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HET GESLACHT „VON THURN UND TAXIS" 
EN HET POSTWEZEN 

door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 
II. 

De verdiensten van het geslacht Von Thurn und Taxis 
in verband met het postwezen. 

In de tweede helft van de 15e en de eerste helft van de 
16e eeuw haden ingrijpende veranderingen in de levens
omstandigheden van de menschen en van de volkeren in het 
algemeen plaats. Omstreeks 1450 werd de boekdrukkunst uit
gevonden, een gebeurtenis met vérstrekkende gevolgen. Reeds 
vroeger was het kostbare perkament door goedkooper papier 
vedrongen, hetgeen de ontwikkeling van het geestelijk verkeer 
niet weinig ten goede kwam. De uitvinding van de boekdruk
kunst bevorderde een belangrijke opleving van kunsten en 

Leonhard II Franz graaf von Taxis. 
Generaloberstpostmeister van het Rijk, de Nederlanden, 

in Lotharmgen en Bourgondié. 

wetenschappen. Nog een andere gebeurtenis, welke omstreeks 
dien tijd plaats vond, had hierop grooten invloed, nl. de ver
overing van Konstantinopel door de Turken. De voortvluchtige 
Grieken trokken met hun kunstschatten naar de steden van 
het westen, waar hun kunstzinnigheid van onmiskenbaren in
vloed was. In dienzelfden tijd werd het humanisme door velen 
met geestdrift beleden. Op het hoogtepunt der middeleeuwen 
werd daarop Europa verrast met de tijding van de ontdekking 
van Amerika door Columbus en zes jaren later werd door 
Vasco da Gama de sinds lang gezochte zeeweg naar Oost-Indië 
gevonden, twee gebeurtenissen van onberekenbaren invloed op 
den handel. Eenige tientallen jaren later werd Duitschland en 
daarmede verschillende andere Europeesche landen door de 
reformatie in heftige beroering gebracht. Op hetzelfde tijdstip 
werkten verschillende gunstige factoren mede tot het vestigen 
van een wereldrijk onder het geslacht Habsburg, dat naast 
onmetelijke gebieden in de nieuwe wereld, tevens ook bijna 
half Europa onder één scepter vereenigde. Deze gebeurtenissen 
m o e s t e n een intensiever verkeer op elk gebied in de hand 
werken. Waren de verkeersmiddelen van destijds daarvoor vol
doende? Hoe konden de geleerden met elkaar op grooten af
stand van gedachten wisselen, en hoe konden hun penne-
vruchten, die door de uitvinding van de boekdrukkunst ge
makkelijk verveelvuldigd werden, een doelmatige verspreiding 
vinden? Konden de handelscentra in Augsburg, Nürnberg en 
Keulen op een snelle, betrouwbare wijze berichten wisselen 
met Hamburg, Antwerpen en Milaan? Was het mogelijk, spe
ciaal voor het hoofd van de kerk en van het rijk in dien tijd 
van godsdienstige en politieke beroering zijn bevelen snel te 
verzenden en van andere zijde snel berichten te ontvangen? 
Deze vragen waren voor het huis Habsburg van het grootste 
belang. Napels, Sicilië, Bourgondié en de Nederlanden, het 
verre Spanje en de Oostenrijksche erflanden, Bohemen en 
Hongarije, zij maakten alle deel uit van het groote rijk der 
Habsburgers, wier hoofd de keizerskroon droeg. Voor dit on
metelijke rijk was de vraag van het v e r k e e r s w e z e n van 
het grootste belang. Een internationaal ryk eischte ook een 
internationale post. Nu gold het voor deze onderneming den 
juisten weg te kiezen. Het kwam er op aan mannen van 
verstand met vèrzienden blik te vinden om dit geweldige plan 
uit te voeren en voort te zetten, afgezien van moeilijkheden, 
die zich zouden kunnen voordoen. Deze mannen waren Franz 
von Thurn und Taxis en zijn nakomelingen, de oprichters van 
het internationaal postverkeer, waaraan dit geslacht zijn roem 
en grootheid te danken heeft. Hun voorouders hadden reeds 
op bescheiden schaal de Habsburgers trouw gediend als post
meesters. Zij namen nu op zich door verschillende verdragen 
een regelmatige postverbinding tusschen de Habsburgsche 
landen in het leven te roepen. Twee hoofdverkeerswegen zou
den door deze gebieden loopen, nl. van Granada (Spanje) door 
Frankrijk tot Brussel en vandaar naar het zuiden door 
Duitschland over de Alpen tot Rome en Napels. Op deze 
laatste route, speciaal voor Duischland ingesteld, reist de 
„Ordinaripost" pim. 1550 éénmaal per week van Brussel over 
Flamisoul in het bisdom Luik over Kreuznach naar Trier. 
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Bij Rheinhausen, niet ver van Speler, ging zij over den Rijn 
en verder door Würtemberg naar Augsburg en Innsbruck. 
Van hier buigt een zijweg oostwaarts af naar Weenen; een 
andere weg voert over de Brennerpas naar Italië, van waar 
zij vanuit Milaan, hetzij oostelijk naar Mantua en Venetië, 
hetzij zuidelijk naar Rome en Napels haar weg vervolgt. 
Verschillende zijwegen komen hieruit voort, o. m. van Wöl
stein bij Kreuznach naar Keulen, van Rheinhausen naar Frank
fort, vandaar over Würzburg en Nürnberg naar Rötz in de 
N.Pfalz tot aan de Boheemsche hoofdstad Praag. Nürnberg
Augsburg; Frankf ortKeulenHamburg; HamburgLeipzig
Frankfort worden als postverbindingen genoemd in het begin 
van de 17e eeuw. Langs deze verbindingen had een geregeld 
verkeer plaats, dat onderhouden werd met postkoetsen zoowel 
als met boden te paard. Aan elk van beide was een bepaalde 
afstand toebedeeld. De weg van precies voorgeschreven, even
als de tijd waarin de afstand moest afgelegd worden, benevens 
de uren van vertrek en aankomst. 

(Uit de 16e eeuw bestaat een interessante kaart, waarop de 
verschillende postroutes van de Taxische posten aangegeven 
zijn. Deze kaart werd samengesteld door Rübsam aan de hand 
van de internationale postdienstregeling van Giovanni da 
1' Herba. Ook uit het begin van de 17e eeuw bestaat een zeer 
leerzame postdienstregeling, nl. die van Ottavio Codogno, 
waarvan nog verschillende oplagen behouden zijn. Uit het 
begin van de 17e eeuw dateeren eveneens de brieftarieven en 
dienstorders voor de verschillende postkantoren, waarvan een 
groot aantal van de Duitsche en buitenlandsche kantoren in 
archieven bewaard zijn. Nadere aanwijzingen hierover vindt 
men in het interessante werkje „Postgeschichtliche Dokumente 
des Fürstlich Thurn und Taxischen Zentralarchivs zu Regens
burg (15041909)", auf der Internationalen Ausstellung für 
Buchgewerbe und Graphik zu Leipzig, 1914, von Archivrat 
Dr. Josef Rübsam und Archivassessor Dr. Rudolph Freytag.). 

De regeling voor de postkoetsen gaat terug tot het midden 
van de 17e eeuw, waarin wekelijksche, twee en drie
wekelijksche ritten zijn opgenomen. Op de eene plaats ontving 
de postiljon of koetsier de brieventasch om deze aan de vol
gende halte wederom af te leveren. Op de tusschengelegen 
halte stonden dan postkoets of ruiter te paard gereed om 
direct naar de volgende halteplaats te vertrekken. Speciaal 
stellen en bijhouden betreffende de aankomsten en vertrekken, 
stellen en bijhouden betrefende alle aankomsten en vertrekken, 
er voor zorgen dat deze op tijd plaats hadden en tevens toe

zicht houden op het talrijk personeel, dat 
by het bedrijf betrokken was. Indien 
iemand zich bij de bereden post wenschte 
aan te sluiten, b.v. een beambte, een 
koopman, een kunstenaar of burger, 
moesten ook voor deze lieden paarden 
beschikbaar zijn. Want alle standen der 
bevolking moesten voordeel hebben bij 
het postvervoer. De brief van den burger 
had hetzelfde recht, bij wijze van spre
ken, om snel vervoerd en bezorgd te 
worden als een keizerlijke missive, en 
de vertegenwoordiger van een handels
huis had evenveel recht op een paard als 
de bode van den vorst. De oudste over
eenkomsten geven weliswaar geen uit
drukkelijke voorschriften aan voor het 
vervoer van particuliere brieven en per
sonen, doch reeds bij de oprichting van 
de Taxische post was deze regeling als 
vanzelfsprekend ingevoerd. 

Deze ongeveer waren de verplichtingen 
welke de keizerlijke postmeesters op zich 
moesten nemen en na moesten komen. 
Vierhonderd jaar geleden vond op deze 
wijze een geregeld, goed georganiseerd 
verkeer plaats tusschen Duitschland en 
Spanje, Italië en de Nederlanden, niet
tegenstaande ontelbare moeilijkheden en 
geringe geldelijke steun. Op de moreele 
steun van den keizer en de medewerking 
van zijn familieleden konden Franz von 
Taxis en zijn opvolgers echter steeds 
rekenen. 

Reeds in de eerste regeeringsjaren van Karel V, plm. 1515, 
waren de leden van de uitgebreide familie Von Thurn und 
Taxis met Franz voor de keizerlijke post werkzaam. In dien 
tijd exploiteerde b.v. Simon von Thurn und Taxis de post in 
Spanje, Gabriel te Innsbruck, Anton te Augsburg, Pelegrin te 
Rome, Franz en zijn neef Johann Baptista de post in de 
Nederlanden. Toen Johann Baptista zijn oom als „General
oberstpostmeister" opvolgde, vinden wij wederom d i e n s 
zonen en neven op de belangrijkste plaatsen van het uit
gebreide verkeersgebied werkzaam. Raimond en zijn oom 
Maffeo in Spanje, Johann Anton in Rome, oom Simon te 
Milaan, de broeders Franz en Leonhard in de Nederlanden. 
Een dergelijke eensgezinde en hechte samenwerking droeg in 
niet geringe mate bij tot het doen welslagen van het gemeen
schappelijk werk, dat ieder lid als een familiebelang be
schouwde. Dit was de reden, dat de post van „Generaloberst
postmeister" reeds in de 16e eeuw erfelijk was in het geslacht 
Von Thurn und Taxis, hoewel zij pas in het jaar 1615 
o f f i c i e e l erfelijk verklaard werd. 

Het was voor de Habsburgers van het grootste belang een 
familie te steunen, die reeds sinds lang van haar trouw en 
opoffering had blijk gegeven en die nu haar geheele werk
zaamheid in dienst van het regeerende huis en het rijk wilde 
stellen. Belangrijke rechten en volmachten werden dan ook 
verstrekt ten bate van den nieuwen postdienst. Deze alleen 
had recht van bestaan en geen andere inrichting van dien 
aard mocht opgericht worden. Keizerlijke bevelen gelastten 
alle beambten en onderdanen voor zoover noodig hulp en 
medewerking bij het postvervoer te verleenen. De postmeesters 
haden het recht hun beambten te benoemen en te ontslaan, 
hun gedragingen in den dienst te beoordeelen, benevens, in
dien noodig, straffen toe te dienen, buiten de gewone recht
spraak om. Overal stond de post onder de speciale bescherming 
van den keizer. Zonder deze volmachten was het niet mogelijk 
geweest een dergelijk leger van beambten te besturen en een 
vlugge, regelmatige uitvoering van den dienst te verkrijgen. 
Ruime geldmiddelen waren noodig tot het uitbetalen van het 
personeel, tot aankoop van koetsen en paarden, harnache
menten en uniformen, tot het oprichten van gebouwen voor 
logies en stalling. De post was echter grootendeels aangewezen 
op haar eigen inkomsten. In de beide verdragen uit de jaren 
1504 en 1516 wordt uitdrukkelijk vermeld, dat Franz von 
Thurn und Taxis de geheele verantwoordelijkheid draagt voor 
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alles; volgens het eerste verdrag staat hij daarvoor zelfs borg 
met zijn persoon en zijn leven. 

Het spreekt vanzelf, dat, indien men het postverkeer 
tusschen particulieren wilde bevorderen, men geen hooge 
tarieven moest berekenen. Het was van het grootste belang 
dat ook de burgerij zich van dit middel tot briefwisseling 
zooveel mogelijk zou bedienen. Des te meer kon men op haar 
steun en voorspraak rekenen, wanneer zich moeilijkheden 
voordeden. Want moeilijkheden van allerlei aard deden zich 
gedurende de eeuwen, dat het geslacht Von Thurn und Taxis 
de posterijen exploiteerde, voortdurend voor. Het geregeld 
verkeer op korten zoowel a h langen afstand stond aan allerlei 
tegenslagen en gevaren bloot. De wegen, die meestal, vooral 
's winters, in zeer slechten staat verkeerden, voerden veelal 
door uitgestrekte verlaten gebieden, waar roofdieren rond
dwaalden en rooverbenden. Dikwijls was over een twintigtal 
mijlen geen huis te bekennen; dammen en bruggen waren 
slecht onderhouden of ontbraken. Een omweg te maken, of 
zich te wagen in de bosschen of moerassen, stond gelijk aan 
zelfmoord. Zelfs in het begin der 18e eeuw heerschten der
gelijke toestanden nog, b.v. in Pruisen, hetgeen koning Fried
rich Wilhelm ondervond toen hij in 1723 de oprichting van 
een postverkeer voor de provmcie Oost-Pruisen gelastte, dat 
na het overwinnen van vele moeilijkheden en met groote 
kosten eindelijk tot stand kwam. Des te meer bewondering 
moest men hebben voor hetgeen de Taxische post reeds 200 
jaar presteerde. Behalve bovengenoemde moeilijkheden, moet 
men ook de eindelooze geschillen en voortdurende oorlogen in 
het rijk en in de Habsburgsche erflanden in aanmerking 
nemen: tegen de opstandige vorsten en steden van het 
Duitsche Rijk, tegen de Turken in Hongarije en Afrika en 
tegen de vorsten in Frankrijk en Italié. Soms werd de oorlogs
fakkel in een provincie ontstoken, dan weer laaiden de 
vlammen in het geheele rijk omhoog. Hierbij voege men nog 
de langdurige twisten met de verschillende staten van het 
rijk. Deze vonden dat de keizerlijke verordeningen inbreuk 
maakten op hun landsrechten, welke zij meer en meer 
wenschten uit te breiden ten nadeele van 's keizers macht; 
o. m. maakten zü bezwaar tegen de volmachten aan de fa
milie Taxis verleend en trachtten zij de uitvoering daarvan 
Le verhinderen. De godsdiensttwisten in de 16e eeuw droegen 
ook het hunne er toe bij om den strijd aan te wakkeren en 
velen zagen met leede oogen, dat een katholiek geslacht op 
een dergelijke wijze door den keizer werd bevoordeeld. Maar 
kalm aanvaardden de leden van dit geslacht den strijd, welke 
hun werd opgedrongen; zij voerden hem met overleg, minder 
met woorden dan door daden, en het eindresultaat was in hun 
voordeel. Zelfs hun grootste tegenstanders moesten later toe
geven, dat de Taxische poststations goed ingericht en bestuurd 
waren. De burgerij moest zich ook gewonnen geven, nu zij 
de bewijzen kreeg, dat het brieven verkeer op een vlugge, 
betrouwbare wijze plaats vond over groote afstanden en met 
betrekkelijk geringe kosten, terwijl aan het personenvervoer 
veel minder kosten en gevaren verbonden waren dan voorheen. 

De verschillende landen, welke tot de Oostenrijksche hege
monie behoorden, zagen de noodzakelijkheid van het op
richten van posten in. De Turken hadden Hongarije voor het 
grootste gedeelte veroverd en stonden op het punt Oostenrijk 
en aangrenzende landen binnen te dringen. Tweemaal, in de 
jaren 1522 en 1542, besloot de rijksdag tot het oprichten van 
een veldpost tusschen Nürnberg en Weenen, doch beide 
pogingen mislukten, waardoor het succes der Taxische post 
des te meer opviel. 

Reeds eerder werd opgemerkt, dat de reisduur over ver
schillende afstanden precies was vastgesteld. De afstand 
Brussel-Innsbrück moest in den zomer in viJf dagen, in den 
winter in zes dagen, de afstand Weenen-Rome op de heenreis 
in vijf en een halven dag, op de terugreis in zes dagen af
gelegd worden. De afstand Brussel-Parijs moest een koerier 
's zomers in 36 uur, 's winters in 40 uur afleggen, hetgeen 
den toestand der wegen in aanmerking genomen niet over
dreven lang is. Veel vlugger werden dikwijls groote afstanden 
afgelegd, indien belangrijke berichten overgebracht moesten 
worden. Op 28 Juni 1519 riepen de keurvorsten Karel V in 
Frankfort a. M. uit tot keizer; reeds twee etmalen later 
bracht Johann Baptista von Thurn und Taxis zijn heer dit 
heugelijk bericht te Augsburg. Ten onrechte hebben tegen

standers van de Taxische post geklaagd over de hooge prijzen 
die voor het vervoer van brieven berekend werden. Aan het 
einde der 18e eeuw betaalde men voor een brief van Mannheim 
naar Marburg 6, naar Hamburg 12 kreuzer; voor den 
grooteren afstand van Hamburg naar Nürnberg (70 mijlen) 
werd eveneens 12 kreuzer berekend, tot aan de Bodensee (100 
mijlen) 18 kreuzer. Daarentegen kostte een brief van Nürn
berg naar Berlijn, dus over een afstand welke ongeveer die 
van Nürnberg naar Hamblirg bedroeg, 27 kreuzer, want 
alleen het eerste gedeelte van den weg viel onder het beheer 
van de Taxische post; het verdere vervoer viel onder de 
Brandenburgsche landspost. Indien deze brief echter over 
Leipzig werd vervoerd, dus over een gedeelte van den weg 
door de Saksische post, dan steeg zelfs het port tot 35 kreuzer. 

Voor zoover er van „posten" sprake kan zijn, bezat vóór 
de oprichting van de Taxische post ieder land en iedere stad 
van beteekenis een soort van primitief postverkeer. Er bestond 
b.v. een Fransche post ten gerieve van den koning van Frank
rijk; in Pruisen bestond de zg. Duitsche Heerenpost („Deutsch
herrenpost"), doch met de oprichting van de Taxische post 
ontstond een i n t e r n a t i o n a a l lichaam, dat ten gerieve 
van landen en volkeren het brief- en personenverkeer regelde. 
Tevens bood de Taxische post waarborgen voor de verzekering 
van het briefgeheim, dat maar al te dikwijls vroeger werd 
geschonden, zelfs op hoog bevel (b.v. onder Lodewijk XI van 
Frankrijk). 

Het uniform van de Thurn und Taxische 
postiljons. 

Het buis was gemaakt van donkerblauw laken met gele 
panden. De zwarte kraag en mouwopslagen waren met geel 
gepassementeerd. Om den linker bovenarm werd een gele band 
gedragen, voorzien van het vorstelijk wapen. De posthoorn 
werd over den schouder gedragen aan een zwart-geel wollen 
snoer, voorzien van kwasten. De geel lederen rijbroek werd in 
de rij laarzen gedragen, die voorzien waren van riemsporen. 
De knoopen van het uniform waren verguld, en voorzien van 
een posthoorn. Op het hoofd werd een hooge zwart gelakte 
hoed gedragen, voorzien van een breede gouden band, die van 
voren een rozet vormde. De jassen waren van donkergrys 
laken gemaakt, met rood gevoerd en voorzien van een staande 
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gele kraag. Alleen bij slecht weder mochten rijbroeken van 
donkergrijs laken, geel gepassementeerd en van een lederen 
doublure voorzien, gedragen vi^oiden. Indien de postiljons een 
onberispelijken staat van dienst bezaten, kregen zij gouden 
strepen (chevrons) op den linkerarm, en tevens een extra
toelage van twee thaler per maand. 

(Uit: „Deutscher PostAlmanach für das Jahr 1847", von 
W. Gorges. Braunschweig). 

BRAZILIË. 

Uit^ifleïi 

Herinneringszegel, ter 
gelegenheid van 't eeuw
feest van de stichting 
der stad Vassouras: 

200 reis, rood. 
Het papier draagt het 

watermerk Zuiderkruis. 

CHINA. 

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

ANDORRA (Spaansche kantoren). 
De 30 centimes der uitgifte 1929 verscheen in zwartbruin 

(vroeger sepia). 
ANGOLA (Februari 1933). 
Aanvullende waarden in het nieuwe Cerestype: 

1 centavo, geelbruin. 
5 centavos, bruingroen. 

10 „ violet. 
ARGENTINIË. 
Ter herinnering aan het 50jarig bestaan der stad La Plata 

verscheen een speciale serie in onderstaande waarden: 
3 centavos, geelgroen en bruinlila. 

10 „ oranje en bruinviolet. 
15 „ blauw. 
20 „ lila en geelbruin. 
30 „ groen en bruinlila. 

Met uitzondering van de 10 centavos, staand formaat, zijn 
alle waarden gedrukt in liggend formaat. 

De 3 cenavos geeft een gezicht op de haven, de 10 c. het 
portret van president Julio A. Roca, de 15 en 20 c. het 
gemeentehuis, resp. de kathedraal, en de 30 c. het portret van 
dr. Dardo Rocha, den stichter der stad. Op alle waarden komt 
de tekst voor: Cincuentenario de la fundacion de la Cuidad de 
La Plata  19de Noviembre 1882  1932". 

Het Bulletin Mensuel van Februari j.1. meldt de volgende 
dienstopdrukken in den thans toegepasten grooteren druk, alle 
op het San Martin type (zonder punt onder de C): 

M.C. op 10 centavos, grijsgroen. 
30 „ lilabruin. 

M.H. „ 10 „ grijsgroen. 
M.M. „ 20 „ ultramarijn. 

AUSTRALIË. 
Frankeerzegel in het koerseerend koningstype: 

1 shilling 4 pence, blauwgroen. 
Papier met het nieuwe watermerk C of A en kroon. 
Dienstzegel, opdruk O S op koerseerend frankeerzegel: 

5 pence, geelbruin. 
Zelfde watermerk. 
AZOREN. 
Opdruk landsnaam op frankeerzegel van Portugal in het 

Cerestype: 
48 centavos, rose. 

BELGIË. 
De 75 centimes sepia van 1932, Yvert nr 

têtebêche paartjes. 
Den heer Van Caspel dank voor toezending 

341, verscheen in 

mrwt 

Herinneringszegels volgens afbeelding, portret van wijlen 
Tan YenKai, hoofd van den uitvoerenden raad: 

2 cents, olijfgroen. 
5 „ groen. 

25 „ violetblauw. 
1 dollar, rood. 

Dezelfde zegels zijn verschenen met opdrukken voor het 
uitsluitend gebruik in de provincies Sinkiang en Yunnan. 

Onze correspondent in het verre oosten, de heer Mulder, 
wien wij de onverwijlde toezending dezer zegels danken, 
schrijft nog, dat zy werden uitgegeven ter gelegenheid van de 
voltooiing van een bouwwerk ter herinnering aan genoemden 
generaal, een van de vooraanstaande Chineesehe staatslieden 
in de eerste jaren der republiek. Tan YenKai overleed in 1930. 

Over de in het Januarinummer vermelde luchtpostzegels in 
nieuwe, afgebeelde teekening, meldt de heer Mulder nog, dat 
het vliegtuig is geteekend boven den Chineeschen muur bij 
Shanhaikwan, de plaats, onlangs door de Japanners bezet. 

Het Inschrift, van rechts naar links lezend, luidt: „Chi
neesehe Republiek  Vliegpostzegel". De vier karakters in den 
rechterhoek vormen de waardeaanduiding. 

Genoemden heer dank voor zijn berichten. 
EGYPTE. 

Ter gelegenheid van het 
m Cairo gehouden inter
nationaal spoorwegcongres 
verscheen een serie van 4 
waarden, alle met zwart 
middenstuk: 

5 mill., kastanjebruin. 
13 „ rood. 
15 „ violet. 
20 „ blauw. 

Men ziet er verschillende typen van locomotieven op af
gebeeld; aan den voet staat vermeld „Congres international 
des chemins de fer  1933", gevolgd door hetzelfde in het 
Arabisch. 

Het papier draagt het watermerk kroon en halve maan. 

■ I D e e e r s t v e r s c h e n e n B r i t s c h e K o l o n i a l e Z e g e l s . Ik maak hiermede bekend, dat ik uit elkaar heb gehaald een waardevolle collectie, 
waarvan de zegels alle in goede conditie zijn — Mooie zichtzendingen kunnen op verzoek toegezonden worden tegen eenderde van den catalogusprijs. 
Referentien verzocht — J. B I R D , ö W e s t Hil 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. (162) IJ 
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Van de laagste waarde bedraagt het oplaagcgfer 202.000 
stuks; van de andere elk 52000 exemplaren. 

Luchtpostzegels in nieuwe teekening, vliegtuig boven de 
Pyramiden: 

1 millième, oranje en zwart. 
2 millièmes, grijs en zwart 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
200 

, sepila en zwart . 
, geelgroen en zwar t . 
, roodbruin en zwart . 
, donkergroen en zwar t 
, blauw en zwart . 
, violet en zwar t 
, rood en zwar t . 
, violet en bruin. 
, donkergroen en bruin. 
, blauw en bruin. 
, rood en bruin. 
, oranje en bruin. 
, grijs en bruin. 
, blauw en groenblauw. 
, sepia en groenblauw. 
, oranje en groenblauw. 
, violet en groenblauw. 
, rood en groenblauw. 

FRANKRIJK. 
Pakketpostzegels in het type van 1926: 

1 franc 45, bruin op geel. (Apport ä la gare). 
1 franc 45, groengeel. (Livraison par expres). 

GUATEMALA. 
Luchtpostzegel, opdruk Aereo / Interior / 1933 in groen, 

op frankeerzegel van 1929 (Yvert nr, 235): 
4 centavos, donkergeel. 

INDOCHINA. 
Dienstzegels, opdruk Service, op frankeerzegels der koer

seerende uitgifte: 
1 centime, sepia. 20 centimes, rose. 
2 
3 
4 

. 5 
6 

10 
15 

centimes 

De opdruk is 
in rood 

groen. 
bruin. 
blauw. 
lila. 
rood. 
blauw. 
sepia. 

n blauw 

21 
25 
30 
50 
60 

1 
2 

aangebrach t . 

j > 

>ï 

pias t re . 
pias t res . 
op de 4 

• 

grijsgroen. 
lila. 
geelbruin. 
sepia 
lila. 
geelgroen. 
rood. 

en 10 centimes 

ITALIË. 
Pakketpostzegel, koerseerend type, watermerk kroon: 

20 lires, bruinviolet. 
MALEDIVEN. 
Voor deze eilandengroep, gelegen ten zuidwesten van Ceylon, 

werd de oude teekening van 1909 hersteld, zij het in her
gravure. 

Te melden zijn: 
2 cents, grijs. 
3 „ roodbruin. 

10 „ groen. 
De nieuwe zegels zijn vervaardigd naar het rotogravure 

procédé; het papier draagt over een geheel vel horizontaal 
meerdere malen ,,Harrison and Sons London" in schrijfletters. 

MARTINIQUE. 

lipiiiüiiviiiivn« wmmmmmmmmmmm 

!=r w 

'j^T^^^^^Pos u's'^^^^^fv?^ ' 

m ttHHtHMÉIMII 

U\ltTlMOl 1 !=* 

Frankeerzegels in nieuwe teekeningen: 
1 centime, lood op rose. 
2 centimes, blauwgroen. 
4 „ grijsgroen. 
5 ., wijnrood. 

10 „ zwart op rose. 
15 „ zwart op roodoranje. 
20 ,, roodbruin. 
25 „ lila. 
30 „ geelgroen. 
40 „ donkerbruin. 
45 „ bruin. 
50 „ rood. 
65 „ rood op groen. 
75 „ bruin. 
90 „ rose. 

1 franc, zwart op groen. 
ly, francs, blauw. 
2 „ blauw op groen. 
3 „ lila. 
5 „ rood op rose. 

10 „ blauw op blauw. 
20 „ rood op geel. 

Portzegels, volgens afbeelding: 
5 centimes, blauw op groen. 

[MARTlNlÖlJEl i 

X TiMBßF TAXI a ■ 
' 1 . . .. 

«MMÉÉ 

10 
20 ,; 
25 
30 
45 
50 
60 

1 franc, 
2 francs, 
3 

roodbruin. 
blauw. 
rood op rose. 
violet. 
lood op geel. 
bruin. 
groen. 
zwart op roodoranje. 
wijnrood. 
blauw op blauw. 

Maison Fischer te Parijs dank voor toezending. 
MONACO. 
Frankeerzegel in het koerseerend wapentype: 

3 centimes, violet. 
NICARAGUA. 
Het Bulletin Mensuel van Februari j.l. meldt onderstaande 

luchtpostzegels, verkregen door den drieregeligen opdruk 
„Correo Aéreo Interior  1932 Vale " op verschillende 
frankeerzegels der uitgiften 19221931. 

Op gezag van genoemd blad noteeren wij: 
0.01 op 2 centavos, karmijn. 

„ lichtblauw. 
„ blauw. 
„ bruingrijs. 
„ lichtbruin. 
„ bruinrood. 
„ rood. 
„ oranje. 
„ violet. 
„ violet, 

groen, 
groen, 

colon, geel. 
geel. 

De oplaag zou bedragen 5000 stuks voor elk der waarden 
0.01 tot en met 0.16, voor de overige 2500 stuks elk. 

PANAMA (Februari 1933). 
Opdruk Habilitada in rood op onderstaande frankeerzegels 

van 1926: 

0.02 , 
0.03 , 
0.04 , 
0.05 , 
0.06 , 
0.08 , 
0.16 , 
0.24 , 
0.25 , 
0.32 , 
0.40 , 
0.50 , 
1.00 , 

, 3 
, 4 
, 5 
, 6 
. 10 
, 15 
, 20 
. 25 
, 25 
, 50 
, 50 
, 1 
, 1 
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0.50 
1 
1.50 
2 
5 

peso 
pesos 

op 
>J 

>ï 

4 
8 

12 
16 
20 

% centesimo, oranje. 
1 „ groen. ^ 

10 op 15 centesimos, ultramarijn. 
PANAMA (Kanaalzone). 
De 14 cents donkerblauw (Yvert nr. 70) verscheen thans op 

blauw, in plaats van op wit papier. 
PAPUA. 
Aanvullingswaarde op de nieuwe serie, beschreven in het 

vorige nummer: 
1 shilling 3 pence, bruinviolet en zwart. 

Het zegelbeeld stelt de lakatoi (zeilboot) voor; het is ge
drukt in staand formaat. 

PARAGUAY. 
Opdrukken op de Zeppelin-zegels van 1932, Yvert nrs. 51-55: 

pesos, ultramarijn. 
„ rood. 
„ groen. 
„ violet. 
„ geelbruin. 

Bovendien dragen deze zegels den nieuwjaarswensch „Pelixi 
Ano Nuevo 1933", welk grapje men ook het vorige jaar heeft 
uitgehaald met de frankeerzegels van 1930 (Yv. nrs. 306-308). 

RHODES (Januari 1933). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, doch met 

den naam van den graveur aan den voet: 
5 centimes, lila. 

10 „ grijsbruin. 
30 „ blauw. 

5 lires, lila. 
10 „ bruinolijf. 

SPANJE. 
Wij geven hierbij de afbeelding van de in 

het vorige nummer vermelde 1 centimo, 
blauwgroen. 

Het zegel is ongetand; geen controle
getal op de achterzijde. 

Toeslagzegel in de koerseerende teeke-
ning, tekst Ayuntamiento de Barcelona, 
serie 2a: 

5 centimes, rood en geel. 
Den heer ir. Reus te Barcelona dank voor 

toezending en bericht. 
SWAZILAND. 
Portzegels in het koerseerend koloniaal type, opschrift 

Swaziland Protectorate: 
1 penny, karmijn. 
2 pence, violet. 

TRANSJORDANIE. 

wS^^^mM 

Iffl̂  
SIZOA'-AKÏSÏ«« 

i 
^ ^ 

De in het vorige nummer aangekondigde nieuwe serie is 
bereids verschenen. Zij is bedoeld als reclame-middel om dit 
oer-oude land meer bekend te maken bij den toerist; de op
laag is beperkt. 

Te melden zijn: 
1 millième, bruinlila en zwart. 
2 millièmes, lila en zwart. 
3 „ groen. 
4 „ grijsbruin en zwart. 

5 millièmes, oranje en zwart. 
10 „ karmijn. 
15 „ blauw. 
20 „ olijfgroen en zwart. 
50 „ lila en zwart. 
90 „ oranjegeel en zwart. 

100 „ . blauw en zwart. 
200 „ violet en zwart. 
500 „ bruin en rose. 

1 pond, groen en zwart. (Emir Abdullah). 
Op de andere waarden zijn verschillende bezienswaardig

heden afgebeeld, o.a. de tempel van Artemis. In een volgend 
nummer hopen wij aan deze interessante beelden een af
zonderlijke bespreking te kunnen wijden. 

Het papier draagt het meervoudig watermerk C A in sier-
schrift. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 

Frankeerzegel in het type van de uitgifte 
1932, portret van Miroslav Tyrs, den grond
vester der Sokols: 

60 heller, violet. 
Op de nieuwe teekening komen de jaar

tallen 1832 1932 niet voor. 

VENEZUELA. 
Dienstzegels, geperforeerde letters G N, in de koerseerende 

frankeerzegels op het z.g. veiligheidspapier: 
25 centimes, vermiljoen. 
40 „ donkerblauw. 
50 „ olijfgroen. 
1 bolivar, lichtblauw. 

Dienst-luchtpostzegels, zelfde perforatie in de luchtpost
zegels van 1932 (veiligheidspapier): 

5 centimos, bruin. 
10 „ geel. 
15 „ grijsblauw. 
70 „ karmijn. 
1 b. 80 c , ultramarijn. 

v. B. 

XeVcnVacMcn 
^leuiVc Uitgiften 1 

ARGENTINIË. 
Het voornemen bestaat de St. Martin-teekening door andere 

te vervangen: landsproducten, kiekjes op het industrieele 
leven, enz., teneinde een en ander meer bekend te maken in 
het buitenland. 

BELGIË. 
De heer Van Caspel te Laeken zendt ons een afbeelding van 

het met den eersten prijs bekroonde ontwerp van het op te 
richten monument „Ter eere van de infanterie", waarvoor de 
verzamelaars hun penningske hebben geofferd. 

Dit ontwerp is afkomstig van den beeldhouwer Vereycken 
en den architect A. Demol. 

La Revue Postale meldt, dat het ppstbestuur op 5 Januari 
j.1. in de landsdrukkerij te Mechelen 20.000 stel Orval-zegels 
met kroontjesopdruk heeft laten verbranden, nadat er eerst 
nog sprake van was geweest, de zegels voor een liefdadig doel 
nogmaals te overdrukken. 

CHILI. 
Binnenkort verschijnt een serie luchtpostzegels in de 

waarden 10 centavos tot 50 pesos, naar een teekening die als 
de best-geslaagde wordt beschouwd van een desbetreffenden 
prijsvraag. 
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CUBA. 
Hier is een weldadigheidsserie te verwachten, waarvan de 

netto-opbrengst bestemd is tot leniging van den nood, veroor
zaakt door den springvloed, die Santa Cruz del Sur teisterde. 

DUITSCHLAND. 
Ultimo Maart a.s. zijn onderstaande dienstzegels niet meer 

geldig voor het frankeeren van dienstcorrespondentie: 
Serie 1923: 3. 5, 10, 20 rijkspiennig (cyferteekening). 
Serie 1924: 3, 5, 10, 20, 30, 40 rijkspfennig (adelaarstype), 

60 en 80 pfennig (Von Stephan). 
HONGARIJE. 
De serie op 25 April 1932 uitgegeven ter herinnering aan 

de heilige Elizabeth is met het einde van genoemd jaar buiten 
omloop gesteld. 

ITALIË. 
L' Union Postale van Januari j.1. meldt, dat de volgende 

zegels met 1 Februari 1933 buiten koers werden gesteld: 
Serie Dante Alighieri en de serie Garibaldi (van beide series 

de frankeer- en luchtpostzegels). 
POLEN. 
Binnen enkele maanden zullen hier dienstzegels verschijnen, 

zulks in verband met de dan van kracht wordende bepaling, 
dat dienstcorrespondentie gefrankeerd moet worden. 

VATICAANSCHE STAD. 
Het „Heilig Jaar" 1933 zal gevierd worden met een speciale 

serie, evenals Italië deed in 1924. 
V. B. 

NEDERLAND. 
Zegels van 10 en 15 gulden! 
De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 14 of 15 Februari 

meldde oner de rubriek Post en Telegrafie: Voor de fran
keering van luchtpostpakketten wordt de uitgifte van fran-
keerzegels van 10 en 15 gulden voorbereid. 

Wij hebben aan het Persbureau der P.T.T. naar de waarheid 
van dit bericht' geinformeerd, dat, naar ongetwijfeld aller 
wensch is, ontkennend zal luiden. Twee zegels samen voor 
ƒ25,—, en dat in deze tijden! 

Het bericht blijkt helaas op waarheid te berusten. Het 
Persbureau schreef ons het volgende: 

„In antwoord op uw schrijven deel ik u mede, dat inderdaad 
in beginsel besloten is tot uitgifte van frankeerzegels van 
ƒ 10,— en ƒ 15,—, waaraan behoefte bestaat voor de fran
keering van luchtpostpakketten. 

De uitvoering bevindt zich echter nog in het eerste stadium 
van voorbereiding, zoodat nadere inlichtingen nog niet kunnen 
worden verstrekt." 

Wij hadden nog gevraagd of het de bedoeling v/as, dio waar
den als gewone frankeerzegels of als luchtpostzegels ii.t te 
geven; in bovenstaanden brief wordt van f r a n k e e r z e g e l s 
gesproken. 

Ook het Vredeszegel verschijnt. 
In „De Nederlandsche Mercuur" van 9 Februari vonden wiJ 

opgenomen het werkplan der posterijen voor dit jaar. Na de 
vermelding van de zegels van 10 en 15 gld. gaat het bericht 
voort: „Behalve de aanmaak van deze zegels staat op het 
werkplan voor dit jaar de uitgifte van een v r e d e s p o s t -
z e g e l en van bijzondere frankeerzegels ter herdenking van 
het vierde eeuwfeest van de geboorte van prins Willem van 
Oranje, welke zonder toeslag boven de frankeerwaarde zullen 
worden verkocht; voorts bijzondere zegels, waarvan de extra 
opbrengst ten bate komt van het Nederlandsche reddings
wezen. Inmiddels verschenen reeds crisisbriefkaarten ten bate 

van het Nationaal Crisiscomité. Ten slotte de jaarlijksche uit
gifte van weldadigheidszegels." 

Hieruit blijkt, dat we dus dit jaar ook het vredeszegel 
kunnen verwachten. 

De Prins Willem van Oranje-zegels. 
Naar De Philatelist meldt werd op de adressen van de 

Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging en de Postzegel-
vereeniging „Contact schept Kracht" het volgende antwoord 
ontvangen: 

„1. Voor de door u bedoelde herdenkingspostzegels zal geen 
toeslag boven de frankeerwaarde worden geheven. 

2. Gedurende de maand April zullen in deze frankeerwaar-
den uitsluitend bovengenoemde zegels op de kantoren der pos
terijen worden verkocht, tenzf het publiek uitdrukkelijk ge
wone frankeerzegels verlangt. Na afloop van die maand zullen 
de Prins Willem van Oranje-zegels alleen worden verkocht 
indien het publiek deze vraagt." 

Nieuwe oplaagletters. 
3 cent K; 21 cent .C. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
12K cent E: L 367, tanding Gl. 
21 cent C: 398, „ GL 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
l'A cent F : nr. 89, 2 z, r o 11 a n d i n g. 
2 cent K: nr. 125, 2z. r o l t a n d i n g . 
3 cent K: nr. 168, 2z. r o l t a n d i n g . 
Opvallend is het verschijnen van de ly, cent F met nr. 89; 

hetzelfde nummer was al bekend van de 3 cent H. Dergelijke 
vergissingen, die in het begin van de plaatnummeiTeeks nogal 
eens voorkwamen, zijn tegenwoordig zeldzaam. 

Afwijkingen. 
De Jieer Melsert, Den Haag, toont ons een strip van 3 van 

de koerseerende 73^ cent rood, oplaag B, uit den rechteronder-
hoek van het vel. Vóór het bedrukken was van dit vel een 
hoek omgevouwen, zoodat op de gom zijn afgedrukt: een deel 
van de randlijnen, een van de oplaagletters B en nog een halve 
letter, en van het laatste zegel de geheele waarde-aanduiding; 
ook van het voorlaatste zegel ontbreekt nog een deel van 
de teekening. Het laatste zegel zelf toont dus alleen het por
tret van de koningin met de inscripties in den dubbelen cirkel 
daaromheen, en de boekversieringen, de rest van het zegel is 
wit. Opvallend is, dat de perforatie geheel normaal is; de 
hoek is dus terug-gevouwen vóórdat het vel geperforeerd werd. 

Wij wenschen den heer Melsert geluk met het bezit van deze 
afwijking; die in zoo duidelijken vorm zelden voorkomt. Wel 
vindt men nu on dan kleinere omgeslagen hoekjes, bijna al
tijd zijn dan de zegels zelf intact. 

De luchtpost naar Indië. 
Een geleidelijke maar langzame stijging valt in het lucht-

postvervoer naar Indië waar te nemen. Het gemiddelde post
vervoer per vlucht bedroeg: 

1931: 1932: 
October 226 kg. 250 kg. 
November 233 kg. 267 kg. 
December 271 kg. 321 kg. 

In overweging is uitbreiding van het luchtpost-pakketten-
vervoer ook tot tusschenliggende landen, waarover thans met 
de Indische administratie overleg wordt gepleegd. 

Statistiekzegels op „petits paquets". 
Wij kunnen weer een nieuw soort zegels op onze correspon

dentie vinden, n.1. statistiekzegels. De postpakketten en de 
voor enkele jaren ingevoerde „pakjes" of „petits paquets" 
worden, naar de heer Van der Willigen ons schreef, sinds kort 
in de handelsstatistieken opgenomen, en daarvoor is per pak
ket 4 cent verschuldigd. De heer Van der W. bezit, afkomstig 
van een pakje, een statistiekzegel van 4 cent, geplakt naast 
een portzegel van 25 cent, dat het bedrag van de inklaring 
aangaf. Beide zegels zijn met het gewone poststempel ver
nietigd; dóór de post werd 29 cent ingevorderd. 

Dergelijke zegels van postpakketten zijn mogelijk over 
eenigen tijd in de Rijksveilingen te vinden. 
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NED.-INDIE. 
De nieuwe 12 y> cent. 
In het Maandblad van het vorig jaar (blz. 207) berichtten 

wij uit goede bron: „De lagere waarden (van de nieuwe serie) 
zullen worden uitgevoerd in z.g. uit- of doorloopende kleuren, 
d.w.z. dat de kleur doorloopt als de zegels met water in aan
raking komen. Het is een nieuw procédé, waardoor het moge
lijk is geworden, ook plaatdrukzegels in losse kleuren te 
drukken, hetgeen tevoren niet mogelijk was." 

Wü hebben enkele van de nieuwe zegels afgeweekt en goed 
met water in aanraking gebracht, van uitloopen van de kleur 
echter geen spoor! Zelfs na behandeling met zuren en loog 
was de kleur nog even vast als tevoren. De vroegere mede-
deeling moet dus op een misverstand berusten, óf men heeft 
achteraf toch dit procédé niet toegepast. 

De laatstgenoemde behandeling had echter wel een ander 
merkwaardig gevolg, n.1. dat het zegel ging krimpen. De 
hoogte werd 19 mm. inplaats van de vroegere 23 mm.; de 
breedte werd 20 mm. De 'tanding langs de zijkanten kromp 
daardoor in van 12>!; tot 15. De teekening van het zegel bleef 
even duidelijk als tevoren. 

Men kan de nieuwe zegels dus veilig afweeken. 
Wel verschijnen er hier en daar in het papier blauwe vlek

jes, die in water echter weer snel verdwijnen. 
Zooeven ontvangen wij van dr. Borel een brief met ver

klaring. 
De nu in gebruik genomen zegels van 12>^ cent zijn ver

vaardigd volgens een nieuw procédé, waarbij, als de kleur met 
water in aanraking komt, deze uitloopt en een anders ge
kleurde plek achterlaat. Maar die gekleurde vlek lost bij ver
der nat maken eenvoudig ook w-eer op, zoodat men dan een 
normaal gekleurd zegel overhoudt, waarmee dus ook het ge-
heele procédé zijn waarde verliest. De firma Enschedé zag dit 
natuurlijk zelf ook in en heeft verdere proeven genomen, met 
het gevolg dat nu de zegels op de vroegere w^jze in l o s 
l a t e n d e kleuren gedrukt zullen worden. 

Omdat de zegels in rotogravure zijn uitgevoerd, was eerst 
dit oude procédé bij dezen druk niet mogelijk, maar dit is nu 
toch gelukt. Bij dit drukprocédé kunnen de kleuren ook veel 
mooier worden genomen. 

De eerste oplaag van de 12 K cent, met vaste kleur, is dus 
anders dan de definitieve latere zegels, die loslatende kleuren 
krijgen. 

De kleuren van de overige zegels zijn nu ook vastgesteld; 
deze worden als volgt: 

12>3 cent donkeroranje; 40 cent lichtgroen; 
15 cent blauw; 50 cent grijs; 
20 cent donkermagenta; 60 cent blauw; 
25 cent blauwgroen; 80 cent rood; 
30 cent grijs; 1 gulden paars; 
32l/i cent geelsepia; 1,75 gulden lichtgroen; 
35 cent paars; 2,50 gulden donkermagenta. 
Het ligt in de bedoeling, al deze nieuwe waarden in den 

loop van dit jaar in Indiè te ontvangen. 
Van de lagere waarden in andere teekening zijn de proeven 

nog niet in Indië; de uitgifte daarvan zal dus nog wel even 
duren. 

Voor zoover wij vernamen vallen de nieuwe zegels van 
12>2 cent in Indië zeer in den smaak. Men schrijft ons nog, 
dat de teekening zoo keurig is uitgevallen, en dat Nederland 
hieraan wel eens een voorbeeld mocht nemen. 

Het zegel is ondertusschen aan de Nederlandsche verzame
laar sloketten verkrijgbaar. 

De 5 cent in twee tinten. 
De heer John Goede te Amsterdam zond ons enkele zegels 

van 5 cent groen in de koerseerende teekening, die duidelijke 
verschillen in tint vertoonden. De oudste, nog op het geel
achtige papier gedrukt, waren zeer donkergroen, de latere op 
wit papier hadden een veel lichter groene tint. Het verschil 
is wel de moeite waard om bekend gemaakt te worden. 

Mutaties. 
Twee ambtenaren gaan den dienst verlaten, aan wie het 

Maandblad veel verplicht is, namelijk de heer J. H. Bosch, 
hoofd van het bedrijf der posterijen, en de heer A. C. Forbes 
Wels, de beheerder van het Indische Postmuseum. Dank zu 

hun welwillende medewerking kon het Maandblad, door be
middeling van dr. Borel, den laatsten tijd steeds vooraan zijn 
met het Indische nieuws, waarvoor wy hun hierbij onzen dank 
betuigen! 

Wij hopen dat hun opvolgers zich even verdienstelijk jegens 
het Maandblad zullen maken. 

CURACAO. 
Afwijking. 
In „De Philatelist" wordt uit Curagao de vondst gemeld 

van een vel van de koerseerende 10 cent, waarbij de horizontale 
perforatie tusschen twee zegelrijen achterwege is gebleven. 

'ostetuWkeiL. I 
HMIUHIIJIIIIIIWIimMU 

BUITENLAND. 
ANGOLA. 
Bern verdeelde een nieuwe briefkaart van 85 c. rose op 

zeemkleurig karton. De vrouwenfiguur in den stempel is iets 
gewijzigd; het woord correo, tot nu toe vertikaal naast die 
tiguur, is nu vervallen, doch in den bovensten schriftband 
terecht gekomen. Dat Inschrift luidt nu „Portugal Correo" in 
plaats van ,,Republica Portuguesa". Aan weerszijden van den 
naam Angola in den ondersten schriftband staan nu sterretjes. 

BELGIË. 
Eveneens werd door Bern rondgezonden een briefkaart van 

1 fr. rood op groenachtig kanton. Klein formaat, met leeuw 
in den stempel. 

Voorts een kaart groot formaat van 50 c. blauw op wit 
karton, voorzien van een olijfgelen rand, bestaande uit aan
eengesloten driehoekjes en van een afbeelding groot 41:83 van 
kardinaal Mercier in lila op de linkerzijde. Deze kaart wordt 
verkocht met een toeslag van 50 c. en is geldig voor binnen-
en buitenlandsch verkeer tot 9 December 1933. 

CANADA. 
In de December-aflevering van verleden jaar werden de 

prentbriefkaarten nrs. 301 t.m. 309 en 311 op kaarten van 2 c. 
bruingrijs gemeld. De toen uitgesproken vrees (door Die Ganz
sache) dat er nog wel veel meer zouden opduiken, is bewaar
heid en van Berlijn worden mij gemeld de nrs. 51 t.m. 55, 101 
t.m. 108, 151 t.m. 156, 201 t.m. 203, 310, 351 t.m. 354, 401 t.m. 
404, 451 t.m. 461, 501 t.m. 510. Al deze kaarten dragen slechts 
een Engelschen tekst. De bovendien nog verschenen kaarten 
genummerd 251 t.m. 259 hebben ook nog een Fransch op
schrift. Alle steden en provincies krijgen blijkbaar hun deel. 

Van privaten oorsprong is een briefomslag van 1 c. donker
groen met de nieuwste stempelteekening. 

CHINA. 
Uit Bernsche bron heb ik te melden een nieuwe briefkaart 

van 2 c. groen op zeemkleurig karton. Chineesche jonk in den 
stempel en uitsluitend Chineeschen tekst. Een overdruk duidt 
aan, dat de kaart voor de provincie Sinkiang bestemd is. 

DUITSCHLAND. 
In de nieuwe uitvoering met Hindenburg in medaillon in 

den stempel, is de buitenlandsche briefkaart van 15 pf. rood, 
zoowel gewoon als getand, verschenen. De kartonkleur is 
roomkleurig. Bij vergelijking met de reeds gemelde kaart van 
5 pf. blijkt de deelstreep nu 92 tegen voorheen 93 mm. te 
bedragen. De afstand tusschen de Ie en 3e puiitlijn bij de af
zenderaanduiding is nu 14 tegen 9 mm., en de afstand tusschen 
den len en 4en regel voor het adres 42 >̂  tegen 40 mm. 
geworden. 

FRANKRIJK. 
Een briefkaart voor stadsgebruik van 40 c. violet op grijs 

karton werd door Bern uitgedeeld. In den stempel de nieuwe 
teekening van Laurens. Het drukmerk 248 staat links 12 mm. 
van den rand en 20 mm. daarboven. 
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GRIEKENLAND. 
De waarde van de briefomslagen voor gedeputeerden werd 

verhoogd tot 2.00 dr. zwart op grijs. De druk is zeer slecht. 
De stempel is overigens gelijk gebleven. 

LATAKIA. 
Aan Die Ganzsache ontleen ik het bestaan van poststukken 

voor dit tot Syrië behoorende gebied. ZiJ zijn verkregen door 
kaarten daarvan, met een tweeregeligen overdruk in Fransch 
en Turksch te bedrukken. Gemeld werd een postblad van 4 p. 
lichtgeel karton met oranje stempel en 2 kaarten van 3 p. 
groen en 4.50 p. rood, beiden op grjjs karton. 

NIEUW-ZEELAND. 
Welke tariefpolitiek men in dit land volgt is mij nog steeds 

niet duidelijk. Nu wordt weer gemeld, dat de de vorige maand 
beschreven kaartbrief van 2 d. geel op blauw en voorzien van 
den opdruk One Penny, verschenen is zonder dien opdruk, 
maar met postreclames op de achterzijde en een tweeregelige 
bemerking boven op de voorzijde. 

OOSTENRIJK. 
In de dagbladen las ik, dat mijn veronderstelling, (zie de 

Februari-aflevering) juist was en Kronfeld de bestuurder was 
van het zweefvliegtuig, dat van Weenen de Semmering op
vloog. 

Van den heer Van Pesch uit Den Haag verneem ik thans, 
dat 3 verschillende kaarten ter eere van dien zweefvlucht 
uitgegeven zijn en wel de reeds gemelde kaart van 12 gr. 
(Traunsee) met daarnaast de 10 gr. luchtpoststempel in 
oranje, dan een kaart waar dat zelfde stempel staat boven de 
12 gr. stempel, en eindelijk nog een kaart van 12 gr., doch 
waarboven een lichtblauw stempel van 50 gr. staat, vermoede
lijk voor expresse bestelling. De twee laatste zijn bovendien 
in zwart, naast het luchtpostbeeld, bedrukt met een drie-
regeligen tekst: Mit Segelf lug / Kronfeld / Wien-Semmering. 
Uit dezelfde krantenberichten ontleen ik, dat in totaal 133 kg. 
post werd aangeboden en dat bij de eerste vlucht op 27 Ja
nuari 93 kg. medegenomen werd, waarop op 31 Januari een 
tweede vlucht met 40 kg. volgde. Bij de landing werd het 
toestel zwaar beschadigd. 

PERZIE. 
Uit Berlijn verneem ik, dat de briefkaart van 9 ch. blauw

groen en rood op zeemkleurig karton overdrukt werd met 
2 chahis in diepzwart, in twee regels van links boven naar 
rechts beneden loopend. De bovenste regel is in perzische en 
de onderste in latijnsche karakters gedrukt. 

POLEN. 
De vroeger reeds beschreven levensmiddelenbestelkaart 

verkreeg een nieuw stempel van 5 gr., voorstellende een 
Poolsche met producten van het land, in een grooten lig-
genden rechthoek. Het drukmerk luidt M.P.i.T. (VIL 1932) 
6.000.000. De kleuren zijn blauw op grijs. 

RUSLAND. 
De heer Borneo te 's-Hertogenbosch stelde zeer welwillend 

eenige onbekende poststukken te mijner beschikking en bood 
ziJn hulp aan om klaarheid te verkrijgen omtrent de reeds ver
schenen propagandabriefkaarten. 

Ook hij had de ervaring opgedaan, evenals ik, dat men op 
gedane vragen vanuit Rusland niet altijd antwoord ontvangt. 
Toevallig staat in de laatste aflevering van „Die Postmarke" 
een verklaring waarom praktisch ruil met Rusland vrijwel 
onmogelijk is en welke hierop neerkomt, dat philatelie aldaar 
als een luxe zaak beschouwd wordt, waarvoor van zendingen 
naar Rusland aan de grens belasting geïnd mtoet kunnen wor
den. Heeft de betrokkene op het douanekantoor geen gelddepot 
dan wordt de zending geconfiskeerd of teruggezonden. 

Wat nu de bedoelde kaarten betreft, wordt het nagaan van 
hetgeen reeds verschenen is daardoor bemoeilijkt, dat vóór 
1931 die propagandakaarten geen doorloopend nummer dra
gen, maar een nummer dat blijkbaar dat van het goedkeurings
besluit is voor het doen drukken van die kaart; althans meer
malen dragen verschillende kaarten dat zelfde nummer. Uit 
verschillende gegevens heb ik getracht uit te zoeken wat reeds 
bekend is. Het cijfer tusschen () achter een nummer geeft 

aan het aantal dat van dat nummer bekend is. Soms komen 
ook in de latere doorloopend genummerde serie dezelfde kaar
ten op wit, grijs, glad, ruw, dik of dun karton voor en is 
het niet na te gaan of dit kaarten zijn, behoorende tot één
zelfde oplaag, dan wel of misschien de bestemming voor een 
bepaalde landstreek daaraan ten grondslag ligt. 

Ik vermeld nu, beginnende met kaart nr. 55, 5 kop. boer 
in bruin, van 1929 de nrs. 59599 (5), 61659, 61661. 

Kaart nr. 60, drie koppen, rood:- nrs. 1539 (2) reclame voor 
lucifers, 1541 (5) rubberproducten, 1543 (3) Caucasus, 1545 
Krim, 1547 Wolga. 

Kaart nr. 64, roodgardist, 5 kop. bruin: altijd nog 1929 
nrs. 60487, 60489, 62699, 62909. 

Dezelfde kaart nu echter met jaartal 1930: nrs. 831 (2), 
1019, 1823 (2), 1930, 3469 (2), 4507, 4585, 4655, 4735 (2), 
5071, 5119, 5459, 5473, 5563, 6053, 6627 (2), 6693, 7643, 7645, 
7647, 7648, 7711 (3), 60185, 62411, 62701. 

Zooals gezegd, begint met 1931 een doorloopende nummering 
die aanvangt op de laatstgenoemde kaart nr. 64, zich dan 
voortzet op de kaarten nr. 68, arbeider 10 kop. rood en boer" 
3 kop. blauw. 

Ik vond nog nergens melding gemaakt van de nrs. 2, 5, 6, 
21, 23, 35, 43, 45, 122, 123, 136, 138. Het hoogste nummer, dat 
reeds gezien is, is 187. 

Berichten omtrent ontbrekende nummers worden gaarne in
gewacht. 

SPANJE. 
Naar aanleiding van de 2e bijeenkomst van de vereeniging 

der internationale philatelistische pers zijn drie privaatbrief
omslagen, van 15 c. groenblauw, 30 c. rood en 40 c. blauw, 
met vrouwenkop in den stempel verschenen. Om den stempel 
is. in ongeveer de kleur daarvan, in een vierhoek gedrukt: 
II REUNION DE LA FEDERACION INTERNATIONAL DE 
LA PRENSA FILATELICA (Wapen) ENERO 1933 MADRID. 

ZWITSERLAND. 
De serie prentbriefkaarten voor 1933, ongetand, is nu ook 

verschenen. Zij omvat, behalve de 28 albeeldingen welke ik in 
Februari als getand meldde, nog de volgende vier: Aeschi ob 
Spiez; Lavey - les Bains; les Avants; Montana-Vermala. 

De serie van 20 r. rood bestaat uit de afbeeldingen van 
Aigle, Aeschi ob Spiez, Arosa, Basel - Zoologischer Garten, 
Beatenberg, Bern, Biel-Bienne (Bahnhof), Braunwaldbahn, 
Brienz-Rothornbahn, Brugg, Castagnola, Grans sur Sierre, 
Davos - Parsenbahn, Degersheim, Einsiedeln, Fribourg, Gö-
schenen, Lausanne, Lavey - Les Bains, Leysin, Luzern - Lu
cerne, Montana-Vermala, Montreux (2 verschillende), Neu-
chatel - Chateau, Prontresina, Rheinfelden - Bains salins, 
Rohrschach - Hafen, St. Moritz - Maloja, Sierre, Thusis en 
Vevey. 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Rotterdam. 
De Flier-stempelmachine blijft in gebruik voor de baar

frankeering; van 24 Januari j.1. kreeg ik een 6 cents-afdruk 
met nieuw datmmstempel met drie vijfstralige gevulde sterren; 
in Februari werd daarentegen weer met één der oude datum
stempels gewerkt. 

Francotyp. 
Machine 322 II. 
De Nederlandsche Christelijke Reisvereeniging te 's-Graven-

hage stempelde op door haar den 14en October 1932 verzonden 
circulaires (en vermoedelijk tot omstreeks Nieuwjaar) links 
van den datumstempel in vierkant: GIREERT / THANS / 
UW CONTRIBUTIE. 
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Machine 338 II. 
In deze machine, gebruikt door de Centrale Commissie voor 

de uitzending van kinderen naar buiten „Kinabu", werden in 
den loop der maand Januari nieuwe waardecijfers van het 
groote CB-model aangebracht. 

Machine 375 III. 
Als derde type blijkt in deze machine nog te worden ge

bruikt de afbeelding van een kleiner pakje Ster-tabak, doch 
uitsluitend voor de frankeering van strookjes op kleine pakjes
zendingen en dan steeds zoiider datumstempel. 

Machine 376 I-III. 
Sedert 2 Januari 1933 in gebruik bü N.V. Weller's Handel-

& Industrie-Maatschappij „Welca" te Rotterdam. Tusschen de 
stempels het handelsmerk: een zuurstof cylinder en autogeen 
snij apparaat, waaroverheen: WELCA; als tweede type links 
van den datumstempel: DIE „WELCA" ZIET / DENKT ON
MIDDELLIJK / AAN BETERE / KWALITEIT; type III 
toont op dezelfde plaats een rechthoek, waarin een tandrad 
en druppelend oliespuitje en WELCOIL. 

Machine 381. 
Sedert 9 Januari 1933 in gebruik bij de N.V. Beiersch-Bier-

brouwerij „De Amstel" te Amsterdam. Tusschen de stempels: 
AMSTEL / BROUWERIJ. 

Komusina. 
Machine K. 116 II. 
Als tweede type van deze machine valt te melden: links van 

den datumstempel: Nimco, eronder: Kinderschoenspecialisten. 
NED.-INDIE. 

Francotyp. 
Machine 44 I-III. 
In gebruik bij de firma Geo Wehry & Co., Batavia, model 

C4 met „Indische" telcijfers. Onder den waardestempel GEO 
WEHRY & Co., tusschen de stempels diagonaal: BECK'S / 
VATBIER. In type II eveneens tusschen de stempels: Apol-
linaris / MET (driehoek) DEN / ROODEN DRIEHOEK. 
Type III: Gebruikt voor / Uw briefpapier / EASTERN / 
BOND / Goed / en / Goedkoop. 

DE 3 FRANCS KATHEDRAAL VAN REIMS 
Op blz. 29 van het Februari-nummer vermeldde de heer G. 

•van Caspel de kenmerken van de vier typen van dit zegel. 
Bij type IV werd onder 4 vermeld: „In het grondvlak voor 

den hoofdmgang bevinden zich g e e n stippels", wat niet 
juist is. Deze zin behoort te luiden als vermeld, met weg
lating van ,,geen". 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XXIV. 
ISLAND. 

Reeds in de 9e eeuw kwamen de Noormannen op hun onder-
zoekings- en rooftochten op Island; zij vestigden hier een 
later zeer bloeienden staat, die van 930 tot 1262 zelfstandig
heid genoot als een vrijstaat. In dat jaar kwam liet land door 
binnenlandsche oneenigheid en godsdiensttwisten in de macht 
van Noorwegen, waartoe het is blijven behooren, totdat in 
het begin der 15e eeuw Noorwegen werd onderworpen aan 

Denemarken, waarmede Island tevens overging. Na den Na
poleon-tijd werd Noorwegen weer los van Denemarken en 
gevoegd bij Zweden, maar Island zelf bleef voor Denemarken 
behouden. 

Van Island uit deden de Noormaiinen tochten naar Amerika 
en vooral ook naar Groenland; ook dit land behoort nog aan 
Denemarken, de eenige kolonie, nadat de Deensche Antillen 
in West-Indie aan Amerika zijn verkocht. Island echter meent 
aanspraken op Groenland te hebben, want alleen door den 
overgang van Noorwegen en Island aan Denemarken is Groen
land als het ware van zelf mee overgegaan en nu Island weer 
los van Denemarken zou komen, moet ook Groenland vanzelf 
weer aan Island komen. Echter ook NoorwegeTi meent hierop 
zijn eischen te moeten laten gelden, als de oorspronkelijke 
kolonisator! 

In den groeten oorlog heeft Island, dat met het toenemen 
van zijn ontwikkeling en welstand, reeds langen tijd pogingen 
aanwendde om zelfstandig te worden, zich van Denemarken 
los gemaakt en is weer een vrijstaat geworden. Met Dene
marken IS het door een personeele unie verbonden, maar het 
vormt geen kolonie meer; het heett een eigen koning, den 
koning van Denemarken. De buitenlandsche betiekkingen 
worden-nog door Denemarken onderhouden; dit zou duren tot 
1943, maar zeer waarschijnlijk wordt ook dit spoedig in eigen 
beheer genomen. 

Hoofdstad: Reykjavik; geldswaarde: 100 aurar = 1 krona, 
meervoud kronur. 
1930. Parlement. 

3 aurar tot 10 kronur (15 waarden), 10 ore vliegpost-
zegel en dan dezelfde zegels met opdruk „pjonust" als 
dienstzegels, totaal dus 32 stuks, uitgegeven 1 Januari 
tot 15 Bebruari en later nog in Juni, voor de feestelijke 
herdenking van het eerste Islandsche parlement voor 
1000 jaar. 
In het jaar 930 stelden de Noormannen te Thingvellir, 
ten Noordoosten van Reykjavik, een parlement m, het 
Althing, dat daarmede het oudste is van alle parle
menten; met groote leesten werd dit feit herdacht, o.a. 
een getrouwe nabootsing van dat eerste parlement. 
Nadat een prijsvraag was uitgeschreven, werden de ont
werpen van Heszhainer bekroond en onder gebruik
making van de motieven van Islandsche kunstenaars, 
te Weenen volgens een bijzonder procédé gedrukt. 
3 a. Het althing of parlement. 
5 a. Wikingerschip m den storm; de schepen waarmede 
de Noormannen hun tochten ver over zee uitstrekten. 
7 a. Winterkwartieren van de ingezetenen. 
10 a. Historische landingsscene, waarbij een uit het va
derland meegebrachte balk over boord werd gegooid en 
waar deze dan aan land spoelde, werd de nederzetting 
gevestigd; mogelijk ook dat wel wat rekening werd ge
houden met de stroom, uitgekozen plaats, enz. 
15 a. Inbezitneming van het land door de Noormannen. 
20 a. Op weg naar het parlement. 
25 a. Symbolische voorstelling van de houtschaarste van 
het eiland. 
30 a. Thingvellir aan het Thingvallum meer. 
35 a. Islandsche vrouw in nationaal costuum. 
40 a. Islandsche vlag. 
50 a. Het eerste parlement in 930 aan het Thingvallum 
meer. 
1 kr. Kaart van het eiland. 
2 kr. Boerengehucht in den winter. 
5 kr. Islandsche vrouw aan het spiiftiewiel. 
10 kr. Eedsaflegging voor het open vuur bij Thor. 
10 a. vliegpostzegel vertoont de Islandsche valk. 

1930. Idem. 
15, 20, 35, 50 aurar, 1 krona, vliegpostzegels, uitgegeven 
1 Juni tot 15 Juli, bij de eigenlijke herdenking. 
De zegels waren frankeergeldig tot 31 Juli; oplage: 
15 en 20 a. 40000, de 3 hoogste waarden 25000 stuks. 

1931. Zeppelin. 
30 aurar, 1 en 2 kronur van de gewone zegels, over
drukt met Zeppelin 1931, ter herinnering aan het .be
zoek van het Zeppelin luchtschip aan het eiland. i 
Uitgegeven 1 Juni. 
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▼ATATATATATATATATATA 
HET JUBILEUMBOEK. 

De nog niet door sommige leden van Vereenigingen af
gehaalde jubileumboeken kunnen aan de in het Maandblad 
van 16 Mei 1932 vermelde adressen in plaatsen, waar een 
Vereeniging of een barer afdeelingen gevestigd is — tot 25 
April a.s. — door de besturen dier Vereenigingen, van welke 
die leden deel uitmaken, worden afgehaald. 

Het verdient aanbeveling bij het in ontvangst nemen dier 
boeken, aan de hand van een medegebrachte ledenlijst zich 
ervan te vergewissen, dat de namen, welke op de boeken 
voorkomen, ook werkeliik van leden der betreffende Vereeni
ging zijn. 

Over de niet door de leden afgehaalde en door de Vereeni
ging^bestui'en in ontvangst genomen boeken wordt hun door 
den Raad van Beheer de vriie beschikking gegeven. Na 25 
April a.s. kan geen enkel lid noch een Vereeniging eenige 
aanspraak meer doen gelden. 

Dengenen, die zoo welwillend zijn geweest indertijd hun 
huln en medewerking te verleenen bij het distribueeren der 
boeken, waarvoor hun nogmaals door den Raad van Beheer 
welgemeend dank wordt betuigd, wordt vriendelijk verzocht 
alle op 26 April a.s. niet afgehaalde jubileumboeken te willen 
terugzenden aan den administrateur te Breda. Te maken 
frankeerkosten zullen gaarne worden gerestitueerd. 

Breda, 9 Maart 1933. 
Wilhelminapark 128. DE ADMINISTRATIE. 

ÄfÄfÄTÄfATÄTATATATAT 
ALWEER EEN VEREENIGING BIJ ONS BLAD. 

Het is ons aangenaam onzen lezers te kunnen mededeelen, 
dat de Vereeniging van Posjtzegelverzamelaars „De Phila
telist", gevestigd Ie Geleen (L.), besloten heeft het „Neder
landsch Maandblad voor Philatelie" als haar officieel orgaan 
aan te nemen. 

Breda, 9 Maart 1933. 

PHILATELISTENLOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 214—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
BergenopZoom: 2en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2'/,—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2M—4 uur. 
'sGravenhage: 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 Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
'sHertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 24 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 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. 

NEDERLANDSen POSTMUSEUM. 
Gevestigd in het gebouw van het hoofdbestuur der P.T.T., 

Kortenaerkade 11, te 'sGravenhage. 
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 resolutién, 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 telegraaf zegels van Oostenrijk; 
c. de gespecialiseerde verzameling postzegels van Spanje; 
d. ontwerpen en proeven van de jubileumzegels Nederland 

1913. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Algemeene mededeelingen. 
Het volgende schrijven werd tot den minister van water

staat gericht: 
Excellentie! 

De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars heeft uit de dagbladen kennisgenomen van een 
adres, hetwelk de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
„Delft" tot Uwe Excellentie heeft gericht, waarin zij uwe me
dewerking verzoekt om de serie herdenkingspostzegels, die 
ter gelegenheid van de herdenking van het 4e eeuwfeest der 
geboorte van Prins Willem van Oranje worden uitgegeven, 
te doen uitgeven met een bijslag ten bate voor het herstel 
van de Nieuwe Kerk te Delft. De Nederlandsche Bond, waar
bij de genoemde Delftsche Vereeniging niet is aangesloten, 
verzoekt Uwe Excellentie dringend de bedoelde postzegels 
zonder eenigen toeslag te doen uitgeven. 

Met de meeste hoogachting: 
De Ie secretaris. De voorzitter, 

W. G. ZWOLLE. W. P. COSTERUS P.zn. 
Hierop ontvingen wij d.d. 10 Februari 1933 het volgende 

antwoord: 
Voor de door u bedoelde herdenkingspostzegels zal geen 

toeslag boven de frankeerwaarden worden geheven. 
De minister van waterstaat, 

P. J. REYMER. 
* * 

* 
Eveneens werd het volgende schrijven tot den minister van 

waterstaat gericht: 
Excellentie! 

Het is ons bekend, dat een commissie (waarin o.a. zitting 
heeft de heer W. R. Menkman, Enterpestraat 112, te Amster
dam) pogingen heeft aangewend bii het hoofdbestuur der 
P.T.T. om het denkbeeld ingang te doen vinden om in 1934 
ook hier te lande althans één herdenkingszegel uit te geven 
in verband met den 400jarigen band van Curacao met het 
moederland. De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars verzoekt Uwe Excellentie echter drin
gend, om aan deze onnoodige uitgifte uwe goedkeuring niet 
te hechten, aangezien reeds in Curasao zelf een geheele serie 
van 17 waarden in dat jaar wordt uitgegeven. 

Met de meeste hoogachting. 
De Ie secretaris, De voorzitter, 

W. G. ZWOLLE. W. P. COSTERUS P.zn. 
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Hierop ontvingen wij d.d. 14 Februari 1933 het volgende 
antwoord: 

In antwoord op bovenvermeld schrijven heb ik de eer u 
mede te deelen, dat aan het daarbij ter kennis gebrachte ver
zoek niet kan worden voldaan, aangezien reeds geruimen tijd 
geleden is toegezegd, dat de uitgifte van jubileum-zegels ter 
herdenking van het door u bedoelde feit zal worden bevorderd. 

De minister van waterstaat, 
P. J. REYMER. 

Keuringsdienst. 
Naar aanleiding van de mededeeling in het laatste Januari

nummer van het Maandblad, waarin de keuringscommissie er
op staat, dat de heer P. Vos zijn beschuldiging tegen de 
Bondskeur op twee zegels Ned.-Indië ƒ 1,— met Dienst kop-
staanden opdruk, waar maakt, heeft op 2 Maart 1.1. een 
samenkomst plaats gehad van de beeren Becking, G. Keiser, 
S. Keiser, dr. Prenkel en Jorissen, in tegenwoordigheid van 
de beeren Stieltjes, Zwolle en genoemden heer Vos, met het 
volgende resuttaat: 

Nadat de heer Vos heeft verklaard, dat het „Van Dien-
vervalschingen" waren, is hii ten slotte overtuigd, dat dit 
niet het geval is en heeft hij erkend, dat de beide zegels 
onherroepelijk echt zijn. 

Deze kwestie is dus tot een goed einde gebracht. 
's-Gravenhage, 3 Maart 1933. 

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

Gaarne maken wij gebruik van de verleende toestemming 
om het volgende schrijven hier op te nemen: 

Den heer secretaris van den Nederlandschen Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, Amsterdam. 
Naar aanleiding van de conferentie met de keuringscom

missie op 2 Maart j.l., voel ik mij gedrongen hierbij te ver
klaren, dat uit het minutieus en wetenschappelijk onderzoek 
beslissend is aangetoond, dat de twee zegels f 1,— Dienst kop-
staand, echt zijn. 

Onweerlegbaar is gebleken, dat de keuringscommissie vol
komen deskundig en berekend is voor de zeer moeilijke en on
dankbare taak, en onderwerp ik mij thans gaarne aan haar 
uitspraak in hoogste instantie. 

Dit schrijven kunt u desgewenscht publiceeren in het Maand
blad. 

Met gevoelens van hoogachting, 
Uw dw., 

PIERRE VOS. 
's-Gravenhage, 3 Maart 1933. 

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

Bibliotheek. 
De bibliothecaris deelt mede: 
A. De tot Februari 1933 bij- en omgewerkte catalogus van 

de__bibliotheek onzer Vereeniging is verschenen. Leden, die 
prijs stellen op het bezit van dien catalogus, kunnen dezen 
aanvragen bij den bibliothecaris A. S. Doorman, Laan van 
Swaensteijn 11, Voorburg (Z.-H.), 

B. Doubletten in de bibliotheek aanwezig, voor de leden ver
krijgbaar tegen aannemelijk bed plus portokosten: 

A Color Chart, New-York 1884; 
Bartels, Check List of the Postage Stamps of Panama, 

Boston 1907; 
Bacon, A Glossary of phil. terms, London 1912; 
Crome-Schwiening, Fritz, der Sammler, Leipzig 1899; 
Coster, Les Postes privées des Etats-Unis d'Amérique, 

Bruxelles 1882; 
Costerus, Die Postkarten von Norwegen; 
Costerus, Briefomslagen van Nederland en Koloniën; 
Diena, Francobolli del ducato di Modena, 1894 (in leeren 

band); 
Fulcher, Overdruk Phil. Record; 

Gatsonides, Iets over perforeeren, enz.; 
Heijmans, Ned. philatelistisch adresboek, 1918 (2e jrg.) ; 
Hermann, 2. Nachtrag zu Dr. Moschkau's Handbuch, 1886; 
Huart, Peru, Amsterdam 1888; 
Huart, Le Timbre, jrg. 1-4 in één band; 
Haas, Handbuch 1 und 2 (2 exx.); 
Kohl, Die Marken von Kaschmir; 
Krötzsch, Russland (2 exx.); 
Krötzsch, Deutschland I, III ; 
Lemaire, Timbres de Guerre 1914-1916; 
Legrand, Manuel de 1' Amateur des Timbres du Japon; 
Legrand, Les Ecritures de la Légende des Timbres du 

Japon; 
Legrand, Les Timbres du Japon, 1878; 
Moens, Prix-courant de Timbres Poste, 1899 (Ime partie); 
Moschkau, Handbuch für Postmarken Sammler, 1888; 
Maurv, Histoire des Timbres poste (francais), II, 1907; 
Melville, Tonga, London 1909; 
Melville, Jamaica, London 1910; 
Nankivell, Jamaica and Caymans Islands; 
Nankivell, Phil. Record Queen Victoria, 1901; 
Peursum, Van, Nrs. 8, 10, 11, 12, 13; 
Raaii, De. Les falsifications du Transvaal; 
Reuterskiold, De, Les Timbres Cantonnaux de la Suisse et 

leurs falsifications, 1898; 
Senf, Die Aushülfsmarken von Tsingtau und ihre Fäl

schungen, 1903; 
Sefi, Grenada, London-Field 1912; 
Schreuders, De afstempelingen op postzegels van Neder

land (een op oud-Hollandsch en een op gewoon papier); 
Teltz-Lindenberg, Grosses Handbuch der Philatelie, 1889, 

I und II (los in afleveringen); 
Warburg, The Stamps of Egypt, 1893. 

Tijdschriften. 
The Stamp Lover, vol. 14, 15, 16, 17 (alle gebonden), 24 

(1931) (2 exx.); 
Stanley Gibbons Monthly, vol. 1911, 1912 (2 exx.), 1913, 

(alle gebonden), vol. XII, XIV-XVII, XIX-XXI; 
Gibbons Stamp Weekly, deel X (Juli-Dec. 1919); 
The Phil. Record, vol. Vil, VIII en XX (alle gebonden); 
Gibbons Stamp Monthly, vol. I (1927-28); 
Vertr. Korrespondenz Blatt, 1894, 1896-97, 1898-99, 1900-01 

(alle gebonden); 
Das Postwertzeichen, Larisch, jrg. 4-7, 8-9, 12, 13 (alle ge

bonden) ; 
Die Postwertzeichenkunde, jrg. 1890, 1891, 1890-92, 1893-94, 

1895-96 (6 gebonden deelen); 
Die Ganzsache, II, 1912; 
Phil. Zeitung, XXI (1908), XXVII (1918); 
111. Briefm. Zeitung, II en III (2 gebonden deelen); 
111. Briefm. Journal, 1909-11, 1915, 1918 en 1929. 
Deutsche Briefm. Zeitung, jrg. 4 (1894), 6, 8, 16, 17 (alle 

gebonden), 25 (los); 
Der Philatelist, 1888, 1889 (beide gebonden); 
Die Post", 1914 (jrg. 21); 
Berliner Briefm. Zeitung, jrg. 16 (1925); 
Verscheidene jaargangen van: L' Echo de la Timbrologie, 

Le Moniteur du Collectionneur; Revue Philatélique, Le Timbre 
Poste, Le Timbre Fiscal, Ned. Tijdschrift (enkele ook ge
bonden). Maandblad voor Philatelie, o.a. 1926, 1927,'1928, enz. 

Nieuwe leden. 
] . C. M. Donck, Pabritiuslaan 29, Hilversum. (V.). 

28. J. van 't Riet, Middelste Gracht 145, Leiden. (V.). 
30. F. C. Muijsken, Heerengracht 340, Amsterdam, C. (V.A.). 
51. W. van den Toorn W.P.zn., Rozenlaan 18, Boskoop. 
52. J. A. Susan, Burg. Colijnstraat 57, Boskoop. 
59. A. de Rooij, Zijdeweg 116, Boskoop. 
70. J. van de Valk, Emmakade 1, Boskoop. 
73. ir. M. ten Kate, Cath. van Clevelaan 5, Buitenveldert. 

Amsterdam, Z. (V.). 
75. H. E. A. Iven, Albrecht Dürerstraat 20 III, Amsterdam, 

Z. (V.L.). 
126. W. F. G. Härtung, Joh. Verhulststraat 175, Amsterdam, 

Z. (V.). (Lid van „Hollandia"). 
300. O. Ohle, p.a. Mohrman & Co., Makassar (Celebea). 
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314. J. Goldsman, p.a. Geo Wehry & Co., Makassar (Celebes). 
316. H. Ketting, Plaats. Mil. Cdt., Makassar (Celebes). 
323. A. Leijdelmeijer, hoofdverificateur I.U.A., Makassar (Ce

lebes). 
339. J. Meijboom, hoofd Chr. Eur. School, Makassar (Celebes). 
342. H. Schmidt, Autohandel Schmidt, Makassar (Celebes). 
346. C. E. van Hemert, Ondern. Tjipetir Mangala, Halte Tji-

badak (Java W.L.). 
347. P. A. Ammerlaan, Aloon Aloon, Serang (Java). 
353. W. de Knoop, Boorterrein Nglobo, Tjepoe (Java). 
363. A. G. Costerman Boodt, Wilhelminaweg 12, Tjepoe 

(Java). 
367. J. R. Pel, p.a. B.P.M. afd. Handelszaken, Soerabaja 

(Java). 
380. K. Kuipers, p.a. Ned.-Ind. Handelsbank, Makassar (Ce

lebes). 
385. .ihr. A. B. Goldman, Prinsenlaan 28, Makassar (Celebes). 
389. J. H. Verhoort, Lombokstraat 5, Madioen (Java). 
399. P. G. H. van der Harst, kapit. art., Salatiga (Java). 
430 A. van Loon, p.a. B.P.M., Makassar (Celebes). 
440. H. Dirks, Kerkhofpad 13, Makassar (Celebes). 
446. E. 0. G. Bach, Willemslaan 15, Makassar (Celebes). 

Aanmeldingen. 
J. W. Repelius, koopman, Brediusweg 35, Bussum. (Lid van 

de U. Ph. v . ) . 
J. E. Edie, oud-resident, Julianastraat 36, Rijswijk (Z.-H.). 
E. C. Höhne, Voorstadslaan 268, Nijmegen. 
S. de Boer, Archimedeslaan 33, Amsterdam, O. 

Overleden. 
108. Jac. Blokker. 
604. H. E. Meulman. 

Overgeschreven lidmaatschap. 
Het lidmaatschap van wijlen het lid H. E. Meulman is onder 

hetzelfde nummer overgeschreven op mevr. wed. H. E. Meul-
man-Balendang, Brugstraat 12, Ginneken. 

Afgevoerd (wegens vestiging in het buitenland). 
284. S. Crena de Jong D.zn. 

Wederom ingeschreven. 
652. Ch. E. Salwegter, havenmeester. (Java). 
552. J. A. Corver, Achterweg, Salatiga (Java). 

Adreswijzigingen. 
124. W. Tinkelenberg, thans Soestdijkerstraatweg 110, Hil

versum. 
563. M. de Vries, thans Van Tuijl van Serooskerkenplein 18, 

Amsterdam, Z. 
202. J. Cramer, thans Binnenweg 67, Ellecom. 
977. A. M. Kollewijn, thans Wouwermanstraat 23b, Amster

dam, Z. 
626. W. F. de Nieuwe, thans Batangan 55, Soerakarta (Java). 
419. P. E. A. Visser, thans Parkweg 12, Bandoeng (Java). 
517. C. Spek, thans 2e Stadhouderslaan 24a, Bandoeng (Java). 
947. L. C. Kissing, thans Ketabang boulevard 9, Soerabaja 

(Java). 
429. J. D. Fock, thans sf. Modjo, Sragen (Java). 
511. mevr. J. Hauber-Schad, thans Merbaboeweg 6, Malang 

(Java). 
Beg. lid L. von Haläsz, thans Delibabstrasse 29, Budapest VI. 
710. A. ten Seldam, thans Coen-boulevard 29, Soerabaja 

(Java). 
409. dr. H. Eggenberger, thans Krawang (Java). 
837 J. C. D, Pöttger, thans Oud Semak 17, Semarang (Java). 
375. J. B. G. A. Dijkman, thans Ondern. Membang Moeda, 

Deli (Sumatra). 
818. A. Smits, thans Boerenmouw 12, 's-Hertogenbosch. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. De Februari-vergadering was druk bezocht, 

waarbij 5 gasten. Door den heer A. Schroder werd behandeld 
het onderwerp: de geschiedenis der Bordeaux-zegels, een zeer 
gedocumenteerde rede, toegelicht door omvangrijk materiaal. 
In Maart zal de heer Van Essen demonstreeren zijn verzame
lingen P a r p ^ en Modena. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
20 Februari 1933, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal 
van de „Beurs van Breda", te Breda. 

De voorzitter en de onder-voorzitter, beiden wegens ziekte 
afwezig zünde, opent de heer ir. Hagedoorn de vergadering en 
heet de 29 aanwezigen welkom. De notulen van de verga
dering van 30 Januari 1.1. worden goedgekeurd, waarna de 
heer ir. Ferf als lid wordt aangenomen. Van de beeren Spitzen 
en dr. Frenkel is thans ook bericht ingekomen, dat zij hun be
noeming, resp. tot lid van het eerecomité en de jury, gaarne 
aanvaarden. Eenige ingekomen stukken worden afgehandeld, 
waaronder een schrijven van de U. Ph. V. Een definitief be
sluit wordt uitgesteld tot de volgende vergadering, opdat het 
schrijven eerst in een bestuursvergadering kan behandeld 
worden. De heer Smeulders maakt enkele cijfers bekend over 
de baten, welke onze Vereeniging ontvangt van het Maand
blad en deelt de wijze mede, waarop de verdeeling plaats heeft. 

Na rondvraag en verloting (van den heer Spitzen zjjn in 
dank een tweetal zegels ontvangen) wordt de vergadering 
door den voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuw lid. 
120. (-). ir. A. G. Ferf, Prinses Mariestraat 7b, 's-Graven-

hage, giro 127539. (V). 
Overschrijving lidmaatschap. 

452. wordt mevr. wed. H. E. Meulman-Balendong, Brugstraat 
12, Ginneken. (II) . 

Candidaat-leden. 
W. M. F. Bourne, koopman. Waterkant 22 A, Paramaribo. 
J. N. Optendrees, sergeant-majoor, P.O.B. 155, Paramaribo. 

(Oud-lid). 
(Beiden voorgedragen door het secretariaat). 

Adreswijzigingen. 
4. L. Elsbach, thans Hendrik Zwaardecroonstraat 34, 's-Gra-

venhage. (V). 
2. H. van Ginkel, thans p.a. Hortensiastraat 25, Breda. (II) . 
1. A. M. F. L. Povel, thans Vondelstraat 23, Amsterdam, W. 

(Van V naar VII). 
300. W. Robert W.zn., thans Daendelsstraat 83, Tilburg. (III). 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 27 Maart 1933, des avonds 

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

Clubbijesnkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 

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

VERSLAG van den administrateur der rondzendingen over 
het iaar 1932. 

Bij het overziciht betreffende de rondzendingen wil ik in de 
eerste plaats mededeelen, dat door mij in 1932 van inzenders 
in ontvanp-st werden genomen 827 boekjes, terwiii met in
zenders afgerekend werden 686 boekjes, met een totaal van 
ƒ4818.57 aan verkochte 'Zegels; het verschil in ontvangen en 
afgerekende boekjes spruit voornamelijk voort uit het groote 
aantal, dat ik in de laatste maanden van het jaar ontving en 
mede uit het feit, dat ik eind December een grooter aantal 
zendingen van de sectiehoofden terugontving dan normaal, 
een en ander het gevolg van stagnatie in het rondzendings-
verkeer in een paar secties in vorige maanden. Het aantal aan 
de sectiehoofden afgegeven en van deze terugontvangen zen
dingen was in 1932 respectievelijk als volgt: sectie N. en K. 
15 en 13; sectie B. E. 15 en 14; sectie I 14 en 11; sectie II 
13 en 9; sectie III 11 en 13; secties IV, V en VI 15 en 13; 
sectie V 10 en 10 en sectie Zwolle 15 en 14. 

Gaarne breng ik bij dezen dank aan de verschillende sectie
hoofden voor hun medewerking bij het afrekenen der zen-
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dingen, speciaal aan den heer Molenaar, die de secties B. E. 
en IV, V en VI verzorgde met totaal 30 verzonden en 27 af
gerekende zendingen, alsmede aan den heer Hekking en het 
sectiehoofd, den heer Malcorps te Zwolle, die ieder 15 zen
dingen in ontvangst namen en er respectievelijk 13 en 14 af
rekenden. 

Met het verzoek aan de leden, om steeds de zendingen in 
het belang van allen toch spoedig te willen doorzenden — 
hieraan hapert nogal eens wat! — wil ik eindigen; indien 
iedereen hiervoor de noodige zorg heeft, wordt aan de sectie
hoofden onnoodig werk bespaard en kan door mij vlugger 
met de inzenders worden afgerekend. 

De administrateur der rondzendingen, 
J. BROEDERS 

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

VERSLAG van de ledenver<?-adering, gehouden op Zaterdag 
25 Februari 1933, in hotel „Krasnapolsky", te Amsterdam. 

De beeren René Hamer en Veerman, die voor het eerst als 
lid aanwezig zijn, worden door den vice-voorzitter, bij af
wezigheid van den heer Vredenduin, welkom geheeten. Het 
bestuur heeft gemeend de kwestie met den heer Van Essen 
voor het Bondsbestuur te brengen en wij twijfelen er niet 
aan, of er zal zeer zeker een toenadering komen, zoodat wij 
hopen, dat alles in der minne geregeld zal worden. Er zijn 
ingekomen stukken van mevrouw wed. De Leeuw, de firma 
Hekker en den directeur van het postkantoor. Het candidaat-
lid, dr. C. M. Dhont jr., wordt met algemeene stemmen aan
genomen. De heer Boeg vestigt de aandacht op de eerstdaags 
uitkomende handleiding voor speciaal-verzamelaars van Neder-
landsche poststukken van den heer Zwolle, een werk van 80 
bladzijden, waarvoor hem alle lof toekomt; een oningebonden 
exemplaar is in de pauze te zien. In een drukraampje gaan 
rond: van den heer Wallien een Spaansch vliegzegel, 1 peseta 
groen, met gedeeltelijk kopstaand middenstuk, n.1. alleen den 
kop van Lindbergh; van dr. Reedeker een 12V! cent kop
staand op 20 c. Indië en een serie crisisbriefkaarten. Het be
stuur heeft besloten, overeenkomstig de meening der verga
dering, de motie van de U. Ph. V. niet in behandeling te 
nemen. Na de pauze een veiling van 31 kavels en een al
gemeene verloting, waarbij de gelukkigen zijn de nummers 
332, 230, 214, 4, 106, 325, 164, 261, 184, 126, 18, 103, 56, 167, 
312, 235, 224, 202, 248, 305, 7, 111, 67, 268 en 282. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Wallien om causerieën 
over nuttige onderwerpen; wij hebben toch wel in ons midden 
een doctor in de chemie, die b.v. een lezing zou kunnen houden 
over chemische verkleuring van postzegels. De secretaris deelt 
mede reeds toezegging te hebben gekregen over een lezing 
met lichtbeelden over een interessante groep van zegels met 
dieren-afbeeldingen. De heer Boeg wekt op tot deelneming 
aan den leeskring. De heer Brave vraagt of leden, die zelf 
geabonneerd zijn op tiidschriften, doch deze niet bewaren, 
ze willen afstaan aan de leesportefeuille. Hii zelf staat het 
Illustriertes Briefmarken Journal hiervoor af. De vice-voor
zitter hoopt, dat meerdere leden dit prijzenswaardige voor
beeld zullen volgen. Te ruim 10 uur wordt de door 48 leden 
bezochte vergadering gesloten. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
dr. C. M. Dhont jr., Slaakstraat 12 II, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door W. N. van der Poll). 
Adresveranderingen. 

A. H. van Dijk, Ger. Doustraat 37, Utrecht. 
G. J. H. Bos, Adm. de Ruiiterweg 141 III, Amsterdam, W. 
W. de Baat, Maliestraat 8, Utrecht. 
dr. G. C. A. Valewink, Gelriastraat 13, Bandoeng (Java). 

Afgevoerd als lid. 
A. Puchs, Nieuwe Prinsengracht 1, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 18 Maart 1933, des avonds 

te 8 uur, in café „Parkzicht", Hobbemastraat, Amsterdam. 

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

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

KORT VERSLAG der algemeene vergadering op 28 Februari 
1933 in hotel Riche, te Utrecht. 

Aanwezig 35 leden en 3 introducé's. Om 8.10 uur wordt de 
vergadering door den voorzitter geopend. De notulen worden 
onveranderd goedgekeurd. De ingekomen stukken worden voor 
kennisgeving aangenomen. De voorgedragen candidaatleden 
J. Koning en M. Hahn worden hierna met algemeene stemmen 
als lid aangenomen, terwijl de schorsing van G. M. Minnema 
met algemeene stemmen werd ingetrokken, omdat hij inmid
dels aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

Besloten werd de Postzegelvoreeniging Zeist op een vol
gende algemeene vergadering uit te noodigen. 

Vervolgens hield mr. Vuijstineh een zeer interessante voor
dracht over San Marino, toegelicht door lichtbeelden en door 
ziin collectie. De lantaarn en plaatjes waren door bemiddeling 
van den heer Evers ter beschikking gesteld. Deze zeer interes
sante voordracht wercT door allen met aandacht gevolgd. De 
voorzitter bedankte de beide verdienstelijke leden mr. Vuijs-
tingh en Evers, waardoor de aanwezigen in woord en beeld 
een en ander over die republiek zijn te weten gekomen. 

Daarna eaf de eere-voorzitter mr. De Beer, naar aanleiding 
van de motie der U. Ph. V. aangenomen in de vergadering 
van 28 Januari 1.1., een nadere uiteenzetting over de onder
zoekingen naar de emissie 1852 van den heer Waller. Hier
over ontstond een uitgebreide dis^usf-ie. 

Voor den landenwedstriid Fiume had de heer De Bruijn een 
collectie ingezonden, welke door de commissie voor een be
kroning waardig geacht werd. De verloting werd in verband 
met het vergevorderde uur niet gehouden, waarna na zichtzen-
ding de vergadering te 11 uur werd opgeheven. K. H. J. v. H. 

Nieuwe leden. 
(e). J. Koning, Cremerstraat 51, Utrecht. (Met ingang van 

1 Maart 1933). 
(e). M. Hahn, administrateur der Onderneming Seketjer, Post

adres Weleri (N.-L). 
Ingetrokken schorsing. 

G. M. Minnema, Oegstgeesterlaan 41, Leiden. 
Adresverandering. 

R. Rodenburg wordt Mr. P. J. Troelstraweg 4, Leeuwarden. 
Bekendmaking. 

Den leden wordt bekend gemaakt, dat voortaan eiken Don
derdag-avond van 7-9 uur bij den directeur van den verkoop
handel J. G. Raatgever, Sternstraat 1, te Utrecht, boekjes met 
overzee-zegels bekomen kunnen worden. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 21 Maart 1933. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 28 Maart 1933. 
Agenda algemeene vergadering: 1. Notulen. 2. Ingekomen 

stukken. 3. Ballotage. 4. Verloting. 5. Rondvraag. 6. Landen-
wedstrijd Cecho-Slovakije. 7. Veiling. 8. Zichtzending. 9. 
Ruilen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 23 Februari 1933, des avonds te 8J<{ uur, in café 
„The Corner", Den Haag. 

Geen opening, geen notulen, geen stukken! De 38 aanwe
zigen werden dus geen seconde afgehouden van hun gewichtige 
bezigheid, waarvoor deze avond was bestemd, ruilen, zoowel 
van zegels als van gedachten daarover. Tenminste aan_ het 
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tafeltje, waaraan ons eere-lid had plaats genomen, de heer 
Coeland, gewapend met ons falsificaten-album plus het werk 
Fournier, werd druk over eventueele vervalsehingen van ge
dachten gewisseld en enkele pracht-exemplaren werden aan 
de collectie toegevoegd! De avond was een volkomen phila
telistisch succes; en dat dit soort menschen gezellig kunnen 
zijn en méér dan dat, werd ook dezen avond weer bewezen. 

A. S. jr. 
Candidaat-lid. 

J. van der Chijs, Laan van Meerdervoort 816, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
M. J. P. Hulswit, San Lorenzo (Venezuela). 
Paul Scherly, Warmoesstraat 79, Amsterdam, C. 
mevr. wed. J. H. Geertsema-Drooglever Portuijn, Raamstraat 

27, Den Haag. 
M. E. van Montfoort, Dintelstraat 42, Den Haag. 

Bedankt als lid (per 31 December A.P.). 
H. A. A. Sangster, Meester Cornells. 

Vergadering. 
Veraradering op Donderdag 23 Maart 1933, des avonds te 

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

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

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 22 Fe
bruari 1933, in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 52 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent de vergadering. Zegels voor de verloting zijn geschonken 
door de beeren Scharrenburg en Verhoef f; falsificaten door 
den heer Meslier. 

Op voorstel van het bestuur worden geroyeerd de leden 
230, H. van Woerden. Delft, en 606, T. Kramer. 

Van de afdeeling Tiel zijn ontvangen het jaarverslag en 
het verslag van het rondzendverkeer. Het volgende eruit: 
,.Het ledental bedroeg op 1 Januari 1933: 20. In 1932 werden 
„11 vergaderineen gehouden met gemiddeld 12 leden. Weder-
„om werd on elke vergadering de collectie van een bepaald 
„land meegebracht. In de Januari-vergadering hield men een 
„groote verloting. De financieele resultaten waren bevredi-
„gend. (Financieel verslag nog niet ontvangen, v. R.>. Alle 
„bestuursleden werden ieder voor hun functie herkozen." 

Ter rondgane on de versraderinff ziin aanwezig: een brief 
met de nieuwe Indische zegels, de tijdschriften der bibliotheek 
en eenige buitenlandsche prospectussen. De notulen der voor
gaande vergadering worden hi°rna onder dankzegging goed-
o-ekeurd. De ledenverkiezing levert 45 stemmen vóór en 3 
blanco. De heer W. de Graaf wordt door den voorzitter ge
ïnstalleerd. 

De heer Millaard houdt hiernr> zijn aangekondigde lezing. 
Uit den aard der zaak krijgt hij vele verzamelingen onder 
handen en komt daardoor tot zijn onmerkingen en raad
gevingen De blanco-albums verdienen de meeste besnreking. 
Aangeraden wordt het gebruik van klembanden, dof nanier 
met linnen strook voor den rug. Onplakken in nochettes 
keurt hij af. Sterk raadt hij aan het plaatsen van bijschriften 
bij series en merkwaardige zegels, zoowel voor den niet-
ingewijden bezichtieer als voor den eigenaar. Het is het 
fraaist, niet meer dan 5 ä 6 rijtjes zegels per blad te zetten. 
Nooit ongebruikt en gebruikt dooreen. Vooruitzien en over
wegen is de boodschap op straffe van meerdere malen geheele 
bladen opnieuw te moeten opzetten. 

De voorzitter dankt namens de vergadering den heer Mil
laard voor hetgeen hii naar voren heeft gebracht. Enkele le
den vragen nog eenige inlichtingen en worden door den 
spreker beantwoord. 

De verloting brengt den heer M. J. van den Briilk den len 
nriis. Tot leden der verificatie-commissie worden aangewezen 
de beeren Ort en Terwen. 

Na de veiling volgt de rondvraag. De heer Millaard heeft 
een alsnog vertrouwelijke mededeeling. De heer Van Leijden 
wijst op de uitgebreide verslagen ' d o o r p e r s o o n l i j k e 
k w e s t i e s in een paar Vereenigingen (zie Maandblad Fe
bruari 1933). Na opmerkingen van den voorzitter en den 
secretaris omtrent de verslagen in het Maandbl.id aangaande 
den omvang, benoodigd door de verschillende Vereenigingen, 
wordt de vergadering gesloten. J. N. H. v. R. 

Begrooting 1933. 
Inkomsten: Uitgaven: 
Contributies ƒ 1400,— Assurantie ƒ 44,33 
Entrée's - 34,— Maandblad -1100,— 
Veilingen - 32,— Zaalhuur - 72,— 
Comm. rondzend - 425,— Onkosten - 240,—■ 
Intrest - 120,— Verlotingen - 335,— 

Voordeelig saldo - 219,67 

ƒ 2011,— ƒ 2011, -
Nieuwe leden. 

(Januari-vergadering). 
13. H. van Duijne, Jacob van Campenplein 56, Den Haag. 
46. A. G. Schobben, Graaf Plorislaan 18, Hilversum. 
90. Joh. L. Benjamins, Beethovenstraat 97, Amsterdam, Z. 

103. mej. B. Rijnberk, Hallstraat 13, Den Haag. 
121. A. C. Augustijn, Hugo de Grootstraat 1, Delft. 
D. 133. H. du Heu, Heijsterbachstraat 2, Dordrecht. 
D. 138. J. J. de Jong, Noordhoveweg 8, Dordrecht. 

In Februari aangenomen: 
202. G. J. J. Geuzenbroek, Galileïplantsoen 66, Amsterdam. 
222. Fr. Berghuis, Engelschestraat 25, Leeuwarden. 
234. S. Noordhoff, A. van Leeuwenbergstraat 2bis, Utrecht. 
245. A. Beek, Mr. Sickeslaan 11, Utrecht. 
246. Alex. M. J. Pompe, Vuchterstraat 45, 's-Hertogenbosch. 
250. W. de Graaf, Hooge Nieuwstraat 3a, Den Haag. 
331 L. H. Vrijman, Groot Hertoginnelaan 221, Den Haag. 
216. M. Kraal, Obrechtstraat 226, Den Haag. 
510. moet zijn: 610. J. A. D. Lindeman, Delft. 

Bedankt. 
216. C. P. Ditmarsch, Den Haag. 

Geroyeerd. 
230. H. van Woerden, Delft. 
606. T. Kramer, voorheen Lischplein 6, Rotterdam en Emma-

straat 108, Den Haag. 
255. C. Nies, Deurne. 

Afgevoerd. 
166. H. A. Minderman, Rijswijk. 
516. B. C. J. van der Meer, Tiel. 

Niet bedankt. 
43. P. van der Meulen, Obrechtstraat 380, Den Haag, heeft 

n i e t bedankt; w è l J. van der Meulen, Hoorn. 
Candidaat-Ieden. 

H. L. A. "Ruding, electr. ingenieur, dir. N.V. Eerste Ned. Mij. 
V. Ziekenh. verpleging, Van Cleefstraat 25, Venlo. (Van de 
afdeeling Venlo). 

G. Dalen Gilhuis, Arembergelaan 84, Voorburg (Z.-H.). (Voor
gesteld door Lenze en Terwen). 

A. Bosma, Van Borselenstraat 10a, Rotterdam. (Voorgesteld 
door P. Dekker). 

H. D. Slortj J. van der Heijdenstraat 190, Den Haag. (Voor
gesteld door J. Wijnen). 

C. J. M. Pijpers, Pompstationsweg 335, Watertoren, Den Haag. 
e Voorgesteld door J. L. Smit en W. G. Verhoeff). 

G. P. B. van Bergen, Ripperdastraat 11, Den Haag. (Eigen 
aangifte). 

Jacques Caspers, Paulus Buijsstraat 44, Den Haag. (Eigen 
aangifte). 

J. J. Swaan J.zn., boekhandel, Hooigracht 20, Leiden. (Voor
gesteld door A. Dunnebier en drs. Speijer). 

Van de afdeeling Dordrecht: 
A. Verheul, Nessestraat 45, Dordrecht. 
J. Versluis, Noordendijk 127, Dordrecht. 
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Adresveranderingen. 
D. 413. B. G. Brugman, Hoogt 9, Dordrecht. 
494. J. Smink, Dierenschelaan 122, Den Haag. 
455. R. Koopmans Stadnitski, p.a. Inspectie van financiën, 

Makassar. 
276. J. L. Jonker, Rooseboomstraat 67, Den Haag. 
139. F. A. van der Loo, Den Haag ? 
437. G. Post, Tomatenstraat 271, Den Haag. 
500. A. Drabbe, Koningin Wilhelminalaan 432, Voorburg. 
559. S. M. van der Lans, Da Costastraat 79, Den Haag. 
J. A. D. Lindeman, Oostsingel 105, Delft. 
S. Vroman, Adelheidstraat 72, Den Haag. 

Mededeeling. 
Wie zich vóór de jaarvergadering als lid opgeeft, doet nog 

mee aan de groote verloting. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7K uur, jaarvergadering te 8 uur, 
op Woensdag 22 Maart 1933, in „Hollandais", Groenmarkt, 
Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Verslag van den 
secretaris. 5. Verslag van de commissie tot nazien der reke
ning en verantwoording van den penningmeester. 6. Verslag 
van den penningmeester. 7. Begrooting 1933. 8. Verslag van 
den bibliothecaris. 9. Ledenverkiezing. 10. Bestuursverkiezing 
(aftreden, J. N. H. van Rest en J. H. van der Veen; beiden zijn 
herkiesbaar). 11. Begin der groote jaarljjksche verloting. 12. 
Veiling. 13. Rondvraag en sluiting. 

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

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

Vergadering af deeling Goes en omstreken (secretaris: H. 
Dcrex, Westwal 30b, Goes), den 3en Woensdag der maand. 

Vergadering af deeling Venlo (secretaris: F . Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick, den 2en Maandag der 
maand: 7V> 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 Woensdag 22 Fe
bruari 1933, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 21 leden, onder wie 2 dames. Na opening van de 
vergadering door den voorzitter, worden de notulen der vorige 
vergadering gelezen en goedgekeurd. Hierna werd mededee
ling gedaan van eenige ingekomen stukken. Het candidaat-lid 
A. J. Hagens werd vervolgens als lid aangenomen. Alvorens 
werd overgegaan tot den landenwedstrijd met de zegels tot 
1913 van België, hield de voorzitter hierover een korte in
leiding. De uitslag van dezen wedstrijd, waarvoor vijf leden 
hun zegels hadden ingezonden, was als volgt: nr. 1 mevrouw 
Schuurman-Meesters, nrs. 2 en 3 respectievelijk de beeren A. 
te Winkel en J. M. Pos. Voor de volgende vergadering werd 
besloten een landenwedstrijd met de zegels van Denemarken 
te houden. Bepaald werd dezen wedstrijd te splitsen in 2 af-
deelingen, n.1. één met alle zegels voor de leden, die meenen 
niet met de meer- of vergevorderden te kunnen wedijveren, 
en één voor de meer- of vergevorderde leden met de zegels 
tot 1913-1919. Hierna volgde de gewone m.aandelijksche ver
loting onder de aanwezigen, en nadat nog eenige zegels, aan
geboden door den voorzitter, waren verloot, sloot deze de 
vergadering. C. R. 

Nieuw lid. 
56. A. J. Hagens, Kastanjelaan 24, Arnhem. 

Candidaat-lid. 
K. Potjer, te Almelo. (Eigen aangifte). 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 29 Maart 1933, des avonds 

t^ 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Op deze vergadering landenwedstrijd met de zegels van 
Denemarken (zie bovenstaand verslag), in te zenden bij me
juffrouw C. Becking, Tivolilaan 38, te Arnhem (retourporto 
bijvoegen), of ter vergadering in te leveren. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 14 Februari 1933, des 
avonds te 1% uur, in restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig 'SO leden. Afwezig met kennisgeving de beeren 
Backer Dirks en Geerkens. Na opening door den voorzitter 
worden de notulen der vorige vergadering gelezen en on
veranderd goedgekeurd. Ingekomen is een verzoek van de 
U. Ph. V., om adhaesie te betuigen aan de bekende motie in
zake documenten-verzameling door den heer Waller persoon
lijk De voorzitter gaf een uitlegging aangaande deze gerezen 
kwestie. Na eenige bespreking was de meening der verga
dering wel deze, dat het niet op den weg van onze Club ligt, 
zich te mengen in een persoonlijke zaak. De motie wordt dan 
ook voor kennisgeving aangenomen. 

Ter bezichtiging gaat rond de collectie Ned.-Indië van den 
heer Van Harderwijk. Deze zeldzame bladen met ongebruikte 
zegels uit de eerste tijden, waaronder vooral de kopstaande 
diensten met handstempel buitengewoon waren en vele bij
zondere opdrukken, deden menigen verzamelaar watertanden. 
De vice-voorzitter bedankte weer op spontane wijze voor de 
ter bezichtiging stelling. Hierna kwam de gewone verloting, 
terwijl het in ontvangst nemen der zegels van de jaarlijksche 
verloting tot een volgende maal blijft wachten. Na de ge
bruikelijke rondvraag blijkt, bij monde van den heer Schaer, 
dat het philatelistisch frankeeren op prijs wordt gesteld. Hier
na sluit de voorzitter deze geanimeerde vergadering. L. W. I. 

Aangenomen als lid. 
J. A. L. Aarts, Statenplein 8, Hillegersberg. 
H. G. H. Obst, Mathenesserlaan 230, Rotterdam. 

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

VERSLAG der ledenvergadering van Vrijdag 24 Februari 
1933. 

Na toevoeging der woorden „waartusschen dikwijls bescha
digde exemplaren niet als zoodanig gemerkt worden aange
troffen" tusschen „aanbieden" en „wat hem" enz. (bij rond
vraag), worden de notulen der vorige vergadering accoord 
bevonden. De motie der U. Ph. V. wordt tot de volgende ver
gadering aangehouden. De heer L. van Essen was aanwezig 
met zijn fraaie collecties Sicilië en Napels op afstempelingen, 
welke aller bewondering wekten. Hartelijke woorden van dank 
van den voorzitter en warm applaus vormden het slot. Wijl 
de heer Van Essen nog dienzelfden dag naar Hilversum 
terugkeerde, verliet hij om half elf de vergadering in gezel
schap van den bibliothecaris en den secretaris. De vergadering 
duurt voort. H. W. 

Voorgesteld als lid. 
A. Hendriks, Valkenboschlaan 188, Den Haag. (Voorgesteld 

door M. J. Dollée). 
Aangenomen als lid met 1 Maart 1933. 

176. J. N. van Donselaar, Adr. de Jongestraat 25, Haarlem. 
178. E. Th. Schilpzand, Landzichtlaan 45, Heemstede. 

Adreswijziging. 
255. D. C. Janse wordt Rustenburgerstraat 274 II, Amster

dam, Z. 
Bedankt als lid. 

196. W. Groenier, Amsterdam. 
Bekendmaking. 

Naar aanleiding van nog steeds voorkomende abuizen, ves
tigt de secretaris er nogmaals de aandacht op, dat de tegen-
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woordige penningmeester van O. H. V. Z. is de heer C. B. 
Mans, Kleine Houtweg 51, Haarlem (postrekening 195055). 

Vergadering. 
Jaarlij ksche algemeene ledenvergadering op Vrijdag 31 

Maart 1933, des avonds te 8 uur precies, in het gebouw van 
den Haarlemschen Kegelbond, Tempeliersstraat 35, te Haar
lem. 

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

BEKNOPT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
Maandag 27 Februari 1933, in „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig 28 leden. Als vertegenwoordigers voor den Bond 
worden gekozen de beeren K. F. Kleiman en S. S. Ongering. 
De heer Kleiman besprak de falsificaten aan de hand van het 
door hem keurig opgezette falsificatenalbum onzer Vereeni
ging, hetgeen alle aanwezigen met groote belangstelling 
volgden. 

Na afloop der vergadering had een zeer geanimeerde veiling 
plaats. J. V. d. W. 

Nieuw lid. 
172. D. van Langen, Helper Weststraat 55a, Groningen. 

Candidaat-lid. 
H. Geertsema, Peizerweg 40a, Groningen. (Voorgesteld door 

T. Bakker). 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 27 Maart 1933, des avonds te 
8M uur, in „Suisse", te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 20 Fe
bruari 1933, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Aanwezig 19 leden. Bij afwezigheid van den voorzitter opent 
de vice-voorzitter, de heer Otten, de vergadering en heet spe
ciaal den heer Prick, directeur der P.T.T. te Maastricht, als 
invite welkom. Hierna voorlezing der notulen en goedkeuring 
daarvan. Behandeling ingekomen stukken, waarbij een schrij
ven van de U. Ph. V. De candidaat-leden worden bij stemming 
als lid aangenomen. De vice-voorzitter geeft het woord aan 
den heer Van Brink voor het houden van zijn lezing over „Een 
stukje postgeschiedenis". De heer Van Brink behandelde in 
zijn eerste gedeelte het postwezen in het algemeen van uit de 
vroegste tijden en gaf in het tweede gedeelte een overzicht 
speciaal van de stedelijke posterijen in Nederland. De vice-
voorzitter dankt na afloop den heer Van Brink, hetgeen door 
applaus wordt ondersteund. Vervolgens gratis verloting en 
kienen, waarna sluiting. J. H. 

Nieuwe leden. 
21. L. Benjamins, Beethovenstraat 97, Amsterdam, Z. 
37. Ph. Tielens, Capucijnenstraat 66, Maastricht. 

104. J. Voet, Keizerstraat 9, Rotterdam. 
108. L. von Haläsz, Délibabstrasse 29, Budapest. 

Adresverandering. 
89. mr. K. Janssen de Limpens, thans Kasteel Cartils, 

Wijlré (L.). 
Bedankt. 

122. J. G. Govaarts, Lutterade. 
Geroyeerd wegens wanbetaling. 

76. A. Thill, Rue d' Esch 46, Luxemburg (Rumelange). 
85. R. Hauptmann, Klosterneuburgstrasse 33, Weenen. 

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

Maandag 20 Maart 1933, vergadering. 
Maandag 3 April 1933, beurs-ruilavond. 
Maandag 24 April, vergadering. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 24 
Februari 1933, in de zaal van den heer Van Weelde, te 
Helder. 

Te ruim half negen opent, bij afwezigheid van den voor
zitter, de heer Polling de vergadering. Welkom wordt ge-
heeten ons nieuw lid, de heer J. Schenk. De notulen worden 
voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Enkele ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. Ontvangen is een motie van de Utrechtsche Phila-
telisten-Vereeniging met verzoek om adhaesie. Na een uit
eenzetting van den voorzitter wordt besloten nog geen mee
ning kenbaar te maken. 

De penningmeester krijgt nu gelegenheid tot voorlezing 
van zijn jaarverslag. Uit dit verslag blijkt, dat het met de 
financiën goed gaat. De voorzitter, sprekende namens de ver
gadering, brengt den heer Labout dank voor het vele werk 
door hem gedaan. 

Aan de orde is alsnu de verkiezing van een bibliothecaris. 
De heer Kooiman stelde zich, door zijn minder goede gezond
heid, niet meer herkiesbaar. In zijn plaats wordt gekozen de 
heer P. de Snaijer. De voorzitter spreekt den heer Kooiman 
namens de vergadering toe en herinnert er aan, dat hij bijna 
10 jaar bestuurslid is geweest en nu nog als eenig over
gebleven oprichter in onze Vereeniging is. Hierna is het of
ficieel gedeelte afgeloopen. De wedstrijd over de zegels Neder
land nrs. 46 en 47 brengt den heer Quant het grootst aantal 
stemmen alsmede den prijs. De maandverloting brengt twee 
gelukkigen. Men blijft tot ongeveer 11 uur bijeen. J. G. J. P. 

Bedankt. 
H. P. Verschuur, Rijswijk. 
J. Brand, Helder. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 24 Maart 1933, in het gewone 

lokaal. 
StP" Wedstrijd over portzegels Nederland nrs. 1 en 2. 

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

Nieuw lid. 
H. Janssen, Stationsstraat 51, Nuth (L.). 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 3 April 1933, des avonds te 8 uur, 

in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 
Wedstrijd over de zegels Nederland nrs. 30-33 (cijfertype). 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 23 Februari 1933, des avonds te 83^ uur, in café-
restaurant „De Pool", Groote Markt, te Groningen. 

Bij afwezigheid van den voorzitter opent de heer C. M. 
Kuitert, als vice-voorzitter, de vergadering. De notulen van 
de vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd. 

Daarna brengt de penningmeesteres het financieel verslag 
uit, waaruit blijkt, gezien het batig saldo, dat de Vereeniging 
in dat opzicht op goede basis gegrondvest is. Volgens rooster 
was de heer Meijer als bestuurslid aan de beurt van aftreding 
en wordt deze op voorstel van den heer Frerks bij acclamatie 
als zoodanig herbenoemd, welke benoeming door den heer 
Meijer wordt aanvaard onder dankzegging voor het in hem 
gestelde vertrouwen. Voorts worden als kasnazieners aan
gewezen de beeren G. R. Dallinga en Th. Keijzer, welke functie 
door dezen wordt aangenomen. Tot slot heeft een algemeene 
jaarverloting zgnder nieren plaats, H. §, 
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Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 23 Maart 1933, des avonds te 

S!< uur, in café-restaurant „De Pool", te Groningen. 

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

KORT VERSLAG der jaarvergadering, gehouden op Zaterdag 
18 Februari 1933, in het bekende clublokaal, te Terneuzen. 

De notulen der vergadering van 21 Januari j.1. worden 
goedgekeurd en vastgesteld. Als commissie voor het nazien 
der boeken van den directeur der rondzending en den penning
meester worden aangewezen de beeren 't Gilde en De Schep
per, die in de volgende vergadering verslag zullen uitbrepgen. 
De penningmeester brengt vervolgens verslag uit over het 
afgeloopen dienstjaar. Hieruit blijkt, dat er een voordeelig 
saldo aanwezig is van ƒ 835,44. 

De jaarlij ksche verloting voor alle leden had daarna plaats. 
De landen-wedstrjjd (Frankrijk) wordt uitgesteld tot de 

volgende vergadering. Waarna sluiting. G. T. 
Vergadering. 

Vergadering op Zaterdag 18 Maart 1933. 
ii(F" Nader zal worden bekend gemaakt, of dit een middag-
of avondvergadering zal zijn. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Dinsdag 7 Februari 
1933, in hotel Central, te 's-Hertogenbosch. 

De voorzitter opent te 8.30 uur de vergadering en houdt een 
korte inleiding, waarna de secretaris voorlezing doet der no
tulen van de vorige vergadering, welke onveranderd worden 
goedgekeurd en vastgesteld. Daarna worden de ingekomen 
stukken behandeld, waarbij enkele nader worden besproken. 
Vervolgens wordt de heer A. Berendsen als rapporteur der 
commissie van den rondzenddienst in de gelegenheid gesteld 
het reglement dienaangaande artikelsgewijs toe te lichten, 
hetwelk na eenige wijzigingen wordt vastgesteld. De voor
zitter brengt den leden dezer commissie, ook namens de ver
gadering, zijn hartelijken dank voor de vele werkzaamheden, 
welke zij in deze hebben verricht. 

Een voorstel tot aansluiting bij den postchèque- en giro-
dienst werd unaniem aangenomen, en besloten dit in de sta
tuten en het huishoudelijk reglement vast te leggen. De voor
zitter brengt nog ter sprake het oprichten eener propaganda-
commissie en daarvoor een bedrag uit te trekken; dit zal 
nader worden overwogen. 

Voor de verloting waren 6 mooie prijzen beschikbaar, waar
mede de winnaars zeer voldaan waren. Bij de rondvraag ver
langt geen enkel lid het woord, waarop de voorzitter te 10.30 
uur de vergadering sluit, waarna nog gelegenheid bestond tot 
ruilen en handelen. F. F. G. S. 

Adresveranderingen. 
J. J. L. Grootveld, Fonteinstraat, 's-Hertogenbosch. *) 
J. J. Diedrich, Hintham E 81, 's-Hertogenbosch. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 4 April 1933, des avonds te 8 uur, 

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

*) Fonteinstraat, welk huisnummer? In de cartotheek staat 
vermeld als lid J. H. Grootveld. Adm. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secretaris: C. G. KNOL, Emma straat 40, Helmond. 

VERSLAG der vergadering van Donderdag 2 Maart, in de 
kleine bovenzaal van hotel „Het Oud Stadhuis", Helmond. 

Nu door het carnaval de Februari-vergadering verschoven 
moest worden naar bovengenoemden datum, bleek de opkomst 

der leden niet zoo algemeen als anders. Wel kon de voorzitter 
welkom heeten het nieuwe candidaat-lid, den heer Raijmakers-
Prinzen uit Eindhoven. De notulen werden onveranderd goed
gekeurd, terwijl medegedeeld werd dat door het bestuur tot 
donateur waren aangenomen de Nederlaridsche Postzegelbeurs 
te 's-Gravenhage, de beeren L. von Haläsz te Budapest, A. 
Huizink te Hengelo (O.), en M. Marchand te Hilversum. 

Besloten werd het reservefonds te plaatsen op de rijkspost-
spaarbank. De onderlinge wedstrijd op de a.s. Maart-verga
dering ontlokte nog al wat discussies. De heer Van Lieshout 
had bezwaren tegen de inzending van afwijkingen en va
riaties, welke door den voorzitter werden bestreden. De heer 
Thielen vond het gewenscht de wedstrijd-^egel of serie eerst 
op den wedstrijdavond bekend te maken. De leden zouden 
daartoe hun geheele album moeten medebrengen. Zijn voor
stel, om de wedstrijden op dez« wijze te organiseeren, vond 
nog al bezwaren en werd dan ook verworpen. Ten slotte werd 
het voorstel van den heer Mulder aangenomen, om op de 
Maart-vergadering een onderlingen wedstrijd te houden over 
de Nederlardsche zegels Yvert nrs. 131-133 (zonder water
merk). Tot juryleden werden gekozen de beeren Mulder en 
Van Schijndel. 

Er verwisselden nog heel wat zegeltjes van eigenaar vóór 
de voorzitter de geanimeerde vergadering sloot. K. 

Candidaat-lid. 
L. Raijmakers-Prinzen, Eindhoven (Willemstein). (Voorge

steld door den secretaris). 
Nieuwe donateurs. 

15. Nederlandsche Postzegelbeurs, Stationsweg 2, Den Haag. 
16. A. Huizing, Vondelstraat, Hengelo (O.). 
17. M. Marchand, Badhuislaan 20, Hilversum. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 Maart 1933, des avonds te 

9 uur, in het gewone vergaderlokaal. 

I » IADVERTENTIËN. I ^ 

I E R I C S M I X H , H 
P. o . BOX 661. ^M 

LUGANO, ZWITSERLAND. H 
Gibraltar 17", 1889, 25 c./2 p. . fr. 15,— ƒ 0,40 ^ ^ 
ld. 20', 1889, 50 c./6 p - 50,— - 1,25 
ld. 51*, 1904-08, 6 p - 30, 0,80 
ld. 70 , 1912, 4 sh - 90,— - 2,50 
ld. 82 -, 1921-30, 2 sh., hoekstk. - 37,50 - 1,25 
Malta 16, 1899-00, 10 sh, brfst. - 300,— -10,— 
Canada 102-104 ', cpl., 1916, 3 w. - 170,— - 4,— 
Ceylon 6, 1855, 8 D., gerepard. - 7500,— -35,— 

I D. N. Guinea 10', '15, 5 d./50 p. - 750,— - 20,— ^M 
ld. 11 , 1915, 8 d./80 p 750,— - 20,— ^M 

" Ongebruikt. Nrs. en cat.-prijzen Yvert 1933 ^^M 
Porto extra ƒ0,30. (189) ^ H 

Postrekening Den Haag 145664. Lugano Xla 1770. jj^B Weet U wel, dat 
Auf der Heide's 
Postzegel handel, 
^ Hilversum, ^ 

U 
altijd promt helpt 

aan alle 
Postzegels, 
Nieuwigheden, 
Albums, 
Catalogi, 
Philatelistische 

artikelen 
en uitgebreide 
Zichtzendingen 
van alle lanijen' 

Filiaal gevestigd Gravenstr. 17, Amsterdam Ons kantoor Surinamelaan 31, Hilversum 
(78) 
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SVERIGE. 
Hoofdstad: Stockholm; geldswaarde: 100 ore = 1 krona, 

meervoud kronor. Aan het slot toevoegen: 
1930. Vliegpost. 

10, 50 ore, bij de opening van den nachtvliegdienst tus
sehen Stockholm via Kopenhagen en Hannover naar 
Rotterdam op 15 Mei. 
Op de zegels een vliegtuig boven Stockholm in den 
nacht, met rechts boven het Zweedsche wapen. 

NORGE. 
Hoofdplaats Christiania, veranderd in Oslo; geldswaarde: 

100 ore = 1 kron. Toevoegen aan 1929, Abel: oplage resp. 
Q'A, 3, 3 en 5 millioen. 
1930. Olaf. 

10, 15, 20, 30 ore, ter nagedachtenis van den 900en 
sterfdag van koning Olaf II den Heilige, 29 Juli 1030. 
De Deensche koning Knut de Groote wist Olaf te ver
drijven; bij diens pogingen om de macht weer in handen 
te krijgen, sneuvelde hij in den slag bij Stiklastad. Hij 
heeft veel gedaan vpor de bevordering van het Christen
dom, waarom hij later tot schutspatroon van Noorwegen 
werd genoemd en bijgezet in den dom te Drondhjem, 
die door hem was gebouwd. Deze is volkomen gerestau
reerd en onlangs juist gereed gekomen. 
10, 20 o. Olaf met zijn ^child de vijandelijke pijlen op
vangend; in zijn rechterhand hoog opgeheven het kruis. 
15 o. Domkerk te Dronthjem, in 1530 door brand groo
tendeels verwoest. 
30 o. Slag bij Stiklastad, naar een schilderij van P. N. 
Arbo; de naam staat links onder. 
Uitgegeven 1 April; oplage 10, 5, 20, 3 millioen. 

1930. Noordkaap. 
15, 20, 30 ore, met een toesfag van 25 o. verkocht ter 
bevordering van het vreemdelingenverkeer; de Noord
kaap, die op de zegels voorkomt, neemt hierbü een voor
name plaats in. 
Alleen verkrijgbaar aan die kaap en aan het philate
listenloket te Oslo. Oplage: 15 o. 310000, 20 o. 190000, 
30 o. 100000. 

BAYERN. 
Opnemen aan het slot, blz. 154, jrg. 1929: 
1920. Afscheidszegels. 

5 pfennig tot 20 mark (totaal 17 waarden) en 5 pf. tot 
5 m. dienstzegels Ctotaal 18 waarden), als afscheids
zegels van de Beiersche post, die 1 April ophield zelf
standig te bestaan en opgenomen werd in die van het 
Duitsche rijk. 

DEUTSCHES REICH. 
Verbetering van: 
1924. Postunie. 

60, 80 pfennig, ook als dienstzegels, uitgegeven in Mei, 
ter herdenking van het 50jarig bestaan van de wereld
postunie. 
10, 20 pfennig, ter herdenking in het bijzonder van den 
dag van de onderteekening, 9 October 1874, uitgegeven 
op dien dag. De beide eerste met links in den rand 
„Fünfzig Jahre", de beide laatste met „18741924". 

Opnemen aan het slot van 1928, Zeppelin: oplage 500000, en 
toevoegen: 
1930. Zeppelin. 

2 en 4 mark in de vorige teekening, maar met toe
voeging in den linkerbovenhoek van een vliegende ade
laar en de waarden: „I. SüdAmerika Fahrt", ter eere 
van de vlucht van het Graf Zeppelin luchtschip naar 
Zuid en NoordAmerika. 
De zegels werden uitgegeven 25 April, de vlucht zelf 
had plaats op 18 Mei vertrek van Friedrichshafen, 
19 Mei aankomst te Sevilla, 22 Mei te Pernambuco en 
31 Mei te Lakehurst; de geheele tocht duurde plm. 3 we
ken en verliep zonder ongelukken. 

1930. Rheinland. 
8 en 15 pfennig van de loopende uitgifte, overdrukt met: 
„30 Juni 1930", als herinnering aan de ontruiming van 
het Rijngebied door de vreemde bezettingstroepen. 

De zegels bleven 6 maanden in omloop en werden ge
durende dien tu'd gebruikt m plaats van de gewone 
zegels van die waarden. 

)***OTiw«**«inr*«*M«^nKwm^wp«*^r!P' 

M M ^ ^ ^ ^ a ^ ^ N ^ M ^ M M ^ ^ k U M ^ « * * 

1930. Tentoonstelling. 
8 + 4 pfennig met gezicht op Aachen, 15|5 pf. met de 
Brandenburger Thor te Berlijn, 25 + 10 pf. met Marien
werder en 50 + 40 pf. met Würzbuig, uitgegeven 12 Sep
tember, ter gelegenheid van de Iposta, de groote Inter
nationaler Postwertzeichen Ausstellung te Berlin, van 
1221 September. 
De zegels waren gedrukt op kleine velletjes, bevattende 
de 4 verschillende, met wateimerk gestyleerde rijks
adelaar en Iposta en slechts verkrijgbaar tegen betaling 
van mk. 1.70 en een entreekaart van mk. 1. 
Dezelfde zegels zijn later algemeen verkrijgbaar gesteld 
zonder watermerk in gewone vellen voor de Nothilfe 
als weldadigheidszegels. 

1931. Noordpool. 
1, 2, 4 mark van de bestaande vliegpostzegels, voorzien 
van een overdruk: PolarFahrt 1931 (3 regels), ter ge
legenheid van den tocht van het Zeppelinluehtschip via 
Petersburg naar de Noordpool, 24 Juli. 

OESTERREICH. 
Blz. 173, jaargang 1929. Keizerin Elisabeth werd vermoord 
10 September 1898 door den anarchist Luigi Luccheni. 
Aan het slot laten volgen: 
1931. Rotary Club. 

10, 20, 30, 40, 50 grosehen en 1 shilling van de gewone 
loopende zegels, verkocht tegen de dubbele waarde en 
voorzien van een overdruk: Rotary Convention Wien 
1931 in het insigne der club: een tandwiel, ter gelegen
heid van het te Weenen gehouden internationaal congres 
van de Rotary Club van 2226 Juni. 
Uitgegeven 22 Juni tot 31 Augustus, frankeergeldig 
tot 30 September; oplage 50000 stel. 

MAGYARORSZAG. 
Op blz. 173, jaargang 1929,' den naam Ungarn te wijzigen in: 
Magyarorszag (Hongarije), en aan het slot opnemen: 
1929. Stephan. 

Als de vorige uitgifte, dezelfde waarden, maar in andere 
kleuren, nu karmijn, violet en geelbruin in plaats van 
geelgroen, rood en blauw. 

1930. H. Emmerich. ■ 'i 
8 + 2, 16 + 4, 20 + 4, 32 + 8 filler, ter na
gedachtenis van den H. Emmerich, zoon 
van den H. Stephan, eerste koning van 
Hongarija. 
8 + 2 f. H. Emmerich met een lelie in 
de rechterhand en met de linker op het 
zwaard, in het Hongaarsch Szent Imre. 
16 + 4 f. H. Stephan en H. Gisela, Szent 
Istuan en Boldog Gizella; de eerste met 
de naar hem genoemde Stephanskroon 
op het hoofd. 

20 + 4 f. H. Ladislas, Szent Laszlo, met de rechterïiand 
op zijn hellebaard. 

■ Ill •■•IK II wil W i l 

. i.:i.;i>7M:jii.W:W ; 
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32 + 8 f. H. Emmerich met onderaan een tak eikenloof, 
als herinnering aan zijn overwinning bij Cserhalan = 
eikenheuvel, en de H. Gerardus, Szent Geliert Oktatja, 
de leermeester van den eersten. 
De eerste drie dragen hec Lotharingsche of apostolische 
dubbelkruis en links het Arpaden wapen. 

1930. Horthy. 
8, 16, 20, 32, 40 filler, uitgegeven 1 Maart, bij de feeste
lijke herdenking van het 10jarig regentschap van Mik
lós Horthy. 
De zegels werden uitgegeven van 131 Maart, bleven 
geldig tot 31 December en hadden een oplage van: 8 f. 
8250000, 16 f. 5500000, 20 f. 500000, 32 f. 250000, 
40 f. 400000. 

1931. Zeppelin. 
1 en 2 pengo, in de teekening van de gewone luchtpost
zegels, maar in andere kleuren en met „Zeppelin 1931", 
ter herinnering aan het bezoek van het luchtschip Graf 
Zeppelin op 2830 Maart. 
Uitgegeven vanaf 23 Maart, oplage 30000 stel. 

1932. H. Elisabeth. 
10, 20, 32 en 40 filler, uitgegeven in April, ter herden
king van de dood van de H. Elisabeth, 700 jaar geleden. 
10 en 20 f. geven haar borstbeeld, de beide andere 
waarden Elisabeth bij haar weldadig werk. 

YUGOSLAVIJA. 
Blz. 174, jaargang 1929, als inleiding bij het koninkrijk der 

Serviërs, Kroaten en Slovenen: 
Na het uiteenvallen van den OostenrijkHongaarschen staat 

in October 1918 sloot Montenegro zich 18 November aan bij 
Servië, waarmede koning Nikita van den troon vervallen werd 
verklaard. Vervolgens hebben zich de Slavische provincies 
vereenigd tot een Nationalen Raad te Zagreb, die 1 December 
1918 aan Alexander van de tegenwoordige dynastie de regee
ring aanbood van een vereenigd koninkrijk van de Serviërs, 
Kroaten en Slovenen, hetgeen door hem op dienzelfden dag 
werd aangenomen, welke dag later tot nationalen feestdag 
is gemaakt. Later, in 1929, is de naam gewijzigd in Yugo
slavija. Hoofdstad Belgrado; geldswaarde 100 para = 1 dinar. 

'^.Sf^'^^Sjjffa 
%^^^^t^^^MJkM»»f, ■■■■< 

1929. Koninkrijk. 
50 + 50 para, 1 dinar+50 para, 3 + 1 dinar, uitgegeven 
in November bij de viering van het 1000jarig bestaan 
van het koninkrijk Kroatië. 
De zegels werden met een toeslag verkocht, bestemd 
voor den bouw van een herinneringskerk op het Du
vanjsko polje, het Duvnoerveld, de kroningsplaats van 
den eersten Kroatischen koning Tomislav in 925. (De 
zegels waren al bestemd voor 1925, maar de uitgifte 
werd telkens uitgesteld). 

50 + 50 p. Bovengenoemde kerk. Oplage 2% millioen. 
1 d. + 50 p. Links boven koning Tomislav en rechte de 
tegenwoordige koning Alexander I. Oplage 2'A millioen. 
3 + 1 d. Koning Tomislav. Oplage 1 millioen. 
De zegels bleven 6 maanden in omloop. 

CESKOSLOVENSKO. 
Toevoegen aan de inleiding: Geldswaarde: 100 haleru (heller) 
= 1 koruny, meervoud korun (korona). 
Toevoegen aan: 
1928. Onafhankelijkheid. 

Oplage: 1,20 kr. 698000, 2,50 kr. 600000, 5 kr. 609000; 
de overige loopen in de millioenen. De zegels zijn 1 Mei 
ingetrokken. 

1929. Wenceslas. 
Hij werd vermoord door zijn broeder Boleslav op 28 
September 929 en omstreeks 980 heilig verklaard. 

1930. Masaryk. 
2, 3, 5, 10 koruny. uitgegeven ter eere 
van den 80en geboortedag van pre
sident Masaryk, wiens beeltenis op 
de zegels van groot formaat voor
komt. 
Zij zijn gedurende de maand Maart 
gebruikt in plaats van de gelijk
»/aardige gewone zegels en blijven 
hun geldigheid behouden. 
Oplage: 3450000, 1650000, 600000, 
J15000. 
Onder en bovenkant van de vellen 
vertoonen boven en onder elk zegel 
de jaartallen 18501930 in een sier
rand. 

Sokol. 
50 haleru, 1, 2, 3 koruny, met portret van Miroslav Tyrs 
in twee uitvoeringen ter herdenking van diens geboorte 
100 jaar geleden. 
Tyi is de grondlegger geweest van de Sokol, de turn
beweging, die in eigen land begonnen is, uitgegroeid 
tot een nationale beweging, die zich allengs heeft uit
gebreid over alle Slavische landen. 
Dit jaar was het 70 jaar geleden, dat de eerste bijeen
komst van den Sokol te Praag plaats had en met grooten 
luister en algemeene deelneming is dat feit herdacht. 

(Wordt vervolgd). 

GEORGE WASHINGTON 
door m r . J . H. VAN PEURSEM. 

De jeugd van Washington. 
In 1657 emigreerde de Engelschman John Washington naar 

Amerika ; in de Nieuwe Wereld zou zijn familie zich blijvend 
vestigen. Zoo leefde in het begin van de 18e eeuw in Virginia 
een nakomeling van genoemden John, Augustine Washington, 
die in Engeland zijn opvoeding had genoten. Op 22 Februari 
1732 werd uit zijn tweede huwelijk, met Mary Ball, een zoon 
geboren, die den naam George kreeg. George Washington, die 
het levenslicht aanschouwde te Bride Creek bij Fredericksburg 
in Westmoreland County, in den staat Virginia, zou eens 
worden de belangwekkendste persoonlijkheid in de geschiedenis 
van zijn vaderland. 

1932. 
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Van de jeugd van George is tamelijk weinig bekend — hij 
was niet geboren uit een vooraanstaande familie en niets wees 
er dus op, dat hij eens een groote rol in het leven van zijn 
land zou spelen ! De werkelijkheid zou anders uitwijzen ! 
Tot 1747 bezocht hij diverse scholen, waar hü o. a. een beetje 
latijn leerde ; zijn ontwikkeling lag echter meer op het gebied 
van de wiskunde, terwijl vooral aandacht werd besteed aan 
een practische bekwaming. Washington zou nooit een geleerde 
worden, die de geestelijke kracht van zfn volk vertegen
woordigde. Hij hield zich bezig met het plantersleven en alles 
wat daarmee samenhangt. 

Toen George 11 jaar oud was geworden, stierf zyn vader ; 
een zoon uit diens eerste huwelijk, Lawrence, werd belast met 
de opvoeding, die op Mount Vernon werd voltooid. In 1746 
maakte onze vriend een reis naar het Westen, waar hü met 
skalpen buitmakende Indianen in aanraking kwam ; ook ont
moette hij een aantal Duitsche immigranten, welke hij „even 
dom vond als de Indianen, want zij spraken ook geen 
Engelsch" ! In 1751 ging hij m.et Lawrence naar de Bahamas 
en Barbados, waar de ziekte van zijn broer echter niet genas. 
Wel liep George er kinderpokken op, welke zijn gelaat erg 
hebben geschonden. In 1758 overleed Lawrence aan tuber
culose ; George werd executeur van de nalatenschap, welke 
hü ongeveer 10 jaar voor zijn nichtje beheerde. Mount Vernon 
werd na den dood van Mildred zijn persoonlijk eigendom. 
Washington behoorde toen tot een van de invloedrijkste 
mannen uit de omgeving, meer door ziJn vermogen, dan door 
bekwaamheid. Nooit zou hij zijn land meer verlaten — dit is 
een van de motieven, dat zelden een president van de U. S. A. 
tijdens zijn ambtsperiode op reis ging ; een regel, waarop 
o. a. Hoover in 1928 een uitzondering maakte om de Pan 
Amerikaansche Conferentie te Habana biJ te wonen, terwijl 
ieder zich zal herinneren, hoe Wilson in 1919 naar Europa 
kwam. 

Washington hield zich bezig met paardrijden, vossenjacht, 
dansen en andere liefhebberijen, naast de plichten, die hij als 
beheerder van een groot buiten te vervullen had. Hij was een 
ware reus — de rijzige gestalte kwam boven de 6 voet uit ! 
Nauwelijks 20 jaar oud, werd hij benoemd tot commandant van 
een der 4 militaire districten van zijn geboortestaat, waarvoor 
hü een toelage kreeg van 1200 gulden, welke som gemakkelijk 
werd verdiend. Weldra ontstonden onaangenaamheden met de 
Franschen, die steeds verder doordrongen in de Ohiovallei. 
De Britsche gouverneur van Virginia oordeelde het raadzaam 
om de Franschen eens te waarschuwen ; Washington werd 
door hem uitgezonden naar den Franschen commandant. Op 
31 October 1753 ging Washington op stap, doch kreeg nul op 
het rekest. Op den terugtocht verdronk de jeugdige majoor 
bijna in de Alleghany : slechts met uiterste krachtsinspanning 
wist hij zich te redden ; weldra volgde ziJn benoeming tot 
Juitenantkolonel. 

Nog in 1754 kwam het tot ernstige onlusten met de 
Franschen ; de Britten legden vlak tegenover het Fransche 
fort Duquesne een ander fort aan ; weldra zou het eerste schot 
vallen in den oorlog, die drie werelddeelen in vlam zette ; 
in Europa de zevenjarige oorlog ; in Amerika „the French 
and Indian war". GreatMeadows moest ontruimd worden ; 
Washington week voor de groote overmacht. 

Hoewel de persoonlijke verdiensten van Washington •— die 
thans op het tooneel der wereldgeschiedenis verscheen ■—• 
werden erkend, nam hij nog in 1754 ontslag, omdat de kolo
niale officieren erg werden achtergesteld bij de Britsche 
leiders. Spoedig voegde de nieuwe Britsche commandant, Ed
ward Braddock, hem als adjudant bij zijn staf. George was 
een flinke, doortastende kerel, hoewel hij niet uitmuntte. Weer 
oprukkend naar fort Duquesne, werd daar tweemaal een paard 
onder hem weggeschoten ;, zijn kleeren werden door kogels 
gehavend, maar Washington zelf bleef ongedeerd. Op 9 Juli 
werd het Britsche leger verpletterend verslagen ; 13 Juli over
leed Braddock, naar wien men de slag wel genoemd heeft 
„the battle of Braddock's field". Op Washington rustte de 
zware taak, het leger, dat zoo deerlijk was gehavend, terug 
te leiden naar Virginia. Dit werk volbracht hiJ naar tevreden
heid van zijn superieuren, zoodat hij weldra werd benoemd 
tot commandant van alle troepen van Virginia. Zijn gezondheid 
liet echter te wenschen over, zoodat de 26jarige bevelhebber 

in 1758 besloot zijn commando neer te leggen : de beveiliging 
van de zoo uitermate lange grens liet hij aan anderen over. 

Weinig dagen later, op 6 Jaüuari 1759, trad hiJ in het 
huwelijk met de rijke Martha Dandridge, weduwe van kolonel 
Daniel Parke Custis, die in 1757 was overleden. Zij was 
geboren in Mei 1732, als dochter van een planter, en had 
2 kinderen uit haar eerste huwelijk ; deze overleden beiden 
tamelijk jong, waarop de 2 kleinkinderen door Washington 
werden geadopteerd : zijn eigen huwelijk bleef kinderloos. 
Door dit huwelijk, dat niet alleen uit liefde was gesloten, 
werd het bezit van Washington belangrijk uitgebreid : als een 
echte planter leefde hij, teruggetrokken van de wereld. Slechts 
eenige weken per jaar bemoeide hij zich met de staatszaken ; 
hij was nl. lid van het Huis van Afgevaardigden van Virginia, 
sinds 1758. Hier deed hiJ zich kennen als tegenstander van de 
slavernij, meer om economische dan om ethische redenen. 

Washington was een van de rijkste planters ; ijverig, flink, 
en tamelijk modern in zijn bedrijfsleiding, hoopte hij vele jaren 
dit leventje te kunnen houden ; hij bracht aldoor nieuwe ver
beteringen in zijn bedrijf aan : zoo had hij een specialen 
bedrijfsdokter ! Altijd waren er gasten op Mount Vernon ; 
's avonds ging hij naar bals of hield zich bezig met het 
kaartspel. Washington was nogal opgewonden en niets deed 
latere grootheid vermoeden. Zijn belangstelling voor staats
zaken was minimaal ; meestal zweeg hij in de volksvertegen
woordiging ; wel is het bekend, dat hij in 1765 zijn stem gaf 
aan de Whigs tegenover de Tories in Londen : van de „con
servatieven" viel niets te verwachten. 

De vrijheidsoorlog. 
Op 4 April 1769 legde Washington de bekende verklaring af, 

dat, indien de beeren in Londen niet vatbaar zouden zijn voor 
vriendelijke vertoogen, niemand zou aarzelen de wapens op 
te nemen tegen de Britsche regeering ! Ach, arme — wie zei 
dat eigenlijk ? Een zekere George Washington ; wat moest die 
rijke planter tegen het Britsche rijk ; wat zou die man in te 
brengen hebben ? Alles — hij zou zijn volk leiden naar de 
vrijheid en de onafhankelijkheid. 

Toch was hij niet van meening, dat spoedig de krijg zou 
uitbreken ; integendeel, hij kocht groote stukken grond in het 
Westen, waarvoor hij steeds voorliefde had gevoeld ; met 
belangstelling sloeg hij de plannen voor een 14e kolonie, 
Vandalia, gade. Doch ondertusschen begon de revolutionaire 
geest steeds grootere lagen der bevolking te doordringen, ook 
al nam Washington aan geen enliele organisatie deel. Zóó sterk 
werd de geest van verzet, dat op een zomerdag in het jaar 
1774 Washington de toezegging deed, op eigen kosten een 
legertje van duizend man op de been te zullen brengen. Luide 
werd de „hoofdman" toegejuicht een man van plaatselijke 
beteekenis, in wien niemand nog den Washington van later 
vermoedde ! 

Het gevolg van zijn optreden was, dat Washington werd 
aangewezen als een van de 7 afgevaardigden van Virginia 
naar het eerste Continental Congress te Philadelphia. Hij 
behoorde op het congres, dat 5 September 1774 werd ge
opend, tot de radicalen ; hij verzette zich tegen de talrijke 
petities aan de kroon, die toch niets hielpen. Hij was niet de 
meest welsprekende onder de afgevaardigden, maar wel bleek 
hij een zeer krachtig en helder oordeel te hebben : op het 
congres van Philadelphia, waar de onafhankelijkheids
beweging vaste vormen aannam, begon tevens de nationale 
carrière van Washington. Hoewel hij nog niet openlijk den 
afval predikte, zei hij toch wel, nooit te zullen dulden dat 
aan de heilige rechten en privileges iets werd tekort gedaan. 
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Hoewel Washington geen deel uitmaakte van de speciale 
congrescommissies, maakte men gaarne gebruik van zijn 
scherp verstand en inzicht. Zoo adviseerde hij : militair verzet 
pas als uiterste middel. Het sprak welhaast vanzelf, dat hij 
bij zijn terugkeer in Virginia werd aangewezen als com
mandant van de vrijwilligerstroepen. 

Reeds op 19 April 1775 vond het eerste georganiseerde 
treffen met de Britten plaats. Een afdeeling Britsche soldaten 
stootte op een afdeeling „minutemen" — soldaten die bij het 
weerklinken van het eerste schot gereed stonden de vrijheid 
te verdedigen. Zij stonden klaar „and fired the shot heard 
round the world". De strijd was begonnen ; bij Lexington en 
Concord werd de vrijheid van Amerika geboren : „Birth of 
Liberty" — dat is de kwalificatie, die men geeft aan 
19 April 1775. 

Thans was het noodzakelijk een opperbevelhebber te be
noemen van de legertjes van alle 13 kolonies. Aanvankelijk 
had men dit plan niet gehad ; op het 2e congres viel, het 
spreekt haast vanzelf, de keus op Washington. Hij ^elf had er 
niet om gevraagd na eenig verzet, werd hü met algemeone 
stemmen aangewezen in de vergadering van 15 Juni 1775. 
Weldra aanvaardde hij zijn ambt, waarvoor hij fjeen enkele 
bezoldiging wenschte te ontvangen. Op 3 Juli 1775 defileerden 
de nog o zoo weinig gedisciplineerde troepen ^̂ oor hem te 
Cambridg»ïjjtet was hard noodig, dat er goede leiding kwam ; 
reeds wa^ft. 4ß Amerikanen verslagen bü Bunker Hill — toch 
was daarzpo dapper gestreden, dat Washington alle hoop had 
voor de toekomst ; met groote energie zette hij zich aan zijn 
werk : de onervaren vrijwilligers werden geoefend ; proviand 
en munitie werden verzameld. De vrijheidsstrijd was in vollen 
gang. Toch was de taak van Washington alles behalve aan
genaam ; de officieren hadden voortdurend ruzie, terwijl 
soldaten deserteerden. Zooveel mogelijk trachtte hij den 
Engelschen handel afbreuk te doen en waagde tevens een, 
overigens mislukte, poging om Canada in den strijd te be
trekken. 

In het begin van 1776 waagde hij een aanval op generaal 
Howe, die in Boston verblijf hield. Op 4 Maart bezette hij 
de strategisch zoo belangrijke Dorchester Heights ; daar 
stelde hij zijn artillerie op ; 17 Maart ontruimde Howe de stad, 
met achterlating van 200 kanonnen en onschatbare voorraden. 
Na eenige zaken te hebben geregeld, trok het vrij heidsleger 
in groote snelheid in zuidelijke richting, om New-York te 
bezetten. De eerste ronde was door Washington gewonnen ; 
nog vijf jaar zouden noodig zijn om aan de Amerikaansche 
burgers te geven, waar zij recht op hadden ; het bloed van 
talloos velen vloeide waarvoor is dit toch altijd noodig ? 

Washington was geen strateeg ; herhaaldelijk heeft hij 
ernstige fouten gemaakt ; meermalen waren het leger en de 
vrijheid aan den rand van den afgrond ; met geweldige 
krachtsinspanning werd de strijd ten gunste van Amerika 
beslist. De eerste grove fout was de bezetting van New-York ; 

op 28 April 1776 bezette hij Long Island — aan weerszijden 
door water ingesloten en dus een gemakkelijke prooi voor 
de Britsche vloot ! In Mei verliet hij zijn leger van 9000 man, 
ter bijwoning van het congres ; teruggekeerd te New-York 
volgde weldra de Britsche aanval. Op 26 Augustus werden de 
Amerikanen verpletterend verslagen ; door een zware mist 
geholpen, gelukte het Washington te ontsnappen naar Man
hattan ; hier versterkte hij zich weer en poogde een onderzoek 
in te stellen naar de sterkte der Britten. Vrijwillig bood zich 
voor dit spionnenwerk een 21-jarige kapitein, Nathan Hale, 
aan : zijn plichtsgevoel zei hem, dat hij alles moest opofferen 
voor zijn land. Hij ging, maar werd gesnapt ; op 22 September 
werd Nathan Hale te New-York gefusilleerd : „I only regret, 
that I have but one life to lose for my country" waren zijn 
laatste woorden. 

V/ashington moest verder terugwijken ; in White Plains 
sloeg hij zijn hoofdkwartier op, maar wederom werd het leger 
verslagen, nl. op 29 October. Onder de leus „Liberty or Death" 
had men den strijd gevoerd. De positie leek hopeloos — juist 
in deze moeilijke ure gelukte het Washington een Hessisch 
hulpleger onder Rahl te verslaan bü Trenton, Kerstmis 1776. 
Maar een groot leger onder Cornwallis naderde ; juist kon 
Washington ontkomen en zoodoende den slag ontgaan. Den 
volgenden dag trof hij bü Princeton een drietal regimenten 
Britten, welke hij stuk voor stuk versloeg. Zoodoende her
kregen de Amerikanen de hoop en het vertrouwen. 

Ook in het buitenland ontstond belangstelling voor de on
afhankelijkheidsbeweging ; meerdere Hollanders, Franschen, 
Duitschers, Litauers, Polen en Zuid-Amerikanen kwamen het 
leger van Washington versterken. Onder hen willen wij noemen 
den „precursor" Miranda, die later in Zuid-Amerika zoo'n 
belangrijke rol zou spelen ; wij noemen Taddeusz Kosciuszko, 
die na als Litauer deel te hebben genomen aan den vrijheids
strijd der Polen, naar Amerika ging en daar in 1777 in de 
directe omgeving van Washington kwam ; te vermelden is 
zeker de Pruis Friedrich Wilhelm von Steuben, die in hetzelfde 
jaar 1777 naar de Nieuwe Wereld ging, daar den staf van 
Washington leidde en zich vooral verdienstelijk maakte met 
het opleiden der soldaten ; Pulaski dient te worden genoemd, 
terwijl bovenal vermelding moet worden gemaakt van 
Lafayette, die op 14 April 1777 voor Georgeton aankwam en 
vervolgens zijn diensten aanbood aan Washington. HiJ werd 
benoemd tot generaal-majoor ; reeds op 11 September werd 
hij ernstig gewond in het gevecht van Brandywine ; na her
steld te zijn voegde hij zich weer bij Washington in Valley 
Forge. In 1779 verliet hij Amerika, om in 1780 terug te 
keeren ; in 1781 droeg hij bij tot het welslagen van de ver
overing van Yorktown. 

Niet alleen militair, ook moreel had Washington dus al heel 
wat gewonnen : de sympathie van het buitenland was een 
onmisbare factor voor het welslagen van zijn taak. Eén van 
de belangrijkste medewerkers van Washington was Benjamin 
Franklin, die reeds een langen staat van dienst voor Amerika 
had. 

(Wordt vervolgd). 

N I E U W ! {VepkPi jgbaap bil a l l e H a n d e l a r e n . ) (100) 
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Ingekomen zijn 82 oplossingen. Prijswinnaars zyn: 
D. Banda, Noord 46a, Drachten. 
J. C. Bloys van Treslong Prins, c/o Internatio, Cheribon. 
W. B. Brocx, Bergweg 62b, Rotterdam. 
J. Dorsch, Tanahpoetih 25, Semarang. 
J, van Rossum, Bengawanlaan 57, Bandoeng. 
P. Spiekhout, Anjelierstraat 15, Leeuwarden. 
A. Theunen, Heuvel 10, Dongen. 
M. F. de Vries, Nie. Maesstraat 103 boven, Amsterdam, Z. 
G. R. Wartena, Batoedjadjai, bij Tjimahi. 
C. J. W. Westhoff, S. O. Assembagoes, Sitoebondo. 

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

Ingezonden 
Hooggeachte redactie. 

Met verontwaardiging nam ik kennis van het verslag van 
de vergadering der U. Ph. V. in het Februarinummer, en 
naar ik merkte sta ik hierin lang niet alleen. Dat de heer 
Waller, ten einde een eind te maken aan den onverkwikkelijken 
strijd over de emissie 1852, zelf een uitgebreid onderzoek in 
voor anderen niet toegankelijke archieven heeft ingesteld 
(„naar diens beweren" uit zuiver philatelistische belangstel
ling — is de bedoeling hier zijn motieven in twijfel te trekken?) 
wordt hem kwalijk genomen omdat — hjj daarmee niet eerst 
de U. Ph. V. in kennis heeft gesteld. Ik acht het juist zeer 
toe te juichen, dat alle nog beschikbare gegevens gepubliceerd 
worden vóórdat de door den Bond in te stellen commissie met 
haar onderzoek begint; dit kan toch op de conclusies alleen 
maar een gunstigen invloed hebben! 

Ook de rest van het verslag en de met algemeene stemmen 
aangenomen motie zijn zoo beleedigend voor den heer Waller, 
dat ik niet begrijp, dat de motie zelfs maar in behandeling is 
kunnen komen. Ieder, die den heer Waller kent, wiens goede 

trouw en onbaatzuchtigheid toch boven allen twiifel verheven 
zijn, kan geen seconde twijfelen aan zijn goede bedoelingen. 
Ik zou dan ook alle Vereenigingen willen aanraden, n i e t de 
gevraagde adhaesie te betuigen aan deze motie, die mogelijk 
in een verhit oogenblik is aangenomen, en die naar ik hoop 
ook de U. Ph. V. weer zal intrekken; zij strekt haar niet tot 
eer. 

A. M. BENDERS. 

iRoel^iï'erRen, 
Catalogi, eng. 

SIMON BOLIVAR 
DOOR MR. J. H. VAN PEURSEM. 

NR. 14 DER SERIE „PHILATELIE EN GESCHIEDENIS". 
UITGAVE VAN PHILATELIE EN GESCHIEDENIS, 
ZEESTRAAT 40, 'SGRAVENHAGE, POSTREK. 188282. 
De bekwame schrijver, die zich op dit gebied hoe langer hoe 

meer specialiseert, heeft wederom eer van zijn werk. Z\jn 
nieuwste pennevrucht, bevattende, aan de hand der zegels, 
'tal van wetenswaardigheden over het leven.van dezen merk
waardigen ZuidAmerikaanschen staatsman, laat zich vlot 
lezen. Het werk is keurig uitgevoerd en overvloedig geïllus
treerd; de prijs, ƒ1,75, is bescheiden. 

Wij bevelen deze nieuwe, interessante studie gaarne in de 
belangstelling van allen aan. Het werk is verkrijgbaar bij den 
postzegelhandel of rechtstreeks bij den uitgever. 

V. B. 

UITGEBREIDE CATALOGUS VAN NEDERLAND 
EN KOLONIEN 1933-1934, 

OPNIEUW BEWERKT DOOR 
P. C. KORTEWEG EN VELE ANDEREN. 

UITGAVE N.V. J. MEBUS' POSTZEGELHANDEL, A'DAM. 
Eind Januari verscheen een nieuwe en opnieuw bewerkte 

druk van bovengenoemd werk, dat zich verre verheft boven 
de gewone prijscouranten door de uitvoerigheid waarmee aller
lei voor den specialist (trouwens ook voor den „gewonen" 
Nederland-verzamelaar) nuttige gegevens vermeld en be
schreven zijn. In het begin al valt dadelijk de uitgebreide be
werking van emissie 1852 op, die niet minder dan 7 blz. in
neemt. Van elk der platen van de 5 en 10 cent is een ver-
groote afbeelding opgenomen, met daarnaast een lijstje van 
de voorkomende tinten (met prijzen) en van de kenmerken 
van elke plaat. Dit laatste natuurlijk slechts in groote trekken; 
de practijk zal moeten uitwijzen of verzamelaars, die zich 
met 1852 gaan bezighouden, hieraan voldoende houvast heb
ben. In ieder geval vormt een dergelijke bewerking een aan
sporing voor velen om zich eens nader in deze veelbesproken 
zegels te gaan verdiepen. Bij de verdere uitgiften worden 
vermeld data van uitgifte, oplaagcijfers, vervalschingen, even
tueel proeven en uitvoerig de tandingen, met de prijzen. Bij 
1872 zijn de vaak moeilijkheden gevende kleine en groote 
gaten van tanding 12K:12 afgebeeld, evenals de pseudo
kleine gaten. De, de vorige maal ietwat vreemde, prijs voor 
de 734 cent 3-gaats roltanding is verbeterd, het zegel kost nu 
ongebruikt ƒ 40, gebruikt ƒ 27,50. Ook de portzegels zijn zeer 
uitgebreid behandeld; melding wordt gemaakt van de Kamper 
noodporten (zie Jubileumboek blz. 309). 

Onder Indië zijn, zooals ook vroeger reeds, de interessante 
noodporten van 1921 beschreven. Achter Curaeao volgen de 
zegels der firma Jesurun. 

Na de zegels vindt men op 9 blz. een beschrijving en cata
logiseering van de Nederlandsche en koloniale luchtpost
stukken (met prijzen), waarna een opgaaf volgt van de oude 
Nederlandsche stempels die op de zegels kunnen voorkomen, 
met vermelding van de relatieve zeldzaamheid. Een lijst van 
de puntstempels van Nederland, Indië, Suriname en Curagao 
sluit hierbij aan, terwijl het slot van het boek gevormd wordt 
door een lijst van plaatnummers der koerseerende uitgifte 
van Nederland, thans naar de nummers gerangschikt. 
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Met het bovenstaande is slechts zeer in het kort de rijke 
inhoud van het werk aangegeven; vermeld zij nog dat typen-
verschillen bijna overal door een afbeelding verduidelijkt 
worden. 

Het boek telt 112 blz., de prijs bedraagt ƒ 1,50. Voor Neder
land-verzamelaars is het onmisbaar. 

B. 

KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH, l i e OPL., AFL. 29. 
UITGAVE: VEREIN DER FREUNDE DES 
KOHL-BRIEFMARKENHANDBUCHS, E.V. 

BERLIN N.W. 7, DOROTHEENSTRASSE 53 IV. 
Met genoegen maken wij wederom melding van een nieuwe 

aflevering, bevattende de beschrijving dér zegels van Han
nover (1850-1859). Als resultaat van een diepgaande studie 
over het watermerk (eikenkrans) wordt het bewijs geleverd, 
dat voor de uitgifte 1851 een ander watermerk (gearceerde 
vierhoek) werd benut dan voor de 1 groschen van 1850. Lange 
jaren heeft men over dit punt strijd gevoerd. 

Zeer uitvoerig wordt verder beschreven het ontstaan der 
teekening van het eerste zegel. Hetzelfde geldt voor de kop-
teekening van 1859. 

Met de 1 groschen van genoemd jaar besluit deze interes
sante aflevering, een bron van zeer veel belangwekkends voor 
den liefhebber van de zegels van dit land. 

Onnoodig te zeggen, dat wij dit fraaie werk aanbevelen in 
de warme belangstelling van alle werkelijke Philatelisten. 

v. B. 

DIE DEUTSCHEN KOLONIAL-VORLäUFER 
UND DIESBEZÜGLICHEN SEEPOSTSTEMPEL MIT PREIS
BEWERTUNG ALLER STEMPEL AUF JEDER MARKE. 
BEARBEITET VON DER ARBEITSGEMEINSCHAFT DER 
SAMMLER DEUTSCHER KOLONIALPOSTWERTZEICHEN. 

VERLAG: HEINRICH KÖHLER, BERLIN W. 8. 
PRIJS 3 MARK. 

Dit werkje, met den langademigen titel, is te beschouwen 
als een eerste stap tot een volledige studie over de bij onze 
oosterburen zoo zeer gezochte „voorloopers". Niet alleen een 
interessant doch ook een zeer lastig gebied, waarover nog heel 
wat te verklaren valt. 

Het boekje, in keurigen linnen band, is voorzien van tal
rijke afbeeldingen, waarvoor de noodige stukken met zorg 
werden uitgekozen. Hieraan is dan ook ongetwijfeld de vrij 
hooge prijsbepaling der voorloopers te danken. 

Voor den belangstellenden verzamelaar een studie van 
belang. v. B. 

De heer M. Vernooijs te Amsterdam, die tot heden nog geen 
veilingen hield, heeft het plan opgevat regelmatig maandelijks 
een veiling te houden, uitsluitend bona fide inzendingen te 
veilen en niets op te houden. De eerste veiling, welke o.a. een 
zeer belangrijke Europa-verzameling bevat, zal plaats hebben 
op 16 en 17 Maart a.s. in hotel „Polen" te Amsterdam. 

Te 's-Gravenhage zal „De Haagsche Postzegelhandel" op 
20 en 21 Maart 1933 in hotel „Victoria" in veiling brengen een 
gedeelte der verzameling van wijlen den heer C. C. L., benevens 
een speciaalverzameling Nederland en Koloniën, ruim 500 
kavels. 

De 53e postzegelveiling zal de heer Max Pool, wonende te 
Den Haag, in Amsterdam houden, en wel op 20, 21 en 22 Maart 
1933 in hotel .,Polen". Daarin komen o.a. voor Nederland en 
Koloniën en een wereldverzameling in prima kwaliteit, w.o. 
talrijke zeldzaamheden. 

De gewone viermaandelijksche inschrijving van postzegels, 
welke vanwege het hoofdbestuur der posterijen zullen verkocht 
worden, zal plaats hebben op 24 Maart 1933, te 's-Gravenhage. 

De heer J. K. Rietdijk zal zijn 99e postzegelveiling houden 
te Den Haag op 28, 29 en 30 Maart 1933, in hotel „Victoria" 
aldaar. Deze veiling bevat o.m. een prachtverzameling Neder
land en Koloniën, waaronder vele rariteiten. 

Begin April — de juiste datum is nog niet bekend — zal 
Hekker's Postzegelhandel te Amsterdam zijn 51e veiling hou
den, bestaande uit een zeer belangrijke afdeeling Nederland en 
Koloniën, voornamelijk ongebruikt, waarbij vrijwel alle typen 
en tandingen voorkomen. 
W^ Uitvoerige omschrijvingen van alle bovengenoemde vei
lingen kan men In de in dit nummer voorkomende advertenties 
aantreffen, terwiil auctionarissen op aanvrage gaarne een 
veiling-catalogus zullen toezenden. 

Heer S., te Groningen. 
Dubbeldrukken van Polen als waarvan door u een exemplaar 

overgelegd, komen vrij veelvuldig voor, een gevolg van de 
minder goede zorgen aan den druk besteed. 

Heer N., te Groningen. 
In een van de volgende nummers zal een opgave verschijnen 

als door u gewenscht. 

^ j f t ^ - ^ ^ Ter beschermiii^ É 
■ QQ ^éw Van Verzaimeiaars I 
^ i ^ ^ ^ ^ ^ er Handelaren, ^p 

België. 
De politie arresteerde een zekeren C. uit Parijs, die onder 

den naam van Jean Svedin valsche postzegels vervaardigde, 
voornamelijk Caritasopdrukken en de uitgifte 1914 (koning 
Albert). In zijn woning werd beslag gelegd op een groote 
partij valsche zegels en de noodige gereedschappen voor het 
drukken enz. 

Een onzer lezers zond ons ter inzage de 20 francs pakket
post (Yvert nr. 163) met den k o p s t a a n d e n opdruk „Jour
naux Dagbladen 1928". Op het eerste gezicht kwam de op
druk verdacht voor, reden waarom wij het oordeel vroegen 
van een Belgischen expert, waartoe de heer Van Caspel te 
Laeken bereidwillig zijn bemiddeling verleende. Het resultaat 
van dit onderzoek is, dat de opdruk valsch is; als kenmerk 
wordt o.a. vermeld de te korte afstand tusschen de letters 
U en X van journaux. De opdruk is klaarblijkelijk met een 
handstempeltje aangebracht. Tot op heden is en blijft dus 
de kopstaande opdruk op de 20 francs, echt, onbekend. 

De heer Van Caspel geeft voorts in zijn begeleidenden brief 
eenige beschouwingen, die wij om haar belangrijkheid hier 
laten volgen. 

„Er komen den laatsten tijd dergelijke zegels op de markt, 
die niet echt zijn en toch een opdruk dragen, zóó precies in 
overeenstemming met den echten, dat zij niet te onderkennen 
zijn. Men veronderstelt, dat die opdruk gemaakt is met de
zelfde letters (corpus en type) uit den handel, als die welke 
dienden voor den origineelen opdruk. 

Vroeger verkocht de Belgische staat zijn oude zegels zelf 
niet. In de laatste jaren wèl, en te weten elk jaar die zegels, 
die 3 jaren geleden binnen kwamen, want drie jaar lang 
moeten, met het oog op strijdvragen, de documenten, dus de 
zegels, bewaard blijven. 

Vorig jaar zijn groote partijen (honderden kilo's) verkocht 
en aangekocht bij inschrijving door een heer Gerards te Ant
werpen, waaronder belangrijke hoeveelheden Journaux Dag
bladen (inclusief nr. 8a), waardoor d^z« zegels zoo in prys 
daalden. 
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Het zijn geen werkelijke p o s t zegels, het ziJn spoorweg
zegels, en aangezien de spoorwegen de laatste jaren door 
een maatschappij worden geëxploiteerd, dus eigenlijk in het 
geheel geen staatspostzegels. Voor het verzenden van pakken 
kranten per spoor worden deze zegels gebruikt. Nooit ont
vangt men een krant per post, met zulk een zegel gefran
keerd. Bij de eerste uitgiften der spoorwegzegels kwam nog 
wel eens een r o n d e p o s t afstempeling voor, welke als 
zoodanig zeer gezocht was. Nu heeft de afstempeling steeds 
onderstaanden vorm welke niet postaal is. 

ANTWERPENWAES 

>w ANVERSWAES / 

Vele verzamelaars zien af van deze zegels, als zynde geen 
p o s t zegels." v. B. 

Société Frangaise de Timbrologie. 
Ondergeteekende zou gaarne vernemen, of er meerdere ver

zamelaars zijn, die klachten hebben over het nietvoldoen aan 
verplichtingen door een der beeren van de Société Frangaise 
de Timbrologie, Rue Molière 5 (Avenue de 1' Opéra), Paris. 
(Zie jaarboek der Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars 1932, pag. 7). 

De heer Paul Graz, Quai de Valmy 61, Paris, door de boven
genoemde Société aangewezen om miJ van nieuwigheden van 
Frankrijk en Fransche koloniën te voorzien, blijft, ondanks 
mijn herhaaldelijk aanschrijven, nalatig om mij, voor het saldo 
van het door mij aan hem gezonden bedrag, van nieuwigheden 
te voorzien. 

D. C. PAREIRA, 
Sarphatistraat 143, Amsterdam, C. 

KRONIEK 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Op 21 November 1857 werd te Quetzal geboren Manuel Es
trada Cabrera; hij was van 1898 tot 1920 meerdere malen pre
sident van de republiek Guatemala, doch werd in het laatste 
jaar wegens zijn ongekende heerschzucht afgezet. Hij is op 
24 September 1924 te Guatemala overleden. Zijn portret komt 
voor op meerdere zegels van ziJn land. 

Op 30 November was het vijftig jaar geleden, dat op zar 
Alexander III van Rusland, wiens portret wij kennen van de 
Romanofserie van 1913, een aanslag werd gepleegd, die heel 
wat opzien baarde. 

Op 2 December 1852, den historischen datum sinds de 
kroning van Napoleon I, liet Napoleon III zich uitroepen tot 
keizer van Frankrijk: de zegels met Inschrift „Rép. Francaise" 
werden vervangen door die met aanduiding van „Empire". 

Op 6 December was het 15 jaar geleden, dat Finland zijn 
onafhankelijkheid uitriep als eerste van de vroegere Russische 
provincies; weldra volgden de Baltische gewesten. 

Op 8 December werd in Noorwegen de geboorte herdacht 
van den pacifistischen schrijver van wereldnaam, Björnsterne 
Björnson. Noorwegen gaf een jubileumserie uit met het por
tret en de handteekening van Björnson. 

Op 5 Januari overleed Coolidge; zonder eenigen twijfel 
brengt ons dat binnen korten tijd het portret van dezen staats
man op de zegels. Sinds Lincoln (18611865) ontbreken dan 
nog slechts: Johnson (18651869), Arthur (18811885) en 
Hoover (19291933), terwijl uit den aard der zaak Pr. D. 
Roosevelt evenmin als Hoover afgebeeld zal worden voor zijn 
dood. (Opmerkelijk is, dat een soortgelijk voorstel: geen le
vend staatsman op de zegels, door Sanchez Cerro in Peru is 
afgekondigd, maar door hem zelf, mogelijk onbewust, over
treden: zie de nieuwe, doch onmiddellijk weer ingetrokken 
10 ets. van Peru, 19321933). 

/•! ^ ■ \ 

Op 9 Januari was het zestig jaar geleden, dat Napoleon III 
overleed. Zijn portret kennen wij van de zegels van Frankrijk, 
Fransche koloniën en NieuwCaledonië. 

Op 7 Februari 1833 werd de groote Peruaansche patriot 
Ricardo Polma geboren; ter gelegenheid van het eeuwfeest 
verscheen een groote serie herdenkingszegels. 

Op 16 Februari is het 15 jaar geleden, dat de mij zoo sym
pathieke republiek Litauen haar onafhankelijkheid uitriep 
onder leiding van den tegenwoordigen president Smetona. On
danks velerlei tegenwerking wist de jonge staat zich goed te 
handhaven; ook door de huidige malaise is Litauen minder 
aangetast dan welke staat van Europa ook: onlangs schreef de 
Frankfurter Zeitung van „Ausnahmestellung in Osteuropa". 
Litauen heeft de onafhankelijkheid door meerdere series zegels 
herdacht, in 1920, 1928 en 1932; de laatste serie is helaas 
minder verzamelwaardig dan de vroegere zegels. 

Op 14 Maart is het vijftig jaar geleden, dat Karl Marx te 
Londen overleed. Zijn groote verdiensten op het gebied der 
economische wetenschap en op het terrein der historie (eco
nomische geschiedbeschouwing) worden door iedereen erkend; 
in de eerste plaats grootste denker van de socialisten, behoort 
hij tot de grootste denkers van alle eeuwen. Zijn portret komt 
voor op de radenzegels van Hongarije en op de nieuwe zegels 
van Rusland, terwijl zijn bekende maanroep „Proletariers van 
alle landen, vereenigt u", te lezen is op de 5000 en 10000 rubel 
van Rusland 1922 (in het Russisch) en op de Esperantozegels 
van 1926, in Morseschrift, in de Esperantotaal. 

EEN ZELDZAME „REENTRY" 
DER 10 ORE VIOLET VAN ZWEDEN (1925). 

Voor speciaalverzamelaars der Zweed
sche staaldrukzegels is het van belang 
de aandacht te vestigen op een zeldzame 
en interessante „reentry" der 10 öre 
violet, leeuwtype, getand verticaal 10, 
uitgegeven in 1925, de z.g. „leeuw zonder 

tand" variëteit. Deze komt voor op het 8e zegel van de strip, 
vóór de aanhechtingslijn. Een geheele plaat bestaat uit 10 
rijen van 34 zegels. Deze afwijking komt dus maar éénmaal 
voor op 340 zegels en de kans om haar in handen te krijgen 
is dus zeer gering. Op de later uitgegeven plaat, waarvan 
de zegels 13 verticaal getand zijn, komt deze reentry niet 
voor. Tevens lette men bij ditzelfde zegel eveneens op de 
plaatsen, waar bij het retoucheeren de naald is uitgeschoten 
en dubbele lijnen heeft veroorzaakt: links en rechts aan de 
randlijnen van het zegelbeeld en de dubbele lijn in het cijfer 1 
van 10 öre. De reentry van de ontbrekende leeuwentand is 
door een teekening niet uit te beelden. 

M. J. V. H.K. 

ARTHUR HIND OVERLEDEN. 
Te Miami overleed op 3 Maart op 77jarigen leeftijd de be

kende verzamelaar Arthur Hind, textielfabrikant. Zooals men 
weet was hij de bezitter van de beroemde 1 cent van Britsch
Guyana, waarvoor hij indercijd 32.500 dollar had betaald; van 
dit zegel is slechts één exemplaar bekend. De waarde van zijn 
collectie werd geschat op een millioen dollar. 

Wij zijn benieuwd of op het oogenblik nog een dergelijk 
bedrag voor dit zegel betaald zal worden! 

DE ZIEL VAN DEN POSTZEGEL. 
The Stamp Collector's Fortnightly schrijft over dit belang

wekkend onderwerp het volgende: 
Dat zegels een ziel hebben, was ons reeds eerder verteld, 

maar wij waren er in het geheel niet op voorbereid van een 
schrijver in een philatelistisch blad te hooren, dat een zegel 
zonder stempel een levenloos ding is en dat de ziel van een 
postzegel het poststempel is. Wanneer dat waar is, is bij de 
meeste zegels de ziel wel het zwartste wat er aan is! 

EEN LUCHTPOSTRARITEIT. 
Een van de zeldzaamste en dus kostbaarste rariteiten onder 

de luchtpostzegels is de 24 cents der V. S. van NoordAmerika 
van 1918 met kopstaand middenstuk. Deze abnormaliteit staat 
in den Yvertcatalogus genoteerd met 80.000 francs! 
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Een dezer dagen ie dit zegel te New-York geveild voor de 
somma van $ 2750 of plm. 6800 veiliggestelde goede Hol-
landsche guldens. 

Stamp Collecting meldt over dit zegeltje nog de volgende 
bijzonderheden. 

Amerikaansche kenners hebben reeds enkele jaren geleden 
voorspeld, dat de tijd spoedig zou komen, dat men voor dit 
zegel grif $ 5000 zou betalen. In 1931 bracht een blok van 
vier stuks reeds $ 15000 op. 

Betaalde de jongste kooper voor één exemplaar thans 
$ 2750, in Februari 1931 was de veiling-opbrengst van een 
dergelijk stuk $2360, terwijl twee jaren tevoren ,een prys 
bedongen werd van $ 2300. Men zou, gelet op de voortdurend 
stijgende lijn, haast gaan gelooven dat de voorspellers gelijk 
krijgen en dat de kooper van het blokstukje binnenkort $ 5000 
als winstje zal kunnen opstrijken! 

EEN ONGEVAL IN DE STAATSDRUKKERIJ 
TE MECHELEN. 

Galgenhumor van de „Philateliste Beige": 
Een belangrijk mechanisme aan het werktuig, waarmede de 

toeslagen op de zegels worden vervaardigd, is door het vele 
gebruik vernield. De herstelling kon niet verricht worden voor 
26 November. Het beheer der posterijen heeft zich genood
zaakt gezien, de Piccard-zegels zonder toeslag uit te geven, 
en verontschuldigt zich uitdrukkelijk tegenover beeren ver
zamelaars voor dezen spijtigen, tegenslag, maar hoopt binnen
kort hun een schitterende voldoening te kunnen beloven in 
1933. 

EEN POSTZEGELTENTOONSTELLING ZONDER 
SPECIAAL ZEGEL. 

Dit ongehoorde feit deed zich voor bij de tentoonstelling, 
gehouden door de philatelistenclub te Aarhuus (Denemarken). 
Voor deze gelegenheid werd evenwel een speciale postvlucht 
gehouden tusschen genoemde stad en Kopenhagen. De corres
pondentie werd daartoe voorzien van een stempel met den 
tekst „Udstilling Aarhus Philatelistklub 24-26 Sep. 26 Sep
tember 1932." In het midden van den rechthoekigen stempel 
is een vliegtuig afgebeeld met daaronder den tekst „Luftpost 
Aarhus - Kobenhavn." 

BELGIË. 
De heer Van Caspel schrijft ons: 
Ingesloten heb ik het genoegen u een allernieuwst zegeltje 

te doen toekomen, hetwelk als een document te beschouwen is, 

zijnde de vrucht van rusteloos doorzetten der Vlamingen ge
durende een halve eeuw. Nu niet meer uitsluitend in het 
Pransch, niet meer Anvers-Antwerpen, niet meer Antwerpen-
Anvers, niet meer Belgique-België, maar nu uitsluitend: „(ont
werpen". Afgeloopen! 

Gelijk de verzamelaar in staat is, aan de hand van ziJn 
zegels het verloop van den grooten oorlog uiteen te zetten 
(Belgien, Etappe, Regions envahies, Ob. Ost., 9. Armee, Bul
garije in Rumenië, Griekenland in Thessalië, I.E.F., G.E.A., 
Oostenrijk in Servië, Oostenrijk in Italië, Italië in Oostenrijk, 
Dorpat, Memel, enz. enz.), zoo is ook de Vlaamsche beweging, 
de gelijkstelling der 2 talen, op de Belgische zegels te ver-
volgeh. Het was een lange, felle strijd voor het goed recht 
der Vlamingen. 

Het begon met de leuze: In Vlaanderen Vlaamsch! Vlaamsch 
bij de rechtbanken, Vlaamsche soldaten in Nederlandsch be
velen, alle ambtenaren beide talen machtig, het rijks-spoor-
boekje ook in het Nederlandsch gedrukt, Vlaamsche regimen
ten, Gentsche hoogeschool, de wetboeken vertaald, dienstzaken 
in het Nederlandsch, indeeling der gemeenten naar de lands
taal der bevolking 

Dit zegeltje spreekt boekdeelen. 
WiJ, Noord-Nederlanders, mogen dezen mijlpaal, het succes 

dezer gelijkstelling der Nederlandsche taal, niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. 

ANTWERPEN 
1929 

; ; A H V E I S 

BELGIQUE 
19311 
BELGIË 

BELGIQUE 
1932 
BELGlE^ 

ANTWERPEN 
1933 

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

TELEFOON 15515, 

is goedkooper. (81 

Schöne Zusammenstellungen f. Jung u. Alt ! 
100 verschied. Argentinien S. Fr. 3,20 

50 „ Guatemala „ „ 4,— 
100 „ „ „ „ 9,50 
100 „ Brasilien „ „ 7,50 
100 „ Uruguay „ „ 4,— 
200 „ „ „ „ 25,— 
ZUSENDUNG franko gegen Vorauszahlung 
durch internationale Zahlkarte. 
HäNDLER wollen Sonder-angebot in Süd
amerika-Paketen verlangen! 
JOHN BIANCHI, Philatelist, ZÜRICH 7, 

Streulistrasse 24 (Schweiz). (220) 

Hiervoor worden orders door mij V waargenomen, tegen billijke provisie, 
van verzamelaars, die niet in de ge
legenheid zijn deze zelf te bezoeken. 
DE KWALITEIT wordt door mij 

gegarandeerd volgens kavelomschijving in 
den veiling-catalogus. 
Vakkundige behandeling. Geen risico. 
VAN SEVENTER'S POSTZEGELHANDEL 
Keizerstraat hoek Visschersdijk, tel. 12919, 

ROTTERDAM. (226) 

<?i»!^»& 

' ' ^ ^ ^ ^ ^ 
DAN IS HET EEN 
GOED 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) 

II ADVERTEERT 
EN U V E R K O O P T ! 

AANBIEDING. 
SURINAME - PORTZEGELS 
2}4 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) 
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m Lil A D V E R T E N T I Ë N 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling* 
Posts, wordtn niet in betaling gen. 

Groüte 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 cHché's; 
landkaart als bijlage. 

Prijs f 1,75. 
Verkrijgbaar in den postzegelhandel en bij 

Philatelie en Geschiedenis, Zeestraat 40, 
'sGravenhage, Postrekening 188282. (216) 

RUIL GEVRAAGD. 
Ik zoek de Vereenigde Staten, Canada, Engel

gelsche Koloniën en Nederland en Koloniën 
en geef België, Congo, Frankrijk en Europa. 
Professeur Lemmens, Soignies (België). (20J) 

P o s ï z e g e l a l b u m Ka  Be» 
R e f o r m N o . lO, 3 2 nc 27V2 
X 7 c.iVt., 4 8 2 p a é . , m e t 
^VE:RE:IVD V E : R z AMBLING, 
r u i m 4 0 0 0 s t u K s , f 120 
Woningburau Katwijk aan Zee, Tel. 212. (230) 
TE KOOP GEVRAAGD : BELGIË, Yvert 
Nos. 303, 304, 317 to t 324, Piccard zegels, 
enz., gebruikt, per 100 en per 1000. 

Aanbiedingen met prijsopgave aan 
A. de Bueger, Avenue de l'Escrime 123, 

Stockel bij Brussel. (212} 

♦ P r i m a e n Bil l i jke ^ ^ 
Z ICHTZENDINGEN ^ T 

E U R O P A - Z E G E L S 
zend ik U direct op aanvraag. 

W. M. F. SUTHERLAND, 
Marktveldstraat 5c, Rotterdam. (215) 

«Jubi leumzegels 1 9 2 3 , 
2 en 10 cents, welke reeds op tandingen uit
gezocht zijn en alle andere gewone zegels van 
Nederland en Koloniën, per 100 en 1000, 
te koop gevraagd. R. KOR.MOS, Den Haag, 
Van Solmsstraat 21, Lid Nederlandsche Ver
ecniging van Postzegelhandelaren. {229) 

Postzegelboekjes noodig? 
Goed en voordeelig. 

Vraagt monster en prijs aan 
T. DE JONG Tzn., »De Dorpswinkel«, 
Zeist. — Voor den hiandel speciale 
prijzen. (227) 

Gevraagd te koop of in ruil Duitsche Rijk 
ongebruikt, in heele vellen, Yvert Nos. 

265, 268, 269, 270, 272, 27J, 
278, 282, 310 tot 319. 

W. F. A. H E R R M A N N , 
Winschoterdiep 140, 

Groningen. (225) 

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

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

koopt U bij; 
VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 

Keizerstraat lioek Visschersdijk, 
R'dam. ZENDT MANCOLIJSTEN.|232) 

TE KOOP GEVRAAGD; 

15 stel Vreemdelingenverkeerzegels 
(postfrisch). , 

Aanbiedingen aan P. C O R D O N , 
Kortekade 24a, Rotterdam. (223) , 

G E V R A A G D T E K O O P O F I N R U I L : 
, Plaatnummers van Ned.Indië bij de koersee
I rende plaatdrukzegels (palmtypel en daarvan 

vervairdigde hulpuitgiftcn, alsmede bij de Jubi
leumzegels 1923 in alle tandingen, liefst in paren 
van 5 e en 6e zegel van onderste zegelrij, door 
H, Cramer , Pauwenlaan 39, den Haag. (180) 

V A N SEVENTER's Postzegelhandel , 
K E I Z E R S T R A A T hoek Visschersdijk, 

Rot t e rdam, levert tegen zeer billijke prijzen 
Europa en Overzee. Speciaal adres voor H.H., 
die typen, enz. verzamelen. Zichtzendingen tegen 
referentien. Levering volgens mancolijsten.1,231) 

TE KOOP G E V R A A G D : 
LETTLAND, getand. Yv. 55—58; ongetand 
Yv. 34—36 (vloeipapier) en 113—117; 

LITAUEN, ongetand Yv. 56—65. 
Prijs aan F. BECCARI, Stoopplein 12, 

Overveen. (219) 

^ EEN POSTZEGELVERZAMELING der 
geh. wer. in j deel. Schaubekalbum te koop 
aangeboden, waarin vele zeldzame exempl. 
De kwal. is ongev. zonder uitzond, superbe. 
Yv,waarde plm. 2 50000 fr ,vraagpr. f 2750,—. 

Te bevragen bij J. NIEUWENHUIS, 
Alberdingthijmstraat 28, Amsterdam, W. (218) 

V E R S C H E N E N : 

Handleiding fen dienste van speciaaf
verzamelaars van Nederl poststukken, 

door W. G. ZWOLLE, 
Noorder Amstellaan 209, 
A M S T E R D A M , Z ; 
groot 80 bladzijden. — 

Wordt na ontvangt van post
wissel ä f 1,60 dadelijk toege
zonden. (222) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

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) 

BESTUUR DER DOMEINEN. POSTZEGELVERKOOP. | | 
DE ONTVANGER DER REGISTRATIE Nr. 2 EN DOMEINEN te 'sGRAVENHAGE is voor | | 
nemens VRIJDAG 24 MAART 1933, des namiddags te 2 uur, bij inschrijving te verkoopen, 
in het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen, enz., Kortenaerkade 12, 'sGravenhage 
(alwaar gedrukte voorwaarden verkrijgbaar zijn). 

Frankeer- en Portzegels. 
g g (221) g g 

♦ HEBT U REEDS GELEZEN DE MEDEDEELING OP 
BLADZIJDE I OMTRENT HET JUBILEUMBOEK ? ♦ 
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COLUMBIA^LUCHTPOST. 
Yvert No. 10, ongebruikt f 3,25 

„ „ 12. „ f 3,25 
,. „ 14, „ f 1 6 , ^ 

Er zijn van deze zeldzame zegels maar enkele exemplaren 
voorradig. Profiteert van deze goedkoope aanbieding en 

zendt daarom per omgaande Uwe orders. 
Wij 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) 

I I 

POSTZEGELVEILING i J 3 
Tg ÄI 
in Hotel „Polen^Rokin 14-16, 
van 20-22 MMRT1933. 
telkens des avonds 7.30 uur. 

In deze veiling kotnen o.m. voor: 
Nederland en Koloniën, 
Wereldverzameling, 

in prima kwaliteit, 
w.o. talrijke rariteiten, 
vele Restantverzamelingen, 
welke achter de betreffende 
landen verkocht worden, 
Boekjes met zegels, enz. 

Alles ongel imiteerd, 
V r a a g t p e r o m g a a n d e d e n 

VEIIwII^G-CAXAl^OGUS. 
Voor volgende veilingen kan steeds worden 

ingezonden. Condities worden gaarne op aanvraag 
toegezonden. O p daarvoor in aanmerking komen
de objecten wordt op verzoek voorschot verstrekt. 
• V l u g g e c o n t a n t e a f i i v l R k e l i n ë ! 

MAX POOL, 
7 0 S T E V I I V S T R A A T , D E N H A A G . 
T E L E F O O N 5 5 4 8 2 9 . P O S T R E K E N I N G e i 9 S 9 . 

V E I L I N G H O U D E R S E D E R T 1 9 1 S . (224) 

postzegelhandel p. Hoogerdjjk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Speciale aanbieding Ned.-lndië. 
1870-86. 2 cent, bruingeel, koning 
1870-86. 5 cent, groen 
1870-86. ƒ 2,50, violetbruin en groen 
1883-90. 5 cent, groen, cijfer 
1899. 6 opdrulcken op Nederlandsche zegels 
1899. ƒ 2,50 op ƒ 2,50 Nederland 
1903. ƒ2,50, blauwzwart 
1908. ƒ 1,—, Java 
1908. ƒ1 ,—, Buiten Bezit 
1915. Roode Kruis, compleet, ongebruikt 
1917. 4 opdrukken 
1921. 7 opdrukken 
1923. Jubileum, 5 stuks 
1930. Weldadigheid 
1931. Weldadigheid 
1932. Weldadigheid 
1928. Luchtpost 

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

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

(185) 

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 
31/35 * 

-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 
-3,50 

Door den aankoop van twee belangrijke 
EUROPA-VERZAMELINGEN tot een be
drag van ruim 15 DUIZEND GULDEN, 
ben ik in het bezit gekomen van zeer vele 
zeldzame stukken; o. a. noem ik: 

■i^Tt^j)^ ZUIDBULGARIJE, nr. 2 fr. 4000,— 
IDEM, nr. 8 fr. 9000,— 

FINLAND, nrs. 1 en 2, gebruikt en onge
bruikt, ook in paren. 

ESTLAND, Rakmerezegels, Michel nrs. I 
en II. 

PORTUGAL, nr. 4 fr. 2000,— 
WiiRTEMBERG, nr. 10 fr. 2000,— 
BREMEN, nr. 10 fr. 1000,— 
BRUNSWIJK, nr. 1 fr. 1100,— 
IDEM, nr. 2 fr. 550,— 
IDEM, nr. 3 fr. 650,— 
ZWITSERLAND, nr. 3 fr. 1200,— 
IDEM, nr. 4 fr. 2500,— 
IDEM, nr. 13 fr. 1100,— 

Enz., enz., enz. 
Dit is slechts een zeer kleine opsomming der min of 

meer zeldzame zegels, welke U bij mij bekomen kunt. 
Zoowel in oudere zegels als in de nieuwere uitgiften, 

is mijn Europaverzameling vrywel compleet. 
Wilt U dus niet teleurgesteld worden in het aanvullen 

Uwer verzameling, wendt U dan tot 

Fa. J. VOET, 
ca. G. iViILI^AARD> 

K e i z e r s t r a a t 9 , R o t t e r d a m . 
DE FIRMA DIE ANDERS IS DAN ANDEREN ! (140) 


