans: terug naar het Vaderland; 
naar Castilië. Op 12 September 1504 zette de kleine vloot 
koers naar Spanje; eenige weken later ging te San Lucar een 
gebroken man aan wal; Columbus was het, die terugkeerde 
van zijn vierde reis; nog steeds in het bezit van zijn privi
legies, maar zonder de kracht, zich geldend te maken. Een 
man, te vroeg oud; zonder hoop voor de toekomst — weinige 
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weken later, op 26 November 1504, overleed Isabella, zjjn 
beschermster. 

Zonder verwachting; geen vertrouwen; wanhopig! De 
mensch Columbus was gekomen aan het eind van zijn leven. 
De roem van den ontdekker zal blijven alle eeuwen. Columbus 
is en blijft de man, die aan de oude wereld een nieuwe wereld 
heeft toegevoegd; de ontdekker van Amerika. 

DE PERSOONLIJKHEID VAN COLUMBUS. 
Het zoo belangrijke derde deel van Thacher behandelt zeer 

uitvoerig het handschrift van Columbus, waarop wij hier na
tuurlijk niet in kunnen gaan. Wel een enkel woord over zjjn 
portretten. 

Hoe zag Columbus er uit? Men zal zeggen, er z ĵn tallooze 
portretten van den ontdekkingsreiziger; inderdaad, maar van 
alle zonder uitzondering kan men zeggen, dat zij zijn ge
maakt óf „naar hooren zeggen", óf volgens fantasie. Hoe Co
lumbus voor de menschen verscheen, wij weten het niet! Wel 
zegt iemand, die hem heeft gekend, dat hij was „forsch van 
gestalte en flink van voorkomen; middelmatige lengte, met 
vurige oogen; met zeer rood haar (el cabello muy bermejo!) 
en zijn gelaat eenigszins verbrand en met sproeten". Doch ge
lijk wij boven reeds zagen, was zijn haar reeds spoedig grijs. 
Had hij een baard? Of althans, heeft hij dien steeds gedra
gen? Men weet het niet. 

Maar gelijk een jurist uit weinige gegevens een strafzaak 
kan reconstrueeren, zoo zet een kunstenaar zich aan het werk, 
wanneer hij eenige feitelijkheden kent. Alles komt dan aan 
op de inspiratie! En hoevelen hebben zich niet geïnspireerd 
gevoeld, den ontdekker uit te beelden; op een doek; in mar
mer of in metaal Het aantal portretten van Columbus is 
geweldig groot, ook reeds in de zestiende eeuw. Eenige daar-
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van hebben een groote vermaardheid gekregen; wij noemen 
hier slechts het de Orchi portret, waarnaar later velen zich 
bij de uitbeelding van den Genuees hebben gericht; het de Bry-
portret, dat groote overeenstemming vertoont met het z.g. 
Versailles-portret, evenals met de Talleyrand-, Bradley- en 
del Piombo-portretten. Verder het werk van Cevasco. 

Ook bestaat een groot aantal afbeeldingen van Columbus, 
waarop hij met een baard wordt voorgesteld, waaruit men dus 
wel moet afleiden, dat gedurende een deel van zijn leven Co
lumbus een baard moet hebben gehad. 

Tot de bekendste portretten behoort het werk van Lorenzo 
Lotto; dit schilderij geeft een zeer scherp uitgesproken ka
rakter te zien en wordt beschouwd als een van de beste beelte
nissen van Columbus. Daarnaast valt te noemen het bijzonder 
mooie schilderij, dat zich thans in het Scheepvaartmuseum 
te Madrid bevindt. 

Geen land van de nieuwe wereld, geen groote stad in Spanje 
en Amerika of men kan er een standbeeld of gedenkteeken 
voor Columbus vinden. In dit geschriftje zijn er talrijke af
gebeeld ook Barcelona heeft zijn gedenkteeken; helaas 
is daarvan slechts weinig te zien op bijgaande afbeelding. 
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Men heeft hem voorgesteld als den Wereldveroveraar, als den 
Profeet, den Denker, den stoeren Zeeman ieder heeft ge
lijk gehad! 

Men heeft een land naar hem genoemd. Het federale dis
trict der Vereenigde Staten heet naar hem; de bibliotheek der 
Pan American Union is naar den Ontdekker „Columbus Mem
orial Library" gedoopt; tallooze steden heeten Columbus, Co
lumbia, Colon Een munt werd naar hem de Colon ge
noemd. Theaters, straten, pleinen, parken ze heeten naar 

hem. Maar toch is Columbus wat de naamgeving betreft, erg 
veronachtzaamd, want de Nieuwe Wereld kreeg niet den naam 
van den ontdekker, maar dien van Amerigo Vespucci. 

Wanneer men nu vraagt: hoe denkt gij over Columbus? 
Den man, die zijn groote fouten heeft gehad, maar toch een 
groote figuur blijft aan den hemel der geschiedenis; dan zal 
waarschijnlijk het antwoord zijn: als den ernstigen stoeren 
strever naar een ideaal; met doorzettingsvermogen en kracht, 
doch met een hoopvol vertrouwen op den Almachtige, in Wien 
hij nog kon gelooven. 

LOS RESTOS DE COLON. 
Columbus was teruggekeerd te Sevilla; hij durfde met het 

oog op zijn gezondheid niet naar het hof te gaan en zond zijn 
broeder Bartolomé, in de geschiedenis bekend als de Adelan-
tado, benevens zijn zoon Diego en zijn natuurlijken zoon Fer
nando, die hem op zijn vierden tocht zoo trouw ter zjjde had 
gestaan, naar den koning, die eenigen steun toezegde. Ferdi
nand toonde zich thans in zijn ware gedaante: gierig e", on
dankbaar. 

Later ging Columbus naar de oude roemruchte stad Valla-
dolid, niets meer te wachten hebbend dan den dood. En deze 
kwam — tamelijk spoedig. De man, die een nieuwe Wereld had 
ontsluierd, na een wereldzee te hebben ontketend, was niet 
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meer bestand tegen de moeilijkheden van het leven. Zijn ge
zondheid ging achteruit; hij gevoelde zich verongelijkt; h ĵ 
werd door vrijwel ieder vergeten. Alléén stond hij in zijn 
jonge jaren als vertolker van een nieuwe meening; alléén 
staat hij ook thans — vergeten en verlaten. De dood kwam 
als een verlossing. Op Hemelvaartsdag, 20 Mei, van het jaar 
1506 kwam reeds het einde. Nog geen zestig jaar oud, stierf 
de ontdekker van Amerika, naar lichaam en geest reeds lang 
een gebroken man. 

Zóó geheel vergeten en verlaten was hij, dat de stedelijke 
kroniek van Valladolid, die van allerlei onbenulligheden ge
wag maakt, den dood van Columbus niet vermeldt; Peter 
Martyr, die Columbus herhaaldelijk bezocht, spreekt er in zijn 
brieven niet over — de eerste publicatie over het sterven van 
Columbus dateert uit het jaar 1516! Trouwens, er zijn sommige 
historici, die beweerden, dat Columbus eerst op 21 Mei zou zijn 
overleden — ten onrechte. 

Columbus had geen bepaalden wensch geuit, waar hij zou 
worden begraven, al lijkt het mij zeer waarschijnlük, dat zijn 
verzoek, op Espanola een kathedraal, genaamd Santa Maria 
de la Concepción, op te richten, waar steeds voor zijn ziele
heil moest worden gebeden, sterk wijst in de richting, dat hij 
zijn stoffelijk overschot in die kathedraal begraven wilde 
hebben. Maar de kerk was er nog niet! Columbus werd dan 
ook begraven in het klooster der Franciscanen te Valladolid; 
zijn zoon Ferdinand wist echter gedaan te krijgen, dat „Los 
Restos de Colon" begin Januari 1509 werden overgebracht 
naar de kapel van „Santa Ana" in het klooster Las Cuevas te 
Sevilla. In die kapel werd op last van koning Ferdinand een 
monument opgericht, dragende de ons welbekende woorden: 

A CASTILLA Y A LEON 
NVEVO MVNDO DIO COLON. 

(Slot volgt). 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XXII. 
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ISOLE ITALIANE DELL' EGEO (EGEISCHE EILANDEN). 
RODL 

19.30. Congres. 
5 centesimi tot 10 lire van de kruisridderserie, over
drukt met: XXIo Congresso Idrologico, voor het aldaar 
op 25 September gehouden hydrologisch congres. 
Hoewel deze zegels door het bureau te Bern aan de 
deelnemende landen zijn verstrekt, is deze uitgifte toch 
niet als officieel te beschouwen, aangezien de zegels 
slechts aan de leden van het congres werden verstrekt 
en niet of in zeer geringen getale pro forma aan de 
post te krijgen waren. 

1930. Ferruci. 
De 5 Ferrucizegels van Italia zijn overdrukt met de 
namen van de 14 eilanden in de Egeische zee: Calchi, 
Calino, Caso, Castelrosso, Coo, Lero, Lisso, Nisiro, Pat_ 
mo, Piscopi, Rodi, Scarpanto, Simi en Stampalia. 
De 3 vliegposozegels gelukkig alleen met den verzamel
naam: Isole Italiane dell' Egeo. 
Beide series in andere kleuren gedrukt. 

]930. Virgilius. 
Hetzelfde als met de Ferrucizegels, ook zijn de kleuren 
van de zegels veranderd om mogelijke vervalschingen 
tegen te gaan. 

COLONIE ITALIANE. 
Ook hier is een kleine verwarring ontstaan. Onder 

A. Gemeenschappelijke uitgiften 
na Milizia te laten volgen: 
1929. Montecassino. 

Zie blz. 93 rechts boven. 
1930. Huwelijk. 

Als boven. 
1930. Milizia. 

4 zegels van Italia in andere kleuren. 
1930. Ferruci. 

5 zegels van Italia in andere kleuren; oplage voor ieder 
50000, de 5 1. 20000. 

1930. Virgilius. 
9 zegels van Italia in andere kleuren. 

1931. S. Antonio. 
7 zegels van Italia in andere kleuren. 

B. Afzonderlijke uitgiften. 

TRIPOLITANIA. 
Na 1930 IV Jaarbeurs laten volgen: 
1930. Ferruci. 

De 3 vliegpostzegels van Italia zijn alleen overdrukt 
voor deze kolonie; ook in andere kleuren. 

1930. Virgilius. 
De 4 vliegpostzegels als boven. 

1931. Jaarbeurs. 
10 centesimi tot 10 lire (8 waarden), vliegpostzegel van 
50 c. en expressezegel, evenals vorige jaren nu ook 
voor de Ve Jaarbeurs, geopend 8 Maart. 
10 c. Het in Efebo opgegraven beeld van een jongeling. 
25 c. Arabier, die op zijn doedelzak speelt. 
50 c. Gezicht op de inheemsche wijk van Tripoli. 
1,25 1. Slangenbezweerder. 
1,75 + 0,25 1. Nederzetting aan den rand van de woestijn 
met een windwatermolen. 
2,7540,45 1. Inheemsche politie. 
5 + 1 1. Arabier te paard. 
10+2 1. Het in Arabische stijl gebouwde paleis van den 
gouverneur op het jaarbeursterrein. 
50 c. Vliegpostzegel met een vliegtuig. 
1,25 + 0,25 1. Expressezegel met het gedenkteeken te Tri
poli voor de in den oorlog gevallenen. 

1930. Koloniaal Landbouwgenootschap. 
50 centesimi, 1,25, 1,75 1. met toeslag van 0,20, 2,55 1. 
met idem 0,50, en 5 + 1 1., bestemd voor bovengenoemd 
genootschap, het Institute Agricolo Coloniale Italiano, 
ter gelegenheid van het 25jarig bestaan, dat zelf al 
in 1929 is gevierd. 
De teekeningen zijn voor elk van de 4 koloniën ver
schillend : 

. TRIPOLITANIA. 
Een uit den Griekschen tijd dateerende poort. 

CIRENAICA. 
Een zaaier bij zijn werk. 

ERITREA. 
Drie krachtige mansfiguren met landbouwattributen ge
ven het doel der vereeniging weer. 

SOMALIA ITALIANA. 
Een der groote bevloeiingswerken, waardoor zooveel 
voor de uitbreiding van den landbouw is bereikt. 
Oplage 40000, van de beide hoogste waarden 20000. 

SAN MARINO. 
Toevoegen aan 1923, Arbe: oplage 200000. 
Toevoegen aan 1926, Onofri: oplage 10 c. 300000, 20 c. 

200000, 45 en 60 c. 100000, 1 1. 50000, 2 1. 40000. 
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TURKIYE. 
Op blz. 52 laargang 1930 de naam Ottomaansche rijk te 

wijzigen in Turkiye, zooals op de zegeluit^'ifte van 1929 
voorkomt. 

In 1908, grondwet, 2771908 te wijzigen in 2371908. 
Aan het sl,ot opnemen: 

1930. Spoorweg. 
10 paras tot 250 kurus, de ge
hccle serie van 22 waarden, over
drukt met: Sivas D. Y. 30 Ag. 
930 en de nieuvve verminderde 
frankeerv/aarde, voor de opening 
van de î nieuwen spoorlijn van 
Ankara naar Sivas. 
D. Y. is een afkorting van De
mir Yol = spoorweg; 30 Ag. = 
30 Augustus. 
Oplage 10000 stel. 

HELLAS. 
Op blz. 86, toelichting bij 1928, Navarino: 
De slag bij Navarino had plaats 20 October; admiraal Van 

der Heyden, de bevelhebber van de Russische vloot, is een 
Nederlander van geboorte: L. G. graaf van Heiden; hy ging 
later over in Russischen marinedienst, waarbij hij zeer belang
rijke diensten presteerde en stierf 17 October 1850. 

Oplage 26300000, 9800000 en 7825000. 
Opnemicn aan het slot: 

1930. Onafhankelijkheid. 
10 lepta tot 50 drachme (18 waarden), uitgegeven op 
1 April, ter herdenking van de 100jarige onafhankelijk
heid van Turkije. De zegels geven weer bekende per
sonen uit dien onafhankelijkheidsstrijd: 
10 1. Regas Pherraios, de onvermoeide heldenzanger. 
20 1. Gregorios V, de Grieksche patriarch, die 22 April 
1821 door de Gi'iekon werd terechtgesteld te Constan
tinopel. 
40 1. Ypselantes, de voorman van de vereeniging He
tairie, opgericht voor de bevrijding van het land. 
50 1. Diakos, bekend strijder, door de Turken terecht
gesteld. 
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50 1. Mpoympoylina, een vrouw die zelve een schip uit
rustte en de Turken ter zee te lijf ging. 
1 dr. Kolokotrones, het hoofd van den opstand in Ar
cadie. 
1 dr. Kanares, bekend uit den strijd ter zee tegen 
Turkije. 
1.50 dr. Kara i Skakes, het hoofd van de troepen. 
1,50 dr. M. Mpotsares, de heldhaftige verdediger van 
de vesting Mesologgi (Mesolunghi), zie inleiding. 
2 dr. Miaoyles, bevelhebber op de Grieksch evloot. 
3 dr. L. Koyntoyriotcs, heeft veel voor de bevrijding 
gedaan. 
5 dr. Kapodistrias, geboren op Korfu, oprichter van de 
vereeniging tot bestudeering en behoud van de oud
Grieksche kuituur. 
4 dr. Kaart van Griekenland, waarop aangegeven de 
grootte in 1830 en nu. 
10 dr. P. Mayromixales, bekend voorvechter. 
15 dr. Solomos, een van de moderne Grieksche dichters. 
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20 dr. Korais, taalkundige, groot kenner van het Nieuw
Grieksch, gestorven in 1833. 
25 dr. Afkondiging van de onafhankelijkheid bij Agia 
Laura. 
50 dr. Uitval uit Mesologgi, waarbij Mpotsares op 22 
augustus 1823 den dood vond. 
Alle zegels dragen de beide jaartallen 18301930. Zij 
zijn bij twee Engelsche firma's gedrukt, te zien aan de 
onderschriften op de zegels; hierdoor zijn van de 50 1. 
en de 1 en 1,50 dr. twee verschillende teekeningen ont
staan. 
Oplage: 10 1. 20 millioen, 20 1. 10 millioen, 40 1. 5 mil
lioen, 50 1. 6 millioen van elk, 1 .dr. 5 millioen van elk, 
1,50 dr. 15 millioen van elk, 2 dr. 2 millioen, 3 dr. 1 mil
lioen, 4 dr. 6 millioen, 5 dr. 400000, 10 dr. 300000, 15 dr. 
250000, 20 dr. 200000, 25 dr. 150000, 50 dr. 100000. 

1930. Idem. 
8 drachme, als aanvullingswaarde, teneinde ook Kreta 
in de herdenking te doen deelen; uitgegeven 8 No
vember. 
Het zegel stelt voor het ten zuiden van Kandia gelegen 
klooster Arcadia met portret van zijn prior Gabriel, die 
zich. om niet in handen van de Turken te vallen, met al 
zijn kloosterlingen in de lucht liet vliegen, 8 Novembei 
1866. De berg op den achtergrond is de 2500 meter 
hooge Psiloritis. 

(Wordt vervolgd). 

POSTMUSEUM. 
De directeur van het Nederlandsche Postmuseum deelt mede 

dat het Postmuseum in het bezit is gekomen van de volledige 
z.g. kroontjesserie, frankeerzegels van Suriname 1911 in ge
heele vellen; voorts geheele vellen van de tegelijkertijd uit
gegeven portzegels van Suriname 1911 in de waarden 10 op 
30 cent (uitgifte 1886) en 10 op 50 cent (uitgifte 1886). 

'sGravenhage, 10 Juni 1932. 

9^^^ 

Ingezonden 
Ede, 19 Mei 1932. 

In het jubileumboek „Postzcgelkunde en Postwezen" komt 
een artikel voor van den heer G. A. Evers over de postzegel
drukkerij aan 's Rijks Munt, dat m.i. niet onweersproken mag 
blijven. 
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In dit artikel toch wordt op zeer zwakke gronden het ver
moeden uitgesproken, dat het aantal platen der uitgifte 1852 
veel grooter moet zijn dan.„de Leiddraad en ook Korteweg's 
uitgebreide catalogus vermelden". Gelukkig volgt op dit ar
tikel in het zelfde jubileum.boek een artikel van mr. De Beer 
over de uitgifte 1852, dat ik den heer Evers ter lezing aan
beveel, hopelijk zal hij dan zelf inzien, dat veel van hetgeen 
hij schreet beter ongeschre\ren had kunnen blijven. 

Als de heer Evers het korte artikel had gelezen, dat ik over 
ditzelfde onderweip heb geschreven (Ned. Maandblad 1927, 
blz. 106), had hij waarschijnlijk niet de fout begaan om te 
denken, dat de in 1863 vervaardigde platen van het type 1852 
waren, maar had hij waarschijnlijk zelf wel ingezien, dat dit 
platen van het type 1864 geweest zijn. In 1864 zijn uitsluitend 
zegels van het type 1864 gedrukt, de hiervoor benoodigde pla
ten zijn in 1863 vervaardigd, in 1864 zjjn blijkens het verslag 
geen nieuwe platen gemaakt. De „gangbare opvatting" is 
ni.i. nog steeds de Juiste en een tweede plaat 15 cent 1852 
heeft niet bestaan. De laatste platen voor de uitgifte 1852 
zijn van 1862 en wel één voor de zegels van 5 cent en twee 
voor de zegels van 10 cent, zooals in het verslag vermeld 
staat en wat geheel in overeenstemming is met hetgeen 
ernstige onderzoekers zonder muntverslagkennis reeds jaren 
geleden gevonden hebben. (Zie in het volgend artikel van mr. 
De Beer: 5 cent pi. VI 1862-64 en 10 cent pi. IX 1862 en 
pi. X 1862-1864). 

Ten slotte zegt de heer Evers dat in de literatuur (?) ver
meld staat, dat elke tint van een afzonderlijke plaat afkomstig 
is; ook dit is een bewering, die kant noch wal raakt, wat den 
heer Evers na lezing van het artikel van mr. De Beer nu ook 
wel duidelijk zal zijn geworden. 

Ik moge den heer Evers in overweging geven in den ver
volge de bestaande literatuur eerst te bestudeeren, daarna de 
zegels zelve, en als hij de stof voldoende beheerscht desnoods 
een artikel te schrijven. Nu heeft hij het jubileumboek geen 
dienst bewezen. 

Het zal mij aangenaam zijn als u het vorenstaande in het 
Maandblad wilt plaatsen, opdat jongere verzamelaars weten, 
dat zij zich niet op het artikel van den heer Evers kunnen 
beroepen. 

Inmiddels verblijf ik met de meeste hoogachting, 
gaarne uw dw. 

A. VAN DER WIEL. 

Wiel: „omtrent de uitgifte 1864 meldt het verslag over 1863 
dat vervaardigd zyn (door V. J. van Hinsbergh naar het 
ontwerp van J. W. Kaiser) 2 platen voor 5 cent, 2 voor 10 cent 
en 1 voor 15 cent, elk van 200 zegels". 

In het verslag over 1863 wordt echter heel wat anders 
gezegd en wel op blz. 9: „Voorts zijn nog d o o r d e r i j k s -
s t e m p e l s n i j d e r s v e r v a a r d i g d voor de postzegeL 
fabricatie eene plaat voor de postzegels van 15 cents, twee pla
ten voor die van 10 cents en twee voor die van 5 cents." De 
namen van Van Hinsbergh en van Kaiser worden niet ge
noemd. Van Hinsbergh behoorde trouwens niet tot de in het 
verslag bedoelde stempelsnijders, was zelfs niet aan de Munt 
verbonden of te Utrecht woonachtig. Eerst in het verslag over 
1864 (blz. 16) is van Kaiser's nieuwe platen met 200 zegel-
beelden sprake. 

Bij deze verklaring meen ik het te mogen laten, omdat ik 
het artikel van mr. De Beer niet zijdelings in het geding wil 
brengen, en er bovendien wel gelegenheid zal komen recht
streeks met mr. De Beer van gedachten te wisselen. Slechts 
meen ik te moeten opmerken, dat de heer Van der Wiel mijn 
betoog over de tinten der afdrukken niet begrepen heeft. 

Alleen wil ik nog in 't midden brengen, dat ik mü wel be
wust ben de kwestie der drukplaten niet tot een oplossing te 
hebben gebracht, maar wel ben ik er van overtuigd, dat ze 
door anderen, zij het ook geheel te goeder trouw, in een ver
keerd spoor is geleid. Daarop te wijzen en te trachten allengs 
den juisten weg te vinden, was het doel van mijn opstel in 
het jubileumboek en tevens van dit schry'ven. 

Gaarne eindig ik met de betuiging mijner erkentelijkheid 
aan den hoofdredacteur voor de geboden gelegenheid, om on
middellijk een naschrift aan het schrijven van den heer Van 
der Wiel te kunnen verbinden. Gaarne verklaar ik mij ook 
bereid nader op de kwestie in te gaan, mits gedocumenteerde 
artikelen den grondslag der gedachtenwisseling vormen en 
deze niet in onheuschen stijl zijn geschreven. Alleen op die 
wijze kan de philatelie op een hooger plan worden gebracht en 
de liefhebberij een wetenschappelijken grondslag erlangen. 

Utrecht, 28 Mei 1932. G. A. EVERS. 

Ir. H. J. W. Reus te Barcelona. — De heer R. vestigt de 
aandacht erop, dat de standen van het watermerk linde
bladeren bij de Tsjechische staaldrukzegels, zooals die op
gegeven zijn in den Michel-catalogus, niet kloppen met zijn 
eigen bevindingen. Dit is wél het geval, wanneer men de zegels 
aan de achterzijde op het watermerk onderzoekt, inplaats van 
aan de voorzijde. Bovendien heeft de heer R. nog eenige 
standen gevonden, die niet in Michel staan vermeld. 

Inderdaad zijn de door Michel genoemde, standen alleen 
juist, als men de zegels van achteren beziet, hoewel de cata
logus dit niet vermeldt. Ik verwijs naar het artikel over deze 
zegels in het Maandblad van 1929, blz. 93, 133 en 150, waarin 
de bekende standen ook opgenoemd zijn. 

De heer Reus bezit twee standen van het watermerk, die 
niet in Michel voorkomen, n.l. van nr. 230 (1,20 kr. lila) 
stand 6, en van nr. 245 (40 heller bruin) stand 5, die mij ook 
niet bekend waren. Zelf bezit ik nog stand 8 van nr. 243 
(30 heller groen, tweezijdig getand), niet in Michel vermeld, 
terwijl ook nog moet bestaan stand 8 van nr. 246 (1,20 kr. 
Strahov). Er is ook bij deze zegels dus nog wel een en ander 
te ontdekken. 

A. M. B. 

H e b t U r e e d s Uiv v r i j w i l l i g e b i j d r a g e 
g e s t o r t v o o r h e t JUBlL^BUJVi-BOEK ? 

De toon van bovenstaand schrijven verraadt den gemoeds
toestand van iemand, wiens heilig huisje is aangetast en wiens 
vooropgezette meening nu door onvriendelijke woorden moet 
worden gedekt. Mede daardoor vervalt het betoog in bewe
ringen, zonder een enkel bewijs voor de juistheid daarvan bij 
te brengen. 

In mijn opstel over „De postzegeldrukkerij aan 's rijks munt 
te Utrecht" in het jubileumboek (blz. 42-53) heb ik gemeend 
naast andere mededeelingen, mijn opvatting van de drukplaten 
der eerste Nederlandsche postzegeluitgaat te mogen zeggen. 
Daarbij heb ik de herkomst mijner gegevens vermeld, of, 
wanneer zulks niet mogelijk was, de gronden van mijn ver
onderstellingen aangegeven, zoodat iedere belangstellende 
mijn mededeelingen kan controleeren of de gegrondheid mijner 
vermoedens kan beoordeelen. 

Toen ik het schrijven van dat opstel, nu reeds langer dan 
een jaar geleden, aanving, viel mij bij het raadplegen der lite
ratuur op, dat zoo goed als alle tot nu toe over die eerste 
emissie verschenen mededeelingen niet te controleeren of ver
keerd geciteerd waren. Bovendien trof het mij, dat de meeste 
veronderstellingen op bijzaken gefundeerd, en de eerste rangs 
gegevens in den regel verwaarloosd of voor de bijzaken pas
klaar gemaakt waren. Zoodoende ontstonden verhalen, waar
van de inhoud voornamelijk op technische gronden moeilijk 
als juist aanvaard kon worden. 

Ten bewijze, dat miJ zelfs het nu door hem zelf aangeprezen 
artikel van den heer Van der Wiel in het Maandblad (VI-1927, 
blz. 106-107) niet ontgaan is en ik ook dat stuk als onbruik
bare bron moest beschouwen, meen ik het volgende te mogen 
zeggen. Na vermelding van de oplaagcijfers, welke werkelijk 
in de Muntverslagen genoemd worden, schrijft de heer Van der 
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Tij'dtecliriftcn, 
Catab^i,en5.| 

GARANTIEFONDS STEMPELWERK. 
Volgens het jongste Bondsverslag zal het verzoek van den 

heer Vellinga, om zijn werk over de poststempels van Neder
land tot 1916 voor rekening van den Bond te doen uitgeven, 
in Augustus a.s. op de Bondsvergadering behandeld worden. 
Naar ons is medegedeeld, zal dit werk bestaan uit twee in
genaaide deelen in het formaat van het Handboek der Post-
waarden, n.l. een deel tekst, groot ongeveer 200 blz., en een 
deel platen met 481 afbeeldingen van stempels. 

Dit werk, waarvan de heer Waller in zijn voorwoord heeft 
getuigd, dat een ieder erin kan vinden, waarnaar hij zoekt, 
zal in een reeds lang gevoelde behoefte voorzien. 

Of de verzamelaars niet langer zullen zijn aangewezen op 
het aan de tegenwoordige eischen niet beantwoordende en zeer 
onbetrouwbare werkje van Schreuders, zal echter ongetwijfeld 
voor een zeer groot deel van hen zelf afhangen. Het is dan 
ook in hun aller belang, om zich op te geven voor deelname 
in een garantiefonds — en ook anderen daartoe op te wekken 
— tot een bedrag van ƒ 10,— of hooger, waarvoor bij vol
doende deelname een exemplaar ter beschikking zal kunnen 
worden gesteld. Opgemerkt zij, dat voor het boekwerk van 
Schreuders tegenwoordig meer dan ƒ 10,— wordt gevraagd. 

Men gelieve de kennisgeving te richten aan één der onder-
geteekenden, bü voorkeur aan J. P. Traanberg, Brouwersplein 
25 rood te Haarlem, p e r b r i e f k a a r t , waarop te ver
melden: garantiefonds stempelwerk en het bedrag, benevens 
naam, voorletters en volledig adres, waaronder handteekening. 

A. M. BENDERS. 
H. LAMPE Fzn. 
C. VAN DER LECQ. 
mr. WOLFF DE BEER. 
J. P. TRAANBERG. 

Met den meesten aandrang steunen wjj dezen oproep; naar 
wat de schrijver ons over dit werk mededeelde, belooft het een 
standaardwerk te worden, dat in een langgevoelde behoefte 
voorzien zal. 

In het volgend nummer komen wü hierop uitvoeriger terug. 

KATALOG DER ZEPPELIN-POST, 7e OPLAAG. 
H. E. SIEGER, LORCH (WURTEMBERG). 

Van dit handige boekje, waarvoor klaarblijkelijk veel be
langstelling bestaat, is thans reeds de zevende oplaag ver
schenen. 

Het is uitvoerig bewerkt en verlucht met tal van afbeel
dingen, waardoor het ongetwijfeld een aanwinst is voor hen, 
die belangstellen in de verschillende Zeppelin-tochten en de 
daarmede verband houdende zegels en afstempelingen. 

V. B. 
VERBETERING JUBILEUM-BOEK. 

Op blz. 46, regel 3 van boven, is een hinderlijke fout bij de 
correctie onopgemerkt gebleven. 

Men gelieve aldaar te lezen 2i4 cm. inplaats van 2% mm. 

Allerlei IpMatelist 

JUBILEUM FIRMA KEISER. 
Op 15 dezer was het 35 jaar geleden, dat de heer G. Keiser 

in de Passage te 's-Gravenhage zijn postzegelwinkel opende. 
Eerst was de zaak gevestigd op nr. 12, sinds vele jaren • op 
nr. 25. Wü hebben aan den oudsten postzegelhandelaar van 
ons land in het jubileumboek een artikel gewijd; hier kunnen 
wij dus kort zijn. Toch is er alle aanleiding even het jubileum 

van de firma Keiser in herinnering te brengen. Onlangs is de 
oprichter van de zaak n.l. ernstig ziek geweest, maar tot ge
noegen van de familie in de eerste plaats, maar ook van de 
philatelisten-wereld, is de oude heer Keiser weer hersteld 
en zit weer te neuriën, zij het nog wat minder hard dan 
vóór zijn ziekte. 

Zonder eenigen twijfel zal het den beeren Keiser op 15 Juni 
niet aan belangstelling ontbroken hebben: de naam, dien zij 
zich in de verzamelaarskringen hebben veroverd, is daarvoor 
borg. Ook dezerzijds hartelijke gelukwenschen. 

KRONIEK 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Paus Pius XI. 

• » 3iiVÄric\NEj 
1IEE2SO| 

I I I I I I I I ^ J ^ M J I * M UAAft 

Op 31 Mei 1857, thans 
75 jaar geleden, werd te 
Desio als Achille Ratti de 
tegenwoordige paus Pius 
XI geboren. In 1879 pries
ter geworden, werd hy in 
1882 leeraar aan het pries
terseminarium te Milaan, 
in 1888 bibliothecaris van 
de Ambrosiana, terwijl hij 
in 1914 werd geroepen tot 

het ambt van prefect van de wereldberoemde Vaticaansche 
bibliotheek, welke ook thans nog steeds zijn groote liefde 
heeft. 

Toen de Poolsche republiek was gevormd, werd hü eerste 
nuntius van Benedictus XV in Warschau; in 1921 viel hem 
de hooge onderscheiding ten deel, te worden benoemd tot kar
dinaal-aartsbisschop van Milaan. Toen korten tijd later, in 
1922, de paus kwam te overlijden, werd hij tot opvolger aan
gewezen en aanvaardde zijn ambt op 6 Februari 1922. In de 
tien jaren van zijn regeering heeft hy meerdere encyclieken 
afgekondigd, o.a. Mortalium Animos, Casti Connubii en de 
zoo uiterst bekende Quadragesimo Anno, waarin hij de grond
slagen van Rerum Novarum uitwerkte en tevens stelling nam 
tegenover kapitalisme en socialisme. In Mei 1932 verscheen 
opnieuw een economische encycliek, aanvangende met de woor
den „Gedrongen door de liefde van Christus". Zijn bestuur zal 
vooral bekend blijven door het Lateraansch verdrag, krach
tens welke overeenkomst de paus „wereldlijke macht" her
kreeg. 

Pius XI is een man, die ook in niet-katholieke kringen 
groote hoogachting geniet. Zijn portret kennen wij van de 
z.g. Katakomben-serie van Spanje en van de zegels van zun 
eigen staat, de Citta del Vaticano. 

— 

Guiseppe Garibaldi. 
Slechts weinige Italianen zijn over 

de gansche wereld zoo bekend als de 
vrij heidsheid Garibaldi, op 4 Juli 1807 
te Nizza geboren. Hij toch heeft door 
zijn romantisch optreden veel bijge
dragen tot de bevrijding van Italië, 
dat sinds eeuwen verdeeld was in tal-
looze staatjes en staten. De dagbladen 
geven alle groote artikelen over Ga
ribaldi, ter gelegenheid van zijn dood 
op 2 Juni 1882, juist vijftig jaar ge
leden; ook in de philatelie mag wel 
even aan hem herinnerd worden. In 

de eerste plaats kennen wij zijn portret van de beide jubileum
series van Italië uit het jaar 1910. In 1924 bracht ook San 
Marino zijn beeltenis op de zegels, terwijl ter gelegenheid van 
de herdenking van zijn dood in April 1932 een groote her
inneringsserie verscheen. Hierop zien wij o.a. zijn portret en 
meerdere voorstellingen uit zijn leven. 

Mohammed. 
Op 8 Juni was het 1300 jaar geleden, dat op ongeveer 

zestig jarigen leeftijd de stichter van den wereldgodsdienst van 
den Islam overleed. Hoewel Mohammed niet op de zegels van 
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eenig land voorkomt en waarschijnlijk nooit zal voorkomen, 
mag toch wel even de aandacht op hem worden gevestigd, 
omdat zoo talrijke landen zegels uitgeven, welke de kenmerken 
van den Islam dragen. Tot voor korten tüd behoorde ook 
Turkije daartoe: sinds Mustapha Kemal Pascha het besluit 
nam, het Latijnsche letterschrift in te voeren, verdween het 
eenmaal machtigste rijk van den Islam uit de bonte rij, waar
toe thans nog Arable, Egypte, Perzié en vele Aziatische sta
ten als Iraq, Afghanistan en Kaschmir behooren. 

ITALIAANSCH PHILATELISTISCH CONGRES. 
Dit werd van 4 tot 7 Mei j.l. te Venetië gehouden. Gelukkig 

bleven wij verschoond van een of meer speciale zegels. Om de 
congressisten voor dit verlies te troosten werd een fraai 
stempel in gebruik genomen met den tekst „XIX,, Congresso 
Filatelico Nazionale  Venezia". 

EEN PRIJSVRAAG IN INDOCHINA. 
Een postzegelprijsvraag! Niets bijzonders, zult u zeggen, 

maar IndoChina brengt in het oude thema een nieuwen klank. 
Teekeningen worden ingewacht voor een serie frankeer

zegels en een serie luchtpostzegels. Een van de voorwaarden 
waaraan de inzendingen moeten voldoen is, dat op de teeke
nmgen geen vrouwen mogen voorkomen. 

Waaraan de dames deze uitsluiting te danken hebben, is 
ons tot op heden onbekend. 

EEN GOUVERNEMENTSVERKOOP, 
DIE NIET DOORGING. 

De bekende Brusselsche postzegelhandelaar V. Gisquiére 
zond ons een exemplaar van zijn „open brief" aan de regee
ring van YougoSlavie, waarin hij op ernstige gronden pro
testeert tegen den voorgenomen verkoop van ly^ millioen on
gebruikte zegels van buiten koers gestelde uitgiften. Zegels, 
waarvan de nominale waarde 30 dinars bedraagt, zouden, ging 
de verkoop door, verkocht worden voor enkele para's! 

Het protest heeft tot gevolg gehad, dat het gouvernement 
van den verkoop heeft afgezien. Voor zijn bemoeiingen in 
dezen verdient de heer Gisquiére een pluim! 

EEN WAARDEVOLLE KLEURNUANCE. 
Op de jongste veiling van Gelli & Tani te Brussel kwam 

onder den hamer de 10 centimes van België der uitgifte 1905, 
Yvert nr. 74, een heel gewoon zegeltje, doch in de zeld
zame nuance licht zalmkleurig. 

Deze afwijking staat in den speciaalcatalogus van Gelli & 
Tani van Belgié genoteerd onder nr. 603 en wordt gewaar
deerd met 2000 francs (ongebruikt). 

Behalve aan de afwijkende kleur is deze nuance te her
kennen aan het fijne, nagenoeg onleesbare schrift in de strook 
„Niet bestellen op Zondag". 

Het stukje bracht het bagatel op van 3000 Belgische francs. 

ONGEWILDE SCHAMPERE AARDIGHEID DER POST. 
De „Australian Stamp Monthly" vertelt van een brief, die 

door het postkantoor onbestelbaar gemaakt werd om de vol
gende op het stuk vermelde reden: Geadresseerde hing zich 
vannacht op; tegenwoordig adres onbekend. 

DE 38e DUITSCHE PHILATELISTENDAG. 
Deze wordt, met nog andere feestelijkheden ox) philate

listisch gebied, van 28 Juli tot 1 Augustus e.k. te Heidelberg 
gehouden. 

EEN AMERIKAANSCH RECORD. 
Naar de .,BriefmarkenPost" weet te vertellen, werden tot 

op heden van den Hardinggedenkzegel, uitgegeven op 1 Sep
tember 1923 en thans nog aan de postkantoren verkrijgbaar, 
1.560.207.385 stuks verkocht tot een waarde van ruim 31 mil
lioen dollars. 

Wederom een bewijs, dat men dergelijke herinneringszegels 
niet alleen mag bekijken door de verzamelaarsbril, al willen 
wij hiermede volstrekt niet de sterk speculatieve uitgiften van 
andere landen in bescherming nemen. 

DE „GENERAL ANZEIGER FÜR PHILATELIE" 
JUBILEERT. 

Op 15 April j.l. was het een halve eeuw geleden, dat dit 
philatelistiseh advertentieblad voor het eerst verscheen. 

Het is in de afgeloopen vijftig jaren ononderbroken uitge
komen; voor hen, die belang stellen in postzegelolfertes of 
adressen zoeken voor ruilverbindingen, heeft dit blad, dat de 
laatste jaren drie maal per maand verschijnt, groote ver
dienste. 

Wij wenschen de uitgevers, Chr. Sauerland & Zoon te Lud
wigslust (Mecklenburg) met dit jubileum geluk. 

OOK EEN LEGITIMATIEBEWIJS! 
Het Amerikaansche blad „Weekly Philatelic Gossip" ver

telt het volgende gesprek, afgeluisterd op een postkantoor. 
Een man komt binnen: „Heeft u 'n pakket voor mr. Jones?" 
„Dat heb ik," antwoordde de postdirecteur, „maar hoe 

weet ik, dat u het zelf bent?" 
De man haalde een fotografie van hem zelven te voor

schijn: „Kijk eens, ben ik het of ben ik het nie t?" 
„U bent het," riep de directeur en overhandigde het pakket 

zonder verdere commentaar. 

WAT HET INTERNATIONAAL BUREAU IN 1931 
UITDEELDE. 

Genoemd bureau, waaraan de verdeeling der nieuwuitge
komen zegels over de landen der wereldpostvereeniging is op
gedragen, verzond in het afgeloopen jaar aan elke post
administratie 1357 zegels, 29 afdrukken van frankeerstempels 
en 131 poststukken. 

PHILATELIE AAN DE HAAGSCHE 
VOLKSUNIVERSITEIT. 

Naar men ons bericht zal, te beginnen met den a.s. winter
leergang, bij voldoende deelname aan bovengenoemde volks
universiteit een cursus gehouden worden over de philatelie 
door onzen medewerker mr. J. H. van Peursem. 

Wij komen binnenkort hierop nader terug. 

Prijs dezer advertenties: 
f 0.75 bi) vooruitbetaling. 
Pos t s , worden nlot i a betal iac gen. 

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

Nederland en Koloniën, 
gebruikt en ongebruikt, typen, tandingen, 
ver onder alle prijslijsten, in prima kwaliteit, 

koopt U bi, VAN SEVENTER's 
Pos tzege lhande l , Nieuwstraat 31 , 
R'dam. ZENDT MANCOLIJSTEN. (83) 

ZOMERMAANDEN 
moeten U niet beletten een zichtzending aan 
te vragen. Ook dan zullen U mijn billijk 

geprijsde „Europacollecties" 
interesseeren. — W. M. F. Suther land, 
Marktveldstraat jc, — Rotterdam. (102) 

TE KOOP een verzameling ontwerpen en 
proeven van frankeer en portzegels van Ne
derland en Kol, w.o vele paren en strippen. 
Waarde volgens het proevenboek ruim f 700,—. 
Prijs op aanvrage. — Brieven onder Nr. 103 
aan de administratie van het Maandblad. 

G E V R A A G D : 
Vliegbrieven m e t aankomststempel. Post 
van de nationale rondvlucht April 1932. 

H. L. S ADAMA, 
Rijksstraatweg 97, — Wageningen. (104) 

B O D G E V R A A G D VAN SEVENTER's Postzegelhandel 
o p b l o k van 5 0 z e g e l s 3 0 c e n t , N I E U W S T H A A T 3i , R O T T E R D A M 
v i p r i ü H i a e rnl tanr i in£r m e t f o n  '«*«"•««<"■«««• billijke prijzen Enro
y i e r z i j a i g e r O l i a n a i n g m e i lOU ^^ ^^ overzee . Speciaal adres VOO» 
t i e v e t a n d i n g , d u s 5 p a r e n . H . H . . die typen, enz. verzamelen. 

j r . C G . v a n d e n B a r i g , Zirhtzendingen tegen referentien. 
Hortensiastraat 25, — BREDA. (101) 1 Levering volgens mancolijsten. (82) 

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

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 
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DE DALING VAN HET POND 
biedt een sterk disconto voor de verzamelaars, " 
die bij mij koopen, want al mijn zegels zijn 
geprijsd in Engelsch geld. Ik zet geen enkelen 
toeslag op mijn prijzen en de tegenwoordige 
wisselkoers biedt een geheel bijzondere gelegen
heid aan de verzamelaars en speculanten, 
die op dit oogenblik wenschen te koopen. ^ 

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

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

I BESTUUR DER DOMEINEN. POSTZEGELVERKOOP. | | 
I DE ONTVANGER DER REGISTRATIE Nr. 2 EN DOMEINEN te 's-GRAVENHAGE is voor- | | 

ß/MiM nemens VRIJDAG 24 JUNI 1932, des namiddags te 2 uur, bij inschrijving te verkoopen, Sr^wM 
in het gebouw^ van het Hoofdbestuur der Posterijen, enz., Kortenaerkade 12, 's-Gravenhage 

^ ' ^ (alwaar gedrukte voorwaarden verkrijgbaar zijn), 2 2 

Frankeer- en Portzegels. 
(98) 

ri/iXKRXiRZXitiRX^^ 

VOORDEELIGE AANBIEDINGEN. 
Z w i l s e r l a n d , Pro Juventute 1912-1931, comp!., 63 waarden* incl. voorl., slechts f 16,— 

id. O ^° waarden, zonder voorl., slechts „ 11,— 

1 8 4 3 Z ü r i c h , 6Rp . , duidelijke horizontale ondergrondlijnen, vierrandstuk, 
zwarte Züricher rosette, licht dun plekje, slechts „ 2 j , — 
id. randstuk, met roode afstempeling, slechts „ 30,— 

1 8 4 7 G e n e v e , groote adelaar, kleur frisch, zuivere roode rosette, mooi 

gesnedenj zeer waardevol exemplaar „ 22,— 

1 8 5 3 P o s t e L o c a l e , zeldzame P.P.-stempel, gemiddelde kwaliteit, 
licht dun plekje, slechts „ 20,— 

1 9 1 4 , hooge waarden 3, j , 10, 1918 3 fr. rood, slechts „ 0,50 

B e i e r e n , i S / o ' / j , 12 Kr., lila, goed nauwkeurig gestempeld exemplaar, slechts „ 75,— 
id. porto 1870, 3 Kr., zwart, get., Wm. 17 m M., prachtstuk, Keur 

Thier, nauwkeurig gestempeld, slechts „ 40,— 
Brunswijk 1852, i Sgr., rose O " ^ r mooi stuk, slechts „^ 55,— 

id. 1864, I Sgr., zwart, geel, boogvormig doorstoken, zuiver 
gestempeld, prachtstuk, Keur Thïer, slechts „ 460,— 

H a m b u r g 1859, 3 Sch., pruis. blauw, goed stuk, onberispelijk gestempeld, slechts „ 14,— 
id. 1864, 2I/2 Sch., blauw-groen, zuiver rondstempel, slechts „ 17,— 
id. 1864/65, 9 Sch. geel. Keur Schlesinger, zuiver gestempeld, slechts „ 100,— 

S l e e s w l j k - H o l s t e i n 1864, iVi Sch,, blauw, zeldzaam type, wijd gegolfde 
ondergrond, ongebruikt exemplaar met origineele gomj slechts „ 100,— 

D a n z i g 1924, dienstzegels 5-75 Pf. met 15 Pf. rood en 35 Pf. blauw, compl. 
ongebr. of gebr. serie, slechts „ ro,— 

A l g . F r a n s c h e K o l o n i ë n 1884/85, portzegels (niet uitgegeven), i , 2, 5 fr., 

zwart, randstuk van het vel, slechts „ 45,— 

O o s t e n r . - H o n g . V e l d p o s t in S e r v i ë 1916, i H. - io Kr. compl. ongebr. 
serie, 21 waarden, slechts „ 20,— 

Postrekening Den Haag No. 110750. 

Z U M S T E I N & Co, 
BERN (Zwitserland). (97) 

Vrijwillige bq-
dragen voor 't 
Jubileum-boek 
kunnen op het 
Gironummer 
37183 v . l . CA. 
SMEULOERS 
gestortworden. 

KILO'S SCANDINAVIË. 
Gegarandeerd onuitgezocht en ongesorteerd. Door de 
daling van de Kroon en aankoop van nieuwe voorra
den, kunnen wij deze kilo's thans nog billijker aanbieden: 

Z ^ v e d e n . Nieuwste regeenngslevering in origineel 
verzegeld i kilo-pakket; bevat hooge frankeerwaarden 
(dikwijls Congres en Jubileum) en hooge buitenland-
sche frankeerwaarden. i kilo franco thans f 5 * 3 0 . 

D e n e i n a r k e n . Origineel verzegelde kilo's; 
bevatten zeer dikwijls r, 2, 10 Kronen, kankeruitgif
ten, enz. Prijs i kilo franco f 5 * 7 5 . 

I M o o r w e é ^ l - Orig. van de post (met verzegeld), 
uit de jaren 1924/30, met veel herinneringszegels, pro-
visoriën, porto's, enz. r kilo franco f 5 » 7 5 -

Voor Indie f 0,75 per pakket hooger. Toezending na 
ontvangst van het bedrag of onder rembours. 

Auf der Heide's Postzegeihandel, 
H i l v e r s u m , Postbus i , Giro 1700. 

A m s t e r d a m , Gravenstraat 17 a.d. N . kerk. 
(78b) 

Koopt bii onze Idverteerders, 


