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DE NEDERLANDSCHE GOUDKUST 
door A. M. BENDERS. 

Velen van ons zal het onbekend zijn, dat Nederland tot 1871 
toe een strook gebied aan de Goudkust, dus aan de westkust 
van Afrika, in bezit heeft gehad, welke kolonie in dat jaar 
aan Engeland werd overgedragen. Voor de beantwoording 
van de vraag, hoe het daar met het postwezen gesteld was 
tijdens ons beheer, en verder of er poststempels zijn gebruikt, 
heeft dr. Feriz te Amsterdam zich veel moeite gegeven, en 
zelf werd ik ook door nieuwsgierigheid aangestoken. Immers 
in alle andere Nederlandsche koloniën was in dien tijd het 
postwezen goed geregeld, en het was dus volstrekt niet uit
gesloten dat dit ook met onze Goudkust het geval zou zijn. 

De onderzoekingen hebben slechts zeer magere resultaten 
opgeleverd, maar het is misschien toch wel interessant om er 
iets over mee te deelen. 

De eerste pogingen van de Nederlanders om aan de Goud
kust vasten voet te krijgen, werden gedaan door graaf 
Maurits van Nassau, gouverneur van Brazilië, die in 1637 
een vloot naar de kust van Guinea zond om de havenstad 
St. George d' Elmina te vermeesteren, teneinde daardoor ge
regeld slaven te kunnen uitvoeren naar Brazilië. St. George 
was sinds 1482 Portugeesch; de veroveringspogingen hadden 
succes en in 1637 werd het door overste Kühn voor graaf 
Maurits veroverd. Hierdoor werd de Westindische Compagnie 
meester van de Goudkust. Een rustig bezit had de Compagnie 
hieraan niet; zü ondervond groote concurrentie van de En-
gelschen, vooral toen in 1662 de Company of Royal Adven
turers of England trading in Africa werd opgericht. De macht 
der Westindische Compagnie werd hoe langer hoe geringer; 
in den oorlog met Engeland van 1780 verloor zij bijna alle 
forten. Deze werden bü den daaropvolgenden vrede wel weer 
teruggegeven, maar de Westindische Compagnie werd in 1791 
door de Algemeene Staten ontbonden, waardoor de Goudkust 
aan den Staat kwam. Deze heeft zich nooit veel aan de ko
lonie gelegen laten liggen; zü werd praktisch aan haar lot 
overgelaten. 

(Srlktk) 

De Nederlandsche Goudkust na 1867. 

Doordat talrüke negers uit de naburige Engelsche Goudkust 
op Nederlandsch gebied kwamen wonen en zich als Engelsche 
onderdanen bleven beschouwen, en omgekeerd, was een ver
warde toestand aan de grens ontstaan, waarom op 5 Maart 
1867 te Londen een traktaat gesloten werd, waarWj tot ge-
biedsruil besloten werd. Wü stonden aan Engeland af al onze 
bezittingen beoosten de Zoete Rivier, waaronder de belang-
ryke havenplaats Accra, en ontvingen in ruil alle Engelsche 
bezittingen ten westen van de Zoete Rivier. Dit is de toestand 
op bügaand kaartje aangegeven. Enkele jaren later reeds, bü 
de conventie van 25 Februari 1871, werd de Nederlandsche 
Goudkust aan Engeland overgedragen. 

Het bovenstaande overzicht is grootendeels ontleend aan 
een boekje van den luitenant ter zee C. A. Jeekel, die in 1868 

Poort van het kasteel Elmina met het wapen van de 
kamer Zeeland der Vereen. Westindische Compagnie. 
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met een oorlogsschip naar de Goudkust gezonden werd ter 
uitvoering van het traktaat met Engeland van 1867 (ruil 
van grondgebied). Jeekel geeft een uitvoerige beschrijving 
van het bestuur der kolonie in 1868. Hij was echter blijkbaar 
geen philatelist; over de inrichting van den postdienst wordt 
niets gezegd. Er is slechts één passage waaruit blijken kan 
dat er wel zooiets bestond: „Een ambtenaar, die uit Nederland 
naar de kust van Guinea gezonden wordt, is nauwelijks 
eenigen tijd op Elmina (de hoofdplaats) of hij wordt bestemd 
voor het een of ander fort. - Bijna alle betrekkingen zijn hem 
daar opgedragen; hij voert het bestuur over de af deeling, 
is rechter, p o s t d i r e c t e u r , ambtenaar van den burger
lijken stand, enz. Niettegenstaande al die betrekkingen heeft 
hij echter zeer weinig te doen." 

Verderop wordt over de verbinding met Europa gesproken, 
deze geschiedt door middel van de geregelde maildienst tus-
schen de Engelsche bezittingen en Liverpool. 

In andere boeken, die ik van het Koloniaal Instituut over 
de kust van Guinea ter lezing ontving, komt niets over den 
postdienst voor. 

Even weinig leverde een onderzoek op, dat de heer Gerdas 
Oosterbeek op het departement van koloniën instelde. Noch 
de daar aanwezige literatuur noch de officieele verslagen be
vatten iets over de posterijen. Ook in een zeer uitvoerig reis
verhaal, dat in manuscript in de bibliotheek aanwezig is, 
was niets te vinden. Er wordt daarin wel gesproken over de 
verzending van brieven, maar hoe dit geschiedde wordt niet 
vermeld. 

Van den wnd. consul der Nederlanden te Accra (Engelsche 
Goudkust) ontving dr. Feriz eenige belangwekkende inlich
tingen. In de eerste plaats de tekst van de conventie van 
25 Februari 1871, regelend de overgave van het Nederlandsch 
bezit aan de Engelschen. Hierin wordt slechts gezegd: .,In 
the transfer are comprised all the forts, buildings and pre
mises, with the grounds appertaining thereto, owned by the 
Netherland Goverment, as also all the stores of ordnance, 
weapons, ammunition and the like." Over postkantoren wordt 
dus niets vermeld. 

De wnd. consul, de heer Van Wageningen, vroeg verder in
lichtingen aan een zekeren Bartels te Elmina, een stokouden 
Afrikaan, die nog als gouvernementsbeambte onder het Ne
derlandsch bestuur gewerkt heeft en nog wat Hollandsch 
schrijft. Zijn antwoord volgt hier: 

„Hoogedelgestrenge Heer. 
Ik ontvangen Uw brief den 14 deze, verwijsing naar der 

Nederlandsche Geschiedenis Posterijen aan de Goudkust. Op 
zorgvuldig onderzoeken I uitvinden de volgende: 

1. De Nederlandsche een brief met de Post zenden hun 
plaatsen bij voorteeken voorheen 1872. 

2. Nederlandsche Postkantoor niet Elmina was. 
3. Postzegels noch stempels war gebruikt. 
Er was niet Postkantoor op eenig soorts (Nederlandsche of 

Engelsche) aan de Goudkust. Achter overdragen de Neder
landen volkplanting tets geven Englische, de laatste invoeren 
Postkantoor het Goudkust (1872). 

Voorheen tijdens de Nederlandsche en Englische besturen 
ook koopmanen houden met hunne wederzijdsche Vaderlanden 
bij Englische stoomboot en zeilschip. Brief en Pak war Cap-
tein geven op boord. (w.g.) F. Bartels." 

De „vertaling" van deze mededeeling luidt: 
„1. Als de Nederlanders een brief met de post wilden zenden 

vóór 1872, plaatsten zij daar een speciaal teeken op (merk). 
2. Er was geen Nederlandsch postkantoor te Elmina. 
3. Postzegels noch stempels werden gebruikt. 
Er was geen-enkel postkantoor op de Goudkust, noch'En-

gelsch noch Nederlandsch. Nadat de Nederlandsche kolonie 
aan de Engelschen was overgedragen, voerden de laatstge
noemden postkantoren in op ds Goudkust (1872). 

Voor dien tijd, tijdens de Nederlandsche en Engelsche be
sturen, correspondeerden de kooplied<;n met hun wederzijdsche 
moederlanden per Engelsche stoom- en zeilschepen. Brieven 
en pakketten werden den kapitein van het betreffende schip 
overhandigd." 

Een inwoner van Elmina heeft enkele oude mensehen ge
ïnterviewd; wat hij vernam schijnt hem echter niet in alle 
opzichten betrouwbaar toe. 

„Het schijnt dat er voor 1872 geen postzegels gebruikt 
werden. Er was geen Nederlandsch postkantoor in Elmina. 
Wel zouden er stempels gebruikt zijn geweest op de enve
loppen der brieven, en een zeker tarief van zegge 6 d. of 9 d. 
zou betaald zijn voor zulke stempels. Er werd mjj gezegd 
dat de mail in Elmina werd verpakt en naar Cape Coast Castle 
gestuurd, daar er voor 1872 bijna geen Hollandsche stoom-
booten in Elmina aankwamen. Iemand zeide mij dat de enve
loppen gezegeld werden en dat een stempel gebruikt werd met 
de Hollandsche kroon erop — dit hoogstwaarschijnlijk voor 
officieele stukken — waarboven stond „In dienst van Zijne 
Majesteit". Ik krijg den indruk dat alle of haast alle brieven 
met Engelsche booten meegingen en dat uitsluitend of haast 
alleen zeilschepen uit Holland hier aankwamen. Beste kans 
omdat de handel heelemaal stil lag. 

De brieven in plaatsen zooals Accra kunnen verzameld ziJn. 
Moest iemand een brief verzenden, dan ging hij naar het 
kasteel en betaalde het stempelgeld. De brief werd g e s t e m 
p e l d en geteekend door een officier of beambte. Alle brieven 
werden bij elkaar gedaan en naar Cape Coast Castle gestuurd, 
waar ze met de Engelsche mailboot vertrokken. Ik heb tot 
nu toe geen authentiek stuk kunnen opspeuren." 

De laatste opmerking uit dezen brief betreffende het stem
pelgeld en het stempelen der brieven zal vermoedelijk slaan 
op de Engelsche Goudkust; het als voorbeeld genoemde Accra 
ligt ook op Engelsch gebied. Dit komt overeen met een zin
snede onder Goldküste in Kohl's Handboek: „Bis zur Veraus
gabung eigener Marken im Juli 1875 wurden die Post
sendungen in der Kolonie anscheinend b a r f r a n k i e r t", 
waarbij overigens nog niet dadelyk aan stempels gedacht 
hoeft te worden. Het Nederlandsche stempel met „In dienst 
van Zijne Majesteit" maakt, in verband met het genoemde 
zegelen der brieven, den indruk, een lakstempel te zijn 
geweest. 

Bij toeval vond ik nog de vermoedelijk eenige „literatuur", 
die over dit onderwerp verschenen is, in de Vragenbus van 
het Maandblad van April 1924: J. P. T. te H. Van onze ex-
kolonie Kust van Guinea bestaan geen poststempels. De cor
respondentie was te gering en werd aan de schepen mede-
gegeven, en verder liep ze over de Engelsche post te 
Guinea. - A. C. Voss. 

Met vrij groote zekerheid is dus aan te nemen, dat er geen 
postkantoren en geen poststempels aan de Nederlandsche 
Goudkust in gebruik zijn geweest. De in het begin genoemde 
functie van postdirecteur op de buitenforten zal dus bestaan 

Hoofdgebouw van het kasteel St. George d' Elmina, 
waar thans het postkantoor is gevestigd. 
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hebben in het in ontvangst nemen van de brieven, al dan niet 
met directe verrekening van het porto, en ook in Elmina zelf 
zal het wel niet anders zün toegegaan, waarna dan de brieven 
naar Cape Coast Castle werden vervoerd om daar ingescheept 
te worden. 

Het in den brief van Bartels genoemde teeken of merk, dat 
op de brieven werd geplaatst, zal een schriftelijke aan-
teekening zijn geweest, of over het eventueel betaalde port, of 
over de te volgen route. 

Misschien is, zooals dr. Feriz schrijft, nog vast te stellen 
welke reeders betrokken waren by de zeilvaart op onze Goud-
kust, en wellicht komen er uit de correspondentie van deze 
scheepskantoren nog brieven van de Nederlandsche Goudkust 
te voorschijn. Mocht een van de lezers hierbij kunnen helpen, 
dan zal ik voor nadere mededeelingen zeer dankbaar zijn! 

In het Postmuseum zijn geen oude brieven van de Goudkust 
aanwezig; ook den beeren Waller en Van Nifterik is daarom
trent niets bekend. Zouden er poststempels zijn gebruikt, dan 
zouden die allicht in het Postmuseum vertegenwoordigd zijn! 

Tenslotte moet hier dank gebracht worden aan den heer 
H. H. A. van Meerbeeck, consul te Accra, en zijn waarnemer, 
den heer Van Wageningen, voor de moeite die zij gedaan 
hebben om gegevens te verzamelen. 
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N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 
grootte, tenzij het tegendeel is aangegeven. L = liggend-, 
S — staand formaat. 

AFGHANISTAN (Februari 1933). 
Verdere waarden in de landschappen-serie: 

40 pul, oranjegeel. 
60 „ donkerblauw. 

ARGENTINIË. 
Het Bulletin Mensuel van Maart j.1. meldt de volgende 

dienstopdrukken op frankeerzegels der uitgiften 1923-1927: 
a. Opdruk in het nieuwe, grootere type: 

M.H. op 1 peso, blauw en rood. 
20 centavos, ultramarijn. 

M.I. 

M.J.I. 

b. Opdruk in het oude blokletter-type: 
M.G. op 3 centavos, geelgroen. 
M.R.C. „ 5 „ rood. 
M.H. „ 12 „ blauw (Yvert nr. 312). 

De centavos-waarden alle zonder punt onder de C. 
AUSTRALIË (Maart 1933). 
Frankeerzegels in het koerseerend koningstype, papier met 

het meervoudig watermerk kroon en C of A: 
% penny, oranje. 
5 shillings, geel en grijs. 

BRUNEI. 
Frankeerzegels in het type der uitgifte 1907, meervoudig 

watermerk in sierschrift: 
2 cents, geelgroen. 
5 „ sepia. 
8 „ grijs. 

BULGARIJE. 
Frankeerzegel in het koerseerend koningstype, klein for

maat, zonder de buitenlijn aan boven- en onderkant: 
6 lewa, blauw. 

COLUMBIA. 
Opdruk „Correo Provisional" en waarde op plakzegel, type 

1917: 
2 centavos op 10 centavos, oranjerood. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Herinneringszegels, eeuwfeest van de geboorte van den 

priester F. A. de Merino, die een belangrijke rol speelde bij 
de onafhankelijkheid van het land: 

14 centavo, violet. 
1 „ geelgroen. 
2 centavos, rood. 
3 „ violet. 
5 „ donkerblauw. 
7 „ ultramarijn. 

8 centavos, groen. 
10 „ geeloranje. 
20 „ rose. 
50 „ lichtolijfgeel 

l peso, sepia. 
De zegels, in beperkte oplaag uitgegeven, toonen ons o.a. 

het portret van De Merino, zijn praalgraf, enz. Zij zijn alle 
gedrukt in staand, de beide hoogste waarden in liggend 
formaat. 

EGYPTE. 

Van de in het vorige 
nummer vermelde lucht
postzegels geven wij hier 
de afbeelding. 

Voor de beschrijving 
van de waarden en de 
kleuren zij naar genoemd 
nummer verwezen. 

FRANKRIJK. 
Frankeerzegel in het vredes-type: • 

1 franc, oranje. 
Als voren in de zaaister-teekening, gevulden achtergrond: 

2 centimes, donkergroen. 
HONDURAS. 
Van de luchtpostzegels van 1932 — Yvert nrs. 47-55 — 

meldt het jongste Bulletin Mensuel de volgende waarden met 
b l a u w e n opdruk: 

6 centavos. 
20 

1 peso. 
Luchtpostzegels, opdruk Aéreo Oficial, waarde en jaartal 

1933, op de herinneringszegels van 1930 (Yvert nrs. 223-225): 
0.20 op 2 centavos, rood. Opdruk groen. 
0.20 „ 2 „ ultramarijn. Opdruk groen. 
0.20 „ 2 „ oranje. Opdruk zwart. 

Dezelfde opdruk, doch in kleinere letters, werd aangebracht 
op het dienstzegel van 1924, Yvert nr. 70: 

0.60 op 6 centavos, violet. Opdruk zwart. 
ITALIAANSCH ERYTHREA. 

mum 
TEMHO asm 

L i » , 
1 

MMÉÉÉJMÜMülÉI 

RR. PO/'TC COLONIAL1 
' ITALfANE 

Gelegenheidszegels, 50-jarig 
bestaan der kolonie: 

10 centimes, sepia. 
20 
25 
50 
75 

1 
2 
6 

10 

donkerviolet. 
groen, 
violet, 
karmijn, 

blauw, 
roodoranje. 

1., blauwgroen. 
50 c , roodbruin. 

1. 25 c, 
75 „ 
+ 2 
+ 2 

Deze zijn alle gedrukt in staand formaat; verschillende 
teekeningen. 
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Luchtpostzegels, alle liggend formaat: 
50 centimes, bruinrood. 

1 lire, zwartviolet 
3 lires, karmijn. 
5 „ sepia. 
7 1. 70 + 2 1., grijszwart. 

10 „ + 2 1. 50, blauw. 
Op drie waarden ziet men den Romeinschen adelaar, op de 

andere een vliegtuig in de wolken. 
Al deze zegels zijn gedrukt op papier met het meervoudig 

watermerk kroon. 
MACAO. 
Waarde-opdrukken op frankeerzegels in het Ceres-type: 

1 avo op 24 avos, donkergroen. 
2 avos „ 32 „ bruinoranje. 
4 „ „ 12 „ geelbruin. 
5 „ „ 6 „ grijsviolet. 

15 „ „ 16 „ grijs. 
20 „ „ 56 „ rose. 

MADAGASCAR. 
Prankeerzegel, type van 1930, ossen-span: 

1 centime, blauw en groen. 
MAURITIUS. 
Portzegels in het type van dat der Federated Malay States, 

doch landsnaam aan den voet, „Postage Due" bovenaan: 
2 cents, zwart. 
4 „ violet. 
6 „ rood. 

10 „ groen. 
20 „ ultramarijn. 

Watermerk in sierschrift. 
MEXICO. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, reproductie van het be

roemde schilderij Fray Bartolome de Las Casas: 
15 Centavos, blauw. 

Het zegel is doorstoken, het papier draagt het watermerk 
Correo Mexico (een of meer letters per zegel). 

NEW-POUNDLAND. 
Vertikale opdruk L. & S. Post. op luchtpostzegel van 1931 

(met watermerk): 
15 cents bruin. 

Dit zegel dient om te voorzien in de behoefte aan gewone 
frankeerzegels van 15 cents; Ie afkortingen L en S zijn de 
beginletters van Land en Sea. 

Naar verluidt zouden 70000 exemplaren op deze wijze zijn 
overdrukt. 

NICARAGUA. 
Het Bulletin Mensuel meldt onderstaande opdrukken op 

frankeerzegels der uitgifte 1929-1931: 
Vale Un centavo op 3 centavos, lichtblauw (nr. 519). 
Vale Dos centavos „• 4 „ blauw (nr. 521). 

Opdruk rood. 
Resello 1933 Vale Un Centavo op 5 c. bruingrijs. 

(nr. 523). Opdruk rood. 
Resello 1933 Vale Dos Centavos op 10 c , bruinrood. 

(nr. 527). 
Luchtpostzegels, opdruk Correo Aéreo Interior 1932 en 

waarde, op frankeerzegels, overdrukt met het jaartal 1931: 
0.24 op 25 centavos, violet (Yvert nr. 565). 
0.25 „ 25 „ bruin (Yvert nr. 566). 

NIEUW-ZEELAND. 
Dienstzegel, type vuurtoren, van 1906: 

3 pence, bruinlila. 
Watermerk N.Z. en ster. 
PARAGUAY. 
Kleurwijzigingen bij onderstaande luchtpostzegels: 

5 centavos, groen (Yvert nr. 46). 
10 „ wijnrood (Yvert nr. 47). 

PERZIE. 
Als eerstelingen der serie in de nieuwe munt 

rial — zijn te melden de frankeerzegels: 
dinar en 

30 dinars, lichtgroen. 
75 „ bruinviolet. 

Zij toonen ons de buste van sjah Pahlavi, kijkend naar links. 
PORTUGAL. 
Portzegel in de koerseerende teekening: 

1 escudo 20; bruingroen. 
PORTUGEESCH-INDIE. 
Waarde-opdruk op frankeerzegel der uitgifte 1913: 

l'A rl. op 8 tangas, lila. 
RUSLAND. 

Herinneringszegel, 15 - jarig 
bestaan der revolutie: 

20 kopeken, donkerrood. 
Papier met het watermerk 

Griekschen rand. 

TRIPOLIS. 

•^ POSTA AEREA 

iM. t.-:'r. 
vi l FIERA CAMPIONAHIA g a 1 

TRIPOLI G Q I I 

Gelegenheidszegels in ver
schillende teekeningen, zeven
de jaarbeurs van Tripolis: 

10 centimes, lila (S). 
25 
30 
50 

1 
5 

10 

75 
1 
2 
5 

10 

ffMIiWfflliVfVI«! 
R.R. POSTE 

-< COLONIALI 

,, groen (S). 
„ bruinrood (L). 

violet (S). 
1. 25 c , blauw (S). 
„ -)- 1 1., sepia (L). 
„ + 2 „ 50 c , rose (S). 

Luchtpostzegels, uitgegeven voor dezelfde gelegenheid: 
50 centimes, groen, 

rose, 
lire, blauw. 
1. + 50 c , violet. 

1 1., bruinoranje. 
+ 2 „ 50 c , zwartgrijs. 

Het papier heeft het watermerk kroon. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Herinneringszegel, 200-jarig bestaan van den staat Georgië: 

3 cents, violet. 
Het is gedrukt in het gewone formaat der frankeerzegels 

en toont het portret van den Engelschen generaal James Ed
ward Oglethorpe, den stichter van de kolonie in Noord-
Amerika, waaruit Georgië ontstond. 

v. B. 

TeVcrWaclhteii 
l^ieuWc Uitgiften 

0plaa^cij'fers,en5.| 

BRAZILIË. 
De in het vorige nummer vermelde 200 reis, uitgegeven ter 

gelegenheid van het 100-jarig bestaan der stad Vassouras, 
werd gedrukt in aniline-kleur, welke in water oplost. 

Binnenkort verschijnt een verplichte toeslagzegel in de 
waarde 100 reis, met het portret van Santos Dumont. Dit 
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zegel heeft zelf geen frankeerwaarde, doch het gebruik is ver
plichtend naast de gewone frankeering voor alle poststukken, 
welke per luchtpost vanaf 1 dezer worden verzonden. Men 
hoopt op deze wijze een fonds te kunnen stichten voor den 
bouw van een luchtvloot. 

CHINA. 
L' Union Postale van Februari 1933 deelt in de rubriek phi

latelic de namen mede van de op de zoogenaamde martelaren-
serie afgebeelde personen. Deze zijn: 

Op de % cent Teng K'eng; op de 8 en 13 cent Chu Chih-hsin; 
op de 10 en 17 cent Sung Chiao-jen; op de 30 cent Liao Chung 
K'ai; op de 20 en 40 cent Huang Hsing. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Het Bulletin Mensuel geeft de oplaagcijfers der in het 

Februari-nummer vermelde roode-kruis-zegels: 
1 centavo 400.000; 3 op 2 centavos 150.000; 5 centavos 

16.000; 7 op 10 centavos 10.000. 
De zegels waren verkrijgbaar van 20 December 1932 tot 

5 Januari d.a.v. 
DUITSCHLAND. 
Naar verluidt zullen de waarden met den kop van Ebert 

niet verder gedrukt, doch nadat zij zijn opgebruikt, vervangen 
worden door die in de Hindenburg-teekening (in het nieuwe 
medaljon-type). 

In voorbereiding is een speciale serie ter herinnering aan 
de opening van den Rijksdag; vermoedelijk in de waarden 6, 
12 en 25 pfennig en met het portret van Frederik den Grooten. 

Dan kan nog worden verwacht een serie met de portretten 
van beroemde mannen, als koningen van Pruisen, veldheeren 
uit de jaren 1870-1871 en 1914-1918, enz. 

ESTLAND. 
De oplaag-cijfers van de in het einde van 1932 verschenen 

zegels ter herinnering aan de stichting der hoogeschool te 
Dorpat bedragen: 

5 senti 5.270.000; 10 senti 6.370.000; 12 senti 386.500; 
20 senti 1.613.000. 

De zegels blijven in koers tot zij uitverkocht zijn. 
LETLAND. 
Hier verscheen opnieuw een „rouw-serie" ten bate van het 

ondersteuningsfonds voor de nagelaten betrekkingen van ver
ongelukte vliegers. 

Wij waarschuwen nadrukkelijk tegen aanschaffing dezer 
zegels, die uitsluitend worden uitgegeven om de verzamelaars 
te brandschatten. Vertrouwd wordt, dat de Nederlandsche 
handelaren deze producten niet zullen leveren. 

LITAUEN. 
Wij ontvingen een uitvoerig artikel met afbeeldingen van de 

nieuwe luchtpostzegels, waarop de geschiedenis van het land 
is weergegeven. Ook hiervoor geldt hetzelfde als vermeld 
onder Letland. 

MEXICO. 
Binnenkort verschijnt een speciaal zegel ter gelegenheid 

van het 100-jarig bestaan der vereeniging voor aardrijkskunde 
en statistiek. Vermoedelijk zal de waarde 5 centavos bedragen, 
gedrukt in drie verschillende kleuren (post, dienst en lucht
post). 

NEW-FOUNDLAND. 
Binnen enkele maanden verschijnt een serie ter herinnering 

aan de in bezit neming van deze kolonie door de Engelschen 
onder koningin Elisabeth. 

Voorts verschijnt een serie luchtpostzegels in nieuwe teeke-
ningen, vermoedelijk in de waarden 10, 30, 60 en 75 cents. 

RUMENIE. 
Een onzer lezers meldt ons het volgende: 
Blijkens een onlangs door het Rumeensche ministerie van 

financiën aan de grenskantoren gericht rondschrijven is bij 
postzegelzendingen naar het buitenland een machtiging van 
de Nationale Bank daar te lande vereischt. Een dergelijke 
machtiging wordt slechts verleend tegen deponeering op de 
bank van de waarde der zending. 

Het verdient derhalve aanbeveling voorloopig geen zicht-
zendingen postzegels aan handelaren of particulieren in Ru-
menië te doen toekomen, daar bij terugzending van deze zicht-
zendingen het bewijs dat het een dergelijke zending betreft, 
welker tegenwaarde de betrokkene daar te lande dan natuur
lijk niet wenscht te storten, niet gemakkelijk op overtuigende 
wijze te leveren is. 

RUSLAND. 
Binnenkort verschijnt een serie luchtpostzegels van vijf 

waarden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der lucht
vaart. Men zal er vliegtuigen op aantreffen, zich voortbe
wegend boven de nieuwe industrie-centra, enz. 

V. B. 

NEDERLAND. 
De Willem de Zwijger-zegels verschenen. 
Op 1 April zijn de zegels ter herdenking van het feit, dat 

Willem van Oranje 400 jaar geleden geboren werd, verschenen. 
Het hieronder volgende persbericht geeft nadere bijzonder
heden omtrent de verkrijgbaarstelling en de gravures: 

„Van 1 April t.m. 31 December a.s. worden herdenkingspost
zegels uitgegeven ter gelegenheid van het 4e eeuwfeest der 
geboorte van prins Willem van Oranje. De zegels zijn ver
krijgbaar met een frankeerwaarde van 1)4, 5, 6 en 12 K cent 
en worden zonder toeslag verkocht. 

Op de postkantoren zullen van 24 April — geboortedag van 
den prins — t.m. 31 Mei a.s. in de genoemde waarden uit
sluitend de herdenkingspostzegels worden verkocht, tenzij uit
drukkelijk zegels van de gewone uitgifte worden verlangd. 

Van 1 t.m. 23 April en van 1 Juni t.m. 31 December worden 
de Prins Willem van Oranje zegels alleen verkocht, indien 
het publiek erom vraagt. 

Op de herdenkingspostzegels zijn de bepalingen van toe
passing welke gelden voor de gewone postzegels. 

Het zegel van ] y, cent is vervaardigd naar een ontwerp 
van mejuffrouw R. M. Wichers Wierdsma te Domburg en ver
toont het wapen van den Prins. De ontwerpster ging uit van 
de zienswijze dat een postzegel, naast moeilijk na te maken, 
allereerst overzichtelijk moet zijn. De daarop voorkomende 
letters en cijfers moeten, zoowel afzonderlijk als gezamenlijk, 
zoo evenwichtig mogelijk zijn. Na de compositie was het zoe
ken van een kleurevenwicht der onderling verschillende ar
ceering het meest belangrijk. Het zegel is uitgevoerd in 
bruinzwart. 

De zegels van 5 cent en van 12)^ cent zijn vervaardigd naar 
de teekening van P. W. van Baarsel te Amsterdam. Als voor
beeld voor het zegel van 12 Ĵ  cent is gekozen het voorname 
jeugdportret van den Prins, aan More, door sommigen aan 
Key toegeschreven, dat zich thans in het museum te Kassei 
bevindt en dat dezen zomer aanwezig zal zijn op de Willem 
de Zwijger tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam. 
De groote moeilijkheid voor de vervaardiging der werk-
teekening voor dit zegel bestond hierin, dat de olieverf
schilderij als het ware „vertaald" moest worden door lijnen, 
die alle finesses zoowel wat uitdrukking als gelijkenis betreft, 
moesten weergeven. Z\j moesten echter tevens geschikt zijn 
om, gegraveerd op staal in de sterk verkleinde afmetingen 
van het zegel op ware grootte, het hoogste resultaat te 
bereiken. 

Eenvoudiger was de teekening voor het 5 cents zegel, omdat 
daarvoor een gravure-portret, het portret door Goltzius ge
graveerd, als voorbeeld diende. Ook hier moest echter reke
ning worden gehouden met de zooveel kleinere afmetingen 
van het zegel. In aansluiting met de distinctie der beide por
tretten moesten de letters en de waardebepaling eenzelfde 
karakter dragen. De kleur van het zegel van 5 cent is donker
groen en van het zegel van 12 Ĵ  cent blauw, 
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Het zegel van 6 cent is vervaardigd naar de teekening van 
H. Seegers te Haarlem. Als voorbeeld voor dit zegel diende 
het schilderij van Key, hangende in het Mauritshuis te 's-Gra-
venhage. Bij de vervaardiging van het ontwerp deden zich 
dezelfde moeilijkheden voor als bij het 12K cent zegel. Een 
voordeel was in dit geval echter dat de vervaardiging van de 
teekening én Van de gravure in dezelfde handen was. De 
kleur van het 6 cent zegel is paars. 

Bü de firma Enschedé te Haarlem, welke de plaatdruk ver
zorgde, werden de graveer-werkzaamheden verricht voor het 
zegel van IK cent door J. J. Warnaar, van 5 cent door R 
Steinhausen, van 6 cent door H. Seegers, van 12'A cent door 
R. Steinhausen en J. J. Warnaar. 

De afmetingen der zegels zijn 25x36 mm., de beeldgrootte 
is 22x33 mm." 

De zegels zijn uitgevoerd in staaldrnk en gedrukt op het 
papier dat ook voor de guldenswaarden wordt gebruikt; ze 
zijn dus zonder watermerk. De tanding is lijntanding 123/̂  
(juister misschien 12?^). De vellen zijn groot 100 stuks 
(10 rijen van 10), om het vel heen loopt een dubbele lijn in 
de kleur van het zegel. Op den onderrand bevindt zich in het 
midden, naast een halfcirkelvormig boogje, een plaatnummer. 
Wij zagen de volgende nummers: 

l}i cent: 1, 2 (links van het boogje), 3 (rechts van het 
boogje). 

5 cent: 1 (links van het boogje). 
6 cent: 1, 2, 3 (links van het boogje). Het plaatnummer 

3 is in S p i e g e l s c h r i f t . 
123^ cent: 1 (links van het boogje). 
De kleuren zfln, als hierboven al vermeld: 

134 cent: bruinzwart; 
5 cent: donkergroen; 
6 cent: lila; 

123^ cent: blauw. 
De aankondiging der zegels geschiedde bij dienstorder H. 171 

van 15 Maart, terwijl dienstorder 210 van 29 Maart een be
schrijving geeft, overeenkomend met het hierboven mede
gedeelde. Uit dienstorder 171 vermelden wij nog het laatste 
punt: „Hoewel de oplage van de Prins Willem van Oranje
zegels voldoende ruim zal zijn, moet tot den 24en April wor
den gewaakt tegen verkoop van te groote hoeveelheden aan 
een beperkt aantal belanghebbenden, aangezien de geheele 
oplaag der zegels eerst tegen genoemden datum gereed zal 
zijn." 

De zegels maken een buitengewoon mooien indruk. Teeke
ning, kleuren en druk ziJn alle even goed geslaagd. Mogen ook 
in de toekomst onze nieuwe zegels op een dergelijk hoog peil 
staan! 

Het Vredeszegel verschijnt binnenkort. 
In de memorie van antwoord werd bij 

de P.T.T.-begrooting voor 1933 het vol
gende door den minister medegedeeld: 

„Terzake van de uitgifte van een Vre-
despostzegel bestaat blijkbaar een mis
verstand. De voorbereidingen inzake de 
uitgifte daarvan naar het bij de ge
houden nationale prijsvraag met een 
premie beloonde ontwerp, ingezonden on
der het motto „Eenvoud", ziJn thans zoo
ver gevorderd, dat de verkrijgbaarstel
ling van dit zegel, hetwelk tegen de fran-
keerwaarde van 12}^ cent zal worden ver
kocht, binnenkort kan worden tegemoet-
gezien." 

De oplagen der kinderzegels 1932-1933. 
Van het hoofdbestuur der P.T.T. ontvingen wjj de defini

tieve cijfers van de verkochte aantallen van de laatste kinder
zegels. Deze zijn: 

1.579.607 (1931: 1.722.174 1930: 
946.296 

1.596.164 ( 
398.788 ( 

4.520.855 ( 
voor 

1.017.857, 
1.721.816, 

424.464, 
4.886.311, 

1.539.018), 
1.056.453), 
1.664.640), 

512.116), 
4.772.227). 

het comité bedraagt dit jaar 

33^+lK 
5 +3 c : 
6 +4 c: 

12y,+3y> c : 
Totaal 
De netto-opbrengst 

ƒ 126.095,34. 
Wij zijn dus dit jaar nog beneden de aantallen van twee 

jaar geleden gebleven. De volgende maal beter! Merkwaardig 
is het duidelijke terugloopen van de cijfers voor de 123^ cent. 

Ook hier e«n Cura?ao-jubileum-zegeL 
De in het vorig nummer opgenomen briefwisseling tusschen 

den Bond en den minister van waterstaat zal vele lezers mis
schien zijn ontgaan. 

Daarin is te lezen, dat het feit dat Curasao in 1934 400 jaar . 
met Nederland verbonden zal zijn, niet alleen gevierd zal 
worden door de reeds in het uitzicht gestelde serie van niet 
minder dan 17 zegels in Curasao zelf, maar dat ook hier in 
Nederland tenminste één herdenkingszegel voor dit doel zal 
verschijnen. Het protest van den Bond tegen dit onnoodige 
zegel is vruchteloos gebleven. 

Een nieuw luchtpostzegel? 
Waarschijnlijk in October van dit jaar zal een recordvlucht 

Nederland-Indië en terug worden uitgevoerd, georganiseerd 
door het plan-Asjes-comité. De bedoeling is, den overtocht in 
beide richtingen in 3>$ dag te volbrengen. Aan het hoofd
bestuur der posterijen is verzocht om een speciaal luchtpost
zegel en een speciaal poststempel voor de met deze vlucht 
te vervoeren post. 

Naar wij vernemen heeft de Bond tegen de uitgifte hier
van geprotesteerd; we kunnen slechts hopen dat dit protest 
succes zal hebben. Men zou bijna den tel kwijtraken van het 
aantal gelegenheidsuitgiften van dit jaar. 

Een Aneta-bericht uit Bandoeng van 5 April meldt, dat 
het plan-Asjes-comité aan het hoofd van de P.T.T. in Ned.-
Indië zijn medewerking heeft verzocht voor het welslagen 
van deze vlucht, o.a. door de uitgifte van een speciaal post
zegel. 

Ook nog Olympiade-zegels? 
Op de laatste algemeene vergadering van bet Nederlandsch 

Olympisch Comité verklaarde de voorzitter, baron Schimmel-
penninck van der Oye, dat het N.O.C, bij den minister van 
waterstaat had aangevraagd de uitgifte van bijzondere fran-
keerzegels in de maanden Juli, Augustus en September met 
toeslag voor het comité om de gelden voor uitzending van 
athleten naar Berlijn in 1936 te vermeerderen. Het bestuur 
hoopte v u r i g dat de minister zijn toestemming hiertoe zou 
verleenen. 

Nog veel vuriger hopen wiJ, dat de minister zich zijn hier
boven vermelde belofte zal herinneren. Dit wordt toch al te 
bar. In 1928 gaf Portugal een zegel uit voor precies hetzelfde 
doel; daarom werd toen minachtend gelachen en gezegd: nu 
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ja, dat is ook in Portugal! Waarom met één zegel genoegen 
nemen, waarom niet een speciaal zegel voor hen, die de voet
ballers willen helpen, voor de roei-enthousiasten, voor de 
hockey-spelers, de wielrenners, de schaatsenrijders, de hard-
loopers, het hink-stap-sprong-team en voor de supporters? 

Nieuwe oplaagletters. 
1 cent N; 25 cent J. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
25 cent J: 399, tanding Gl. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1 cent N: 163, tanding Gl. 
3 cent K: 167 en 168, tanding Gl. 
Afwijking. 
In verband met de in het vorig nummer vermelde 1% cent 

rood, waarvan door het omslaan van een hoek bij het be
drukken een deel van het zegel blanco was gebleven, zond ons 
de heer Westenburger te Domburg een afwijking van de 
2 cent, die niet minder interessant is. 

De oorzaak is hier evenwel een andere: hier is er tijdens 
het drukken van het vel een z.g. harmonica-vouw in het 
papier geweest, met als resultaat een „gehalveerde" 2 cent. 
Merkwaardigerwijze blijkt ook hier bij het perforeeren het 
papier weer glad gelegen te hebben; de tanding is normaal. 

De luchtpost naar Indië. 
Te beginnen met Mei zullen de vliegtuigen van den Neder-

land-Indië-dienst niet meer op Vrjjdag van Batavia vertrekken 
maar op Woensdag. Dit is vooral voor de post een verbete
ring; de luchtpost uit Indië komt twee dagen vroeger in 
Nederland aan. Een uit Nederland verzonden luchtbrief kan 
dus twee dagen eerder beantwoord zijn dan tot nu toe. 

NED.-INDIE. 
Ook hier een Willem de Zwijger-zegel. 
Het persbueau Belinfante en Vas Dias bericht ons: 
In aansluiting aan de in de dagbladen verschenen mede-

deelingen omtrent de uitgifte van Willem de Zwijger-zegels 
in Nederland wordt ons door het departement van koloniën 
bericht, dat de Nederlandsche posterijen er hun medewerking 
toe hebben verleend om het ontwerp voor het Nederlandsche 
zegel van 6 cent te bezigen voor in rotogravure uit te voeren 
zegels, die onderscheidenlijk in Ned.-Indië, Suriname en Cu
rasao voor het enkelvoudig briefport worden gebezigd. Het
zelfde briefport geldt overigens, gelijk bekend, voor brieven 
tot 20 gram in het verkeer tusschen de deelen des Rijks 
onderling. 

Met dezelfde afbeelding van het voor het Nederlandsche 
zegel van 6 cent gebruikte portret van den Zwijger door Key 
(Mauritshuis) zullen dus in rotogravure uitgevoerde zegels 

1 

l 
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verschijnen ter waarde van 12^4 cent voor Ned.-Indië en van 
6 cent voor Suriname eïi voor Curasao. De kleur dezer drie 
zegels is oranje. De zegels zullen binnenkort in omloop worden 
gebracht en dan ook hier te lande aan de philatelistenloketten 
verkrijgbaar worden gesteld. 

De druk is verzorgd door Joh. Enschedé en Zonen te 
Haarlem. 

Maatregelen zijn genomen, dat de eerste uitgifte in de 
overzeesche gewesten zal kunnen plaats hebben op of kort 
vóór den 24en April a.s. De zegels zullen, evenals de Neder
landsche zegels, tot het einde van dit jaar verkrijgbaar zijn. 

Een nieuw luchtpostzegel? 
Over het verzoek tot uitgifte in Indië van een speciaal lucht

postzegel voor de recordvlucht Indië-Nederland in October 
van dit jaar zie men onder Nederland. 

Nieuwe tanding 1 gulden. 
Aan het Postzegelblad voor Indië werd voorgelegd een 

koerseerend zegel van de 1 gulden (palmtype) in de nog niet 
bekende tanding 11:11. Zijn er misschien onder de lezers van 
het Maandblad, die dergelijke exemplaren bezitten? 

De 12y, cent in nieuwe teekening. 
Dit zegel is ondertusschen ook in Nederland aan de ver

zamelaarsloketten verkrijgbaar gesteld. 
Medegedeeld moet nog worden dat de vellen ter grootte van 

200 zegels zijn met oplaagletters A. Geen plaatnummer. Op 
de zijranden telcijfers. 

De kopstaande 12)4 op 20 cent. 
Ovei dezen foutdruk, waarvan wij in dit nummer nogmaals 

het blok van 10 afbeelden, ontleenen wij aan het Postzegel
blad voor Indië de volgende wetenswaardigheden, die het blad 
van den Topografischen Dienst ontving. 

Omdat de te overdrukken vellen van 200 zegels gevouwen 
waren, was het een bezwaar, deze vellen ineens te drukken, 
waarom besloten werd, de vellen in twee gelijke deelen te 
verdeelen. Hierdoor ontstonden boven- en ondervellen. Om 
een goed gecentreerden opdruk te verkrijgen was het noodig, 
de randen gelijk te maken omdat deze als aanleg moesten 
diehen. Dit werd zeer minutieus uitgevoerd en op de aanleg-
randen werd een teeken aangebracht, dat op alle vellen zuiver 
overeenkwam, om te dienen als aanlegpunt voor den drukker. 
Nimmer werd de geperforeerde zijde dus aangelegd. Het is 
begrijpelijk dat, aangenomen dat op de bovenvellen de opdruk 
normaal kwam te staan, de ondervellen steeds een kop-
staanden opdruk zouden verkrijgen, waarom,'en dit is een 
punt van het hoogste belang, de steen voor het bedrukken van 
de ondervellen 180 g r a d e n m o e s t w o r d e n o m g e 
d r a a i d . Kwam dus een ondervel tusschen de bovenvellen 
terecht, dan moest de drukker om een aanlegrand te hebben 
dit vel omkeeren, waardoor een kopstaande opdruk ontstond. 

j Dit euvel heeft zich inderdaad voorgedaan, 
I B I B I B U B doch deze misdrukken werden vernietigd. 

De mogelijkheid, dat een der vellen aan de 
aandacht van de controleerende ambtenaren 
ontsnapte, is dus bestaanbaar. 

Plaatfout. 
De heer Schoevaart te Malang zond ons 

een plaatfout van het oranje luchtpostzegel 
van ƒ 1,50, die voorkomt bij de onoverdrukte 
zegels en bij de zegels met opdruk „50". De 
fout komt voor op de 9e rij van het vel maar 
zou niet op alle vellen te vinden zijn. Het is 
een breuk in de voet van de L en een in het 
linkerbeen van de A van „Nederlandsch". 

SURINAME. 
Willem de Zwijger-zegel. 
Op of vóór 24 April zal hier een Willem 

de Zwijger-zegel verschijnen van 6 cent 
oranje, in de teekening van het Nederland
sche zegel van 6 cent. Voor nader nieuws 
zie men onder Ned.-Indië. 

5 
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CURACAO. 
Willem de Zwijger-zegel. 
Ook hier zal een dergelijk zegel van 6 cent oranje ver

schijnen, op of vóór 24 April. Men zie verder onder Ned.-Indië. 
Gehalveerde 5 cent 1873. 
In de 51e veiling-Hekker komt een gehalveerde 5 cent van 

de uitgifte 1873 voor (koning Willem III), op briefstukje met 
stempel Curagao 1888. Eenige jaren geleden (Maandblad 
October 1928 en Januari 1929) werd van dezelfde emissie 
ergens een gehalveerde 30 cent geveild, die hoogstwaarschijn
lijk maakwerk was. Kan iemand ons erover inlichten of dit 
ook het geval met de genoemde 5 cent moet zijn, of waren 
er redenen om de 5 cent te halveeren? 

Te melden zijn een tweetal particuliere briefkaarten, die als 
voorloopers op de eigenlijke moeten worden beschouwd. Het 
zijn volgens mijn handleiding de nummers 40 bl en 41. Beide 
kaarten hebben, zulks in tegenstelling met de normale parti
culiere briefkaarten, de eerste twee regels van de afzenders
aanwijzing behouden. Alleen de beide stippellijnen zijn ver
vangen door de firmanaam en wel bij de 2}^ cents kaart: 
,.Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem / Telefoon 99 - Telegr.-
adres Johez." en bij de 5 cents kaart: „Joh. Enschedé en 
Zonen, Haarlem / Adr. Télégr. Johez. ABC Code 5th edit." 

De firma Enschedé heeft deze kaarten voor eigen gebruik 
aldus bedrukt, omdat ze als drukkers van de briefkaarten 
daarvoor in de gelegenheid was. Het vermoeden is nu, dat 
dit destijds voor het postbestuur de aanleiding is geweest om 
de gelegenheid tot bedrukken met afzendersnaam open te 
stellen. Ze zijn derhalve te beschouwen als een soort van 
voorloopers op de officieel toegestane met afzendersnaam 
bedrukte kaarten. 

De kaarten moeten in de handleiding worden opgenomen op 
blz. 48 onder de nummers VI en V2. 

BUITENLAND. 
BELGIË. • 
De mededeeling van de vorige maand betreffende de gedenk-

kaarten van kardinaal Mercier behoeft aanvulling in zoo
verre dat de afbeelding in zes verschillende kleuren ver
schenen is. Dus niet alleen in lila, maar ook nog in rood, 
roodbruin, lichtbruin, donkerbruin en violetbruin. 

DUITSCHLAND. 
In de nieuwste reeks prentbriefkaarten van 6 pf. donker

groen (Ebert) op zeemkleurig karton zijn alsnog te melden: 
Ostseebad Arendsee (Mecklenb.), See- und Waldluftkurort 
(2 verschillende); Bad Liebenstein bei Eisenach (Thür. Wald); 
Bad Mergentheim - Albertquelle; Salzwedel, 700 Jahrfeier 
der Markgrafen- und Hansastadt, Mai/Juni 1933; Swine-
münde, Deutsches Weltbad an der Ostsee. 

EGYPTE. 
De briefkaart van 10 mill, rood op zeemkleurig karton is 

in een nieuw kleed verschenen wat den tekst betreft. De 
stempel — godenbeelden — is onveranderd gebleven. Op de 
linkerzijde van de voorzijde meet het woord Correspondance 
zonder punt nu 21 mm., voorheen met punt 18; het Egyptische 
woord nu 20 mm. (v.h. 7 mm.); de eerste tekstregel nu 40 mm. 
(36); Adresse zonder : nu 11 mm. (met : 10 mm.); de adres-
lijnen gestreept tegen gestippeld vroeger. 

IRAK. 
De in 1931 uitgegeven omslagen van Y^ anna groen op wit 

papier en briefkaarten van gelijke waarde en kleur zijn wegens 
wijziging van de muntsoort overdrukt in zwart met 3 FILS 
in Engelschen en Arabischen tekst. 

JAPAN. 
Midden 1930 verschenen briefkaarten voor binnenlandsch 

gebruik van l>i sen. De kaarten met betaald antwoord waren 
bruin op zeemkleurig karton, de gewone daarentegen blauw. 
De stempel bij beide vertoonde een ruiterstandbeeld. Thans 
werd door Bern een nieuwe oplaag verdeeld, waarvan het 
karton iets meer geel getint is, terwijl alleen de tweede letter 
van links van het opschrift verschilt van die der emissie 1930. 

MANDSOEKWO. 
Briefkaarten van 1, 2 en 15 fen worden gemeld, successieve

lijk bruinrood, grijsviolet en rood. De laatste is op zeemkleurig 
karton, de eerste twee zijn op geel karton gedrukt. Bij alle een 
pagode in den stempel. De twee lagere waarden dragen een 
tekst in Chineesche letterteekens en een deelstreep, welke op 
die van 15 fen ontbreekt, terwijl hier de tekst bovendien nog 
een Fransch opschrift bevat. 

OOSTENRIJK. 
Op de in Februari gemelde, wegens tariefsverhooging noo-

dige nieuwe briefkaart van 12 gr., zijn nu ook 50 prentbrief
kaarten van genoemde waarde in blauwgroen verschenen en 
evenveel van 30 gr. bruinachtig rood. Voorts de dubbele van 
12-1-12 gr. blauwgroen, een postblad van 24 gr. lila op grijs 
papier en een postwisselformulier van 24 gr. lila op zeem
kleurig karton. 

Als iets nieuws heeft de postadministratie uitgegeven een 
Anschriftenvormerkschein met een stempel van 12 gr. groen 
op bruingrijs karton. Deze kaart, welke het merk B.M.Z. 
35.381/32 draagt, zoude, naar ik begrijp, ongeveer gelijke 
strekking hebben als onze verhuiskaarten, maar meer speciaal 
bedoeld zijn om de opzending bij tijdelijke adresverandering 
te helpen bevorderen. 

Wegens het binnenkort te vieren 20-jarig bestaan van de 
Wiener Ganzsachensammler-Verein zijn door die vereeniging 
3 privaatkaarten uitgegeven, n.1. van 3 gr. rood, 5 gr. geel 
en 12 gr. groen. Alle kaarten dragen links een versiering die 
in groen en in bruin voorkomt. Totaal dus 6 kaarten. 

Bovendien is een boekhandelaar op het idee gekomen, zoo 
meldt men mij uit Berlijn, om zijn ouden voorraad Ansichts
karten op te ruimen door er een stempel van 3 gr. op te laten 
aanbrengen. Sarkastisch noemt men het een Aufbrauchs
ausgabe. 

PANAMA (KANAALZONE). 
De omslag van 2 c. rood op wit papier (Goethals) verkreeg 

een violetten opdruk van het cijfer 3 over de beide oude 
waarde-aanduidingen. Voorloopig is deze opdruk alleen nog 
maar gezien op formaat 160:88. 

PALESTINA. 
Het is gebleken, dat van den ouden R-briefomslag in het 

formaat 152:95 van 13 mill, blauw, sinds eenigen tijd een op
laag met dikker papier en gewijzigden tekst bestaat. Deze is 
nu in grotesk gedrukt en iets kleiner dan voorheen; de tekst 
in antiqua letters. De stempel staat bovendien bovenaan in 
plaats van onder op de sluitklep. 

RUSLAND. 
De heer Lenshoek te Kapelle gaf gehoor aan mijn roepstem 

en meldde het bekend zijn van de propagandanummers A 37578 
op kaart nr. 55 van 1929; 1667, 2321, 2661, 7645 (2) op kaart 
nr. 64 van 1930 en voorts van de doorloopende nummers 2, 
21 en 23. Wie kent er nog meer? 

Aangezien de Emmabloem-collecte dit jaar in diverse plaat
sen vroeger is gehouden dan anders, stempelden Amster
dam CS., 's-Gravenhage en Rotterdam reeds vanaf 15 Maart 
j.1. met de bekende 3-regelige rechtsche tekst tusschen dubbele 
golflijnen TEGEN DE TUBERCULOSE! / EMMA BLOEM- / 
COLLECTE IN APRIL. 
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30 Maart 1933 kregen 's-Gravenhage en Rotterdam en 31 
Maart Amsterdam CS. een geheel nieuwe linksche tekst, 
5-regelig: TUBERCULOSEBESTRIJDING / Emmabloem- / 
Collecte / in / April, geflankeerd door een dubbelkruis en 
3 Emmabloempjes. 

Van Amsterdam CS. zagen we nog 5.IV.14-15 de nieuwe 
linksche tekst, 5.IV.16-17 weder de oude rechts staande tekst. 

In de stempelmachine van Arnhem-Station met rechtsche 
tekst VERZEND PER / LUCHTPOST stond 12 Januari 1933 
de datum kopstaand en foutief 11-12, dd. 21.11.1933 zagen wij 
in deze machine de rechtsche 2-regelige tekst tusschen dubbele 
golflijnen ADRESSEER / VOLLEDIG, 12.III wederom eerst
genoemde tekst. 

Sedert 31 Januari j.1. staan in de afdrukken van de stempel-
sluitmachines van het Centr. Postgiro Kantoor te 's-Graven
hage tusschen datumstempel en vlag (omlijste 2-regelige tekst 
BEVORDER HET / POSTGIROVERKEER) verschillende fi
guren, die wij, op voorstel van den heer Brave, zullen noemen 
I: driehoek met gat, 2: cirkel, III : doorgesneden citroen, 
IV: ruit met gat. Vermoedelijk dienen deze figuren om de af
drukken van de (5) verschillende machines van elkaar te 
onderscheiden; er is dus mogelijk nog een vijfde figuur. De 
datumstempel naast figuur III heeft smallere letters dan de 
datumstempels in de andere machines. 25.III.33 zagen wij 
rechts van de kopstaande figuur I de 2-regelige tekst tusschen 
dubbele golflijnen: MAAK GEBRUIK VAN / REISPOST-
CHEQUE-BOEKJES. 

Aan de Mededeelingen P.T.T. ontleenen wij het navolgende: 
1 December 1932 postagentschap Amersfoort-Puntenburger-

laan opgeheven. 
* 1 December 1932 gevestigd: agentschap Amersfoort-

Soesterweg. 
" 1 December 1932 opgeheven: poststation St. Laurens en 

gevestigd agentschap St. Laurens (ressort Middelburg). Dit 
agentschap bezit behalve een typenraderstempel St. LAU
RENS, Stempelnummer 1, een kantoornaamstempel van af
wijkend model, n.1. St. Laurens. 

* 16 December 1932 gevestigd: agentschap 's-Hertogen-
bosch-Koninginnelaan. 

16 Januari 1933 opgeheven de bijkantoren 's-Hertogenbosch-
Station en Rotterdam-'s-Gravendijkwal en gevestigd het " bij
kantoor Rotterdam-Museumpark, dat 5 stempels (nrs. 1-5) 
bezit. 

23 Januari 1933 opgeheven het hulpkantoor Dinther en het 
poststation Heeswük en gevestigd het hulpkantoor * Dinther 
en Heeswijk. 

27 Januari t.m. 5 Februari 1933 gevestigd het tijdelijk bij
kantoor Amsterdam-R.A.I. gedurende de automobieltentoon-
stelling. 

13 Maart 1933 opgeheven het bijkantoor 's-Gravenhage-De 
la Reyweg en gevestigd het bijkantoor * 's-Gravenhage-
Dierenschelaan, dat 4 stempels (nrs. 1-4) blijkt te hebben. 

Van 14 t.m. 23 Maart 1933 was het tijdelijk bijkantoor 
Utrecht-Jaarbeurs wederom geopend. 

'' Van 3 t.m. 13 Maart 1933 was een bijzondere stempel in 
gebruik voor correspondentie gepost in de z.g. Lilliputstad 
op de Beurs van het tijdschrift „Dameskroniek", gehouden in 
het R.A.I.-gebouw te Amsterdam-Z. Eén der dwergen stem
pelde onder toezicht van een postambtenaar met een dubbel-
ringstempel met omschiift * AMSTERDAM * BEURS DA
MESKRONIEK, in den verkorten balk de datum, b.v. 7 MRT. 
33, in het bovenste segment LILLIPUT- en in het onderste 
STAD, kleur violet. 

Uit Maastricht zond de heer Hermans ons een aldaar op 
5 dezer in gebruik genomen stempel, die reclame maakt voor 
de Twenboutem, een tentoonstelling die einde Mei a.s. ge
opend zal worden en waar, evenals op de Enboutem in 1931, 
wel wederom een tijdelijk bijkantoor met specialen stempel 
zal komen. 

De op het hoofdpostkantoor gebruikte reclamestempel heeft 
in den dubbelring staan " MAASTRICHT - TWENBOUTEM 
1933, in het bovenste segment BE / ZOEKT 2e - / NED. 
BOUWMA-, in het onderste TERIALEN TEN- / TOON-
STEL- / LING. 

De heer J. C. G. van den Berg toonde ons een aangetee-
kende brief, 18.11.1933 verzonden van het postagentschap 
's-Gravenhage-Bezuidenhoutscheweg naar Breda, waarop het 
30 cent postzegel in violetten inkt vernietigd was. 

NED.-INDIE. 
Uit Soerabaja zagen wij dd. 15.1.1933 de reeds uit vorige 

jaren bekende stempel, welke reclame maakt voor goedkoope 
telegrammen voor het inlandsche nieuwjaar, een 4-regelige 
rechts van den datumstempel staande tekst tusschen lijnen 
HARGA 50 SEN / SELOEROEH HINDIA / BELANDA / 
KIRIMLAH KAWAT-KAWAT SELAMATAN LEBARAN. 

De heer W. J. Hofsté verraste ons met een speciale afstem
peling uit Medan in violetten inkt, gebezigd ter gelegenheid 
van de opening van de nieuwe pasar (markt), een rond brug-
stempel met gearceerde segmenten, bovenin MEDAN, onderin 
PASAR MALAM (avond kermis [markt]) en in den balk 
-3.3.33.18. 

Naar aanleiding van het artikel over „Nommerstempels" 
door dr. Weigand in nr. 12, Maandblad 1932, heeft ir. K. L. 
van Geelen, te Mr. Cornelis, zich de moeite getroost 4 in zyn 
bezit zijnde puntstempels met nr. 117, afkomstig uit Bindjei, 
te gaan vergelijken met 2 stukken in het bezit van den heer 
Jut de Bourghelles, eveneens met nr. 117 en afkomstig uit 
Bangkalan dd. 31.12.1891 en 1.3.1893. Uit het onderzoek bleek, 
dat stempel 117 uit Bangkalan een 7 heeft met vertikale neer
haal aan de voorzijde van de horizontale balk, terwijl de 
stempels uit Bindjei alle een 7 vertoonen z o n d e r neerhaal. 
De vraag door dr. Weigand gesteld, n.1. of stempelomwisse-
ling heeft kunnen plaats hebben, wenscht ir. Van Geelen met 
een tweede vraag aan te vullen, n.1. of wellicht Bindjei en 
Bangkalan niet beide tegelijk zich hebben bediend van het 
zelfde nummer. Inderdaad blijkt uit het in mijn bezit zijnde 
stuk uit Bindjei, dd. 15.5.1893, dat dit het geval moet zijn 
geweest; ook de heer Korteweg, welke een foto van het stuk 
van den heer Jut de Bourghelles dd. 31.12.1891 bezit, kwam 
tot die conclusie. Wie legt nu nr. 119 op geheel stuk over? 

Vriendelijk dank aan onze berichtgevers, de beeren L. Ba-
rentsen, D. Bastenhof, A. W. Brave, W. J. Hofsté, ir. K. L. 
van Geelen, H. Meijer, J. C. G. van den Berg, C Nieuwland en 
J. Hermans. 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Dienstorder H. 127 van 22 Februari j.1. bevat: 
1. Aan de fabriek van Maggi's Voedingsmiddelen te Am

sterdam is machtiging verleend op de linkerstrook der door 
haar in de maand Maart aan te bieden postwissels het bedrag 
achterwege te laten. 

2. De postwissels zullen voorzien zijn van afdrukken van 
den kantoornaamstempel in rood en van den caoutchouc-
datumstempel, eveneens in rood. Het recht wordt door middel 
van de frankeermachine op de postwissels verantwoord. 

Tot zoover deze dienstorder. Bij informatie bleek, dat deze 
postwissels bedoeld waren ter „vergoeding verschil inkoops
prijs Maggi's producten". Het voor de verzamelaars van be
lang zijnde voorschrift betreffende de frankeering blijkt te 
worden uitgevoerd met de gewone baarfrankeeringsmachine 
van het kantoor Amsterdam-Centraal Station, waarbij echter 
geen datumstempel wordt afgedrukt. Op de wissels komt dus 
voor het gewone 10 cts.-cliché met golflijnen, afgedrukt in 
violetrooden inkt. 

Francotyp. 
Machine 152 V. 
Stempelt met hetzelfde cliché links van den datumstempel 

als voorheen machine 160 (type II) , n.1. met gebogen pijl en 
Francotyp frankeering. 
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Machine 154 IV. 
Sedert half Maart tijdelyk in gebruik bij de N.V. Philips' 

Gloeilampenfabriek, geheel als type III doch zonder afzenders-
cliché. 

Machine 160 VI. 
Ruys' Handelsvereeniging te 's-Gravenhage stempelt thans 

links van den datumstempel ADRESSEER MET / Adresso-
graph / FRANKEER MET / Francotyp. 

Machine 199 IL 
De Hollandsche Kleefmachinefabriek plaatste onlangs een 

nieuw afzenderscliché in haar machine: N.V. / HOLL-KLEE / 
ROTTERDAM-W. Tevens werd de machine veranderd of in
geruild voor een van model C4 (voorheen C3). 

Machine 277 III. 
Ook in deze machine werd wederom een reclame links van 

den datumstempel geplaatst en wel een afbeelding van een 
electrische zekering met opschrift AEG / Elfa / AUTOMAAT. 

Machine 383. 
Het Centraal Bureau voor de afgifte van Rijbewijzen ver

ving zijn U.P.F.-machine nr. 17 door een Francotyp model C3B 
waarschijnlijk reeds begin Februari. Tusschen de stempels: 
CENTRAAL BUREAU VOOR / DE AFGIFTE VAN / BE
WIJSSTUKKEN / VAN RIJVAARDIGHEID / DEN HAAG 
(in rechthoek). 

Machine 387. 
In Maart in gebruik genomen bij de Nederlandsche 

Heidemaatschappij te Arnhem. Model C3B; tusschen de stem
pels NEDERLANDSCHE / HEIDEMAATSCHAPPIJ. 

Machine 391 I-VII. 
Model C3B, op 22 Maart in gebruik gesteld biJ de firma 

B. Henr. Lampe te Sneek. Tusschen de stempels geen afdruk-
nummer, doch monogram-handelsmerk B. H. L., daaronder: 
FA. B. HENR. LAMPE. / SNEEK. 

TA B. HENR. LAMPE. 
SNEEK. 

MEDERIANOJ 

*VA f 
CENTg 
391 -

Links van datumstempel: type I: geen tekst; type II: in 
vierkant een afbeelding van een beladen vrachtauto met dek
kleed, waarop FABRIKAAT / Fa. B. HENR. LAMPE / 
SNEEK en BESTEL ONS UW / DEKKLEEDEN / EN U 
ZULT TEVREDEN ZIJN!; type III: Vilt / ALLE SOORTEN; 
type IV: VILTEN / TRAPKUSSENS / (Afb. trapkussen) / 
ONS FABRIKAAT; type V: VILT MOLTON / MANGEL-
BEKLEEDING / LAKENS SINGELS / WASCHNETTEN; 
type VI: LAMPE'S / VILTMONTAGE / (afb. rol) / MET 
RECHTE LASCH / DE FIJNSTE SERVICE / VOOR UW 
MANGELVILT!; type VII: (in cirkel:) „RAPID" / WATTEN
SCHIJVEN / FILTREEREN / VLUG EN AFDOEND! 

Hasler. 
Machine H. 587 I-II. 
Op 22 Februari j.l. in gebruik genomen door de firma 

Werner von der Fuhr te Tilburg, medegebruiker de Chem. 
Techn. Industrie „Tilburg". Tusschen de stempels (geen af-
druknummer!) bjj type I handelsmerk V / W F / D en FIRMA 
/ WERNER VON DER FUHR / TILBURG. Type II: een 
gevleugelde dierenfiguur / CHEM. TECHN. / INDUSTRIE 
„TILBURG" TILBURG. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 31 III. 
Deze machine, gebruikt door de Bandoengsche Kinine-

fabriek te Bandoeng, werd vervangen door een nieuwe met 
kleinere ronde waardecijfers en „Indische" datum- en tel-
cijfers. De verwisseling had reeds plaats in Februari of eerder. 
Afzenderscliché bleef ongewijzigd. 

Machine 45. 
In gebruik genomen door Lindeteves-Stokvis te Batavia-C. 

Onder waardestempel Lindeteves-Stokvis, tusschen de stem
pels het automerk OPEL (in ovaal), waaronder: Het / goed
koopste / rjjgenot. 

DE EERSTE PERIODE DER BELGISCHE 
POSTZEGELS. 

door AUG. SCHRÖDER. 

(Voordracht, gehouden in de 
November-bijeenkomst van de 
afdeeling Amsterdam der Ne
derlandsche Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars). 

De ommekeer in het postverkeer, waartoe Engeland in 1840 
den stoot gegeven had, noopte natuurlijk de andere landen 
tot navolging. 

De regeering van België zond te dien einde in 1841 een 
inspecteur der posterijen, L. Bronne, ter bestudeering van 
het systeem naar Engeland. Bij zijn terugkomst bracht deze 
ambtenaar bij het ministerie rapport uit, dat concludeerde 
om het Engelsche systeem te volgen. Een commissie werd 
geïnstalleerd, die deed wat der commissies eigen is, n.l. tal
men, dralen, critiseeren, naar beneden halen, en zoo meer, 
zoodat het plan werd uitgesteld en niet weer vóór 1847 ter 
sprake kwam. In dat jaar kwam toen echter een wetsvoorstel, 
hetwelk werd aangenomen door de Kamer do. 24 December 
1847, maar waarvan de uitvoering eerst op 1 Juli 1849 
plaats had. 

De beide eerste zegels van België — de z.g. epauletten, zeer 
zeker een der fraaist uitgevoerde klassieke zegels — waren 
slechts voor het binnenlandsch verkeer bestemd. Voor het 
postverkeer met het buitenland werd eerst eenige maanden 
later — 17 October 1849 — het 40 centimes-zegel aangemaakt 

De beide zegels (10 en 20 centimes) droegen het borstbeeld 
van koning Leopold I (tot koning benoemd in 1831, na de 
onafhankelijkheidsverklaring van België) en werden tot voor 
korten tijd aan het ontwerp van Wiener toegeschreven, maar 
latere onderzoekingen hebben aan het licht gebracht, dat 
niet Wiener, doch Robinson de werkelijke ontwerper geweest 
is. (In dit verband zij hier gememoreerd, dat ook tot voor 
korten tijd aan Wiener het ontwerp der eerste Nederlandsche 
zegels werd toegeschreven, doch dat gebleken is, dat de wer
kelijke graveur Kaiser is geweest). Beide waarden vormden 
elk een type. Ze verschilden slechts van elkaar door de details 
van de teekening en den moiré ondergrond. Borstbeeld naar 
rechts; vierhoekige omraming met 2 lijnen, waarvan de bui
tenste dikker dan de binnenste; ondergrond bedekt met 
schuine lijntjes links en moiré rechts; boven het woord 
„Postes" met aan weerszijden een cijfer in klein cirkeltje; 
onder het borstbeeld de waarde in letters: „dix (vingt) 
cents." Het papier was geschept handpapier met als water
merk twee in elkaar loopende L's in een vierkant. 

De tinten van de 10 c. waren zwartbruin, grijsbruin, rood
bruin, bruingrijs en grijs, waarvan de roodbruine de zeld
zaamste; van de 20 c. blauw, lichtblauw, melkblauw, leiblauw, 
donkerblauw en zwartblauw. Van de 20 c. komen vele exem
plaren met doorgeslagen druk voor, zoodat het geheele borst
beeld aan den achterkant zichtbaar is. 

Van beide waarden werden elk drie oplagen gemaakt, de 
eerste in Mei 1849, de tweede in December 1849 en de derde 
in April 1850. Van de twee eerste oplagen werden ongeveer 
5 millioen exemplaren gedrukt. De derde oplaag was kleiner, 
doch het juiste aantal onbekend. De eerste twee oplagen 
waren meest gedrukt op dik papier, terwijl de derde oplaag 
juist op dun (hand-)papier was gedrukt, zoodat de dunne 
papiersoort dus zeldzamer is. Op dit dunne papier komt dan 
ook alleen de doorgeslagen druk voor. Van beide waarden is 
in 1866 een herdruk zonder watermerk vervaardigd. 

De beide zegels werden in 1850 door een nieuwe serie ver
vangen, doch behielden frankeergeldigheid tot 1 Juli 1866; 
de rest werd verbrand en de platen onbruikbaar gemaakt. 
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HET GEDENKBOEK. 
Met groote erkentelijkheid voor haar geste, maken wij ge

wag van het besluit der Haagsche Philatelisten Vereeniging, 
om af te zien van terugbetaling van haar aandeel in het 
garantie-bedrag, waardoor het uitgeven van het gedenkboek 
financieel mogelijk werd gemaakt. 

Onder dankzegging aan genoemde Vereeniging voor haar 
gebaar, spreken redactie en administratie den wensch uit, 
dat dit voorbeeld navolging moge vinden bij de zustervereeni-
gingen; zü zullen daarin zien een waardeering voor het ge
leverde werk, terwijl bovendien de financieele verplichtingen 
van ons aller Maandblad hierdoor aanmerkelijk zullen worden 
verlicht. 

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

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

HERHAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 

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

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
DE ADMINISTRATIE, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

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

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

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

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

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

van 10—4 uur; bovendien eiken eersten Zaterdag der maand 
van 2—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 

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

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

Voorts: 
a. de geschiedkundige verzameling van de grenskantoren 

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

1913. 
De directeur van het Postmuseum deelt mede, dat het mii-

seum, te beginnen met Zaterdag 6 Mei a.s., geopend zal zijn 
op den len Zaterdag der maand van 2—4 uur in plaats van 
op den 2en Zaterdag der maand. 

De openstelling op Woensdagen en Donderdagen van 10—4 
uur blijft gehandhaafd. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2^—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 23^—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 2%—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 2^-4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2-4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2%—4 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}i—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

VOORLOOPIG PROGRAMMA 
VAN DE FEESTELIJKHEDEN TER GELEGENHEID DER 

VIERING VAN HET 40-JARIG BESTAAN DER 
POSTZEGELVEREENIGING „BREDA" 

EN VAN DEN 
VIER EN TWINTIGSTEN 

NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG, 
TE HOUDEN TE BREDA OP VRIJDAG 25, 

ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 AUGUSTUS 1933. 

V r i j d a g 25 A u g u s t u s 1933. 
4 uur. Bestuursvergadering van den Bond in de tearoom 

van café-restaurant „Moderne", Veemarktstraat. 
7}4 uur. Reunie en begroeting der deelnemers aan den Phi-

latelistendag in het „Zuid-Hollandsch Koffiehuis", 
Groote Markt. 

8 uur. Ontvangst der Philatelisten door het Dagelij ksch 
Bestuur der gemeente Breda ten stadhuize. 

9 uur. Feestvergadering, aangeboden aan de besturen en 
afgevaardigden van alle Philatelistenvereenigingen, 
verdere genoodigden en de leden der Postzegelver-
eeniging „Breda", ter gelegenheid der herdenking 
van haar 40-jarig bestaan, in de versierde boven
zaal van het „Zuid-Hollandsch Koffiehuis", Groote 
Markt. 
Causerie door den heer J. D. van Brink, te Maas
tricht. 
Gedurende deze Feestvergadering bestaat gelegen
heid de jubileerende Vereeniging te complimen
teeren. 

Z a t e r d a g 26 A u g u s t u s 1933. 
10 uur. Officieele opening van den Vier en twintigsten Ne-

derlandschen Philatelistendag door den voorzitter 
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van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars, in een der zalen van de 
Sociëteit „Concordia", Van Coothplein. 
Onmiddellijk daarna opening der Postzegeltentoon
stelling in de groote koffiekamer van „Concordia" 
door den voorzitter van het Tentoonstellingscomité. 
Kapittelvergadei'ing in de tearoom van „Moderne", 
Veemarktstraat. 
Bondsvergadering in de bovenzaal (gelegen aan de 
Groote Markt) van de „Beurs van Breda" (ingang 
St. Janstraat) . 
Gemeenschappelijke lunch in de bovenzaal (gelegen 
in de St. Janstraat) van de „Beurs van Breda". 
(Prijs ƒ1,75). 
Reunie in „Moderne" en vertrek met autobussen 
naar het buitengoed „De Hondsdonck" te Ulven-
hout (Ginneken), welwillend ter bezichtiging ge
steld door den heer mr. W. L. F. baron Prisse, lid 
der Vereeniging. 
Terugtocht naar Breda met autobussen Desver-
kiezende kan ook reeds afgestapt worden in het 
„Mastbosch-Hotel" te Ginneken. 
Reunie in het „Mastbosch-Hotel". Er bestaat elke 
10 minuten gelegenheid, zich per bus van het sta
tion Breda, via Groote Markt, naar het „Mastbosch-
Hotel" te begeven. Duur van den rit ongeveer een 
kwartier. 
Peestmaaltijd in het „Mastbosch-Hotel". (Prijs 
ƒ3,50). 
Bekendmaking der bekroningen. 
Gezellig samenzijn in het „Mastbosch-Hotel", ook 
voor hen, die niet aan den feestmaaltijd hebben 
deelgenomen. 
Dancing. 

Z o n d a g 27 A u g u s t u s 1933. 
Congres in een der zalen van het hotel „Dennen
oord", tegenover het Mastbosch, te Ginneken. 
Gemeenschappelijke lunch in het Hotel „Dennen
oord". (Prijs ƒ1,75). 
Sluiting der Tentoonstelling. 

VIER EN TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars op Zaterdag 26 Augustus 1933, 
des voormiddags te 11 uur, in de „Beurs van Breda", te 
Breda. 
(Deze vergadering is alleen toegankelijk voor de leden 
der aangesloten Vereenigingen). 

V o o r l o o p i g e a g e n d a . 
1. Opening. 
2. Notulen der vorige vergadering. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Eventueele uitreiking der Bondsmedaille. 
5. Verslag van den secretaris. 
6. Verslag van den penningmeester. 
7. Begrooting 1933-1934. 
8. Verslag van het hoofd van het informatiebureau. 
9. Verslag van het hoofd van den keuringsdienst. 

10. Aanwijzing der financieele commissie. 
11. Voorstel van de Postzegelvereeniging „Helder", om art. 8 

laatste zin te lezen als volgt: „Om de twee jaar treden 
drie leden volgens rooster af. Zij ziJn terstond herkies
baar". 

12. Voorstel van „HoUandia", om het aantal Bondsbestuurs
leden, hetgeen nu 9 bedraagt, terug te brengen tot 7; ver
der om jaarlijks volgens rooster te doen aftreden 2, 2 en 
3 leden, welke terstond herkiesbaar zijn. 
Deze voorstellen worden gedaan, om de kosten der be
stuursvergaderingen te verlagen en om de aids vrij
komende gelden te gebruiken om zoo mogelijk nog meer 
naar buiten op te treden. „Helder" meent, dat het niet 
terstond herkiesbaar zijn in de praktijk niet te handhaven 
is, terwijl „Hollandia" het wenschelijk vindt in het bestuur 
meer continuïteit te hebben, wanneer een geschikte func
tionaris voor een bepaalde functie is verkregen. 

13. Verkiezing bestuursleden. Volgens rooster treden af de 
beeren J. C. Cramerus, L. van Essen en mr. W. S. W. 
de Beer. 
In verband met de punten 11 en 12 hebben de beide laatste 
beeren reeds nu medegedeeld zich niet herkiesbaar te 
stellen. 
De Vereenigingen worden hierbij verzocht aan den len se
cretaris op te willen geven de namen van eventueele 
candidaten. 

14. Aanwijzing van de plaats, waar de volgende vergadering 
zal worden gehouden. 

15. Rondvraag. 
16. Sluiting. 
VOORDRACHTEN, te houden op het Congres op Zondag 27 

Augustus 1933, des voormiddags te 10 uur, in Hotel „Den
nenoord", te Ginneken. 
(Het Congres is toegankelijk voor a l l e Philatelisten). 

Sprekers de beeren: 
1. J. D. van Brink, te Maastricht, over een nog nader op te 

geven onderwerp. 
2. P. J. Maingay, te Brussel, over een nog nader op te geven 

onderwerp. 
3. mr. J. H. Vuijstingh, te Utrecht, over: „San Marino", met 

lichtbeelden. 

VERSLAG der Bondsbestuursvergadering, gehouden op Zater
dag 1 April 1933, des namiddags te 2.30 uur, in hotel Neuf, 
te Amsterdam. 

Afwezig, wegens ziekte, de heer J. A. Kästeln. Opening 
om 2.40 uur. Na eenige kleine wijzigingen worden de notulen 
der vorige bestuursvergadering goedgekeurd. Om 3.15 uur 
ontvangt de vergadering een deputatie der Vereeniging „Hol
landia", bestaande uit de beeren Boeg en Vredenduin, wegens 
een tusschen deze Vereeniging en den heer Van Essen gerezen 
meeningsverschil, hetwelk naar beider genoegen uit den weg 
wordt geruimd. Vervolgens ontvangt de vergadering een de
putatie der U. Ph. V., bestaande — behalve uit den voorzitter, 
den heer De Bas, in deze vertegenwoordigende het bestuur der 
U. Ph. V. — uit de beeren dr. P. H. van Gittert en mr. J. H. 
Vuijstingh, ter bespreking van de behandeling van het verzoek, 
door de U. Ph. V. bij den Bond ingediend op de jaarverga
dering van 27 Augustus 1932 te Vlissingen (zie Maandblad 
van 16 September 1932, blz. 159) en van het tusschen deze 
Vereeniging en den heer P. W. Waller gerezen geschil. De 
voorzitter zet uiteen, welke redenen hem hebben geleid tot 
een onderhoud tusschen een deputatie uit het Bondsbestuur 
met den heer Waller. Hij acht — wegens de redactie der motie 
van de U. Ph. V. — ook het geschil tusschen deze Vereeniging 
en den heer Waller een zaak, welke den Bond raakt. Uit het 
onderhoud met den heer Waller is gebleken, dat, ambtshalve, 
aan publicatie der documenten betreffende a l l e Neder-
landsche emissies bezwaren zijn verbonden. Wellicht kan de 
Regeering termen vinden, de stukken der emissies 1852 en 1864 
toe te staan. Zelf kan de heer Waller bezwaarlijk in een 
door den Bond te benoemen commissie van onderzoek zitting 
nemen. Hij heeft zich echter bereid verklaard — behoudens 
toestemming van hooger hand — bij hem thuis aan een 
dergelijke commissie alle mogelijke inlichtingen ter zake, mede 
door kennisneming van de desbetreffenije stukken, te ver
strekken. Voorts heeft de heer Waller zich bereid verklaard 
niet tot publicatie van zijn onderzoek betreffende de emissie 
1852 over te gaan, vóór een door den Bond te benoemen 
commissie — binnen redelijken tijd — haar taak heeft vol
bracht. Uit bedoeld onderhoud is mede komen vast te staan, 
dat de heer Waller het onderzoek betreffende de geschiedenis 
der Nederlandsche emissies reeds ter hand had genomen vóór 
de jaarvergadering van 27 Augustus 1932 te Vlissingen plaats 
vond. De heer De Bas licht toe, welke beweegredenen de 
U. Ph. V. hebben geleid tot het aannemen van haar motie. 
Deze zijn vooral gelegen in het verzoek van den heer Waller 
aan het „Maandblad" en aan „De Philatelist", om voorloopig 
geen artikelen pro of contra het standpunt van den heer 
Evers op te nemen (zie Maandblad van 16 Januari 1933, 
blz. 8). Hierdoor werd de heer Evers in zjjn publicaties op een 
— uit wetenschappelijk oogpunt beschouwd — ontoelaatbare 
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wijze belemmerd. De heer De Bas kon echter tot zijn ge
noegen verklaren, dat het geschil met den heer Waller op een 
voor beide partijen bevredigende wijze tot oplossing is 
gebracht. 

De voorzitter acht — gelet op de verschillende reeds be
staande commissies — de benoeming van een nieuwe com
missie, om redenen van geldelijk belang, bezwaarlijk. De 
Utrechtsche deputatie, daarbij gesteund door enkele leden der 
vergadering, bepleitte daarentegen, dat dit onderzoek niet 
veel geld behoefde te kosten. Besloten wordt tot de benoeming 
van een commissie van onderzoek betreffende de geschiedenis 
der e e r s t e emissie Nederland. Als lid van deze commissie 
zal worden aangezocht de heer A. M. Benders te Amerongen. 
Voorts verklaarden de beeren W. G. Zwolle te Amsterdam en 
mr. J. H. Vuijstingh te Utrecht zich bereid als leden, dr. P. H. 
van Gittert te Utrecht als reserve-lid in deze commissie zit
ting te nemen. De commissie bezit de bevoegdheid, desge-
wenscht een of twee leden aan zich toe te voegen. Behoudens 
goedkeuring der a.s. jaarvergadering wordt voorloopig een 
bedrag van ƒ 100,— voor dit onderzoek ter beschikking gesteld. 

Na vertrek der Utrechtsche beeren gaat de vergadering 
eerst omstreekt 5 uur over tot de afwerking der lijvige agenda. 

Een contract tusschen den Bond en den heer O. M. Vellinga 
betreffende overdracht der auteursrechten van diens uit te 
geven stempelwerk werd door alle leden geteekend. Het werk 
kost den Bond ƒ 1700,—. Meerdere kosten worden door den 
heer Vellinga gedragen. Aangenaam was het bestuur gestemd 
door het succes der keuringscommissie in zake de keuring van 
den dienst-kopstaanden opdruk N.O.I. ƒ 1,— (zie December
nummer 1932 Maandblad, blz. V, verslag „Philatelica") en de 
loyale verklaring van den heer Pierre Vos (zie Maart-nummer 
1933 Maandblad, blz. I I ) . Hierbij dient tevens met waardee
ring melding te worden gemaakt van de diensten, door den 
heer Blok, procuratiehouder der firma Keiser, in deze bewezen. 

De commissie, belast met het onderzoek naar de echtheid 
der dienst-kopstaande opdrukken N.O.I., is als volgt samen
gesteld: dr. L. Prenkel te Rotterdam (voorzitter), S. Keiser jr. 
en J. J. Stieltjes. Deze commissie zal schriftelijk rapport uit
brengen aan den Bond. 

De commissie, belast met het onderzoek naar vervalschingen 
van zegelproeven van den heer Pierre Vos, bestaat uit de 
beeren dr. L. Frenkel te Rotterdam (voorzitter) en P. C. 
Korteweg. Ook deze commissie zal schriftelijk rapport van 
hare bevindingen uitbrengen aan den Bond. 

De commissie, belast met de samenstelling der voorlichting 
op philatelistisch gebied ten behoeve der nieuwe uitgave van 
de encyclopaedic Winkler_ Prins, wordt uitgebreid met den 
heer L. de Raaij. 

Het voornemen der 's-Hertogenbossehe Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars omtrent toetreding tot den Bond blijkt 
op een misverstand te berusten. 

De heer Van Essen schenkt den Bond een derde album voor 
vervalschingen ten behoeve der zegelkeuring, hetwelk door 
het bestuur met groote erkentelijkheid, onder dank, wordt 
aanvaard. 

Uit een desbetreffende briefwisseling met de Regeering 
meent het bestuur op te maken, dat ó ó k i n N e d e r l a n d 
een jubileumzegel zal worden uitgegeven ter gelegenheid van 
het herdenkingsfeest 1934 te Curacao. 

De Bond heeft aan de Regeering zijn bezwaren kenbaar ge
maakt omtrent de mindere fraaiheid der Nederlandsche kinder
zegels. 

De voorstellen der Postzegelvereeniging „Helder" nopens 
herziening van het reglement omtrent herkiesbaarheid der 
Bondsbestuursleden, alsmede van de Vereeniging „Hollandia" 
betreffende inkrimping van het aantal Bondsbestuursleden, 
zullen op de a.s. jaarvergadering worden behandeld. 

Naar aanleiding van een schrijven door den heer D. L. Asjes 
betreffende uitgiften van een bijzonder zegel en van een bij
zonder stempel ter gelegenheid van de a.s. zeer verkorte 
proefvluchten Nederland-N.O.I. v.v. besluit het bestuur de 
uitgifte van een bijzonder zegel te ontraden. 

Omtrent het ontwerp-program der Postzegelvereeniging 
„Breda" betreffende de regeling der a.s. jaarvergadering al
daar zal de Bond met genoemde Vereeniging in nader overleg 
treden. De Philatelistendag is Vastgesteld op 25, 26 en 27 
Augustus a.s, 

Een voorstel, den heer J. H. D o n n a i te Den Haag af 
te voeren van de zwartelij st, wordt verworpen. De heer mr. 
De Beer protesteert met verontwaardiging tegen de laster
praatjes, dat hij gedurende de laatste jaren met genoemden 
persoon eenige betrekking zou hebben onderhouden. 

De heer Van Essen brengt de bezwaren van den Raad van 
Beheer ter tafel, dat de Bond te veel plaatsruimte van het 
„Maandblad" in beslag neemt (676 cm. door den Bond, tegen
over H.P.V. 214, „Hollandia" 312; U.Ph.V. 369; „Philatelica" 
463 en „Breda" 510). De heer Cramerus protesteert tegen de 
bewering, dat zijn artikel over „Heidelberg" in het Augustus
nummer 1932 onnoodige uitweidingen bevat. 

Daar noch het Bondsbestuur bijzondere voorstellen wenscht 
te doen, noch bijzondere verzoeken der Vereenigingen zijn 
binnengekomen, zal dit jaar g e e n „ v ó ó r v e r g a d e r i n g " 
worden gehouden. 

De voorzitter sluit omstreeks 7 uur de vergadering. 
De 2e secretaris, 

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

Mededeelingen. 
Zij, die hebben ingeteekend op het boek „Vellinga" (ook de 

Vereenigingen, die haar steun hebben toegezegd) en deze gel
den nog niet aan den heer Traanberg hebben afgedragen, 
worden verzocht deze te storten op het postgironummer 133182 
van den Bondspenningmeester, den heer L. van Essen, Melk-
pad 37, te Hilversum. 

* * 
* 

Daar nóch het Bondsbestuur nóch een der aangesloten Ver
eenigingen voorstellen voor de vóórvergadering hebben, wordt 
deze dit jaar n i e t g e h o u d e n . 

* * 
* 

De aangesloten Vereenigingen worden verzocht aan den 
len secretaris opgave te willen doen van de namen en adressen 
harer vertegenwoordigers op de Bondsvergadering. 

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

Bibliotheek. 
De bibliothecaris ontving van de erfgenamen van wijlen ons 

eerelid J. B. Robert verschillende boekwerken voor de biblio
theek en kreeg gelegenheid verscheidene jaargangen van tijd
schriften uit diens nalatenschap te completeeren en aan te 
vullen. De belangrijkste aanwinsten in 1932 zijn: 

Rotschild, Histoire de la poste aux lettres et du timbre 
poste. 3me éd. Paris, 1876. 2 vol. 

Rivolta, I timbri di annulamento sui francobolli del regno 
Lombardo-Veneto, 1850-1866. Milano, 1911. 

Vittozzi, Die Entwertungsstempel auf die Marken des König
reichs Neapel. Wien, 1929. „Postmarke". 

Thornton, Stamp issuing countries. Stanley Gibbons, 1921. 
Riise, Danmark studie. München, 1893. 
Waterhouse, Comprehensive catalogue of the postage 

stamps of the United States of America. London, Godden, 1916. 
Müller, Die Poststempel auf die Freimarken-Ausgabe 1867 

von Oesterreich und Ungarn. In afleveringen, 1930-1932. 
Pauli, Ueber den strafrechtlichen Schutz der Postwert

zeichen in Belgien gegen Fälschung und Misbrauch im Lichte 
der Philatelie. Sonder-Abdruck Festschrift Berl. Phil. Klubs. 
Berlin, 1913. 

Peursem (Van), verschillende werkjes. 
Mongeri, Les timbres de la Thessalie. Gutemberg, Marbaasi. 
Luff, A reference list of the stamps of Panama. New-York, 

1905. 
Sobetzky, Oesterreich-Flugpostkatalog. Verlag „Die Post-

marke", Wien, 1929. 
Hughes, Stamps of the flying post. London. 
Reuterskiold, Les timbres du bureau francais de Zanzibar. 

Lausanne, 1925, 
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Friedemann, Die Postfreimarken und Entwertungen der 
deutsche Postanstalten in den Schutzgebieten und im Aus
lande. Leipzig, 1921. 

Melville, verschillende werkjes. 
Verschillende catalogi, o.a.: Galvez, Madrid, 1933; Mebus-

Korteweg, 1933; postgids voor het Koningrijk der Neder
landen, 1877-1894 (niet compleet). 

Nieuwe leden. 
7. J. W. Repelius, Brediusweg 35, Bussum. (Lid van de 

U. Ph. V.). 
37. J. E. Edie, Julianastraat 36, Rijswijk (Z.-H.). 
76. E. C. Höhne, Emmalaan 5, Doorn. 
81. S. de Boer, Archimedeslaan 33, Amsterdam, O. 

200. H. Keuzenkamp, luit. art., Batoedjadjar bü Tjimahi 
(Java). 

220. E. K. H. Janssen van Raaij, p /a Ned. Hand. Mij., Sema-
rang (Java). (Lid van de H. P. V.). 

Aanmeldingen. 
S. Friedmann, Roompotstraat 4 hs., Amsterdam, Z. (Ingaande 

1 Juli). 
J. M. N. van der Drift, kap. inf., Utrechtscheweg 107, Amers

foort. (Oud-lid). (Ingaande 1 Juli). 
M. J. Keiser, hoofdinsp. van politie, Kattenburgergracht 23, 

Amsterdam, C. (Ingaande 1 Juli). 
H. G. van Os, Dierentuinlaan 6. Batavia, C. (Java). 
W. A. van Nahuijs, ambt. P.T.T., Palembang (Sumatra). 
jhr. ir. J. W. Storm van 's-Gravesande, electrotechn. ing., 

Izaak Evertslaan 23, Arnhem. 
Adreswijzigingen. 

463. mr. W. Schols, thans Hotel Kruijsse, Blora (Java). 
550. J. H. Spieker, thans Comeniuslaan 35, Bussum. 
638. C. L. J. Vergroessen, thans Singel 53, Dordrecht. 
271. F. A. Nicolai], thans Westvlietweg 80, Voorburg (Z.-H.). 
502. mr. G. A. Visscher, thans Makassar (Celebes). 
568. P. Wagensveld, thans Langestraat 102b, Amersfoort. 
960. J. A. D. Krajenbrink, thans Voorburg (Z.-H.). 
353. W. de Knoop, thans Pandhuisstraat, Bodjonegoro (Java). 
90. H. Lucht, thans Ondern. Blawan, Bondowoso (O. L. Java). 

107. Th. Seth Paul, thans Komedielaan 10, Makassar (Ce
lebes). 

826. J. G. Allebe, thans Tromplaan 2, Makassar (Celebes). 
300. O. Ohle, thans Bessiweg 36, Makassar (Celebes). 
620. P. Sieburg, thans Rue de Reimes 14, Cannes (France). 
695. R. Weeda, thans Baliknapan (Borneo). 
459. S. A. C. van Doorn, thans Kampementstraat 6, Djocja 

(Java). 
583. J. Zemel, thans dr. P. Cuijperslaan 13, Heemstede. 
213. mevr. A. Schepers-Hass moet zijn mevr. A. Hass-

Schepers. 
389. J. H. Verhoort moet zijn J. H. Verhoogt. 
89. F . J. Bueno de Mesquita, thans Rue de Lausanne 39, 

St. Gilles-Bruxelles. 
876. A. P. Schaffers, thans Heijenscheweg 87b, Gennep. 
333. J. van der Meulen, thans Doelstraat 24, Dordrecht. 

Overleden. 
57. dr. A. Jürgens jr. 755. A. de Blaauw. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Op de Maart-vergadering lanceerde mr. De 

Beer voor de afdeeling een nieuwtje: het aanwijzen van echte 
en valsche exemplaren uit een stel van 12 zegels; deze eerste 
wedstrijd bleek reeds dadelijk een succes te zijn. De heer Van 
Essen causeerde over tal van merkwaardige zegels van Si
cilië, Helgoland, Kerkelijke Staat en Modena. Genoemde heer 
en de voorzitter zegden voor de April-bijeenkomst eenige bij
dragen toe, de laatste over Duitsche koloniale zegels. 

Haarlem. Als sectiehoofd van de afdeeling zal optreden de 
heer Joh. F. Kroon, Westerhoutpark 1, Haarlem. 

Jaarboek. 
In het op 1 Juli te verschijnen jaarboek 1933 is gelegen

heid tot het opnemen van advertentiën of andere mededee-
lingen. Voor inlichtingen zich te wenden tot den secretaris 
J. H. Albrecht, Hatertscheweg 19, Nijmegen. 

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

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

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
heet de 37 aanwezigen welkom, in het bijzonder den heer Van 
Ginkel, met verlof uit Indië hier te lande. De notulen van de 
vorige vergadering worden goedgekeurd en de 2 candidaat-
leden met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Aan de orde komt nu de bekende motie der U. Ph. V., waar
van de behandeling in de vorige vergadering werd aange
houden. De voorzitter is van meening, dat het optreden der 
U. Ph. V. tegenover den heer Waller zeer onsympathiek is 
en groote afkeuring verdient. De heer Waller heeft uit liefde 
voor de philatelie op eigen kosten een onderzoek ingesteld 
naar een kwestie, die hem interesseert en waarvan hij in zijn 
hoedanigheid van voorzitter van den raad van bestuur van 
het postmuseum qualitate qua kennis had genomen. Het is 
de groote vraag of anderen inzage hadden kunnen verkrijgen 
van de van belang zijnde stukken. De heer Waller heeft zijn 
onderzoekingen geheel voor eigen rekening gedaan; een on
derzoek door anderen zou den Bond veel geld gekost hebben. 
De voorzitter veronderstelt, dat de meeste der Utrechtsche 
leden niet weten wat de heer Waller voor de Nederlandsche 
philatelie beteekent .In ieder geval bestond er geen aan
leiding voor beleedigende uitdrukkingen tegenover een man 
als Waller, die een groot deel van zijn ty'd en geld geeft 
voor de belangen der Nederlandsche verzamelaars. Het is 
den voorzitter niet duidelijk, om welke redenen de heer De 
Bas, voorzitter der U. Ph. V., die tevens Bondsbestuurslid is 
en mede de houding van den Bond steunde, deze motie niet 
verhinderde of ontried. Na een opmerking van den heer 
Oudemans wordt het bestuursvoorstel, de motie voor kennis
geving aan te nemen, goedgekeurd. 

Het voorloopig programma voor de feestelijkheden in 
Augustus wordt bekend gemaakt (dit is elders in dit nummer 
opgenomen). De leden worden opgewekt, door het zenden van 
enklee doubletten aan den secretaris, ons in staat te stellen 
een verloting te houden op den feestavond. 

De voorzitter deelt mede, dat hij in den catalogus van de 
98e veiling van de fa. Rietdijk geannonceerd vond Do X zegels 
met z.g. foutdrukken (zonder jaartal, geheel zonder opdruk, 
enz.) en zich om inlichtingen tot genoemde firma had ge
wend omtrent herkomst dezer zegels, die hoogstwaarschijnlijk 
niet op regelmatige wijze in den handel zijn gekomen. Hierop 
is geen bevredigend antwoord door hem ontvangen. Hjj pro
testeert ,dat dergelijke plaatjes in veiling worden aangeboden 
en waarschuwt voor aankoop van deze en dergelijke druk-
uitschotten en zal een en ander bij den Bond ter sprake 
brengen. 

De heer dr. Gommers houdt daarna een causerie over „Post
stempelreclame", waarvoor hem dank wordt gebracht. 

De voorzitter wenscht den heer Jacobs geluk met ziJn her
stel en geeft hem daarna het woord voor het voorlezen van 
een humoristische revue 1932 op rijm. 

Ten slotte heeft de verloting plaats. Hiervoor zijn in dank 
ontvangen van den heer Mutsaers vier complete series nieuwe 
zegels van Monaco en voorts enkele zegels van de beeren 
Gussenhoven (Tilburg) en Oudemans. Daarna wordt de ver
gadering door den voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Bekendmaking. 
Gegevens betreffende de te houden tentoonstelling, ter ge

legenheid van het 40-iarig bestaan der Vereeniging en den 
Vier en twintigsten Nederlandschen Philatelistendag op 25, 
26 en 27 Augustus a.s., zijn te vinden onder de rubriek „Ten
toonstellingen" in dit blad. De heer J. Molenaar, Minister 
Nelissenstraat 50, Breda, zal gaarne uw opgave van deelname 
ontvangen. 

Nieuwe leden. 
110. (-). W. M. F. Bourne, Waterkant 22a, Paramaribo. 
138. (-). J. N. Optendrees, P. O. B .155, Paramaribo, 
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Candidaat-leden. 
Jacques Caspers, Paulus Buijsstraat 44, 's-Gravenhage. (Eigen 

aangifte). 
J. ten Gate, postzegelhandelaar, Laan van Swaenstefn 18, 

Voorburg, Z.-H. (Eigen aangifte). 
C. J. Lammers, voorzitter van de Postzegelclub van het Jon-

genspatronaat „De Roomsche Wacht", Melkweg 2e, Eind
hoven. (Voorgedragen door P. J. J. Vroom, te Eindhoven). 

J. Lap, kapitein Rott. Lloyd, Rochussenstraat 343b, Rotter
dam. (Voorgedragen door Th. van Wijk, te 's-Gravenhage). 

M. van de Werke, dir. Postzegelcentrale, Coolsingel 63, Rot
terdam. (Eigen aangifte). 

L. van der Weijden, chef-expediteur De Lever's Zeep Mij., 
Mr. Troelstrastraat B, Vlaardingen. (Voorgedragen door 
het secretariaat). 

Bedankt als lid. 
145. J. M. Gosse, te Haarlem. (V). 

Adreswij zigingen. 
35. F. J. Bueno de Mesquita, thans Rue de Lausanne 39, 

Bruxelles. 
2. H. van Ginkel, thans Essenburgsingel 127a, Rotterdam. 

(V). 
261. mej. J. C. van Hal, thans Straatweg C 185, Harmeien, 

Utr. (IV). 
279. N. A. Malcorps, thans Hoenderloostraat 43, 's-Graven

hage. (Van IV naar V). 
267. W. F. Nedermeijer, thans Lindelaan 123, Zwijndrecht. 

(V). 
426. A. Rovers, thans Borneostraat 12, 's-Gravenhage. (Van 

III naar V). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 24 April 1933, des avonds 
te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Zaterdag 25 Maart 
1933, in hotel „Krasnapolsky", te Amsterdam. 

Aanwezig 48 leden; speciaal wordt verwelkomd de heer 
Krone. De statuten zijn ter goedkeuring opgezonden; het jaar
boekje is op komst. Verslag wordt uitgebracht van de verga
dering van den Raad van Beheer. De handleiding voor speciaal
verzamelaars van Nederlandsche poststukken is gereed en 
gaat rond, waardoor den heer Zwolle hulde wordt gebracht. 
De voorzitter houdt een uitvoerige bespreking over hetgeen 
hij in de laatste tijdschriften heeft gelezen. Het voorstel wordt 
besproken om het Bondsbestuur terug te brengen tot vijf her
kiesbare leden en om daarnaast te hebben een hoofd keurings
dienst en hoofd Bonds-informatiebureau; kosten der bestuurs
vergaderingen worden daardoor minder, waardoor geld beter 
kan besteed worden aan meer optreden naar buiten. Accoord, 
zal worden voorgesteld aan den Bond. Dank wordt gebracht 
aan den heer Suijling voor zijn verdienste als sectiehoofd van 
Gelderland; hij is opgevolgd door den heer Van Diik. Als er 
klachten zijn over boekjes in de rondzendingen, blijkt dit wel 
in hoofdzaak te liggen aan den aard der boekjes. Hierna vei
ling van 30 kavels en verloting van 20 prijzen onder de aan
wezigen. Op een hem gedane vraag verklaart de heer Zwolle 
zich bereid om van de ,.Wipa" mede te nemen de bijzondere 
zegels en briefkaarten, zoowel ongebruikt als gebruikt met de 
speciale stempels, waarvoor zich daarna meerdere leden op
geven. W. G. Z. 

Adresveranderingen. 
W. de Baat, Rozenboomlaan 13, Voorburg. 
J. B. Thonas, Amstelkade 111. Amsterdam, Z. 
dr. ing. Giulio Tedeschi, Via Botero 16, Torino (103), Italië. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 22 April 1933, des avonds 

te 8 uur, in café „Parkzicht", Hobbemastraat, Amsterdam, 
Ledenvergadering op Zaterdag 29 April 1933, des avonds te 

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

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
28 Maart 1933 in hotel Riche, te Utrecht. 

Aanwezig 34 leden en 5 introducé's. Om 8.05 uur opening. 
De notulen worden goedgekeurd en de ingekomen stukken 
voor kennisgeving aangenomen. Ter criculatie worden gesteld 
twee teekeningen van den heer Burgersdijk, die gediend heb
ben als ontwerp voor de vredeszegels. 

De heer Van Brink hield daarna zijn voordracht over het 
a-b-c van den postzegelverzamelaar, welke voordracht met 
aandacht door allen werd gevolgd. 

Van mr. Van Peursem werd ontvangen voor de bibliotheek 
het boekwerkje over Bolivar, welke i^chenking in dank aan
vaard werd. 

Na een behandeling in comité-generaal over een interne 
aangelegenheid, na verloting en zichtzending, werd deze ver
gadering om 10.30 uur opgeheven. K. H. J. v. H. 

De motie der U. Ph. V. tegen den heer Waller ingetrokken. 
Dank zij de tusschenkomst van mr. J. H. Vu\jstingh, op

tredende als vertrouwensman en bemiddelaar der U. Ph. V. in 
het tusschen haar en den heer P. W. Waller gerezen twistpunt 
omtrent eventueele publicaties over de emissie Nederland 1852, 
is dit geschil tot een voor beide partijen bevredigend einde 
gebracht. 

De heer Waller verklaarde, dat hij — volkomen te goeder 
trouw — bij zijn onderzoek naar de geschiedenis der eerste 
emissie Nederland, heeft gemeend te handelen in het al
gemeen belang der Nederlandsche philatelic, hetgeen door de 
U. Ph. V. onvoorwaardelijk wordt aanvaard. Voorts, dat hij 
niet tot publicatie zijner gegevens zal overgaan, vóórdat de 
Bond (in zijn vergadering van 1 April 1933) zijn houding 
ten aanzien van het door de U. Ph. V. op de Bondsvergadering 
van 27 Augustus 1932 te Vlissingen ingediend voorstel nader 
heeft bepaald. 

Waar deze verklaringen van den heer Waller op bevredi
gende wijze tegemoet komen aan de bezwaren der U. Ph. V., 
heeft deze besloten, haar tegen den heer Waller in haar leden
vergadering van 31 Januari 1933 met algemeene stemmen aan
genomen en in het Februari-nummer van het Maandblad be
kend gemaakte motie ,in te trekken. 

Namens de U. Ph. V.: 
De voorzitter, 

W. G. DE BAS. 
Candidaat-lid. 

M. van de Werke, Coolsingel 63, Rotterdam. 
Afgevoerd als lid. 

baron O. Albori, Frankenberggasse 12, Weenen (IV). 
Adresverandering. 

A. Nieuwenhuijzen wordt Oudegracht 57, Utrecht. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 18 April 1933. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 25 April 1933, in hotel 

Riche, te Utrecht. 
Agenda: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Ballotage. 

4. Verloting. 5. Rondvraag. 6. Landenwedstrijd Yougo-Slavië. 
7. Veiling. 8. Zichtzending. 9. Ruilen. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 23 Maart 
1933, in café „The Corner", Anna Pauwlownastraat, Den 
Haag. 

De voorzitter verwelkomt de 36 aanwezigen, in het bij
zonder den introducé, den hee>" Van der Chijs, die het voor
nemen heeft lid onzer Vereeniging te worden en reeds op de 
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vorige vergadering tegenwoordig was, maar toen niet welkom 
kon worden geheeten, omdat er niets anders dan ruilen werd 
gedaan. Ook den heer Dulfer, voor het eerst op onze ver
gadering, werd een hartelijk „welkom" toegeroepen. 

Bij de ingekomen stukken is niets bijzonders voor dit ver
slag. De voorzitter verzoekt evenwel de algeheele aandacht 
der leden voor zijn uiteenzetting inzake de door Rusland uit 
te geven postzegels voor de z.g. „God-loozen". Hij meent, dat 
het op den weg ligt van onze Vereeniging daartegen te pro
testeeren niet alleen, maar ook te trachten de schandelijke 
propaganda tegen te gaan. En dat is mogelijk! Bern kan niet 
anders doen dan zijn z.g. goedkeuring geven, indien de zegels 
voldoen aan de voorschriften in kleur, afmeting, enz., maar 
onze Regeering kan ze ongeldig verklaren voor de frankee
ring hier te lande. Er zal wel geen maatregel zijn te treffen, 
dat zij onze grenzen niet overgaan, maar in elk geval kan zij 
brieven met dergelijke' zegels voorzien o.i. óf terugzenden 
aan de afzenders óf ze als niet gefrankeerd beschouwen. Het 
eerste is natuurlijk verreweg het beste in ons land, waar men 
juist herdenkt onzen Willem den Zwijger, die zijn kracht én 
die van ons land toen zocht in het tegendeel van wat deze 
schandelijke zegels beoogen. Hij verzoekt dus machtiging, dat 
onze Vereeniging zich met een verzoek wendt tot de Regeering 
ten einde haar te verzoeken de verspreiding dier zegels zoo
veel mogelijk tegen te gaan. Het flinke applaus, dat hierop 
volgt, is het overtuigende bewijs, dat onze leden het geheel 
met het bestuur eens zijn. 

Dan worden de voorgehangen candidaten met algemeene 
stemmen tot lid gepromoveerd en worden door den voorzitter 
toegesproken, waarna de veiling aan de orde is, en daarna 
de verloting. A. S. jr. 

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

Candidaat-Ieden. 
E. E. Th. Dulfer, Harteveltstraat 10, Scheveningen. 
mevr. H. E. Meulman-Balendong, Brugstraat 12, Ginneken. 
H. J. B. Cleij, Perziklaan 20, Den Haag. 
H. P. Verschuur, Eiklaan 11, Rijswijk. 

Adresveranderingen. 
A. de Szalay wordt Gerard Doustraat 241, Den Haag. 
D. B. W. van Ardenne wordt Valkenboschkade 464b, Den Haag. 
J. W. baron van Haersolte van Haerst wordt Laan Copes van 

Cattenburg 17, Den Haag. 
G. B. H. von Hombracht wordt Sleedoornstraat 18, Den Haag. 
H. Scheurleer wordt Bunsenstraat 4, Amsterdam, O. 
F. R. Ommering wordt Hasseltschestraat 30, Scheveningen. 
J. Dijk wordt Kaban Djahe, Karolanden (Ned.-Indië). 
H. Hanekamp wordt Zocherstraat 63-III, Amsterdam. 

Mededeeling. 
Liefhebbers voor jaargangen van het Maandblad 1925-1930 

kunnen deze in totaal tegen rembours bekomen bij den heer 
W. R. C. Starink, Sweelinckplein 61, Den Haag. 

Vergadering. 
Voorjaarsvergadering op Donderdag 27 April 1933, des 

avonds te 8K uur p r e c i e s , in café „The Corner", Anna 
Pauwlownastraat, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. De in art. 18 van 
het H. R. bedoelde verslagen. Ballotage nieuwe leden. Even-
tueele veiling. Groote jaarlijksche verloting. 

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

VERSLAG der 22e jaarvergadering op Woensdag 22 Maart 
1933 in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 87 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
constateert tot zijn groot genoegen de talrijke opkomst. Hü 
begroet in het bijzonder de beeren Rouwenhorst en Van der 
Mark, van onze afdeeling Dordrecht, en de candidaat-leden 
Bosma, Slort, De Ridder en Clarijce. Hy wiJst verder op onze 

stabiliteit, trots de ongunstige economische omstandigheden. 
Zegels voor de verloting zijn geschonken door den heer 

Willems; falsificaten door den heer Rouwenhorst. De heer 
Kirchner noemt de nieuwe werken als aanwinst voor de biblio
theek. De heer Willems doet mededeelingen inzake zegel
zendingen naar Roemenië. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. De 
ledenverkiezing levert 65 stemmen vóór, 13 blanco, 2 van on
waarde en 1 tegen. 

Uit het jaarverslag van den secretaris het volgende: 
„Wij openden 1932 met 589 leden en 2 jeugdleden, wij sloten 

het af met 595 leden. Het vergaderingbezoek in Den Haag 
gaf 732 handteekeningen (1931: 698), dus een gemiddelde 
van 61 per avond. Het bestuur onderging geen wijziging. 
Belangrijke beslissingen zijn niet aan de orde geweest. Onze 
notulen gaven precies, wanneer wij wedstrijden hielden, van 
wie wij zegels ontvangen, wie er lezingen hielden, etc , in Den 
Haag. De voorzitter en de secretaris maakten deel uit van den 
Raad van Beheer van het Maandblad. Ons mede-eigenaarsrecht 
gaf reden tot tevredenheid. Vertegenwoordigers zonden wij 
naar Dordrecht en naar Delft. 

De afdeeling Dordrecht steeg van 35 tot 40 leden. Zij vierde 
in November haar 10-jarig bestaan en had steeds drukbe
zochte maandelij ksche vergaderingen en sloot met een batig 
saldo van ƒ 160,42. 

De afdeeling Tiel liep van 23 leden op 20 leden terug. Ze had 
een vergaderingbezoek van gemiddeld 12 leden. Een batig 
saldo van ƒ 18,93. 

De afdeeling Goes bleef op 21 leden gehandhaafd. De groote 
afstanden onderling der leden aldaar geeft natuurlijk geen 
groote vergaderingen. Er was een batig saldo van ƒ 7,27. 

De afdeeling Venlo kwam van 17 op 16 leden. Een nadeelig 
saldo van tevoren werd omgezet in een batig saldo van ƒ 2,13. 

Resumé: Geen crisis in het aantal leden noch in de financiën. 
Namens het hoofdbestuur den dank aan allen, en dat zijn 

er velen, die in 1932 „Philatelica" daadwerkelijk steunden." 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen onder dank 

goedgekeurd. De verificatie-commissie heeft de bescheiden bij 
den administrateur-penningmeester in orde bevonden en meent 
dat de Vereeniging het werk van den penningmeester wel op 
hoogen prijs mag stellen. De penningmeester geeft zijn finan
cieel verslag, dat met een batig saldo van ƒ 427,64 sluit. 
Volgen flink applaus en dankbetuigingen. 

De begrooting voor 1933 wordt met algemeene stemmen 
goedgekeurd. Het jaarverslag van den bibliothecaris ver
meldt iets betere belangstelling der leden en een belangrijke 
aanwinst in 1932. 

De aftredende bestuursleden worden bij acclamatie her
kozen. 

De groote verloting brengt den 2en prijs aan den heer Van 
Zijl. Als mooie prijzen verschijnen ook de 3e, 7e, 9e en 15e. 
Hierna een kleine veiling. Voor de verloting voor de niet-
aanwezigen worden aangewezen de beeren Lorang en Willems. 

De voorzitter brengt tot slot zijn dank voor aller mede
werking en tegenwoordigheid op deze zeer geslaagde ver
gadering. J. N. H. V. R. 

Mededeelingen. 
De heer P. Bosch, te 's-Gravenhage, heeft den eersten prijs 

gekregen. 
De leden te 's-Gravenhage kunnen hun prijs van de jaar

lijksche verloting tot 1 October 1933 bij ondergeteekende in 
ontvangst nemen. Nadien vervallen de niet afgehaalde prijzen 
aan de Vereeniging. 

C. VAN DER WILLIGEN, 
Beeklaan 454, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
204. H. L. A. Ruding, Van Cleefstraat 25, Vcnlo. 
249. G. Dalen Gilhuis, Arembergelaan 34, Voorburg (Z.-H.). 
341. A. Bosma, Van Borselenstraat 10a, Rotterdam. 
350. H. D. Slort, J. van der Heijdenstraat 190, Den Haag. 
368. C. J. M. Pijpers, Pompstationsweg 335 (Watertoren), 

Den Haag. 
369. C. P. B. van Bergen, Ripperdastraat 11, Den Haag. 
378. Jacques Caspers, Paulus Buiisstraat 44, Den Haag. 
389. J. J. Swaan jr., Hooigracht 20, Leiden. 
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509. D. J. W. van Rosendael, De Carpentierstraat 175, Den 
Haag. 

D. 412. A. Verheul, Nessestraat 45, Dordrecht. 
D. 442. J. Versluis, Noordendijk 127, Dordrecht. 

De volgende onder voorbehoud van reclame: 
448. Aug. Robroeks, Jac. Mosselstraat 28, Den Haag. (Voor

gesteld door Van Rest). 
451. J. Voetelink, burgemeester. Giethoorn. (Voorgesteld door 

N. Bögel). 
454. J. C. A. Langeveld, 2e luit. inf., Groote Lambertusstraat 

44, Blerick (L.). 
463. mej. J. Janssen, Jacob Obrechtstraat 70, Amsterdam, Z. 

(Beide laatsten van de af deeling Venlo). 
481. Jos. Jonen, Archimedesweg 32, Amsterdam, O. (Voor

gesteld door P. G. H, de Bar). 
485. P. J. Clarijce, Laan van Meerdervoort 852, Den Haag. 

(Oud-lid). 
523. J. van Duijne, De la Reijweg 512, Den Haag. (Voorge

steld door H. van Duijne en F. A. Budde). 
526. A. de Ridder, Schenkweg 132, Den Haag. (Voorgesteld 

door W. G. Verhoeff). 
Bedankt. 

84. J. H. Lintz, Den Haag. 
286. G. Berkemeijer, Den Haag. 
121. A. C. Augustin, Delft. 

Adresveranderingen. 
253. D. J. A. Adam, Wolfhezestraat 15, Den Haag. 
506. J. W. de Vries, Academiesingel 2b, Breda. 
318. J. B. G. Forger, Van Diepenburchstraat 49, Den Haag. 
382. J. H. H. E. Backus, Stationsweg 15a, Breda. 
433. F. W. Naujoks, H.T.O., kamer 366, Rijswijkscheweg, 

Den Haag. 
26. S. Vroman, Adelheidstraat 72, Den Haag. 

473. A. G. van Poelje, Haanplein, Den Haag. 
146. C. Th. F. Oetgens van Waveren Pancras Clifford, Nicolai-

straat 5, Den Haag. 
536. E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 98, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
M. van der Werke, directeur Postzegelcentrale, Coolsingel 63, 

Rotterdam. (Eigen aangifte). 
Jeugdlid: M. de Haseth, Galileïstraat 4, Den Haag. (Voorge

steld door B. Meslier). 
J. D. Dik, landmeter van het kadaster, Pijpstraat 2a, Gro

ningen. (Voorgesteld door S. Mink). 
H. Schenau, Voorstraat 149, Dordrecht. 
G. H. Langeveld, Bankastraat 78, Dordrecht. 

(Beiden van de afdeeling Dordrecht). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering ie 1% uur, jaarvergadering te 8 uur, 
op Woensdag 26 April 1933, in „Hollandais", Groenmarkt, 
Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag en sluiting. 

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

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

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

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 29 Maart 
1933, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 17 leden. Na opening door den voorzitter worden 
de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. 
Hierna volgde mededeeling van de ingekomen stukken. In 
verband met bijzondere omstandigheden wordt besloten de 
eerstvolgende vergadering in plaats van op Woensdag 26 April 
te houden op 25 April a.s. Het candidaat-lid K. Potjer wordt 
als lid aangenomen. Voor den landenwedstrijd Denemarken 
waren 5 inzendingen binnengekomen, n.1. 3 meer- of ver
gevorderde en 2 minder-gevorderde. De uitslag voor de meer-
of vergevorderde inzenders was, dat aan mevrouw Schuur
man-Meesters de Ie en aan de beeren dr. O. E. Houtsma en 
A. te Winkel (na loting) respectievelijk de 2e en 3e prijs 
werden toegekend. Voor de twee minder-gevorderde inzen
dingen werden de Ie en 2e prijs toegewezen respectievelijk aan 
de beeren C. Raadsveld en G. M. J. van Tongeren. Voor de 
eerstvolgende vergadering wordt besloten een landenwedstrijd 
te houden met de zegels van Noorwegen. Nadat de gewone 
maandelijksche verloting onder de aanwezigen heeft plaats
gehad, sluit de voorzitter de vergadering. C. R. 

Nieuw lid. 
58. K. Potjer, te Almelo. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 25 April 1933, des avonds te 

8 uur, in „National", te Arnhem. 
Op deze vergadering wedstrijd met de zegels van Noor

wegen, in te zenden bij mejuffrouw 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 Maart 1933, des 
avonds te 7K uur, in restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig 20 leden. Na opening door den voorzitter werden 
de notulen der vorige vergadering na kleine wijziging goed
gekeurd. Ingekomen is een schrijven van de Vereeniging 
„Helder", betreffende afwachtende houding inzake de motie 
U. P. V. Besloten werd, den verderen afloop af te wachten. 
Het schrijven betreffende bekorting notulen werd zeer logisch 
geacht; onze Vereeniging zal gaarne haar medewerking hier
bij verleenen en den wenk van het Maandblad ter harte nemen. 

Vervolgens kwam de bezichtiging eener pracht-collectie 
Curasao van onzen voorzitter. Na afloop bracht de vice-voor-
zitter woorden van weigemeenden dank, ondersteund door het 
applaus der leden. 

Hierna verloting. Na een paar vragen, o.a. over de restee-
rende exemplaren van het jubileum-boek en de mededeeling, 
dat onze statuten binnenkort weder verlenging van koninklijke 
goedkeuring behoeven, sloot de voorzitter, onder dank aan de 
aanwezigen, deze vergadering. L. W. I. 

Adresveranderingen. 
C. J. Dijkshoorn, van Oude Binnenweg 129a naar Hoylede-

singel 25, Hillegersberg. 
N. Weijer, van Ged. Karnemelkshaven 6b naar Linker Rotte-

kade 143a, Rotterdam. 

il 
D e e e r s t v e r s c h e n e n B r i t s c f i 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 een-derde van den catalogus-prïjs* 
Referentiën verzocht. — a . B I R O , 6 ^ V e s t Hi l l R o a d , LrOndon, S . IV. I S . 
Daar de prijzen in Engelsch geld zijn, wordt daardoor een verdere belangrijke korting verkregen. (162) II 



VIII NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. J6 APRIL 1933. 

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

VERSLAG der iaarlijksche algemeene ledenvergadering op 
Vrijdag 31 Maart 1933, te Haarlem. 

Van de ingekomen stukken circuleert het fraaie werk van 
de hand van mr. Van Peursem: „Simon Bolivar". Aan de 
motie van de U. Ph. V. zal geen adhaesie betuigd worden. 
Naar aanleiding van de rondvraag ter vorige vergadering, 
deelt de voorzitter mede, dat koopers uit de rondzendingen 
in mindering hunner schulden reeds vóór ontvangst der reke
ningen r o n d e bedragen aan den penningmeester kunnen 
overmaken, terwijl het houden van een of meer ruilavonden 
niet op bezwaren van bestuurszijde stuit. Het goedgekeurde 
jaarverslag van den secretaris en de accoord-bevonden reke
ning en verantwoording van den penningmeester zullen, even
als de begrooting, in jaarboek 9 opgenomen worden. De pen
ningmeester, de heer Mans, wordt gedechargeerd. De beeren 
J. Robbers en C. B. Mans worden als voorzitter respectieveliik 
penningmeester herkozen. H. W. 

Aangenomen als lid. 
197. A. Hendriks, Valkenboschlaan 188, Den Haag. 

Voorgesteld als lid. 
A. G. de Boer, Rechthuisstraat 32, Haarlem, N. (Voorgesteld 

door W. A. de Boer). 
A. Hartendorp, Verbindingsweg 15, Bloemendaal. (Voorgesteld 

door D. Zonneveld). 
Bedankt als lid. 

189. C. Swart, te Haarlem. 
Overleden. 

132. mr. Th. Reepmaker, te Rotterdam. 
Geroyeerd. 

103. A. H. Krans, te Haarlem. 
Adreswijzigingen. 

61. A. Boeree wordt Ged. Oudegracht 52, Haarlem. 
20. P. Lugt wordt (nä 1 Mei): chez madame Gambier, Pare 

Dubochet 17, Clarens (Suisse). 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrydag 28 April 1933, des avonds te 

8 uur, in het gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, te 
Haarlem. 

O.a. veiling, waarvoor inzendingen uiterlijk 26 April te zen
den aan den heer J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 rood, te 
Haarlem. 

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

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

Aanwezig 19 leden. Ditmaal een korte vergadering. De heer 
Ongering heeft zijn fraaie collectie Roemenië meegebracht, 
welke door de leden met zeer veel belangstelling wordt be
zichtigd. Na afloop der vergadering heeft nog een veiling 
plaats. A. C. S., 2e secr. 

Nieuw lid. 
173. H. Geertsema, Peizerweg 40a, Groningen. 

Candidaat-lid. 
M. van de Werke, Coolsingel 63, Rotterdam. (Eigen aangifte). 

Vergadering. 
In verband met de Willem de Zwijger-herdenking wordt de 

e.V. vergadering gehouden op DONDERDAG 20 APRIL 1933 
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 Maart 
1933, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", Vrijthof, 
te Maastricht. 

Aanwezig 17 leden. Opening te 8.15 uur door den voor
zitter. Voorlezen notulen vorige vergadering, waarna goed
keuring. Het candidaat-lid wordt bij stemming tot lid aan
genomen. Een ingekomen schrijven van dr. Van der Ven, 
betreffende de op te richten jeugd-organisatie, wordt voor
gelezen en behandeld. Hierna de gratis-verloting, vervolgens 
kienen, waarna sluiting. J. H. 

Nieuw lid. 
41. Postzegelgroothandel D. Bronkhorst jr., Mathenesserweg 

22a, Rotterdam. 
Candidaat-lid. 

M. van de Werke, dir. Postzegelcentrale, Coolsingel 63, Rot
terdam. 

Adresveranderingen. 
20. M. Kruijtzer, thans Statenlaan 182, Maastricht. 

. 28. D. Dade H.D.zn., thans Buijskesweg 5, Enkhuizen. 
97. G. Molenaar, thans Hertogsingel 37a, Maastricht. 

120. J. Lint, thans Statenlaan 180, Maastricht. 
91. mevr. P. Paumen-Beurskens, thans Peternijan 12, Se-

marang (Java). 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 24 April 1933, vergadering. 
Maandag 1 Mei 1933, beurs-ruilavond. 
Maandag 15 Mei 1933, vergadering. 

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

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

Te ruim half negen opent de voorzitter, de heer Habig, met 
een kort welkom de vergadering en geeft het woord aan den 
secretaris ter voorlezing van de notulen, welke onveranderd 
worden goedgekeurd. Een bedankje is binnengekomen van 
den heer Brand. Enkele ingekomen stukken worden voor ken
nisgeving aangenomen. Van den „Amsterdamsche Postzegel-
handel" was een schriiven binnengekomen over minder aan
gename behandeling door onzen administrateur. Uit de ge
voerde correspondentie bleek evenwel, dat de minder aan
gename behandeling van genoemde firma is uitgegaan. 

Namens de commissie tot het nazien der bescheiden van 
den penningmeester brengt de heer De Jong verslag uit en 
deelt mede, dat alles in de beste orde bevonden is. Den heer 
Labout wordt dank gebracht voor ziin arbeid. Als sectiehoofd, 
in plaats van den heer Van der Sei, wordt gekozen de heer 
Nieuwenhuizen. Van de rondvraag maakt de heer Alderliefste 
gebruik door de aandacht te vestigen op het feit, dat onze 
verlotingen uitsluitend Nederlandsche en koloniale zegels be
vatten. De heer Polling zet uiteen, dat onze eigen zegels biina 
altijd welkom ziin, wat met buitenlandsche een zeer moeilijk 
geval zal zijn. Besloten wordt echter met een volgende ver
loting hiermede rekening te houden. Daarna heeft op geani
meerde wijze de voorjaarsverloting plaats; ieder krijgt ziin 
prijs. Vervolgens sluiting. J. P. 

Bedankt. 
J. W. Biersteker. 

Adresverandering. 
M. van Zoelen wordt Soembastraat 9, Helder. 
H. G. Gottmer wordt Crocusplein 45, Helder. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 28 April 1933. 
Wedstrijd over Nederland port nrs. 1 en 2. 
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Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Saroieastraat 48, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergaderingen van Maandag 6 Maart 
en Maandag 3 April 1933, des avonds te 8 uur, in hotel 
Du Nord, te Heerlen. 

Na opening worden de notulen voorgelezen en goedgekeurd. 
Ingekomen stukken worden behandeld. De nieuwste penne-
vrucht van mr. J. H. van Peursem, n.1. Simon Bolivar, den 
bevrijder van Zuid-Amerika, wordt in dank voor de biblio
theek aanvaard. 

De kascommissie is niet aanwezig, en wordt het verslag tot 
de volgende vergadering uitgesteld. 

De Willem de Zwijger-zegels worden gunstig beoordeeld. 
Opgemerkt wordt, dat op de portretwaarden geen nadere aan
duiding staat. De noodzakelijkheid, om frankeerzegels van 
ƒ 10 en ƒ 15 uit te geven, wordt niet ingezien. Een groot 
verbruik voor de frankeering van luchtpostpakketten naar 
Indië (3 tot 5 kg. per week) is voorloopig niet te verwachten, 
terwijl voor het Europeesch verkeer met de koerseereride 
waarden wel kan worden volstaan. De uitgifte van een zegel 
van 12 of 16 cent zou eerder te overwegen zijn, daar deze 
porten toch veel meer voorkomen. 

Bij den wedstrijd over de zegels Nederland, nrs. 30-33, 
krijgt de heer Pelzer den eersten prijs. 

Ook werd gevraagd, welke zegels van 10 cent nog voor 
frankeering geldig zijn. De winner vsdst het tot 15 stuks te 
brengen. Na gratis verloting sluiting. P. S. 

Candidaat-leden. 
M. A. Manuskowski, postzegelhandel, Wagenstraat 105, Den 

Haag. 
H. Hüsgen, De Hessellestraat 9, Heerlen. 
M. van de Werke, dir. Postzegelcenträle, Coolsingel 63, Rot

terdam. 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 24 April 1933, des avonds te 8 uur, 
in hotel Du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

Wedstrijd over zegel Nederland nr. 27 (50 cent). 

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

VERKORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Don
derdag 23 Maart 1933, des avonds te S% uur, in café-
restaurant „De Pool", Groote Markt, te Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en worden de notulen 
van de vorige vergadering onveranderd goedgekeurd. 

Namens de kascommissie brengt de heer Th. Keijzer verslag 
uit en is alles in de beste orde bevonden. Hij stelt voor de 
penningmeesteresse voor het gehouden accurate beheer te 
dechargeeren en wordt zulks onder applaus der aanwezigen 
bekrachtigd. 

Een verloting van mooie zegels heeft plaats, waardoor ieder 
aanwezig lid een prijs bekomt. 

Belangrijke voorstellen zijn gedaan, waarvan ieder lid per 
rondschrijven kennis zal worden gegeven. H. S. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 27 April 1933, des avonds te 

8J4 uur, in café-restaurant „De Pool", Groote Markt, Gro
ningen. 

N I E U W ! ( V e r k P i l s i b a a p b l | a l l e H a n d e l a r e n . ) (100) 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Zondag 5 Maart 1933, 
gehouden in hotel Central, Markt 51, 's-Hertogenbosch. 

Te 3.45 uur opent de voorzitter, de heer Jac. Roelands, de 
vergadering. De notulen worden door den secretaris voor
gelezen en onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. De voor
zitter brengt den heer Berendsen nogmaals dank voor het 
groote aandeel en het initiatief bij de organisatie van den 
rondzenddienst. De heer Berensen verzoekt den leden van nu 
af aan reeds boekjes in te zenden, opdat deze bij de eerste 
circulatie kunnen rouleeren. Voor de verloting worden, buiten 
de door het bestuur aangekochte zegels, nog drie prijzen door 
leden beschikbaar gesteld voor de gratis verloting, welke in 
dank worden aanvaard. 

Te 4 uur sluit de voorzitter deze vlot verloopen korte ver
gadering. F. F. G. S. 

Verbetering. 
J. J. L. Grootveld, Fonteinstraat 13a, 's-Hertogenbosch. 

Vergadering. 
Vergadering op Zondag 7 Mei 1933, des namiddags te 3 uur, 

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

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

VERSLAG der vergadering op Maandag 27 Maart 1933, des 
avonds te 9 uur, in het hotel „Het Oud Stadhuis", te 
Helmond. 

Na het welkomstwoord van den voorzitter en de goed
keuring der notulen wordt de heer Raijmakers-Prinzen te 
Eindhoven met algemeene stemmen tot lid der Vereeniging 
aangenomen. Voor de te houden wedstrijden over Nederland 
nrs. 133-151 zijn niet voldoende inzendingen aanwezig, waar
door deze wedstrijd niet doorgaat. De heer Van Lieshout merkt 
op, dat het in de vorige vergadering genomen besluit, n.1. 
dat slechts prijzen worden toegekend wanneer minstens 7 in
zendingen present zijn, na dit resultaat zeker dient herzien 
te worden en stelt voor hiervoor te lezen 4. De voorzitter 
vindt het ten slotte beter in het geheel geen limiet te stellen, 
doch het aan het bestuur over te laten om te beoordeelen, of 
het aantal inzendingen voldoende is om den wedstrijd te 
laten doorgaan. Tevens stelt hij voor om dezen mislukten 
wedstrijd te combineeren met dien in Mei en te houden in de 
April-vergadering. Daardoor kunnen meerdere prijzen worden 
beschikbaar gesteld, n.1. 5. De wedstrijd zal hetzelfde „onder
werp" hebben, n.1. de Nederlandsche zegels zonder watermerk 
nrs. 133-151. De heer Van Hoof verklaart zich alsnog tegen
stander van de te volgen wijze van inzending. Deze kwestie 
is in een vorige vergadering lang en breed besproken, zoodat 
ze door den voorzitter thans als afgedaan moet worden 
beschouwd. 

Medegedeeld wordt, dat de reserve 1932, benevens het ont
vangen winstaandeel van het Maandblad 1932, op een boekje 
der Rijkspostspaarbank zijn geplaatst. Tevens is onze Ver
eeniging rekeninghoudster geworden van den post-girodienst 
onder nr. 213702. 

Besproken wordt nog de mogelijkheid, de boekjes met zegels 
onder berusting van het hoofd van den rondzenddienst te 
verzekeren. Deze kwestie blijkt niet heel eenvoudig te ziJn en 
genoemden functionaris wordt opgedragen ter bevoegder 
plaatse informaties in te winnen, hoe de Vereeniging zich door 
verzekering tegen „stroppen" kan vrijwaren. 

De voorzitter toont alsnog een zegel van Ned.-Indië van 
ƒ 1,75 (violet) met een gebroken E in NED. C. G. K. 

Nieuw lid. 
29. L. Raijmakers-Prinzen, Willemstijn, Stratum-Eindhoven. 
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Nieuw ingeschreven donateur. 
18. M. van de Werke, Postzegelcentrale N.V., Coolsingel 63, 

Rotterdam. 
Vergadering. 

Maandelijksche vergadering op Maandag 24 April, des 
avonds te 9 uur, in de kleine bovenzaal van hotel „Het Oud 
Stadhuis", met o.a. wedstrijd over de nrs. 133-151 (zonder 
watermerk) van Nederland. 

Inzendingen kunnen, mits behoorlijk anonym Verpakt en ver
gezeld van naam in enveloppe, ter vergadering worden in
geleverd bij de jury, de beeren Mulder en Van Schijndel. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secretaris: F. GIJZEN, Dorpstraat 25, Geleen (L.). 

VERSLAG der jaarvergadering op Zondag 5 Maart 1933, in 
hotel „Riche", te Geleen. 

De voorzitter opent de jaarvergadering, heet allen hartelijk 
welkom en geeft een verslag over de acties der Vereeniging 
over het afgeloopen jaar, waaruit blijkt, dat omzet en leden
tal toegenomen zijn. 

Ter behandeling worden hierna genomen de volgende in
gekomen stukken: 

Schrijven van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 
waar onder gunstige condities aansluiting wordt aangeboden. 
Dit wordt in stemming gebracht. Het voorstel tot toetreding 
wordt aangenomen en een tweede voorstel tot contributie-
verhooging ä ƒ 0,10 per maand en per lid eveneens, daar door 
aansluiting aan bovengenoemd blad de uitgaven verhoogd zijn. 

Ter sprake wordt daarna gebracht de ronddeeling der zicht-
zendingen, hetwelk tot de volgfnde vergadering verdaagd 
wordt wegens de nog te behandelen punten. 

Aan de orde komt de jaarlijksche groote verloting. De 
prijzen waren dit jaar zeer hoog en de bevrediging der leden 
met den uitslag in niet mindere mate. 

Een der leden brengt de pas ontdekte zwendel-affaire met 
de Lithausche zegels ter sprake en waarschuwt ieder op zijn 
hoede te zijn met deze zegels, vooral wat betreft de op
drukken. 

Vervolgens brengt de penningmeester zijn jaarlijksch ver
slag uit. Er blijkt een grooter batig saldo aanwezig te zijn 
dan bij sluiting van verleden jaar. De kascontrole-commissie 
brengt haar verslag uit en gaat accoord met de door den 
penningmeester gedane verantwoording. 

Bij de rondvraag worden naar voren gebracht de maande
lijksche verlotingen, waartegen sommige leden bezwaren 
hebben. Na eenige debatten betreffende deze kwestie wordt 
nog overgegaan tot een tweede verloting, welker zegels voor 
deze vergadering gratis door eenige leden waren beschikbaar 
gesteld. Hierna volgt ruiling en verkoop van zegels en sluit 
de voorzitter de druk bezochte vergadering. P. G. 

IADVERTENTIËN.I 

B R I C S M I T H , 
LUGANO, — P. O. Box 661, — ZWITSERLAND. 
Zwitserland, 109 versch. (Yvert fr. 91,60) ƒ 2,20 
Id., 62 verschillende (Yvert fr. 40,85) . . . - 0,95 
Id., 25 verschillende (per 100 f 7,—) - 0,10 
Id., 1914-1918, 3, 3, 5 en 10 fr. (4 waarden) - 0,25 
Id., 1919, Comm. de la Paix, cpL (3 w.) . - 0,10 
Id., 1932, Juventute, cpl. "* (4 waarden) . . - 0,50 
Oostenrijk, 1908, cpl. * (18 waarden) - 8,— 
Id., Veldpost, Ie uitgifte, 10 kronen, gebr. -10,50 
Bosnië, 1910, cpl. " (16 waarden) - 5,— 
U.S.A., 1875, 5 cts. blauw - 0,35 
Rio de Oro, 1919, cpl. (13 waarden) - 6,— 
Britsche oorlogsz. 42 versch. (Yv. fr. 59,05) - 1,40 
" ongebruikt. Porto extra ƒ 0,30. Prijslijst franco. 

VRAAGT MIJN ZICHTZENDINGEN. (189) 
Postrekening Den Haag 145664. Lugano XIa 1770. 

N.V. Postzegelhandel ,,PhiIadelphia'^ 
KRUISWEG 43, HAARLEM, 

TELEFOON 15515, 

is goedkooper. (81 

Bijzondere gelegenheidsaanbieding zeldzame EUROPA-zegels. 
Uitsluitend PRACHTEXEMPLAREN; * beteekent ongebruikt. 
BEIEREN 1849, 1 k., zwart, nr. 1 * ƒ 24,— 
BEIEREN 1874-75, 1 m., onget., nr. 36 - 9,50 
BREMEN 1855-61, 5 sgr., groen, nr. 4 * - 5,50 
BREMEN 1866, 3 g., zwart op blauw, nr. 11 * - 7,50 
BREMEN 1866, 7 g., zwart op geel, nr. 13 * - 7,50 
BULGARIJE 1884, 3 op 10 s-, rood, nr. 24 * - 6,— 
BULGARIJE 1884, 5 op 30 s., bruin, nr. 26 * . . . - 6,— 
BULGARIJE 1884, 15 op 25 s., blauw, nr. 27 * . . . - 6,— 
ENGELAND 1884, 1 pond, bruinlila, nr. 89 - 15,50 
ENGELAND 1887, 1 pond, groen, nr. 105 - 8,50 
FINLAND 1864-70, 1 m., bruingeel, nr. 10 - 26,— 
FINLAND 1891, 7 r., zwart en geel, nr. 48 * - 5,50 
FINLAND 1901-16, 10 m., zwart en grijsgr., nr. 60a - 2,50 
HAMBURG 1859, 7 s., oranje, ongetand, nr. 6 - 3,50 
HAMBURG 1864-65, 7 s., oranje, getand, nr. 19 . . . - 16,50 
MECKLENB. SCHWERIN 1856, 4/4 s., rood, nr. 1 - 8,50 
MONACO 1919, 5 fr., orphelins, nr. 33 * - 50,— 
NAPELS 1860, y^ t., blauw — kruis —, nr. 9 -100,— 
OLDENBURG 1852-55, 1/30 th., blauw, nr. 2 - 2,50 
OLDENBURG 1852-55, 1/10 th., geel, nr. 4 - 9,50 
OLDENBURG 1858, 1 g., blauw, nr. 6 - 4,50 
SAKSEN 1851, 3 pf., groen, nr. 6 * - 5,— 
SAKSEN 1855-56, 10 g., blauw, nr. 12 - 22,50 
OOSTENRIJK 1858, 3 kr., zwart, nr. 12 - 4,50 
OOSTENRIJK 1858, 3 kr., groen, nr. 13 - 3,50 
OOSTENRIJK 1908, 10 kr., blauw/bruin, nr. 117 . . - 4,50 
OOSTENRIJK 1910, 2, 5, 10 kr. (3 st.) nrs. 133-135 - 27,50 
POLEN 1860, 10 k., blauw/rood, nr. 1 - 6,50 
HONGARIJE 1871, 15 kr., bruin, nr. 5 - 7,50 
ZWITSERLAND 1843, Zürich, 6 r., nr. 10 - 35,— 

P O S T Z E G E L H A N D E L G. K E I S E R & ZOON. 
P a s s a g e 2 S , D e n Haa^. 

Postrekening 4262. - Bankier: Twentsche Bank. - TeL 112438. 
— Nagenoeg alle Europa-zegels uit voorraad leverbaar. — 
Mancolijst wordt gaarne tegemoetgezien. Billijke prijzen. (184) 

W E E T U W E L , D A T 
UF DER HEIDE'S DOSTZEGEIHANDEL 
ITIJD f l A ROMPT H IIVERSDM U 

EIPT 
AAN ALLE 

Postzegels, 

Nieuwigheden, 

Albums, 

Catalogi, 

Philatelistische 

artikelen 

en ui,tgebreide 

Zichtzendingen 

van alle landen? 

Ons kantoor Surmamelaan 31, Hilversum, 
N B WIJ kochten een mooie collectie Europa en Nederland en Kolomen, waaruit 
WIJ tegen ongekend lage prijzen verkoopen' Wij raden U aan de collectie eens in te 
zien in ons nliaal, Gravenstraat 17, Amsterdam, of ons Uw mancolijst te zenden' (242\ 

^ I v ^ j »̂Hk̂  
'M 

1 
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— PRIMA POSTZEGELS TEGEN BILLIJKE PRIJZEN. — 
EUROPA. 

CRETA 1900, 2 dr., opdr. zwart, nr. 14 ƒ 1,25 
CRETA 1900, 2 dr., opdr. rood, nr. 19 - 3,75 
DANZIG 1920, 2'/, pf., grijs nr. 22 - 8,— 
FINLAND 1856, 10 kop., rood, nr. 2 -12,50 
FINLAND 1866, 10 kop., chamois, nr. 7 - 2,— 
FINLAND 1901, 10 mk., zwart en grijs, nr. 54 - 2,— 
GRIEKENLAND 1911, 25 dr., blauw, nr. 194 - 2,— 
RUSLAND 1915, 3 kop., weid., nr. 101 * - 2,25 
ZWITSERLAND 1854, 2 r., grijs, nr. 25 - 7,50 

FRANSCHE KOLONIEN. 
PORT-SAID 1921, 15 mil./50 c , nr. 55 * - 1,15 
PORT-SAID 1921, 30 mil./l fr., nr. 57 * - 1,40 
PORT-SAID 1921, 60 mil./2 fr., nr. 59 * - 2,35 
PRANSCH-GUINEA 1900, 25 c , blauw, nr. 16 * . . . - 1,50 
FRANSCH-GUINEA 1900, 50 c , bistre, nr. 17 * . . . - 2,25 
FRANSCH-GUINEA 1900, 10/40 c , espacés, nr. 53a * - 1,80 
FRANSCH-GUINEA 1900, 10/75 c , espacés, nr. 54a * - 6,50 

ENGELSCHE KOLONIEN. 
BAHAMAS 1912, 5 sh., CACA, nr. 50 * - 2,50 
BAHAMAS 1921, 5 sh., CA script, nr. 84 * - 2,— 
BARBADOS 1897, 5 p., olijf, nr. 64 * - 1,15 
BARBADOS 1897, 6 p., violet, nr. 65 * - 1,75 
BARBADOS 1897, 10 p., groen, nr. 67 * - 2,25 
BARBADOS 1897, sh. 2/6, grijs, nr. 68 * - 2,90 
BERMUDA 1910, 10 sh., CACA, nr. 51 ^̂  - 7,— 
GRENADA 1895, 8 p., violet, nr. 35 * - 1,50 
GRENADA 1902, 1 sh., CA, nr. 44 - 1,25 
GRENADA 1902, 2 sh., CA, nr. 45 - 2,50 
GRENADA 1905, 5 sh., CACA, nr. 56 - 5,— 
GRENADA 1908, 2K P-, blauw, nr. 63 * - 1,50 
BR.-OOST-AFRIKA 1890, serie, % anna t.m. 5 rup., 

nrs. 4/13—15—17/20 * - 4,40 
Fraaie en billijk geprysde zichtzendingen worden op aanvrage 
gaarne toegezonden door 
HBRIUAN COHIM, V a n L e n n e p w e « 2 4 , D E N HAAG. 
Girorekening 37029. Tel. 551945. Bank: Amsterd. Bank. (228) 

.OSTZEGELKUNDE 
EN POSTWEZEN 

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

VOOR PHILATELIE 
1852 — 1922 — 1932. 

HET ZOOGENAAMDE 
„JUBILEUM-BOEK" 
BEVATTENDE 452 PAG. 

Verkrijgbaar bij de Administratie van het „Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie" te Breda, door overschrijving van 
f 2,50 + f 0,30 frankeerkosten (buitenland f 0,75) op de 
postr. 37183 van L.C. A. Smeulders, V\/ilhelniinapark, Breda. 

Bijzondere Gelegenheidsaanbieding. 
Door aankoop van eenige verzamelingen, uitsluitend onge
bruikte zegels van NEDERLAND, NED.-INDIE, CURACAO, 
SURINAME, BELGIË, PORTUGAL, DUITSCHLAND en 
OUD-DUITSCHE STATEN, zijn wij in de gelegenheid U in 
staat te stellen, de open plekjes in Uw album aan te vullen. 
Onderstaand een greep uit deze collecties: 
BELGIË, nr. 10 ƒ 5 , — 

nr. 12 - 30,— 
nr. 13a - 1,50 
nr. 16 - 6,— 
nr. 18 - 2,50 
nr. 21 -15,— 
nr. 22 -11 ,— 
nr. 23a - 0,60 
Roode Kruis, Yvert 150—163, cpl - 55,— 

NED.-INDIE, 25 en 30 ct., „Bezit Buiten", zonder punt 
achter „Bezit", 2 st., samen - 1,10 
1 gulden, „Bezit. Buiten" - 5,50 

NEDERLAND, gebruikt, per 10 stuks: 
Jubileum 1913, Yvert 82, 83, 84 - 0,35 
Port nr. 19 - 0,40 
Port nr. 21 - 0,30 
Port nr. 54 - 0,35 
Port nr. 68 - 0,55 

POSTZEGELCENTRALE (N.V.i.o.) 
TEL 11017, COOLSINGEL 63, ROTTERDAM. 

(245) 

Postzegelhanilel p. Hoogerdqk, 
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 opdrukken op Nederlandsche zegels 
1899. ƒ 2,50 op ƒ 2,50 Nederland 
1903. ƒ2,50, blauwzwart 
1908. ƒ1 ,—, 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 
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Bij mijn vele laatste belangrijke aankoopen bevinden zich de W E R E L D B E R O E M D E 

1 d. en 2 d. „Post Office" Mauritius. 
(Yvert & Tellier Catalogus Nos. 1 en 2 ) . 

De 1 d. is op geheele origineele enveloppe en de 2 d. Is ongebruikt. 
Beide zegels hebben het certificaat van de „Royal Philatelie Society". 

Het zal mij aangenaam zijn mij in verbinding te kunnen stellen met 
verzamelaars, die interesse hebben in deze groote klassieken. • • • • 

Mijn specialiteit: ZELDZAME BRIT8CHE XOIONIALE ZEGELS van alle uitgiften. 
Mancol i js ten hebben mijn persoonlijke en nauwkeurige aandacht. 

Z I C H T Z E N D I N G E N worden op aanvraag naar alle deelen der wereld toegezonden. yi T. ALLEN. A 
Hall Road, Wanstead, London, E. 11. (Engeland) (233) 

4e POSTZEGELVEILING 
op Donderdagavond 4 Mei 1933, ie 7,30 uur, in de bovenzaal 
van HOTEL „VICTORIA", Spuistraat 16, D E N HAAG. 
UiésluiÉend NEDERLAND EN KOLONIËN, 
w.o. meer dan 200 ENGROS KAVELINGEN. 
Alle kavels worden O N G E L I M I T E E R D verkocht door 

„De Haagsche Pos^zegelkandel", 
NOORDEINDE 196, = = = DEN HAAG. 
KijkdaQ^en: dagelijks van Maandag 24 April a.s. a£, telkens 

— van 10 = 6 uur. Noordeinde 196. — 
V R A A G T G R A T I S D E N V E I L I N G = C A T A L O G U S . 
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Deze nieuwe serie had dezelfde teekening als de reeds 
eerder (zie boven) verschenen 40 c , n.1. het portret van 
koning Leopold I in medaillon, en werd 10 Augustus 1850 uit
gegeven. Deze drie zegels werden eveneens op het papier met 
watermerk 2L's in een vierkant aangemaakt; maar aan
gezien er van het 40 c.-zegel een groot aantal werd aan
gemaakt — de oplaagcijfers varieerden tusschen 240 en 280 
duizend — resteerde er voor de 10 en 20 c.-zegels slechts 
een betrekkelijk klein partijtje watermerk-papier, zoodat deze 
beide zegels op watermerk-papier LL in cadre werkelijk 
schaarsch zijn. Ze werden in slechts één oplage gedrukt. Het 
cijfer der oplaag van de 10 c. was 480.000 en van de 20 c. 
380.000. De tinten liepen van donkerbruin tot grijsbruin en 
van donkerblauw tot blauw. 

In Januari 1851 was het watermerkpapier opgebruikt (LL 
in cadre) en besloot men watermerkpapier, eveneens met 2 L's 
in elkaar loopend doch zonder omrandingslijn, te vervaardigen. 
Hetzelfde type zegel werd verder gebruikt en het papier was 
weer geschept handpapier. De oplagen van deze serie loopen 
in de millioenen. 

De drie beschreven uitgiften werden gedrukt met platen 
van 200 zegels. In Februari 1861 werd besloten 300 zegels op 
een plaat aan te maken. Er werd aan toegevoegd een zegel 
van 1 e. voor drukwerk. Vanaf 1857 werd alreeds papier 
zonder watermerk gebruikt, maar dit was bijna uitsluitend 
handpapier (slechts een zeer beperkt aantal machinepapier) 
en op dit papier komen dan ook de medaillons, evenals de 
beide vorige uitgiften, breed uit (type I, 14J^-15 : 16-17). 
Vanaf 1857 werd steeds dun machinepapier gebruikt en door 
het rekken van het papier werden de medaillons smaller 
(type II, 14-14>^ : 17-17%). De 1 c , die eerst op 1 Juni 1861 
werd gedrukt, komt daarom ook alleen maar in type II voor. 

Op 11 April 1868 werd, ten einde het afscheiden der zegels 
gemakkelijker te maken, overgegaan tot tanding van de 
koerseerende zegels. Vóór de officieele uitgave van de ge
tande zegels had de firma Gebr. Gouweloos te Brussel alreeds 
bekend gemaakt, dat ze ä raison van 5 c. het zegel van een 
tanding zou voorzien. Men kan dus heel goed deze getande 
zegels vinden met een afstempeling van vóór 11 April 1863. 
Er bestaan drie soorten tanding van deze serie, n.1. 12 J^, 
123^:1334 en 14K, waarvan 1234:13*^ de meest voorkomende 
en 1434 de zeldzaamste is. Ook werden voor deze serie voor 
de breede medaillons hoogere prijzen besteed dan voor de 
smalle. Door de uiterst kleine afstand tusschen de zegels (men 
had nooit aan tanding gedacht) zijn deze meest ingetand en 
vertand en zijn goed gecentreerde stukken schaarsch. 

De platen bestonden ook hier weer uit 300 zegels en toonen 
bij alle waarden een groote mate van slijtage. Vergelijk eens 
de fijne druk, de diepe fraaie tinten van de uitgave 1850 
(watermerk omlijnd) met de afdrukken van deze serie, waar
van de tinten veelal flets en de druk een versleten aspect 
vertoont. Er is dan ook in dezen tijd veel aan de platen 
geretoucheerd en een speciaalverzamelaar heeft een ruim 
arbeidsveld voor onderzoekingen. Alle zegels in de beschreven 
teekening werden op 1 Juli 1866 ongeldig. 

Zooals zooeven reeds gezegd, begonnen de platen geweldig 
te slijten en vertoonde de regeering in 1862 het verlangen 
een nieuwe serie uit te geven en wel een van een typo
grafischen druk in twee kleuren of een in relief, die goed-
kooper in de uitvoering moest zijn en nog meer moeilijkheden 
moest leveren voor vervalsching. Wiener werd opgedragen 
een type voor te leggen. Nadat deze verschillende ontwerpen 
had laten zien, die geen van alle aan de eischen voldeden, 
werd op 1 Juli 1864 besloten een prijsvraag voor een ontwerp 
uit te schrijven. Over deze prijsvraag is heel wat te doen ge
weest. De verwachtingen die de regeering van deze prijsvraag 
gekoesterd had, zijn geheel en al beschaamd. De reden hier
van was, dat de bekende graveurs zich afzijdig hielden en 
juist werd deelgenomen door de zwakke broeders (Van Ast-
höver, Sels, Wittebols, Fisch, Delpierre, Lemaire en Dargent), 
die geen notie hadden wat voor eischen er aan een goed af
gewerkt postzegel gesteld werden. En, niettegenstaande de 
regeering een som van frs. 5000 beschikbaar had gesteld voor 
het best geslaagde ontwerp, is het te begrijpen dat de ware 
artisten zich afzijdig hielden. Een waar kunstenaar laat zich 
met een wedstrijd niet in. Hun eigenliefde verbiedt hun een 
strijd aan te binden met een mijnheer X of Z, op gevaar zich 

te compromitteeren door zich met hem op één lijn te stellen. 
Dan zijn belang; ook dit verzet zich er tegen. Om iets uit te 
werken, waar hij zelf trotsch op kan zijn, vereischt een lang
durige voorbereiding en om dan de kans te loopen, dat de 
regeering toch nog een, haars inziens, beter ontwerp bekroont 
en hij dus al dat werk voor niets gedaan heeft, houdt hem 
ervan terug. 

En hierdoor is dus die prijsvraag dan ook geheel mislukt. 
Ten einde raad richtte zich de regeering thans tot het be
kende huis De la Rue & Cie. in Londen en gaf dit opdracht 
tot het vervaardigen der nieuwe serie, die nu spoedig (No
vember 1865) het licht zag. De platen werden in Londen ver
vaardigd en ook het zegel van frs. 1,— lila werd daar aan
gemaakt. De overige platen van de serie, 10, 20, 30, 40 c , 
alsmede later de frs. 1,—, werden naar Brussel gezonden en 
daar gedrukt door Engelsche werklieden en met kleuren, op 
papier en op aanwijzing van De la Rue. De in Londen gedrukte 
1 fr. was getand 14, op wit gesatineerd dun papier. De andere 
waarden — in Brussel door Gebr. Gouweloos getand — wa
ren 143^:14 lijntanding. Deze eerste afdrukken van deze serie 
munten uit door fijnheid van druk, in tegenstelling met die, 
welke in 1866, na het vertrek der Engelsche werklieden, door 
Belgische arbeiders werden uitgevoerd én die grof .zijn, eerst 
op dun, later op gewoon papier en nog later op dik papier. 
In 1867 werd uit Oostenrijk een tandingsmachine geïmpor
teerd en de tanding werd nu door de staat zelf uitgevoerd: 
getand 15 (kamtanding). Er werden ook eenige vellen in 
Londen aangemaakt van de 10, 20, 30 en 40 c. en ongetand 
naar Brussel gezonden. Deze zegels munten uit door fijnheid 
van druk en zijn zeer gezocht. 

Het eigenaardige van deze serie is, dat ze eerst in koers 
kwam na het overlijden van den koning, waarvan zij het 
beeld droegen. Leopold I stierf 10 December 1865 en toch bleef 
de serie nog 4 jaar in koers, onder de regeering van Leopold II. 
Het groot aantal tinten van de verschillende zegels dezer 
serie, die zich combineeren met 'de papierverschillen, levert 
weer een ruim arbeidsveld voor den speciaal-verzamelaar. 

Dat de opdracht tot het aanmaken dezer serie aan een 
buitenlandsche firma werd gegeven, heeft begrijpelijkerwijze 
heel wat stof doen opwaaien en aanleiding gegeven tot critiek. 

Ten einde te voldoen aan de behoefte aan postzegels van een 
lage waarde voor drukwerk, werd aan Delpierre (een der 
deelnemers aan de prijsvraag van 1864) opgedragen de 
teekening te vervaardigen van het nieuwe zegel. Eenige 
proeven met Inschriften onderaan verschillend, werden door 
hem ingeleverd, waarvan zonder veel afwijking het definitieve 
zegel werd aangenomen. Het stelt voor een leeuw in een 
ovaal met eikebladeren aan weerskanten en van onderen en 
daarboven een kroon. Bovenaan „Postes" op een band; beneden 
„Centimes" in een ovaal plaatje tusschen de waardecijfers. 
De ondergrond verschilt voor de drie waarden. Boekdruk op 
wit papier getand 143^:14. IJuni 1866 verscheen de 1 c. grijs, 
1 Maart 1862 de 2 c. blauw, 1 September 1866 de 5 c. bruin. 
Dun papier, afkomstig van de firma De la Rue; het dikke 
(Belgische) papier is meer geelachtig. Aan de firma Gouwe
loos werd opgedragen de zegels te tanden, maar aangezien 
deze niet in staat was meer dan 500 vellen per dag te per-
foreeren en de dagelij ksche verkoop meer dan 1000 vellen was, 
zag de regeering zich genoodzaakt voorloopig (Augustus 
1866) ongetande zegels van 1 c. mede te verkoopen tot den 
tijd dat de nieuwe perforeermachine, die besteld was, was 
aangekomen. Toen deze machine was aangekomen, werden de 
zegels ook hiermede getand en werd deze tanding 15. De on
getande 1 c. was in betrekkelijk klein getal verschenen van 
September 1866 tot Januari 1867 en is daardoor betrekkelijk 
zeldzaam. Dit heeft aanleiding gegeven om deze zegels te 
vervalschen; tot nog toe waren van de tot dusverre verschenen 
zegels geen vervalschingen voorgekomen; het namaken stuitte 
op te veel moeilijkheden; maar van de 1 c. ongetand zijn vele 
vervalschingen gemaakt. De bekendste is wel die van 
Fournier; de afwijking bestaat vooral daarin, dat bij de 
echte het 4e lijntje onder „Centimes" verdikt is, terwijl bij de 
valsche zegels alle lijntjes even dun ziJn. Ook de ondergrond 
is wat grover evenals de teekening van den leeuw. De graveur 
van de zegels was Dargent (ook al een van de deelnemers aan 
de prijsvraag van 1864). 

Zooals gezegd was koning Leopold I op 10 December 1865 
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overleden en nog steeds tot 1869 werden de postzegels met de 
beeltenis van den overleden koning gebruikt. Het werd dus 
tijd een zegel te ontwerpen met de beeltenis van zijn opvolger 
en bij de wet van 13 November 1869 werden de nieuwe zegels 
voor waarden beneden 10 centimes (1, 2, 5, 8) met wapen-
beeld (wapen van België boven een ovaal met waardecijfer 
in het midden en een liggende leeuw onderaan) en daarboven 
de beeltenis van den koning, vervaardigd. De omlijsting van 
de beeltenis des konings was by alle waarden verschillend. 
Gegraveerd door Doms naar teekening van Hendrickx, met 
hun initialen op elk der zegels. Boekdruk op wit papier, 
getand 15. 

Op 1 Mei 1875 verschenen bij deze serie de 25 en 50 c. als 
aanvullingswaarden, ingevolge aansluiting bij de wereldpost-
vereeniging, met Leopold II en profil in een ovaal, aan beide 
zijden het waardecijfer. De Inschriften zijn verschillend; bij 
de 25 c. het woord „Belgique", bij de 50 c. „Royaume de 
Belgique". Gegraveerd door Doms, wiens initialen op de zegels 
voorkomen. Op 1 April 1878 werd ten slotte nog de 6 francs 
aan deze serie toegevoegd. En hieraan hebben de vervalschers 
hun hart kunnen ophalen. Van dat' zegel bestaan zooveel en 
zoo goede vervalschingen, dat men bjj aankoop wel dubbel 
en dwars voorzichtig moet zijn. 

En hiermede besluit ik dit overzicht over de eerste periode 
van de Belgische zegels. 

RANGSCHIKKING VAN SOMMIGE ZEGELS VAN 
ZWEDEN. 

Mijn lezers vinden in dit artikel eenige juistere bepalingen 
omtrent het rangschikken der Zweedsche postzegels, die in 
den catalogus van Yvert-Champion genummerd zijn van 16 
tot 40, en van de dienstzegels van dat land, genummerd van 
1 tot 14. 

Laten wij beginnen met op te merken, dat zooals daarin 
de zegels gerangschikt zijn, dei verzamelaar misleid kan 
worden. Andere catalogi: Gibbons en Zumstein, om slechts 
deze te noemen, rangschikken deze zegels veel logischer. 

De zegels getand 14, zoowel de post- als de dienstzegels, 
behooren geplaatst te staan vóór de zegels getand 13. 

Brengen wij even onzen lezers in herinnering, volgens welke 
stelregels de Yvert-catalogus is opgebouwd (zie daarover 
blz. VII; door vertaler niet overgenomen): Als regel geven 
wij een afzonderlijk nummer aan elk standaardzegel, en aan 
de variëteit datzelfde nummer met toevoeging van een letter 
van het alfabet. 

Volgens deze stelregel zouden de zegels getand 14: Yvert 
16a-25a, variëteiten zijn van de standaardzegels getand 13: 
Yvert 16-25, wat geheel onjuist is. Ten hoogste zou men de 
serie getand 13 kunnen beschouwen als variëteiten van die, 
getand 14, dus omgekeerd; maar ook deze zienswijze kunnen 
wij niet deelen, gezien het feit, dat de twee uitgiften 14 en 13 
elk afzonderlijk loopen over verscheidene jaren, over ver
schillende tijdperken, die stipt afgebakend zijn. Beide uitgiften 
stammen van dezelfde oerstempels; dit is het eenige wat zij 
gemeen hebben. 

De zegels getand 14 werden uitgegeven van 1872 tot 1877, 
daarentegen die getand 13 van 1877 tot 1891. Yvert geeft 
slechts één tijdperk van uitgifte aan: 1872-1876. Dat is een 
geweldige vergissing. 

Dezelfde fout bij de dienstzegels. Die getand 14, werden 
uitgegeven in 1874-1881, en die getand 13 in 1881-1896; het 
meerendeel dezer laatste zegels bleef in gebruik tot het ver
schijnen van de dienstzegels Yvert 19-31, uitgegeven in 1910. 

Laten wij even in het voorbijgaan opmerken, dat van de 
postzegels getand 14, de 4 öre (Yvert 17a) slechts werd uit
gegeven van 1-1-1877 tot 31-3-1877, oorzaak van zijn zeld
zaamheid. 

Bij de dienstzegels is de foutieve rangschikking nog duide
lijker, daar de 10 öre (Yvert 5) eerst in 1885 het daglicht 
zag en geenszins in het tijdperk 1874-1877. 

De postzegels Yvert 20 en 22 en de dienstzegels Yvert 6 en 8 
welke overbodig werden door de wijziging in de posttarieven, 
werden overdrukt met 10 öre, en aldus uitgegeven van 
1-10-1889 tot 1-12-1889. Deze overdrukte zegels (Yvert 39 en 
40 bij de post-, Yvert 13 en 14 bij de dienstzegels) zijn dus 

geen zegels van 1872 en 1874, zooals Yvert beweert, maar 
wel van 1877 (postzegels) en van 1881 (dienstzegels). Dus 
nogmaals een fout. 

Wij nemen aan, dat de catalogus Yvert & Tellier-Champion 
te hoog staat om zich niet ruiterlijk te buigen voor deze vast
staande feiten, zoodat wij in een nieuwe uitgave alles op 
zijn juiste plaats gesteld zullen zien. 

Hoewel wij hierboven zeiden, dat Gibbons en Zumstein een 
vrijwel juiste rangschikking van de onderhavige zegels aan
genomen hebben, stellen wij er prijs op, op te merken, dat wij 
hel niet eens zijn met hun zienswijze. 

In Gibbons één enkele datum boven de beide series: Juli 
1872-1876 (postzegels) en Januari 1874 boven de dienstzegels. 

In Zumstein één enkele datum 1872-1877 (postzegels) en 
1874-1893 (dienstzegels). Bovendien in de Zumstein de series 
getand 14 bovenaan, zooals het behoort, maar nu met kleinere 
drukletters. Dat gaat ons verstand te boven. 

Gevolgtrekking. 
Nu het geneesmiddel voor de kwaal. De series getand 14 

te plaatsen vóór de series getand 13, beide in normale letter
grootte gedrukt, en daarboven van elke serie de juiste tijd
perken van uitgifte. Om elke vergissing te voorkomen tusschen 
de oude nummers en de nieuwe gewijzigde nummers behoude 
men voor de serie getand 14 de cijfers la, 2a, enz., en voor 
de serie getand 13 de cijfers 1, 2, enz., maar daarbij waar
schuwende, dat in dit geval de toevoeging „a" aan het cijfer 
geenszins „variëteiten" beteekent. 

En — nu wij toch aan 't wijzigen zijn — Yvert 27 ver
vangen door 19b bij de post-, en Yvert 12 door 4b bjj de 
dienstzegels, en daarvan Yvert 16 laten vervallen. Deze drie 
zegels zijn kleurvariëteiten, maar geen standaardtypen. 

Landstorm 1917. 
Boven de naamlijst van deze zegels plaatst de Yvert-

catalogus: „Zegels van 1872-1876 met blauwen opdruk". 
Maar de zegels van 1872-1876 zijn getand 14, en het zijn 
die van 1877-1889 die getand 13 zijn, gelijk ook de landstorm
serie van 1917. 

Maar er is erger: de 2 öre oranje (Yvert 76) is-eerst in 
1891 uitgegeven, met posthoorn op de keerzijde; hij kan dus 
in geen geval behooren tot de groep zegels van 1872-1876. 

De verbetering is eenvoudig: 1917. Herdruk der zegels 
type b met blauwen opdruk; watermerk golflijn, getand 13. 

L. LIBOIS. 
(Overgenomen uit de Revue Postale van November 1932). 

EEN PHILATELISTISCHE DWALING. 
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van 16 No

vember 1927 (blz. 204) is een interessant artikel van den heer 
A. M. Benders opgenomen, getiteld „De staaldrukzegels van 
Zweden 1920-1926". Hierin worden o.m. de typen- en plaat
verschillen der zegels van 5 öre tot en met 60 öre uitvoerig 
beschreven. De verschillen zijn ontstaan óf door het retou
cheeren van een plaat óf door het aanmaken van een nieuwe 
plaat van een der waarden. Naar aanleiding van deze staal
drukzegels kom ik den lezers het verhaal doen van een eigen
aardige vergissing, welke voorkomt in het handboekje dat de 
Zweedsche regeering in 1926 uitgaf, in de Zweedsche en 
Engelsche taal (Swedish stamps, 1920-1926), ter gelegenheid 
van hare inzending op de Internationale Postzegeltentoon
stelling te New-York. 

Over deze vergissing schrijft de bekende Engelsche spe
cialist van deze zegels, de heer Higlett, een artikel in het 
tijdschrift „Philately in Scotland", vol. I, nr. 3 (June 1932), 
getiteld: „The story of a strange mistake". De heer H. stond 
mij toe van zijn mededeeling naar goeddunken gebruik te 
maken. 

In bovengenoemd handboekje, dat onontbeerlijk is voor 
speciaalverzamelaars van deze uitgifte, wordt n.1. aangegeven 
dat van de 60 öre, posthoorn-type roodlila, drie platen zouden 
bestaan. Typenverschillen, data van uitgifte, enz., worden 
vermeld. Tevens bevinden zich vergrootingen van deze platen 
in het boekje. Het is echter gebleken, dat er nooit meer dan 
t w e e platen van deze waarde hebben bestaan! De Zweedsche 
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ÖREÖOÖRE ÖREÖOÖRE 
Plaat I, 1920-1926. Plaat II, abusievelijk 

beschreven als plaat III in 
„Swedish stam.ps 1920-1926". 

regeering heeft in de tweede oplaag van het Zweedsche boekje 
de vergissing doen herstellen; het Engelsche boekje, waarvan 
de eerste oplaag blijkbaar nog niet is uitverkocht, bevat nog 
steeds de bewuste fout. 

De kwestie is n.1. de volgende: 
Zegels van plaat I in dof roodlila zijn uitgegeven in 

Augustus 1920. Zij voldeden niet, door onscherpe graveering, 
enz. Men besloot in 1925 om een nieuwe plaat te maken, 
niet gereproduceerd naar de oude plaat, doch een geheel nieuw 
gegraveerde plaat te laten vervaardigen. De zegelaanmaak 
moest echter terwijl doorgaan. Om een beteren druk te ver
krijgen van deze plaat I ging men een andere kleurstof ge
bruiken, iets bruiner van tint; men drukte met de uiterste 
zorgvuldigheid, zoodat bij deze zegelafdrukken (gedrukt van 
1925 tot Maart 1926) b.v. de randlijnen geen uitgeloopen kleur
stof vertoonen, doch vrij van verkleuring zijn, terwijl dit bij 
de zegels vóór 1925 gedrukt, niet het geval is. Deze druk nu 
wordt abusievelijk als plaat II beschreven en in het hand
boekje afgebeeld. De zegels van de werkelijke nieuwe plaat II 
kwamen in Maart 1926 in omloop. De graveering is veel dieper 
en vertoont verschillende afwijkingen, o.a. aan de lijntjes aan 
de binnenzijde der kroon en aan de arceering van de hoorn. 
De kleur is roodviolet. Deze kleurstof geeft een scherper, 
lichter druk. Zegels van deze plaat II zijn thans nog in om
loop en worden steeds nog aangemaakt. 

„De hierboven beschreven fout is een van de meest merk
waardige „officieele" vergissingen in de geschiedenis van de 
postzegelkunde", besluit de heer Higlett zijn artikel en hü 
laat erop volgen: Humanum est errare. 

M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

DE PHILATELISTISCHE NALATENSCHAP VAN 
ARTHUR HIND. 

In het vorige nummer werd 
het overlijden van dezen Ameri-
kaanschen verzamelaar gemeld, 
den bezitter van de beroemde 
1 cent van Britsch-Guyana, van 
welk zegel tot op heden slechts 
één exemplaar bekend is en 
waarvoor de overledene toen
maals het bagatel van 32500 
dollar neertelde. 

Hieronder volgen eenige ge
gevens omtrent dezen bekenden 
verzamelaar wiens collectie even 
beroemd is als die van wijlen 
Ferrari. Hind heeft uit de ver

zameling van den Oostenrijkschen zonderling talrijke exem
plaren gekocht, toen deze geveild werd op last der Fransche 
regeering gedurende de jaren 1922-1925, 

Arthur Hind werd op 4 Februari 1856 geboren te Bradford, 
Yorkshire (Engeland). Na eenige jaren doorgebracht te 
hebben in de fabriek van zijn vader, die veel exporteerde 
naar de V. S. van Noord-Amerika, noodzaakten de nieuwe 
invoerrechten (het z.g. Mc. Kinley-tarief) de firma om in de 
Amerikaansche republiek een eigen fabriek te stichten. In 
1890 verliet Arthur Hind zijn geboorteland en vestigde zich 
te Clark Mills, alwaar hij onder den firma-naam „The Hind 
and Harrison Plush Co." een bescheiden fabriek begon van 
damesstoffen. Later verhuisde hij naar Utica en werd in 1896 
Amerikaansch burger. 

Zijn compagnon Harrison was postzegelverzamelaar en ver
moedelijk heeft Hind op diens aanraden zijn eersten phila
telistischen koop gedaan: een verzameling van 12000 stuks 
voor een bedrag tusschen de drie en vierduizend dollars. Zoo-
als hij later heeft verteld, was dit een onvoordeelige koop, 
daar een zeer groot deel der zegels beschadigd of valsch was. 

Door zijn zaken moest Hind veel op reis; zoo maakte hij 
driemaal een wereldreis, op een waarvan hij de Hawai-eilanden 
aandeed. In Honolulu heeft hij toen zeer waarschijnlijk de 
fraaie collectie zegels der Hawai-eilanden gekocht van den 
overleden verzamelaar Eustice. 

Meer zekerheid bestaat omtrent de volgende aankoopen: 
een groote Fransche verzameling door bemiddeling van Th. 
Champion te Parijs voor 63000 dollar; de beroemde Duveen-
verzameling voor 170000 dollar, terwijl hij uit de verzameling 
van L' Argentière o.a. kocht de 1 en 2 pence Mauritius Post 
Office op brief. Voorts de collectie Kaap de Goede Hoop van 
W. M. Gray te Bradford en van A. F. Lichtenstein de groote 
verzameling Fransche zegels van meergenoemden A. B. 1' Ar
gentière. Door bemiddeling van een Londenschen handelaar 
kocht hij nog een groote verzameling Spaansche zegels voor 
ongeveer 50000 dollar. Dezelfde handelaar trad als zijn tus-
schenpersoon op bij vele aankoopen uit de Ferrariverzameling. 

De collectie van Hind bevat voor het allergrootste deel onge
bruikte zegels tot 1930; zij is aldus vrijwel compleet. Daar
naast zijn meerdere landen gespecialiseerd, als Spanje, Mauri
tius, N.-Z.-Wales, Frankrijk, Hawai-eilanden, Kaap de Goede 
Hoop en verschillende Indische kleinstaten. Een van zijn 
fraaiste en meest uitgebreide verzamelingen is die van de 
V. S. van Noord-Amerika, met talrijke postmaster-zegels, o.a. 
de 6 types der St. Louis-uitgifte op geheele brieven. Van de 
algemeene uitgiften der V. S. dient te worden vermeld een 
postfrisch blok van vier suks der 5 cents van 1851-1856. Van 
de uitgiften der Geconfedereerde Staten dienen te worden ver
meld: Baton Rouge 10 cents blauw (Yvert nr. 3); Goliad 5 en 
10 cents, de laatste met den foutdruk Goilad; Grove Hill 
5 cents, enz. 

Van Spanje — een van de uitgebreidste, zoo niet de groot
ste verzameling op dit gebied — worden vermeld de volgende 
rariteiten: 1850 een ongebruikt blok van 75 exemplaren der 
6 cuartos; 12 cuartos gereconstrueerde plaat van 37 der 40 
variëteiten. Van 1851: 5 stuks der 2 realen ongebruikt; een 
blok van vier (ongebruikt) en van 12 gebruikt. De foutdruk 
2 realen blauw (gecatalogiseerd met 200000 francs), samen
hangend met de 6 realen blauw, een onbetwistbaar bewijs 
voor de echtheid. Bovendien de 2 realen gebruikt exemplaar. 
(Deze twee stuks zijn tot op heden de eenig bekende exem
plaren). De uitgifte 1852 compleet in ongebruikte blokstukken 
van vier en meer exemplaren. Van de uitgifte 1853 worden 
vermeld 7 stuks der 2 realen. Madrid 1 cuartos, een vel van 
170 stuks. Van 1854: 1 real lichtblauw (Yvert nr. 33), on
gebruikt, en verscheidene gebruikt. 

Van Oostenrijk worden genoemd: Mercurius-type van 1851, 
6 kreuzer vermiljoen, ongebruikt, 1 kreuzer violet van 1863, 
tête-bêche (Yvert nr. 9a). 

Van de zeldzame „houtsneden" van Kaap de Goede Hoop: 
1 penny rood, ongebruikt paar; 4 pence donkerblauw, on
gebruikt; de foutdrukken 1 penny blauw en 4 pence rood, 
gebruikt. Van Beieren is te melden een blok van 45 stuks der 
1 kreuzer zwart van 1849; van Finland 5 kopeken blauw van 
1856, een ongebruikt blok van vier, vormende twee tête-bêche-
paren. 

De plaatsruimte belet ons nog meer van deze philatelistische 
nalatenschap mede te deelen. 

Vooralsnog schijnen geen plannen te bestaan tot liquidatie 
der verzameling, doch wil men betere tvjden afwachten. 
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GEORGE WASHINGTON 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Het was te begrijpen, dat men hem dan ook een belang
rijke functie opdroeg : hij moest de nieuwe, onafhankelijke 
republiek vertegenwoordigen in Parijs. Men zal zich afvragen : 
de onafhankelijke republiek ? Inderdaad : boven zagen wü, 
dat Washington New-York had verlaten ter bijwoning van het 
(vierde) continentale congres ; dit congres besloot op 4 Juli 
1776 tot de onafhankelijkheid van de 13 koloniën : als vrije 
staat zouden zij staan naast het oude moederland. De „vrij-
heidsklok" had voor (Je eerste maal te Philadelphia geluid. 

Niet langer was Washington rebel, hij stond thans aan het 
hoofd van het nationale leger van een nieuwen staat. Op 9 Juli 
deed Washington aan zijn leger mededeeling van de onafhanke
lijkheidsverklaring, die in het leger, gelijk overal elders, met 
groote vreugde werd vernomen. 

Onder de „bevrijders" van Amerika neemt Washington een 
zeer belangrijke plaats in : San Martin, Hidalgo, O' Higgins, 
Andrade e Silva, Bolivar, Washington — zij allen hebben een 
gedeelte van Amerika tot de onafhankelijkheid gevoerd ; 
Washington was de man, die den belangrijkbten staal heeft 
gegrondvest. 

Het jaar 1777 bracht nog genoeg afwisseling. Op 16 Augus
tus gelukte het Washington den Engelschen een nederlaag 
te bezorgen bij Bennington. Doch korten tijd later, op 11 Sep
tember, werd Washington door de Engelschen onder Corn-
wallis volkomen verslagen, zoodat de \^eg naar Philadelphia 
open lag voor de Britten ; inderdaad deden zij in do hoofdstad 
der Unie hun intrede op 26 September ; het Congres had de 
stad verlaten. Washington trok terug naar Valley Forge, waar 
het leger in groote koude en armoede overwinterde ; toch kon 
Washington nog zeggen „In God we trust" ; begin 1778 
verliet hij Valley Forge weer en trok op naar Philadelphia, 
welke stad hij op 18 Juni 1778 binnentrok. 

Inmiddels hadden de Engelschen een zware nederlaag ge
leden : op 17 October 1777 had de Britsche generaal Burgoyne 
zich met 6000 man overgegeven aan den Amerikaan Gates, na 
te Saratoga verpletterend te zijn verslagen. Veelal beschouwt 
men deze overgave als het keerpunt in den strijd. Voor 
Washington persoonlijk was het een onaangename omstandig

heid — van alle kanten werd hij beschimpt en aangevallen ; 
hij zou allerlei vreemdelingen voortrekken, zooals Lafayette ; 
sommigen waren dan ook verheugd, dat niet hij, maar Gates 
den grooten slag had geslagen. Gates werd president van 
een soort generalen staf, die te bevelen zou hebben over 
Washington. Maar weldra zag men in, dat zulk optreden vol
komen verkeerd was : Washington behield zijn oude positie. 

Spoedig werd, vooral dank zij Franklin, een verdrag met 
Frankrijk gesloten ; de Engelschen vreesden een Fransche 
blokkade en ontruimden o. a. Philadelphia, waar Washington 
weer binnenrukte, gelijk wij boven zagen. Korten tijd 
daarna werden de Engelschen bij Monmouth verslagen ; in 
dit gevecht had zich vooral Molly Pitcher, van geboorte een 
Duitsche, zeer verdienstelijk gemaakt. Weldra kwamen de 
Franschen voor New-York, welke stad toen geheel geïsoleerd 
werd. 

In 1779 werd ook de Britsche macht in het Noordwesten 
gebroken ; op 25 Februari gelukte het n.l. aan den jeugdigen 
kolonel George Rogers Clark om Fort Sackville, dat de stad 
Vincennes beschermde, te veroveren. Kolonel Hamilton moest 
zich aan Clark overgeven. In hetzelfde jaar maakte generaal 

If* iifti^fiÉftffiip'"n 

John Sullivan zich zeer verdienstelijk door een expeditie in 
den staat New-York. Langen tijd had reeds de belegering 
van Savannah geduurd ; op 9 October werd de Poolsche gene
raal Kasimir Pulaski doodelijk gewond ; weinige dagen later 
overleed hij. Maar ook daar was in het algemeen het succes 
aan de zijde der Amerikanen. Inderdaad begon Let einde van 
den oorlog te naderen ; steeds meer Franschen kwamen den 
oceaan over ; zoo arriveerden in 1780 de Fransche generaal 
Rochambeau en de admiraal De Grasse. Met hen trad Wash
ington in overleg ; op 19 Augustus 1781 trok hij met zijn 
leger weg naar het Zuiden. Cornwallis had Yorktown ver
sterkt ; de stad werd door 7000 man verdedigd. Washington 
sloeg, samen met Rochambeau, het beleg voor de stad, die 
tevens door de vloot van De. Grasse werd bestookt ; Corn
wallis kon het niet langer houden en gaf zich op 19 October 
over. Deze overgave bracht de beslissing in den strjjd : 
Engeland had het pleit verloren ; Amerika moest weldra er-
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kend worden als onafhankelijke s t aa t ; reeds een paar jaar 
eerder hadden Frankrijk, Nederland en Spanje de onafhanke
lijkheid der Vereenigde Staten erkend : zooals men weet werd 
de Amerikaansche vlag voor het eerst door den Hollandschen 
gouverneur van St. Eustatius, De Graeff, begroet ! 

DE VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
De vrüheidsgedachte, zoo langen tiJd onderdrukt, was weder

om tot overwinning gekomen, helaas langs een weg van bloed 
en ellende. Het spreekt vanzelf, dat aan Washington, den 
grooten bevrijder, een belangrijke functie ten deel viel, ove
rigens tegen zijn wil : h\j werd benoemd tot opperbevelhebber 
en aanvaardde zijn ambt te Newburgh aan den Hudson in 
April 1782. Men beschuldigde hem van monarchistische nei
gingen — deed men dat ook niet, zoo volkomen ten onrechte, 
dien anderen bevrjjder, den grooten Bolivar ? De gedachte 
op zichzelf is niet zoo zonderling, men denke aan Napoleon, 
wél echter ten opzichte van een man als Washington. 

Het leger was inmiddels roerig : de soldij bleef u i t ; er 
kwam zelfs een petitie aan de regeering, het z.g. „Newburgh 
address", dat Washington echter verbood. Hü beloofde zjjn 
uiterste best te doen. Vele maanden later, op 25 November 
1783 deed Washington aan het hoofd van de troepen zijn in
tocht in NewYork ; 4 December daaropvolgend nam de Be
vrijder afscheid van zijn staf ; hü had zijn taak volbracht en 
wilde gaan. Op 23 December deed hij officieel afstand van 
zijn ambt in het Constitueerend Congres, in de Scnaatszaal 
van Maryland, te Annapolis, en ontving daar den dank der 
Natie. Bene meritus de patria ! Hij kreeg zijn onkosten ver
goed, zijnde ongeveer 170.000 gulden, doch geen ambts
vergoeding. 

(Wordt vervolgd). 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING. 
De Postzegelvereeniging „Breda" heeft besloten, ter gele

genheid van haar 40jarig bestaan, een NATIONALE TEN
TOONSTELLING te houden op 26 en 27 Augustus 1933 te 
Breda. 

De commissie, belast met het organiseeren dezer tentoon
stelling, noodigt alle Philatelisten uit, hun medewerking daar
toe te willen verleenen. 

Geëxposeerd kunnen worden de navolgende zegels: 
Nederland, nrs. 1 tot en met 6; 
Ned.Indië, nrs. 1 en 2; 
België, nrs. 1 tot en met 8; 
Luxemburg, nrs. 1 en 2; 
Frankrijk, nrs. 1 tot en met Bordeaux; 
GrootBrittannië, nrs. 1 tot en met 5; 
Zwitserland, kantonaalzegels; 
Spanje, nrs. 1 tot en met 11; 
z e l d z a m e vliegpostzegels. 
De inzendingen mogen gespecialiseerd worden in den meest 

uitgebreiden zin. 
R e g l e m e n t . 

Artikel 1. 
De Tentoonstelling zal gehouden worden in de sociëteit „Con

cordia" te Breda op Zaterdag 26 en Zondag 27 Augustus 1933. 
Zij zal geopend zijn op den eersten dag van 10—4 uur en op 
den tweeden dag van KJ—4.30 uur. 

Art. 2. 
De Tentoonstelling zal omvatten zoodanige zegels, als in 

het beschrijvingsbiljet nader omschreven. 
Art. 3. 

Tot inzending en mededinging worden toegelaten alle Ne
derlandsche Philatelisten. 

Alle inzenders behooren zich te onderwerpen aan de be
palingen hieronder vermeld. 

De commissie heeft het recht, zoo deze het in het belang 
der tentoonstelling acht, inzendingen te weigeren of te be
perken zonder aanvoering van redenen. 

Ook handelaren in postzegels kunnen inzenden, doch alleen 
dan mededingen, als zij de verklaring afleggen, dat de te 
exposeeren collecties geen handelsobject vormen. 

Zy, die wenschen deel te nemen aan de tentoonstelling, 
moeten zorg dragen, dat het inschrijvingsbiljet, behoorlijk in
gevuld, uiterlijk op 1 Augustus 1933 is ingekomen bg den 
secretaris der commissie. Daarna worden geen inschrijvings
biljetten meer in ontvangst genomen. 

Art. 4. 
De inzending geschiedt kosteloos. 

■ Art. 5. 
Alle inzendingen moeten op losse bladen gerangschikt zijn. 

Verzamelingen in albums worden niet toegelaten. 
Art. 6. 

De inzenders behooren zorg te dragen, dat hun inzendingen 
op Zaterdag 26 Augustus 1933, uiterlijk te 8 uur voormiddag, 
opgesteld zijn in de tentoonstellingszaal. 

Inzenders kunnen van Vrijdag 25 Augustus, 10 uur voor
middag af, aanvangen met het opstellen hunner inzendingen. 

Art. 7. 
Ter tegemoetkoming in de kosten van verzekering enz., 

wordt door alle inzenders een vergoeding betaald, waarvan 
het bedrag bepaald is op twee gulden per duizend gulden aan 
te geven waarde, met een minimum van twee gulden. 

De verzekering zal bij een eerste klasse maatschappij wor
den ondergebracht, echter zonder aansprakelijkheid voor de 
Postzegelvereeniging „Breda". 

Art. 8. 
De volgens artikel 7 verschuldigde bedragen moeten vóór 

1 Augustus 1933 aan den secretaris der commissie worden 
toegezonden. 

Art. 9. 
De plaatsing der inzendingen geschiedt, bij loting, door de 

commissie. 
Art. 10. 

Gedurende de tentoonstelling mogen geen inzendingen wor
den teruggevraagd. 

Art. 11. 
De juryleden, die door de Vereeniging benoemd worden, 

doen uitspraak zonder eenig beroep. 
Art. 12. 

Indien de commissie zulks noodzakelijk acht, mag zij af
wijken van dit reglement, terwijl zij tevens in eenige instantie 
beslist in alle gevallen, waarin bij dit reglement niet is 
voorzien. 

Algemeene bepalingen. 
De prijzen zullen bestaan uit diploma's voor gouden, verguld 

zilveren, zilveren en bronzen medailles. 
Behalve door de jury, in bijzijn van den inzender, is het ten 

strengste verboden het tentoongestelde aan te raken. 
Na de officieele sluiting der tentoonstelling hebben de in

zenders ervoor te zorgen, dat het geëxposeerde dien zelfden 
dag nog verwijderd wordt. 

Handelaren, die in de tentoonstellingszaal een stand voor 
verkoop ̂ j^äii zegels en philatelistische benoodigdheden wen
schen, kunnen de voorwaarden daarvoor aanvragen bij den 
secretaris der tentoonstellingscommissie. 
B ^ ~ Inschrijvingsbiljetten zijn verkrijgbaar bij den secre
taris der commissie. 

Namens de Tentoonstellingscommissie: 
De secretaris, 

'VJ J. MOLENAAR, 
^ Minister Nelissenstraat 50, Breda, 
K I postrekening 138302. 
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HANDLEIDING 
TEN DIENSTE VAN SPECIAALVERZAMELAARS 

VAN NEDERLANDSCHE POSTSTUKKEN 
DOOR W. G. ZWOLLE. 

Het is mij ontgaan, welke filosoof verklaard heeft, dat 
hoe meer hij leerde, des te meer hij overtuigd was, dat hij 
eigenlijk niets wist. Ongeveer hetzelfde kwam mij in de 
gedachte bij het doorlezen van de poststukken-catalogus van 
den heer Zwolle. Hoe completer de catalogi bewerkt worden, 
zooals hier het geval is, des te meer ontdekt men, dat er aan 
de eigen verzameling nog heel wat ontbreekt. 

Ik ben overtuigd, dat dit keurige boekje ongetwijfeld zijn 
weg zal vinden in de verzamelaarswereld en dat het daar zal 
voldoen aan een behoefte. Het is reeds 16 jaar geleden, dat 
mijn beschrijving der Nederlandsche poststukken verscheen; 
daarna kwam een aangevulde catalogus in het jaarboekje der 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, maar 
sindsdien is reeds heel wat ontdekt en nieuw verschenen, zoo
dat een nieuwe aanvulling zeer gewenscht was. Gecomple
teerd is deze catalogus zeer zeker, het nieuwste nieuws is 
opgenomen, ja, ik vond er zelfs een kaart in, die nog ver
schijnen moet, n.1. nr. 187, hetgeen de schrijver trouwens 
zelf opmerkt. 

De speciaal-verzamelaars kunnen hun hart ophalen; heel 
veel kleine afwijkingen, die vroeger in een noot vermeld 
werden, zijn nu dikwijls als aparte nummers aangegeven; 
buitendien is het aantal N.B.'s toch beduidend. 

De schrijver heeft zijn eigen standaard-collectie als grond
slag genomen en daarnaast verwerkt, hetgeen hiJ in tiid-
schriften over afwijkingen, enz., vond gepubliceerd; er be
staan echter in andere verzamelingen nog verscheidene hem 
onbekende variaties. Zoo kan ik nog melden: 

1. dat krt. 21 ook bestaat op geelachtig blauw carton; 
2. dat er 2 formaten bestaan van 67-IIa en hare opdrukken; 
3. dat ook krt. 68-1 bestaat met één, twee en zonder punt 

achter Expediteur; 
4. dat dubbelkrt. 69 bestaat met slechts de eerste zijde be

drukt en de derde zijde blanco, en met de eerste zjjde blanco 
en de derde zijde bedrukt: 

5. dat krt. 27a ook verkeerd gevouwen door de post werd 
verkocht, enz. 

De vraag drong zich bij mij naar voren of werkelijk alle 
kaarten bestaan, die zijn oneenomen; zoo b.v., om slechts 
enkele te noemen: 18d, 56AIId en e, 56Bb alpha en gamma, 
67b alpha en gamma (deze m o e t e n bestaan, maar wie 
heeft ze?) , 72b, enz.; of zijn dit door redeneering ontdekte 
kometen ? 

Is bij krt. 51 en 52 niet „ook" vergeten bij „Expediteur 
komt" ? 

Ware het niet wenschelijk geweest melding te maken, dat 
bij de porto-verhooging tot 5 ets. in 1919, op verscheidene 
kaarten zegels van 2 en 3 cents zijn genlakt door de post
kantoren en aldus verkocht? Ook miste ik bij krt. 172 de Eind-
hovensche ..vervalsching" met paarse streen. 

Eén foutje heb ik gevonden, vermoedelijk een verschriif-
fout, maar die toch verbetering behoeft; bij krt. 49 staat, dat 
één stuk bekend is, waarbij de afstand tusschen de afzenders-
liinen 5'/, mm. in plaats van 7 mm. is: dit moet natuurliik 
luist omgekeerd zijn; de foutieve afstand is 7 mm., de goede 
53^ mm. (Wie heeft die kaart toch? Ze bestaat, ik heb ze 
indertijd gezien!). 

Een aardig afgesloten geheel vormen de particuliere 
kaarten; nu de gelegenheid tot het aanmaken hiervan niet 
meer bestaat (voor ons verzamelaars gelukkig), zijn deze 
uiterst moeilijk compleet te krijgen. Ik ben tenminste blij 
met het niet gecatalogiseerde exemplaar nr. 10-IId t /n : 
Zwolsche Biscuitfabriek v/h onder de firma E. Helder & Co, 
Zwolle. 

Ook de spoorwegkaarten worden tot in kleinigheden be

schreven en zullen daardoor meer verzameld worden; ziet ze 
maar te krijgen, beeren! 

Het is geenszins mijn bedoeling met mijn notities aan
merking te maken op het werk van den heer Zwolle, het zijn 
slechts aanvullingen, die mij toevallig bekend waren. Ik heb 
niets dan lof voor zijn arbeid; ik ben overtuigd, dat ieder 
gebruiker zich gaarne hierbij zal aansluiten en den schrijver 
dank weten voor het werk, dat hij op zich heeft genomen en 
op zoo uitstekende w^jze heeft volbracht. 

W. P. COSTERUS P.z. 
DIE ERSTEN PROV. BRIEFMARKEN POLENS IM 
EHEMALIGEN OESTERREICHISCHEN TEILGEBIET 

DOOR PROF. S. MIKSTEIN. 
DIE POSTWERTZEICHEN VON POLEN IN GOLD-

WäHRUNG 1924-1932 
DOOR W. VON RACHMANOW. 

Beide studies zijn versehenen onder de nrs. 9 en 10 der 
„Veröffentlichungen der Postmarke" te Weenen I, Wallner
strasse 6a; de prijs bedraagt 2,50 Mk. resp. 1,50 Mk. 

Het eerste werk werd met een gouden medaille beloond 
tijdens de philatelistische tentoonstelling te Warschau in Mei 
1928. De schrijver heeft een zeer uitvoerige studie — ruim 70 
bladzijden — gewijd aan de Poczta-Polska opdrukken op 
Oostenrijksche zegels, welke min of meer berucht zijn door 
de talrijke vervalschingen. Uit het gepubliceerde blijkt duide
lijk welk een diepgaande studie de auteur aan deze uitgifte 
gewijd heeft. Zij is overzichtelijk gerangschikt en waar noodig 
voorzien van duidelijke afbeeldingen. Voor den liefhebber dezer 
zegels is dit werk een uitkomst, dat gaarne in hun belang
stelling wordt aanbevolen. 

De auteur Von Rachmanow behandelt in het tweede werk 
de zegels van Polen uit de jaren 1924 tot 1932, een terrein, 
dat meer de algemeene belangstelling trekt. Ook hier een zeer 
overzichtelijk geheel, dat alle belangstelling en waardeering 
verdient. Interessant zyn voorts de vele afbeeldingen van ont
werpen enz. 

Voor den verzamelaar van Poolsche zegels bevat deze 
studie zooveel wetenswaardigs, dat wij gaarne op deze uitgave 
de aandacht vestigen. v. B. 

LES TIMBRES DE JUMMO-CACHEMIRE 
DOOR E. LASBAX EN J. SANCIAUME. 

UITGAVE IMPRIMERIE YÈRT & CIE., AMIENS. 
PRIJS 15 FRANCS, PLUS 3,80 FRANCS PORT. 

Er behoort ongetwijfeld moed toe, over dit verzamelgebied 
een studie te publiceeren. Uit het voorwoord blijkt, dat het 
den schrijvers overbekend is, dat deze zegels als regel door 
de Fransche — en dit geldt naar ons weten eveneens voor de 
Nederlandsche — verzamelaars worden veronachtzaamd. Men 
ziet er iets geheimzinnigs in, evenals bij de meeste zegels der 
Indische kleinstaten. Terecht wijzen de schrijvers er op, dat 
de Engelsche verzamelaars deze uitgiften niet verwaarloozen 
en dat de zegels van Jummo-Cachemire om hun eigenaardige 
wijze van aanmaak e.d. meer belangstelling verdienen dan 
hun tot op heden te beurt viel. 

Op de bespreking der weinige zegels, die voor dit gebied 
uitgegeven werden, volgt een opsomming van de officieele 
nadrukken en vervalschingen, verlucht met verschillende af
beeldingen. Ongetwijfeld zal een aandachtig kennisnemen van 
het door de schrijvers geleverde de belangstelling voor deze 
zegels doen toenemen, waarmede zij dan hun moeite vol
doende beloond achten. v. B. 

LES ESTAMPILLES POSTALES FRANCAISES 
AU XXe SIÈCLE 

DOOR S. STROWSKI. UITGAVE YVERT & CIE., AMIENS. 
PRIJS 15 FRANCS PLUS 5,3ff FRANCS PORT. 

De schrijver van de zeer belangwekkende studie over de 
poststempels, benut tijdens den Europeeschen oorlog, heeft 
thans zijn krachten gewijd aan een diepgaande behandeling 
der Fransche stempels gedurende deze eeuw. Hij is begonnen 
daar, waar zijn voorganger, kolonel Doé, met zijn werk „Les 
estampilles postales frangaises" ophield. 

Het werk is gesplitst in twee deelen: de binnenlandsche 
stempels en die benut op de uitwisselingskantoren, de vloot. 
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bij de groote legeroefeningen, enz. Voorts de stempels benut 
tijdens de militaire expedities, die van het bezettingsleger aan 
den Rijn, enz. 

Het geheel is zeer lezenswaard voor hen, die bijzondere 
aandacht aan dit onderdeel der philatelic wijden. Zij zullen 
daarin een schat van wetenswaardigheden aantreffen, ver
duidelijkt door talrijke afbeeldingen. v. B. 

KLEINER SPEZIAL-KATALOG UEBER DIE MARKEN 
DER SCHWEIZ, 7e JAARGANG. 

UITGAVE ZUMSTEIN & Co., BERN. 
PRIJS 2 FRANCS PLUS 35 CENTIMES PORT. 

Eigenlijk is de titel onvolledig, daar deze „kleine" cata
logus (256 bladzijden) eveneens uitvoerig de zegels van 
Liechtenstein behandelt. 

Wat de Zwitsersche zegels betreft is de catalogus grooten
deels een afdruk van het groote handboek van denzelfden 
uitgever, dat echter door zijn prijs niet voor een ieder bereik
baar is. Zwitserland wordt hier te lande veel verzameld; 
het biedt den meer wenschenden verzamelaar tal van mogelijk
heden om zich te specialiseeren. De catalogus van Zumstein 
opent daartoe alle gelegenheid; hij is tot op het laatste bij
gewerkt, terwijl tevens de laatste ontdekkingen hy de uit
voerige rubriek „specimen" niet ontbreken. 

De verzorging is zooals wij van deze bekende Zwitsersche 
firma mogen verwachten tonberispelyk en rijkelijk voorzien 
van goede afbeeldingen (plm. 500 stuks). 

Wij bevelen dit handige, fraai uitgevoerde werk, dat tegen 
zeer geringen prijs verkrijgbaar wordt gesteld, in de belang
stelling der verzamelaars aan. v. B. 

BOLIVAR 
DOOR MR. J. H. VAN PEURSEM. 

NR. 14 DER SERIE PHILATELIE EN GESCHIEDENIS. 
UITGAVE VAN PHILATELIE EN GESCHIEDENIS, 

ZEESTRAAT 40, 'S-GRAVENHAGE. 
De korte titel van deze nieuwe pennevrucht van den beken

den schrijver is niet in overeenstemming met den zeer uit-
voerigen inhoud (meer dan 100 pagina's tekst, rijkelijk ge
ïllustreerd, gevolgd door tal van afbeeldingen uit het leven 
van den bevrijder en een landkaart). 

Deze zeer uitvoerige studie, die men van het begin tot 
het einde met gespannen aandacht leest, werd technisch goed 
verzorgd op kunstdrukpapier. Zij brengt ons den persoon van 
Simon Bolivar, een der grootsten van zijn tijd, nader en maakt 
ons duidelijk welk een groote vereering Zuid-Amerika voor de 
nagedachtenis van dezen man koestert. 

Op de hem eigen wijze weet de schrijver een overzichtelijk 
geheel te maken van de levensgeschiedenis van den Bevrijder, 
waarbij de postzegels niet vergeten worden. 

Voorloopig wordt de serie Philatelie en Geschiedenis stop
gezet wegens drukke werkzaamheden van den heer Van 
Peursem. Laten wij hopen, dat „Bolivar" niet zijn zwanezang 
wordt. Deze keurige, uitvoerige studie doet verlangen naar 
meer. Een ieder, die in de postzegels nog iets anders ziet 
dan doode papiertjes, worde de lezing van „Bolivar" ten 
sterkste aangeraden. Hij zal er geen spijt van hebben. v. B. 

FIRMEN-FREISTEMPEL-GENERAL-KATALOG 
DER GANZEN WELT, 

DOOR R. GLASEWALD. VERL. G. MOSER, IMMENSTADT. 
Eins, zwei, drei, im Sauseschritt 
Eilt die Zeit. - W i r eilen mit. 

Met dit toepasselijk citaat naar Wilhelm Busch opent de 
eerste en lang-verwachte catalogus van het nieuwe verzamel-
gebied: de frankeerstempels, dat steeds meer aanhangers wint 
In 55 bladzijden worden, bijna steeds met afbeeldingen, de 
verschillende landen behandeld waar de frankeering met stem
pels al ingevoerd is (wij telden er 61), de diverse fabricaten 
der machines en de verschillende teekeningen der afdrukken 
zijn, voor het eerst, van prijzen voorzien. Voor speciaal
verzamelaars, die afdrukken van elke machine verzamelen, 
geeft deze „gemiddelde" prijs natuurlijk weinig houvast, maar 
wel geven de prijzen een goed beeld van de relatieve zeld
zaamheid van een bepaald type. 

De eigenlijke catalogus wordt voorafgegaan door een aantal 

nuttige wenken voor het verzamelen van deze stempels. De 
vraag, of de stempels uitgeknipt mogen worden, wordt open
gelaten; niemand weet hoe het verzamelen zich in de toe
komst ontwikkelen zal. Van heele stukken zijn altijd nog uit-
knipsels te maken, het omgekeerde is eenigszins bezwaarlijk. 

Nog niet gecatalogiseerd, maar wel met een afbeelding ver
meld, zijn de „postseitige" baarfrankeeringen, door de post
kantoren op de stukken geplaatst. Dit gebied zal in de vol
gende druk, die voor begin 1934 op het programma staat, 
uitgewerkt worden. 

In de volgende druk zullen ook nog enkele kleine onjuist
heden veranderd moeten worden; zoo is b.v. onder de waarden 
die van de Nederlandsche Universal Postal Franker bestaan, 
een niet-voorkomende 2 gld. opgenomen. 

Voor alleen-Nederland-verzamelaars is het werk ook nuttig, 
al was het alleen maar omdat zij er een ruimer blik op dit 
terrein door krijgen. We hopen dan ook dat het boekje druk 
gekocht zal worden! B. 

THE FIRST ISSUE OF AUSTRIA AND 
LOMBARDY-VENETIA 1850-1858 

DOOR PH. DE FRANK, 6 RUE VA VIN, PARIS 6. 
PRIJS 40 FRANCS (VRACHTVRIJ). 

Een zeer uitvoerige studie, 78 pagina's groot, goed ge
ïllustreerd en op kunstdrukpapier. Voor de liefhebbers van 
„klassieke" zegels iets om van te watertanden. Achtereen
volgens worden behandeld de 1, 2, 3, 6 en 9 kreuzer, daarna 
de centes-waarden. Voorts de proeven, de verschillende platen, 
het papier, de stand van het watermerk, enz. enz.; kortom, 
deze interessante zegels worden op zeer uitvoerige wijze 
onder de loupe genomen. 

Moge deze studie de belangstelling verwerven die zij on
getwijfeld verdient. v. B. 

LES TIMBRES-POSTE FRANCAIS. 
De welbekende firma Yvert & Cie., te Amiëns, heeft uit

gegeven een beschrijving van de Fransche zegels. Het keurige 
werkje is, zooals men dat verwachten mag bij een boek, be
stemd voor de bibliotheek van een liefhebber, op mooi papier 
gedrukt, en met fijne foto's van lokalen uit de „fabriek" 
— zullen we 't maar noemen — waar de zegels worden ge
drukt, gegomd, geperforeerd, enz., met de verschillende ma
chines, die voor de genoemde bewerkingen worden aangewend. 
De schrijver is niemand minder dan Demoulin, de directeur 
der inrichting. De verschillende teekeningen der zegels in den 
loop der jaren worden besproken en de wijze beschreven, 
waarop ze worden gedrukt. 

Voor een werkelijken liefhebber een zeer mooi studieboek, 
waaruit veel te leeren valt. Toch is het niet een dorre op
somming van tanding-verschillen of clichéfouten of dergelijke. 
Er worden nogal meeningen medegedeeld over de kunst in 
het zegel, de uitvoering, die voor een filosofisch aangelegd 
verzamelaar interessant zullen zijn. Voor eiken verzamelaar 
is wel interessant het lijstje van de per jaar afgeleverde 
zegels. In 1849 waren het er bijna 52 millioen, langzaam steeg 
dit cijfer, zoodat er in 1899 ongeveer anderhalf milliard werden 
gedrukt en in 1930 was het aantal niet minder dan4194 mil
lioen. Of het postverkeer ook is toegenomen: in 80 jaren tijd 
is het geworden plusminus het 84-voudige getal! 

Voegen we, met een warme aanbeveling voor den verzame
laar, die iets meer wil dan leege plekjes in het album vullen, 
er nog aan toe, dat de prijs slechts 15 fr. bedraagt plus 
2 fr. 90 port. S. 

EEN „KA-BE" SPANJE-SPECIAAL-ALBUM. 
Vaji de N.V. Paul Koch te Asehersleben, fabrikante van de 

steeds meer in gebruik komende „Ka-Be" albums, ontvingen 
wiJ ter recensie het nieuwe speciaal-album voor Spanje. De 
serie der speciaal-albums breidt zich dus steeds uit. Naar wij 
vernemen staan nog meerdere landen op het programma. 
Ook het nieuwe Spanje-speciaal-album munt uit door dezelfde 
eigenschappen als de overige „Ka-Be" albums, n.1. smaakvolle 
en moderne bandteekening, artistieke groepeering der zegels, 
met alleen de hoogst noodige aanduidingen boven het zegel, 
en andere aanduidingen op het zegelveld zelf. Van het album 
zonder variëteiten kan gemakkelijk een album met tandingen 
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en typen gemaakt worden. Hiertoe worden extra bladen bij
gevoegd. De bewerking is geschied naar den bekenden Galvez
catalogus, en voor den tekst is de Spaansche taal gebruikt. 
De nummers in de vakjes zijn die van den Galvezcatalogus 
en van Yvert. Het Spanjealbum is leverbaar in zes ver
schillende uitvoeringen, n.l. in linnen, kunstieder en echt 
leder, in schroef en klemband. 

Voor de zegels der Spaansche koloniën zal ook een album 
verschijnen, aanpassend bij de bovengenoemde Spanjealbums. 

Voor prijzen en verdere gegevens verwijzen wij naar de 
elders in dit nummer voorkomende advertentie. 

Veilimóem 
h 

■k kA äikiä 
DE VIERDE EN VIJFDE VEILING DER 

MANUSCOLLECTIE. 
Deze vonden achtereenvolgens plaats op 9 en 10 Februari 

respectievelijk 10 Maart j.I. De opbrengst der eerste bedroeg 
rond £ 1860, die der tweede £ 5219. Totaal brachten de thans 
gehouden viJf veilingen ruim £ 15438 op. 

Van de vierde veiling verdienen de volgende kavelopbreng
sten bijzondere vermelding: 

OostAfrika en Uganda 1921, 50 rupees, postfrisch, £20. 
Kenya en Uganda 19221927, £ 25, postfrisch, £ 20. 
NoordNigeria 1904, £25, postfrisch, £215. 
St. Helena 18641874, paar van den opdruk One Shilling, 

waarvan één met dubbelen opdruk, postfrisch, £ 54. 
St. Helena 18841894, paar van den opdruk 234 d., waarvan 

één zegel in dubbeldruk, £ 34. 

T̂' 

Togo 1914, 50 pfennig, postfrisch, £34. 
Togo 1914, 2 mark, postfrisch, £33. 
Togo 1914, 2 mark, postfrisch, kopst. opdruk, £ 67.10. 
Uganda 1896, postfrisch blok van 39 stuks, met variëteiten 

in de 5, 10, 15 enz. cowries, £ 22. 
Zanzibar 19081909, 100 rupees, postfrisch, £25. 
Zanzibar 19081909, 200 rupees, postfrisch, £48. 
Op 10 Maart j.I. werd de 5e veiling gehouden, geheel gewijd 

aan de zegels van Mauritius. De clou daarvan vormden de 1 en 
2 pence Post Office, waarvan eerstgenoemde op geheelen 
brief, de tweede ongebruikt. 

De firma Plumridge was zoo bereidwillig de clichés dezer 
beide rariteiten, tot het afdrukken af te staan. 

De 1 penny bracht op £2400, de 2 pence £1750. 
De laatste keer, dat deze kostbare zegels werden geveild, 

was in April 1923 te Parijs (Ferrariverzameling). 
De belangstelling was zeer groot; de geheele veilingszaal 

was gevuld met belangstellenden. De heer J. S. Telfer, de 
oudste firmant van Plumridge, gaf een korte geschiedenis 
van het ontstaan dezer rariteiten. Kooper van beide stukken 
was de postzegelhandelaar T. Allen te Wanstead, een van de 
bekendste op het gebied van zeldzame zegels. Of deze hen 
kocht voor eigen rekening of in opdracht, is tot heden niet 
bekend. 

Opgemerkt wordt nog, dat de brief met de 1 penny in 1898 
„ontdekt" werd; het volgende jaar werd hy gekocht voor £ 1050 
door den bekenden verzamelaar wijlen H. J. Duveen. Wat de 
heer Manus voor dezen brief betaald heeft, is niet bekend. 
Toch is het een overtuigend bewijs voor de innerlijke waarde 
der zeldzame stukken, dat in deze slechte tijden een prjjs 
betaald kan worden, meer dan tweemaal zoo hoog als er in 
1899 voor betaald werd. 

De plaatsruimte belet ons thans meer van deze veiling te 
vertellen; in het volgend nummer komen wij hierop terug. 

De zevende veiling wordt ge
houden op 3, 4 en 5 Mei a.s. 
Alsdan komen onder den hamer 
de zegels van Brunei, Ceylon, 
Hongkong, Br.Indië, Straits
Settlements, Sarawak, enz. 

VEILING 
HEINRICH KÖHLER 

TE BERLIJN. 
De heer W. Sommerfeldt te 

Essen was vroeger een bekend 
poststukkenverzamelaar, of
schoon hij de laatste jaren wei
nig of niets meer aan zijn col
lectie deed. HiJ had het ongeluk 
verleden jaar biJ een geologi
sche studiereis door een berg
storting om het leven te komen. 
Zijn nagelaten poststukken ztjn 
23 Maart j.I. door den bekenden 
auctionaris Heinrich Köhler te 
Berlijn geveild. Van heinde en 
ver waren de Duitsche verza
melaars samengekomen, ten 
einde hun collecties te ver
rijken; de heer ing. Fr. Thurzo 
uit Weenen en ik waren de 
eenige buitenlanders. De vei
ling duurde, met een uur pau
ze, van 's morgens half 12 tot 
's avonds half 9, een vermoei
ende zitting, hetgeen niet weg
nam, dat aan het einde de 
brandklokstem van den afsla
ger, den heer Kosack (natuur
lijk niet den bekenden hande
laar) nog even helder de bie
dingen afriep als in 't begin. In 
afwijking met onze Holland
sche veilingen vermeld ik de 
bijzonderheid, dat men in het 

f/ 
't P€^^ 
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veilinglokaal de gast was van den veilinghouder; wij werden 
onthaald op bouillon, koffie of thee met koek, sigaren, siga
retten, enz. (Kan ik Hollandsche veilers ook recommandeeren!) 

De poststukkenverzamelaars vernemen gewoonlijk zeer 
weinig van de marktwaarde hunner stukken; ik heb daarom 
verschillende prijzen opgeteekend en deel die hieronder mede. 
De nummers, welke geheele landen en bloc omvatten, gingen 
door elkaar weg voor ongeveer 1/71/4 cataloguswaarde. 
Men krijgt bij zoo'n koop natuurlijk een massa stukken, die 
men reeds bezit; doet men die van de hand door middel van 
circulatiezendingen, dan heeft men daaraan betrekkelijk nog
al wat moeite te doen, zoodat het mij voorkomt, dat de prijs 
van ongeveer 1/4 catalogus waarde voor gewone stukken wel 
betaald mag worden, te meer daar men steeds blijft zitten 
met een restant, dat vrijwel waardeloos is. De heer dr. Ascher 
deelde mü mede, dat hij van dergelijke stukken pakjes maakte 
van ongeveer 200 stuks, die hij op scholen onder de leerlingen 
gratis liet uitdeelen, ter bekoming van belangstelling onder 
de jongeren. 

Wat OudDuitsche staten betreft, daarvan loopen de prezen 
zeer uiteen; er zijn landen, die zeer gezocht zü'n, b.v. Baden, 
Brunswijk, Hamburg, Pruisen, Saksen, zeer dikwijls ook door 
stempelverzamelaars; minder „beliebt" zijn NoordDuitsch
land, Wurtemberg. Ik kom tot de conclusie, dat als men op 
de Duitsche veilingen ongeveer 1/41/3 catalogusprijs biedt 
voor OudDuitsche stukken, men dikwijls kans heeft ze te 
krijgen en men geen dwaze aanbiedingen doet. 

Hier volgen eenige prijzen, waarbij natuurlijk nog 10 pet. 
komt: 
Baden, env. lAa (iets minder fr., RRR), ong. 1200,— 120,— 
Bremen, env. 4, prachtex. 
Id., env. 5, pennestreep 
Brunswijk, Stadtpost, prachtex. 
Id., env. 12a, Fourévervalsching (sic) 
Hamburg, env. 2b 
Hannover, env. 10a 
Id., postwissels 1, 2, 3, 4, ongebr. 
Lübeck, env. 3a 
Id., env. 2b 
MecklenburgSchwerin, env. lb4b 
Id., env. 13 
MecklenburgStrelitz, env. ■ Ib 
Id., env. 2b 
Id., env. 3b 
Pruisen, env. 6a (1) 
Id., env. 7a (1) 
Id., env. 7b (1) 
Id., env. 15 
Id., env. 16 
Saksen, env. 5 
Id., env. 4b 
Wurtemberg, env. 3Ae 
Id., env. 8 ongebr. 
Id., dienstkaart 515 violet, gebr. (unicum 
Engeland, 4 Mulready's, ongebr. 
Nederland, krt. 7, ongebr. 
Id., id., gebr. 
Rusland, env. 15b 
Spanje, krt. 10 c. bruin, uitg. 1884 
Canada, dienstkrbd. 1 
Mauritius, env. 4b 

W. P. 

30,— 
200,— 

2 5 , 

2 0 ^ 
400,— 
155,— 
110,— 
400,— 

60,— 
7 5 , 

100,— 
250,— 

1500,— 
300,— 
165,— 
250,— 
100,— 
100,— 

2000,— 
400,— 
—,— 

250,— 
) — 

42,— 
80,— 
25,— 
8 0 , 

20^— 
1500,— 

15,— 
3 4 , 

9,— 
38,— 
14,— 

115,— 
2 3 , 
80,— 

130,— 
56,— 
28,— 
26,— 
96,— 

310,— 
105,— 

62,— 
60,— 
21 — 
62,— 

1080,— 
150,— 
100,— 
4 0 , 

200,— 
18,— 
27,— 

6 — 
27,— 
15,— 

8,— 
300,— 

COSTERUS P.ZN. 

Allerlei 

AMERIKAANSCHE AANBIDDING DER 
HERINNERINGSZEGELS. 

In geen land ter wereld zijn de herinneringszegels zóó 
populair als in dat der sterren en strepen. In den loop der 
jaren heeft men talrijke exemplaren uitgegeven, waarvan de 
oplaag in de millioenen loopt. Toch schjjnt deze overvloed nog 

niet alle liefhebbers te voldoen. Weekly Philatelic Gossip 
drukt n.1. in een van de laatste nummers een lijst af van 
95 voorstellen, die het ministerie van posterijen in 1982 be
reikten en waarin verzocht wordt met naam genoemde per
sonen en gebeurtenissen een plaatsje in te ruimen op een 
speciaal frankeerlapje. O.m. worden als geschikte objecten 
genoemd de 150e verjaardag van het verdrag van Parijs, de 
Amerikaansche „moederdag" e.a. Kan men hiermede nog tot 
op zekere hoogte vrede hebben, wat evenwel te denken van 
de volgende voorstellen: de zoneclips, kolonel Cody van „Buf
falo Bill" en zegels voor de verschillende staten! Gelukkig 
maar, dat het overgroote deel dezer voorstellen regelrecht 
naar de papiermand verhuist. 

EENIGE ADRESSEN VOOR ZEGELAANKOOP. 
L' Union Postale meldt de volgende adressen waartoe de 

eventueele gegadigden zich kunnen wenden voor den aankoop 
van koerseerende zegels: 

Portugeesche koloniën: Agence générale des colonies, 
Rua da Prata 34, Lissabon. Dit agentschap verstrekt op aan
vraag gaarne alle gewenschte inlichtingen. 

Liechtenstein: Voor frankeer en dienstzegels wende men 
zich tot het postkantoor te Triesenberg. 

EEN „CLEARINGHOUSE" VOOR DEN POSTZEGEL
HANDEL. 

Londen bezit deze instelling in de Stamp Bank, Strand 112. 
Hier kunnen de handelaren den overtolligen voorraad on
gebruikte zegels deponeeren en zonder kosten uitwisselen 
tegen die van andere landen. Gelet op het gebruik, dat van 
deze instelling wordt gemaakt — de voornaamste handelaren 
bedienen zich reeds van deze bank — voorziet de regeling 
in een behoefte. 

DE BUIT OVER 1932. 
Over het afgeloopen jaar deelde het Bureau International 

van de Wereldpostvereeniging de volgende zegels enz. aan de 
toegetreden postadministraties uit: 1493 postzegels, 9 fran
keerafdrukken en 94 poststukken. 

DE KONING VAN LUNDY GEVANGEN GENOMEN. 
In den vorigen jaargang vermeldden wij de verschijning 

van een serie „postzegels", uitgegeven om te worden benut 
op het eiland Lundy (in het Kanaal van Bristol). Het zijn 
plaatjes, waarop een of meer pinguïns afgebeeld zijn. De serie 
bestaat uit de waarden 3^, 1, 6, 9 en 12 puffins. De per
manente bevolking van dit eilandje bestaat uit 14 personen; 
des zomers trekt het vrij veel bezoekers. 

Lundy werd gekocht door Martin Coles Harman, een En
gelsche industrieridder, toen hij op het toppunt van vermaard
heid stond. Harman, die de koning van Lundy genoemd werd, 
gaf al heel spoedig eigen geld en postzegels uit, terwijl hij 
de eilandbewoners eveneens in het genot stelde van een soort 
wetboek. Het uitgeven van eigen geld werd den brasseur 
d' affaires op hooger gezag verboden; met de zegeltjes liet 
men hem zijn gang gaan. Overbodig te zeggen, dat deze geen 
enkele philatelistische waarde hebben. 

Thans is Martin Coles Harman van zijn voetstuk gehaald; 
de politie heeft den „koning" gearresteerd, verdacht als Z. M. 
wordt van oneerlijke praktijken met eenige Japansche mijn
maatschappijen. 

HOE MEN FILOUTELISTEN VANGT ! 
De PhilatelistenZeitung vermeldt in haar laatste nummer 

het volgende schoone geval. Het blad had eenigen tijd geleden 
een prijsraadsel opgegeven, waarop onder een groot aantal 
inzendingen ook een oplossing was van een zekeren heer K. 
Deze heer K. had een jaar geleden een zichtzending van een 
Hamburgsch handelaar ontvangen, die ondanks aanmaningen 
niet geretourneerd werd. Toen de handelaar daarop een drei
genden brief schreef, ontving hij antwoord van de treurende 
weduwe, dat de dreigementen den heer K. niet meer treffen 
konden. 

Blijkbaar, schrijft het blad, werd hij wegens zijn zwart 
geweten niet in den hemel toegelaten, want hij nam eigen
handig aan de prijsvraag deel! B. 
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Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling, 
P o i t z * w o r d t n n i t t i n be ta l ing g e n . 

Groote biographic van den Bevrijder, van de 
hand van mr. J. H. van Peursem. 

Verschenen als Nr. 14 in de serie „Philatelie 
en Geschiedenis". 

Omvat 13e pagina's, bijna 300 cliché's; 
landkaart als bijlage. 

Prijs f 1,75 
Verkrijgbaar in den postzegelhandel en bij 

Philatelie en Geschiedenis, Zeestraat 40, 
's-Gravenhage, Postrekening 188282. (216) 

RUIL GEVRAAGD. 
Ik zoek de Vereenigde Staten, Canada, Engel-
gelsche Koloniën en Nederlandsen Koloniën 
en geef België, Congo, Frankrijk en Europa. 
Professeur Lemmens, Soignies (België). (205) 

1 1 / 1} 1111 Hongarije, ook volgens man-
IIV n u I L colijst, per één en meer, tegen 
Nederland en Koloniën, neem gebr. en ongebr., 
basis Yvert. Ik verkoop tegen kassa ä ^'^/'ycjir, | 
Verzoeke eerstzending, met beneden 100 fr. 
Lid van Breda, Ned. Ver. v. P., Utrecht. 1 
Lv.Haldsz, Budapest VI, Dalibäbstr. 29. (237) 

T e k o o p g e v r a a g d , ter completeering, | 
versch. oude en nieuwere plaatnos. der thans j 
koerseerende zegels van Nederland, ongebruikt, | 
liefst in blokstukken of desnoods in paren. 

Zich te wenden tot ' 
L. Bieter, Vi l lapark 18, Venlo . (235) 

G e v r a a g d : 
r. Kiiowaar Nederland, uitg. 1872, 1876 en 

1891, onuitgezocht. 
2. Langstempels en kleine rondstempels op 

deze zegels. 
Aanbiedingen aan mr. C . van Nlevelt , 
V. L, St i rumlaan 5 , Arnhem. (234) 

X E K O O R ; 
Voor meestbiedende JUB. 1923, 35 CENT, 
II ; I I get., gebruikt. Adres: 

P. van der Meulen, 
Obrechtstraat 3 8 0 , Den Haag . (238) 

Tekst dezer Annonces 
voor den S'^^ in te zenden 
aan de Adminis t ra t ie , 

VOOR P R I M A Z I C H T Z E N D I N G E N 

4 EUROPA-ZEGELS 4 
4r 4. 4r 

W . M . F. S U T H E R L A N D , 
Marktveldstraat 5 c , Rotterdam. (239) 

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

koopt U bi j : 
V A N S E V E N T E R ' s Postzegelhandel , 

Keizerstraat hoek Visscnersdijk, 
R'dam. Z E N D T MANCO-LIJSTEN.(232) 

ü u b i l e u m z e g e l s 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. KORMOS, Den Haag, I 
Van Solmsstraat 21, Lid Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzegelhandelaren. (229) 

Postzsgelboekjes noodig? 
G o e d en voordeel ig . 

Vraagt monster en prijs aan 
T . DE J O N G Tzn . , »De DorpswinkeU, 
Ze is t . — Voor den handel specia le 
prijzen. (227) 

G E V R A A G D T E K O O P OF IN R U I L : 
Oplaagcijfers en letters van de koerseerende 
Ned.-Ind. frankeerzegels (cijfer- en scheeps-
type) en eenkleurige porto-zegels, eerste liefst 
in hoekblokken, laatste in hoekparen. door 
H . Cramer , Pauwenlaan 39, den Haag. (179) 

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

R o t t e r d a m , levert tegen zeer billijke prijzen 
Europa en Overzee. Speciaal adres voor H.H., 
die typen, enz. verzamelen. Zichtzendingen tegen 
referentien. Levering volgens mancolijsten.(^23i) 

P I n o veer Philatelislische Lilereluut 
O I U ü ven Nederlend en Kgleniën, 

door 
M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 
Volledige opgave van Handboeken, enz. en 
Artikelen verschenen in vier talen over de 
Afstempelingen, Baorfrankeerinqen, Pert-
zegels. Poststukken, Postzegels, Tondingen 
en Vervolschingen van Nederland en Koloniën. 

P r i j s f 2 , — 
Bestellingen met vooruitbetaling aan M. J. van 
Heerdt-Keiff, Eemnesserweg 91, Baarn. (243) 

In ruil of te koop: Zegels van 
Nederland, Indie, Suriname en 
Curasao, per 10 st. of meer van 
één soort. H. VAN GINKEL, 
Essenburgsingel 127a, R'dam.(Mo) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
diverse waarden gebruikte 

O l y m p i a d e - z e g e l s . 
Aanbiedingen onder No. 241 

aan het bureau van dit blad. 

UITSLUITEND voor en 
t«n behocTC van LEDEN 
d«r aangecleten Vereen. 

IITUUWEPOSTMLSVERKOOPEII? 
E N D T U T O T M I J ! 
hetzij voor directen contanten ver
koop of voor verkoop in één mijner 
V E I L I N G E N , waarvoor gaarne con
dities worden toegezonden. 
VLUGGE CONTANTE AFWIKKELING! 

MAX POOL, Den Haag. 
Postzegelveilinghouder sedert 1918. 
7 0 Stevinstraat. Telef. 5 5 4 6 2 9 . (236) 

TE KOOP GEVRAAGD: Een verzameling van de geheelê 
wereld, liefst flink object. — Ook 
voor aankoop van kleinere partijen 
hebben wij steeds interesse. — 
Tevens zijn wij altijd koopers van 
verzamelingen van Nederland en 
Koloniën en de Vereenigde Staten 
van Amerika. — — — — 
O F F E R T E N M E T P R I J S O P G A A F E N O N 
G E V E E R C A T A L O G U S - W A A R D E A A N D E N 

,4MSTERDAMSGHE POSTZEGELHANDEL^ 
(175) 

ST. LUCIENSTEEG 22, AMSTERDAM, G. 
Telef. 33203. Postrekening 151986. 

Aanbieding. 
50 verschillende Engeland 
25 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
50 
50 

100 

, Malta 
, Malta 
, Canada 
, Mauritius 
, Noord-Borneo 
, New-Foundland 
, Panama 
, Algerie 
, Tunis 
, Liberia, w.o. 6 

ƒ0,75 
-1,25 
-6,50 
-0,90 
-1,20 
-2,35 
-0,95 
- 1 -
- i -
-0,95 

cpl. 
series, 1 c. / 5 doll. - 7,— 

Uitgebreide catalogus NEDERLAND EN 
KOLONIEN verschijnt dezer dagen. Prijs 
ƒ 1 , — plus porto. 

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) 

E I L I I V G E I V . V Hiervoor worden orders door mij 
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) 

LEEST AANDACHTIG 
DE ANNONCES! 

^^^^O^ 

' ^ Ö ? ^ ^ ' ^ 
DAN IS HET EEN 
G O E D P A K K E T 

Deze 
Postzegelhandel 

verdient 
uw volle 

belangstell ing 
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) 

Koopt bij onze adverteerders! 


