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HET GESLACHT „VON THURN UND TAXIS" 
EN HET POSTWEZEN ') 

door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

In de geschiedenis van het geslacht Von Thurn und Taxis 
komt Martin I della Torre, die den bijnaam van „de Reus" 
droeg, als oudste stamvader voor. Het graafschap Valsässina 
(het steenen dal), gelegen aan de oostzijde van het meer van 
Como, kwam door een huwelijk in het bezit van Martin I. 
Vandaar dat men op de Italiaansche grafsteenen van dit 
geslacht het wapen van Valsässina aantreft; een rijzenden 
rooden leeuw met blauwe kroon, tong en wapens op een gouden 
veld. Martin I della Toire volgde koning Konrad III op een 
kruistocht naar het Heilige Land (1147-1149), waar hij in 
Turksche gevangenschap stierf. Zijn zoons en nakomelingen 
vestigden zich te Milaan, ^Yaar zij gewichtige betrekkingen 
bekleedden, o. m. die van podesta. Pagano della Torre liet als 
podesta van Padua aldaar de Allerheiligen-brug bouwen; 
Raimund della Torre was patriarch van Aquilega (1273); 
Cassone della Torre was aartsbisschop van Milaan (1311). 
(Vergelijk „Généalogie'de la maison de la Tour", par Flacchio. 
Bruxelles, 1709, T. I, p. 46-51, en „Les marques d' honneur 
de la maison de Tassis", par Chiflet. Antwerpen, 1645, p. 84). 

Sommige van deze Torriani zijn begraven in het klooster 
Chiaravalle, in de buurt van Milaan. (Vergelijk dr. Rübsam, 
„Stammtafeln und Stammbaum des Fürstenhauses Thurn und 
Taxis im groszen Werke Lohners, Geschichte und Rechts
verhältnisse des Fürstenhauses Thurn und Taxis". Regens
burg, 1895). 

In het jaar 1307 komt in de Italiaansche geschiedenis een 
Guido della Torre voor, die in Milaan „capitano", d. i. leger
aanvoerder was, en als hoofd van de familie Della Torre 
beschouwd werd. In 1311 werden hij en zijn nakomelingen uit 
Milaan verbannen. Hij vluchtte daarop en stierf in 1312 te 
Cremona, waar hij begraven ligt. Guido had verschillende 
zonen, van wie Lamoral I de eigenlijke stamvader van de 
Tassis was. In 1313 verhuisde Lamoral naar de buurt van 
Bergamo, nam bezit van den berg Tasso (waarop veel dassen 
leefden) in het dal van Brembana en vestigde zich te Cornello, 
dat tot de gemeente Camerata behoorde. Uit Cornello stamt 
dus de Italiaansche tak van het geslacht Thurn en Taxis. 
Om zich van zijn overige familieleden te onderscheiden noemde 
Lamoral zich naar den berg Tasso „Von Taxis", en zijn na
zaten volgden dit voorbeeld. Aan het familiewapen „Della 
Torre" en „Valsässina" voegde Lamoral een zilveren das op 
een blauw veld toe. 

Roger I von Taxis, Lamoral's achterkleinzoon, trok later 
uit Italië naar Duitschland, waar hij aan het hof van keizer 
Friedrich III de post van kamerheer en opperjagermeester 

^) Uittreksel uit: „Das Fürstliche Haus Thurn und Taxis", 
von J. B. Mehler. 

bekleedde. Van hem zegt men, dat hij de eerste post in Tirol 
en Stiermarken heeft opgericht, hoewel hiervoor geen zekere 
bewijzen bestaan. Wél staat vast, dat Franz von Taxis de 
eigenlijke oprichter der post is, in dien zin, dat hij een lichaam 
schiep, dat voor een geregeld, zeker verkeer zorgde, zoowel 
wat het brieven- als het personen-vervoer betrof. In 1515 ver
huisde Franz van Italië naar de Nederlanden, het hartje van 
de toenmalige Spaansch-Habsburgsche wereld-monarchie. Van 
daaruit leidde hij het door hem voortreffelijk georganiseerde 
postbedrijf in de Oostenrijksche erflanden, het Duitsche Rijk, 
Italië, Frankrijk en Spanje. Reeds in December 1517 stierf hij 
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Johann Baptista Freiherr von Taxis. 

kinderloos. De leiding van het postbedrijf ging nu over op zijn 
neef Johann Baptista. Karel I van Spanje verleende aan de 
leden van het geslacht Von Thurn und Taxis het staats
burgerschap in alle landen, \*aarover hij den scepter voerde. 
Tevens schonk Maximiliaan I hem in 1512 een adelsbrief, die 
van kracht werd te Sarragossa in 1534. In 1520 werd Johann 
Baptista benoemd tot „Generaloberstpostmeister" van Karel V. 
Ter gelegenheid van den Nürnbergschen rijksdag in 1522 liet 
Karel V door hem een post instellen tusschen de Nederlanden 
en Nürnberg. Tot belooning beleende Karel V hem met het 
graafschap La Roche in de Ardennen. Johann Baptista stierf 
in 1541, waarschijnlijk te Regensburg. 

Diens zoon, Leonard I (1543-1612) had als trouw dienaar 
van Philips II veel te lijden in den strijd van de Nederlanden 
tegen de Spaansche heerschappij. Na zijn terugkeer te Brussel 
vond hij het post wezen ernstig gestoord, doch dank zij zijn 
werkkracht, wist hij na eenigen tijd de orde te herstellen. 
Leonard's trouw en ijver bleven niet onbeloond. In een oor
konde van 16 Juni 1595 benoemde keizer Rudolph II hem tot 
„Generaloberstpostmeister" van het Heilige Roomsche Rijk 
en op 16 Januari 1608 verhief hij hem tot de erfelijke stand 
der vrije rijksheeren („Reichsfreiherrenstand"). Het devies 
van het geslacht Von Thurn und Taxis wijst op hun trouw 
aan het huis Habsburg; het luidde „Perpetua fide" of „In 
voortdurende trouw", hetwelk hen door Philips II was ver
leend. 

De zoon van Leonard I, Lamoral (1612-1624), die de post 
van keizerlijk kamerheer bekleedde, ontving op 27 Juli 1615 
van keizer Matthias het „Reichspost-Generalat" als erfelijk 
zwaardleen. Keizer Ferdinand II verklaarde het op 27 October 
1621 eveneens tot spilleleen. Op 8 Juni 1624, kort voor zijn 
dood, volgde de verheffing van Lamoral in de erfelijke rijks-
graven stand („Reichsgrafenstand"). De oprichting van een 
formeel postambt („formales Postamt") te Regensburg had 
plaats in 1630, nadat de gravin Alexandrine von Taxis geboren 
von Rye als voogdes van den graaf Lamoral Claudius Franz 
zieh bereid had verklaard de tien posten van Augsburg tot het 
Woud van Bohemen in te lijven bij het Taxische „Generalat". 
Deze nieuwe route van Augsburg tot Wäldmünchen werd de 
kortste verbinding van Madrid naar Praag, de toenmalige 
keizerlijke residentie. 

De eerzuchtige graaf Lamoral Claudius Franz (1628-1676), 
de zoon van Leonard II, breidde de betrekkingen van het 

Nederlandsche, Bourgondische en Duitsche „Generalat" nog 
uit door het sluiten van internationale postverdragen, nl. met 
Spanje, Frankrijk en Engeland, en legde den eigenlijken hoek
steen voor de macht en grootheid, welke zijn geslacht later 
kenmerken. In 1653 verscheen graaf Lamoral Claudius Franz 
met groot gevolg op den rijksdag te Regensburg ter be
hartiging van de belangen van het Duitsche „Postgeneralat". 
Ook bij de rijksvergadering, die in den winter van 1663-1664 
te Regensburg plaats vond, was Lamoral tegenwoordig. In ziJn 
waardigheid van „Erbgeneraloberstpostmeister" van het rijk 
begeleidde hij bij die gelegenheid keizer Leopold I bij diens 
vertrek tot Vilshofen, het laatste tot het gebied van ziJn 
„Generalat" behoorende poststation. 

Lamoral's zoon en opvolger, graaf Eugen Alexander (1676-
1714), die de waardigheid van erfelijk maarschalk der provincie 
Henegouwen bekleedde, werd op 19 Februari 1681 door 
Karel II tot erfelijk vorst in de Spaansche kroonlanden 
benoemd. Tegelijkertijd werd aan de Von Thurn und Taxische 
bezitting Braine-le-Chateau in het graafschap Henegouwen 
eigen rechtspraak verleend, en werd zij onder den naam „Von 
Thurn und Taxis" tot een vorstendom onder de heerschappij 
van de koningen van Spanje verheven. Op 9 October 1687 
werd vorst Eugen Alexander tot ridder in de orde van het 
Gulden Vlies benoemd, een zeer hooge onderscheiding, welke 
zijn nakomelingen later ook deelachtig werden. De verheffing 
tot Spaansch vorst door keizer Leopold I volgde op 4 October 
1695, voorafgegaan door de verheffing van erfelijk vorst van 
het Duitsche Rijk. De opname van den vorst tot lid van den 
kring van Koer- en Rijnland had plaats op 26 November 1704. 
In rang en stand volgde hij in dat college direct op den vorst 
van Aremberg. Zijn laat geboren zonen, de prinsen Heinrich 
Franz en Inigo Lamoral, werden in 1696 en 1697 tot dom-
heeren respectievelijk van het kapittel te Keulen en het dom
kapittel te Augsburg benoemd. Prins Inigo Lamoral viel bij 
Belgrado op 16 Augustus 1717 op het veld van eer. Anton 
Alexander, de jongste broeder van Eugen Alexander, was op 
6 Juni 1683 als vrijwilliger bij de belegering van de door de 
Turken bezette vesting Neuhäusel gesneuveld. (Vergelijk Rüb-
sam, „Biographische Skizzen über Glieder des fürstlichen 
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Hauses von Thurn und Taxis". Im XXXVIII Bande der All
gemeinen deutschen Biographie. Leipzig, 1804, Seite 484). 

Ten gevolge van de weinig krachtige keizersregeering en 
van het losser worden der banden, die de rijkslanden onderling 
verbonden, werd het steeds moeilijker voor de Taxische post 
de leiding te voeren van het „Reichspostgeneralat" en aan de 
concurrentie van stad-, privaat- en boden-posten het hoofd te 
bieden. De Spaansche successie-oorlog bracht haar een zeer 
zwaren slag toe, want daarbij verloor de Taxische post het 
„Generalat" over de Nederlanden, haar door de Spaansche 
kroon verleend. Pas in 1725 kon de exploitatie van deze post 
door den vorst Anselm Pran^ teruggewonnen worden, tegen 
betaling van een jaarlijksche pacht. Tijdens den Spaanschen 
successie-oorlog verhuisde vorst Eugen Alexander van Brussel 
naar Frankfurt a. M., welke plaats gunstig gelegen was voor 
het besturen van de post in de Duitsche rijkslanden. Zoowel 
Eugen Alexander als zijn zoon Anselm Franz (1714-1739) 
stelden alles in het werk om na den oorlog de post wederom 
tot haar vroegeren graad van volmaking te brengen en de 
geleden schade te boven te komen. Eugen Alexander wist o. m. 
van keizer Josef I een bevel los te krijgen, waarbij de ver
nieuwing van de postwegen werd gelast. 

Alexander Ferdinand (1739-1773) koos in den Oosten-
rijkschen successie-oorlog de partij van keizer Karel VII uit 
het geslacht Wittelsbach en steunde dezen vorst krachtig biJ 
zijn aanspraken op het Oostenrijksche rijk. Dit moest een 
verwijdering van het huis Von Thurn und Taxis met Oosten
rijk ten gevolge hebben. Het gelukte echter aan Alexander 
Ferdinand na den dood van Karel VII de goede betrekkingen 
met dit land te herstellen. Franz I benoemde hem in 1747 tot 
zy'n „Prinzipalkommissar" en was zijn voorspraak bij een 
eventueele benoeming in het collegium van de rijksvorsten, 
welke in 1754 plaats vond, doch pas in 1785 onder vorst Karl 
Anselm, na het verkrijgen van o. m. kroondomeinen in 
Schwaben, officieel door de rijkslanden bekrachtigd werd. 
Van dit tijdstip dateert de verheffing van het huis Von Thurn 

. und Taxis tot den kring van souvereine geslachten van het 
Duitsche Rijk. Sinds de benoeming tot „Prinzipalkommissar" 
van Alexander Ferdinand had het huis Von Taxis zijn 
residentie van Frankfurt a. M. naar Regensburg verlegd. De 
leiding van de rijkspost bleef uitgaan van Frankfurt a. M. 
Onder Alexander ï'erdinand en Karl Anselm (1773-1805) 
kwam deze post, dank zij een periode van vrede, wederom 
tot bloei, doch maar voor korten tiJd. 

Tegelijkertijd met de Fransche revolutie en daaruit voort
spruitende oorlogen vond ook de ineenstorting van het zg. 
„Heilige Roomsche Rijk" plaats en het daaruit voortvloeiende 
verval der rijksposten, waarmede de belangen van het ge
slacht Von Thurn und Taxis ten nauwste verbonden waren. 

In het begin van de revolutie werden hun bezittingen in 
België verbeurd verklaard en bij den vrede van Lunéville 
(1801) moest het beheer van de posten in de Nederlanden en 
op den linker Rijnoever aan Frankrijk worden afgestaan. De 
stichting van het Rijnverbond en de ondergang van het rijk 
beteekenden het einde van het erfelijk „Reichspostgeneralat". 

Vorst Karel Alexander (1805-1827) verloor in dien tijd 
tevens de heerschappij over zijn bezittingen in Schwaben en 
kort daarop viel ook het verdere bezit uiteen. Pas in 1815 op 
het Weener congres vond de definitieve regeling van de 
rechten en schadevergoedingen der Von Taxis plaats met 
Beieren, Würtemberg en Hohenzollern-Sigmaringen, waarbij 
de gebieden destijds waren ingelijfd. 

De zg. landsposten („Landesposten") vervingen nu de rijks
posten. Een gedeelte van deze landsposten in de Duitsche 
landen werd door de Von Taxis gepacht; Pruisen en Beieren 
ruilden de Taxische postrechten voor belangrijke bezittingen 
aan land in. De burgeroorlog van 1866 maakte aan deẑ e over
eenkomsten een einde. Heinrich Stephan, de eerste directeur-
generaal en tevens oprichter der Duitsche posterijen, sloot 
met vorst Maximiliaan Karl (1828-1871)- een verdrag op 
28 Januari 1867, waarbij deze voor zich en zijn geslacht af
stand deed van alle postrechten ten bate van Pruisen in de 
verschillende landen en gebieden, waar hij deze nog in zijn 
geheel of gedeeltelijk bezat.-Dit verdrag trad in werking op 
1 Juli 1867. Het bedrag der schadeloosstelling aan de Von 
Taxis bedroeg drie millioen thaler. 

(Wordt vervolgd). 

TSieuWe 
tit^iften 

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

AFGHANISTAN. 
Het Bulletin Mensuel van Januari j.1. meldt de verschijning 

van een serie frankeerzegels in nieuwe teekeningen (land
schappen). 

Op gezag van dit blad noteeren wij: 
20 pul, rood. 
25 „ donkergroen. 
50 „ lichtblauw. 
80 „ bruinrood. 

1 afgan, blauwviolet. 
2 „ ultramarijn. 
3 „ groen. • 

ANGOLA (December 1932). 
Verdere waarder in het nieuwe Ceres-type: 

15 centavos, zwart. 
60 „ olijfgroen. 
85 „ rose. 

1 angolar, lila. 
1 ang. 40 c , blauw. 
2 angolar, violet. 
5 „ geelgroen. 

10 „ donkerolijf. 
20 „ oranje. 

(De angolar is gelijk aan de escudo). 
ARGENTINIË. 
Dienstzegel met opdruk in grooter lettertype: 

M.O.P. op 3 centavos, geelgroen. 
(Geen punt onder de C). 
BULGARIJE. 

De Olympiade-serie van 1931 ver
scheen in ongewijzigde teekeningen, 
doch in nieuwe kleuren: 

1 lewa, blauwgroen. 
2 „ blauw. 
4 „ bruinviolet. 
6 „ rose. 

10 „ bruin. 
12 „ oranjerood. 
50 „ bruinrood. 

Van de 50 lewa zouden slechts 5000 
exemplaren zijn uitgegeven; vermoe
delijk is dit beperkte aantal het lok
aas om de verzamelaars te laten 
happen in deze totaal overbodige uit
gifte. 

COCHIN-ANCHAL. 
Waarde-opdruk op frankeerzegel der uitgifte 1918-1924, 

Yvert nr. 21: 
Three pies op 8 pies, bruinzwart. 

DANZIG. 
Waarde-opdrukken in rood op de koerseerende portzegels: 

5 op 40 pfennig, blauw. 
10 „ 60 „ blauw. 
20 „ 100 „ blauw. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Roode-Kruis-zegels, liggend formaat, opdruk rood kruis en 

„Habilitado Die. 20 - 1932 En. 5 - 1933 correos": 
1 centa*'o, geelgroen. 
3 op 2 centavos, violet. 
5 centavos, blauw. 
7 op 10 centavos, groenblauw. 
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EGYPTISCHE SOUDAN. 
Luchtpostzegels in koer

seerende teekening, stand
beeld van generaal Gordon: 

3 m., bruin en groen. 
2J4 p., blauw en roselila. 

■ »11 I I I ^"^^PW? 

PALKLANDEILANDEN. 
fs:!iCTi|ttsg|: 

Ter gelegenheid van het 100jarig bestaan dezer kolonie 
verscheen onderstaande serie frankeerzegels, alle met zwart 
middenstuk en op papier met het meervoudig watermerk 
in sierschrift: 

]4 penny, geelgroen. Pokram. 
1 „ rood. Ijsberg. 
1)4 pence, lichtblauw. Walvischvaarder. 
2 „ bruin. PortLouis. 
3 „ violet. Landkaart. 
4 „ oranje. ZuidGeorgia. 
6 „ donkerviolet. Walvisch. 
1 shilling, olijfgroen. Gouvernementsgebouw. 
2 sh. 6 p., violet. Gedenkteeken. 
5 shillings, geeloranje. Pinguin. 

10 „ bruinrood. Wapen der kolonie. 
20 „ rose. Koning George V. 

De vier hoogste waarden zijn gedrukt in staand, de andere 
in liggend formaat. 

Firma Keiser & Zoon te Den Haag dank voor toezending. 

FINLAND. 
RoodeKruiszegels, alle in het afge

beelde formaat, portretten van kerk
vaders : 

IK m. f 10 p., donkerbruin. 
Magnus Tawast. 

2 m. f 20 p., bruinviolet. 
Michael Agricola. 

2% ra. \ 2h p., blauwgrijs. 
Isacus Rothovius. 

Op elk is bovendien een rood kruis 
aangebracht. 

Van de 2 m. 20 p. werden 525.000, van 
elk der beide andere waarden 320.000 
stuks gedrukt. 

Firma J. Voet te Rotterdam dank voor 
toezending. 

GUATEMALA. 
Luchtpostzegel, opdruk „Servicio Aereo Interior 

waarde op frankeerzegel van 1926 (Yvert nr. 224): 
0.03 op 3 pesos, donkergroen. 

1932" en 

ITALIË. 

^f^^i^m^mmmmmm^mm 

ITAÜA mmAERIA 
AMMMAMMMMMMM 

Expresse 
afbeelding, 
meervoudig 

2 L 25 c. 
Firma J. 

dam dank 
toezending. 

luchtpostzegel als 
papier met het 

watermerk kroon: 
, grijsblauw 

Voet te Rotter
voor 'onverwijlde 

LIECHTENSTEIN. 
Zooals reeds vroeger gemeld zullen, uit 

zuinigheidsoverwegingen, de zegels voort
aan in kleiner formaat worden uitgegeven. 

Als eerstelingen ziJn te melden: 
25 rappen, donkeroranje. 
90 „ donkergroen. 

1 fr. 20 r., roodbruin. 
De 25 rappen en 1 fr. 20 zijn eveneens ver

schenen met opdruk „Regierungs Dienst
sache" met daartusschen een kroontje. 

MAROKKO (Fransche kantoren). 

MMêMÉMMhÉMMMa^ÉAM* 

• JSS58?W/nM*^U»\VW.VN»■„,, 

Frankeer en liichtpostzegels in nieuwe teekeningen, ge
zichten op Rabat, Casablanca, Tanger, enz. 

Frankeerzegels: 
1 centime, donkerbruin. 
2 centimes, lila. 
3 „ bruin. 
5 „ roodbruin. 

10 „ blauwgroen. 
15 „ zwart. 
20 „ bruinrood. 
25 „ blauw. 
30 „ groen. 
40 „ donkerbruin. 
45 „ bruinviolet. 
50 „ blauwgroen. 
65 „ rood. 
75 „ lila. 
90 „ rood. 

1 franc, bruin. 
1 fr. 50 c , ultramarijn. 
2 francs, bruin. 
3 „ rose. 
5 „ bruinrood. 

10 „ zwart. 
20 „ grijsblauw. 

De 75 en 90 centimes, 1, 5, 10 en 20 francs zijn gedrukt in 
staand, de rest in liggend formaat. 

Luchtpostzegels, alle in liggend formaat, met kiekjes op 
de steden Rabat en Casablanca: 

50 centimes, donkerblauw. 
80 „ bruingeel. 

1 fr. 50 c, karmijn. 
2 „ 50 „ karmjjn. 
5 francs, violet. 

10 „ blauwgroen. 
Maison Fischer te Parijs dank voor toezending. 
MEXICO. 
Het Bulletin Mensuel meldt de volgende luchtpostzegels, 

opdruk Habilitado en waarde op luchtpostzegels van vroegeren 
datum: 

40 centavos op 25 centavos, groen en bruin (Yv. nr. 3). 
80 „ „ 25 „ lila (Yvert nr. 22). 

Als dienstluchtpostzegel is volgens dezelfde bron versche
nen, opdruk „Servicio Oficial" op luchtpostzegel: 

15 centavos, karmijn (Yvert nr. 12). 
Voorts is te melden als dienstzegel, opdruk „Servicio / Ofi

cial" op frankeerzegel: 
10 centavos, karmijn (Yvert nr. 446). 

MONACO. 
In tegenstelling tot de geruchten, die in de buitenlandsche 

pers circuleerden, dat voortaan in dit vorstendom uitsluitend 
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de frankeerzegels van Frankrijk zouden worden benut, ver
scheen een serie van 18 waarden, waarvan twee types hierbij 
worden afgebeeld: 

i w « » p t m w i i » n 

40 centimes, bruin. 
50 „ violet. 
90 „ rood. 

1 fr. 50 c, ultramarijn. 
Deze zijn alle gedrukt in het type buste van den prins. 
In groot formaat, kiekjes op MonteCarlo enz., zijn te 

melden de frankeerzegels: 
15 centimes, karmijn. 
20 „ bruingeel. 
25 ., bruinzwart. 
30 „ geelgroen. * 
45 „ steenrood. 
65 „ blauwgroen. 
75 „ blauw. 

1 fr. 25 c, wijnrood. 
1 „ 75 „ wijnrood. 
2 francs, donkerblauw. 
3 „ violet. 
5 „ lila. 

10 „ blauw. 
20 „ zwart. 

Hiervan zijn de 30 centimes en 5 francs gedrukt in staand, 
alle andere in liggend formaat. 

NICARAGUA. 

I I M I I I I I I I I I I I W I I U P I I I H 

lUlilAittAlAi Mi 

Dit land heeft zijn spoorwegnet met een tweetal lijnen uit
gebreid en zooals de gewoonte wil bij meerdere Midden
Amerikaansche republieken, werd dit heuglijk feit vastgelegd 
in een viertal speciale series. 

De opening van den spoorweg San JorgeSan Juan heeft de 
volgende frankeer en luchtpostzegels op haar geweten, alle 
in het afgebeelde formaat. 

Frankeerzegels: 
1 centavo, geel. 
2 centavos, rood. 
5 „ donkerbruin. 

10 „ bruin. 
15 „ geel. 

Luchtpostzegels: 
15 centavos, violet. 
20 „ groen. 
25 „ bruin. 
50 „ donkerbruin. 
1 colon, rose. 

Bij de opening ^̂ an den ijzeren weg LeonSauce werden on
derstaande frankeerzegels uitgegeven: 

1 centavo, donkergeel. 
2 centavos, rood. 
5 „ donkerbruin. 

10 „ bruin. 
15 „ donkergeel. 

Luchtpostzegels: 
15 centavos, violet. 
20 „ groen. 
25 „ bruin. 
50 „ donkerbruin. 

1 colon, rood. 
Al deze zegels werden ongegomd uitgegeven; bij een der

gelijke aderlating van de verzamelaars had er toch wel een 
gommetje op over kunnen schieten! 

NIEUWZEELAND. 

wwm99ww99wmrrmß 
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Weldadigheidszegel, volgens afbeel
ding, papier met het watermerk N.Z. 
en ster: 

1 penny + 1 penny, karmijn. 
Het zegelbeeld stelt Hygiëa voor, de 

godin der gezondheid; de teekening is 
afkomstig van de sierkunstenaars W. J. 
Wood en R. Tripp. 

OOSTENRIJK. 
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De in het vorig nummer aan
gekondigde sportserie is ver
schenen; zij werd uitgegeven 
ter gelegenheid van de in deze 
maand in Tirol gehouden ski
wedstrijden. 

De serie bestaat uit de waar
den: 

12 gr., donkergroen. 
24 „ violet. 
30 „ karmijn. 
50 „ ultramarijn. 

De zegels worden verkocht 
tegen dubbelen prijs; de oplaag 
bedraagt 50.000 series. 

De toeslag komt ten goede aan de hulpbehoevende jeugd. 
De beelden zijn ontleend aan natuuropnamen voor een sport

film; de randversiering bestaat uit gestyleerd edelweiss en is 
afkomstig van Rudolf Junk. De letters F.I.S. zijn de af
kortingen voor „Federation Internationale (de) Ski". 

PANAMA. 
Roode opdruk „Habilitada" en waarde op luchtpostzegel 

van 1930, Yvert nr. 8: 
20 c. op 25 centesimos, blauw. 

PAPUA. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, inboorlingentypen, 

paradijs vogel, lakatoi (zeilboot), enz. 
'A p., oranje en zwart. 

1 
l'A 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
2/6 
5 

10 
20 

sh. 

geelgroen en zwart. 
karmijn en zwart, 
vermiljoen, 
blauw en zwart. 
olijf. 
grijsgroen en zwart. 
grijsolijf. 
violet en zwart. 
grijsgroen. 
grijsblauw en zwart. 
lila en zwart. 
geelgroen en zwart, 
violet. 
griJs en zwart. 
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De 4 pence en 10 shillings zijn in liggend, de overige waar
den in staand formaat (iets grooter dan de afgebeelde 2 p.). 

Firma Keiser & Zoon te Den Haag dank voor toezending. 
PERU. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, druk van Waterlow 

& Sons te Londen: 
2 centavos, grijsblauw. 10 eentavos, rood. 
4 ,, bruin. 1 sol, oranjerood. 

De twee eerstgenoemden ziin gedrukt in liggend formaat 
(landschap), de beide andere in staand (portret, resp. stand
beeld). 

De 10 centavos, waarop het portret prijkt van den tegen-
woordigen president. Don Luis M. Sanchez Cerro, is bereids 
ingetrokken, daar de Peruaansche wet verbiedt, dat nog in 
leven zijnde personen op postzegels worden afgebeeld. 

Ten behoeve van de werkloozen-steun verscheen voorts in 
nieuwe teekening: 

10 centavos, grijs. 
De portzegel 10 centavos, violetbruin, in de koerseerende 

teekening, is te melden met een achtergrond van puntjes in 
plaats van strepen. 

POLEN. 

Frankeerzegel ter herinnering aan het 
700-jarig bestaan der stad Thorn (To-
run) : 

60 gioszy, blauw. 

wwmmßtmmmm, 

RUMENIE. 
Aanvullende waarde der serie ver

plichte toeslagzegels voor de luchtpost, 
beschreven in het vorige nummer: 

50 bani, blauwgroen. 

RUSLAND. 
In December j.1. werd in het museum van schoone kunsten 

te Moskou een „alrussische" postzegeltentoonstelling gehou
den. Voor deze gelegenheid gaf men twee speciale zegels uit, 
waorop dit museum is afgebeeld. 

De waarden zijn: 
15 kopeken, zwartbruin. 
35 „ ultramarijn. 

De zegels ziJn belast met een toeslag van 30, resp. 70 ko
peken, welke ten goede komt aan het tentoonstellingscomité. 

De Russische staatsdrukkerij zorgde voor een fraaie uit
voering; het papier draagt het watermerk Griekschen rand. 

De tekst aan den voet luidt „Al-Russische Philatelistisehe 
Tentoonstelling te Moskou 1932". 

SPANJE. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen: 

1 centime, blauwgroen. Cijfer-type. 
10 pesetas, bruin. Zonnepoort van Toledo. 

SWAZILAND. 

MtÉÉAaÉÉMÉ 

Frankeerzegels, alle in teekening als 
afbeelding, papier met het meervoudig 
watermerk in sierschrift: 
'/, p., groen. 

„ karmjjn. 
,, grijsbruin. 
„ ultramarijn. 
„ oranje. 
,, l'larose. 

sh. oljjf. 
violet, 
grijs, 
sepia. 

Zoon te Den Haag 

1 
2 
3 
4 
6 
1 
2/6 
5 

10 
Firma Keiser & 

dank voor inzage. 

TRAVANCORE. 
Frankeerzegel in de teekening der uitgifte 1889-1900, doch in 

andere kleur: 
% chuckram, violet. 

Met den opdruk On / S S verschenen voorts de frankeer
zegels in hetzelfde type: 

1 chuckram, violetblauw. 
1% „ violetblauw. 

TURKIJE. 
Frankeerzegels in het koerseerend type, waardecijfer links 

onderaan in wit schildje: 
15 kurus, donkergeel. 
20 „ olijf. 
25 „ blauw. 
30 „ roselila. 

Idem met het waardecijfer links op gekleurden ondergrond: 
100 kurus, bruinlila. 
200 „ violet. 

URUGUAY. 
Waarde-opdruk op weldadigheidszegels van 1930 (Yvert 

nr. 411): 
1}^ op 2 centavos, groen. 

De opdruk is twee maal per zegel aangebracht: normaal en 
kopstaa'nd. 

Luchtpostzegels in het koerseerend type, gevleugeld paard: 
1 centavo, grijsblauw. 
2 centavos, olijf. 
4 ,, wijnrood. 
6 „ bruinrood. 

V. B. 

XeVerWaclitcii 
Ijjieim'c Uitgiften 

Oplaa^ci/fcrs,en5.j 

BRAZILIË. 
Van de in het December-nummer vermelde revolutie-zegels 

van Sao Paulo publiceert het Bulletin Mensuel de oplaag-
cijfers, op gezag van een Braziliaansch philatelistenblad. 

Gedrukt werden: 100 reis 1 millioen, 200 reis 23^ millioen, 
300, 400, 500, 600, 700 en 1000 reis elk 500.000, van de overige 
elk 100.000 stuks. 

DUITSCHLAND. 
De Zeppelin-zegels met den opdruk „Polar-Fahrt 1931" z;jn 

ultimo November 1932 buiten gebruik gesteld. 
IERLAND. 
De 6 pence der koerseerende uitgifte is op enkele post

kantoren uitgegeven op sterk glanzend krijtpapier. Niet on
waarschijnlijk hebben wij hierin het begin te zien van de 
verschijning van alle waarden op dit papier. 

NIEUW-ZEELAND. 
De primitieve teekening der koerseerende luchtpostzegels 

wilde men vervangen door een betere. Een prijsvraag bracht 
180 teekeningen van ongeveer 70 inzenders, doch geen enkel 
ontwerp kon de goedkeuring der postautoriteiten verwerven. 
Besloten is daarom de bestaande teekening te her-graveeren. 

NOORWEGEN. 
Van de in het vorige nummer vermelde Björnson-zegels 

werden de volgende aantallen gedrukt: 
10 ore 6 millioen, 15 ore 4 millioen, 20 ore 8 millioen, 30 ore 

5 millioen. 
De zegels blijven verkrijgbaar tot de oplaag is uitverkocht. 
TRANSJORDANIE. 
De serie van 1930 is geen lang leven beschoren! Binnenkort 

verschijnen alle waarden in nieuwe teekeningen: gezichten op 
het land en voor de hoogste waarde de beeltenis van emir 
Abdullah. 
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VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Opdracht is gegeven tot het uitgeven van een frankeerzegel 

in de waarde 3 cents met de beeltenis van wijlen president 
Coolidge. 

ZUID-AFRIKAANSCHE UNIE. 
Naar L' Union Postale van December j.1. meldt, zullen de 

luchtpostzegels niet verder gedrukt worden. In de toekomst 
zal men voor de frankeering van luchtpostcorrespondentie 
gewone zegels kunnen benutten. 

ZWEDEN. 
De heer Uno Söderberg, ambtenaar ten postkantore Stock

holm, meldt ons de volgende officieele oplaagcijfers van de 
Gustaaf Adolf-serie van 1932: 

tweezijdig getand: 10 ore 20.233.600 stuks, 15 ore 32.922.800 
stuks, 25 ore 4.255.600 stuks, 90 ore 1.439.100 stuks; 

vierzijdig getand: 10 ore 2.232.000 stuks, 15 ore 4.534.000 
stuks. 

V. B. 

NEDERLAND. 
De 3 cent in. de nieuwe roltanding. 
Naar de heer Van der Willigen ons meldt was begin Fe

bruari aan het verzamelaarsloket te Rotterdam (en vermoede
lijk dus ook wel aan de andere loketten) het zegel van 3 cent 
in de nieuwe tweezijdige roltanding verkrijgbaar. Na een 
pauze van meer dan een jaar dus eindelijk weer eens iets 
nieuws op dit gebied. 

De kinderzegels. 
Helaas is ook op den verkoop van de kinderzegels de invloed 

van de slechte tijden merkbaar geweest; de verkochte aan
tallen blijven een heel eind beneden die van het jaar tevoren. 
Reeds op 18 Januari verstrekte het hoofdbestuur der P.T.T. 
ons een voorloopige opgaaf van het aantal verkochte zegels: 

l K + 1 % cent 1.579.670 (vorig jaar 1.722.174), 
5 -1-3 cent 948.895 (vorig jaar 1.017.857), 
6 +4 cent 1.594.852 (vorig jaar 1.721.816), 

12K-I-3K cent 399.408 (vorig jaar 424.464). 
De bruto-opbrengst ten bate van de kinderbescherming be

draagt derhalve rond ƒ 125.000. 
In Amsterdam werden van de vier waarden verkocht resp. 

189.560, 162.037, 209.206 en 106.269 stuks, samen 667.072 ze
gels (v. j . 782.504); toeslag voor het kind ƒ19.792. In Den 
Haag werd voor het kind ƒ 12.888,66 opgebracht; van Arnhem 
vonden wü alleen vermeld dat daar de opbrengst ƒ 800 minder 
was dan het vorige jaar. 

De achteruitgang is volgens het Amsterdamsche comité al
dus te specificeeren, dat de groote bestellingen in aantal en 
omvang belangrijk verminderd zijn (gebruik van frankeer
machines!), daarentegen brachten de kleine aankoopen iets 
meer op. Moet in het eerste een gevolg van de donkere tijden 
voor het zakenleven worden gezien, in het laatste ligt een 
hoopvol bewijs van verdere populariseering van de zegels. , 

Eén plaatfout werd ons gemeld, door den heer S. Rooden-
burg te Amsterdam, en wel bij de 6 cent een duidelijke witte 
punt in de K van Kind. 

Dezelfde fout werd gevonden door den heer Mulder te Hel
mond, bij alle door hem geziene vellen, zoowel in gewone als 
in roltanding. De fout is te vinden op het 3e zegel van de 9e rij. 

De Willem van Oranje-zegels. 
De vereeniging van postzegelverzamelaars „Delft" te Delft 

hesft in een adres aan den minister van waterstaat diens me
dewerking verzocht om de serie herdenkingspostzegels, die 
worden uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het 
vierde eeuwfeest der geboorte van prins Willem van Oranje, 
met bijslag te doen verkoopen, zooals dit is geschied bij de 

zegels ten bate van de Goudsche Glazen, enz. Het is de be
doeling, dezen bijslag ten goede te laten komen voor het 
herstel van de Nieuwe Kerk te Delft, die zich in zulk een bouw-
valligen toestand bevindt, dat hulp dringend vereischt is. 

Reeds zijn, naar wij gemerkt hebben, verschillenden hier
tegen opgekomen, en ons inziens terecht. Hoe noodzakelijk de 
herstellingen aan de Nieuwe Kerk ook zijn mogen, de her
denkingspostzegels zijn er toch niet voor, om de reparaties te 
bekostigen. Dat de Goudsche-Glazen-zegels, waarnaar ver
wezen wordt, beter achterwege hadden kunnen blijven, zal 
ieder verzamelaar toegeven. 

Nieuwe oplaagletter. 
6 cent L. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

6 cent K: L 395, tanding Gl. 
L: L 397, „ Gl. 

R 397, „ Gl. 
12y, cent E: R 367, „ Gl. 

F : R 394, „ Gl. 
Uit een van de groote postkantoren vernamen wij, dat er 

den laatsten tijd opvallend veel vellen van eenzelfde nummer 
voorzien zijn. Daaruit zou af te leiden zijn, dat er thans van 
één plaat meer zegels gedrukt worden dan vroeger. Bij een 
juist ontvangen voorraad van ly, millioen zegels van 6 cent 
werden alleen de nummers L en R 397 aangetroffen; vroeger 
vond men daar van 5 tot 8 verschillende nummers in. Voor de 
lagere waarden geldt hetzelfde, in een pak van 2 millioen 
zegels van ly,' cent werden nu slechts 2 verschillende num
mers gevonden. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
ly cent I: 159 en 160, beide tanding Gl. 
Afwijkingen. 
Van den heer Van der Willigen zagen wij een aantal interes

sante afwijkingen van de nieuwere Nederlandsche zegels. 
1923, 2 op 1 cent met zijdelings sterk verschoven opdruk, 

zoodat op één zegel deelen van twee opdrukken staan; 
1923, 10 op 12 y cent, een zegel waarop ruim de helft van 

de cijfers 10 (de bovenste helft) niet is afgedrukt; 
1923, 2 cent jubileum, met een extra-perforatie over een 

afstand van slechts ruim ly cm., voor het grootste deel in 
den linkervelrand loopend, maar voor een deel ook door een 
van de zegels; 

1928, 3 cent Olympiade, een horizontaal paar, waarbij onder
aan in de verticale perforaties over een afstand van 3 gaatjes 
de tanding geheel ontbreekt. Dit moet dus bij deze geheele 
horizontale rij het geval geweest zijn. Oorzaak waarschijnlijk 
een paar afgebroken naalden van de perforeerlijn. 

Verkoop koloniale zegels. 
Het vorig jaar vermeldden wij, dat aan het postkantoor 

's-Gravenhage voor niet minder dan ƒ 29.024 aan koloniale 
zegels was verkocht. Dit bedrag is voor 1932 heel wat lager, 
namelijk ƒ 4825, dus slechts een zesde deel van dat van 1931. 
De voornaamste reden is natuurlijk, dat er zoo bijzonder 
weinig nieuws op het gebied der koloniale zegels in 1932 ver
schenen is. 

Aan Nederlandsche zegels werd verkocht voor een bedrag 
van ƒ3.627.418 (vorig jaar ƒ3.789.865). 

Urk in het ijs. 
Op 2 Februari landde een Fokker-vliegtuig op Urk, dat 

eenigen tijd van de wereld afgesloten was geweest, en bracht 
73.1 kg. post mee benevens eenige levensbehoeften als vleesch, 
gist voor het brood en postzegels van 6 cent, die sinds kort 
uitverkocht waren, zoodat, naar het Utr. Dagblad schrijft, 
verschillende brieven o n g e f r a n k e e r d ziJn meegegaan. 

Als dit bericht waarheid bevat, dan heeft dus de vorst
periode \foor Nederland-specialisten en luchtpostverzamelaars 
een waarschijnlijk zeer moeilijk te krijgen stuk opgeleverd. 

Nieuwe expositie Postmuseum. 
De andermaal vernieuwde expositie in het Postmuseum 

biedt zoowel den speciaal-verzamelaar van Nederlandsche 
postzegels als van Nederlandsche afstempelingen weer veel 
interessants. 

file:///foor
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Allereerst is er de volledige reeks proeven voor de Neder-
landsche jubileumzegels van 1913, te beginnen met de ori-
gineele teekeningen van ir. K. P. C. de Bazel in een formaat 
van 89:144 mm., door hemzelf gesigneerd „K. de B. 1912", 
benevens nog afzonderlijke teekeningen van de rechthoek met 
de verschillende waarden, elk groot 13:81 mm. 

Prof. Aarts graveerde de zeer vele proeven: de beeltenis 
van koning Willem III en koningin Wilhelmina afzonderlijk, 
de omlijsting met de portretten van koning Willem I en Wil
lem II en koningin Wilhelmina, alle gedeeltelijk afgewerkt en 
voltooide proeven zonder waarde-aanduiding, alles in ver
schillende kleuren. 

In het volgend stadium zijn de cliché's geheel afgewerkt 
(hoewel van enkele nog afdrukken aanwezig zijn, die, blijkens 
de onderschriften, nog iets gewijzigd werden, dat echter met 
het bloote oog niet te zien is) en beginnen de eigenlijke 
kleurproeven. Verscheidene waarden zijn vooral in donker
bruin en donkergroen aanwezig, verder o.m. van de 10 c -
waarde proeven op verschillend getint papier: geel, lichtbruin, 
blauw en groen. 

Een volgende groep vormen de kleine velletjes, waarop een 
horizontale „strip" van 5 cliché's van de 2)4 gulden-waarde 
afgedrukt, vrijwel geheel in de later gekozen kleuren met 
boven het eerste zegel van elk velletje een zwart lettertje 
gedrukt: A: groen op groen (2%); B: geel op stroogeel (3); 
C: rood op rose (5); D: bruin op groen; E: blauw op groen; 
E: blauw op blauw (12%); F : donkerblauw op blauw (25); 
G: bruin op stroogeel (20); H: lichtgroen op groen (50); 
I: violet op bruin (100); J: violet op rose (250); K: geel op 
geel (500); L: oranje op rose (1000). 

Zooals men ziet is van verscheidene waarden de papierkleur 
nog gewijzigd, hetgeen op de randen werd aangeteekend, be
nevens de waarden waarvoor de kleur gebruikt moest worden. 

Hierop volgen de definitieve proeven, van elke waarde één 
cliché, in de gekozen kleur afgedrukt op een klein velletje, 
waarop geschreven: „Goedgekeurd 1/10 '13" en een paraaf, 
benevens een dergelijke serie met „fiat afdrukken 30/9 '13" 
waarop tevens de te vervaardigen oplagen werden geschreven, 
respectievelijk 41.000, 20.700, 41.000, 20.700, 20.700, 7200, 7200, 
30C0, 3000, 1600, 1850 en 1600 vel ä 80 stuks. Van de 10 cent, 
waarop in deze reeksen nog de opmerking „te donker" voor
komt, zijn nog eenige lichtere proeven vervaardigd. 

Ten slotte is er nog een zwarte afdruk van de volledige 
plaat 1 der 3 cents-waarde, waarop aangeteekend ,,gezien 
15/10 '13", zoodat de zegels dus blijkbaar in zes weken ge
drukt en over de verschillende postkantoren gedistribueerd 
zijn. 

Ook de verzamelaar van oude Nederlandsche afstempelingen 
kan echter ziin hart weer eens ophalen! In aansluiting op de 
vorige expositie liggen er thans weer andere brieven naar en 
uit het buitenland met stempels van Nederlandsche grens-
kantoren: het ovale stempel Brielie / Eng. Corresp. in zwart, 
het rechthoekige roode stempel Noordsch / Grenskantoor (in 
1814 Deventer, in 1815 Almelo en in 1824 wederom Deventer) 
en een zv/art stempel Fransche / Corresp. in ruitvorm. Uit den 
Franschen tijd dateeren de nog in 1817-1818 gebruikte stem
pels L.P.B. 1. R. tot en met L.P.B, 5. R., afkortingen van 
Lettres des Pays-Bas 1 Rayon enz. Voer brieven naar Parijs 
ligt Brussel in het tweede. 's-Gravenhage in het 4e er Am
sterdam in het 5e rayon. Op brieven uit Frankrijk ziet men 
er de stempels L.F.R. 2, 3, 5 en 6 (Lettres frangaises Rayon 2 
enz., 1818) of C.F. 1. R. (Correspondance franeaise, welke 
ingevoerd in 1810 en ingetrokken werden in 1852). 

Uit later jaren dateeren de stempels met Nederlandschen 
tekst, waarvan aanwezig zijn Frankrijk / over Meenen (zwart, 
1830), Frankrijk / over Bergen, Frankrijk / over Arnhem en 
Frankrijk / over Breda (alle in rood), Frankrijk / over Di-
nant (zwart). De volgende stempels zullen waarschijnlijk van 
Franschen oorsprong zijn: Hollande / par Thionville (in 
rechthoek), Hollande / par Anvers (in ovaal, beide rood) en 
Pays-Bas / par / Valenciennes resp. Hollande / par / Valen
ciennes. 

Een zeer aardig stempel is een dubbele halve cirkel met als 
Inschrift in schrijfletters Pruissen over Arnhem, ongetv/'jfeld 
een zeldzaamheid! 

Aan stempels, betrekking hebbend op betaalde port, vindt 
men er nog Franco / Frontière tn Franco / Grmzen (dit 

laatste van 1830). Voor volledig gefrankeerde brieven werd 
het stempel Franco tout in rechthoek gebruikt: op de ten
toongestelde brieven ziet men het van 1829-1844 in rood, van 
1843-1847 in blauw. 

Tijdens de Belgische opstand werden brieven uit Brussel 
eenigen tijd via Duitschland verzonden en wel via Aken, An-
holt. Kleef en Wesel, waarvan ook stukken met de resp. 
Duitsche stempels aanwezig zijn. 

Van ouderen datum zijn weer de stempels, welke de route 
aangeven, waarover een brief werd verzonden; te zien is b.v. 
een brief uit Italië met rood stempel T.F. (Transit Frangais) 
van 1817. 

Dat men aan de brieven ook hygiënische zorgen besteedde, 
blijkt uit de verschillende stempels Gezuiverd, die men op 
correspondentie plaatste, afkomstig uit streken, waar be
smettelijke ziekten heerschten. B.v. een brief uit Havan van 
1825 draagt den stempel „Marine / Gezuiverd", op andere 
brieven ook „Zuivering / Marine" (beide in zwart) en op 
brieven van 1832 enz. komt alleen „Gezuiverd" voor in rooden 
inkt. 

Hiermede moge deze opsomming besloten worden, echter 
niet dan na belangstellenden opgewekt te hebben deze voor 
lederen postzegelverzamelaar leerzame expositie te bezoeken! 

Valsche proeven der koloniale portzegels. 
Namens de keuringscommissie van den Bond zond de heer 

Keiser ons een aantal zeer gevaarlijke vervalschingen toe van 
proeven van de portzegels van Ned.-Indië, Suriname en 
Curasao. 

Deze vervalschingen zijn eerst sinds 2 ä 3 maanden in den 
handel en werden verkocht door een postzegelhandel in Den 
Haag, die onkundig zou zijn van het feit, dat het valsche 
zegels waren. Het staat vast, dat ze van België uit ons land 
zijn binnengebracht; ze zijn daar waarschijnlijk ook ver
vaardigd. 

Van deze zegels bestaan niet minder dan plm. 160 soorten, 
die tegen een flinken prijs aan den man worden gebracht. Het 
is vrij zeker, dat er al eenige verzamelaars ingeloopen zijn. 
De keuringscommissie, die gaarne weten wil wie er gedupeerd 
zijn, roept hierbij de medewerking van de lezers in. 

De zegels werden eerst door enkelen voor echt aangezien; 
de heer Keiser echter kreeg achterdocht. De firma Enschedé, 
aan wie de proeven werden voorgelegd, gaf het volgende oor
deel af: 

„Het beoordeelen van proeven van 40 jaar en langer geleden 
is een netelige bezigheid. Vergelijkingsobjecten zijn schaarsch;-
bovendien duidt het woord „proef" er reeds op, dat wij te ma
ken hebben met „probeersels"; er zijn dus alle mogelijke va
rianten te verwachten. 

Bijgaande z.g. proeven maakten op mij op het eerste gezicht 
reeds den indruk, valsch te zijn; onder valsch versta ik in dit 
geval: „niet van ons afkomstig en met andere technische 
hulpmiddelen vervaardigd dan bij ons gebruikelijk", enz., enz. 

Nadere bestudeering bevestigt dit inzicht. Niet alle zegels 
heb ik bekeken. Het is dus niet uitgesloten, da er enkele niet 
valsche exemplaren tusschendoor zouden zitten, maar deze 
verkeeren dan toch wel in zeer slecht gezelschap. 

Bij beoordeeling langs philatelistische methode zijn er dunkt 
mij argumenten te over om de valsehheid aan te toonen. Van 
mij verlangt u een technisch oordeel en onaanvechtbare argu
menten, waartoe ik mij dan ook beperk. 

De meeste zegels zijn uitgevoerd in steendruk, de waarde
indruk in boekdruk. De steendruk is nimmer door ons uit
geoefend, ook niet voor proeven. 

Als bewijs, dat steendruk is uitgeoefend moge dienen: Ie. de 
overal in en buiten de zegels voorkomende kleurvlekjes, 2e. de 
z.g. puncturen, die op de randen voorkomen (in dit geval 
kruisjes. Red.). 

De indrukken zijn boekdruk. De deelstreep van de groote 
2V2 is te lang. De 1 van de kleine 234 vertoont een bescha
diging, zoowel bij Indië als Suriname en Curagao. Eveneens de 
4 van 40 cent, en zoo kan ik wel door blijven gaan. 

(w.g.) A. D. Huysman." 
Aan een brief van den heer Waller ontleenen wij het vol

gende : 
„Als kenner van de portzegels kan ik mededeelen, dat be

halve vele verschillende fouten het type II geheel verschilt 
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van de origineele clichés. De letters van „Te Betalen" en 
„Port" zijn van type III. Verder is het papier niet hetzelfde 
en de lijm ook niet. Zooals de heer Huysman schrijft, is de 
1 van 14 van de groote 2J^ cent beschadigd; dit komt op alle 
2% cent-zegels voor. Dit is ook onmogelijk, daar de zegels 
van Indië, .Curasao en Suriname in geheel andere jaren zijn 
gedrukt en de proeven op geheel andere tijden ziJn gemaakt." 

Van deze fraaie zegels ontvingen wij 25 exemplaren ter in
zage, behoorende tot twee emissies, met en zonder „CENT". 
Zij z;jn van de drie koloniën; de roode, lila en groene kleur 
zijn uitstekend getroffen. Op enkele velranden komen de reeds 
genoemde kruisjes voor, die op steendruk wijzen. Dit is ook 
goed aan de achterzijde .te zien, de rand (steendruk) heeft 
geen indruk in het papier gemaakt, de waarde-aanduiding 
(boekdruk) is aan de achterzijde duidelijk als een verhooging 
waar te nemen. Alle „proeven" zijn ongetand. Sommige zijn 
zonder waarde-aanduiding; in paren en blokken zijn de zegels 
steeds van verschillende waarden. 

De zegels, die wij zagen, waren van de typen I, II en III. 
Men heeft zich veel moeite gegeven, om de echte zegels zoo
veel mogelijk te benadei;en; alle kenmerken, tot het aantal 
schakels toe, komen geheel overeen met de origineelen. Alleen 
zijn bij type II de letters van „Te Betalen" en „Port" mis
lukt; bij de echte zegels zijn deze opvallend dun, bij de ver-
valschingen lijken ze op die van type III. 

Alle zegels van een paar of blok zijn steeds van hetzelfde 
type. 

Meer verschillen zijn bij de waardecijfers te vinden. Bij de 
serie zonder „CENT" staat van de 2"^ cent de 1 te dicht bij 
de groote 2, de breukstreep is dik en zonder onderbreking. 
De 5 en 20 cent vertoonen geen afwijkingen. Bij de 25 cent 
staan de 2 en de 5 iets te dicht op elkaar, biJ de 75 cent is 
het balletje aan de eindkrul van de 5 niet rond, maar ovaal 
(wij zagen echter slechts één exemplaar). Andere waarden 
van deze serie hebben wiJ niet gezien. 

Van de serie met „CENT" staat bij alle waarden het woord 
CENT te dicht biJ de cijfers. Bij de echte zegels is er een af
stand van 2 mm. of iets meer, bij de vervalschingen is deze 
afstand 1% mm. of iets minder. Zooals al beschreven werd, 
heeft bij alle zegels van 2% cent de 1 een beschadiging: het 
dwarsstreepje links boven is afgebroken. 

'̂ I '25„ 

Type I. 

imiWPaiHilMm'mJ kyMJMiMU.JBiiia83aa Type III: 
Type II: kruisje op velrand, gebroken 1 van 2}/^. 
Zoo zijn er dus toch nog wel verschillen met de echte zegels 

te vinden, maar toch moeten deze proeven als zeer gevaarlijk 
vervalschingen bestempeld worden; op het eerste gezicht ma
ken zij een zeer vertrouwenwekkenden indruk. Niets belet de 
vervalschers om de zegels binnenkort van een tanding 12 >̂  te 
voorzien en ze in losse exemplaren in den handel te brengen, 
in welk geval er stellig slachtoffers zullen vallen. Men ziJ 
dus op zijn hoede! 

Het ANVV-zegel van 2% cent. 
In het Maandblad van Januari 1933 schrijft de heer A. W 

Brave A.B.zn. nog eens over den molen op het ANVV-zegeJ 
van 2K cent. 

De zaak is deze. Op onze laatste vergadering in 1932 maakte 
ik den heer B. de opmerking, dat zijn bewering in het Han
delsblad van 5 Juli niet juist was en het gelijk aan de zijde 
van den heer G. was. Ik zeide: denkt u zich aan de voorzijde 
van de afbeelding staande (de molen is inderdaad van achteren 
gefotografeerd), dan ziet u duidelijk, dat de zeilrekken dus
danig aangebracht zijn, dat de wieken met de zon, alzoo als 
de wijzers van een uurwerk, draaien. 

Het spijt mij, dat de heer Brave mij verkeerd begrepen 
heeft, doch ik meende dit even te moeten rechtzetten. 

De zeilrekken aan de wieken op de kleine molens op het 
zelfde zegel geven u een juist beeld. 

W. N. VAN DE POLL. 
De teekeningen der nieuwere Nederlandsche frankeerzegels. 
In het Januari-nummer van dit jaar plaatsten wij het schrij

ven, door de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhande
laren gericht tot den minister van waterstaat, waarin deze 
haar bezwaren te kennen geeft over de haar inziens minder 
geslaagde uitvoering der z.g. kerstzegels. 

Ook van andere zijden bereikten ons verschillende op- en 
aanmerkingen over het uiterlijk der latere Nederlandsche 
zegels in het algemeen en der jongste kerstzegels in het bij
zonder. 

Het is niet voldoende om a l l e e n uiting te geven aan 
critiek; wil men verbetering, dan is het n. o. m. zeer ge-
wehscht, dat de wegen daartoe worden aangeduid. 

Wij zijn daarom besloten een ieder en elke Vereeniging in 
staat te stellen van een critiek, zoowel in opbouwenden als 
in afbrekenden zin, blijk te geven. Dergelijke critische be
schouwingen, doch dan gaarne vergezeld van aanwijzingen tot 
eventueele verbetering, worden gaarne tot uiterlijk ultimo 
Maart a.s. ingewacht bij den hoofdredacteur, den heer J. D. 
van Brink, Lage Kanaaldij k 28, Maastricht. 

Algemeenheden als „foei-leelijk" enz. verzoeken wij achter
wege te laten. Wie critiek levert, dient nader aan te geven, 
waarop zijn afwijzend oordeel is gebaseerd. Wel kan men 
verwijzen naar zegels van andere, met name te noemen lan
den, waarbij men dan gelieve aan te geven, waarin het min of 
meer aantrekkelijke dezer producten gelegen is. 

De ingekomen antwoorden en voorstellen zuilen t.z.t. wor
den verwerkt in een uitvoerig artikel, op te nemen in ons blad. 

NED.-INDIE. 
De nieuwe 12}^ cent verschenen. 

v««««*«v<Mv««i 

ia imir-^ ' -* '*-^ 

Van dr. Borel ontvingen wij het eer
ste exemplaar van de nieuwe 12 Ĵ  cent, 
die op 11 Januari in Indië verschenen 
is (dus niet meer in 1932). Een onge
bruikt exemplaar bezitten wij nog niet. 
Hierbij dus nog eens de afbeelding van 
het ontwerp. 

De kleur van het zegel is oranje, het 
formaat 23 bij 23 mm. De tanding is 
12K:12K (lijntanding). Over de vel-
grootte, randdruk enz. hopen wij bin
nenkort nadere mededeelingen te kun
nen doen. De inkt zou uitloopen bij 

aanraking met water; wij hebben hier nog geen proeven 
mee genomen. 

Het zegel maakt een aardigen indruk. 
De 12)4 op 20 cent met kopstaanden opdruk. 
De N.V. Hekker's Postzegelhandel kwam in het bezit van 

den opdruk 12 K op 20 cent met kopstaanden opdruk. Hierbij 
de afbeelding van een blok van 10 van dezen foutdruk (het 
cliché werd ons welwillend door genoemde firma ter be
schikking gesteld). 

Van zeer bevoegde zijde werd den heer Hekker hierover het 
volgende medegedeeld: 

„Ie. dat een vel van 100 kopstaande opdrukken werd aan
getroffen in een groote voorraad dezer zegels, bestemd voor 
distributie over hoofd-, bij- en hulpkantoren van een groot 
postkantoor in Ned.-Indië; 
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2e. dat de vellen van 200 zegels, voordat de overdruk werd 
aangebracht, in tweeën werden gedeeld en daarna in vellen 
van 100 zegels werden overdrukt; de 100 zegels van de bij-
behoorende andere helft behoeven dus geen kopstaande op
drukken te hebben; 

3e. dat het niet onmogelijk is, dat elders een vel van 100 
kopstaande opdrukken werd gedistribueerd, ofschoon daarvan 
tot heden nog niets bekend werd; deze 100 stuks kunnen 
echter evengoed de eenige zijn, die abusievelijk tusschen de 
voor verkoop bestemde zijn geraakt; 

4e. dat misdrukken door een daarvoor benoemde commissie 
gedurende het overdrukken werden verzameld en ter ver
nietiging naar het hoofdkantoor te Bandoeng werden ge
zonden." 

Wij begrijpen hieruit, dat de kopstaande opdrukken niet aan 
net loket zijn verkocht, maar, vermoedelijk door een post-
ambtenaar, vóór den verkoop zijn achtergehouden. Zjj be
vonden zich echter in een voorraad, die reeds voor den verkoop 
was bestemd, dus dit doet niet af aan de „verzamelwaardig-
heid". 

bij de 10 cent. Op een exemplaar ontbreekt het jaartal 1931, 
de rest van den opdruk is normaal en staat op normale hoogte. 
Een ander exemplaar vertoont tweemaal het jaartal 1931, 
eenmaal boven en eenmaal onder de beide andere opdrukregels. 
Tenslotte is er nog een paar met rechtervelrand, waarop bij 
het onderste zegel de opdruk geheel ontbreekt. 

'oststuMken. 

NEDERLAND. 
De in het Januari-nummer gemelde crisis-briefkaarten wer

den aan de pers verstrekt, voorzien van de perforatie „Nietig" 
schuin door de waarde-aanduiding. 

NED.-INDIE, 

1 

B B B 

De roode punten bö de 12 M op 20 cent. 
Zooals men weet komen bij het opdrukzegel 12!4 op 20 cent 

nogal eens exemplaren voor, die ronde punten in de kleur van 
den opdruk vertoonen, op zeer verschillende plaatsen in het 
zegelbeeld te vinden. Tot dusver werd aangenomen dat deze 
punten afkomstig waren van kleine spijkertjes, waarmee het 
metalen cliché met de opdrukken op den houten ondergrond 
was bevestigd, welke spijkertjes wel eens „naar boven ko
men" en daardoor mede inkt opnemen en afgedrukt worden 
(zie b.v. het Maandblad van Juni 1931, blz. 111). 

In Indië is echter twijfel gerezen tegen deze opvatting, en 
het Postzegelblad voor Indië vroeg het hoofd van den Topo
grafischen Dienst om inlichtingen, die in nr. 4 van genoemd 
blad zijn opgenomen. Daaruit blijkt inderdaad dat de spijker
theorie onjuist moet zijn, omdat de overdruk geschiedde door 
middel van steendruk! Hier komen dus in het geheel 
geen metalen clichés biJ te pas. 

De oorzaak moet, aldus het blad, dus gezocht worden in 
papierresten, die in de perforatiegaten zijn blijven hangen, 
gedurende de bewerking loslieten en op den steen vielen. 
Geschiedde dit met de gegomde zijde naar den velkant, dan 
werd op die plaatsen de druk tegengehouden, zoodat daardoor 
de breuken in cijfers en vernietigingslijntjes ontstaan zijn 
Vielen deze ronde stukjes papier echter met de gegomde zijde 
op den steen, dan kleefden zij hierop vast, namen inkt op en 
drukten op willekeurige plaatsen als roode punten af. 

SURINAME. 
Afwijkingen Do-X-zegels. 
De 98e veiling van den heer Rietdijk brengt een paar merk

waardige afwijkingen van de Surinaamsche Do-X-zegels, alle 

Vanuit Bandoeng mocht ik de volgende 
bijzonderheden ontvangen: 

E^ i. Een foutief gesneden briefkaart van 

y 5 cent met afz.-aanwijzing. Van de waarde
aanduiding ontbreekt de rechter omranding, 
terwijl dit ontbrekende deel voorkomt ge
heel links op de kaart. Een 3-tal van der
gelijke kaarten werd in een gewoon pak van 
100 stuks te Salatiga gevonden. 

2. Een briefkaart van 5 cent met afz.-
aanwijzing en een enveloppe van 1234 cent 
met iijn blauw netwerk, beide voorzien van 
den bekenden reclame-opdruk ten behoeve 
van den vliegdienst en wel resp. met 2 en 1 
vliegtuig, echter niet in o r a n j e rood, 
doch in b r u i n rood. Deze ziJn n.1. als volgt 
ontstaan: Op 14 October 1932 werden op 
het magazijn van postzegelwaarden over
drukken en opdrukken van verschillende 
soort aangebracht, o.a. gezegeld papier, 
kwitantieformulieren met ingedrukt plak-
zegel, reclame-opdrukken op enveloppen en 
briefkaarten, enz. Voor de eerstgenoemde is 

een bepaald oranjerood voorgeschreven, welke inkt steeds uit 
Batavia werd geleverd. Eenvoudigheidshalve heeft men voor 
de reclame-opdrukken ook steeds denzelfden inkt gebruikt. 
Toen men nu op den genoemden dag met drukken bezig was, 
bemerkte men na eenigen tijd, dat de inkt op was. Zonder het 
hoofd van het magazijn te vragen, vulde men uit een andere 
bus met soortgelijken inkt, welke voor korten tijd vanuit 
Weltevreden was betrokken en niet voor andere doeleinden 
geheel was opgebruikt, de drukmachines; natuurlijk met het 
gevolg, dat de kleur langzamerhand naar het bruinroode over
sloeg, de eerste stukken nauwelijks zichtbaar, maar naarmate 
de menging intensiever werd, steeds duidelijker. Tenslotte 
viel het bij een controle op aan een der beambten, die het toe
zicht houdt op de drukkerij zaal; hij onderzocht de oorzaak en 
liet dadelijk stoppen, toen hij hoorde, wat was gebeurd. In 
het bijzonder bij gezegeld papier, dat een regelmatige opper
vlakte heeft, is het onderscheid zeer duidelijk en om geen on
aangenaamheden te krijgen, liet de chef den geheelen voor
raad aan waardepapier opzij leggen. Daarentegen werden de 
opdrukken voor reclame-doeleinden voortgezet en de geheele 
aanwezige voorraad, d.i. 1 kist met 50.000 briefkaarten van 
5 cent met afz. en 1 kist met 25.000 enveloppen van 12)4 cent 
overdrukt: de kaarten met den opdruk met 2 vliegtuigen, 
N I E U W ! ( V e p k p l l g b a a p b l | a l l e H a n d e l a r e n . } (100) 

ALBUM-C.F. LÜCKE-LEIPZIG C l 
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AAN VELEN. 
Van adresveranderingen en dergelijke, welke ons n a d e n 

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

DE ADMINISTRATIE. 

RAAD VAN BEHEER. 
Voorjaarsvergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 

het N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a d v o o r P h . i l a t e l i e 
op Zondag 5 Maart 1933, des voormiddags te 11 uur, in het 
hotel „Terminus", tegenover het station, te 's-Gravenhage. 

Breda, 20 Februari 1933. 
De administrateur, 

L. C. A. SMEULDERS, lid v/d R. v. B. 

NEDBRLANDSCH POSTMUSEUM. 
Gevestigd in het gebouw van het hoofdbestuur der P.T.T.. 

Kortenaerkade 11, te 's-Gravenhage. 
Voor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 

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

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

Tentoongesteld zijn verschillende voorwerpen, oude boeken, 
oude resolutiën, e. d., ook op den buitenlandschen postdienst 
betrekking hebbende. 

Voorts: 
a. de geschiedkundige verzameling van de grenskantoren 

(niet aan den zeekant) en van den stempel „Franco tout"; 
b. de frankeer-, port- en telegraafzegels van Oostenrijk; 
c. de gespecialiseerde verzameling postzegels van Spanje; 
d. ontwerpen en proeven van de jubileumzegels Nederland 

1913. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2.%—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2)4—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: Sen Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Helmond: 2en Zatei'dag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2-4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2)4—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2]/,—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

VERSLAG der Bondsbestuursvergadering op Zaterdag 14 Ja
nuari 1933, te 2)4 uur, in hotel Neuf, te Amsterdam. 

Aanwezig alle bestuursleden. De voorzitter opent de ver
gadering en richt een woord van welkom tot het nieuw be
noemde lid, den heer De Bas. De notulen der vorige bestuurs
vergadering te Vlissingen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
De voorzitter richt een woord van dank en waardeering tot 
den heer Zwolle voor de uitstekende wijze, waarop deze, na 
den dood van den heer Mijnssen, het veelomvattende werk, 
verbonden aan het secretariaat, heeft verricht. Overgaande 
tot verdeeling der bestuursfuncties, besluit de vergadering 
tot len secretaris te benoemen den heer Zwolle en tot 2en se-
crearis den heer De Bas; beide leden nemen deze benoeming 
aan. 

Omtrent de zegelkeuring spreekt het bestuur de wensche-
lijkheid uit, dat deze ook voortgang vindt gedurende den tijd, 
dat de heer Jorissen jaarlijks afwezig is. De heer Jorissen 
zegt toe maatregelen te zullen treffen, om op doeltreffende 
wijze aan dezen wensch tegemoet te komen. 

Het blijkt noodzakelijk de commissie tot onderzoek der kop-
staande dienstopdrukken N.O.I. opnieuw te benoemen; er zul
len eenige beeren voor deze functie worden aangezocht. 

Aan ds orde komt het voorstel van de U. Ph. V. „met de 
betrokken autoriteiten in overleg te treden, om te komen tot 
de uitgave eener publicatie van alle stukken, welke op de ver
schillende emissies der Nederlandsche postzegels betrekking 
hebben en voorzoover die voor de philatelistische geschiedenis 
van belang geacht kunnen worden." Na heel wat heen en weer 
gepraat besluit de vergadering den heer Waller te verzoeken 
niet tot publicatie van zijn onderzoek over te gaan, alvorens 
hij den heer Evers in de gelegenheid heeft gesteld kennis te 
nemen van alle stukken of afschriften daarvan, welke door 
hem ter zake zijn geraadpleegd en die hem aanleiding hebben 
gegeven tot het trekken van zijn besluiten. 

Omtrent de voorlichting door den Bond aan prof. De Vries 
in het belang van de nieuwe uitgave van de encyclopaedic 
Winkler Prins, deelt de voorzitter mede, dat het verzoek tot 
voorlichting van den Bond is uitgegaan en door prof. De Vries 
is aanvaard. De beeren De Beer en Kästeln nemen op zich, 
deze voorlichting samen te stellen. 

Het bestuur betreurde zeer, dat zoo weinig rekening is ge
houden met ons advies omtrent de uitgifte van jubileumzegels 
Curaeao 1934, die in 17 waarden zullen worden uitgegeven. In 
aansluiting met dit punt legt de heer De Bas een knipsel over 
uit „De Telegraaf", vermeldende een verzoek van een ver-
eeniging van postzegelverzamelaars uit Delft, om de jubileum
zegels, uit te geven ter gelegenheid van het 4e eeuwfeest der 
geboorte van prins Willem van Oranje, met toeslag te doen 
verkoopen. Het Bondsbestuur zal de regeering met nadruk 
verzoeken, niet op dit voorstel in te gaan. 

Betreffende het voorstel, op de Bondsvergadering te Vlis
singen gedaan door „Groningen", om het jaarlijksch congres 
niet op Zondag te stollen, ziet het Bondsbestuur zich genood
zaakt, zoolang niet meerdere bezwaren ter zake inkomen, de 
jaarvergaderingen op Zaterdag en Zondag te handhaven. 

Naar aanleiding van het voorstel van den heer Van Brink, 
om advies van den Bond omtrent het verzamelen van ab
normaliteiten (z.g. Bossche tanding, zegels met firma-perfo
ratie, enz.) geeft het bestuur te kennen, dat het hierover zijn 
oordeel niet kan uitspreken, daar hier zeer sterk individueele 
opvattingen gelden. 

Het voorstel van de Nederlandsche Vereeniging, om eenheid 
te brengen in de nummering der zegels in de catalogi, acht 
het Bondsbestuur niet voor verwezenlijking vatbaar, daar de 
uitgeversbelangen zich hiertegen verzetten. De Bond wenscht 
bij de F. I. P. geen voorstellen aanhangig te maken, welker 
verwezenlijking hij zelf onmogelijk acht. Het Bondsbestuur 
waardeert ten zeerste, dat genoemde vereeniging voor een be
drag van ƒ 250,— deelneemt aan de totstandkoming van het 
werk VelHnga. De voorzitter deelt mede, dat het drukken van 
dit boek is gegund aan de firma Enschedé, nadat van den heer 
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De Beer bericht was ontvangen, dat de kosten, aan de uitgave 
verbonden, thans voldoende zijn gedekt. 

De voorzitter wijst op een mededeeling in het orgaan van 
den Duitschen Bond, waarin deze de bestrijding van onnoodige 
uitgiften wenschelijk acht, doch als zijn oordeel uitspreekt, 
dat, practisch, aan dit euvel niet veel te doen valt. Voorts 
deelt hij mede, dat de toestand van de Bondskas noodzaakt tot 
bezuiniging, o.a. door inkrimping der kosten, verbonden aan 
buitenlandsche vertegenwoordiging. Tenslotte herinnert hij 
aan het feit, dat de Bond dit jaar zijn zilveren jubileum her
denkt. 

Te ruim 6 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
De 2e secretaris, 

W. G. DE BAS, 
Postbus 1, Utrecht. 

Verdeeling bestuursfuncties. 
Eerste secretaris: W. G. Zwolle, Noorder Amstellaan 209, 

Amsterdam, Z. 
Tweede secretaris: W. G. de Bas, Postbus 1, Utrecht. 
De verdere verdeeling is ongewijzigd gebleven. 

Keuringsdienst. 
inzenders van te keuren zegels worden verzocht bij in

zending op te geven, van welke Vereeniging zij lid zijn, daar 
alleen voor leden van Vereenigingen, welke bij den Bond zijn 
aangesloten, de keuring openstaat. 

Het hoofd van den Keuringsdienst, 
P. JORISSEN P.C.zn., 

Balistraat 33, Den Haag. 
Algemeene mededeeling. 

De notulen van „Philatelica", opgenomen in het Maandblad 
van 16 December 1932, bevatten o.m. een verslag van een door 
den heer P. Vos gehouden breedvoerige bespreking over dienst-
zegels van Ned.-Indië. Genoemde heer zegt, dat hij o.a. bezit 
twee zegels ƒ 1,—, Dienst, kopstaande opdruk, door den Bond 
gekeurd, doch „opdruk valsch". Verder zegt hij: Het Bonds
keur is in dezen niet voor 100 procent m.aatgevend." 

Deze beide zegels zijn op ons verzoek afgestaan aan den 
heer Jorissen, hoofd van den Bondskeuringsdienst. De zegels 
zijn nogmaals door de beide vorige Bondskeurmeesters, de bee
ren Becking en G. Keiser, onderzocht. Deze beide beeren blij
ven bij hun eerste opinie en verklaren de opdrukken op de twee 
zegels van Ned.-Indië ƒ 1,—, Dienst, kopstaand, voor e c h t . 

In ieder geval staat de keuringscommissie erop, dat de heer 
Vos zijn beschuldiging tegen het Bondskeur waar maakt en 
zal aantoonen, waarop hij den door hem beweerden valschen 
opdruk baseert. De Ie secretaris, 

W. G. ZWOLLE. 

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

Afdeeling verkoop. 
De directeur verzoekt beleefd, doch zeer dringend, om met 

het oog op den grooten voorraad, behalve boekjes met zegels 
van Nederland en Koloniën, alleen boekjes in te zenden met 
b e t e r e z e g e l s der andere landen. 

Hij brengt nogmaals in herinnering: 
a. het gestelde in art. 3 sub a van het reglement, waaraan 

strikt de hand zal worden gehouden, luidende: „Valsche, ge
schonden en vuile zegels zijn niet toegelaten"; 

b. het gestelde in art. 8, luidende: „Wanneer de inhoud door 
den verkoop der zegels minder belangrijk is geworden naar 
het oordeel van den directeur of administrateur, kan het te 
allen tijde aan den inzender worden teruggezonden"; 

c. de machtiging door de algemeene vergadering op 26 Oc
tober 1930 aan den directeur der afdeeling verkoop verstrekt 
om boekjes, welke niet geschikt zijn, aan de rondzending te 
onttrekken en deze, voorzien van toelichtingen, aan den eige
naar terug te zenden. 

Bekendmaking. 
Op 16 Januari 1933 is opgericht de afdeeling ,tBoskoop". 

Het bestuur is samengesteld als volgt: voorzitter: J. G. Blonk; 
secretaris: J. Hooftman, Burg. Colijnstraat 139; penning

meester: P. Koster H.zn.; sectiehoofd: H. Otto, Reijerskoop 
109, giro 183069. 

Nieuwe leden. 
3. W. F. Kooiman, Koninginneweg 31, Hilversum. 

26. W. J. Dercksen Hm.zn., Van 't Hoffweg 10, Bussum. 
32. Hugo Otto, Reijerskoop 109, Boskoop. 
34. J. J. van der Meulen, Burg. Colijnstraat 54, Boskoop. 
44. P. Koster H.zn., Laag Boskoop 11, Boskoop. 
45. J. Hooftman, Burg. Colijnstraat 139, Boskoop. 
62. H. F. J. Broker, Zijdeweg 278, Boskoop. 
63. mr. C. M. Loef, Voorkade 39, Boskoop. 
85. H. D. Hers, Reijerskoop 295, Boskoop. 

149. E. Stork, chef fa. Schlieper & Co., Medan (Sumatra). 
(Oud-lid). 

151. F. Pieters, pandhuis beheerder, Djember (Java). 
164. P. Schrijnen, p /a Javaveem, Soekaboemi (Java). 
184. J. G. Blonk, Burg. Colijnstraat 63, Boskoop. 
187. J. W. de Roever jr., Mozartkade 16, Arasterdam, Z. 
190. ir. O. R. Maier, ing. B.O.W., Serang (Java). 
198. W. Laudien, Selajang Estate, Bindjei (Sumatra). 
199. P. C. van Dongen, Kaliasin 46, Soerabaja (Java). 
201. G. Jongman, Pangkalan Brandan (Sumatra). 
328. J. van Schagen, Oranjelaan 14, Palembang (Sumatra). 
461. mevr. A. G. de Bruijn, Deterding boulevard 37, Tjepoe 

(Java). 
463. mr. H. Schols, Ie Parkweg 9, Tjepoe (Java). 
532. F. W. van Duim, Kemoeningweg 40, Soerabaja (Java). 
535. mevr. H. Jochems, Julianaweg 6, Makassar (Celebes). 

Aanmeldingen. 
C. M. Donck, res. luit.-kol., Fabritiuslaan 29, Hilversum. 
J. van 't Riet, med. drs.. Middelste Gracht 145, Leiden. 
F. C. Mujjsken, makelaar in effecten, Heerengracht 340, Am

sterdam, C. 
W. van den' Toorn W.P.zn., Rozenlaan 18, Boskoop. (Geen 

entree). 
J. A. Susan, Burg. Colijnstraat 57, Boskoop. (Geen entree). 
A. de Rooij, Zijdeweg 116, Boskoop. (Geen entree). 
J. van de Valk, Emmakade 1, Boskoop. (Geen entree). 
M. ten Kate, Catharina van Clevlaan 5, Amstelveen. 
H. E. A. Iven, Albrecht Dürerstraat 20 III, Amsterdam, Z. 
W. F. G. Härtung, Joh. Verhulststraat 175, Amsterdam, Z. 

Adreswijzigingen. 
145. mr. W. J. Oosterhofj thans mr. J. P. Troelstraweg 35, 

Leeuwarden. 
931. B. Lindberg, thans Georgsg. 8 A, Helsingfors (Finland). 
563. M. de Vries, thans Van Tuijll van Serooskerkenplein 18, 
Amsterdam, Z. 
865. mevr. A. G. Wonder-Weller, thans Groote Oost, Hoorn. 
533. F. J. Bernhard, thans Minervaplein 5, Amsterdam, Z. 
135. W. Russell jr., thans Nie. Maesstraat 103 hs., Amster

dam, Z. 
920. ir. G. Wilson, thans Raden Soemeroeweg 15, Buitenzorg 

(Java). 
67. G. Lebbink, thans Burg. Coopsweg 11, Bandoeng (Java). 

743. H. C. Frijlink, thans Mengelberglaan 49, Utrecht. 
990. J. P. de Vos, thans Dagoweg 48, Bandoeng (Java). 
543. mr. J. A. H. Coops, thans Soerenscheweg 152, Apeldoorn. 
369. W. van Essen, thans Brinkgreverweg 178, Deventer. 
368. G. Th. Wilmink, thans Van Heutzlaan 34, Apeldoorn. 
E.L. H. W. Borel, thans Tjibeunjing plantsoen 33 Zuid, Ban

doeng (Java). 
408. J. Goulag moet zijn J. Gonlag. 
910. J. S. G. Loucke moet ziJn J. S. G. Loncke. 

Ingetrokken bedanken. 
280. A. M. W. Bussemaker. 

Bedankt (met 31 December 1932). 
908. K. Gorter. 529. J. M. C. Schaap. 
785. R. Oostingh. 883. C. van de Poll. 

Overleden. 
677. dr. P. M. S. van Leeuwen. 194. mevr. Van der Kuijlen, 

Vervanging sectiehoofd. 
Als sectiehoofd van de afdeeling Dordrecht zal optreden de 

heer P. H. van de Weg, Hallincqlaan 34, Dordrecht. 
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Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. De jaarvergadering trok weder vrij wat be

langstelling; de jaarverslagen van secretaris en penning
meester werden goedgekeurd, het laatste toonde een ver
rassend gunstig kassaldo aan. Bij acclamatie werden de perio
diek aftredende bestuursleden herbenoemd. Voor het concours 
België nr. 1 meldden zich 5 deelnemers aan, waarvan de beeren 
Schwarz en Schröder prijswinnaars werden. De laatste hield 
een gedegen en interessante lezing over het tijdvak 1849-1871 
der Pransche zegels, welke geïllustreerd werd door omvang
rijk materiaal. De volgende spreker was de heer mr. W. S. 
Wolff de Beer, die de vergadering op aangename wijze onder
hield over den verzamelaar en de verzamelingen Ferrari; deze 
causerie zal later worden vervolgd. Voor Februari kondigde 
de heer Schroder aan de Bordeaux-serie der Fransche zegels. 
Voor belangstellenden in deze maandelijksche lezingen worden 
gaarne uitnoodigingen beschikbaar gesteld door den secre
taris K. van Nes, Domselaerstraat 1, Amsterdam. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
30 Januari 1933, des avonds te ly, uur, in de bovenzaal 
van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig zijn 49 leden, als de voorzitter, de heer Cra-
merus, de vergadering met een welkom opent. In het bijzonder 
heet hij welkom den heer Postma (Roosendaal), voor het 
eerst aanwezig, en de beeren De Jongh (Oisterwijk) en Hen
driks (Geertruidenberg), en wenscht voorts alle leden een 
gelukkig en voorspoedig 1933. De notulen van de vorige ver
gadering worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en 
vastgesteld, terwijl de ballotage tot uitslag heeft, dat de 7 
candidaat-leden als lid worden aangenomen. 

Mededeeling wordt gedaan, dat, behalve de beeren Frenkel 
en Spitzen, bericht is ingekomen, dat men de benoeming in de 
verschillende commissies en het eere-comité gaarne aanvaardt. 
Bij de bestuursverkiezing worden alle aftredenden herbenoemd. 
De beeren Van den Berg (Ie secretaris), t ' Sas (bibliothe
caris), Molenaar (hoofd sectie IV) en Hekking (hoofd sectie 
N.K.) verklaren deze benoeming weder gaarne te aanvaarden. 

Daarna brengt de Ie secretaris zijn jaarverslag uit, gevolgd 
door dat van den administrateur der rondzendingen. Beide 
beeren worden door den voorzitter bedankt. De penning
meester geeft rekening en verantwoording van zijn beheer 
over 1932, waarbij den heer Smeulders inlichtingen worden 
gegeven over het reservefonds. Op diens voorstel wordt be
sloten in den vervolge het bedrag van het reservefonds in 
de rekening op te nemen. De commissie van onderzoek ver
klaart, bij monde van den heer Soutendam, de rekening te heb
ben nagezien en accoord bevonden en stelt de vergadering voor 
den penningmeester te dechargeeren onder dankbetuiging voor 
het gevoerde accurate beheer, waartoe besloten wordt. De 
voorzitter dankt bovendien den penningmeester voor zijn be
heer en de commissie voor haar werkzaamheden. 

De voorzitter deelt mede, dat de Belgische Bond rekening 
heeft gehouden bij het vaststellen van den datum zijner jaar
vergadering met de data der feesten van onze Vereeniging, 
hetgeen zeer op prijs wordt gesteld. Hij brengt vervolgens 
dank aan de bestuursleden voor den steun en de goede samen
werking in het afgeloopen jaar, benevens aan de verlotings
commissie voor de samenstelling van de verloting, welke heden 
avond zal worden gehouden. 

De heer Smeulders stelt voor adhaesie te betuigen met het 
adres aan den minister, ingezonden door den Bond van Neder-
landsche Postzegelhandelaren, over de minder fraaie uit
voering onzer laatste kinderzegels. De voorzitter deelt mede, 
dat op zijn voorstel reeds door den Bond adhaesie is betuigd, 
zoodat het voorstel van den heer Smeulders kan vervallen. 

De heer Verkouteren vraagt, of de Vereeniging wil aan
vragen de openstelling van een philatelistenloket te Roosen
daal. Hiertoe zal een verzoek aan het hoofdbestuur der P.T.T. 
gericht worden. 

Niemand meer het woord verlangende, wordt overgegaan 
tot de groote verloting zonder nieten. Onder 425 leden worden 

evenzooveel zegels verloot. De hoofdprijs, 50 cent op ƒ 2,50, 
koning, van Suriname, valt ten deel aan ir. Hammes te Zeist. 
Geruimen tijd is men hiermede bezig, zoodat, wanneer de 
voorzitter de vergadering sluit, nog slechts enkele leden aan
wezig zijn. . J. C. G. V. d. B. 

Verzoek. 
Leden, die tot heden de rondzendingen niet ontvingen, doch 

dit thans wel zouden wenschen, gelieven zich aan te melden 
bij den len secretaris, die hun wenschen dan aan de betref
fende functionarissen zal doorgeven. Men wordt verzocht daar
bij op te geven, welke zendingen (Europa, Buiten Europa, 
Nederland en Koloniën) men wenscht en of men in het bezit 
van een nummerstempeltje is. 

Nieuwe leden. 
248. (S.E.Z.). G. Aarts, Aalstraat 455, Gilze, giro 12313. (III) . 
292. (S.E.). W. B. M. Beumer, Willemskade 17, Zwolle. (VI). 

78. (E.). H. J. van de Poel, Batoe-toelis 23, Batavia, C. 
(Java,). 

377. (S.Z.NK.). J. M. baron van Tuijll van Serooskerken, 
Geldrop, giro 67675. (IV). 

39. (E.). H. van der Vlist, Haarlemmerstraat 17, Leiden, 
giro 32812. (V). 

233. (S.E.Z.NK.). M. J. van der Wal, Haagweg 289, Loos
duinen. (V). 

82. (-). J. M. Walter, Laan 76, Helder. (VII). 
Candidaat-Iid. 

A. G. Ferf, ingenieur. Prinses Mariestraat 7b ,Den Haag. 
(Eigen aangifte). 

Overleden. 
97. mevr. J. de Ram-Donner. (III). 

Adres wij zigingen. 
375. Pb. Maas, thans Goudsmitstraat, Groenlo. (IV). 
250. W. Reinhold, thans Pastoor Pottersplein 23, Breda. (II) 
237. Th. K. Roqué, thans Slamatpark 3, Malang (Java). 

42. H. J. J. van Seventer, thans Keizerstraat hoek Visschers-
dijk, Rotterdam. (V). 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 20 Februari 1933, des avonds 

te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda 
(ingang St. Janstraat) . 
S m ^ De leden gelieven eraan te denken, dat, met het oog 
op de carnavalsfeesten, de gewone maandelijksche vergadering 
een week vroeger plaats heeft. 

Clubbijeenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 

avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te Ginneken (bij 
Breda). Introductie vrij. 
VERSLAG van den toestand der Postzegelvereeniging „Breda" 

over het vereenigingsjaar 1932. 
Ter voldoening aan de eerste zinsnede van art. 12 van het 

huishoudelijk reglement, heb ik het genoegen u hierbij aan te 
bieden het verslag van den toestand van de Postzegelvereeni
ging „Breda" gedurende het afgeloopen vereenigingsjaar, en 
wel het 39e van de oprichting af. Het ledental bedroeg op ul
timo December 2 minder dan op 1 Januari en wel op 31 De
cember 1932 418 (vorig jaar 420). In 1932 werden 43 nieuwe 
leden aangenomen, 35 bedankten voor het lidmaatschap, 3 wer
den er geroyeerd, terwijl 7 leden ons door overlijden ontvielen. 
Gememoreerd dient hier te worden het overlijden van ons 
eerelid, den heer Aldenhoven, onzen onder-voorzitter, den heer 
Mijnssen, en onze leden Corporaal, Robert _ en Utkes. Vele 
leden konden gewonnen worden enkel door 'opgave van het 
adres; ieder heeft wel kennissen, van wie men weet, dat zjj 
verzamelaar zijn; geeft naam en adres aan het secretariaat 
op, en dezerzijds wordt de candidaat bewerkt; U behoeft dus 
zelf geen moeite te doen, hoewel een kleine aanbeveling na
tuurlijk op prijs zal worden gesteld. 

De maandelijksche vergaderingen hadden geregeld plaats 
met een gemiddeld bezoek van 38 leden (vorig jaar 31). Bo
vendien hield het bestuur 10 vergaderingen. Het rondzend-
verkeer, waarvan de administrateur verslag zal uitbrengen, 
bezorgde ons een saldo van ƒ497,78 (vorig jaar ƒ586,60). 
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Rekening der Postzegelvereeniging „BREDA" over 1932. 

O N T V A N G S T E N . U I T G A V E N . 

1. Contributie van 420 — 4 = 416 leden 
ä ƒ 4,— 

2. Contributie en entree van in 1932 aan
genomen leden 

3. 10 ''/( van het verkochte in de rond-
zendingen 

4. Verkochte nummerstempeltjes . . . 
5. Onvoorziene ontvangsten 
6. Nadeelig saldo over 1932 

Begroot Werkelijk 
bedrag bedrag 

f 1664,— f 1616,— 

„ 100,— „ 133 , -

„ 550 , - „ 497,78 
„ 1 0 , - |„ 1 5 , -
„ 75,— l„ 174,01 

„ 297,85 

Totaal der O n t v a n g s t e n f 2399,— f 2733,64 

Nagezien en accoord bevonden 30 Januari 1933. 
De commissie van onderzoek: 

(get.) J. SOUTENDAM, rapporteur, 
(get.) J. M. VAN DEN BERG. 

1. Nadeelig saldo over 1931 
2. Kosten van het vereenigings-orgaan 

na aftr. opbrengst advertentiën, enz. 
3. Kosten lidmaatschap van den Neder-

landschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars . . . . 

4. Kosten van drukwerken, porte
feuilles, enz 

5. Kosten van nummerstempeltjes . . 
6. Porti en bureaubehoeften secretaris . 
7. idem administrateur . . . 
8. idem penningmeester . . . 
9. idem sectiehoofden . . . . 

10. idem bibliothecaris . . . . 
11. Zaalhuur van het vergaderlokaal . . 
12. Kosten van elf maandelijksche verlo

tingen 
13. Kosten der jaarlij ksche algemeene 

verloting in Januari 1932 
14. Assurantie-premie 
15. Kosten van afgevaardigden naar de 

Bondsvergaderingen 
16. Negentiende ja^rlijksche bijdrage aan 

het reservefonds. (Besluit van 5 Mei 
1913) 

17. Kosten der bibliotheek 
18. Bijdrage aan het fonds tot viering 

van het 40-jarig bestaan der Ver-
eeniging in Augustus 1933 . . . . 

19. Onvoorziene uitgaven 

Totaal der U i t g a v e n . 

Begroot 
bedrag 

Werkelijk 
bedrag 

f 100,- f 204,50 

„ 775,— L 725,33 

147,— 

100,-
„ 1 -
l„ 100,-
'„ 4 0 , -
„ 1 5 , -
, 200 , -
|„ 5 , -
l„ 2 0 , -
„ 60,— 

|„ 4 2 5 , -
„ 3 5 , -

f 2399,— f 2733,64 

152,25 

196,40 

78', 15 
29,49 
17,85 

174,65 
3,.50 

20,50 

60 , -

425,65 
19,10 

7 5 , - „ 6 0 , -

50,— „ 5 0 , -
5,— „ 5,90 

200,— „ 200,-
46,— „ 310,37 

Aldus opgemaakt 31 December 1932. 
De penningmeester, 

J. W. WIGGERS. 

Over de toestand der geldmiddelen zal de penningmeester u 
verslag uitbrengen. De verlotingscommissie bestond uit de 
beeren Van den Berg, Cramerus en Hagedoorn. 

Als vertegenwoordigers voor den Bond werden benoemd de 
beeren Van den Berg, Broeders, Jacobs, Loeff, t ' Sas en 
Smeulders. Als afgevaardigden onzer Vereeniging woonden 
5 dezer beeren de algemeene vergadering in Vlissingen bij. 
Door den heer t ' Sas werd daarvan verslag uitgebracht. Op 
de Bondsvergadering werd besloten den Philatelistendag in 
1933 te Breda te houden. De eerste besprekingen over de te 
houden feestelijkheden werdeii in het bestuur gehouden en 
de verschillende commissies samengesteld. O.a. werd besloten 
een tentoonstelling van eerste uitgiften van enkele landen 
te organiseeren. De heer Jacobs poogde, door het houden van 
een causerie op het congres, den Bondsbeker in zijn bezit 
te houden, doch slaagde hierin niet. 

In den Raad van Beheer van het Maandblad hadden weder
om zitting de beeren Cramerus en Smeulders, en als plaats
vervangend lid de heer dr. Gommers. 

De bibliotheek breidde zich uit door zeer gewaardeerde 
schenkingen van de beeren mr. Van Peursem en Smeulders. 

In het bestuur kwamen twee wijzigingen, door het bedanken 
van den heer Jacobs als penningmeester, voor dien de heer 
Wiggers werd gekozen, en door het overlijden van den onder
voorzitter, den heer Mijnssen, in wiens plaats de heer dr. 
Gommers benoemd werd. 

De Club „Ginneken" blijft zich in een groeten bloei ver
heugen. 

De ledenvergadering benoemde in het afgeloopen jaar den 
heer B. H. M. Mutsaers, wegens zijn groote verdiensten voor 
de Vereeniging, tot eerelid. 

In de Februari-vergadering hadden wij het genoegen een 
7-tal leden van de Kempische Postzegelvereeniging te Turn
hout te mogen ontvangen. 

De beeren dr. Gommers, Hagedoorn, Jacobs en Wiggers 
veraangenaamden onze bijeenkomsten door het houden van 
een lezing, terwijl de heer Mutsaers ons wederom vergastte 
op het bezichtigen van een unieke verzameling, zooals — 
schreef de 2e secretaris in zijn verslag — wel nimmer op een 
vergadering tentoongesteld zal zijn geweest. Ook de heer 
Parret Jentink luisterde onze vergaderingen op door het ten
toonstellen van zijn verzameling luchtpostbrieven. 

De Vereeniging kan met voldoening op het afgeloopen jaar 
terugzien. Dat het jaar 1933 ons bij het 8e lustrum een 
krachtige en vooraanstaande positie moge brengen, is de 
wensch van uw eersten secretaris 

J. C. G. VAN DEN BERG. 

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

VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden op Zater
dag 28 Januari 1933, in hotel „Krasnapolsky", te Amster
dam. 

Te ruim kwart over 8 opent de voorzitter de door 40 leden 
bezochte vergadering en heet in de eerste plaats van harte 
welkom de beeren Thonus en Uittenboogaard, die voor het 
eerst als lid ter vergadering aanwezig zijn. Nadat de notulen 
der vorige vergadering in dank zijn goedgekeurd, vraagt de 
voorzitter de aandacht voor een persoonlijk feit. Hü spreekt 
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als volgt: „Het betreft in de eerste plaats mijn houding tegen
over den heer Van Essen in de November-vergadering. De 
heer Van Essen heeft n.1. op de laatste vergadering van het 
Bondsbestuur — volgens de beeren Kastein en Zwolle — in 
zeer krasse bewoordingen zijn misnoegen geuit tegenover mij 
en tegenover de leden in het algemeen, naar aanleiding van 
de betaling der Bondscontributie en van zijn ter bezichtiging 
stellen van een gedeelte zijner zegels. Wat betreft het eerst
genoemde, heb ik toen o.a. gezegd: De heer Van Essen staat 
erop, dat die Bondscontributie op tijd voldaan wordt. Ik heb 
dit natuurlijk iuist bedoeld als een compliment aan den heer 
Van Essen voor zijn correctheid. Dat hij deze woorden geheel 
anders opvat, is zijn zaak, maar fair was het dan geweest, 
als hij zich op onze bijeenkomst daarover geuit had en niet 
op de wijze, zooals hij thans gedaan heeft. Aangaande het 
tweede gedeelte, neemt de heer Van Essen het mij hoogst 
kwalijk, hem niet onmiddelliik na de pauze bedankt te hebben. 
Door onaangename omstandigheden had ik me in het geheel 
niet kunnen voorbereiden voor deze gewoonlijk nog al drukke 
iaarvergadering, welke door de aanwezigheid van den heer 
Van Essen nog een bijzondex'e afwijking kreeg. Is het nu zóó 
erg, als men dan een oogenblik iets vergeet, evenwel al heel 
SDoedig de begane fout inziende, op de meest vriendschappe
lijke wijze daarover zijn excuses aanbiedt en den hartelijken 
dank der vergadering overbrengt? Ik houd nu eenmaal niet 
van al dat officieele gedoe, waar vaak woorden worden ge
sproken, alleen klank; ik tracht in onze biieenkomsten steeds 
zooveel mogelijk een vriendschappelijke sfeer te scheppen en 
in zoodanige omgeving is men niet gauw gepiqueerd. maar 
begrijpt men elkaar en voelt men elkanders bedoelingen. 
Verder bleek de heer Van Essen verontwaardigd te ziin over 
de geringe belangstelling, welke de leden hem, d.w.z. ziin ten
toongestelde zegels, betoond hadden. Het snreekt vanzelf, dat, 
als men in een vergadering van ongeveer 15 leden zegels laat 
zien, ieder daar naar kiikt, al gevoelt men hoogstwaarschijnliik 
geen interesse voor die zegels. Geheel anders bii een groote 
vergadering Als dan ongeveer 20 van de 50 leden, zooals 
meen ik de heer Van Essen zelf gezegd heeft, belangstelling 
toonen, dan is dat, dunkt mij, alleszins bevredigend: vele 
leden gebruiken dat half uur nauze voor nakiiken der veiling-
nummers, onderlinge besprekingen en ruiling, enz. Maar 
bovendien als iemand zecels laat zien. dan doet hij dat toch 
vooral voor die leden, welke iuist daarin een eenoegen vinden' 
hun kennis te verrijken en zal hij toch nooit eischen. dat allen 
daarvan nota moeten nemen. Ik geloof, dnt de heer Van Essen 
ook niet steeds een positieve belangstelling zal toonen voor 
verzamelingen, waarvoor bij hem geen interesse bestaat. Ten 
slotte gevoel ik mii nu, tot mijn zeer groote sniit. genoopt te 
verklaren, dat ik de houdinsr van de" heer Van Essen tegen
over mii en tegenover u betreur. Heeft men op- of aan
merkingen, richt die dan ruiterlijk aan het adres, waar zij in 
ontvangst behooren genomen te worden, niet in een bijeen
komst van buiten=!taanders, die dan eenzijdig ingelicht worden. 
Bovendien af-ht ik het alles7ins unfair en zeer onvoorzichtig 
on een Bondsbestuursvergaderino- over een der aangesloten 
Vereenip'inp-en zich te uiten, zooals de heer Van Essen blijkt 
gedaan te hebben." 

De voorzitter stelt vnor om het door hem eresnrokene in 
"iin geheel in het Maandblad te doen onnemen. De heer Hane-
kamn maakt zich tot tolk der vergadering en verklaart, dat 
allen ten volle instemmen met het verweer van den voor
zitter. Onder applaus wordt het voorstel van den voorzitter 
aangenomen. 

De catalogus is reeds in orde en zal in zijn geheel in het 
jaarboekje worden ongenomen. Aan de orde komt de wijzis'ing 
van de statuten en het huishoudelijk'reglement. De voorzitter 
bespreekt de on de bestuursverp-aderine: voorgestelde wiizi-
einp-en. welke alle worden goedgekeurd. De beide voorgestelde 
candidaten, de beeren P. van Liere en J. Veerman, worden met 
algemeene stemmen aaneenomen, waarna eerstgenoemde, na 
ter vergadering te zijn binnengeleid, hartelijk wordt welkom 
geheeten. 

Hierna leidt de voorzitter den heer Zwolle in. Deze begint 
met zijn dank te betuigen aan den heer Van Gastel voor de 
vele moeite, die hii voor hem heeft eedaan. waardoor hij in 
zoo'n korten tijd ziin verzamelinff vliegzegels nagenoeg vol
ledig bij elkaar heeft kunnen krijgen. Gedurende de hierna 

volgende pauze laat hij aan de verschillende belangstellenden 
het eerste deel zijner collectie zien, welke geheel beschreven is. 
Na de pauze bedankt de voorzitter hem voor hetgeen hij heeft 
laten zien en deelt mede, dat de heer Zwolle nog op een geheel 
ander gebied een prachtige verzameling heeft, n.1. op dat der 
Nederlandsche poststukken. Hij is bezig een handleiding voor 
speciaal-verzamelaars van deze poststukken samen te stellen, 
waarvan de eerste 24 bladzijden reeds gedrukt zijn, en deze 
dus spoedig verkrijgbaar zal worden gesteld. 

Hierna een veiling van 42 kavels, waarna een verloting van 
20 prijzen onder de aanwezigen. Tegen half elf sluit de voor
zitter onder dank de vergadering. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
P. van Liere, Newtonstraat 37, Amsterdam, O. (Voorgesteld 

door J. Harder) 
J. Veerman, Brederodestraat 42, Haarlem. (Junior lid. Eigen 

aangifte). 
Candida at-lid. 

dr. C. M Dhont, Slaakstraat 12, Amsterdam, Z. (Voorgesteld 
door W. N. van der Poll). 

Adresverandering. 
W. de Baat, thans Maliestraat 8, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering on Zaterdag 18 Februari 1933, des 

avonds te 8 uur, in café „Parkzicht", Hobbemastraat, Amster
dam. 

Ledenvergadering on Zaterdag 25 Februari 1933, des avonds 
te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amster
dam. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secret.: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstraat 17. Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering on Dinsdag 
.'̂ l Januari 1933, in het hotel-restaurant „Riche", te 
Utrecht. 

Aanwezig 38 leden en 2 introducé's. Om ongeveer 8.05 uur 
Werd deze eerste vergadering in het nieuwe vereenigings-
lokaal door den voorzitter, den heer De Bas. geopend, die meer 
in het bijzonder welkom heette de aanwezige beeren Van der 
Ti'lier en Koning, die voor het eerst een vergadering der 
U. Ph. V. bijwoonden. Door den heer J. Mebus werd, ten be
hoeve van de bibliotheek der Vereeniging, zijn nieuwen cata
logus van Nederland en Koloniën geschonken, welke schen
king in dank aanvaard werd. Bovendien waren een vijftal 
exemplaren, ten verkoop aan de leden, aanwezig. 

De voorzitter feliciteerde de Vereenigine met het feit, dat 
zii gisteren 10 iaren een nenninp-meester rijk was. die steeds 
on accurate wiize dit ambt heeft waargenomen. Hij hoopte, 
dat de U. Ph. V. nog vele jaren van zijn uitstekende diensten 
mao' profiteeren. Daarna memoreerde hij het feit, dat het 
bestuurslid F. de Bruiin morp-en 40 jaren werkzaam is bij de 
Vprzekerinesmaatschappii „De Utrecht"; hii wenscbte den 
heer De Bruiin namens de Vereeniginsr eeluk met dit zeld
zame jubileum. Hierna werden de notulen der vorige alge
meene vergadprine onveranderd goedgekeurd en het meeren-
deel der ino'ekompn stukken voor kennisgeving aangenomen. 

Bii de behandeling van den brief van den heer Baumgarten 
"it Gray om te komen tot eer ruilverkeer met Oostenrijk werd. 
1̂ " eenjp-e discussie en na toelichtinp-en van de beeren Van 
Gittert. Snruit en Bon, met meerderheid van stemmen besloten 
daaroo in te gaan, wanneer de tijdsomstandigheden beter 
waren. 

Vervole-ens werd het candJdaat-lid J L. Beniamins aan
genomen als lid der Vereenip'ine en dé heer G. M. Minnema 
conform het bestuursvoorstel met algemeene stemmen ge
schorst als li'1 omdat hii noo- steeds in gebreke gebleven is 
PP" vür\ -»fprnlichtingen te voldoen. 

Nïidat de voorzitter den heer Van Gittert bedankt had voor 
he1 ter bezichtieine stellen zijner collectie Marokko on de 
vorige algemeene vergadering, werd overgegaan tot behan-
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deling van een ingekomen schrijven van het Bondsbestuur. 
Dit schrijven van het Bondsbestuur, dd. 18 Januari 1.1., was het 
gevolg van het voorstel van de U. Ph. V. gedaan op de Bonds
vergadering te Vlissingen en werd opgenomen op blz. 8 van 
het Januarinummer van het Maandblad. Naar aanleiding van 
het voorstel der U. Ph. V. heeft de heer Waller uit Overveen, 
die op de Bondsvergadering aanwezig was, geheel op eigen 
gezag en naar diens beweren uit zuivere philatelistisehe be
langstelling, onderzoekingen omtrent de emissie 1852 inge
steld, zonder den Bond of de U. Ph. V. daarin te kennen. De 
U. Ph. V. werd daaromtrent eerst ingelicht door mededee
lingen in het Maandblad en in De Philatelist. Deze eigen
dunkelijke handelwijze was volgens alle aanwezigen weinig 
in overeenstemming te brengen met de goede gewoonten en 
gebruiken. De U. Ph. V. kan dan ook het schrijven van het 
Fondsbestuur niet beschouwen als een antwoord op haar ge
daan voorstel. Na een zeer uitgebreide discussie werd besloten 
het Bondsbestuur hieromtrent te schrijven en de volgende 
motie ter kennis van dat bestuur te brengen: 

,.De Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, op 31 Januari 
1933 in haar gewone maandelijksche bijeenkomst vergaderd, 
verklaart met verbazing kennis genomen te hebben van de 
mededeeling in het Januarinummer 1933 van het Maandblad 
(blz. 8, kolom 1), waaruit blijkt, dat de heer P. W. Waller 
te Overveen is aangevangen de door de U. Ph. V. ter Bonds
vergadering van 27 Augustus 1932 voorgestelde documenten
verzameling betreffende de emissie 1852 samen te stellen, 
met het doel deze in het licht te geven. 

Als Vereeniging, die deze publicatie ter Bondsvergadering 
heeft aanhangig gemaakt en, na zich zekerheid voor de juist
heid der volgende punten verschaft te hebben, meent zij er 
hare groote verwondering over te mogen uitspreken: 

Ie. dat de heer Waller ter genoemde Bondsvergadering aan
wezig was. en daar nog met geen enkel woord van dat voor
nemen heeft doen bliiken; 

2e. dat de heer Waller on geenerlei wijze met het Bonds
bestuur over de voorbereiding dezer publicatie in overleg is 
getreden, of ze zelfs maar ter kennis van het Bondsbestuur 
heeft gebracht; 

3e. dat de heer Waller het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie heeft doen gebruiken om de aandacht op zijn werk 
te vestigen. 

De U. Ph. V. meent deze handelingen van den heer Waller 
een in het gewone leven zeer ongebruikelijke wiize van doen 
te mogen noemen en besluit dientenijjevolge het Bondsbestuur 
dringend te verzoeken de door de U. Ph. V. voorgestelde pu
blicatie zelfstandig uit te voeren, zonder zich door een derde 
te laten beïnvloeden en tot haar samenstelling een commissie 
van minstens drie deskundige nersonen te benoemen, welke 
commissie dient te bestaan uit: één zelfstandig oordeelend 
nhilatelist, één persoon met historisch inzicht en archiva
lische ervaring en één persoon, die in het plaatdrukbedrijf 
werkzaam is." 

Deze motie werd met algemeene stemmen goedgekeurd, 
evenals het ontwerpschrijven gericht aan het Bondsbestuur. 

Op voorstel van mr. Vuiistingh werd met algemeene stem
men besloten, om deze motie ter kennis te brengen van alle 
bil den Bond aangesloten Vereenigingen met verzoek om 
adhaesie. Nog werd besloten omtrent deze aangelegenheid 
eventueel een voorvergadering bij den Bond aan te vragen. 

Na de verloting, waarvoor door ons lid Van Leent eenige 
postzegels als priis ter beschikking waren gesteld, werden de 
nanwezigen in de felecenheid gesteld de P'eëxnoseerde col
•ectie Epvpte voor den landenwedstrijd van den heer Van Git
tert te bezichtigen. Deze zeer mooie collectie werd door de 
commissie voor een bekroning waardig geacht. 

Na zichtzending werd deze geanimeerde vergadering om 
10 uur opgeheven. , K. H. J. v. H. 

j , , Nieuw lid. 
•<!.■ h. Benjamitis, Beethovenstraat 97, Amsterdam. 

■^nn^hh^ .yf.'kiMkï  Candidaatleden. 
J. Koning, Cremerstraat 51, Utrecht. 

(Met ingang van 1 Maart 1933). 
M. Hahn, administrateur der onderneming Seketjer, post

adres:'Welerl (N.I.). 

Geschorst als lid. 
G. M. Minnema, Oegstgeesterlaan 41, Leiden. 

Adresverandering. 
H. van Riezen wordt Westerkade 32bis, Utrecht. 

Mededeeling. 
In verband met grooten voorraad verzoekt de directeur van 

den verkoophandel tot nader order geen boekjes voor de 
gewone rondzendingen toe te sturen. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 21 Februari 1933, 
Algemeene vergadering op Dinsdag 28 Februari 1933 in 

hotel „Riche", Vredenburg, te Utrecht. 
Agenda: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Ballotage. 

4. Roveering van een lid. 5. Voordracht met lichtbeelden over 
San Marino door mr. J. H. Vuijstingh. 6. Verloting. 7. Rond
vraag. 8. Landenwedstrijd Fiume. 9. Veiling. 10. Zichtzending. 
11. Ruilen. 

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

VERKORT VERSLAG van de vergadering, gehouden oo Don
derdag 26 Jannari 1933, des avonds te 8K uur, in café 
„The Corner", Den Haag. 

In weerwil van de hevige koude is de opkomst nog zeer 
behoorlijk, als de voorzitter de vergadering met een harte
lijk woord van welkom onent. Allereerst wijdt hij eenige woor
den van hartelijke deelneming in het verlies, dat de Ver
eeniging heeft geleden door het overlijden van kapitein Oos
terink, sinds iaren lid onzer Vereeniging en dien wij allen 
hier zoo graag zagen. Dan worden de notulen der vorige ver
gadering voorgelezen en onveranderd goedgekeurd en ge
arresteerd. 

Bji de infekomen stukken is niets bijzonders en overgegaan 
wordt tot de verkiezing van de voorgehangen candidaatleden, 
die met algemeene stemmen worden aangenomen. De veiling 
wil er ditmaal niet goed in ook al in verband met de eenigs
zins te hooge limites. die klaarblijkelijk zijn gesteld on basis, 
dat de vorJae veilingen alle zoo goed zjin geslaagd. De ver
Intine heeft het bekende goede verloon en nadat nos. onder 
algemeene blijken van instemming, besloten is den volgenden 
versn deravond geheel en pi te bestemmen voor ruilavond. 
wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. A. S. jr. 

Candidaatleden. 
M J. F Hiilswit, San Lorenzo. Venezuela. 
Paul Scherlü, Wa"^moesstraat 79, Amsterdam, 
mevr. wed. J. H Geertsema  G. Drooglever Fortuijn, Raam

weg 27, Den Haag. 
Nieuwe leden. 

W. Faber, Schuütstraat 110, Den Haag. 
Th. F. H. Zurhake, Van Boetselaerlaan 85, Den Haag. 

Overleden. 
D. J. Oosterink, Roodborstlaan 16,' Den Haag. 

Bedankt als lid (per 31 December 1932). 
E. H. P. Swarte, Kortenaerstraat 24b, Rotterdam. 

Adresveranderingen. 
D. B. W. van Ardenne wordt Groenhovenstraat 1, Den Haag. 
G. C. E. Köffler wordt Statenlaan 113, Den Haag. 
A. P. Duran wordt Schenkweg 82, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 23 Februari 1933, des avonds 

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

RUILAVOND. 

♦ Philatelisten^ ivekt Uw ongeorganiseerde kennissen
vermmelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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Internat. Vereen. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secret.: J. N. H. VAN REST, Copernicusstraat 89, Den Haag. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 25 Ja
nuari 1933, in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 56 leden. De voorzitter opent deze eerste verga
dering in het nieuwe jaar en wenscht alle leden, ook in phila
telistisch opzicht, een voorspoedig jaar. De aanwezige can-
didaat-leden worden welkom geheeten, eveneens de heer Van 
der Willigen jr., die, bij afwezigheid van zijn vader, diens 
werkzaamheden waarneemt. De secretaris leest voor hét fi
nancieel- en het jaarverslag van de af deeling Dordrecht; beide 
luiden zeer gunstig. De notulen der vorige vergadering wor
den goedgekeurd. Bij de ledenverkiczing worden de candidaat-
leden met algemeene stemmen aangenomen. 

De heer W. Lenze krijgt bij de verloting den len prijs. De 
heer Millaard toont een collectie zegels (ruim 400) Duitsche 
post in België met een groote verscheidenheid" in opdruk bü 
elk soort zegel. Hierna houdt de heer P. Vos zijn aangekon
digde causerie over oude poststempels van Nederland en 
Koloniën. Aan de hand van voorbeelden uit zjjn collect^ie licht 
hij de aanwezigen nader in. De voorzitter brengt den heer Vos , 
den dank der vergadering. 

Hierna heeft de veiling plaats. Bij de rondvraag verkrijgen 
de beeren Van Dijk, Goudswaard en Millaard het woord. De . 
laatstgenoemde zal in de Februari-vergadering een lezing 
houden over „Het samenstellen van een postzegelverzameling." 
De voorzitter wenscht den heer Van der Zee bij zijn vertrek 
naar Indië een voorspoedige reis en een tot weerziens toe. 
De heer Van der Zee zegt, dat bij terugkomst zijn eerste gang 
naar „Philatelica" zal zijn, waar hij vele vrienden heeft ge
vonden. Hierna sluiting. J. H. v. d. V. 

N.B. Wegens ziekte van den secretaris worden de nieuwe 
leden, aangenomen in de Januari-vergadering, in het volgende 
Maandblad bekend gemaakt. 

Nieuwe leden. 
(Onder voorbehoud). (Reeds aangenomen in 

de afdeeling Dordrecht). 
D. 140. H. van Aken, Sophiastraat 17 zwart, Dordrecht. 
D. 141. Th. Groenhart, Oranjelaan 25 zwart, Dordrecht. 
D. 165. R. Haringcarspel, Lange Ijzerenbrugstraat 4, Dord

recht. 
D. 177. H. van Pelt, Vriesestraat 91, Dordrecht. 
D. 180. P. van Wijngaarden, Visschersbuurt 2, Papendrecht. 

Candidaat-leden. 
G. J. J. Geuzenbroek, Galileïplantsoen 66, Afnsterdam. (Voor

gesteld door H. D. van Duivenboden en A. J. den Breems). 
D. J. W. van Rosendael, De Carpentiei'straat 175, Den Haag. 

(Voorgesteld door J. van Dijk en G. Michon). 
Fr. Berghuis, Engelschestraat 25, Leeuwarden. (Voorgesteld 

door L. C. Janse). 
S. Noordhoff, Agnes van Leeuwenbergstraat 2bis, Utrecht. 

(Voorgesteld door F . J. G. Furda). 
A. Beek, Mr. Sickeszlaan 11, Utrecht. (Voorgesteld door 

F. J. G. Furda). 
Alex. M. J. Pompe, Vughterstraat 45, 's-Hertogenbosch. 

(Eigen aangifte). 
W. de Graag, Hooge Nieuwestraat 3a, Den Haag. (Voorge

steld door R. P. Taenzer). 
L. H. Vrijman, Groot Hertoginnelaan 221, Den Haag. (Eigen 

aangifte). 
M. Krael, Obrechtstraat 226, Den Haag. (Voorgesteld door 

C. P. Ditmarsch). 
Adresveranderingen. 

435. C. van der Zee, Tanah-Poetih 4, Semarang (Java). 
339. J. Uijtenbroek, Van Brakelstraat 9bis, Utrecht. 
337. W- L. Harmsen sr., Kraaienlaan 12, Den Haag. 
570. J. H. Zondag, Kramat 162, Pav. C, Batavia (Java). 
171. C. Hagen, p/a N.I.O.G., Kantoor Oranjeplein 7, Meester 

Cornells (Java). 
497. A. Smits, Julianalaan 69, Zeist. 
58^. T, van Cleef, s.f. Rewoeloe, Djokjakarta (Java). 

383. A. Brouwers, Wijngaardstraat 16, Dordrecht. 
444. J. Gaanderse, Oostzeedijk 314b, Rotterdam. 

Bedankt. 
619. H. Basten, Blerick. 
369. D. van der Heijden moet zijn D. van der Heijden. 

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

in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag, op Woensdag 22 Fe
bruari 1933. 

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

zing. 5. Lezing van den heer Millaard. Het samenstellen van 
een postzegelverzameling. 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rond
vraag. 9. Sluiting. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rouwen
horst, Celebesstraat 29), den len Woensdag der maand. 

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

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

Vergadering afdeeling Venio (secretaris: F . Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den 2en Maandag der 
maand: 7K uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 31 Januari 
1933, in restaurant National, te Arnhem. 

Aanwezig 19 leden, onder wie 3 dames. De voorzitter opent 
tegen kwart over acht de vergadering, heet de aanwezigen 
hartelijk welkom en wenscht hun, daar dit de eerste vergade
ring in het jaar 1933 is, nog een gelukkig jaar, ook op het 
gebied van de postzegels. Hierna worden de notulen van de 
vorige vergadering gelezen en goedgekeurd, en wordt voor
lezing gedaan van enkele ingekomen stukken. Wederom was 
een schrijven ingekomen van Heck's Lunchroom, waarin de 
Vereeniging er nogmaals op attent gemaakt wordt, dat voor 
onze vergaderingen kosteloos een zaal beschikbaar is. Even
eens was van de firma André een soortgelijk schrijven in
gekomen. Nadat de voorzitter hierover het een en ander had 
medegedeeld, werd, evenals in de vorige vergadering, besloten 
deze beide berichten voor kennisgeving aan te nemen. Van 
de N.V. J. Mebus te Amsterdam waren eenige exemplaren 
van den uitgebreiden catalogus van Nederland en Koloniën in
gekomen, welke tegen betaling van ƒ 1,50 voor de leden be
schikbaar werden gesteld, terwijl een present-exemplaar voor 
de Vereeniging onder dankzegging werd aanvaard. De voor
zitter deelt vervolgens mede, dat het vergaderen op Dinsdag 
voor hem wel het meest ongeschikt uitkomt. Het bestuur, het
welk over deze aangelegenheid vergaderd heeft, is in zijn ge
heel van oordeel, dat de vergadering op een anderen dag be
hoort te worden vastgesteld en dat hiervoor het meest ge
schikt wordt geacht de Woensdag, ook al in verband met het 
feit, dat op den Woensdag-avond de zaal voor onze Ver
eeniging disponibel is. Aangezien vrijwel bij alle aanwezigen 
hiertegen geen bezwaar bestaat, wordt besloten in het ver
volg de vergader-avonden, in plaats van op den laatsten Dins
dag der maand, te houden op den laatsten Woensdag van 
elke maand. Vervolgens wordt besloten, op de eerstvolgende 
vergadering een landenwedstrijd te houden, en wel met de 
tot 1914 uitgekomen zegels van België. Nadat de gebruikelijke 
maandelij ksche verloting onder de aanwezigen had plaats ge
had, sloot de voorzitter de vergadering. Hierna bleef men nog 
geruimen tijd bijeen voor het verloten van zegels door middel 
van de roulette. C. R. 

Candidaat-lid. 
A. J. Hagens, Kastanjelaan 24, Arnhem. (Eigen aangifte). 

Bekendmaking. 
De gewone maandelyksche vergaderingen zullen in plaats 

van op den laatsten Dinsdag der maand, in het vervolg op 
den laatsten Woensdag van elke maand worden gehouden, 
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Mededeeling. 
De aandacht der leden wordt erop gevestigd, dat nieuw toe

getreden leden voor het halve vereenigingsjaar na 28 Februari 
(tot 31 Augustus) slechts de halve contributie betalen. Men 
kan zijn Vereeniging (en indirect zichzelf), alsmede zijn phi-
latelistisehe kennissen, die nog geen lid van „De Globe" z;jn, 
een dienst bewijzen, door hen op deze gunstige bepaling te 
wijzen en hun machtiging te vragen, hen als candidaat-lid te 
mogen voordragen. 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 22 Februari 1933, des avonds te 

8 uur, in „National", te Arnhem. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 10 Januari 1933, des 
avonds te 1% uur, in restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig 24 leden, een goed bezochte vergadering dus. Na 
opening door den voorzitter werden de notulen gelezen en 
goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven van mr. J. H. van 
Peursem met het nieuwe boekje San Martin, hetwelk rondgaat 
en daarna in de bibliotheek wordt gedeponeerd; een dankbe
tuiging aan den schenker zal verzonden worden. Ook circu
leert de lijst met de vele uitgaven, welke van genoemden 
schrijver reeds zijn verschenen. 

Daarna wordt overgegaan tot stemming over de candidaat-
leden W. G. Hartman, M. T. Lichtendahl en C. van Nierop, 
die met algemeene stemmen worden aangenomen. Dan komt 
aan de orde de bezichtiging van een collectie „Nederland", 
waaruit weer blijkt, hoe mooi een goed opgezette collectie 
kan zijn. De vice-voorziter brengt na afloop een woord van 
dank aan den heer Van Harderwiik, hetgeen door applaus 
wordt ondersteund. Na de verloting komt de rondvraag, waar
bij de heer Den Outer verzoekt in het vervolg de opeenvolging 
in de agenda te wijzigen. Na eenige bespreking wordt be
sloten, om hierin eenige verandering te brengen, waarop de 
vergadering door den voorzitter wordt gesloten. L. W. I. 

Nieuwe leden. 
W. G. Hartman, Diergaardelaan 25, Rotterdam. 
M. T. Lichtendahl, Diergaardelaan 13b, Rotterdam. 
C. van Nierop, Emmalaan 27, Hillegersberg. 

Candidaat-lid. 
J. A. L. Aarts, Statenplein 8, Hillegersberg. 

Adresverandering. 
J. J. Rinck. voorheen Nieuwe Binnenweg 251, thans Post-

box 934, Rotterdam. 

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

KORT VERSLAG der ledenvergadering van Vrijdag 27 Ja
nuari 1933, te Haarlem. 

Na opening der vergadering door den voorzitter, verkrijgt 
de secretaris gelegenheid tot voorlezing van de notulen onzer 
vorige vergadering, welke zonder wijzigingen worden goed-
bevonden. Voor de mededeelingen wordt verwezen naar het 
hiernavolgend artikel van den commissaris van toezicht. In 
verband met de komst van den heer L. van Essen op onze a.s. 
Februari-vergadering, wanneer deze heer ons zijn collectie 
Sicilië, eventueel ook Napels, op afstempelingen zal toonen, 
vermeldt de agenda thans de benoeming der verificatie-com
missie; hiervoor worden na stemming (en na het zich terug
trekken van enkele leden) benoemd de beeren Van Bemmel 
en Mos. 

Van de rondvraag maken gebruik de heer J. Germeraad, 
opmerkend, dat vooral sommige leden veel geheele series in 
de-ruilboekjes aanbieden, wat hem minder wenschelijk voor
komt, en dr. Kersten inzake het (manoo-)-kaartsysteem, waar
omtrent de secretaris in de afgeloopen maand aan alle leden 

een circulaire met proefkaart zond. Vervolgens heeft de trek
king plaats voor de algemeene verloting (de 15 prijzen zullen 
in Februari aan de winnaars worden toegestuurd door den 
secretaris, voorzoover niet ter vergadering uitgedeeld), waar
na een verloting onder de aanwezigen deze bijeenkomst besluit. 

H. W 
Opmerkingen van den commissaris van toezicht. 

In verband met de regelmatig binnenkomende klachten 
vestig ik nog eens uw aandacht op het volgende: 

1. de rondzendingen moeten behoorlijk verpakt en binnen 
drie dagen doorgestuurd worden; 

2. indien zulks verlangd wordt, is men v e r p l i c h t een 
ontvangbewijs te teekenen; 

3. bij doorzending per post is aanteekenen m e t a a n g e 
g e v e n w a a r d e eveneens verplicht; 

4. N a doorzending behoort een gekleurde kaart aan het 
sectiehoofd gestuurd te worden. 

Verder verdient het aanbeveling van de ontvangen rond
zendingen een notitie te maken inzake data van ontvangst en 
doorzending, gekocht bedrag, enz. 

P. ENGELENBERG. 
> Aangenomen als lid. 

* 82. B. M. de Vet, N. Parklaan 5, Beverwijk. 
135. G. M. J. Bouwmeester, Willemstraat 34, Den Haag. 
141. H. van de Weijer, Kleine Houtweg 71, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
J. N. van Donselaar, Adr. de Jongestraat 25, Haarlem. (Voor

gesteld door J. Verkoren). 
E. Th. Schilpzand, Laanzichtlaan 45, Heemstede. 

Adres wij zigingen. 
221. A. Jansen jr. wordt Rijnstraat 76 III, Amsterdam, Z. 
126. mej. H. Merens wordt Nieuwe Gracht 51, Haarlem. 
90. W. F. G. L. Driessen wordt Loodsgracht 48, Helder. 
52. J. F. Buissink wordt Zandvoortschelaan 44, Heemstede. 

Bedankt met 1 Maart 1933. 
45. J. T. Nolte jr., Amsterdam. 

131. J. A. M. Holdrinet, Haarlem. 
163. P. J. B. Ruijs de Perez, Breda. 
168. C. Mostert, Overveen. 
173. ir. P. H. A. Bekking, Rijswijk. 
245. L. F. Kiefer, Amsterdam. 

Overleden. 
128. H. H. Jansen, Amsterdam. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 24 Februari 1933, des avonds 

te 8 uur, in het Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, 
Tempeliersstraat 35, Haarlem. (Zie verslag). 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Woensdag 25 Ja
nuari 1933, in „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig 20 leden en 1 candidaat-lid. Te ruim half negen 
opent de voorzitter, de heer K. F. Kleiman, de vergadering. 
Allereerst houdt hij een korte beschouwing, over het afge
loopen vereenigingsjaar, waarbij hij met genoegen consta
teert, dat het ledental gelijk gebleven is. Spreker eindigt met 
het uitspreken van de beste wenschen voor de Vereeniging en 
de leden afzonderlijk. Bij afwezigheid van den secretaris wor
den de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag 
vervolgens door den 2en secretaris voorgelezen. De notulen 
worden onveranderd goedgekeurd, terwijl het jaarverslag den 
secretaris een welverdiend pluimpje bezorgt. Ingekomen zijn 
o.a. Werbeschrift Wipa III en Postzegels als beleggingsobject 
nr. 4; beide worden voor de leesportefeuille bestemd. De voor
zitter deelt nog even mede, dat door bijzondere omstandig
heden de vergadering op Woensdag moest worden gehouden; 
het is wel jammer, dat de heer Benjamins hierdoor een ver-
geefsche reis naar Groningen maakte. In het vervolg zal ook 
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de heer Benjamins van wijzigingen op de hoogte worden 
gehouden. 

Vervolgens brengt de penningmeester, de heer Ongering, 
zijn verslag uit. Het blijkt, dat, niettegenstaande de crisis, 
de Vereeniging er nog goed voorstaat. De beeren Van Heuvel 
en Herrmann worden aangewezen als kasnazieners. In de nu 
volgende pauze wordt door de beeren Ongering, Jansens en 
Scholtens de jaarverloting in orde gemaakt. Bij het heropenen 
der vergadering brengt, namens de kasnazieners, de heer Van 
Heuvel verslag uit, waarbij hij mededeelt alles in de beste 
orde te hebben bevonden en dat hij daarom voorstelt den heer 
Ongering te déchargeeren; dit décharge wordt verleend. Bij 
monde van den voorzitter wordt den penningmeester dank 
gebracht voor diens voorbeeldig beheer. 

De candidaatIeden, de beeren Jonker en Slager, worden met 
algemeene stemmen als lid aangenomen. De heer Slager, die 
aanwezig is, v/ordt door den voorzitter met een kort speechje 
als lid welkom geheeten. 

Dan is de bestuursverkiezing aan de orde. De aftredende 
bestuursleden, de beeren Kielman en ondergeteekende, worden 
op voorstel van den heer Beukema bij acclamatie herkozen. 

De heer dr. Wachters houdt daarna zijn inleiding over de 
zegels van Uruguay; een gedeelte van zijn verzameling heeft 
spreker ter illustratie meegenomen. Eerst wordt de geschie
denis van het land gememoreerd, waarna in nadere bijzonder
heden wordt getreden. Ook deze lezing van dr. Wachters was 
weer buitengewoon interessant. De voorzitter vertolkt de 
dankbare gevoelens van de vergadering. 

De contactcommissie voor de jeugdafdeeling, welke voor
loonig tot deze vergadering was benoemd, wordt nu ontbonden 
onder dank voor de verrichte werkzaamheden. Een rooster 
van leiders voor de vergaderingen van de jeugdafdeeling wordt 
opgemaakt; indien zich hiervoor nog meerdere leden beschik
baar stellen, kunnen zij zich bij den secretaris opgeven. De 
vergadering wordt hierop gesloten, waarna nog een veiling 
volgt. A. C. S., 2e secr. 

Nieuwe leden. 
170. H. R. Jonker, candidaatnotaris, Coendersweg 21a, Gro

ningen. 
ni. S. Slager, Heerestraat 36, Groningen. 

Candidaatlid. 
D. van Langen, Helper Weststraat 55a, Groningen. (Voor

gesteld door dr. Jac. van der Spek). 
Vergadering. 

Vergadering D. V. op Maandag 27 Februari 1933, des avonds 
te 8K uur, in „Suisse", te Groningen. 

Causerie van den heer Kielman over het falsificatenalbum. 

Philatel.Vereeniging „ZuidLimburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de jaarvergadering op Maandag 16 Ja
nuari 1933, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Aanwezig 24 leden. Om 8.15 uur opent de voorzitter de 
vergadering, heet de aanwezigen hartelijk welkom en wenscht 
hun een voorspoedig 1933 toe. De beeren Duckers en Verziil 
zijn met kennisgeving afwezig. De postzegelhandel Deenik 
te Utrecht heeft een 30tal zakagenda's gezonden, welke 
onder de aanwezigen worden verdeeld. De notulen worden na 
voorlezing goedgekeurd. De secretaris, de commissaris van de 
rondzending en de penningmeester geven een overzicht over 
het afgeloopen vereenigingsjaar, waaruit blijkt, dat de Ver
eeniging 1933 vertrouwvol kan tegemoet gaan. De voorzitter 

dankt deze beeren voor het werk verricht in het belang van 
de Vereeniging en hoopt, dat zij ook in het vervolg hun beste 
krachten zullen wijden aan den groei en bloei van „Zuid
Limburg". Ons lid, de heer Theelen uit Salatiga, heeft enkele 
Indische zegels met afwijkingen gezonden, bestemd voor uit
loting, waarvoor de heer Theelen wordt bedankt. Door den 
penningmeester wordt op de zeer booge portokosten gewezen, 
die de rondzendingen vorderen, waarop met goedkeuring van 
de vergadering wordt besloten, dat de leden, die aan de rond
zendingen deelnemen, zelf hun portokosten betalen. 

De candidaatleden, de beeren Blom, Lemmens en Mar
chand, worden met algemeene stemmen tot lid aangenomen. 
Nu volgt de herkiezing volgens rooster van den len commis
saris en penningmeester. De heer Verwilst heeft schriftelijk 
te kennen gegeven, dat hij niet meer als penningmeester in 
aanmerking wenscht te komen. Daar het grootste deel van de 
financiën is toegewezen aan den commissaris van de rond
zendingen, stelt het bestuur voor den heer Muller ook te be
lasten met het innen der contributies. De vergadering ver
eenigt zich biermede en de heer Muller neemt dit voorstel aan. 
De heer Verwilst wordt hierna door den voorzitter n a m ^ s 
de Vereeniging bedankt voor alles, dat bij met zooveel op
offering en accuratesse voor de Vereeniging heeft gedaan, 
terwijl de beer Muller voor het meerdere werk eveneens een 
lofwoord heeft te aanvaarden. Door het bestuur wordt de 
heer Verwilst op de candidatenlijst voor Ie commissaris ge
plaatst en uit de vergadering wordt de heer De Plönnies voor
gedragen. Bij stemming krijgt de heer Duckers (herkies
baar) 1 stem, Verwilst 21, De Plönnies 1 en 1 stem blanco, 
zoodat de heer Verwilst is gekozen, die de benoeming aan
neemt. 

Hierna beeft de jaarliiksche verloting plaats, welke vlot 
van stapel loopt. De verlotingscommissie, bestaande uit me
juffrouw Maussen en de beeren Muller en De Plönnies, 
wordt voor het goede werk door den voorzitter bedankt. 

Enkele gezellige kienpartijen sluiten deze zeer geanimeerde 
vergadering. J. H. 

Mededeeling. 
Het bestuur bestaat thans uit de beeren J. E. L. Haenecour, 

voorzitter; R. Otten, ondervoorzitter; J. Hermans, secretris; 
L. Verwilst, Ie commissaris; dr. E. J. A. H. Verzijl, advi
seerend commissaris van de rondzending; H. Muller, commis
saris van de rondzending en penningmeester. 

Nieuwe leden. 
2. A. J. L. Blom, Justus van Effenstraat 15 huis, Utrecht. 

24. M. Marchand, Badhuislaan 20, Hilversum. 
67. professeur Lemmens, Soignies (België). 

Candidaatleden. 
L. Benjamins, Beethovenstraat 97, Amsterdam, Z. 
J. Voet, Keizerstraat 9, Rotterdam. 
L. von Haläsz, Délibabstrasse 29, Budapest. 

Adresveranderingen. 
38. W. de Ras, thans Hertogsingel 19a, Maastricht. 
45. L. Voncken, thans Aylvalaan 52, Maastricht. 

Bedankt. 
41. S. J. Ween, Bloemendaalscheweg 243,. Overveen. 

Contributie 1933. 
De leden, die de contributie 1933 nog niet hebben betaald, 

gelieven dit alsnog spoedig te doen ten einde onnoodige 
hoogere incassokosten te vermijden. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 20 Februari 1933, vergadering. Lezing door den 

heer Van Brink. 
Maandag 6 Maart 1933, beurs en ruilavond. 

■ I O e e e r s t v e r s c h e n e n R 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 in goede conditie zijn. — Mooie zichtzendingen kunnen op verzoek toegezonden worden tegen eenderde v«n den catalogusDrijs. 
Referentien verzocht. — *!. B I R D , 6 t V e s t Hi l l R o a d , L o n d o n , S . W. I S . 
Daar de prijzen in Engelsch geld zijn, wordt daardoor een verdere belangrijke korting verkregen. (i6z) II 
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Postzegelvereeniging „Helder", te Helder. 
Secretaris: J. POLLING, De la Reijstraat 4, Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrüdag 27 
Januari 1933, in de zaal van den heer Van Weelde, te 
Helder. 

Te ruim Sy^ uur opent de voorzitter, de heer Habig, met 
een gelukwenseh voor het jaar 1933 de vergadering. De secre
taris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen van de 
vergaderingen van November en December 1932; beide vî or-
den onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen is het nieuw uitgekomen boekje „San Martin" 
door mr. J. H. van Peursem, voor de bibliotheek, hetwelk in 
dank wordt aanvaard. Enkele andere ingekomen stukken wor
den voor kennisgeving aangenomen. 

Den secretaris wordt verzocht het jaarverslag voor de lezen, 
waaraan wordt voldaan. Uit dit verslag blijkt, dat cnze Ver-
eeniging nog altijd kerngezond is en ondanks alles nog steeds 
gloeiende is. Op 31 December 1931 telden wij 64 leden, op 
31 December 1932 67 leden, alzoo een winst van 3 leden. 

Het verslag van den penningmeester moest wachten tot de 
volgende vergadering, daar deze door droeve huiselijke om
standigheden daartoe geen gelegenheid had. 

Uit het verslag van den administrateur van de rondzen-
dingen blijkt, dat de verkoop, in vergelijking met voorgaande 
jaren, stijgende is. 

Beide verslagen worden onder applaus goedgekeurd. 
Aan de beurt van aftreden zijn de bestuursleden J. K. La-

bout, A. Kooiman en M. Quant. De heer Labout, die zich 
bereid verklaart penningmeester te blijven, wordt bij accla
matie herkozen. De verkiezing van een biljliothecaris wordt 
aangehouden tot de volgende vergadering. De heer Quant 
stelde zich niet meer herkiesbaar; in ziJn plaats wordt ge
kozen de heer A. de Jong. De voorzitter, sprekende namens de 
vergadering, dank den heer Quant voor het vele en goede 
werk, dat hij voor onze Vereeniging heeft gedaan. 

De beeren A. de Jong, P. C. Wouter en C. H. Witte zullen 
de commissie vormen tot nazien der bescheiden van penning
meester en administrateur. Besloten wordt om voor de aan
staande Bondsvergadering voor te stellen de aftredende be-
stursleden herkiesbaar te stellen. Ballotage wordt gehouden 
over den heer J. Schenk, die met algemeene stemmen als lid 
wordt toegelaten. 

De maandverloting brengt wederom twee gelukkigen. Hier
na is het officieele gedeelte afgeloopen en wordt de avond 
verder gezellig doorgebracht. J. P. 

Bedankt. 
H. Nichting. 

Nieuw lid. 
J. Schenk, Boerhavestraat 39, Helder. 

Adresverandering. 
J. M. Uijtenhoudt wordt Dep. van Marine, Batavia. 
H. Gottmer wordt Aagje Dekenstraat 97, Vlissingen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 30 Ja
nuari 1933, des avonds te 8 uur, in hotel Du Nord, te 
Heerlen. 

In verband met de causerie, welke de heer J. D. van Brink, 
hoofdredacteur van het Maandblad, in deze vergadering, tevens 
jaarvergadering, zou komen houden, was er zoowel in de club 
als naar buiten flink reclame gemaakt. Behalve een 15-tal le
den waren dan ook ongeveer evenveel niet-leden aanwezig, 
toen de voorzitter even 8 uur de vergadering opende. Hij deel
de mede, dat het bestuur meent de vergaderingen in andere 
banen te moeten leiden. Er zal bijwijlen een spreker gevraagd 
worden, waarmede heden avond begonnen wordt. Het zal op 
hoogen prijs gesteld wort^en, indien de ledea, aelf i«s»s-.,esii 

korte causerie willen houden. De voorzitter deelde vervolgens 
mede, dat de Vereeniging op 31 Januari 1933 tien jaren be
staat en dit t.z.t. met een postzegeltentoonstelling van de le
den gevierd zal worden. 

De noulen der vorige vergadering werden goedgekeurd; 
zoo ook het jaarverslag, waaruit bleek, dat wij thans 37 leden 
hebben. De drie candidaat-leden werden met algemeene stem
men toegelaten als lid. In de bestuursvacature-Wolfs, die zich 
niet meer beschikbaar stelde, werd met op een na algemeene 
stemmen gekozen de heer Boersema uit Brunssum, die deze 
benoeming aannam. 

Vervolgens hield de heer Van Brink zijn causerie „Het 
a-b-c van den postzegelverzamelaar." Al was natuurlijk niet 
alles voor ieder nieuw, de heer Van Brink vertelde zooveel in
teressants op zoo onderhoudende wijze, gaf zooveel practische 
wenken, dat de voorzitter zeker aller gevoelens vertolkte met 
in zijn dankwoord den wensch uit te spreken den heer Van 
Brink nog eens meer te mogen hooren. De spreker beant
woordde vervolgens nog diverse vragen. 

Tenslotte had de jaarlijksche verloting zonder nieten plaats, 
waarna sluiting van deze uitstekend geslaagde bijeenkomst. 

H. H., plv. secr. 
Nieuwe leden. 

P. Franck, Willemstraat 58, Heerlen. 
Pr. Trieschnigg, Wimmerstraat 1, Ëijgelshoven. 
John L. Benjamins, Beethovenstraat 97, Amsterdam, Z. 

Candidaat-lid. 
H. Jansen, kapelaan, Nuth. 

Bekendmaking. 
De leden, die hun contributie 1933 nog niet voldaan hebben, 

worden verzocht dit alsnog ten spoedigste te doen, daar an
ders op hun kosten over dit bedrag beschikt wordt. Het giro
nummer van den penningmeester P. Schoenmakers is 144344, 
Heerlen. Na betaling van de contributie kan ieder over den 
door hem op de jaarlijksche verloting gewonnen prijs be
schikken. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 Februari 1933, te 8 uur. Plaats 

van bijeenkomst wordt nog bekend gemaakt. 

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

KORT VERSL.4G van de vergadering, gehouden op Donder
dag 26 Januari 1933 ,des avonds te 8K uur, in restaurant 
„De Pool", Groote Markt, te Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan 
den secretaris ter voorlezing van de notulen van de vorige 
vergadering; deze worden onveranderd goedgekeurd. 

Ter circuleering waren diverse boekjes zegels ter tafel, 
waarvan een goed gebruik is gemaakt. Een verloting heeft 
plaats van een drietal mooie prijzen. Besloten wordt in de 
volgende maand de algemeene jaarverloting te doen plaats 
vinden. Voorts zal de penningmeester alsdan het financieel 
verslag uitbrengen. H. S. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 23 Februari 1933, des avonds te 

8% uur, in restaurant „De Pool", Groote Markt, te Groningen. 
Agenda: Opening. Notulen. Jaarverloting. Verslag penning

meesteres. Bestuursverkiezing (aftredend de heer C. Meijer). 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden 
op Zaterdag 21 Januari 1933, des avonds te 8 uur, in het 
clublokaal „Hotel de Nederlanden", te Terneuzen. 

Nadat de presentielijst geteekend is, opent de voorzitter 
deze vergadering, waarna door den secretaris de notulen wor-
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den voorgelezen van de vorige vergadering, gehouden 17 De
cember 1932; deze worden zonder op- of aanmerkingen goed
gekeurd en vastgesteld. De ingekomen stukken worden voor 
kennisgeving aangenomen. Voor de bibliotheek werd van mr. 
Van Peursem ontvangen zijn laatste werkje, n.1. „San Martin" 
van de serie Philatelie en Geschiedenis, welk werkje onder 
dankzegging in de bibliotheek zal worden gedeponeerd. Voorts 
zijn nog ontvangen een prijsljjst voor 1933 van Auf der Heide's 
Postzegelhandel te Hilversum, welke lijst mooie zegels aan
geeft en ter rondzending kan de leden zal worden toegezonden, 
benevens een drukwerkje van postzegels als beleggingsobject 
van Benjamins te Amsterdam. 

Van den heer C. Sitsen te Vlissingen is een verzoek in
gekomen, om hier een lezing te houden betreffende ziJn in
zending van zegels op de j.1. gehouden tentoonstelling van 
postzegels te Vlissingen. Dit wordt met algemeene stemmen 
aangenomen en voorloopig is als datum vastgesteld 18 Maart 
a.s. op een avondvergadering; de secretaris zal evenwel in 
nadere correspondentie met genoemden heer treden. 

De te houden wedstrijd, n.1. deze maal Luxemburg, zal nu 
worden bekeken; er z^'n 4 inzendingen binnengekomen. Als 
keuringscommissie komen in aanmerking de beeren Antheunis, 
Lüppens en Timmerman. De uitslag is als volgt: Lijppens 
Ie prjjs, Wolfert 2e prijs, Spinhof 3e prijs en De Schepper 
4e prijs. De hiervoor bestaande bonnen werden aan de win
naars uitgereikt. Na de rondvraag sluit de voorzitter deze 
vergadering en dankt de beeren voor hun aanwezigheid. G. T. 

Vergadering. 
Vergadering op Zaterdag 18 Februari 1933, des avonds te 

8 uur, in het bekende clublokaal te Terneuzen. 

's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: F. F. G. SCHEEFHALS, Kempenlandstr. 17, 's-Bosch. 

VERSLAG der vergadering van Zondag 8 Januari 1933, in 
hotel „Central", te 's-Hertogenbosch. 

De opkomst was bjjzonder groot; vooral de buitenleden wa
ren bijna allen tegenwoordig. Moge het in de toekomst steeds 
zoo gaan. De voorzitter, de heer Jac. Roelands, opent te 4 uur 
de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in 
het bijzonder het nieuwe lid, den heer H. Kersemaekers; tevens 
wenscht hij alle leden en hun huisgenooten een zalig en ge
lukkig nieuwjaar. Vervolgens wierp hiJ een terugblik op het 
afgeloopen vereenigingsjaar, waarbij hij met groote vol
doening memoreerde den gestadigen bloei der Vereeniging, 
de toename van het ledental, het prettig en aangenaam ver
loop der vergaderingen, den jjver van den secretaris en de 
groote medewerking der leden. Daarna worden door den secre
taris de notulen der vorige vergadering voorgelezen, welke 
onveranderd worden goedgekeurd en vastgesteld. 

Onder de talrijke ingekomen stukken waren o.a. het pas 
verschenen werkje van mr. Van Peursem over Philatelie en 
Geschiedenis, een biografie van San Martin, welk boekje in 
dank aanvaard werd, benevens een brochure van den heer 
J. L. Benjamins te Amsterdam: Postzegels als beleggings
object. Door den postzegelhandelaar C. Deenik werden 20 zak
agenda's 1933 ter beschikking der leden gesteld. 

De voorzitter stelde daarna aan de orde de benoeming van 
de commissie terzake aansluiting bij den Nederlandschen Bond. 
Daar blijkt, dat de meeste leden tegen aansluiting z\jn, wordt 
rechtstreeks gestemd over al of niet toetreding, waarvan de 
uitslag is dat het voorstel tot aansluiting met bijna algemeene 
stemmen wordt verworpen. 

Het voorstel, reeds eenige maanden aangehouden, om te 
komen tot oprichting van een rondzenddienst, wordt ten slotte 
met 15 tegen 3 stemmen blanco aangenomen. Bereids werd 
een commissie benoemd, bestaande uit drie leden, n.1. de bee
ren A. Berendsen, Th. Bruysters en J. L. Frissen, die deze taak 
zullen aanvaarden. 

Voor de gratis-verloting werden zeven mooie prijzen be
schikbaar gesteld, welke evenveel gelukkige winnaars bracht. 
BiJ de rondvraag niemand meer het woord verlangend, sluit 
de voorzitter te 5.30 uur deze druk bezochte en geanimeerde 
vergadering, de leden nogmaals dankend voor de goede op

komst, waarna van de gelegenheid tot ruilen enz. nog flink 
gebruik werd gemaakt. F. F. G. S. 

Nieuw lid. 
H. Kersemaekers, Koningsweg 94, 's-Hertogenbosch. 

Vergadering. 
Vergadering op Zondag 5 Maart 1933, des namiddags te 

3 uur, in hotel Central, Markt 51, 's-Hertogenbosch. 

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

VERSLAG der algemeene ledenvergadering op Maandag 30 
Januari 1933, in hotel „Het Oud Stadhuis", te Helmond. 

Nagenoeg alle leden waren present, toen de voorzitter om 
9 uur deze eerste jaarvergadering opende met een woord 
van welkom tot de aanwezigen en met een serie goede wen-
schen voor het ingetreden nieuwe jaar 1933. Van de beeren 
Hilgerdenaar en Ebben was bericht van verhindering in
gekomen, eveneens van den heer Reyntjes te Goirle. De no
tulen der laatste vergadering werden goedgekeurd. Alleen 
had de voorzitter graag zijn mededeeling vermeld gezien be
treffende een gevonden afwijking op den 6 cents-zegel der 
laatste weldadigheidsserie (witte punt op de k van kind op 
2en zegel der op één na onderste riJ), vooral nu in het Maand
blad vermeld stond, dat bij deze zegels geen afwijkingen 
waren gevonden. 

Mededeeling werd gedaan dat de postzegelhandelaar J. Kaas 
door het bestuur was aangenomen als donateur. Ingekomen 
was een door den heer Merkx ingebonden boekje, bevattende 
de verschillende verslagen onzer Vereeniging gedurende het 
jaar 1932 en bestemd voor het archief; met een woord van 
dank werd het aanvaard. Uit het jaarverslag van den secre
taris bleek een opgewekt vereenigingsleven. Het tiental ge
houden vergaderingen was meestal goed bezocht; ook de 
nieuwe instelling van donateur had veel belangstelling bij 
de postzegelhandelaren. Met een opwekking tot aller mede
werking om de Vereeniging te doen groeien en bloeien, werd 
het verslag besloten. De heer Van Schijndel, voorzitter der 
financiëele commissie, bracht daarna verslag uit van de be
vindingen inzake het onderzoek der boeken en bescheiden van 
den secretaris-penningmeester, welke door de commissie in 
goede orde waren bevonden. Hij meende biJ het dankwoord 
van den voorzitter dezen functionaris nog eens een extra 
pluim op den hoed te moeten steken voor diens financiëele 
administratie en het geldelijk beheer der Vereeniging. Voor 
het jaar 1933 werden tot leden der financiëele commissie ge
kozen de beeren Van de Ven en Schouten. De heer Thielen 
kreeg daarna gelegenheid, als hoofd van den rondzenddienst, 
zijn verslag uit te brengen. Wjj stippen hieruit aan, dat ge
middeld per deelnemer voor plm. ƒ 28 uit de boekjes werd 
gekocht gedurende de 10 maanden van het bestaan van 
dezen dienst. 156 boekjes, waarvan 42 van de leden zelf, cir
culeerden in 42 zendingen en vertegenwoordigden een waarde 
van ƒ 5115,02. Het woord van dank, door den voorzitter ge
uit, was meer dan verdiend, gezien het vele werk, dat ook 
door dezen functionaris belangeloos werd verricht. 

De candidaat-leden, de beeren J. Thyssen en Rich. Gensch, 
werden hierna met algemeene stemmen tot lid aangenomen. 

Nadat de begrooting voor 1933 was vastgesteld, werd mede
deeling gedaan van den volgenden rooster van aftreden der 
bestuursleden: op 1 Janari 1933 de beeren Mulder en Van 
Schijndel, op 1 Januari 1934 de beeren Thielen en Hilgerde
naar, en op 1 Januari 1935 de heer Knol. De thans aftredende 
beeren werden daarna met algemeene stemmen herkozen. Na 
deze stemming had de voorgeschreven jaarlij ksche verloting 
plaats, waarbü ieder een of meerdere mooie zegels in zijn 
bezit kreeg. 

Bij de rondvraag kreeg de leider van de juniorenclub nog 
gelegenheid een en ander omtrent deze jonge instelling mede 
te deelen, waaruit we aanstippen, dat de club thans 11 leden 
telt. Een opwekking aan de leden, om doubletten af te staan 
aan deze jonge verzamelaars, zij hier nog eens herhaald. 

Het was b\j elven, toen de voorzitter deze eerste geani
meerde jaarvergadering kon sluiten. C. G. K. 
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Nieuwe leden. 
27. Jan Thijssen, kweeker, Binderstraat 14, Helmond. 
28. Rich. Gensch, Nassaustraat 21, Helmond. 

Nieuw aangenomen donateurs. 
13. J. Kaas, Rijnstraat 80, Amsterdam. 
14. L. von Haläsz, Délibabstrasse 29, Budapest VI. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 Februari 1932, des avonds te 

9 uur, in de gewone vergaderzaal. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
Secretaris: M. J. H. TOORENS, Stationsweg 2, 'sGravenhage. 

KORT VERSLAG van de jaarl\jksche algemeene vergadering, 
gehouden op Maandag 9 Januari 1933, in café „De Kroon", 

. te 'sGravenhage. 
De aftredende bestuursleden werden herkozen. Het bestuur 

bljjft dus als volgt samengesteld: S. Keiser, M. J. H. Toorens, 
J. K. Rietdijk, dagelijksch bestuur; M. Pool en D. Ederzeel, 
commissarissen. 

Besloten werd een nadere overeenkomst te treffen met de 
uitgevers van albums en catalogi, ten einde te voorkomen, dat 
van de voor den handel vastgestelde prijzen wordt afgeweken. 

Besloten werd ten spoedigste over te gaan tot het doen ver
schijnen van onze eigen uitgave van den catalogus van de 
postzegels van Nederland en Koloniën. Verwacht mag worden 
een werkje, hetwelk zal voorzien in een lang gevoelde be
hoefte. Aan de eerste emissie zal bijzondere aandacht worden 
gewijd, terwijl het werkje verlucht zal worden met zegel
teekeningen op de ware grootte. 

Aan het jaarverslag wordt ontleend, dat het afgeloopen 
vereenigingsjaar voor den postzegelhandel ongunstig was. 
Meerdere factoren werkten hieraan mede, o.m. de concur
rentie van de zijde der z.g. valutaarme landen. De Vereeniging 
wist echter het afgeloopen jaar haar bestaansrecht wederom 
te bewijzen. 

Eenige nieuwe leden traden toe. 
Ook in het afgeloopen jaar ageerde de Vereeniging tegen 

de z.g. „roofnieuwtjes", wel een der ernstigste bedreigingen 
der philatelic. 

De vergadering nam zich ernstig voor eraan mede te wer
ken, om aan de knoeierijen in de philatelie paal en perk te 
stellen. 

Met de buitenlandsche relaties werd het noodige contact 
onderhouden. M. J. H. T. 

Deelnemers gevraagd, zoowel koopers als verkoopers, voor 
RONDZENDINGSVERKEER „ECONOMIE". 

Geen contributie. — 7^4 % provisie. 
De verkoop is zeer bevredigend, aangezien geen boekjes van 

slecht gehalte in de rondzendingen worden opgenomen. 
Nadere bijzonderheden worden gaarne verstrekt door 

■i P. GORDON, KORTEKADE 24a, ROTTERDAM. ■■ 
Lid ,,Breda", „C. s. K.", ea.i (210) 

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

TELEFOON 15515, 

is goedkooper. (81) 

Postzegelhandel p . HoOflerdJik, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Speciale aanbieding Ned.-lndië. 
187086. 2 cent, bruingeel, koning 
187086. 5 cent, groen 
187086. ƒ 2,50, violetbruin en groen 
1883-90. 5 cent, groen, cijfer 
1899. 6 opdrukken op Nederlandsche zegels 
1899. ƒ 2,50 op ƒ 2,50 Nederland 
1903. ƒ2,50, blauwzwart 
1908. ƒ 1,—, Java 
1908. ƒ 1,—, Buiten Bezit 
1915. Roode Kruis, compleet, ongebruikt 
1917. 4 opdrukken 
1921. 7 opdrukken 
1923. Jubileum, 5 stuks 
1930. Weldadigheid 
1931. Weldadigheid 
1932. Weldadigheid 
1931. Luchtpost, 43^ en 7 ^ gld. 

Nrs. Yvert. 
5 t ƒ0,30 
7 t 

15 t 
21 t 

31/36 t 
37 t 
59 t 
77 t 
96 t 

118/120 * 
121/124 t 
125/131 t 
143/147 t 
156/159 t 
161/164 t 
165/168 t 
14/15 t 

-0,25 
-1,50 
-0,40 
-0,15 
-1,25 
-0,15 
-0,25 
-0,35 
-0,90 
-0,20 
-0,20 
-0,40 
-0,55 
-0,95 
-0,75 
-2,5Ü 

t = gebruikt; * = ongebruikt. 
PRIJSLIJST van ALBUMS en andere benoodigdheden op aan

vraag gratis verkrijgbaar. 
Speciaal-Catalogus NEDERLAND en KOLONIEN, prijs ƒ 1,— 

(185) 

.OSTZEGELKUNDE 
EN POST WEZEN 

GEDENKBOEK 
UITGEGEVEN TER GELEGENHEID VAN 
DE TACHTIG^ JARIGE INVOERING VAN 
DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELS EN 
HET TIEN^JARIG BESTAAN VAN HET 
NEDERLANDSCH MAANDBLAD 

VOOR PHILATELIE 
1852 — 1922 - 1932. 

HET ZOOGENAAMDE 
„JUBILEUM-BOEK" 
BEVATTENDE 452 PAG. 

Verkrijgbaar bij de Administratie van het ,,NederIandsch 
Maandblad voor Philatelie" te Breda door overschrijving van 
f 2,50 + f 0,30 frankeerkosten (buitenland f 0,75) op de 
postr. 37183 van L.C.A.SmeuIders , Wilhelminapark, Breda. 
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de enveloppen met 1 vliegtuig. De laatste opdrukken van 
beide soorten zijn natuurlijk het donkerste. Na afloop werden 
alle machines grondig gereinigd en de inktresten opzij gezet. 
Beide kisten werden opgeslagen om naar behoefte te worden 
gebruikt. Op 14 December 1932 vond hiervan de eerste uitgifte 
in het hoofdpostkantoor te Bandoeng plaats. 

BUITENLAND. 
BECHUAN ALAND. 
Bern deelde aan de administraties uit een briefomslag voor 

aangeteekende zendingen van 4 pence rood in een rond stempel 
bovenaan op de klep. Formaat 151:93. Het papier is room-
kleurig en de tekst is donkerblauw. Voor hen die de landstaal 
wenschen te leeren kan worden medegedeeld, dat zooals uit 
dien tekst blijkt een dergelijke omslag heet Lokwalo lo lo 
tlamelwang. 

Tevens werd verzonden een briefkaart van % p. groen op 
zeemkleurig karton. Het wapen in vierhoeksvorm 16:11 staat 
midden tusschen Post en Card, daaronder Lokwalo la karata. 
Het formaat is nog 140:89. De stempel, een staande rechthoek, 
vertoont onder een landschap met vee, daarboven in een rond 
medaillon de koningskop, geflankeerd in de beide bovenhoeken 
door de waarde-aanduiding. 

DUITSCHLAND. 
Het nieuwe jaar zette hier weder goed in. WiJ zullen ook dit 

jaar weder verblijd worden met een lange serie prentbrief-
kaarten, waarvan er voorloopig reeds 8 verschenen. De stem
pel is als voorheen Ebert in groen en de waarde 6 pf. Te 
melden zijn de kaarten met opschrift: Besucht das schone 
Schlesien, te weten Breslau-Rathaus (14. bis 16. Jahrhundert) 
en das Waldenburger Bergland im Winter, zoomede: Lernt 
Deutschland kennen!, waarvan de afbeeldingen aangeduid zijn 
met: Köthen (Anh.) Hauptgebäude der Gewerbehochschule 
(Friedrichs Polytechnikum); Plauen, die Stadt der Spitzen 
und Gardinen, Postplatz mit Rathaus und Lutherkirche; Be
sucht das Heilbad Wiesbaden, das Kurhaus; idem, das Landes
theater; idem. Der Kochbrunnen en idem, Neroberg mit Aus
sichtstempel. 

EGYPTE. 
Behalve de in de December-aflevering gemeide kruisband is 

er nog een versehenen van 1 mill, oranje op zeemkleurig 
papier. 

ENGELAND. 
De Tea Planters & Importers Comp, te Londen, welke blijk

baar groote behoefte heeft aan privaatbriefomslagen, liet een 
nieuwe oplaag drukken van omslagen van 4 p. en ontving die 
waarden in den vorm van twee stempels naast elkaar, name
lijk één van 2K P- blauw met één van 1% p. bruin, staande 
links van de vorige. 

ITALIË. 
Zonder afbeeldingen, doch in de reeds bekende bruine uit

voering werd door Bern verdeeld de dubbele briefkaart van 
30 c. + 30 c. Het karton is roomkleurig. 

NIEUW-ZEELAND. 
Wij hebben ons al reeds kunnen verheugen in verschillende 

opdrukken. Het blijkt nu echter, dat deze allemaal slechts 
provisoriën waren en dat men nu pas uiteindelijk besloten 
heeft tot een definitieven opdruk om de oude stukken op te 
gebruiken. Deze bestaat in een éénregeligen zwarten opdruk, 
in boekdruk, van de nieuwe waarde. Bij de postbladen en 
briefkaarten is bovendien de oude waarde door kleine recht-
hoekjes overdrukt en onzichtbaar gemaakt. Eigenaardig is 
dat de thans ook bedrukte omslag van twee p. rood (George 
in hoogdruk) tot nu toe in den origineelen vorm, dus onover-
drukt, niet uitgegeven werd. De aldus behandelde poststukken 
zijn de genoemde omslag van 2 p. rood op wit papier, post-
blad 2 d. geel op blauw en briefkaart 1 d. rood op room
kleurig karton. Voor de twee eerste stukken is de opdruk ONE 
PENNY en voor de laatste HALF PENNY. 

OOSTENRIJK. 
Uit Berlijn verneem ik de verschijning van een nieuwe 

briefkaart van 12 gr. blauwgroen op roomkleurig karton. De 

uitvoering is als voorheen, met een wapenadelaar in den 
stempel. Bovendien eenige privaatkaarten van 12 gr. Het zijn 
kerstmis- en nieuwjaarskaarten met een afbeelding van de 
Traunsee. Deze schijnen in een blok met reclames en wit pa
pier voor notities, met bovendien een klein potloodje, voor 
11 gr. verkrijgbaar te zijn. 

Voorts werd naar aanleiding van een zweefvlucht, waarbij 
post van Weenen naar de Semmering vervoerd werd, een 
privaatkaart uitgegeven met twee stempels, een van 12 gr. 
blauwgroen (Traunsee) en een van 10 gr. oranje (luchtpost). 
Aan de achterzijde een zeer slechte afbeelding van Robert 
Kornfeld, die naar ik vermoed de vlieger was. 

PALESTINA. 
Door Bern werd verdeeld een omslag voor R-brieven van 

13 milis, olijf bruin, wit papier, in formaat 151:93. De van de 
eerste poststukken bekende tempel staat in den stempel, de 
staande rechthoek is omgeven door een grootere, waarvan 
de vier hoeken door kwartcirkels zijn afgesneden. De zoo
doende verkregen tusschenruimte is benut voor verschillende 
Inschriften, als naam en waarde. 

Het tweede stuk van de zending is een briefkaart van 
8 milis in de uitvoering en kleur van de kaarten in formaat 
140:89. Het karton is donkerzeemkleurig en in den stempel 
wederom de tempel. 

PORTUGAL. 
Voor dit land is alleen te melden een tot nu toe onbekende 

privaatkaart van 6 c. rose (maaister), die reeds een post
stempel van 1922 draagt. Aan de achterzijde is te zien een 
reproductie van een schilderij, waarop Portugeesche visschers 
voorkomen. 

RUSLAND. 
De in Januari gemelde omslag van 15 k., welke nu ook door 

Bern werd rondgezonden, is volgens bericht uit Berlijn ook 
verkrijgbaar met propaganda-opdruk aan de achterzijde, ten 
behoeve van de inlevering van rubberafval. 

SPANJE. 
Een privaatomslag van 40 c. blauw (republikijnsche vrou-

wenkop) wordt gemeld. 
SWAZIELAND. 
Bern nam de zorg voor de uitdeeling van een omslag van 

4 p. rood voor R-brieven en een briefkaart op zich. De omslag 
is in het type als de boven beschreven omslag van Bechuana-
land. Zelfde formaat en kleuren. 

De kaart van 1 penny in karmijn op zeemkleurig karton 
met wapen van 15:11 en nieuw stempel. Om een rond me
daillon met den koningskop naar links loopt een schriftband 
met kroon. Links en rechts daarboven de waarde-aanduiding. 
Onderaan een landschap met hutten van inboorlingen. 

TCHECHO-SLOWAKIJE. 
Hier is verschenen een nieuwe rohrpostbriefkaart van 90 h. 

groen op blauwgroen karton. In den stempel het wapen. 
Daarnaast is nog aanwezig een ledige rechthoek voor het 
opplakken van een extra postzegel van 1 k., voor het geval 
men bestelling door een telegrambezorger wenscht. In normale 
gevallen worden dergelijke kaarten in de eerste postbestelling, 
na aankomst op het eindstation van de rohrpost, opgenomen. 

ZWEDEN. 
Het karton van de in gebruik zijnde postbladen van 15 o. 

is van doorschijnend lichtgrijs veranderd in ondoorschijnend 
donkergrijs. 

ZWITSERLAND. 
De nieuwste prentbriefkaartenserie met perforatie aan de 

linkerzijde van 10 r. groen (groote cijfers met kaart van het 
land) zijn ten getale van 28 stuks in boekjes verkrijgbaar 
gesteld. De serie omvat afbeeldingen van: Aigle, Arosa, 
Beatenberg, Bellinzona, Bern, Bodensee, Brienz-Rothornbahn, 
Brugg, Castagnola, Champéry et les dents du midi, Crans sur 
Sierre, Creux du Van, Neuchatel, Davos-Parsenbahn, Degers-
heim. Einsiedln, Führingen am Vierwaldstättersee, Hospen
thal, Laufenberg, Lausanne, Mogeisberg (Toggenburg), Neu-
chatel-Chateau, Navaggio (Ticino), Oberägeri, Rheinfelden-
Solbad, Sierre, Vevey en Vitznau. 
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NEDERLAND. 
De sedert 1925 bekende 4-regelige machinestempel in kastje 

„Koopt thans / Weldadigheids- / Postzegels / voor het Kind" 
heeft vanaf 10 December 1932 wederom voor ongeveer een 
maand dienst gedaan in de stempelmachines te Amsterdam 
C.S., tekst links staand, en te Arnhem-Station (2 datum
rondjes), 's-Gravenhage (boogje en 3 sterren), Haarlem, Rot
terdam en Utrecht-Station, tekst rechts staand. Arnhem-
Station zorgde voor een verrassing door op 28 December een 
nieuw datumrondje in te voeren, een enkelringstempel met 
omschrift ARNHEM STATION, onderin een zwarte 5-stralige 
ster en in het midden 3-regelig 5-6N / 28.XII / 1932. Dus nog 
de oude uurindeeling! Wij danken den heer C. Th. Meijer 
voor het bericht, dat bü deze machine nieuwe teksten komen, 
t.w. „Verzend per luchtpost", „Postzegels rechts boven enz." 
en „Gebruikt bij voorkeur Nederlandsch Fabrikaat". Eerst
genoemde zagen wij al van 18.1. Ook het oude rondje blijft in 
gebruik, doch alleen met tekst „Gebruikt bü voorkeur enz." 

De reeds uit December 1931 bekende tekst „Goedkoope / 
Kerst- & Nieuwjaars- / Telegrammen / & Gesprekken" zagen 
we eind December 1932 wederom in de machines van Amster
dam C.S., 's-Gravenhage (3 open sterren, later boogje) en 
Rotterdam. 

De reeds eenige jaren in gebruik zijnde plaatsnaamstempels 
voor nieuwjaarskaartjes zijn ook nu weer gebezigd; de heer 
Benders meldt uit 's-Gravenhage een derde type (oud type 
XVI), wijde letters, maar met 2 golf lijnen met 11 mm. afstand. 

NED.-INDIE. 
Op een luchtpostbrief 29.7.31 1-2V. uit Batavia Centrum 

naar Soerabaja verzonden (aankomst 29.7.31 1-2N.) was een 
langwerpig stempel geplaatst in het formaat der bekende 
luchtpostetiketjes en in byna dezelfde blauwe kleur, om
randing en letters wit uitgespaard: PER LUCHTPOST / PAR 
AVION. De heer Benders vernam omtrent dezen stempel het 
volgende: Volgens voorschrift moeten de postambtenaren, als 
zij luchtpoststukken ontvangen die niet van een blauw etiket 
voorzien zjjn, een dergelijk etiket erop plakken. Dit schijnt 
echter te veel werk te vorderen en daarom doet men het hier 
en daar met blauwe stempels. Het is dus een officieel ad
ministratief luchtpoststemper. 

Dr. Weigand danken wij voor de toezending der volgende 
machinestempels: 

Bandoeng (3 open 6-stralige sterren), Soerabaja (3 open 
5-stralige sterren), rechts daarvan in rechthoek Leger des 
Heils-insigne waarnaast 3-regelig KOOPT IN DECEMBER / 
„LEGER DES HEILS" / WELDADIGHEIDSZEGELS. 

Batavia (4 open 5-stralige sterren), Batavia-Centrum (2 
open 5-stralige sterren), rechts daarvan in rechthoek naast 
bovengenoemd insigne 5-regelig KOOPT IN / DECEMBER / 
„LEGER des HEILS" / WELDADIGHEIDS- / ZEGELS. 

I A Frarheer_ ^^J 
NEDERLAND. 

Francotyp. 
Machine 273 II. 
De N.V. Engleberts Autohandel plaatste in haar machine 

in December een nieuw reclame-cliché ter vervanging van het 

tot dusver gebruikte: Singer / de economische wagen / SE
DAN / de LUXE FL. 1675.—. 

Machine 341 IL 
Ook deze machine kreeg waarschijnlijk nog in het jaar 1932 

een nieuwe reclame, links van den datumstempel in rechthoek: 
B.R.E.S., onder elk dezer letters verticaal tusschen lijnen: 
(B)EDRUKKING (R)ECLAME (E)TIKET (S)LUITING, 
onder deze kolommen een accolade en: 4 IN 1. 

Machine 352. 
Sedert begin October 1932 in gebruik bij de J. P. Wyers' 

Industrie- en Handelsonderneming te Amsterdam. Tusschen 
de stempels: J. P. WYERS / (leeuw met wapenschild, waar
op J P W ) / ICK WAECK. Model C4B. 

Machine 368. 
Model C3B, in gebruik sedert 9 Januari 1933 bij de N.V. 

Amsterdamsche Chininefabriek te Amsterdam-West. Tusschen 
de stempels een wereldbol, waar overheen boogvormig: IN 
CHININO / SANITAS. 

Machine 379. 
Model C3B, in gebruik sedert 1 Januari 1933 bij de N.V. 

D. Blazer & Metz te Rotterdam. Tusschen de stempels in recht
hoek D. BLAZER & METZ N.V. / ROTTERDAM, links van 
den datumstempel „Bruno" / het goede / Kantoorboek / voor 
lagen prjjs. 

Hasler. 
Machine H. 584. 
Sedert half December 1932 in gebruik bij de Patroons

ziekteverzekering te 's-Gravenhage. Tusschen de stempels een 
polis met aanhangend zegel op oud-Hollandsch papier, waar
op: Patroons / ziekte / verzekering. (Geen afdruknummer). 

Machine H. 585. 
Op 2 Januari 1933 in gebruik genomen bij de Centrale Co-

operatieve Boerenleenbank te Eindhoven. Tusschen de stem
pels een wapenschild, waarin een versierd kruis, .C.C.B, en 
een kruiwagen in het zand. Er onder POSTBUS 21. 

Machine H. 586. 
Op 23 December 1932 in gebruik genomen bij de N.V. Van 

Rietschoten & Houwens te Rotterdam. Tusschen de stempels 
geen afdruknummer, uitsluitend: N.V. VAN RIETSCHOTEN 
(boogvormig) / & / HOUWENS. 

Komusina. 
Machine K. 138. 
Als nog ontbrekend nummer in de reeks 101-144 werd deze 

machine op 10 November 1932 in gebruik genomen bij de N.V. 
N. Samsom te Alphen a. d. Rijn, naast de daar reeds ge
bruikte nr. K. 186. Bij type I links van den datumstempel 
dezelfde reclame als ook in K. 186 gebruikt wordt: Nauta 
Sequitur Astra enz. en onder den waardestempel: Inrichting 
voor Gemeente / Administratie. Alphen a. d. Rijn; bij type II 

» links van den datumstempel: LEER- / MIDDELEN / VOOR / 
SCHOLEN, onder den waardestempel: N. SAMSOM N.V. 
ALPHEN / A. D. RIJN. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

In Indië zijn voor de eerstvolgende maanden waarschijnlijk 
vele meldingen te verwachten: in de eerste plaats wegens het 
ombouwen van diverse machines, waardoor óf het afdruk
nummer vervalt óf de datum en het afdruknummer uit een 
ander model cijfers wordt samengesteld dat noch bij de Neder-
landsche machines noch bij de Francotyps in andere landen 
voorkomt. Uit een door Ruys' Handelsvereeniging verstrekte 
mededeeling blijkt, dat deze geheel nieuwe z.g. cijferwielen 
er in Indië worden Ingezet, vermoedelijk omdat de oorspronke
lijke dikwijls haperden, wat aan vele afdrukken duidelijk te 
zien is. In volgende opgaven zal daarom dan ook van „Indisch 
cijfertype" worden gesproken. Verder is sedert 1 Januari 1933 
in Indië de portvrijdom voor de Postspaarbank afgeschaft, 
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waardoor enkele kantoren direct overgingen tot het aan
schaffen van een frankeermachine en er dus nog wel meer 
zullen volgen. 

Machine 4 VII. 
Op een 14 December 1932 verzonden partü drukwerken 

stempelt deze machine zonder reclame links van den datum
stempel. 

Machine 18 III. 
Deze machine, in gebruik bij de firma G. C. T. van Dorp & 

Co. te Semarang, werd voorzien van de nieuwe datum- en 
telcijfers. 

Machine 19 IL 
Uit deze machine, gebruikt door de N.V. Carl Schlieper's 

Handelmaatschappij te Soerabaja, werd het afdruknummer 
weggenomen. 

Machine 21 IL 
Ook de Centrale Organisaties voor de Suikerindustrie te 

Soerabaja lieten het afdruknummer uit hun machine vervallen 
(begin November 1932). 

Machine 34. 
In gebruik bij de Postspaarbank, kantoor Soerabaja. Tus-

schen de stempels in lijnversiering: SOLIDITEIT / KEA-
MANAN / POSTSPAARBANK. Indische datum- en telcijfers, 
waardecijfers normaal. 

Machine 35 II. 
Evenals machine 18 werd deze, gebruikt door de N.V. Wm. 

Müller & Co. te Batavia, voorzien van de Indische datum- en 
telcijfers (November 1932). 

Machine 42. 
Gebruikt door de Postspaarbank, kantoor Batavia-Centrum. 

Afzenderscliché van ongeveer denzelfden vorm als in ma
chine 34 met VEILIG / SPAREN / MENABOENG / AMAN / 
POSTSPAARBANK. 

Machine 43 II. 
Als tweede type blijkt van deze machine nog een afzonder

lijk cliché voor de mede-gebruikster, de firma Sluyters & Co. 
te Batavia, te bestaan: rechthoek met SLUYTERS & Co., in 
cirkeltje bovendien nog ALLE / ASSURANTIES. 

Machine 205 XVIII. 
Deze machine — reeds lang recordhoudster van het aantal 

typen — verscheen andermaal in nieuwe gedaante sedert be
gin December 1932: afbeelding van een kantoorkast met uit
geschoven lade, schrijfmachine en als tekst: RUYS' / HVG. / 
KANTOOR / -MACHINES / -SYSTEMEN. 

DE 3 FRANCS KATHEDRAAL VAN REIMS 
door G. VAN CASPEL. 

De catalogus Yvert onderscheidt twee uitgiften der hooge 
waarden van Frankrijk van 5, 10 en 20 frs., nrs. 260, 261, 262, 
en nr^. 260a, 261a, 262a. Maar van de 3 frs. kathedraal kende 
Yvert tot voor kort slechts één type: nr. 259. Slechts sedert 
October 1932 erkennen Yvert en (jhampion een tweede type 
van dit zegel, en gaven daaraan een geheel nieuw afzonderlijk 
nummer, 285. Niet 259a. 

Door welke verschillen zijn nu de nrs. 259 en 285 van elkaar 
te onderkennen? 

Wanneer men de 3 frs. kathedraal uit verschillende tijd
perken van zijn bestaan onderzoekt, stelt men vast dat er 
niet 2, maar minstens 4 typen bestaan, bewijzende dat al 
spoedig retouches aan het oorspronkelijke stempel noodig 
waren. 

Het oorspronkelijke zegel type I, Yvert nr. 259, hetwelk 
waarschijnlijk het veelvuldigst in verzamelingen voorkomt, is 
dadelijk bij het verschijnen (begin 1930) opgenomen, en heeft 
de volgende kenmerken: 

1. De puntboog boven het ï^eheele beeld van den dom be
staat uit 3 dunne lijnen. 
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2. Van de puntboog boven de rosette in het midden van den 
gevel, bestaande uit 3 lijnen, zijn links de twee buitenste 
onderbroken, waardoor een klein wit vlekje ontstond. 

3. In het torentje op den linker uithoek van het gebouw is 
het middenvakje leeg, dus geheel wit tusschen de stijlen. 

4. Het grondvlak vóór den hoofdingang is vrij van stippels. 
5. De witte rand om de 3 en de F van de waarde-aanduiding 

is niet onderbroken door een loodrecht streepje tusschen cijfer 
en letter; het wit loopt door. 

6. Het wit tusschen de beide dwarsstrepen van de F is niet 
door een waterpas dwarslijntje onderbroken; het wit loopt 
door. 

7. De bovenste lijn van het raampje, hetwelk het cijfer 3 F 
omgeeft, is van boven onderbroken en zelfs gedeeltelijk ver
dwenen. 

8. De bovenste lijn van het raampje om de woorden Cathé-
drale de Reims is onderbroken door de loodrechte lijntjes van 
het raampje om het waardecijfer. 

9. Van het woord Postes staan de E en de S op dezelfde 
lijn. 

10. Van het woord France heeft de P een lange boven-
streep en korte middenstreep; de pooten van de A reiken niet 
tot aan de streep er onder, de onderste krul van de C reikt 
tot aan de derde dwarslijn. 

11. De details van den linker zijgevel zijn slechts vaag 
aangeduid. 

12. De namen van ontwerper en graveur zijn bezwaarlijk 
te lezen. 

Bij type II, waarschijnlijk 12-5-30 uitgegeven, zyn de vol
gende kenteekenen dezelfde als bij type I : 1, 2. 3, 4. Afwijkend 
zijn: 

5. De witte rand om het waardecijfer is van boven tusschen 
de 3 en de F door een loodrecht lijntje onderbroken (bij typen 
III en IV veel forscher). 
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6. Het wit tusschen de beide dwarsstreepjes van de F is 
door een horizontaal lijntje gescheiden. 

7. De bovenste lijn van het raampje dat 3 F omgeeft is 
hier duidelijk uitgetrokken. 

8. De bovenlijn van het raampje om de woorden Cath. enz. 
loopt door; de pootjes van het raampje om het cijfer loopen 
daar tegen aan. 

9. De onderkant van de S van Postes staat lager dan de 
overige letters. 

10. De F van France heeft het middendwarsstreepje gelijk 
van lengte als het bovenstreepje; de A rust met beide pooten 
op de lijn eronder; de onderkant van de C reikt een streep 
lager dan de voorpoot van de N, en dan de E, die een korte 
bovenstreep heeft. 

11. De details van de linkerzijgevel zijn geheel onduidelijk. 
12. De handteekeningen zjjn vrijwel geheel onleesbaar. 
Bij type III, uitgegeven vermoedelijk 12-2-31, zijn de vol

gende kenteekenen dezelfde als bij type I : 1, 2, 3, 4, en als bij 
type I I : 5, 6, 7, 8, 9, ook 10 met uitzondering van de E. Af
wijkend zijn: 

De F heeft oogenschijnlijk een lange bovendwarslijn. 
11. De details van den zijgevel zijn geheel bijgewerkt, en 

beter zichtbaar, waardoor die gevel donkerder van tint is. 
12. De namen zijn eveneens geretoucheerd, en vrü goed lees

baar. 
Bij type IV zijn de volgende kenteekenen dezelfde als by 

type II : 5, 6, 7, 8, 9, 10. Afwijkend zyn: 
1. De puntboog boven het geheele beeld van den dom be

staat uit 3 forsche lijnen, waardoor de omraming veel don
kerder is, en dit zegel, Yvert 285, dadelijk met het bloote oog 
van Yvert 259 te onderkennen is. 

2. De drie lijnen van de puntboog boven de middenrosette 
loopen door; het witte vlekje daarin is verdwenen. 

3. In het torentje op den linkeruithoek bevindt zich in het 
middenvakje tusschen de stijlen een lijntje, waardoor zekere 
diepte aangeduid is, eveneens opzij. 

4. In het grondvlak voor den hoofdingang bevinden zich 
geen stippels. 

11. De linkerzijgevel is geheel uitgewerkt en veel donkerder, 
ook de hoofdingang. 

12. De namen van ontwerper en graveur A. Veucoue Del. 
A. Dezarrois Gr. zijn forsch gegraveerd en heel duidelijk 
leesbaar. 

Van dit zegel, vermoedelijk uitgegeven Mei 1932, is de 
kleur ietwat blauwgrijs, terwijl van type I en II de kleur licht
grijs is en van type III donkergrijs. 

DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHTVAART IN 
NEDERLANDSCH-INDIE 

door W. HAJENIUS, 
Inspecteur bij den Ned.-Indischen P.-, T.- en T.-dienst. 

XIV. 
Hoewel door het verplichte opplakken van luchtpostzegels 

op bovenbedoelde correspondentie op voldoende wijze werd te 
kennen gegeven, dat overbrenging met de Holland-Indië-vlieg-
tuigen werd verlangd, werd door de Nederlandsche Posterijen 
het gebruik van etiketten „Per Luchtpost / Par Avion" toch 
aanbevolen. De luchtpostzegels mochten uitsluitend worden 
gebezigd voor de kwijting van het luchtrecht, verschuldigd 
voor met de Indië-vluchten over te brengen correspondentie. 
Voor de voldoening van het gewone port en recht konden zü 
niet worden gebruikt. 

Door middel van reclame- en strooibiljetten werd door de 
Nederlandsche Postadministratie de aandacht van het publiek 
op de snelle postgelegenheid naar het Verre Oosten gevestigd. 

Uitvoering der vluchten. 
Het vertrek der vliegtuigen van Amsterdam (vlieghaven 

Schiphol) werd bepaald op 13, 20, 27 September en 4 en 11 
October 1928. Voor de uitvoering der vluchten werd het vol 
gende normaal-programma opgesteld: 

Ie dag: Amsteidam-Neurenberg-Boedapest; 
2e dag: Boedapest-Sofia-Constantinopel; 
3e dag: Constantinopel-Aleppo-Bagdad; 
4e dag: Bagdad-Bushire-Bender Abbas; 
5e dag: Bender Abbas-Karachi; 
6e dag: rust; 
7e dag: Karachi-Jodhpur-Allahabad; 
8e dag: Allahabad-Calcutta; 
9e dag: Calcutta-Rangoon; 

10e dag: Rangoon-Bangkok; 
l i e dag: Bangkok-Sengora-Medan; 
12e dag: Medan-Palembang; 
13e dag: Palembang-Batavia; 
waarna nog denzelfden dag naar Bandoeng zou worden 

doorgevlogen. 
De vijf vliegtuigen vertrokken op bovenvermelde data van 

Schiphol en konden derhalve op respectievelijk 23 en 30 Sep
tember, 7, 14 en 21 October te Medan, 24 September, 1, 8, 
15 en 22 October te Palembang en 25 September, 2, 9, 16 en 
23 October 1928 te Batavia en Bandoeng worden verwacht. 

Het eerste K.N.I.L.M.-vliegtuig, de H.N.-A.F.A., met als 
bestuurders de kapiteins G. A. Koppen en M. T. Kengen en 
als mecanicien Van Herk, kwam na een vrij regelmatige vlucht 
op de uitgezette data te Medan, Palembang, Batavia en Ban
doeng aan. 

Het tweede voor de K.N.I.L.M. bestemde vliegtuig, de 
H.N.-A.F.B., bestuurd door den 2en luitenant-vlieger J. J. 
Moll en den len luitenant-vlieger M. van Haselen met als me
canicien Elleman, bereikte na een voorspoedigen tocht op 
30 September Medan, vanwaar denzelfden dag werd doorge
vlogen naar Palembang. Den volgenden dag werd het traject 
Palembang-Batavia-Bandoeng afgelegd. 

Het derde K.N.I.L.M.-vliegtuig, de H.N.-A.F.C, bestuur
ders F. A. J. Prillewitz en de Ie luitenant-vlieger J. M. J. 
Wegner, werktuigkundige F. Lischer, vloog het traject Am
sterdam-Karachi geheel volgens het opgestelde programma. 
Den 2en October vertrok het van Karachi en landde nabij 
Nasirabad voor het innemen van benzine. Daarna steeg het 

' weder op om naar Allahabad te vliegen. Tengevolge van een 
sterken tegenwind werd de vlucht echter vertraagd, zoodat het 
onmogelijk bleek nog dienzelfden avond voor donker het eind
punt te bereiken. Daarom werd besloten bij Cawnpur te lan
den en vandaar den volgenden dag den tocht voort te zetten. 
Een hevige onweersbui even voor Cawnpur was oorzaak, dat 
de duisternis een half uur eerder invliel dan men normaal had 
mogen verwachten, zoodat in het halfdonker moest worden 
geland, waarbij het toestel, dat in aanraking kwam met een 
hooischelf, licht werd beschadigd. Aangezien reparatie niet 
dadelijk kon plaats vinden, vermits op onderdeden uit Am
sterdam moest worden gewacht, werd de post per trein door
gezonden naar Calcutta, vanwaar zij 7 October per schip naar 
Singapore werd overgebracht. De luchtmail voor Palembang 
werd door Singapore doorgezonden met het ss. „Thedens" van 
de Kon. Paketvaart Mij. en kwam 17 October te Palembang 
aan. De luchtmail voor Batavia werd aldaar den 20en October 
met het ss. „Patria" uit Singapore aangebracht. De luchtpost 
voor Medan werd te Penang ingescheept op het ss. „Kuala" 
en den 17en October te Medan ontvangen. 

Nadat de H.N.-A.F.C. te Cawnpur was hersteld, werd door
gevlogen naar Calcutta. In verband met binnengekomen be
richten over den slechten toestand van de landingsterreinen, 
o.a. te Rangoon en Sengora, alsmede het veiligheidshalve 
verder nazien van de reparatie hier te lande, werd het toestel 
per eerste gelegenheid per boot, de „Jacatra" van de Java-
Bengalen-lijn, naar Tandjongpriok verscheept. Het vervoer 
naar Bandoeng had plaats per trein. Aldaar werd het toestel 
5 December uitgeladen: na grondig te zijn nagezien kon het 
eind December in bedrijf worden genomen. 

De vlucht van het vierde K.N.I.L.M.-toestel, H.N.-A.P.D., 
verliep aanvanklijk voorspoedig tot Akyab, waar den 12en 
October werd geland. Tengevolge van zwaren regenval was 
het vliegterreiU/Zeer zacht en nät, zoodat het vertrek tot den 
15en October moest worden uitgesteld, op welken datum Ran
goon werd bereikt. Bij het vertrek van Rangoon op 16 October 
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zakte het linkerwiel in een zwakke plek van het terrein weg, 
waarbij het linker gedeelte van het landingsgestel werd af
geslagen en het toestel zwaar werd beschadigd. Het vliegtuig 
werd met het ss. „Borneo" naar Tandjongpriok verscheept, 
waar het 29 October aankwam en met den trein naar Ban
doeng doorgezonden voor reparatie. 

De post voor het vierde vliegtuig werd van Rangoon met 
een boot van de British Indian Navigation Cy. naar Penang 
doorgezonden. De luchtmail voor Medan werd per ss. „Reteh" 
den 21en October van Penang verscheept en arriveerde den 
22en October te Medan. De overige luchtmail ging met den 
trein van Penang naar Singapore. De luchtpost voor Palem-
bang werd 24 October met het ss. „Mossel" van de Kon. 
Paketvaart Mij. doorgezonden en kwam 25 October te Palem-
bang aan. De luchtpost voor Java ging den 23en October per 
SS. „Giang Seng" van Singapore door en werd den 26en Oc
tober te Tandjongpriok en Batavia aangebracht, vanwaar de 
luchtpost voor Bandoeng denzelfden dag met den middagtrein 
werd doorgezonden. 

Het vijfde vliegtuig, een K.L.M.-toestel, de H.N.-A.E.N., be
mand met de piloten I. Smirnoff en A. Aler en den mecanicien 
H. Veenendaal, had te Bagdad zes dagen oponthoud wegens 
reparatie. Den 20en October kon de tocht worden voortgezet. 
Den 27en werd Medan bereikt, vanwaar den volgenden dag 
via Palembang naan Batavia werd doorgevlogen. Den 29en 
October werd des morgens het traject Batavia-Bandoeng af
gelegd. 

Door Nederland werden met de vijf naar Ned.-Indië ver
trokken vliegtuigen de hieronder vermelde poststukken mede-
gegeven. 

Verzonden met het Ie vliegtuig, H.N.-A.F.A., 13 September 
1928 van Amsterdam vertrokken: totaal 20882 stukken (waar
van 2251 aangeteekend). 

Verzonden met het 2e vliegtuig, H.N.-A.P.B., 20 September 
1928 van Amsterdam vertrokken: totaal 11854 stukken (waar
van 1045 aangeteekend). 

Verzonden met het 3e vliegtuig, H.N.-A.P.C., 27 September 
1928 van Amsterdam vertrokken: totaal 14893 stukken (waar
van 1084 aangeteekend). 

Verzonden met het 4e vliegtuig, H.N.-A.F.D., 4 October 
1928 van Amsterdam vertrokken: totaal 16558 stukken (waar
van 1266 aangeteekend). 

Verzonden met het 5e vliegtuig, H.N.-A.E.N., 11 October 
1928 van Amsterdam vertrokken: totaal 21629 stukken (waar
van 1856 aangeteekend). 

Totaal der 5 vluchten: 65568 gewone en aangeteekende 
brieven, 20799 idem briefkaarten, 245 idem drukwerken, 20 
idem monsters, 184 postwissels; totaal 86816 stukken (waar
van 7502 aangeteekend). 

Hiervan ontvingen de Ned.-Indische uitwisselingskantoren 
Medan, Palembang en Bandoeng tezamen: 

Met het Ie vliegtuig: totaal 20306 stukken (waarvan 2053 
aangeteekend). 

Met het 2e vliegtuig: totaal 12652 stukken (waarvan 1011 
aangeteekend). 

Met het 3e vliegtuig: toaal 14577 stukken (waarvan 1034 
aangeteekend). 

Met het 4e vliegtuig: totaal 16243 stukken (waarvan 1231 
aangeteekend). 

Met het 5e vliegtuig: totaal 21286 stukken (waarvan 1821 
aangeteekend). 

Totaal der 5 vluchten: 64070 gewone en aangeteekende 
brieven, 20550 idem briefkaarten, 245 idem drukwerken, 15 
idem monsters, 184 postwissels; totaal 85064 stukken (waar
van 7150 aangeteekend). 

Met betrekking tot het gewicht van de door Nederland 
medegegeven luchtmail kunnen nog de volgende cijfers ge
geven worden: 

Ie vliegtuig: bruto 275.570 kg., netto 258.570 kg. 
2e vliegtuig: bruto 197.380 kg., netto 190.120 kg. 
3e vliegtuig: bruto 195.920 kg., netto 188.405 kg. 
3e vliegtuig: bruto 195.920 kg., netto 188.405 kg. 
4e vliegtuig: bruto 236.975 kg., netto 228.895 kg. 
5e vliegtuig: bruto 297.700 kg., netto 287.950 kg. 
Totaal: bruto 1203.545 kg., netto 1153.940 kg. 

(Wordt vervolgd). 

ZEVENTIENDE PRIJSVRAAG. 
Gevraagd wordt aan welke zegels de motieven van het 

hieronder afgedrukte ontwerp-luchtpostzegel ontleend zijn. 

Oplossingen vóór 15 Augustus 1933 in te zenden aan dr. 
P. H. van Gittert, Wilhelminapark 22, Utrecht. Op de enve
loppe te vermelden: „Zeventiende prijsvraag". 

Een tiental prijzen wordt beschikbaar gesteld. Correspon
dentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd worden. 

Namens den Raad van Beheer, 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

KATALOG DER ZEPPELIN-POST. 8e UITGAVE. 
H. E. SIEGER, IN LORCH (WÜRTTEMBERG). 

PRIJS IN KARTONNEN OMSLAG MK. 2,50. 
Reeds eerder bespraken wij een vorige uitgave van dezen 

catalogus. Het feit, dat in korten tijd van dit werkje een 
8e uitgave noodig was, pleit voor zijn bruikbaarheid. Alles 
wat de verzamelaar van Zeppelin-vluchten weten wil, wordt 
hem hierin, overvloedig geïllustreerd, aangeboden. De prijzen 
der zegels zijn vermeld voor ongebruikt, gestempeld en op 
luchtpoststuk. 

Het boekje beslaat thans ruim 70 pagina's; het is afgesloten 
met het einde van 1932. 

v. B. 
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PRIJSLIJST 
NEDERLAND EN OVERZEESCHE GEWESTEN 1933 VAN 
DEN HAAGSCHEN POSTZEGELHANDEL, DEN HAAG. 

PRIJS ƒ 0,25. 
Ter recensie ontvingen wü de nieuwe uitgave van deze 

prijscourant, die evenals zü'n voorgangers een goeden indruk 
maakt. Afwijkingen zijn over het algemeen niet vermeld, al
leen worden hier en daar enkele tandingverschillen opgenomen. 
Duidelijke afbeeldingen, lage prijzen; wij kunnen ieder aan
raden om van deze prijslijst kennis te nemen! 

B. 

BIOGRAFIE SIMON BOLIVAR. 
Mr. J. H. van Peursem, te 's-Gravenhage, schrijft ons: 
In het Maandblad heb ik meerdere malen medegedeeld, dat 

in 1933 daarin een groot artikel over den bevrijder Simon Bo
livar zou verschijnen. Dit artikel is echter zoo groot geworden 
en omvat zooveel clichés (ongeveer 290), dat ik te veel zou 
vergen van de plaatsruimte. Het geschrift verschijnt dus niet 
in het Maandblad, maar uitsluitend in de serie Philatelie en 
Geschiedenis. 

I FRANCOBOLLI DEL REGNO DI NAPOLI E I DUE 
PROVVISORI DA MEZZO TORNESE DEL 1860 

DOOR DR. E. DIENA. 
UITGAVE: STAMPA FILATELICA ITALIANA, 
VIA PLINIO 38, MILAAN. PRIJS 45 LIRES. 

Een prachtig werk van een erkend autoriteit op dit gebied 
ligt voor ons, waarin zeer uitvoerig de zegels van het konink
rijk Napels en de beide „mezzo-tornese" van de voorloopige 
regeering van 1860 zijn beschreven. De uitgebreide literatuur 
over de Trinacria en het kruis van Savoie is hiermede verrijkt 
en dat op een wijze die bewondering afdwingt. 

Een uitgebreid historisch overzicht, waarin tevens de post-
hervorming is beschreven, verhoogt de aantrekkelijkheid van 
dit werk. 

De negen zegels, die de beide uitgiften omvatten, worden 
onderverdeeld tot in de kleinste bijzonderheden. Drie platen 
en eenige honderden afbeeldingen verklaren den tekst, die 
ongeveer 300 pagina's beslaat. 

Mario Diena, de waardige philatelistische opvolger van ziJn 
vader, bewerkte de prijsbepaling en afstempelingen. 

In het kort: een prachtwerk, dat meer dan gewone belang
stelling verdient. Het wordt opgenomen in de bibliotheek der 
Nederlandsche Vereeniging, waaraan dr. Diena een exemplaar 
aanbood, door tusschenkomst der redactie. 

V. B. 

Veilirióeii tVei 
h,'A/J'. 

DE DERDE VEILING DER MANUS-COLLECTIE. 
De opbrengst dezer veiling, welke gehouden werd op 12 en 

13 Januari j.l., bedroeg rond £ 2035. De totaal-opbrengst der 
drie gehouden veilingen is dus ruim £ 8359. 

Hieronder volgen enkele opbrengstcijfers van de belang
rijkste kavels (nummers naar den Yvert-catalogus 1933). 

Bahama's 1863, nr. 4a*, 6 pence Violet, tanding 13, £ 14. 
Bermuda 1865-73, nr. 8*, 1/- groen, verticale strip van 

4 stuks, waarvan 2 exemplaren aan de onderzijde ongetand, 
£26. 

Cayman-eilanden 1907-08, nr. 19*, 1 d. op 51-, paar, waar
van één exemplaar met dubbelen opdruk, £ 36. 

Idem, nr. 20*, 2% d. op 4 pence, paar, waarvan één exem
plaar met dubbelen opdruk, £ 46. 

Grenada 1883, nr. 11, 1 penny, met kopstaanden opdruk, £ 22. 
Nevis 1866, nr. lib"", 1 sh. geel, op gestreept papier, £65. 
Idem 1876, nr. 14*, 6 pence grijs, gereconstrueerde plaat 

van 12 stuks, w.o. een blok van 6 stuks, £ 62. 
St. Kitts 1885-88, nr. 22b*, 1 penny op 2J4 pence blauw 

(aan den onderkant iets verbleekt), £110. 

St. Vincent 1861-69, nr. 9*, 1 sh. grijsblauw (kleurafwijking) 
£19. 

Idem 1880, nr. 23*, 4 pence op 1/- vermiljoen, £19. 
Trinidad 1847, nr. 1*, Lady Mc.Leod (zegel vermoedelijk 

gerepareerd), £20. 
Idem 1859, nr. 11*, 6 pence donkergroen, £ 19. 
Virginische eilanden 1866, nr. 3a*, 1 penny, £ 21. 
Waar de kwaliteit van verschillende zegels nogal te wen-

schen overliet, werd de opbrengst daardoor ongunstig be
ïnvloed. 

Op 10 Maart a.s. vindt de 5e veiling plaats, welke geheel 
gewijd is aan de zegels van Mauritius, w.o. de kostbare 
Post-Office rariteiten. 

OPBRENGSTEN VEILING HEKKER. 
Voornaamste opbrengstprijzen (zonder opgeld) der 50e vei

ling, gehouden door de N.V. Hekker's Postzegelhandel te 
Amsterdam, van 27 Januari tot en met 3 Februari 1933. 
Kavel nr. Opbrengst. 

15. Nederland 1852, 5 c. staalblauw, strook van 4 ƒ 48,— 
19. Idem, 10 c , ongebr. blok van 20 zegels, plaat I -1125,— 
21. Idem, 10 c , ongebr. blok van 10 zegels, plaat 

VII (met enkele speldeprikken) - 410,-
376. Beieren 1849, 1 kr., nr. 1 (fr. 1350) 
377. Idem, 1 kr., nr. la ' (fr. 2000) -
448. Oldenburg 1860, 2 gr., nr. 13 (fr. 1500) -
467. Wurtemberg 1851, 18 kr., nr. 5 (fr. 1100) -
497. Frankrijk, 1 franc. Napoleon, nr. 18 (fr. 1750) 

(fr. 3000) -
(fr. 11000) -
(fr. 700) -
(f r. 4000) - 100,-
(fr. 750) - 65,-

40,— 
49,— 
47,— 
42,— 
43,— 
90,— 

260,— 
17,— 

574. Napels, kruis van Savoie 
710. Spanje 1851, 2 reales, nr. 8 
712. Idem, 10 reales, nr. 11 
719. Idem, 1853, 2reales, nr. 19 
800. Zwitserland 1850, 2K r., nr. 16 
801. Idem 1851, br. m. 14 rayons, nr. 20 (fr. 1260) - 220,-
904. Kaap de Goede Hoop, 1 p., houtsnee (fr. 5000) - 105,— 
918. Mauritius 1848, 1 p., nr. 5 (fr. 3500) - 100,— 
975. N. Z. Wales 1851, 8 p., nr. 13 (fr. 3000) - 80,-

1017. Victoria 1852, 2 p., strook van 5 
1191. Buenos Aires 1858, 3 pesos, nr. 2 
1221. Columbia 1861, 2}4 c , nr. 10 
1251. Egypte 1926, Port Fouad serie 
1345. Uruguay 1856, 1 real, nr. 3a, ongebr. (fr. 3500) - 80,-
1389. U.S.A. 1857, 90 cents, nr. 17 (fr. 3000) - 76,— 

(fr. 750) - 72,— 
(fr. 6500) - 200,— 
(fr. 1750) - 34,— 
(fr. 3750) - 96,— 

Ter beschermiri^ 
Van Verzamelaars 

er Handclarer 
Ruanda-Urundi. 
De series van 1916, voor elk van beide gebieden omvattende 

8 waarden — 5 centimes tot en met 5 francs — (Yvert nrs. 
9 t.m. 23) werden mij getoond met valschen opdruk, die zóó 
slecht getroffen is, dat het onbegrijpelijk is, dat een nadenkend 
en oplettend verzamelaar hierin kan loepen. 

In den Yvert-catalogus staat bovendien aan het einde van 
elke serie, dat er meer valsche dan echte van in omloop zijn; 
een dergelijke waarschuwing mogen eventueele koopers — en 
ook verkoopers! — toch maar zoo niet in den wind slaan. 

Van de mij voorgelegde exemplaren waren op de achterzijde 
de beide 5 francs voorzien van het „keur" G. T. Vermoedelijk 
is dit bedoeld als misleiding om deze keurletters te vereen
zelvigen met den naam van een bekende Brusselsche postzegel
firma, die ter zake te kundig is om dergelijke falsificaten niet 
te onderkennen. 

Zweden; luchtpost. 
Men toonde mij de zeldzame afv»ijkingen Yvert nrs. 2a en 3a 

(papier met het watermerk kroon) en de kopstaande opdruk
ken la, 2b en 3b, alle met valschen opdruk. 

Onbegrijpelijk — om geen sterkere uitdrukking te bezigen — 
is het, .dat eventueele koopers genoegen nemen met het 
garantie-merk van den verkooper. Deze laatste moet, zijn 
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goede trouw aannemend, toch wel heel oppervlakkig te werk 
zijn gegaan, om deze opdrukken met zijn garantieverklaring 
te dekken. Wanneer hij de moeite genomen had om den op
druk te vergelijken met den goedkoopsten normalen, 10 op 
3 ore, had hem het onderscheid in het oog moeten springen; 
in elk geval had de zeldzaamheid dezer zegels den „keur
meester" tot voorzichtigheid moeten hebben aangespoord. 

Spanje 1853, 2 realen vermiljoen. 
Dit zegel is in den Yvert-catalogus vermeld onder nr. 19 

en gewaardeerd met 4000 francs. 
Het draagt het keur van „Dr. Pirl". Een slecht gelukt na-

maaksel, waarvan de vervalsching duidelijk waarneembaar is. 
Ik geef „Dr. Pirl" den gratis raad eens te lezen, wat A. de 
Haene over dit zegel schrijft in zijn „Etude sur les faux 
timbres d' Europe". Dat hij er zjjn voordeel mee moge doen! 

Spanje 1865, 12 cuartos, kopstaand middenstuk. 
Vermeld in den Yvert-catalogus onder nr. 67a. Opnieuw 

wordt verwezen naar wat De Haene over deze „centre ren-
versé" op blz. 142 vermeldt. 

Aan den „keurmeester" geef ik wederom ongevraagd een 
advies: Wanneer men spreekt van een kopstaand middenstuk, 
kan men ook zeggen: normaal middenstuk en kopstaande om
lijsting. Wanneer men dus de kopstaande omlijsting voor zich 
heeft, dan kijkt de koningin naar links. Bij de my getoonde 
abnormaliteit kijkt H. M. naar rechts! De wonderen zijn de 
wereld niet uit; maar gekheid terzijde, de zaak is daarvoor 
te ernstig. 

Uitkijken, keurmeester, en studeeren, en zoolang ge het 
vak niet onder de knie hebt, u niet uitgeven voor dit ambt, 
dat hooge eischen stelt. 

Danzig 1920, 60 pfennig, 1 en 2 mark. 
Valsche opdrukken van deze zoozeer gezochte nummers. Ik 

acht mij ontslagen van den plicht den „keurmeester" te ver
wijzen naar de hierover bestaande uitgebreide literatuur. Als 
doeltreffend herkenningsmiddel wordt hem o.m. de volgendu 
raad medegegeven: 

De echte opdruk werd langs typografischen weg aange
bracht, waarvan de sporen (doordruk) zichtbaar zijn op de 
achterzijde der zegels. De valsche opdruk, die voor mij ligt, 
is middels het lithografische procédé aangebracht; derhalve 
geen spoor van doorslag. 

Ik meen met bovenstaande bloemlezing van wat mij de 
laatste weken aan vervalschingen getoond werd, te kunnen 
volstaan. Eén raad meen ik den verzamelaars-koopers niet te 
mogen onthouden. Koopt uw kostbare zegels uitsluitend biJ 
hen, die v o l l e garantie geven voor de echtheid der geleverde 
stukken en die niet doen voorkomen of zij a l l e zegels kun
nen beoordeelen. Dat kan niemand, daarvoor is het terrein te 
uitgebreid en het aantal vervalschingen te groot. 

Het is geen schande, wanneer de verkooper zijn onkunde 
bekennen moet inzake het vaststellen van den „tatus van 
sommige zegels; dit toe te stemmen is beter en meer in het 
belang van een gezonde, vertrouwen-wekkende philatelie dan 
zich te verschuilen achter het keur van een oiibekende groot
heid of als echtheidskenmerk initialen te vermelden, die mis
leidend zijn. 

V. B. 

EEN FUSIE VAN TWEE BEKENDE 
POSTZEGELZAKEN. 

Op 1 Februari j.1. is de heer John L. Benjamins verkoop
leider geworden bij de N.V. Hekker's Postzegelhandel te Am
sterdam. 

Deze N.V. neemt een vooraanstaande plaats in, getuige o.a. 
haar pas gehouden 50e veiling, welke in elk opzicht een 
groot succes is geweest. 

Hoewel de heer Benjamins eerst kortgeleden zich op den 
postzegelhandel heeft toegelgd, heeft hij reeds talrijke re
laties weten te verwerven, waaraan niet in het minst vreemd 
is de groote reis, die genoemde heer gemaakt heeft door ge
heel Nederland, om in persoonlijk contact te komen met de 
verzamelaars. 

Wij wenschen beide nieuwe firmanten van harte geluk met 
het genomen besluit, er de verwachting aan toevoegend, dat 
zij van deze samenwerking het succes mogen hebben, dat ziJ 
zich voorstellen. 

POSTZEGELBEURS IN DEN HAAG. 
Voor de verzamelaars van postzegels is in de residentie 

een nieuw trefpunt gekomen. In de smaakvolle groote boven
zaal van het café „Hollandais" kunnen des Zaterdags van 2-5 
uur verzamelaars in de gelegenheid worden gesteld elkander 
te ontmoeten, hun aan- of verkoopen te verrichten of hun 
postzegels te ruilen. De eerste weken reeds verheugde de 
beurs zich in een druk geanimeerd bezoek. Het bestuur heeft 
eer van ziJn werk; een dergelijke instelling is een aanwinst 
te meer om het verzamelen populair te maken. 

M. T. * * * 
Het bestuur van de Nieuwe Haagsche Postzegelbeurs ver

zoekt ons mede te deelen, dat de beurs gevestigd blijft in 
gebouw „Amicitia", Westeinde 15, Den Haag. 

WAT 1932 AAN NIEUWE ZEGELS BRACHT. 
In L' Echo de la Timbrologie van 15 Januari j.1. publiceert 

Georges Brunei ziJn jaarlij ksche gegevens over dit onderwerp. 
Hieruit blijkt o.m. het overhand toenemen van het gebruik 

(of misbruik in talrijke gevallen) om speciale zegels uit te 
geven. Het aantal frankeerlapjes, dat geboren werd uit zuiver 
postale noodzaak vormt van het totaal een bescheiden per
centage. 

1932 dan bracht 1682 nieuwe zegels, tegen 1784 in het 
voorafgaande jaar. Van deze 1682 vallen 322 stuks onder de 
categorie gelegenheids- of herinneringszegels en 230 behooren 
tot de rubriek luchtpostzegels. Van deze laatste komen er 52 
voor rekening van Europa en niet minder dan 133 van 
Amerika. 

Het aantal .,speciale" zegels (met inbegrip van de lucht
post) is dus plm. 1/3 van het totaal. 

Was het gemiddelde der nieuwe uitgiften over de laatste 
10 jaren 1809 stuks, 1932 bleef daaronder met ruim 200 stuks; 
een verblijdend verschijnsel, dat, naar wij van harte hopen, 
zich in de komende jaren nog meer zal doen gelden. 

DE JONGSTE DRAGER DER LINDENBERG-MEDAILLE. 
Deze hooge Duitsche philatelistische onderscheiding is dezer 

dagen toegekend aan dr. Siegfried Ascher, den bekenden post
stukken-verzamelaar en samensteller van den „Groszen Ganz
sachen-Katalog", een werk, dat van 1923 tot 1928 in afleve
ringen verscheen en ongetwijfeld behoort tot de beste stan
daardwerken op dit gebied. 

De heer Ascher, die thans midden vijftig is, heeft ook op 
het gebied der postzegelkunde een uitstekenden naam; hij is 
de bezitter van een uitgebreide collectie oude zegels op brieven 
waarover hij reeds menige studie heeft gepubliceerd. 

Wat de poststukken betreft, dr. Ascher kan er zich op be
roemen daarvan een van de grootste verzamelingen te hebben 
bijeengebracht, vooral van Engeland (Mulready-couverten) en 
Engelsche koloniën. 

Onze hartelijke gelukwenschen voor de hem te beurt ge
vallen onderscheiding. 

SA]VIENWERKING VAN SPECIALISTEN IN 
EGYPTISCHE ZEGELS. 

Zooals bekend mag worden geacht telt Engeland de meeste 
wetenschappelijke verzamelingen. Ten einde opheldering te 
verkrijgen in veel van wat bij de zegels van Egypte nog niet 
is opgelost, worden thans in Engeland ernstige pogingen 



34 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHJLATELIE. 

aangewend om te geraken tot een samenwerking van speciaal
verzamelaars, ten einde een diepgaande studie over deze 
interessante zegels te kunnen maken. 

Wij hopen, dat deze pogingen resultaat zullen hebben en 
dat de verzamelaars daarvan binnen niet te langen tyd de 
vruchten mogen zien. 

VOOR STEMPELVERZAMELAARS. 

L' Union Postale van December j.1. meldt, dat een serie 
van twaalf speciale stempels vervaardigd werd om daarmede 
de George Washington zegels der V. S. van N. Amerika af te 
stempelen. 

Deze stempels, die verschillende episodes uit het leven van 
Washington in herinnering brengen, werden aangebracht op 
de correspondentie, die op 5 Augustus 1932 werd bezorgd aan 
het tijdelijk postkantoor te NewYork, „Federal Hall Station". 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTEN IN DEN VREEMDE. 

De Shanghai Philatelie Society is een club, waarin niet 
minder dan zestien nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. 
Nederlandsche leden zijn er slechts twee, de beeren Mulder 
en Verrijn Stuart, die beiden een bestuursfunctie vervullen. 
Eerstgenoemde heer is onze correspondent in het verre Oosten. 

IADVERTENTIËN.I 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
P o « t i . w o r d e n n i t t i n b e t a l i n g g e n . 

Groote biographic van den Bevrijder, van de 
hand van mr. J. H. van Peursem. 

Verschenen als Nr. 14 in de serie „Philatelie 
en Geschiedenis". 

Omvat 136 pagina's, bijna 300 cliché's; 
landkaart als bijlage. 

Prijs f 1,75 
Verkrijgbaar in den postzegelhandel en bij 

Philatelie en Geschiedenis, Zeestraat 40, 
'sGravenhage, Postrekening 188282. (216) 

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

TE KOOP GEVRAAGD : BELGIË, Yvert 
Nos. 303, 304, 317 tot 324, Piccard zegels, 
enz., gebruikt, per loo en per looo. 

Aanbiedingen met prijsopgave aan 
A. de Bueger, Avenue de l'Escrime 123, 

Stocke! bij Brussel. (212) 

SAARGEBIED. 

De Nieuwe Haagsche Postzeyelbeuis 
blijft gevestigd^ 

in Gebouw „Amicitia", Westeinde 15. 
Eiken Zaterdag van i—5 uur beurs. 

Entree 10 cent. 
Driemaandelijksch abonnement f i,—. (209) 

♦ P r i m a e n Bll l i ike ^^ 
Z I C H T Z E N D I N G E N ^ 

Aangeboden Weldadigheid 1931, 141—147, , P I J R D P A . 7 F t f « P I Q 
h f 5 ,  persene, I e r l a n d no. 15*, ä f i j , so , ' t W f ^ V r r # *  ^ t i a t U Ö per 

plus porto. 
W. SAALBERG, Lange Nieuwstraat 6jd, 
Schiedam. Giro 45124. (214J 

^^UIL GEVRAAGDE 
Ik zoek de Vereenigde Staten, Canada, Engel

gelsche Koloniën en Nederland en Koloniën 
en geef België, Congo, Frankrijk en Europa. 
Professeur Lemmens, Soignies (België). (205) 

Gevraagd 100 fr. België (Yvert 
1933, No. 292), 2 st., gebru ik t . 
Prijsopgave aan A.B C.Bonset, 

Van Tuyll van Serooskerkenweg 84, 
AMSTERDAM.Z. (206) 

zend ik U direct op aanvraag. 
W. M. F. SUTHERLAND, 

Marktveldstraat 5c, Rotterdam. (21;) 

Nederland en Koloniën, 
gebruikt ea ongebrutkt. typen, tandingen. 
ver onder alle prijslijsten, in prima kwaliteit. 

koopt U bij: 
VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 

Keizerstraat hoek Visschersdijk, 
R'dam. ZENDT MANCOLIJSTEN. (83) 

t a f l P heeft nog niet de editie 1933 van 
' * ' ' * ^ mijn prijscourant B e l g i ë , C o n 

■ ■ ■ ■ g o en L u x e m b u r g ontvangen? 
De prijzen zijn wederom sterk verminderd! 

Toezending gratis en franco. 
J. BOEKDRUKKER, 

73 Rue des Allies,  Brussel. (171) 

I V A N SEVENTER' s Postzegelhandel, 
KEIZERSTR.AAT hoek Visschersdijk, 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Cura9ao l34c. op 214 c., 
g e b r u i k t o f o n g e b r u i k t . 1 R o t t e r d a m , levert tegen zeer bdlijke pnjzen 
° Europa en Overzee. Speciaal adres voor H.H., 
I . ( j O r u O n , K O r t e K a d C ^ 4 a , die typen, enz. verzamelen. Zïchtzendingen tegen 

R o t t e r d a m . ( 2 1 1 ) | referentien. Levering volgens mancolijsten. (.82) 

G E V R A A G D T E K O O P OF IN R U I L : 
Oplaagcijfers en letters van de koerseerende 
Ned.Ind. frankeerzegels (cijfer en scheeps

type) en eenkleurige portozegels, eerste liefst 
in hoekblokken, laatste in hoekparen. door 
H . Cramer , Pauwenlaan 39, den Haag . (197) , 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

I I 

GOEDKOOPE AANBIEDING NED.-INDIË, 
zoolang de voorraad strekt ! 

Ook prachtig geschikt voor ruilmateriaal (Yvert 1933). 
NED.INDIE, nr. 32, 12'A op 12K cent 1899. ^ . „ , . „ „.„ 
IDEM, nr. 72, Java, 20 cent. ^" ^^^^^ ^^" 
IDEM, nr. 74, Java, 25 cent. I «"«e soort 
IDEM, nr. 75, Java, 30 cent. [ f 1.50, 
IDEM, nr. 76, Java, 50 cent. / 100 stuks van 
IDEM, nr. 94, Buiten Bezit, 50 cent. \ p,^ . _„__j 
IDEM, nr. 123, ITA op 22K cent. ) , ^ " 
IDEM, nr. 124, 30 cent op f 1,—. / * 2,25. 

WÄ koopen alle soorten verzamelingen of 
partijen postzegels. Maakt U ons s. v. p. 
offerte, indien U iets voor ons heeft. — 

Amsterdamsche Postzegelhandel, 
ST. LUCIENSTEEG 22, AMSTERDAM, POSTGIRO 151986. 

TELEFOON 33203. (175) 

KILO'S (ORIGINEEL VAN DE POST), 
GEGARANDEERD ONUITGEZOCHT EN ONGESORTEERD. 

ZWEDEN. — Nieuwste regeeringslevering in origineele ver
zegelde 1 kilopakketten. Een schitterend kilopakket, waar
over wij reeds vele tevredenheidsbetuigingen mochten ont
vangen. 1 kilo franco ƒ 5,—. 

DENEMARKEN. — Origineele verzegelde kilo-pakketten 
bevatten zéér dikwijls 1, 2 en 10 kronen, kanker-uitgiften, enz. 
1 kilo franco ƒ 5,50. 

ZWITSERLAND. — 1 origineele kilo (niet verzegeld) 
Waarden 5 c. tot 3 fr. in verschillende emissies (geen Pro 
Juventute!). 1 kilo franco ƒ3,50. 

Alles franco toezending in Holland (voor Indië ƒ 0,75 per 
pakket hooger) na ontvangst bedrag of onder rembours. 

Alle NIEUWIGHEDEN steeds voorradig, welke op aanvrage 
geregeld ter inzage worden gezonden. 

ZICHTZENDINGEN van elk gewenscht land tegen uiterst 
concurreerende prijzen. 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM, Giro 1700. Filiaal, AMSTERDAM. (78) 

GOEDKOOPE AANBIEDING 
van zeldzame series in onberispelijke kwa
liteit, ongebruikt. — Vrijblijvend aanbod, 

wegens kleinen voorraad. 
Tanganyika, nrs. 1—14 en 17 ƒ17,50 
Idem, nrs. 25—39 -17,50 
Haute Volta, nrs. 43—65 - 4,50 
Pransch Guinea, nrs. 18—32 - 35,— 
Idem, nrs. 33—47 -11,— 
Gabon, nrs. 33—48 - 37,50 
Dahomey, nrs. 18—32 - 27,50 
Saint Christophe, nrs. 73—85 - 90,— 
Leeward, nrs. 61—81 - 22,— 
Britsch Honduras, nrs. 73—82 - 20,— 
Falkland, nrs. 18—25 - 9,50 
Canada, nrs. 129—139 - 4,50 
Senegal, nrs. 30—46 -16,— 
Rhodesia, nrs. 39—57 - 35,— 
Idem, nrs. 21—38 - 50,— 
Mauritanië, nrs. 1—16 - 26,50 
Castellorizo, nrs. 1—13 - 60,— 
Idem, nrs. 14—26 -17,50 
Memel, nrs. 181—184 -11,50 
Sleeswijk, dienst, nrs. 1—14, m. keur - 70,— 
Frankrijk, nrs. 148—155 -17,50 
Yougo-Slavië, nrs. 194—203 - 5,50 

Franco rembours. — Postgiro 201148. 
J. J. A. ENGELKAMP, 

Spui 13, Amsterdam. (188) 
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VAN SEVENTER's POSTZEGELHANDEL N.V., 
NIEUWSTRAAT 31, ROTTERDAM, IS VAN 1 FEBRUARI AF V E R P L A A T S T NAAR 

K E I Z E R S T R A A T , HOEK V IS S C H E R S D IJ K, 
en noodigt U uit tot een bezoek aan zijn nieuwe, naar de eischen 
des tijds ingerichte zaak. ♦ Levert tegen ZEER LAGE PRIJZEN 
NEDERLAND EN KOLONIEN, EUROPA EN OVERZEE 
in uits lui tend p r i m a Kwaliteit , m e t v o o r t d u p e n d e g a r a n t i e . 

H.H. Verzamelaars worden erop attent gemaakt, dat onze stock Nederland en Koloniën, alsmede Europa 
in 't bijzonder, is ingericht voor hen, die SPECIALISEEREN. 

ZICHTZENOINGEN, ook volgens mancolijst, worden tegen opgave van referenties gaarne toegezonden. 
POSTZEGELALBUIMS, SUPPLEiMENTEN, CATALOGUSSEN e n v e r d e r e ph i la te i l s t i sche b e n o o d i g d -
n e d e n s t e e d s uit v o o r r a a d l e v e r b a a r . ^ Te le foon 12919. ^ G i r o r e k e n i n g S 7 2 3 2 . ^ (208̂  

= ' 
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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. 
(152) 

AANBrEDING. 
SURINAME  PORTZEGELS 
2 '< cent, type II, gebr. 
5 cent, type III, gebr. 

10 cent, type I, gebr. en 
20 cent, type I, gebr. 
20 cent, type II, gebr. 
20 cent, type III, gebr. 
25 cent, type I, gebr. 
25 cent, type III, gebr. 

1886 

ongebr. 

—1888. 
ƒ 1 , -
- 1,75 
- 1 5 , -
- 1 5 , -
- 5 , -
- 4,50 
- 4,75 
- 4,50 

P O S T Z E G E L - H A N D E L 
JOS. LA POUTRÉ 

DEN HAAG, Zoutmanstraat 14-14a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

(Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren) 
(88) 

ftlJl^ïïgjV^^ 

DAN IS HET EEN 
GOE:D P A K K E T 

Deze 
Postzegelhandel 

verdient 
uw volle 

belangstelling 
ook voor 

zichtzendingen. 
Serieuze verzamelaars 

in de provinciën 
Noord- en Zuid-

Holland en Utrecht 
bezoek ik persoonlijk 
na afspraak, — Zeer 
aangenaam koopen 
met uw album erbij. 
Opzetten en reorga-
niseeren van verza

melingen. 
POSTREKENING 

118330. 
(74) 

« 
ADVERTEERT 
EN U VERKOOPT! 

^Verzamelaars!^ 
BEZOEKT DE BEURS E DEN HAAG, 
HET TREFPUNT DER VERZAMELAARS, 
's ZATERDAGS VAN 2 TOT 5 UUR, IN 
GAFË „HOLLANDAIS", GROENMARKT 

T E KOOR: 
Verzameling van Nederland en Koloniën. 
Vele series compleet, maar zeer oeschikt 
voor verzamelaar om aan te vullen. 

PrMs f 250 , - . 
Op verzoek nitvoerige beschrijving. 
Brieven onder A. T. 61 aan N. V. ALTA's 
Advertentiebarean, Amsterdam, C. (217) 



De Prijslijst 1933 van de Haagsclie Postzegelliandel, 
IMoordLeinde 196, is verschenen. 

NEDERLAND. 
1898. 10 gld., nr. 64**, pr.-ex ƒ 16,— 
1923. 2% gld., nr. 127**, pr.-ex - 4,— 
1924. Nr. 154—156, 3**, pr.-ex - 1,75 
1877. Telegraaf zegels: 
20 c , nr. 6, gebr. pr.-ex - 0,30 
1 gld., nr. 11, gebr. pr.-ex 0,25 
2 gld., nr. 12, zeldz. gebr. pr.-ex - 4,50 

Albanië. 1924. Nr. 144—150, serie cpL** ƒ 0,75 
— 1925. Nr. 151—158, serie cpl.** —-. - 0,65 
— 1925. Nr. 159—165, serie cpl.** - 0,75 
— 1920. Porto, nr. 14—17, cpl.** - 0,60 
België. Weldadigheid, nr. 189** - 0,10 
— Weldadigheid, nr. 237** - 0,05 
— 1926. Weldadigh., nr. 240—244**, cpl. - 0,65 
— 1927. Weldadigh., nr. 249—253**, cpl. - 0,65 
— 1931. Tentoonstelling, nr. 325**, vel ...... - 0,45 
— 1932. Crd. Mercier, 10 c—50 fr.**, cpl. - 7,75 
— 1932. Infanterie, 2 st.**, cpl - 0,80 
— 1932. Weldadigheid, 7 st.**, cpl - 1,25 
Duitschland. Hindenburg, 7 st.**, cpl. _ 1,10 
— 1932. Weldadigheid, 5 st.**, cpl. - 1,— 
Danzig. 1933. 3 overdr. por toV* -... - 0,25 
Luxemburg. 1932. Weldadigh., 5 st.**, cpl. - 0,65 
— Luchtpost, 4 st.**, cpl - 0,45 
Liechtenstein. 1933. 3 st.** - 1,40 
— Dienst, 2 st.** - 0,85 
Letland. 1933. Luchtpost, weid.**, cpl - 2,50 
Litauen. 1932. Luchtpost, 8 st.**, cpl - 1,45 
— 1932. Jub. serie, 8 st.**, cpl - 1,75 
Polen. 1933. 60 gr., jub.** - 0,25 
— 1932. 30 gr., Washington** - 0,15 
Portugal. Roode Kruis**, cpl - 0,75 
— 1932. Porto's, 8 st.** - 0,50 
Roemenië. Med. congres, 3 st.** - 0,40 
— 1933. Luchtpost, 3 st.** - 0,10 
Saargebied. 1933. Weldadigheid**, cpl - 3,— 

1926. Weldadigheid met kopst. watermerk: 
2 c , nr. 186, * of f, pr.-ex ƒ 2,50 

10 c , nr. 188, * of t , pr.-ex - 2,50 
15 c , nr. 189, *, pr.-ex - 5,— 
Postpakket-verrekenzegels 1925: 
11 c. op 2234 c , grove of fijne tanding ...... - 0,35 
15 c. op 17^ c , fijne tanding, pr.-ex - 2.—■ 
15 c. op VlYi c , grove tanding, pr.-ex - 3,50 

Rusland. 50 kop., jub., rood** ƒ 0,50 
— 1932. Noordpool, 2 st.** - 3,25 
— Idem, echt gebruikt op brief - 5,— 
Zwitserland. 1932. Pro Juventute**, cpl - 0,55 
— 1932. St. Gotthard**, cpl - 0,40 
— Ontwapening, cpl., gebr - 0,60 
Oostenrijk. P.I.S."*, cpl - 1,25 
— 1932. Weldadigheid**, cpl - 2,25 
— 6 aanvullingswaarden, gebr - 0,20 
Bosnië. 1906. Serie cpl.** - 1,75 
Bulgarije. 1922. Bourchier-serie**, cpl - 0,60 
— 1924. Nr. 205—214, cpl., gebr - 0,45 
Italië. 1932. Dante, 8 st., gebr - 0,25 
— 1932. Garibaldi, 7 st., gebr - 0,25 
— 1932. Fase. jubileum, 10 st., gebr - 0,30 
— 1933. Luchtpost expresse, 2 1. 25** - 0,40 
Noorwegen. 1928. Ibsen, cpl., gebr - 0,20 
— 1929. Abel, cpl., gebr - 0,15 
— 1930. Olaf, cpl., gebr - 0,20 
Roemenië. 1922. Nr. 302—308**, cpl - 1,15 
— 1926. Nr. 309—318**, cpl - 1,25 
— 1929. Nr. 365—370**, cpl - 0,75 
— 1931. Padvinders**, cpl - 0,50 
— 1932. 10 1., nr. 438** - 0,20 
Spanje. 1930. Goya**, cpl - 6,— 
— 1930. Columbus, driehoeken, 3 st.** - 0,60 
— 1930. Goya, luchtpost**, cpl - 6,50 
— 1928. Toledo, nr. 339—352** - 5,— 
— 1928. Santiago, nr. 353—366** - 5,— 
— 1932. 4 pes., rood** - 1,— 

1906. Porto, 50 c. op 1 gld., nr. 26, * of f ƒ 5,— 
1910. Porto, 3 c. op 1 gld., nr. 40, t. II** - 2,25 
1884. Postbewijs, serie cpl., 7 st - 2,95 

NED.-INDIE. 
1915. Roode Kruis serie, cpl., * of f - 1,— 
1923. Jub., nr. 143—149, cpl., ongebr - 13,50 
1923. Jub., nr. 143—149, cpl., gebr - 10,50 
1931. IK gld-, nr. 155, gebr., pr.-ex - 0,75 
Luchtpost. 1931. 4>^ gld., gebr., pr.-ex - 1,— 
Luchtpost. 1931. IV2 gld., gebr., pr.-ex - 2,50 
Proeven: 
2K c., violet*, pr.-ex - 2,50 
2K c , sepia*, pr.-ex - 2,50 
2K c., grijs*, pr.-ex - 2,50 

SURINAME. 
1892. Nr. 22 en 22a, in paar, * of f - 0,50 
1901-07. 7K c., nr. 47*, pr.-ex - 0,60 
— 12K c , nr. 49*, pr.-ex - 0,70 
— 20 c , nr. 51*, pr.-ex - 1,50 
— 22K c , nr. 52*, pr.-ex - 1,95 
— 25 c , nr. 53t, pr.-ex - 2,15 
1923. Jub., 1 gld., nr. 104, gebr., pr.-ex - 4,50 
— 2K gld., nr. 105, gebr., pr.-ex., zeldz -17,50 
— 5 gld., nr. 106, gebr., pr.-ex., zeldz - 40,— 
1927. Brandkast, nr. 124—130**, cpl - 1,75 
1931. Do-X serie, cpl. **, pr.-ex - 14,— 
1931. Do-X serie, cpl. op brief - 17,50 

CURACAO. 
1918. Noodzegels, nr. 45a en 46a, 2 st - 0,30 
— 1 c , bruin, nr. 59, gebr - 0,35 
— 5 c. op 1214 c , nr. 60, gebr - 0,35 
1923. Jub., 2K gld., nr. 76**, pr.-ex -10,— 
— Id., 5 gld., nr. 77**, pr.-ex - 17,50 
— Id., Nr. 77, get. 11:11^**, pr.-ex., 

uiterst zeldzaam zegel - 65,— 
1927. Brandkast, nr. 78—84**, cpl - 5,— 
— Id., cpl., echt gebr., zeldz - 6,— 
]929. Luchtpost, nr. 1—3**, cpl -12,50 
— Id., nr. 1—3, cpl. op echt gevl. brief, z.z. - 25,—■ 

> Voor onze a.s. VOORJMRSVEILING kan nog worden ingezonden. A 
„ ß i HÄÄGSeiHIIE P^OSlTIEGEILHÄli^ßlEJL^ 
♦ ♦ G^©©|̂ PIiDlî Pi We. 'S'©Î A\7lilî lHIÄ©i, ïïilLiilF©©!^ mm. ©Dl̂ © ♦ ♦ (186) 




