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WERELDVERZAMELING OF 
GESPECIALISEERDE VERZAMELING ? 

Op uitnoodiging van den Bond van Postzegelhandelaren van 
Frankrijk hadden op Palmzondag j.1. ongeveer 300 belang
stellenden zich vereenigd en werd o.a. onder grooten bijval 
een redevoering gehouden door den heer Berthelot, waar
nemend algemeen secretaris van de Broederschap der Vereeni-
gingen van Philatelisten in Frankrijk, over verzamelen van 
„geheel de wereld", waarvan hij een warm voorstander bleek 
te zijn. 

Eerst vroeg hij zich af: Wat is onder een speciale verzame
ling te verstaan? Vallen daaronder b.v. collecties van uit
sluitend Frankrijk met zijn koloniën, uitsluitend Nederland 
met zijn koloniën, of ook een verzameling van uitsluitend on
getande zegels, of uitsluitend vliegpost, of portzegels, enz., 
of moet men onder speciaal-verzameling verstaan volgens de 
juiste beteekenis van het woord een diepgaande studie van één 
enkele uitgifte, of zelfs van alle zegels van één bijzonder land, 
bevattende alle variëteiten, tinten, papiersoorten, water
merken, datumstempels, proeven, enz. 

Laten wij een onderscheid maken tusschen een verzameling, 
die begrensd is tot enkele landen, waarvan slechts de stan
daardzegels opgenomen worden, hoogstens ook de voornaamste 
afwijkingen daarvan, en tusschen een gespecialiseerde col
lectie van één enkel land, in al zijn fijne bijzonderheden 
bestudeerd. 

De spreker bekende, dat hij verre de voorkeur gaf aan een 
wereldverzameling. Daartegen worden vele bezwaren inge
bracht, waarvan de voornaamste zijn: 

1. er bestaan zegels, die gij nooit bezitten zult; 
2. er bestaan te veel zegels; nieuwe zegels komen er voort

durend in groot aantal bij; 
3. de wereldverzameling kost te veel, enz. enz. 
Daarop is het antwoord: Kent gij ook maar één speciaal

verzameling, die geheel volledig is ? Met alle foutdrukken, tin
ten, tandingen, variëteiten ? Hoevele speciaalverzamelingen 
zijn u bekend, waaraan geen stuk ontbreekt? 

Verzamelaars van uitsluitend Frankrijk en koloniën, van 
Nederland en zijn bezittingen, hebt gij de 1 franc vermiljoen 
Vervelle, de zeldzaamheden van Reunion, Majunga enz. ? Bezit 
gij de gele 5 cent koninginnetje, het automaat-zegel TA cent 
3-gaats, of alle Bossche tandingen volledig? 

Specialisten, die uw talrijke albums volgepropt hebt met 
rondstempeltjes groot en klein formaat van Nederland, gij 
zoekt nog steeds en altijd. Hoopt gij ooit het eind te kennen 
van uw gezoek en het allerlaatste zegel te kunnen plakken, 
dat uw verzameling compleet maakt? 

Verzamelaars van plaatnummers, afstempelingen, luchtpost, 
préoblitérés, van variëteiten, hebt gij soms geen groote offers 
moeten brengen voor het aankoopen van uwe stukken? En 
hebt gij er een denkbeeld van, wat de zeldzame stukken, die 
gij zoekt, u nog kosten zullen? 

De grieven die gij hebt tegen een wereldverzameling, be
staan bij u niet minder. 

Om welke redenen verdient nu de wereldverzameling de 
voorkeur ? 

Te eerste, omdat die, als zijnde internationaal, een veel so
lidere waarde heeft. Waarom? Een verzameling uitsluitend 
Fransche koloniën zal slechts in Frankrijk hoog betaald 
worden, gelijk een verzameling van Portugeesche koloniën 
noch in Parijs, noch in Londen den prijs bereiken zal als in 
Lissabon. Men houde rekening met de mogelijkheid, onmiddel
lijk zijn verzameling te moeten verkoopen; dat kan voorkomen 
in tijden van langdurige crisis, bij een krach die niet te voor
zien is. Wanneer men zorgt een verzameling te bezitten van 
internationale waarde, zal de tegenslag vermeden worden. 

Evenmin als de gespecialiseerde verzameling of de be
grensde collectie, zal de wereldverzameling compleet zijn. Laat 
ieder aan een bepaald land zjjn voorkeur geven, dat hij bij
zonder verzorgt. Daaromheen groepeere hij de andere landen. 

En dan een voornaam punt: de verzameling van heel de 
wereld lijdt niet aan eentonigheid. 

Sommige gespecialiseerde verzamelingen kunnen alleen ge
waardeerd worden door de enkele kenners, terwijl zij voor de 
nieuwelingen van een troostelooze eentonigheid zijn. De 
wereldverzameling is aantrekkelijk door haar onbegrensde 
verscheidenheid; zij wekt de belangstelling op, is leerzaam en 
behaagt. Bij het beschouwen verruimt zich de geest, men denkt 
aan verre landen, aan verschillende tijdperken. 

Bestaat er een betere propaganda voor het verzamelen van 
zegels dan een mooie wereldcollectie? 

Zouden in de uitstalkasten onzer handelaren slechts de 
25 Cérès van Frankrijk met witte puntjes, met streepjes, met 
vlekjes enz., van Nederland slechts de porttypen met allerlei 
kleine foutjes tentoon gesteld zijn, zouden er dan vele jeugdige 
liefhebbers tot verzamelen worden opgewekt? Een flinke uit
stalling met kleurige zegels van alle landen maakt beter pro
paganda dan voordrachten op vergaderingen of een tentoon
stelling tusschen leden van een bepaalde club. 

Deelt men ook niet de meening, dat juist onder de aan
hangers der wereldverzamelingen de echte, ware verzamelaars 
zich bevinden, zij die uitsluitend uit liefde tot de zegels ver
zamelen, en niet eerst vragen naar de geldkwestie of naar een 
speculatieobject? Een verzamelaar behoeft toch niet in de 
eerste plaats op het geld te letten? 

Zonder te veel te willen vitten op de speciaalverzamelingen, 
willen wij toch eens nagaan hoe die ontstonden. 

Een meneer, een slimmerik, zoekt buiten kennis van zijn 
collega's om naar een bepaald soort zegels. Hij koopt daarvan, 
hoopt ze op, stapelt gedurende tamelijk langen tijd. Na studie 
zijn die gesorteerd, geclassificeerd naar typen, en nu geeft hij 
een werkje daarover uit, houdt voordrachten, een tentoon
stelling, en er is een nieuwe specialiteit geboren. 

De mensch houdt van nabootsen, hij wordt gedreven te doen 
wat vóór hem anderen deden; bijgevolg zoeken de collega's 
van meneer op hun beurt. Maar in hun ongeduld nummer één 
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nabij te komen, gaat het hun niet vlug genoeg; zij vinden wel 
de meest voorkomende variëteiten, maar de andere? Dan 
komt de slimme meneer hun te hulp maar voor de 
dubbeltjes! 

Zoo zijn de verzamelingen ontstaan van millésimes (ver
korte jaartallen tusschen de zegelblokken), van préoblitérés 
(vooraf gestempelde zegels), pubs (publicités: advertenties 
op aanhangsels), van plaatnummers, van Iceerdrukken, enz. 

Wil dat nu zeggen dat er tegenstrijdigheid bestaat tusschen 
een wereldverzameling en een gespecialiseerde? Wel neen! 
De eene vult de andere aan, vermeerdert onze kennis en ver
hoogt de zeldvoldoening van den philatelist. Ook is de spe
cialist de groote bestrijder der vervalschingen, omdat hij de 
zegels bestudeert en ze tot in de uiterste puntjes kent. 

Om te besluiten: laten wij geen voorschrift geven wat wèl 
en wat niet te verzamelen is; laat ieder doen wat hem aan
trekt. 

(Uit het Fransch vertaald door ir. Van Caspel). 

Nieuvi^e 
Uit^fiflem 

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

AUSTRALIË. 
Frankeerzegel in het koningstype: 

4 pence, olijfgroen. 
Papier met het watermerk kroon en C of A. 
Dienstzegels, opdruk O S op onderstaande frankeerzegels: 

6 pence, bruin (watermerk kroon en A). 
6 „ bruin (watermerk kroon en C of A). 

BELGIË. 
De koerseerende 10 centimes olijf en 25 centimes rood, 

beide in het oogster-type, verschenen in tête-bêche paartjes. 
Den heer Van Caspel te Laeken dank voor bericht. 
BRAZILIË. 
Portzegel in het koerseerend type, papier met het water

merk een of meer letters van Eubrasil: 
100 reis, rood. 

BULGARIJE. 

i »»fw 

Portzegels in nieuwe teekeningen volgens afbeeldingen: 
20 stotinski, donkerbruin. 2 lewa, grijsbruin. 
40 „ blauw. 6 „ violet. 
80 „ karmijn. 14 „ ultramarijn. 

1 leu, roodbruin. 
De drie eerstgenoemde zijn gedrukt in het leeuwentype, de 

overige in de andere teekening (wapen). 
Firma Keiser & Zoon te '-Gravenhage dank voor toezending. 
Kleurwijziging bij het toeslag-zegel voor op Zon- en feest

dagen te bestellen stukken: 
1 leu, lila en geelbruin. 

CANADA. 
De expresse-zegel van 1930 verscheen in een gewijzigde 

teekening, waarde-aanduiding uitsluitend in de benedenhoeken 
en niet meer voluit aan den voet. 

Te melden is: 
20 cents, roodbruin. 

COSTA-RICA. 
Het blauwe sluitzegel van 1920 (timbre de retour) nr. 1, is 

thans verschenen in oranjerood, getand en ongetand. 
Aldus meldt ons de heer Preiss te Amsterdam. 
DUITSCHLAND. 

Ter herinnering aan de jongste opening 
van den Rijksdag verscheen een serie van 
3 waarden, alle volgens afbeelding, buste 
van Frederik den Grooten: 

6 pfennig, groen. 
12 „ karmijn. 
25 „ ultramarijn. 

Het papier draagt het gewone watermerk. 
Firma Voet te Rotterdam dank voor toe

zending. 

ECUADOR. 
Opdruk „Correos" in rood op telegraaf zegels van 1928-1929: 

10 centavos, bruinolijf. B. M. 
ESTLAND. 

Frankeerzegel in nieuwe land-
schapsteekening, groot, liggend 
formaat: 

1 kroon, donkergrijs. 
Het zegelbeeld is een reproduc

tie van de Narwa-watervallen. 
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FRANKRIJK (April 1933). 
Frankeerzegels in het koerseerende vredes-type: 

30 centimes, geelgroen. 
45 „ geelbruin. 

Laatstgenoemde waarde is eveneens te melden met vóór-
afstempeling. 

IJSLAND. 
Frankeerzegel, koerseerende, geretoucheerde teekening, 

koningskop: 
7 aur, geelgroen. 

ITALIË. 
Expressezegel in de teekening der uitgifte 1932: 

2 lires 50, oranjerood. 
Papier met het watermerk kroon. 
Voor de pneumatische post verscheen een tweetal waarden: 

15 centimes, donkerviolet. Dante. 
35 „ rose. Galilei. 

Papier met hetzelfde watermerk. 

PllillllllNillllliNIIHI mmmmmmmtmm 
rCROCIERA ZEPPElIN'pi 

Luchtpostzegels in het afgebeelde formaat, luchtschip boven 
verschillende deelen van Rome : 

3 lires, grijps\/art en lichtgroen. 
5 „ lichtgioen en bruin. 

10 „ karmijn en blauw. 
12 „ blauw en donkeroranje. 
15 „ bruin en grijs. 
20 „ bruin en blauw. 

De zegels, gedrukt op de staatsdrukkerij, dienen ter fran
keering van de poststukken, te vervoeren per „Graf Zeppelin" 
op de reis naar Zuid-Amerika. 
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JAIPUR. 
Prankeerzegels, buste van den vorst, middenstuk in zwart: 

3 annas, groen. 
2 rupees, geelgroen. 

Met den opdruk Service is te melden de 
1 anna rood der uitgifte 1913-1918. 

KANAAL-ZONE. 
Opdruk Canal Zone (twee-regelig) op frankeerzegel der 

V. S. van Noord-Amerika, kop van George Washington, zonder 
jaartal: 

3 cents, violet. 
KENYA. 
Portzegel in de koerseerende cijfer-teekening: 

1 shilling, grijsblauw. 
LETLAND. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de koerseerende 20 san-

timi roselila in een gewijzigd type: de O van het waardecijfer 
helt sterk naar links; op de vorige uitgifte is deze vertikaal 
geplaatst. 

MANDSJOEKWO. 

I l i i i i a i v p i i t i 
0|l^ïëiM^0 

k a ^ L * ^ 

Ter eere van het één-jarig bestaan 
van dezen nieuwbakken staat ver
scheen een serie van vier waarden, 
verdeeld over twee teekeningen: tro-
phee van vlaggen en het regeerings-
gebouw. 

Te melden zijn: 
1 fen, oranje. 
2 „ olijfgroen. 
4 „ rose. 

10 „ blauw. 
Beide typen in dezelfde afmetingen. 

MEXICO. 
Het Bulletin Mensuel meldt de volgende dienstzegels, op

druk Servicio / Oficial op frankeerzegels der uitgifte 1924-27 
(doorstoken): 

2 centavos, rood. 
3 „ bruin. 

20 „ blauw. 
MIDDEN-CONGO. 

Frankeerzegels in nieuwe 
teekeningen, alle in liggend 
formaat als afbeeldingen: 

1 
2 
4 
5 

10 
15 
20 
25 

c. 30 
40 
45 
50 
65 
75 
90 

iMQYEN-CONCTllk 
MMMMM 

1 franc, 
ly, francs, 
2 francs, 
3 „ 
5 „ 

10 „ 
20 „ 

Portzegels, volgens afbeel
ding: 

5 centimes, 
10 
20 
30 
45 
45 
50 
60 

1 franc, 
2 francs, 
3 ., 

Op de teekeningen zijn afgebeeld het Instituut Pasteur te 
Brazzaville, het spoorwegviaduct van Mindouli en het gouver
nementspaleis te Brazzaville. 

De complete serie werd ons nog niet getoond; de waarden 
worden derhalve ondej voorbehoud gegeven. 

Maison Fischer te Parijs dank voor toezending. 

MOCAMBIQUE. 
In het koerseerend type van Portugal, doch met den lands-

naam Mozambique, zijn te melden de frankeerzegels: 
45 centavos, 'lichtblauw. 

1 escudo 40, blauw. 
5 escudos, groen. 

10 „ bruin. 
20 „ oranje. 

MORVI. 
Frankeerzegel in het koerseerend, verkleind type: 

2 annas, violet. 

PARAGUAY. 
Luchtpostzegel in nieuwe teekening, waardecijfer, geflan

keerd door bladeren van de koffiestruik: 
20 centavos, blauwgroen. 

PERU. 
Frankeerzegel in het type van de nieuwe 1 sol (standbeeld 

van Bolivar): 
15 centavos, blauw. 

PERZIE (April 1933). 
Verdere waarden in het nieuwe Pahlavi-type: 

5 dinars, bruin. 
10 „ blauw. 
15 „ grijs. 
90 „ karmijn. 

1 rial, karmijn en donkergrijs. 
1 „ 20, blauwgrijs en karmijn. 
2 „ blauwgroen en bruinlila. 
5 „ biuinlila en oranjerood. 

De rial-waarden zijn gedrukt in grooter formaat, met de 
beeltenis „en face". 

POLEN. 
Ter herinnering aan de 

het vorige jaar gehouden 
Europeesche rondvlucht, die 
gewonnen werd door den 
Poolschen vlieger Zwirko en 
den waarnemer Wigura, ver
scheen een speciaal fran
keerzegel: 

30 groszy, lichtgroen. 
Het afgebeelde vliegtuig 

is de SP.AHN, waarmede de 
vlucht volbracht werd. 

' Het papier draagt het 
watermerk posthoren. 

PORTUGAL. 
Opdruk C l . C l . / Portugal / 1933 op portvrijdomszegel van 

1933, groen en rood (Sociedade de Geographica de Lisboa). 
Naar verluidt is de oplaag beperkt tot 4000 stuks. 
PORTUGEESCH-INDIE. 

p i 

: 
1 

^SB 
' i 
HÉWÉjÉÉM 

PHTMH 

1 
Frankeerzegels in 

volgens afbeelding: 
1 real, geelbruin. 
2 reis, brumolijf. 
4 „ violet. 
6 „ groen. 
1 tanga, grijs. 

nieuwe teekening, 
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RUSLAND. 

^^f^immfßi'm 

» . . . — ■ . . ^ . . . . . 

ÉMÉ«É«ÉMÉÉiÉMÉ«ÉÉMÉM 

Frankeerzegel in bovenstaande teekening, portret van 
Maxim Gorki: 

35 kopeken, blauw. 
Op 21 Maart j.1. werd te Leningrad een postzegeltentoon

stelling gehouden. Voor deze gelegenheid overdrukte men de 
zegels der Moskouer tentoonstelling (zie Februarinummer 
1933) in rood met den stadsnaam, het jaartal 1933 en waarde. 

Te melden zijn: 
30 kop. op 15 kop., bruinzwart. 
70 „ „ 35 „ blauw. 

Herinneringszegcls, 50e sterfdag van Karl Marx: 
3 kopeken, lichtgroen. 

10 „ donkerbruin. 
35 „ donkerlila. 

Deze bekende socialistische schrijver werd te Trier geboren 
(afgebeeld op de 3 kopeken, met den toelichtenden tekst: Hier 
werd K. Marx geboren). Eigenlijk heet de familie, waarvan 
Marx afstamt, Mordechai; zijn vader was een joodsch advo
caat. De jonge Marx studeerde te Bonn en Berlijn rechtsweten
schappen, geschiedenis en filosofie. Hij begaf zich in de jour
nalistiek; door zijn radikale geschriften moest hij telkens van 
woonplaats veranderen. Zoo woonde hij o.a. te Parys, Brussel, 
Bazel en ten laatste te Londen, v/aar hij op 17 Maart 1883 
overleed. Hij werd begraven op het Highgatekerkhof. Op de 
10 kopeken (staand formaat) is zijn laatste rustplaats weer
gegeven met den tekst „Londen. Grafsteen van K. Marx). 

De zegels zijn vervaardigd op de Russische staatsdrukkerij 
op papier met het watermerk Griekschen rand. 

SAN MARINO. 
Voor de frankeering 

van de met het luchtschip 
„Graf Zeppelin" naar 
ZuidAmerika te verzen
den correspondentie wer
den onderstaande waar
den der luchtpostserie 
V in 1931, in gewijzigde 
kleuren, voorzien van een 
opdruk als afbeelding en 
waarde. De opdruk werd 
aangebracht in zwart of 
blauw. 

op 50 centimes, oranje. 
olijf, 

blauw, 
lires, bruin. 

„ karmijn. 
„ groen. 

80 
1 lire, 
2 

10 
3 

SPANJE. 
Frankeerzegel met den kop van den staatsman Zorilla, in 

1870 president van den staatsraad, daarna leider van de 
iepublikeinsche partij: 

25 centimes, karmijn. 
Geen controlecijfer op de achterzijde. 
Door deze uitgifte zal wel een einde komen aan dezelfde 

waarde met het portret van Pablo Iglesias, welke aanleiding 
tot verwarring gaf met de 30 centimes. 

In nieuwe teekening, groot liggend formaat, is te melden 
de expressezegel: 

20 centimes, rood. 
Het zegelbeeld stelt een gevleugelde vrouw voor met drie 

paarden. 
TIMOR. 
In het nieuwe type van PortugeeschIndië, doch met den 

landsnaam Timor, zijn te melden de frankeerzegels: 
'A avo, lichtbruin. 

1 „ sepia. 
2 avos, blauwgroen. 
3 „ lila. 
4 ., zwart. 
5 „ grijs. 
6 „ bruin. 
7 „ karmijn. 
8 „ lichtblauw. 

10 „ oranjerood. 
12 „ blauw. 
14 „ olijfgroen. 
15 „ lilarood. 
20 „ oranje. 
30 „ groen. 
40 „ violet. 
50 „ bruinolijf. 
3 patacas, blauwgroen. 
5 „ donkerviolet. 

VATICAANSCHE STAD. 
Gelegenheidszegels, opening van het 

Heilig Jaar: 
25110 c, groen. 
75415 „ rood. 
80 + 20 „ bruinrood. 

1 1. 25125 c, ultiamarijn. 
De 75 c. is gedrukt m de teekening der 

25 c, de 1 1. 25 in die der 80 c. Beide 
zegelbeelden zijn afkomstig van professor 
E. Friderici. 

De tekst om het kruis luidt: O Crux Ave 
Spes Unica". 

De zegels zijn gedrukt door het Institut 
de Gravure te Parijs. v. B. 

lNieii\Vc Uitgiften 

ANTIGUA. 
Het onverkochte restant der herinneringsserie van 1932 

— Yvert nrs. 6473 — werd dezer dagen vernietigd. 
ARGENTINIË. 
De luchtpostzegels van 1928 zullen voortaan mede kunnen 

worden benut voor de frankeering van de gewone correspon
dentie. Zij zullen niet verder worden gedrukt. 

BELGIË. 
Onze getrouwe correspondent, ir. Van Caspel te Laeken, 

meldt ons het volgende: 
Restanten zegels Card. Mercier. — Het dagblad „La libre 

Belgique" maakt bekend, dat de onverkocht gebleven zegels 
Card. Mercier niet zullen worden teruggenomen door de stich
ting, maar verbrand, gelijk met de 20.000 overgebleven stellen 
Orval geschiedde. 
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La Revue Postale van 1 Mei meldt: Steun der werkloozen. 
Om de drukkende lasten der regeering te verlichten, zal men 
zich wenden tot de postzegelverzamelaars door het uitgeven 
van een stel van 12 zegels, dat over drie maanden zal ver
schijnen en door de eerste Belgische kunstenaars zal worden 
gestoken. De reeks zal den naam dragen: Ten bate van het 
werkloozenfonds in België" en zal volstrekt beperkt blijven tot 
20.000 series, vooraf te bestellen bij den „Agent comptable 
des postes", Brussel-Centraal. De beschrijving der afbeeldingen 
en de toeslag op elk der zegels zullen later worden bekend 
gemaakt, maar besloten is reeds, dat het formaat ongeveer 
zal overeenkomen met dat der Orval-zegels. 

Nieuw gelukstelegram. — Het nieuwe formulier, hetwelk 
onlangs in gebruik werd genomen, is afkomstig van den 
schilder Albert Pinot; het stelt voor een ruiker rozen, die met 
groote tederheid van kleur zijn weergegeven. Hiermede wordt 
op uitstekende wijze de groep vermeerderd van de geluks
telegramformulieren op het oogenblik in gebruik, en achter
eenvolgens ontworpen door Constant Montald, Herman Richir, 
Amédée Lynen en Fernand Toussaint. Dit nieuwe type ver
meerdert de verscheidenheid en maakt het mogelijk, bij een 
feestelijke gebeurtenis vijf verschillende verluchte geluks
telegrammen te bestellen. 

Weldadigheidszegels. — De Vereeniging ter bestrijding der 
tuberculose, alhier, verspreidt een prijscourant der liefdadig-
heidszegels, door haar uitgegeven, en noteert: 

Uitgifte 1928, kathedralen, een compleet stel, frs. b. 30,—. 
Uitgifte 1929, landschappen, uitverkocht. 

Uitgifte 1930, kasteelen, frs. b. 20,—. 
Uitgifte 1931, koningin Elisabeth, frs. b. 22,50. 
Uitgifte 1932, sanatorium, frs. b. 25,—. 
Met 10 pet. rabat voor handelaren. 
Deze prijzen zijn veel hooger dan de winkelprijzen, die tegen

woordig allerhoogst zijn: kathedralen frs. 16,—; landschappen 
frs. 25,—; kasteelen frs. 17,—; koningin frs. 20,—; sanatorium 
frs. 20,—; alles postfrisch. 

BRAZILIË. 
Naar verluidt bestaat het voornemen ter gelegenheid van 

het te houden theologisch congres te Rio Petro een serie uit 
te geven in de waarden 100, 200 en 600 reis, waarop enkele 
Braziliaansche kerken zullen worden afgebeeld. 

DUITSCHLAND. 
Het „Amtsblatt des Reichspostministeriums" geeft in het 

nummer van 11 April j.1. nadere bijzonderheden over de nieuwe 
frankeerzegels. Deze zullen worden gedrukt in de waarden 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 en 100 pfennig, 
alle in het Hin^lenburg-type (kop in medaillon). Het midden
stuk voor de vier laatste waarden wordt gedrukt in zwart. 

ESTLAND. 
In Juni a.s. vindt te Tallinn een jubileumzangersfeest plaats, 

voor welke gewichtige gelegenheid een serie van drie speciale 
zegels verschijnen zal. 

GRIEKENLAND. 
Binnenkort verschijnen zeven luchtpostzegels, vermoedelijk 

in de waarden 50 lepta, 1, 2, 5, 10, 25 en 50 drachmen. O.a. 
worden er op afgebeeld Icarus en de Acropolis. 

HONGARIJE. 
De in Augustus a.s. te Godollo (nabij Budapest) te houden 

bijeenkomst of „jamboree" van internationale padvinders, zal 
o.m. „gevierd" worden door de uitgifte van een speciale serie. 

IJSLAND. 
Binnenkort verschijnen vier zegels, waarvan de extra-op

brengst ten goede komt, deels aan het reddingswezen, deelt 
aan de ondersteuning van behoeftige ouden van dagen en 
kinderen. Naar de Berner Briefmarken Zeitung bericht, zal de 
serie bestaan uit de waarden: 

10-1-10 aur, reddingsboot. 
20-1-20 „ spelende kinderen. 
35-J-35 „ redden van schipbreukelingen. 
50-J-25 „ oude visschers aan het strand. 

LIECHTENSTEIN. 
De kinderzegels 1932-1933 wetden ultimo Februari j.1. buiten 

verkoop gesteld. Naar Senfs lil. Briefmarken Journal meldt, 
zouden de volgende aantallen verkocht zijn: 10 rappen 35036 
stuks; 20 rappen 34129 stuks; 30 rappen 33457 stuks. 

OOSTENRIJK. 
In het Februari-nummer vermeldden wij de verschijning van 

de ski-serie in een oplaag van 50000 stuks. Het jongste Bulle
tin Mensuel geeft thans een nauwkeuriger opgaaf, waaruit 
blijkt, dat van de 12 en 30 groschen elk 50000, van de beide 
andere waarden elk 80000 stuks werden gedrukt. 

POLEN. 
Ter gelegenheid van de in de tweede helft dezer maand te 

Torun (Thorn) te houden postzegeltentoonstelling zal een spe
ciaal zegel verschijnen in de waarde en teekening als de 60 
groszy blauw, vermeld op blz. 22 van het Februari-nummer. 
Het zegel zal evenwel worden gedrukt in rood in een oplaag 
van 80000 stuks. De verkoopwaarde zal 1 zloty bedragen. 

Het Bulletin Mensuel meldt, dat in Juli a.s. een tweetal 
zegels wordt uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking 
van den 400en sterfdag van den beeldhouwer Witstwosz. 

REUNION. 
Naar L' Echo de la Timbrologie meldt, zal binnenkort een 

serie frankeerzegels van 22 waarden verschijnen ter ver
vanging van de koerseerende. De druk ervan zal worden op
gedragen aan het Institut de Gravure te Parijs, wat doet 
verwachten dat we thans iets beters zullen krijgen dan waar
op de Fransche koloniën de verzamelaars de laatste jaren 
hebben getracteerd. 

SIERRA LEONE. 
Binnenkort is het een eeuw geleden, dat de slavernij in deze 

kolonie werd afgeschaft. Plannen bestaan dit feit te her
denken door de uitgifte van een speciale serie. 

SYRIË. 
Binnenkort verschijnt een serie ter herinnering aan den 

Arabischen wijsgeer Aboul Ala el Mouarri. 
TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Die Postmarke meldt, dat de baarfrankeering van postpak

ketten opgeheven wordt, waardoor men frankeerzegels in de 
waarden 15, 20, 30 en 50 kronen verwachten kan. 

Volgens dezelfde bron zal een tweetal zegels in de waarden 
50 heller en 1 kroon verschijnen ter herinnering aan Pribina, 
den man, die het Christendom in het land verbreidde. 

URUGUAY. 
Ter gelegenheid van de a.s. opening der luchthaven te Mon

tevideo zal een speciale serie verschijnen. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMMERIKA. 
Binnenkort verschijnt een zegel ter herinnering aan de 

vredesproclamatie van Newburgh in 1783. 
Het zegelbeeld zal een reproductie zijn van Hasbrouck 

House, waar het hoofdkwartier van George Washington ge
vestigd was. 

Voorts zullen op 1 Juni a.s. twee zegels worden uitgegeven 
ter gelegenheid van de opening der wereldtentoonstelling te 
Chicago. 

ZUID-APRIKAANSCHE UNIE. 
Stamp Collecting deelt in een van de laatste nummers mede 

dat het voornemen bestaat gedurende de vijf eerstvolgende 
jaren elk jaar een serie van drie waarden uit te geven (1, 2 en 
3 pence), welke belast zullen zijn met een toeslag van 50 pet. 
Hieruit verwacht men de kosten te kunnen bestrijden voor een 
monument ter nagedachtenis aan de „voortrekkers". De ont
hulling van dit monument hoopt men te kunnen doen plaats 
vinden in 1938, samenvallende met de 100-jarige herdenking 
van den slag bij de Bloedrivier. 

V. B. 

♦ PhUateliaten^ wekt Uw ongeorganiseerde kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting hij een vereeniging. 
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Nederland! 
er 

Overzeesche 
Geweslen 

NEDERLAND. 
Het Vredeszegel verschijnt 18 Mei. 
Te beginnen met 18 Mei zal op de postkantoren een bij

zonder postzegel verkrijgbaar worden gesteld ter bevordering 
van de verbreiding van de vredesgedachte. Met opzet is de 
datum van den „Volkenbondsdag", 18 Mei, gekozen, omdat 
deze dag reeds versciieidene jaren internationaal herdacht 
wordt door alle organisaties welke ijveren voor Volkenbond en 
vrede. Men is tot dezen datum gekomen omdat in 1899 de 
eerste Vredesconferentie op dien dag geopend werd. 

Het zegel is vervaardigd naar een ontwerp van den heer 
P. A. H. Hofman te 's-Gravenhage, en behoorde tot een der 
drie ontwerpen, die op de nationale prijsvraag voor het ont
werp van een Nederlandsch vredespostzegel een premie ver
wierven. 

Bij het ontwerpen van het vredeszegel heeft bij den ont
werper de gedachte voorgezeten, het doel der uitgifte, n.l. 
het bevorderen der verbreiding van de vredesgedachte „op 
zinrijke maar ook voor buitenlanders verstaanbare wijze tot 
uitdrukking te brengen". 

Het gebroken zwaard, de vredesduif, de beide driehoeken in 
hun bij zonderen stand, de omcirkeling van de duif, van welke 
uit de beide stralenbundels hun schijnsel als dat van de ver
heven vredesgedachte over de wereld doen schijnen, zijn voor 
ieder wereldburger duidelijk sprekende symbolen. 

Boven aan het zegel is in de twee vrijkomende hoeken in 
duidelijke letters en cijfers de waarde van het zegel aange
geven, terwijl onderaan „Nederland", het land van herkomst, 
is vermeld. 

Het zegel is in blauwe kleur uitgevoerd, en gedrukt in 
rotogravure. In het vorige nummer werd de afbeelding op
genomen. 

Het zegel wordt zonder toeslag verkocht; het wordt door
loopend verkrijgbaar gesteld en v e r v a n g t h e t z e g e l 
v a n 12'A c e n t v a n de g e w o n e s e r i e . Het gewone 
zegel van 12 J4 cent zal alleen op speciaal verzoek worden ver
kocht. Voorloopig echter zullen, om de nog aanwezige voor
raad daarvan op te gebruiken, op de postkantoren o ni d e n 
a n d e r e n d a g vredespostzegels en gewone postzegels van 
12'A cent worden verkocht. 

De zegels worden ook aangekondigd bij Dienstorder H 288 
van 3 Mei, waarin nog vermeld staat dat gewone zegels van 
12 >2 cent bij gebleken behoefte bij den controleur te Haarlem 
kunnen worden aangevraagd; voorloopig zal het laatstge
noemde zegel dus nog v/el niet uitgestorven zijn. 

Wij dienen af te v/achten of het vredeszegel in het gewone 
kleine formaat zal verschijnen, en daarom ook met rolperfo-
ratio zal uitkomen. 

DP Willem de Zwijger-zegels. 
Two2 nieuwe plaatnummers zijn voor den dag gekomen, te 

weten: 
IK' cent: plaat 4. 
6 cent: plaat 4. 
De komende Reddingzegels. 
Naar wij vernemen zullen binnenkort verschijnen de in het 

vooruitzicht gestelde reddingzegels, die de gebruikelijke 
tweede toeslagserie voor dit jaar zullen vormen. De extra
opbrengst komt ten goede aan het Nederlandsche redding
wezen. 

Hoogere waarden luchtpostzegels. 
Blijkens de vereenigingsverslagen wordt hier en daar de 

komende uitgifte van zegels van 10 en 15 gulden, speciaal met 
het oog op de luchtpostbrieven en -pakketten naar Indië, ge
heel overbodig geacht. 

Men maakt er ons opmerkzaam op, dat er in Amsterdam 

verscheidene kantoren zijn, die wekelijks eenige brieven ver
zenden en ontvangen, waarop 9 tot 16 gulden aan porto zit. 
Daarnaast komen dan de postpakketten nog. Billijkheidshalve 
mag dit wel eens vermeld worden, hoe onaangenaam de uit
gifte ook is voor verzamelaars van Nederland-ongebruikt. 
Gestempeld zullen deze waarden na korten tijd wel vrij al
gemeen voorkomen, in verband met de frankeering bij abon
nement. 

Een onbekende tanding van de 15 cent blauw en rood! 
Een zeer interessante ontdekking werd gedaan door den 

heer Van Otterloo, die onlangs in een rondzending een zegel 
van 15 cent blauw en rood vond, waarvan de tanding zijn aan
dacht trok. Bij nameten bleek deze 11:11>< te zijn, welke tan
ding noch bij de 15 cent, noch bij een van de andere waarden 
van deze serie, die in 1920 met grove tanding verschenen, 
bekend was. 

Het zegel werd ter keuring opgezonden; dr. Frenkel schreef 
erover: „In antwoord op uw schrijven deel ik u mede, dat in-
liggend zegel Nederland 1920 15 cent tanding 11:11^ on
gebruikt echt is en nog nooit eerder door mij gezien." 

Het is wel merkwaardig dat de 15 cent met grove tanding, 
waarvan door ieder Nederland-verzamelaar toch wel eens 
exemplaren nagemeten zullen zijn, ter onderscheiding van 
11^:11 en \iy,:\\y,, nog nooit met de nieuw-ontdekte tanding 
is aangetroffen. Wij zijn zeer benieuwd of de lezers nog meer 
exemplaren aan het lichl zullen brengen, en houden ons aan
bevolen voor bericht. 

Nieuwe oplaagletters. 
21 y, cent E; 40 cent M. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
21 y cent E: 402, tanding Gl. 
40 cent M: 404, „ Gl 
De heer C. Jansen maakt er ons opmerkzaam op, dat plaat-

nummer 388 uit 387 is gecorrigeerd, een vergissing dus die 
men bijtijds ontdekt heeft. 

Afwijkingen. 
In de eerste plaats hierbij de afbeelding van de in het vorige 

nummer beschreven afwijking van de 2 cent, waar door het 
gevouwen zijn van een hoek tijdens het drukken een „gehal
veerd" zegel van 2 cent is ontstaan. 

In de 100e veiling-Rietdijk komt een blok van 16 voor van 
de 5 cent rood uitgifte 1898, dat ook aan de achterzijde be
drukt is, en wel niet als spiegeldruk, maar normaal. De druk 
aan de achterzijde staat scheef ten opzichte van die van de 
voorzijde. Een merkwaardig stuk. 

Verder bevat deze veiling een opdruk 2 o\> ly, cent van 1923, 
waarbij van het oorspronkelijke zegel van 1J4 cent een deel 
niet is afgedrukt; de opdruk 2 et. is volledig. 
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NED.-INDIE. 
De 12'A cent Willem de Zwijger verscheiien. 

Op 18 April in Indië en 29 April hier 
te lande is het zegel van 1234 cent ter 
herinnering aan den geboortedag van 
Willem van Oranje in 1533 verschenen. 
Met de verstrekking in Indië is de noo-
dige haast gemaakt. In postpakketten 
werden de vellen per vliegtuig naar 
Marseille gezonden; de boot arriveerde 
op 3 3 April te Tandjong Priok, en dien-
zelfden avond nog werd de voorraad in 
Bandoeng uitgezocht. Den volgenden 
ochtend werden ze met de expres over 
Java verzonden en, niettegenstaande 
alle Zondagen daartusschen, waren ze 
Dinsdag daarop op alle kantoren van 
Java verkrijgbaar, en ook nog op enkele 

hoofdplaatsen van de buitenbezittingen, waarheen toevallig 
nog een boot of vliegtuig ging, zooals Makassar en Medan. 
Een kranige prestatie. 

Het zegel vertoont hetzelfde portret als de Nederlandsche 
6 cent; de rotogravure-druk laat de bijaonderheden van de 
teekening niet zoo mooi uitkomen als de staalgravure. De 
achtergrond is egaal inplaats van geruit; het Inschrift „Natus 
1533" is iets grooter dan op het Nederlandsche zegel. De af
metingen zijn dezelfde. De kleur is oranje; een uit Indië ont
vangen exemplaar was wat bleeker (en had wat onscherper 
teekening) dan het in Nederland gekochte. 

De tanding is 1234 (lijntanding). Het zegel is gedrukt in 
vellen van 200 stuks, 10 horizontale rijen van 20 zegels. Langs 
de zijkanten de telcijfers 1-10 resp. 10-1; op boven- en onder
rand eveneens telcijfers, iets nieuws op dit gebied. Boven de 
cijfers 1-20, onder 20-1. Geen plaatnummers. 

Het zegel is gedrukt op geprepareerd papier; de kleur laat 
heel gemakkelijk los, dus voorzichtigheid is met afweeken 
geboden. 

Evenals in Nederland is het jubileumzegel tot 31 December 
verkrijgbaar; andere zegels van deze waarde worden alleen 
op speciaal verzoek verstrekt. 

Aan verschillende lezers in Indië vriendelijk dank voor de 
spoedige toezending! 

Het Handelsblad bevatte het volgende Aneta-bericht: 
„Batavia, 3 Mei. De Indische Postdienst verzocht aan de 

Nederlandsche zusteradministratie telegrafisch, ten spoedigste 
nieuwe herdenkingszegels van Willem de Zwijger toe te zen
den, aangezien de huidige te afwaschbaar zijn om blijvend in 
gebruik te worden gesteld." 

Wij dienen af te wachten of dit verzoek, als er aan voldaan 
is, philatelistische gevolgen zal hebben, m.a.w. of er tusschen 
ongebruikte zegels van beide oplagen verschil zal blijken te 
bestaan. Het drukken van rotogravure-zegels met loslatende 
kleur blijkt niet eenvoudig te zijn: eerst de 1234 cent in het 
nieuwe koninginnetype, waarvan de kleur in het geheel niet 
losliet, nu de 123^ cent Willem de Zwijger, die al te veel 
loslaat. 

Nogmaals de kopstaande 1234 op 20 cent. 
Het steeds lezenswaardige „Postzegelblad voor Indië" bevat 

in het April-nummer het volgende stukje over den kopstaanden 
opdruk: 

„Wij waren in de gelegenheid ,deze zegels te zien, zoowel 
afzonderlijk als in blok. Het is ons daarbij opgevallen dat de 
opdruk van een zeer oranje-kleurige verf is, in tegenstelling 
met de gebruikte karmijnkleur. Op de foto was dit niet te 
constateeren, omdat rood op de fotografische plaat een diep
zwarte afdruk geeft, terwijl blauw, de zegelkleur, juist zeer 
weinig op de plaat inwerkt. Verder is de opdruk korrelig en 
niet zoo gelijkmatig als op de normale zegels. In ieder geval 
is de opdruk afkomstig van de origineele steen, het is slechts 
de vraag langs welken weg. Wij zagen een opdruk, afge
nomen van een spiegeldruk, zooals er zoo velen bij deze op
druk voorkomen, aan de achterzijde nat gemaakt en kopstaand 
op een 15 cent blauw overdrukt. De kleur der alzoo gemaakte 
opdruk kwam juist overeen met die van de kopstaande zegels, 
die ons getoond werden, terwijl ook dezelfde korreligheid op

trad. Een blok werd ter onderzoek opgezonden aan het repro-
ductiebedrijf van den Topografischen Dienst; wij komen op 
dit belangrijke onderwerp nog nader terug." 

De beroering over deze kwestie schijnt in Indië nogal groot 
te zijn, naar dr. Borel ons schrijft. In tegenstelling met wat 
in het bovenstaande stukje tusschen de regels door te lezen is, 
meent dr. Borel dat de zegels van het gevonden vel wel dege
lijk echt zijn. De zaak wordt nader onderzocht; wij hopen voor 
de bezitters dat er een onderscheidingsmiddel tusschen echte 
en niet-echte kopstaande opdrukken gevonden zal worden. Wij 
hebben zelf ook de proef genomen; een spiegeldruk van de 
normale 1234 op 20 cent werd, natgemaakt, omgekeerd op een 
ander zegel gelegd, waardoor een zeer geslaagde kopstaande 
opdruk ontstond. 

Ook van den heer Van Otterloo ontvingen wij in dank nog 
een bijdrage over de kwestie. De heer v. O. heeft na het ver
schijnen van het zegel in Indië duizenden halve vellen na
gezocht op eventueele afwijkingen, en vond a 11 ij d de opdruk 
in donker karmijn, nooit korrelig, maar steeds glad en glan
zend. Zegels uit alle deelen van den archipel waren eveneens 
altijd met de opdruk in karmijn. Bij het zelf vervaardigen van 
kopstaande opdrukken ontstaan gomvlekken op de voorzijde, 
die niet gemakkelijk weer te verwijderen zijn, verder is de 
valsche opdruk met water weer gemakkelijk te verwijderen. 
De heer v. O. acht het verder een onmogelijkheid, van spiegel-
drukken groote blokken behoorlijke kopstaande opdrukken te 
maken. 

Het een en ander is de oorzaak, dat de kopstaande 1234 op 
20 cent op het oogenblik reeds voor ƒ 5,— wordt verkocht! 

De nieuwe serie. 
De lagere waarden in de nieuwe teekening zullen nog wel 

eenigen tijd op zich laten wachten, daarvan zijn de proeven 
nog niet eens in Indië ontvangen. Over de zegels van 1234 cent 
en hooger ontvingen wij van dr. Borel in dank het volgende 
officieele nieuws. 

Bij voortgezet onderzoek is gebleken, dat aan de gelijktijdige 
desiderata van: rotogravuredruk in brillante kleuren en waar
borgen tegen herhaald gebruik door afwasschen van de stem
peling, tot nu toe het beste werd voldaan door loslatende roto
gravuredruk van getemperde gevoeligheid ,waarbij bovendien 
voor een aantal kleuren, die zich daartoe leenden, een matige, 
doch blijvende kleursverandering intreedt bij eenigszins lan
gere inwerking van vocht. 

De gevoeligheid is zoo afgestemd, dat bij normaal gebruik 
geen hinder wordt ondervonden, doch bij wegwasschen van de 
stempeling beschadiging optreedt. Mochten hieraan in de prak
tijk blijken bezwaren te kleven, dan kan die gevoeligheid naar 
wensch nog meer worden getemperd. 

Huldiging Mas Pirngadie. 
Op 15 Maart j.1. herdacht Mas Pirngadie den dag, waarop 

hij voor 35 jaar in gouvernementsdienst trad, terwijl hij tevens 
's lands dienst ging verlaten. Naar aanleiding daarvan werd 
hij te Batavia gehuldigd. 

Mas Pirngadie is een bekend inheemsch kunstschilder, die 
zooals men weet de teekening maakte voor de Indische lucht
postzegels van 1931 en voor de Leger-des-Heils-zegels van 
het vorig jaar. 

SURINAME. 
De 6 cent Willem de Zwijger ver
schenen. 
Op 29 April was het jubileumzegel 

van Willem van Oranje aan de Neder
landsche verzamelaarsloketten voor het 
eerst verkrijgbaar. Waarde 6 cent, 
kleur oranje, lijntanding 1234. 

Het zegel is gedrukt in rotogravure, 
in vellen van 100 stuks. Boven- en 
onderrand blanco; op de zij randen tel
cijfers. Het zegel is, voor zoover wij 
zien kunnen, op geprepareerd papier 
gedrukt. 

Ook dit zegel zal tot 31 December 
van dit jaar in de plaats van het ge
wone zegel van 6 cent worden gebruikt. 
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CURACAO. 
De 6 cent Willem de Zwijger ver
sehenen. 
Ook het 6 cent jubileumzegel van Cu-

ragao was op 29 April aan de verzame-
laarsloketen hier te lande verkrijgbaar. 
Hierbij de afbeelding; in afwerking, 
velgrootte, enz., komt het geheel over
een met het hierboven beschreven zegel 
van Suriname. 

NEDERLAND, 
Als nieuw ontdekte particuliere briefkaarten zijn te melden: 

7.II.C. G. Kroon & Co. / Koloniale waren / Hilversum. 
lO.II.d. Zwolsche Biscuitfabriek v/h onder de firma E. Hel

der & Co., Zwolle. 
Den heer Costerus dank ik vriendelijk voor zijn opmerkingen 

op blz. 72. Op enkele hiervan hoop ik later terug te komen. 
De Eindhovensche „vervalsching" is in mijn handleiding op
genomen op blz. 40, regel 6 en 7 van onder. Op blz. 17 laatste 
regel verzoek ik den bezitters der handleiding 5>2 te ver
anderen in 7 en op blz. 18 eerste regel het cijfer 7 te ver
anderen in 5J4. Bij de correctie bemerk ik nu verder, dat de 
zetter bij briefkaart nr. 1 op blz. 10 een fout heeft laten staan. 
Briefkaart 1 heeft n.1. slechts 3 en geen 4 streeplijnen, hetgeen 
gewijzigd moet worden. 

BUITENLAND. 
BULGARIJE. 
In het formaat 350:66 verscheen een postwissel-formulier 

van 1 lev. zwart op wit papier met den kleinen koningskop 
naar links. 

DUITSCHLAND. 
Het blijkt, dat de nieuwe tekstindeeling, welke beschreven 

is in de Maart-aflevering, voortaan de normale indeeling voor 
de briefkaarten zal zijn. In dit type zijn als nieuw te melden 
de briefkaarten: 5 pf. lichtgroen en 6 pf. grijsgroen, beide 
met het Hindenburg-medaillon in den stempel, zoomede 6 pf. 
olijfgroen (Ebert). De twee eerste zijn ook getand te ver
krijgen, hetgeen niet het geval zal zijn met de Ebert-kaart. 
Bij alle zeemkleurig karton. 

Van de prentbriefkaarten serie Ebert 6 pf. donkergroen zijn 
alsnog verschenen: Bochum - Rathaus; Bochum - Ruhrtal mit 
Burg Blankenstein; Braunschweig - Burgplatz: Schlosz Lud
wigsburg - Nordfront / Ludwigsburg - Heilbad Hoheneck 
(Wurtemberg); Marburg a. d. Lahn / Blick auf Universität 
und Schlosz; Das tausendjährige Merseburg. Tausendjahr
feier 21-27 Juni 1933; Münster, Westfalens schöne Haupt
stadt; Seestadt Wismar; Wuppertal - Schwebebahn / Besucht 
die Groszstadt Wupertal im Bergischen Land. 

Voorts zijn met den nieuwen medaillonstempel van Hinden-
burg 6 pf. donkergroen te melden de prentbriefkaarten: 
Baden-Baden, das Heilbad im Schwarzwald / Paradies-
Anlagen; Baden-Baden, das Heilbad / Teilansicht; Darmstadt 
- das Porzellan-Museum; Darmstadt - Stadion der Technischen 
Hochschule; Göttingen, Universitäts- und Gartenstadt, der 
Mittelpunkt Süd-Hannovers; Guben, die Garten- und Blüten
stadt; Habelschwerdt (Grafschaft Glatz) / Die malerische 
Bergstadt; Nordhausen, die tausendjährige Stadt am Harz / 
Das neue Museum im Botanischen Park; Nordhausen, die 
tausendjährige Stadt am Harz / Das neue Stadttheater. 

Ten slotte is nog uitgegeven een groot formaat kaart van 
6 pf. donkergroen met Frederik den Groeten in medaillon in 
den stempel.' Nagenoeg de geheele linkerhelft is ingenomen 
door een afbeelding van de kerk te Postdam met het volgende 

onderschrift: Zur Erinnerung an die Feier in der Garnison
kirche zu Potsdam aus Anlasz der Eröffnung des Reichstags 
21 März 1933. Een rechthoekige 3 mm. breede rand van eiken
bladeren omvat de kaart. 

ITALIË. 
Via Berlijn verneem ik de uitgifte van een nieuwe prent-

briefkaart van 30 c. bruin op zeemkleurig karton met den kop 
des konings en face en een groot wapen op de adreszijde. 
Links bevindt zich loodrecht staand, door een streep van het 
andere deel gescheiden, een afbeelding van de koninklijke 
hoogere school te Pisa. Het beeld is aan beide zijden geflan
keerd door fascistenbundels, er onder staan de jaartallen 
1810-1932. Boven de afbeelding staat A. XI. E. F., terwijl 
geheel onderaan nog een opschrift aanwezig is waarvan de 
vertaling luidt: Het paleis der ridders van den heiligen Ste-
fanus, vernieuwd in de 16e eeuw, thans zetel van de Konink
lijke hoogere school te Pisa. 

OOSTENRIJK. 
Ook de prentbriefkaartenserie op de kaart van 24 gr. (ade

laarstempel), lila op roomkleurig karton, zag het licht. Het 
zijn er maar 50 verschillende. 

RUMENIE. 
Verschenen is een omslag van 4 lei steenrood op blauw 

papier in het formaat 161:113. De oude koningskop nog in den 
stempel. Verder een postwisselformulier van 3 lei rood op 
wit, in het formaat 148:106. De stempel vertoont den kleinen 
kop van koning Carol in cirkel. Eindelijk nog een nieuwe 
prentbriefkaartenserie van 6 lei, bruin, met in den stempel 
de kleine koningskop naar rechts. De kaarten dragen een sier-
omlysting, een loodrechten deelstreep en een vierregeligen 
tekst. Voorloopig ( ?) zijn nog pas 16 kaarten bekend, te weten 
Croix sur Ie Caraiman; Hotel ä Calimanesti; Hotel Palace ä 
Govora; Le casino de Constanta; Le chateau de Bran; Le 
chateau „Peles" ä Sinaia; Le chateau-fort de Rasnov; Le 
chateau-fort d' Hotin; Le Danube a Gazane; Les bains d' Ocna 
Sibiului; Musée militaire du pare Carol ä Bucarest; Palace 
Hotel ä Sinaia; Salines de Uicara; Sondes dans la region 
pétrolifère Moreni; Vue de Busteni; Vue de Calimanesti. 

RUSLAND. 
De heer Beckhaus, de verzorger van de rubriek Neuheiten in 

Die Ganzsache, deelt mij mede, dat van kaart nr. 55 (boer) 
ook bekend is A 18574 van het jaar 1928 en van het jaar 1929 
de propagandakaarten A 42716 en A 44374. Van de kaart 
nr. 60 (drie koppen) is een grooter aantal bekend dan ik reeds 
opgaf; ik rectificeer daarom mijn melding van Maart als 
volgt:"l541 (6), 1543 (3), 1545 (3) en 1547 (3). Van de kaart 
nr. 64 roodgardist 1929 zijn verder te melden de nummers 
60485, 61661, 62411 (2) en 62909 (2), zoomede van dezelfde 
kaart maar van het jaar 1930: 27, 831 (3), A 831; 2323; 
2661 (2), 3885 (2), 4035, 4215, 4507 (2), 4585 (2), 6693 (2), 
7643 (2) en 7649. De door mij gemelde kaart nr. 60185 be
staat niet; dat was een drukfout en moest zijn 60485. Ook de 
kaart 1930 berust op een vergissing. Op de door mij bedoelde 
kaart komt het getal 1930 tweemaal voor, waardoor bij ver
gissing een dezer twee voor het kaartnummer werd aangezien. 
Die kaart draagt de aanduiding 5/XII 1930 en een voorstelling 
van een luchtschip en een tank en moet volgens verkregen 
inlichtingen geacht worden te zijn nr. 6 van de doorloopend 
genummerde serie. Ook nr. 5, 45 en 136 worden mij uit Berlijn 
gemeld, terwijl schijnt vast te staan dat 122 en 123 niet zijn 
of worden uitgegeven. Ten slotte nog een verbetering: van 
kaart nr. 7711 bestaan maar 2 verschillende soorten, terwijl 
ik er 3 vermeldde, wegens verschil in kartonkleur. 

Amsterdam. Tijdens het congres van den Centralen Bond 
van Nederlandsch P.T.T.-Personeel, gehouden in hotel Kras-
napolsky, van 27 t.m. 29 April j.1., werd een blokstempel ge
bruikt in den vorm van de koerseerende spoorstempels en in-
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sclj^ift CBPTTCONGRES / 28 IV 33 II / AMSTERDAM. Wij 
danken den heer M. N. Pollé voor toezending van dezen bij
zonderen gelegenheidsstempel. 

GBPTTC0N6RES 

27 IV. 33. IV 

AMSTERDAM 

* Arnhem. Van 15 t.m. 23 April j.1. waren de dwergen in 
„Musis Sacrum" en de dwerg Lucien Paron vernietigde de 
daar geposte correspondentie met een dubbelringdwarsbalk
stempel: Arnhem * MUSIS SACRUM / LILLIPUT / STAD. 

* Dordrecht. Hier kwam in de Universalmachine met rang
schikking datumuurjaar in den dagteekeningstempel de 4
regelige tekst postzegels / rechts  boven / in den hoek! / 
VLUGGER VERZENDING. 

* Apeldoorn. Het sedert 16 September 1921 bestaande hulp
kantoor Apeldoorn (De Eendracht), later tot poststation ge
degradeerd, werd omgezet in een postagentschap, waar be
halve de dagteekeningstempel met stempelnummer 2, een 
2regelige kantoornaamstempel in gebruik is APELD. (DE 
EENDRACHT) / APELDOORN, waarbij de beide verticale 
lijnen die den laatsten tijd in dergelijke stempels voorkomen, 
ontbreken. 

Tevens werd gevestigd het postagentschap Apeldoorn
Arnhemscheweg. 

Barneveld. De heer B. J. Bnma verplichtte ons door toe
zending van een typenraderstempel, gedateerd 23 VI 1930, in 
zuiver violetten inkt. 

Dienstorder 190 dd. 22 Maart 1933 luidt: 
Onvoldoend geadresseerde stukken. 
1. Door de afzenders wordt meermalen nagelaten om in het 

adres van stukken, bestemd voor plaatsen waar geen post
inrichting is gevestigd, den naam op te nemen van het kantoor 
of station vanwaar de bestelling uitgaat. Ook wordt dikwijls 
in het adres van stukken, bestemd voor uitgebreide gemeenten 
met verschillende postinrichtingen, als plaats van bestemming 
alleen de naam van de gemeente vermeld, zonder aanduiding 
van het kantoor of station dat met de bestelling is belast. 

2. Ten einde de werkzaamheden verbonden aan het na
zenden van dergelijke onvolledig geadresseerde stukken zoo
veel mogelijk te doen verminderen, verdient het aanbeveling 
de aandacht van de geadresseerden op deze aangelegenheid te 
vestigen, door op de adreszijde van de daarvoor in aanmerking 
komende stukken op het kantoor waar de nazending geschiedt, 
een stempelafdruk te doen plaatsen: „Laat Uw stukken adres
seeren: „Post . . . ."." 

3. Rubberstempels kunnen voor dit doel, waar noodig, wor
den aangeschaft door tusschenkomst van het rib. (Rijksinkoop
bureau). 

Wij houden ons beleefd aanbevolen voor vermelding van 
plaatsen, waar dergelijke stempels in gebruik zijn. 

Naar aanleiding van het in het vorige nummer vermelde 
omtrent de onderscheidingsteekens in de stempelsluitmachines 
van het Centraal Postgirokantoor te 'sGravenhage deelt de 
heer Benders ons mede dat hij nog bezit: 

IIa. Veel dikkere cirkel, die schijnbaar alleen op 27.1.33 
gebruikt is in dezelfde machine waar 2 dagen later de dunne 
ring, type II, in stond. 

V. Vierkant met gat; deze blijkt zelden voor te komen, 
gezien o.a. dd. 18.11 en 2.III.33. 

Met de nieuwe tekst ,,Maak gebruik van Reispostcheque
boekjes" zy'n tot nu toe bekend la (driehoek op de punt 
staand) en IV (ruit met gat ) . 

Wij danken de berichtgevers over bovenstaande stempels, 
de beeren D. Bastenhof, A. M. Benders, A. W. Brave, B. J. 
Buma, dr. F. A. van der Breggen, E. J. Enschedé en M. N. 
Pollé, vriendelijk voor hun welwillende medewerking en hou
den ons steeds beleefd aanbevolen. 

Frarheer_ ■, 
NEDERLAND. 

Aan verzamelaars en nietverzamelaars! 
Wie meldt de gebruikers der volgende machines, die nog 

onbekend en toch vermoedelijk ten deele reeds afgeleverd zijn: 
nrs. 282, 293, 297, 298, 311, 312, 313, 344, 365, 371, 374, 377, 
378 en 380? 

Meldingen gaarne met duidelijke beschrijving of inzage der 
stukken; porto wordt desgewenscht vergoed. 

Francotyp. 
Machine 166 II. 
De S.K.F.maatschappij heeft begin Maart tijdelijk een 

andere Francotyp gebruikt — vermoedelijk wegens defect aan 
de eigen machine — van model C4 met kleine waardecijfers 
(cijfer 6 zonder bovenvlag, enz.). Machinenummer en af
zenderscliché waren evenwel hetzelfde. Van begin April 
komen we'r afdrukken van de vroegere machine voor. 

Machine 174 VVI. 
Deze Ruys' machine was nog niet gemeld in de nieuwe uit

voering, waarmede alle andere filialen werden voorzien. Uit 
een afdruk met datum 17 Februari blijkt, dat deze ook te 
Arnhem wordt gebruikt; tusschen de stempels de gewone 
reclame: dubbele cirkel met RHV en KANTOORMACHINES / 
STALEN MEUBELEN, links van den datumstempel R.H.V. / 
CARBON PAPIER / Geeft den doorslag. (Als mach. 160 IV). 
Voorts werd op 7 April het bekende cliché met Francotyp
frankeering (in gebogen pijl) gebruikt, overeenkomend met 
160 II. 

Machine 195 VIVIL 
Te Rotterdam bliikt eveneens deze carbonpapiertekst ge

bruikt te zijn en wel in de maand October 1932 (type VI). 
Bovendien werd van April 1933 een afdruk bekend met weer 
een nieuwe reclame: een afbeelding van een telmachine, 
waaroverheen: TEL MET / „MONARCH" (type VII). 

Machine 318 III. 
Als type III werd bekend van eind Maart 193^ een op 

een zijkant staand cliché (één slag naar links gedraaid): vier
kant, waarin een opgeheven vuist en bijschrift: EEN DOEL / 
EEN STRIJD / EEN PARTIJ / DE S.D.A.P. 

Machine 359 V. 
Een nieuwe reclame van de jVletaaldraadweverij te Dinx

perlo vermeldt: „M.D." BRAND / GUARANTEES / QUAL
ITY tusschen horizontale lijnen en links van den datumstempel 
geplaatst. 

Machine 367. 
Type C3B, sedert 10 Dec. 1932 in gebruik bij de N.V. Neder

landsche Sidac Maatschappij te Utrecht. Tusschen de stempels 
twee over elkaar vallende gearceerde driehoeken, waarin Si
dac; links van den datumstempel in rechthoek: VERPAKT / 
IN / SIDAC / Toont / wat ge / verkoopt / 100 % DOOR
ZICHTIG. 

Machine 375 III. 
Het kleine pakje Stertabak blijkt nu en dan ook tezamen 

mét den datumstempel op gewone brieven enz. te worden af
gedrukt, in tegenstelling tot wat in het Maartnummer hier
omtrent werd medegedeeld. 

Machine 382. 
Model C4, sedert 27 Maart in gebruik bij de N.V. L. Stassen 

Junior te Hillegom. Tusschen de stempels het handelsmerk: 
wapenschild met drie tulpenbloemen, waaroverheen: L. STAS
SEN JUNIOR N.V, / HILLECxOM / HOLLAND, 
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Machine 388. 
Model C3B, op 27 Februari in gebruik genomen door de 

N.V. Reinier Muller Tricotagefabriek te Groningen. Tusschen 
de stempels een monogram MR / FABRIEKSMERK / REI
NIER / MULLER N.V. 

Machine 390 IIL 
Model C3B, sedert einde Maart in gebruik bij de firma J. B. 

van Heijst & Zonen te 'sGravenhage. Tusschen de stempels 
J. B. v. Hefst & Zn. / 'sGravenhage; links van den datum
stempel bij type I een centrale verwarmingsradiator met op
schrift Veha / RADIATOREN / VOOR / CENTRALE VER
WARMING; bij type II: Veha / STALEN / BUIS MEU
BELEN. 

Machine 392. 
Model C3B, begin April in gebruik genomen bij M. J. Lewen

stein te Amsterdam. Tusschen de stempels in ovaal een leeuw 
met één voorpoot steunend op een blok steen, daaronder: 
M. J. LEWENSTEIN / AMSTERDAM. 

Machine 393. 
Model C3B, op 31 Maart in gebruik genomen bij de Gro

ninger Industrieele Credietbank te Groningen, zonder afdruk
nummer. Tusschen de stempels in staande rechthoek G / I / 
C / B. 

Machine 397. 
Model C3B, in gebruik sedert April bij de N.V. Engros 

Slachterij Welling te Borculo. Tusschen de stempels een 
groote W, waaroverheen in langwerpige rechthoek N.V. EN
GROS SLACHTERIJ WELLING. 

Machine 402 III. 
Model C3B, sedert April bij de N.V. Meelfabrieken der 

Nederlandsche Bakkerij te Rotterdam, afdeeling Boter en 
vetten. Tusschen de stempels een cirkel met afbeelding van 
een bakkersgezel aan een bakkersoven, daaronder M.N.B. Als 
type II staat links van den datumstempel „COOPMEEL" / 
EIGEN / MEELFABRIEKEN / VAN DEN / NEDERLAND
SCHEN / BAKKERSPATROON. 

Machine 404. 
Model C3B, naast machine 221 in gebruik bij de Nationale 

LevensverzekeringBank te Rotterdam, sedert April 1933. 
Tusschen de beide stempels hetzelfde reclamecliché als bü 
machine 221 II (dus Nationale met kleine letters en Ie Rot
terdamsche enz.). 

• Hasler. 
Machine H. 566 V. 
Als type III en IV, doch zonder reclame links van den 

datumstempel. (Ontvangen op een convocatie van een te Am
sterdam gehouden vergadering eener Amsterdamsche ver
eeniging!). 

Neopost. 
Machine N. 255. 
Sinds 28 November 1932 in gebruik bij de Kamer van Koop

handel en Fabrieken voor het gebied Utrecht te Utrecht. 
Evenals de andere tot dusver in gebruik zijnde Neopóst
machines stempelt ook deze 6 verschillende waarden en wel 
1, IK , 5, 6, 12K en 15 cents, terwijl links van den datum
stempel als afzendersmerk staat: KAMER VAN KOOP
HANDEL / EN / FABRIEKEN VOOR HET / GEBIED 
UTRECHT (in rechthoek). 

NED.INDIE. 
Francotyp. 

Machine 26 IVVII. 
Het Akizkantoor te Soerabaja liet eveneens het afdruk

nummer uit zijn machine verwijderen, in dezen nieuwen vorm 
stempelt type IV Willard Accu's (gelijk aan type I) , type V 
met AEG (II), type VI met PhilipsRadio (III), terwijl type 

■ VII een nieuw cliché brengt: VALVOLINE / MOTOROLIEN. 
Machine 27 III . 
Als boven: het afdruknummer verviel uit de machine van 

de N.V. G .C. T. van Dorp & Co. te Soerabaja. 

Machine 30 III. 
Tusschen de stempels thans een afbeelding van een ijs

kast en akiz (handelsmerk), eronder Westinghouse koel
kasten. 

Machine 44 IVVII. 
Behalve de drie reeds in Maart gemelde typen blijken van 

deze machine nog vier typen te bestaan, alle eveneens met 
Geo Wehry & Co. onder den waardestempel en verder 
tusschen de stempels: IV: een afbeelding van een blik thee 
met opschrift Thee / Onderneming / Goalpara; V: VAN / 
HOUTEN'S / CACAOPOEDER / „GOUD ETIKET"; VI: 
Libby's  / CONSERVEN; VII: portret van Victor Hugo en 
diens naam, daarnaast in schrijfletters: Kwaliteits / Sigaar. 

Machine 45 IIVII. 
Ook deze machine werkt met niet minder dan zeven reclame

cliché's, waarvan reeds één in het vorige nummer gemeld. 
Alle 7 wederom onder den waardestempel LindetevesStokvis 
en tusschen de stempels: II: ESSEX / TERRAPLANE / 
SNEL / EN / COMFORTABEL; III: Exide / accu / door en 
door / betrouwbaar; IV: IZAL / HET / DESINFECTIE / 
MIDDEL; V: Wie met / LIPS / sluit, sluit / veilig!; VI: 
MORSE'S / Calcarium / DE BESTE / WATERVERF; VII: 
NICHOLSON / (afb. twee gekruiste vijlen) / U.S.A. / 
(TRADE MARK) / DE ONPEILBARE VIJL. 

PROEVEN EN DEMONSTRATIEMACHINES 
door A. M. BENDERS. 

Nu en dan komen op de bezitslijsten van de frankeer
stempelverzamelaars afdrukken voor van machines, die nooit 
in dien vorm voor het frankeeren van de correspondentie zijn 
gebruikt. Soms worden die „typen" dan nog met een eigen 
Romeinsch cijfer aangegeven, waardoor een groote verwarring 
ontstaan kan. Men houde zich aan de nummering van het 
Maandblad! 

Op verschillende kantoren van de importeurs der frankeer
machines is een machine voor demonstratie aanwezig; soms 
worden de adspirantkoopers ook ermee bezocht. Het is meest
al heel moeilijk om dergelijke afdrukken in handen te krijgen; 
ze worden niet graag afgestaan. De hieronder volgende op
gave is dan ook zeker niet volledig. 

Van enkele zijden werd gevraagd om een lijstje van deze 
machines, zoodat men, als men een afdruk in handen krijgt, 
weet waar men mee te maken. heeft. Daarbij werden, voor 
zoover ze bekend zijn, ook de „proeven" op dit gebied ver
meld, de nietgoedgekeurde oorspronkelijke teekening van de 
verschillende fabrikaten. Deze komen zonder uitzondering 
heel zelden voor. 

Universal Postal Franker. 
Proeven in afwijkende teekening zijn niet bekend. 
In het Maandblad van December 1927, blz. 220, werd een 

afdruk beschreven van machine 8, met zwart datumstempel 
Amsterdam, van 11.III.26. Naar later bleek is deze afdruk 
waarschijnlijk van een demonstratiemachine afkomstig. Ma
chine 8 werd op 14.1.27 in Olst in gebruik genomen. 

Machine 22. Op een enveloppe van Ruys' H.V., Enschedé, 
is een afdruk bekend met een stempel van 15 en van 10 cent, 
met zwart datumstempel Utrecht, 29.IX.27. Wellicht op de 
jaarbeurs ter demonstratie aanwezig; op 14.X.27 door G. Dik
kers & Co. te Hengelo in gebruik gesteld. 

Francotyp. 
Een proef is bekend in een teekening, die veel aan die van 

de Universal Postal Franker doet denken. Het datumstempel 
bestaat uit een cirkel, waarin bovenin het woord „HAAG", 
onderin een ster. Het waardestempel komt overeen met dat 
van de U.P.F.; de cijfers lijken heel veel op de in Duitschland 
gebruikelijke. Daaronder de naam van den importeur. Af
drukken zijn bekend van December 1927 en Januari 1928. 

Machine 112. Sinds 11.28 in gebruik bij de Borsumij, Den 
Haag. Enkele afdrukken zijn bekend met een grooter wapen 
dan het thans gebruikte, dat veel lager tusschen de stempels 
staat. Onder het waardestempel „Borsumy" / Den Haag. 
Datum 22.XI.27. Mogelijk niet goedgekeurd omdat het grootste 
deel van den naam onzichtbaar zou zijn, in verband met de 
door deze firma gebruikte vensterenveloppen. 

http://29.IX.27
http://22.XI.27
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HET GEDENKBOEK. 
'n Goed voorbeeld doet goed volgen! 
In het vorige nummer maakten wij met voldoening gewag 

van „Ie beau geste" der H. P. V., om afstand te doen van 
haar vordering op het garantiefonds. 

Dit mooie voorbeeld is thans gevolgd door de Vereeniging 
„Hollandia" te Amsterdam. Een hartelijk woord van dank zy 
haar daarvoor gebracht. 

RAAD VAN BEHEER. 
In verband met het door den heer Van Hulssen genomen 

ontslag als secretaris van den Raad van Beheer, zal de heer 
A. S. Doorman, Laan van Swaensteijn 11, te Voorburg, tot 
aan de aanstaande najaarsvergadering als waarnemend secre
taris optreden. 

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 Sen 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 zode te beschrüven. 
DE ADMINISTRATIE, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

AAN VÉLEN. 
Van adresveranderingen en dergelijke, welke ons n a d e n 

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

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 dän 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 resolution, 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 mu

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'A—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2i4—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 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: Ben Zaterdag der maand 2'A—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 2K—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Informatiebureau. 
Daar de heer J. B. Doedens (vroeger te Kampen), nu te 

Nunspeet, geheel aan zijn verplichtingen heeft voldaan, kunnen 
wij hem thans van onze bekende lijst afvoeren en rehabili-
teeren. 

De beheerder van het Informatiebureau, 
J. A. KASTEIN. 

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

Afdeeling Aankoop. 
Alvorens over te gaan tot de definitieve oprichting dezer 

afdeeling, verzoekt de heer H. J. Boeken, Bas Backerlaan 11, 
Apeldoorn, hem te willen mededeelen: 

a. wie van de leden hieraan willen deelnemen; 
b. van welke landen (uitgezonderd Nederland) zij zegels 

verlangen; 
c. tot welke maximum-waarden der uitgifte zij wensehen te 

gaan; 
d. of zij bereid zijn als aanvang minstens een bedrag van 

ƒ 25,— te storten. 
Afdeeling Verkoop. 

De voorraad rondzendboekjes is in de laatste maanden aan
merkelijk geslonken. In verband hiermede worden de leden 
beleefd verzocht, den heer Paraira opnieuw inzendingen te 
doen toekomen. Ik merk hierbij op, dat momenteel zeer veel 
vraag is naar betere zegels, en goedkoope zegels weinig af
trek vinden. De inzenders gelieven hiermede rekening te 
houden. 

De directeur. 
Nieuwe leden. 

8. S. Friedmann, Rompotstraat 4 hs., Amsterdam, Z. (In
gaande 1 Juli). 

11. J. M. N. van der Drift, kap. inf., Utrechtscheweg 107, 
Amersfoort. (Oud-lid). (Ingaande 1 Juli). 
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84. M. J. Keiser, hoofdinspecteur van politie, Kattenburger
gracht 23, Amsterdam, C. (Ingaande 1 Juli). 

93. ir, jhr. J. W. Storm van 's-Gravesande, Izaak Everts-
laan 23, Arnhem. 

118. ir, G. L. Driessen, Heerengracht 13, Leiden. 
127. F. O. Hordijk, p /a Ned.-Ind. Esc. Mij., Makassar (Ce

lebes). 
512. H. Mouthaan, Talang Djawa 26. Palembang (Sumatra). 
519. Th. van Waasdijk, p /a Ned.-Ind. Landb. Mij., Soerabaja 

(Java). 
531. H. G. van Os, Dierentuinlaan 6, Batavia, C. (Java). 
534. W. A. van Nahuijs, ambt. P.T.T., Palembang (Sumatra). 
581. A. Herdes, Gen. van Daalenweg 9, Makassar (Celebes). 
591. F. A. Seepers, Gen. van Daalenweg 5 pav., Makassar 

(Celebes). 
612. dr. O. F. Hamminger, arts, Tjimahi (Java). 
614. A. Schuuring, Altingstraat 112, Soerabaja (Java). 
618. ir. J. Deinema, Woengkal 12, Semarang (Java). 
621. P, A. Louwerens, Kweekschoollaan 44, Salatiga (Java). 
631. P, H. van Doesburg, Djalingaleh 25, Semarang (Java). 

Aanmelding. 
mej. B. van Geest, Melkpad 33, Hilversum. (Ingaande 1 Juli). 

Afgevoerd (wegens misverstand). 
316. H. Ketting (Makassar). 
783. dr. H. Kellerman Deibel (Batavia). 

Op verzoek afgevoerd. 
971. mr. J. B. Bomans. 

Overleden. 
246. J. J. C. Sarlet. 

Adreswij zigingen. 
475. mr. J. H. J. Zuidema, thans Groesbeekscheweg 414, Nij

megen. 
875. J. F. G. van Boldrik, thans Tjitaroemplein 7, Bandoeng 

(Java). 
810. P. A. Kellenberg, thans Tamarindelaan 39, Soerabaja 

(Java). 
298. jhr. J. M. von Schmidt auf Altenstadt, thans Tandjong 

Pinang (Riouw). 
984. I. van Nooijen, -thans Laan van Meerdervoort 326, Den 

Haag. 
756. mr. N. A. de Joncheere, thans Burnierstraat 3, Den Haag,. 
216. J. J. Roeloffs Valk, thans Nassau Dillenburgstraat 21, 

Den Haag. 
502. mr. G. A. Visscher, thans p/a Raad van Justitie, Makas

sar (Celebes). 
673. B. P. Strik, thans Utrechtscheweg 253, Hilversum. 
827. Ch. Ch. Persijn, thans Hobbemalaan 6, Hilversum. 
960. J. A. D. Krajenbrink, thans Laan van Leeuwesteijn 20, 

Voorburg (Z.-H.). 
5. N. J. van den Brandhof, thans Hoogelaan 27, Vlaardingen. 

852. L. A. Jolly, thans p /a Weeskamer, Semarang (Java). 
328. J. van Schagen, thans p/a B.P.M., Batavia (Java). 
781. W. H. G. Palm, insp. arbeid, thans Medan (Sumatra). 
893. N. J. van Dijk, thans p/a B.P.M., Soerabaja (Java). 
604. mevr. H. E. Meulman, thans Haarlemmermeerstraat 

66-III, Amsterdam, W. 
314. J. Goldsman, thans Menado (Celebes). 
323. A. Leijdelmeijer, thans Menado (Celebes). 
339. J. Meijboom, thans Menado (Celebes). 
342. H. Schmidt, thans Menado (Celebes). 
300. O. Ohle, thans Menado (Celebes). 
652. Ch. E. Salwegter, thans havenmeester te Menado (Ce

lebes). 
Afdeelingsmededeelingen. 

Amsterdam. De April-bij eenkomst had een bijzonder geani
meerd verloop. De heer Van Essen hield een lezing over „De 
oudere zegels van Roemenië" en de heer T. G. de Vries over 
„Duitsche koloniale zegels". Beide sprekers boeiden ten zeerste 
door hun onderhoudende voordracht. In Mei hoopt de heer 
D. de Vries het onderwerp „Liberia" te behandelen. Introduc
ties voor deze maandelij ksche lezingen worden steeds gaarne 
verstrekt door den secretaris K. van Nes, Domselaerstraat 1. 

Bekendmaking. 
De Nationale Postzegeltentoonstelling in 1934 te houden 

door de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzame
laars, ter viering van haar 50-jarig bestaan, zal plaats vinden 
in het Feestgebouw Bellevue te Amsterdam, van 6 tot en met 
9 September. 

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

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

Aanwezig 30 leden. De voorzitter opent de vergadering, 
waarna de notulen der vorige vergadering worden goedge
keurd. De beeren C. J. Lammers en M. van de Werke worden 
als lid aangenomen. 

Door den voorzitter wordt medegedeeld, dat hiJ zich, bü 
een eventueel door hem te brengen bezoek aan de „Wipa" te 
Weenen, gaarne zal belasten met den aankoop van de speciaal 
voor die gelegenheid verschijnende zegels. 

Door den secretaris zal aan alle leden een circulaire worden 
gezonden, inhoudende het verzoek, om hun doublettenmateriaal 
eens na te zien en het een en ander beschikbaar te willen 
stellen voor de verloting, welke ter gelegenheid van het 
40-jarig jubileum der Vereeniging zal worden gehouden. Hier
na volgt de verloting, waarvoor o.m. zegels zijn geschonken 
door den heer Hekking. 

Bü de rondvraag deelt de heer Stoop mede, dat hij door 
den dienstdoenden ambtenaar aan het philatelistenloket niet 
naar behooren is behandeld. Door het bestuur zal hierover een 
brief worden gericht aan den directeur van het postkantoor. 
Hierna sluiting. J. M., 2e secr. 

Bekendmaking. 
Gegevens betreffende de te houden tentoonstelling, ter ge

legenheid van het 40-jarig bestaan der Vereeniging en den 
Vier en twintigsten Nederlandschen Philatelistendag op 25, 
26 en 27 Augusus a.s., zyn te vinden onder de rubriek „Ten
toonstellingen" in het nummer van 16 April 1.1. De heer 
J. Molenaar, Minister Nelissenstraat 50, Breda, zal gaarne 
uw opgave van deelname ontvangen. 

Nieuwe leden. 
145. (E,). C. J. Lammers, Melkweg 2 E, Eindhoven. (VI). 
285. (S.E.Z.). M, van de Werke, Palestinastraat 76, Rotter

dam, (V), 
Candidaat-leden. 

H. Bierman, luit.-kol. b. d., Loskade P 265, Middelburg. (Voor
gedragen door het secretariaat). 

B. H. Kolsteren, magazijnmeester, Nicolaas Zasstraat 33, Rot
terdam. (Eigen aangifte). 

J. A. M. Verhage, boekhouder, Fabrieksstraat 3, Renkum. 
(Eigen aangifte). 

A. Sluij, betaalmeester, Maarland 209, Brielle. (Voorgedragen 
door het secretariaat). 

J. Domenie, procuratiehouder Amsterdamsche Bank, Brak
straat O 270, Middelburg. (Voorgedragen door J. C. G. van 
den Berg, te Breda). 

Joh. Kroon, winkelbediende. Kapoenstraat A 19, Middelburg. 
(Voorgedragen door het secretariaat). 

G. J. Smit, kantoorbediende, Terpelkwijkstraat 15, Zwolle. 
(Voorgesteld door dr. J.-Noordtzij, Zwolle). 

Bedankt. 
473. E. G. P. van Hoegaerden. (II). 
423. dr. J. Th. van der Werff. (III). 

32. J. G, M, Wijers. (VII), 
Adreswij zigingen. 

362. A, Griffioen, thans Postlaan 16, Ginneken, (II), 
191, C, P, Holtz, thans Marienbergweg 12, Oosterbeek. (IV). 
348. L. E. D. Langeveld, thans Brugstraat 16b, Ginneken. (II). 
484. L ; H . Rijnders, thans Unielaan 64, Batavia, C. 

66. H. van Oudenhoven, thans Rue Washington 89, Brussel. 
452. mevr. H. E. Meulman-Balendong, thans Haarlemmermeer

straat 66-111, Amsterdam, W. (Van II naar VII). 
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Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 29 Mei 1933, des avonds te 

8 uur, in de bof enzaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

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

KORT VERSLAG der algemeene vergadering op Zaterdag 
29 April 1933. 

Aanwezig 47 leden. Na de mededeelingen, uiteengezet op 
de laatste Bondsbestuursvergadering, doet het ons zeer veel 
genoegen te kunnen mededeelen, dat de kwestie met den heer 
Van Essen geheel in der minne is geschikt. Men gaat zich 
wel eens een enkelen keer wat te buiten; het was echter van 
onzen voorzitter niet zoo scherp bedoeld. Behandeld worden 
ingekomen stukken van de beeren Zilver en Siegmund, bene
vens een rapport over overbodige zegels, uitgebracht door de 
door den Duitschen Bond ingestelde commissie, met daarna 
mededeelingen over de Wipa-zegels. De candidaat-leden wor
den vervolgens met algemeene stemmen aangenomen. Hierna 
mededeelingen over de Bondsmedaille. Mr. Van Gastel wordt 
benoemd tot 4e Bondsafgevaardigde. Aannemende, dat ons 
voorstel tot herkiesbaarheid wordt aangenomen, wordt de 
heer Cramerus wederom onze candidaat. Wij schenken de ge
leende ƒ 100,— voor het Jubileum-boek. Ten slotte veiling van 
34 kavels, verloting, en te 10 K uur sluiting. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
W. J. M. Krone, Da Costastraat 18 I, Amsterdam, W. (Voor

gesteld door N. J. Wasterval). 
J. F. Veling, Nieuwe Spiegelstraat 55, Amsterdam, C. (Eigen 

aangifte). 
J. ten Gate, Laan van Swaensteijn 18, Voorburg. (Eigen aan

gifte). 
P. H. Westerhuis, Ie Jan Steenstraat 103 I, Amsterdam, Z. 

(Opnieuw lid geworden). 
Candidaat-leden. 

J. P. ten Hove, fabrikant. Kampen. (Voorgesteld door J. E. 
Smitt). 

T. Hensen, administrateur. Bodegraven. (Eigen aangifte). 
M. van de Werke, directeur Postzegelcentrale, Rotterdam. 

(Eigen aangifte). 
Adresveranderingen. 

B. van Norden, Postbus 196, Amsterdam, C. 
D. Buikema, Oude Weg 3, Groningen. 
D. de Jonge, Hobbemakade 91 hs., Amsterdam, Z. 
P. Vriesendorp J.zn., Hotel Weiier, Baarn. 
dr. G. C. A. Valewink, Gelriastraat 13, Bandoeng. 
A. Volmer, Minervalaan 48, Amsterdam, Z. 
J. J. Ie Pèvre jr.. De Lairessestraat 139, Amsterdam, Z. 
L. van der Chijs, Brahmsstraat 12, Amsterdam, Z. 
S. Grin, Roo-Valkstraat 15, Rotterdam. 

Bedankt als lid. 
D. F. Smit, Zocherstraat 27, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 20 Mei 1933, des avonds 

te 8 uur, in café Parkzicht, Hobbemastraat, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 27 Mei 1933, des avonds te 

8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Waarn. secr.: H. F. J. KAUB, Stadhouderslaan 21, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
25 April 1933, in het hotel Riche, te Utrecht. 

Aanwezig 31 leden. Opening te 8.15 uur. Van den heer Van 
der Woude circuleeren de jubileum-zegels der Willem van 
Oranje-herdenking van Ned.-Indië, Suriname en Curasao. De 
notulen worden na voorlezing goedgekeurd en de ingekomen 
stukken voor kennisgeving aangenomen. De jubileumboeken 

van het Maandblad, welke niet vóór 1 Mei zijn afgehaald, 
komen ter beschikking van de Vereeniging. De heer M. van 
de Werke wordt hierna met meerderheid van stemmen als lid 
aangenomen. De commissie van ballotage bestaat uit de beeren 
Werff en Smits. 

De voorzitter brengt vervolgens verslag uit over verschil
lende punten, welke in de Bondsbestuursvergadering van 1 
April zijn behandeld. Hij deelt mede, dat het geschil met den 
heer Waller op bevredigende wijze is opgelost en dat een 
commissie is benoemd voor onderzoek der geschiedenis van de 
emissie 1852. De heer Evers dankt het bestuur, inzonderheid 
den heer Vuijstingh, voor de ter zake verleende bemiddeling. 
De voorzitter brengt ter kennis van de vergadering, dat de 
secretaris zijn ontslag als zoodanig heeft ingediend. Hij dankt 
dezen voor de diensten in deze functie aan de Vereeniging 
bewezen. De heer Van Riezen wordt candidaat gesteld als 
bestuurslid. De heer Van Hulssen wenscht de redenen, welke 
tot zijn ontslag hebben geleid, nader toe te lichten. Zijn ver
klaringen zijn oorzaak van nadere vragen ter zake uit den 
boezem der vergadering, welke de voorzitter kieschheidshalve 
bezwaarlijk kan beantwoorden, weshalve deze zich genood
zaakt ziet, de kwestie van vertrouwen te stellen, welke door 
de vergadering, één persoon uitgezonderd, wordt aangenomen. 

Voor den landen wedstrijd Yougo-Slavië wordt de Ie prijs 
toegekend aan den heer De Bruijn, de 2e aan den heer 
Vuijstingh. Een kleine veiling had weinig aftrek. Einde der 
vergadering te 10.15 uur. H. F. J. K. 

Nieuw lid. 
M. van de Werke, Coolsingel 63, Rotterdam. 

Candidaat-leden. 
dr. P. A. J. M. Spaapen, Berkenlaan 35, Zeist. 
J. G. Millaard (fa. J. Voet), Keizerstraat 9, Rotterdam. 
H. C. Groen, Biltstraat 47, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 23 Mei 1933. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 30 Mei 1933, in hotel 

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

4. Verloting. 5. Rondvraag. 6. Landenwedstrijd Danzig. 7. Vel
ling. 8. Zichtzending. 9. Ruiling. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 27 April 1933, in café „The Corner", Anna Pauw-
lownastraat, Den Haag. 

Een zéér druk bezochte vergadering ter gelegenheid van de 
groote jaarlijksche verloting, waarvoor als gewoonlijk prach
tige prijzen beschikbaar zijn, zoowel van Nederland en koloniën 
als andere, en die dan ook de algemeene waardeering hadden, 
vooral onder de gelukkige trekkers van de eerste prijzen. 

De waarnemend voorzitter, ondertcekenaar dezes, deelde nog 
mede, dat onze protesten tegen de door Rusland uit te geven 
zegels ter propaganda van den Bond van Godloozen, zijn ver
zonden, zoowel aan den minister als aan den directeur-generaal 
der P.T.T., en dat wij van een zeer bekend en invloedrijk man 
op ons staatkundig gebied een betuiging mochten ontvangen 
van volle sympathie en steun bij ons streven. 

De verloting vulde den geheelen avond, die weder buiten
gewoon gezellig verliep. A. S. jr. 

Nieuwe leden. 
E. E. Th. Dulfer, Harteveldstraat 10, Scheveningen. 
mevr. H. E. Meulman-Balendong, Haarlemmermeerstraat 

66 III, Amsterdam, W. 
H. J. B. Cleij, Perziklaan 20, Den Haag. 
H. P. Verschuur, Eiklaan 11, Rijswijk. 

Candidaat-leden. 
C. L. Tjassens Keiser, Zijdeweg 16, Wassenaar. 
K. A. de Meijier, Violenweg 7, Den Haag. 
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Adresveranderingen. 
mevr. ds. E. Kuijlman wordt Koepang Timor (Ned.-Indië). 
S. Leopold wordt Leidschekade 91, Amsterdam, C. 
A. N. C. F. Keijzer wordt Pension Rustoord, Utrechtscheweg 

127, Amersfoort. 
W. H. van Pesch wordt 2e Adelheidstraat 25, Den Haag. 
L. Nagel wordt Valkenboschlaan 29, Den Haag. 
L. Cremer Eindhoven wordt Roelofstraat 7, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering, instede van den vierden Donderdag, op den 

DERDEN Donderdag dezer maand, dus op 18 Mei a.s., des 
avonds te 8'A uur, in café „The Corner", Anna Pauwlowna-
straat, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe le
den. Veiling. Verloting. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 26 April 
1933, in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 58 leden. Daar de heer Reijerse verhinderd is, 
presideert de eere-voorzitter, de heer Van Leijden, de verga
dering. Hij heeft, om te beginnen, de treurige mededeeling, 
dat mejuffrouw Nieberding, sedert vele jaren getrouw lid 
van „Philatelica", is overleden. De vergadering herdenkt haar 
door opstaan. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Hoogerdijk, Melsert en Van den Houwen; voor het falsificaten-
album door den heer Adam. Van mr. Van Peursem ontvingen 
wij het nieuwe werk Simon Bolivar. De voorzitter brengt den 
schenkers zijn dank namens „Philatelica". Ter rondgang ztjn 
aanwezig 14 tijdschriften der bibliotheek. 

Het bestuur stelt voor 5 leden te royeeren wegens het niet 
voldoen aan hun financieele verplichtingen, hetgeen gebeurt 
zooals voorgesteld is. 

De notulen der vorige vergadering worden gearresteerd. 
De ledenverkiezing levert 51 stemmen vóór, 5 blanco en 2 van 
onwaarde. De heer Luijckx verkrijgt den len prijs bij de ge
wone maandelijksche verloting. Het bestuurslid D. Sierig fun
geert als veilingcommissaris, daar de heer Verhoeff nog niet 
terug is van zijn stembureau. 

Bij de rondvraag zegt de heer P. Vos: „Naar aanleiding van 
wat staat op blz. III van het laatste Maandblad over valsche 
proeven, kan men denken, dat dit in verband staat met 
plaatjes van hem afkomstig. Er kan geen sprake zyn van 
„valsche proeven". Hij wil dit al vast hier opmerken en zal 
verder daarop reageeren." De voorzitter zeg, dat hij met 
genoegen dit van den heer Vos heeft vernomen, doch dat dit 
buiten „Philatelica" omgaat. De voorzitter dankt voor de 
flinke opkomst en sluit de vergadering; J. N. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
532. M. van de Werke, Coolsingel 63, Rotterdam. 
546. J. D. Dik, Pijpstraat 2a, Groningen. 
D. 555. H. Schenau, Voorstraat 149, Dordrecht .(50e lid der 

af deeling Dordrecht). 
D. 560. G. H. Langeveld, Bankastraat 78, Dordrecht. 
Jeugdlid: M. de Haseth, Galileïstraat 4, Den Haag. 

Bedankt. 
220. H. J. M. Cokart, Rotterdam. 

Candidaat-leden. 
L. Paling, Ie luitenant. Hertog Reinoudsingel 16, Venlo. (Voor 

de afdeeling Venlo). (Voorgesteld door luit. Langeveld). 
G. Hol, Wolmaranstraat 70, Den Haag. (Voorgesteld door 

A. Beek, Utrecht). 
Van der Zee, Oldemarkt. (Voorgesteld door Nering Bögel, 

Vollenhove). 
H. E. van Opstall, jur. stud.. Lange Nieuwstraat 12, Utrecht. 

(Voorgesteld door H. J .van Opstall). 
Chr. van Eijsbergen, Hoogewal 17, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. B. G. Forger). 
L. von Halasz. Délibabstrasse 29, Budapest VI. (Eigen aan

gifte; lid Ned. Ver., „Breda"). 

Overleden. 
327. mej. J. Nieberding, 's-Gravenhage. 

» 
Geroyeerd. 

214. R. van der Möhlen, Den Haag. 
544. A. J. C. Kouwenberg, Den Haag. 
452. H. J. J. Hoogesteger, Middelburg. 
543. V. S. Eram, Neuilly (Seine), France. 
500. A. Drabbe, Voorburg. 

Overgeschreven lidmaatschap. 
377. H. E. Meulman wordt overgeschreven op mevr. H. E. 

Meulman-Balendong, Haarlemmermeerstraat 66 III, Am
sterdam, W. 

Adresveranderingen. 
318. J. B. G. Forger, Van Diepenburchstraat 49, Den Ha^g. 
292. D. Buikema, Oudeweg 3, Groningen, 
342. W. Goeden, Parkweg 171, Voorburg. 
554. P. Roodhuijzen, Heerenweg 18, Wassenaar. 

41. B. Macola, Via Cesare Battisti 6, Udine. 
473. A. G. van Poelje, Haanplein 22, Den Haag. 
574. E. Piek van 's-Hertogenbosch naar J. W. Brouwersstraat 

13b, Amsterdam, Z. 
245. A. Beek van Utrecht naar Maasdjjkstraat, Heerenveen. 
205. F. J. G. Furda van Utrecht naar Nassau Zuilenstein-

straat 14, Den Haag. 
487. A. van Lith, Adriaan Pauwstraat 36, Den Haag. 

N. Brouwer, Lasondersingel 140, Enschedé. 
185. I. J. H. Plasberg, Statensingel 188, Maastricht. 
75. dr, J. W, Pette, Jan Pietersz, Coenstraat 10, Hoorn. 

132. A. Hoeijenbos, Kampervest 27 rood, Haarlem. 
248. J. F. C. Dellevoet, Van Kinsbergenstraat 44, Den Haag. 
183. B. Kestin>v, Voorschoterlaan 29a, Rotterdam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 1% uur, jaarvergadering te 8 uur, 

op Woensdag 24 Mei 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: 7J^ uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 25 April 
1933, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 16 leden. Na opening door den voorzitter worden 
de notulen van de vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. 
Hierna volgt mededeeling van eenige ingekomen stukken. Voor 
de a.s. Bondsvergadering worden de beeren Te Winkel, Van 
de Sandt, Lap en Van Balen als vertegenwoordigers gekozen. 
Voor den landenwedstryd Noorwegen waren 5 inzendingen 
binnengekomen. De uitslag was, dat aan mevrouw Schuurman-
Meesters de Ie en aan de beeren Te Winkel en Pos respectieve
lijk de 2e en 3e prijs werden toegekend. Voor de eerstvolgende 
vergadering wordt besloten een landenwedstrijd te houden 
met de zegels van Zweden. Nadat de gewone maandelij ksche 
verloting onder de aanwezigen heeft plaats gehad, sluit de 
voorzitter de vergadering, C. R. 

Candidaat-leden. 
R. de Klark, Rijnstraat 71, Arnhem. (Voorgesteld door A. F. 

Bruil). 
A. C. Krechting, Parkstraat 66, Arnhem, (Voorgesteld door 

C. Raadsveld). 
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Adresverandering. 
66. H. J. van Balen wordt Teij linger horstlaan 17, Wassenaar. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 31 Mei 1933, des avonds te 

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

in te zenden bij mejuffrouw C. Becking, Tivolilaan 38, te Arn
hem (retourporto bijvoegen), of ter vergadering in te leveren. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 11 April 1933, des 
avonds Xe 114 uur, in restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig 15 leden en 2 introducé's. Na opening door den 
voorzitter worden de notulen der vorige vergadering gelezen 
en goedgekeurd. Waar ons lid, de heer G. D. Schell, te Scheve-
ningen woonachtig, is overleden, wordt deze door den voor
zitter herdacht en wordt besloten namens de Vereeniging een 
schrijven van deelneming te richten aan de familie. 

Ingekomen is een schrijven van den heer Van Peursem, be
treffende zijn laatste uitgave, Simon Bolivar, waarvoor dank 
wordt betuigd, terwijl het in de bibliotheek wordt opgenomen. 
Eenige catalogi circuleeren. Onderwijl wordt een voorloopige 
bespreking gehouden over de statuten, welke in de Mei-ver
gadering, welke het karakter eener buitengewone zal dragen, 
definitief opnieuw zullen worden vastgesteld. 

Hierna komt de schitterende collectie Suriname van den 
heer Van Harderwijk rond, waardoor onze voorzitter ons weer 
een genotvollen avond bezorgt en waarvoor hem bij monde 
van den vice-voorzitter een hartelijk woord van dank wordt 
gebracht. 

Hierna volgde de gewone verloting, verkoop van een enkel 
zegel, waarna de rondvraag het einde vormde van dezen 
gezelligen avcnd. , L. W. I. 

Adresverandering. 
H. Schaer van Graaf Florisstraat 37 naar Jan van Ghestellaan 

48, Hillegersberg. 
Overleden. 

G. D. Schell, te Scheveningen. 

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

KORT VERSLAG der ledenvergadering van Vrijdag 28 April 
1933. 

De notulen worden goedgekeurd. Na bekendmaking der be
langrijkste ingekomen stukken en enkele slechts weinig ge
wichtige mededeelingen, vond de benoeming der afgevaar
digden ter a.s. Bondssamenkomsten plaats. Enkele personen 
deelen mede een eventueele benoeming niet te .kunnen aan
vaarden; bij schriftelijke stemming worden benoemd de beeren 
P. de Jong, J. Rol en H. Weijenbergh, welke beeren de be
noeming aannemen. 

De kooplust der 29 aanwezigen, tijdens de veiling aan den 
dag gelegd, was slechts gering. H. W. 

Aangenomen als lid. 
234. A. G. de Boer, Rechthuisstraat 32, Haarlem, N. 
240. A. Hartendorp, Verbindingsweg 15, Bloemendaal. 

Voorgesteld als lid. 
J. Zemel, Dr. S. Cuijperslaan 13, Heemstede. 

Adreswijzigingen. 
105. C. T. Tellekamp wordt Pegasusstraat 89, Haarlem, N. 
152. N. Brouwer wordt Lasondersingel 140, Enschedé. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 26 Mei 1933, des avonds te 

8 uur precies, in het gebouw van den H.K.B., Tempeliers-
straat 35, te Haarlem. 

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

ZEER BEKNOPT VERSLAG van de ledenvergadering op 
Donderdag 20 April 1933 in „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig 19 leden. Als belangrijkste punten memoreeren 
w\j, dat de heer Van Langen zijn verzameling luchtpost en 
daarna de heer Kielnian zijn mooie, nagenoeg complete col
lectie Duitschland, zoowel gebruikt als ongebruikt, liet zien. 

J. V. d. W. 
Candidaat-leden. 

M. van de Werke, Coolsingel 63, Rotterdam. (Eigen aangifte). 
H. J. Schuringa, Langestraat, Winschoten. (Voorgesteld door 

R. B. de Jonge). 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 22 Mei 1933, des avonds te 8J^ 
uur, in „Suisse", te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 24 April 
1933, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", Vrijt
hof, te Maastricht. 

Aanwezig 18 leden. De voorzitter en de vice-voor7.itter zijn 
met kennisgeving afwezig. De secretaris, die de vergadering 
opent, deelt mede, dat de junioren-club 9 April is opgericht 
en het aantal leden thans 17 bedraagt. Het voorlezen der no
tulen van de vorige vergadering wordt uitgesteld tot de vol
gende vergadering. De candidaat-leden worden bij stemming 
tot lid aangenomen. Van de rondvraag maakt niemand gebruik. 
De gratis-verloting heeft plaats, vervolgens' kienen, waarna 
sluiting. J. H. 

Nieuwe leden. 
43. M. van de Werke, dir. Postzegelcentrale, Coolsingel 63, 

Rotterdam. 
51. A. de Beer, Jos. Hollmanstraat 18b, Maastricht. (Lid van 

„De Globe"). 
Adreswijziging. 

27. H. E. Meulman-Balendong, thans Haarlemmermeerstraat 
66 III, Amsterdam, W. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 5 Juni 1933, beurs- en ruilavond. 
Maandag 19 Juni 1933, vergadering. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 28 
April 1933, in de zaal van den heer Van Weelde, te Helder. 

Te ruim half negen opent de voorzitter, de heer Habig, met 
een kort woord van welkom de vergadering en verzoekt den 
secretaris voorlezing der notulen van de vorige vergadering, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. Van den heer Van 
Peursem is ontvangen het schitterende werk „Bolivar", het
geen met grooten dank wordt aanvaard. Enkele ingekomen 
stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

Bij de rondvraag brengt de heer Meijer ter sprake, of het 
niet gewenscht is, dat de Vereeniging een eigen postrekening 
neemt; hy meent, dat dit ons niets dan voordeel kan geven. De 
voorzitter deelt mede, dat dit reeds in de jongste bestuurs
vergadering is besproken. Het bestuur meende dat de geld
zaken van de Vereeniging nu juist niet zoo groot zijn, dat ze 
een eigen postrekening noodzakelijk maken. Na eenige dis
cussie wordt echter besloten een postrekening te nemen. 

Ballotage wordt gehouden over het candidaat-lid M. van de 
Werke, die met algemeene stemmen als lid wordt toegelaten. 
Hiermede is het officieele gedeelte afgeloopen en wordt 
verder de avond gezellig doorgebracht, J. P, 
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Bedankt. 
W. van Duuren. 
F. J. Siegenthaler, Helder. 

Nieuw lid. 
M. van de Werke, Coolsingel 63, Rotterdam. 

Adresverandering. 
C. van Leijden wordt Tetterodestraat 39, Haarlem. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 2 Juni 1933, in het gewone lokaal. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.)-
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Schinkelstraat 99, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 24 April 
1933, des avonds te 8 uur, in liotel Du Nord, te Heerlen. 

M. A. Manuskowski, Wagenstraat 105, 's-Gravenhage. 
H. Hüsgen, De Hessellestraat 9, Heerlen. 
M. van de Werke, Coolsingel 63, Rotterdam. 

Adreswijzigingen. 
W. H. J. Hol, Kapellerlaan 61, Roermond. 
P. Schoenmakers, Schinkelstraat 99, Heerlen. 

Mededeeling. 
De gelegenheidszegels van de Internationale Postzegelten

toonstelling te Weenen kunnen tot uiterlijk op de volgende 
vergadering, onder bijvoeging van het bedrag, bij den secre
taris worden besteld. 

Let ook op het nieuwe adres van den secretaris. 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 29 Mei 1933, des avonds te 8 uur, 
in hotel Du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

Wedstrijd over Nederland nr. 43 (50 cent). Bezichtiging van 
de verzameling Duitschland van den heer Finken. 

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

Ingekomen is voor de bibliotheek nr. 14 van de serie „Phi
latelie en Geschiedenis" van mr. J. H. van Peursem, welke 
schenking in dank wordt aanvaard. 

In de Mei-vergadering vindt een bespreking plaats over 
Bulgarije. 

Adresveranderingen. 
J. Beukema wordt Oosterstraat 45a, Groningen. 
Th. Keijzer wordt Oude Ebbingestraat 54, Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 24 Mei 1933, des avonds te Sy, 

uur, in café-restaurant „De Pool", Groote Markt, Groningen. 

NIEUW! CVepkPilgbaap bij alle Handelaren.) (100) 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Dinsdag 4 April 1933. 
De voorzitter opent te 8.30 uur de vergadering en verheugt 

zich over het toenemend ledental; tevens werd de heer M. 
van de Werke te Rotterdam als donateur aangenomen. De 
notulen der vorige vergadering worden na voorlezing on
veranderd vastgesteld. Er wordt besloten een dankbetuiging 
te zenden aan den heer mr. Van Peursem voor het vele lite
raire werk, in het belang der philatelic gedaan. 

Als leden tot het nazien der bescheiden van den penning
meester worden benoemd de beeren D. Nestelaar en W. Visser, 
die in de volgende vergadering verslag zullen uitbrengen. 
Verder komt nog ter sprake het maken van drukraampjes en 
het drukken van lidmaatschapskaarten. Bij de rondvraag wordt 
gevraagd, hoe het staat met de in het najaar te houden feest-
vergadering. Het bestuur zegt toe, daaromtrent met nadere 
voorstellen te zullen komen. Vervolgens vangt de gebruikelijke 
gratis-verloting aan, waarna om 9.30 uur sluiting, en verder 
gelegenheid tot ruilen en handelen. F. F. G. S. 

Donateur. 
M. van de Werke, Coolsingel 63, Rotterdam. 

Inning contributie. 
De leden worden beleefd doch dringend verzocht, de contri

butie over het 3e kwartaal 1933, hetzij persoonlijk of per post-
wissel, vóór 5 Juli e.k. aan den penningmeester te voldoen. 
Nadien zal over het bedrag per postkwitantie plus incasso
kosten worden beschikt. 

Bekendmaking. 
In de maanden Juni, Juli en Augustus geen vergadering 

wegens vacantietijd. 
Vergadering. 

De eerste najaarsvergadering zal worden gehouden op Dins
dag 5 September 1933, des avonds te 8 uur, in hotel Central, 
te 's-Hertogenbosch. 

Het bestuur vertrouwt dat alle leden door hun aanwezig
heid van hun belangstelling zullen doen blijken. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 24 April 1933. 
Na opening door den voorzitter worden de notulen onver

anderd goedgekeurd. Mededeeling wordt gedaan, dat door het 
bestuur als donateur is aangenomen de heer M. van de Werke. 
Voor den wedstrijd over de Nederlandsche nrs. 133/151 blijkt 
thans meer belangstelling te bestaan. Na nauwkeurige beoor
deeling door de beide juryleden, de beeren Mulder en Van 
Schijndel, worden de 5 prijzen toegekend aan de inzendingen 
van de beeren Hilgardenaar, Heessels, Knol, Van Lieshout en 
Merkx. 

Mededeeling wordt nog gedaan, dat het adres van den onder
voorzitter, tevens hoofd van den rondzenddienst, ingaande 
1 Juni wordt Kluisstraat 3. De niet ter vergadering aanwezige 
leden worden verzocht hiervan goede nota te nemen. 

Nadat nog ter sprake gebracht is een ingekomen aanbieding 
ter verzekering van de in omloop zijnde rondzendboekjes, in 
welke kwestie het bestuur gemachtigd wordt de noodige stap
pen te ondernemen, kan het officieele gedeelte der vergadering 
worden gesloten, waarna de leden nog eenige uren gezellig 
bijeen blijven voor ruil en koop van zegels. C. G, K. 

Nieuwe donateur. 
18. M. van de Werke, Coolsingel 63, Rotterdam. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 29 Mei 1933, des avonds te 

9 uur, in het gewone vergaderlokaal. 

De voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen wor
den voorgelezen en goedgekeurd. Onderstaande candidaat-
leden worden met algemeene stemmen als lid aangenomen. 
De heer Hüsgen wordt als lid geïnstalleerd. Een aanbieding 
van den heer Benfer uit Den Haag voor een tentoonstelling op 
philatelistisch gebied of een lezing te houden, wordt be
sproken, doch een besluit wordt nog niet genomen. 

Bij den wedstrijd over zegel Nederland nr. 27 krijgt de heer 
Trieschnigg den eersten prijs met 32 punten. Na gratis ver
loting sluiting. P. S. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Zondag 2 April 1933, 
in hotel „Riche", te Geleen. 

Na opening der vergadering door den voorzitter volgt voor
lezing der notulen van de vorige vergadering, vî elke worden 
aangehouden. 

Door mr. J. H. van Peursem te 'sGravenhage is toegezonden 
een zijner werken uit de serie „Philatelie en Geschiedenis". 
Besloten wordt, dit in dank te aanvaarden. Door den heer 
Steegers wordt nog een boekwerk aan de Vereeniging ge
schonken. Daar de boekerij den laatsten tijd een flinke uit
breiding heeft ondergaan, wordt besloten tot benoeming van 
een bibliothecaris en wordt als zoodanig benoemd de heer 
Bastiaans. Bij de gehouden rondvraag komen nog enkele 
kleine punten naar voren. Vervolgens wordt overgegaan tot 
de maandelij ksche verlotingen en sluit de voorzitter hierna de 
vergadering. P. G. 

I ^ — ^ ^ » IADVERTENTIÉN-1 ^ ■ ^ ^ ■ ^ 1 

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

TELEFOON 15515, GIRO 135793. 
Zooeven verschenen: Nieuwe Luchtpostcatalogus met 
netto prijzen voor ongebruikte, gebruikte en luchtpost
zegels op geheelen brief. . . . Prijs f 1,50. (249) 

ERIC SMITH, P.O. Box 661, LUGANO (ZWITSERLAND). 
WEET U REEDS? 

Dat ik U alle koerseerende zegels van Zwitserland aan nominalen prijs bezorg, 
tegen vergoeding eener commissie van j ^1,^ (en porto) en dat U tegen deze 
voordeellge voorwaarden ook alle koerseerende „Socitété des Nations" en „Bureau 
du Travail" kunt bekomen? 

De zegels der S. d. N . en B. I. T. worden ongebruikt niet verkocht; zij zijn met een 
zuiveren stempelafdruk per blok van vier waardeloos gemaakt, doch moeten tegen nominale 
waarde berekend worden. 

Voorwaarden van levering zijn de volgende: 
i". Geld bij de bestelling, in Z w i t s e r s c h e f r a n k e n (Postrekening Lugano Xla 1770). 
2^. De nominale waarde der gewenschte zegels moet minstens 10 fr. zijn. 
3". Het toe te zenden bedrag i s : nominale waarde en 5 ^!Q en fr. 0,80 porto. 
{Frankeering met de interessante têtebèchezegels!) 
(Bij bestellingen beneden 10 fr. bcrekcne men in plaats van de $ "/g ^^ î minimum

commissie van fr. 0,50) 
Momentcel is de nominale waarde der koerseerende zegels: 
Frank eerzegel s: fr. 28,05 ; Vliegpost; fr. 7,95. 
Portzegels; fr, 1,95; S. d. N. fr. 28,05; B. L T. fr. 27,70. 
Nadere inlichtingen worden gaarne medegedeeld (tegen retourporto). (189) 
Prijslijsten op verzoek gratis en franco ! 
P o s t r e k e n i n g : Den riaag 145664, Lugano Xla 1770. 
R e f e r e n t i ë n : Ned. Ver. v. Postzegelverzamelaars. Ned. Ver. v. Postzegelhandelaren. 

ZWEDEN — Nieuwste regeeringslevering in origineele ver
zegelde kilopakketten. Bevatten hooge frankeerwaarden, dik
wijls congres en jubileumzegels en hooge buitenlandsche 
frankeerwaarden. 1 kilo franco ƒ 5,— 
DENEMARKEN. — Origineele verzegelde kilo-pakketten, be
vatten zéér dikwijls 1, 2, 10 kronen, kanker-uitgifte, enz. 
1 kilo franco ƒ 5,— 
NOORWEGEN. — Origineel van de post, doch niet ver
zegeld. 1 kilo franco ƒ 5,25 
Verder bieden wij aan: 
1 kilo DUITSCHLAND ƒ 1,50; 1 kilo VEREENIGDE STATEN 
ƒ1,95; 1 kilo ZWITSERLAND ƒ3,50; 1 kilo SPANJE ƒ3,90; 
1 kilo HONGARIJE ƒ3,15; 1 kilo NEDERLAND ƒ1,90. 
Alles franco in Holland na ontvangst van het bedrag of onder 
rembours. Voor Indië bij 1 kilo f 1,25 hooger, doch ook bij 
5 kilo. Bij afname van 5 kilo's ineens 10 % korting. 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM, AMSTERDAM, 
Giro 1700. Gravenstraat 17. 

(242) 

POSTZEGELVEIIING NoJI 
is in bewerl(ing en zal 
binnenkort plaats vinden! 

Deze veiling bevat o.a. een BUITENGEWONE ver
zameling NEDERLAND en KOLONIEN ONGEBRUIKT 
in ONBERISPELIJKE KWALITEIT, w.o. de grootste 
rariteiten, zooals: Nederland Ie emissie diverse exem
plaren, w.o. melkblauw, staalblauw, randstukken, enz. 

Portzegels 1881 in alle 4 typen compleet. 
Posfbewijszegels, compleet, enz. 
Ned.-Indië OVER-COMPLEET, zoowel post- als port

zegels, kopstaande opdrukken, enz, 
Curasao bijzonder fraai, waarbij de PORTEN in 

ALLE TYPEN COMPLEET, enz. 

Suriname eveneens schitterend en, op 2 typen der 
porten na, GEHEEL COMPLEET. 

Voorts een zeer belangrijke EUROPA-VERZAME
LING in PRIMA kwaliteit, w.o. talrijke rariteiten van 
Albanië, Arbe & Veglia geheel compleet, Oud-Duitsche 
staten, Spanje, Zweden compleet, Zwitserland met tal
rijke kantonaalzegels, enz., enz. 

Verder diverse schaarsche VLIEGPOSTSERIBS, als
mede restantverzamelingen, enkele albums, enz. 

B ^ * Vraagt reeds thans den catalogus aan, welke U 
dan by verschijnen gratis en franco wordt toegezonden. 

Voor mijn 55e en volgende veilingen kan nog goed 
materiaal worden ingezonden. De meest gunstige 
veikoopvoorwaarden worden U op verzoek gaarne 
kenbaar gemaakt. Op belangrijke objecten wordt des-
gewenscht renteloos voorschot verstrekt. 
• V l u é ê e c o n t a n t e a f w i k k e l i n g ! 

MAX POOL, 
7 0 S T E V I I V S T R A A T , DBIV H A A O . 
XELEFOOIV 554639 . POSTRBKBIMING 619S9. 

VEILINGHOUDER SEDERT 1918. (260) 
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Voor de aanstaande 

Najaars-Veiling 
van 

JeHaagschePostzegelhandeF', 
Noordeinde 196, DEN HAAG, 

kunnen nog eenige goede 
INZENDINGEN worden opgenomen. 

U86) 

BOEKEN, DIE IEDER PHILATELIST 
BEHOORT TE BEZITTEN ! 

STAMP COLLECTING, door Stanley Phil-
<r,r-^^y lips ƒ3,25 

THE SPLENDID BOOK OF STAMP COL
LECTING, door Stanley Phillips ƒ 1,30 

HOW TO ARRANGE AND WRITE-UP A STiVMP 
COLLECTION, door St. Phillips en C. P. Rang ƒ 1,30 

HANDBOEK DER POSTWAARDEN VAN NEDER-
LANDSCH-INDIE, 
Deel I, Frankeerzegels ƒ 3,— 
Deel II, Portzegels ƒ 5,— 

JUBILEUMBOEK, uitgave van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie ƒ 2,50 

CATALOGUS NEDERLAND EN KOLONIEN (in be
werking), uitgave van de Nedrelandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren, 
gewone editie, gecartonneerd ƒ 1,— 
luxe editie, linnen band ƒ 1,50 

Porto en aanteekenrecht steeds extra. 
Wendt Ij voor philatelistische literatuur steeds tot 

Fa. J. V O E T , 
ca. G. iViII^IwAARD> 

K e i z e r s t r a a t 9 , R o t t e r d a m . 
(140) 

TE KOOP GEVRAAGD: Een verzameling van de geheele 
wereld, liefst flink object. — Ook 
voor aankoop van kleinere partijen 
hebben wi] steeds interesse. — 
Tevens zijn wij altijd koopers van 
verzamelingen van Nederland en 
Koloniën en de Vereenigde Staten 
van Amerika. — — — — 
OFFERTEN MET PRIJSOPGAAF EN ON
GEVEER CATALOGUS-WAARDE AAN DEN 

,,AMSTERDAMSGHE POSTZEGELHANDEr, 
U7J) 

ST. LUCIENSTEEG 22, AMSTERDAM, G. 
Telef. 33203. Postrekening 151986. 

Drukkerij Van Langen. 11̂  

Als 
,et^tn 

i\ t»^ DEN HAAG. 

dtu* 

aö̂  VERHULSTSTRAAT 82, 
hoeh SuuBelinchstraat, Tel. 331383 

Speciaal ingericht voor leveritig van PostzEgElhoEhjes tegen 
scherp concurreerende prijzen. Vraagt monsters en prijs. 

(255 ) 
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0225 

aiYg^tKANTOORMACHINÈ^ 

HANDaSVEREENIGINE 
's-6ravenhage 

Machine 115. Ter demonstratie gebruikt door Ruys' H.V., 
Enschedé. Tusschen de stempels in smalle hoofdletters: R.H.V. 
/ Enschede. Data XII.27 en V.28. In October 1928 in gebruik 
genomen door „De Nederlanden van 1845", Den Haag. 

Machine 127. Behalve de voor de correspondentie gebruikte 
reclames (127 I t.m. VII) bestaan nog twee andere. De eerste 
heeft onder het waardestempel „Francotyp" in Gothische let
ters, als bij machine 140 I, de tweede „Monroe", als bij Indië 
machine 205 XI. Afdrukken bestaan van 3.VIII.28, dus een 
week voor de ingebruikstelling van machine 127. 

Van de C-machines is in de eerste plaats een afdruk bekend 
van een machine z o n d e r nummer, datumstempel Rotter
dam 20.IX.29. De waarde luidt in groote cijfers 01K, dus als 
de machines C3B; de telcijfers zijn echter van het CA-model. 
Deze combinatie komt in de echt-gebruikte machines eerst 
sinds 1932 voor. 

Machine 147. Zonder reclametekst bij Ruys' H.V., Amster
dam, voor demonstraties gebruikt (bekend met den datum 
22.III.29). Sinds l.XI.29 bij den A.N.W.B., Amsterdam. 

Machine 151. Oorspronkelijk als demonstratiemachine in ge
bruik met datumstempel Rotterdam, zonder reclametekst (da
tum 15.11.29). Sinds 12.XII.29 bij „Laagspanningsnetten", 
Groningen. 

Machine 153. Ook deze eerst alleen voor demonstraties ge
bruikt bij Ruys' H.V., Groningen. Datumstempel Groningen, 
geen afzendersmerk. Bekend van IV en VIII.29. In X.29 de
monstratiemachine met naam van den afzender als 153 I, en 
eerst medio III.30 voor het stempelen van de correspondentie 
in gebruik genomen. 

Machine 219. Demonstratiemachine bij Ruys' H.V., 's-Gra-
venhage, zonder afzendersmerk. Bekend met datum 15.X.30. 
Later tijdelijk gebruikt door den A.N.W.B., en daarna ver
kocht aan de Z. H. Bierbrouwerij, Den Haag. 

Machine ? Ook op het kantoor van 
Ruys' H.V. te Haarlem is een demon
stratiemachine in gebruik; afdrukken 
daarvan zijn echter niet bekend. Het 
feit dat de fa. Droste te Haarlem, die 
eerst op 2.V.32 haar machine in ge
bruik nam, het lage nummer 220 
kreeg, doet vermoeden, dat dit ook het 
nummer van de demonstratiemachine 
geweest is. 

Machine 231. Deze machine werd door Ruys' H.V., Gro
ningen, in VII.30 tijdelijk aan de Albino-Mij. te Groningen af
gestaan, en zal daar dus waarschijnlijk ter demonstratie aan
wezig zijn geweest; afdrukken zijn echter niet bekend. 

Machine 277. Demonstratiemachine op de stand van Ruys' 
H.V. op de 23e Jaarbeurs, IX.30. Datumstempel Amsterdam, 
geen reclametekst. Sinds 20.XI.30 bij de A.E.G., Amsterdam. 

Machine 285. Is op proef geweest naar het gesticht „Vrede
rust" te Bergen-op-Zoom, waar enkele afdrukken zijn ge
maakt. Datumstempel Rotterdam, 8.XI.30. Tusschen de stem
pels in de bekende teekening: Ruys' / Handelsvereeniging 
N.V. Sinds 3.V.32 bij „Het Anker", Musselkanaal. 

Machine 307. Demonstratiemachine van Ruys' H.V., Den 
Haag. Tusschen de stempels als bij machine 181 I de naam 
van den afzender met: Kantoormachines / & Meubelen. Links 
I: GF Allsteel / Stalen / Kantoor- / Meubelen, en II: L C 
Smith / Schrijfmachine / met / Kogellagers (als bij 181 III) . 

Datum 8.X.31. Sinds 4.VIII.32 bij Biscuitfabrieken „Victoria", 
Dordrecht. 

Machine 355. Demonstratiemachine van Ruys' H.V. met da
tumstempel 's-Gravenhage. Model 04. Tusschen de stempels 
het bekende: Ruys' / Handelsvereeniging N.V., links hetzelfde 
cliché als bij 307: GF Allsteel / Stalen / Kantoor- / Meubelen. 
Deze machine is nog niet verkocht, maar wordt nog voor de
monstraties gebruikt. 

Hasler. 
„Proeven" zijn niet bekend. 
Machine 502. Is met datumstempel R o t t e r d a m voor 

demonstraties gebruikt; afzendersmerk als 501 I en 502. Data 
van IX.29, en soms fantasie-data. Sinds 7.1.30 te Amsterdam 
in gebruik. 

Machine 503. Oorspronkelijk diende deze machine om het 
model C te demonstreeren, waarmee tot 9999 >< cent gestem
peld kan worden; aan dergelijke hooge waarden bleek hier 
echter geen behoefte te bestaan, zoodat er geen enkele machine 
van dit model verkocht werd. Datumstempel Rotterdam,"tekst 
als 501 I en 502. Data van IX.29. 

Dezelfde machine, model C, komt voor met als afzenders
merk „Philips" met lamp in stralenkrans, dus het cliché dat 
later in machine 505 geplaatst werd (505 II en III) . Datum 
XII.29. Later kreeg een machine van model A dit nummer 
(503) en deze werd op 5.VI.31 in Den Haag in gebruik ge
nomen. 

Machine 505. Hiervan zijn afdrukken bekend, geheel als 
505 I, maar zonder afzendersmerk. Datum XL29. Van een van 
deze dagen (29.XI) bestaan ook afdrukken, geheel overeen
komend met die van 505 I (met in schildje: Philips Radio). 
Beide werden door den importeur voor reclame gebruikt; bij 
Philips is de machine eerst op 5.XII.29 in gebruik gesteld. 

Machine 510. Met datumstempel Rotterdam bestaan af
drukken van O cent met tusschen de stempels: Continental / 
Schrijf / machines. Waarschijnlijk heeft ook deze machine al
dus voor demonstraties gediend. Datum 6.IV.30. Op 17.IV.30 
in gebruik genomen bij Van Stolk & Reese, Rotterdam. 

Komusina. 
..Proeven" zijn onbekend. 
Machine Mod. 4, die van 6 tot 20.III.31 tijdelijk machine 

K 101 heeft vervangen, zal vermoedelijk wel voor demon
straties gediend hebben. Afdrukken van andere data zijn echter 
niet bekend. 

Neopost. 
De teekening der Universal Postal Frankers heeft ook tot 

model gediend voor de eerste, niet-aangenomen teekening van 
de Neopost-stempels. De waarde bestond uit groote, dikke 

cijfers; links en rechts onder de Mercurius-staven bevonden 
zich een N (aanduiding van het fabrikaat) en het machine-
nummer, in dit geval 1. Zooals bij de eerste Francotyp-
teekening het datumstempel aan de Duitsche machines was 
ontleend, zoo doet bij de Neopost dit stempel veel aan dat 
van de Engelsch'e machines denken. Bovenin het woord Spe
cimen; de maand in Romeinsche cijfers. Deze teekening der 
stempels komt met twee reclameteksten links voor; I: in kastje 
Postzegels overbodig! / Gebruik de - / „Neopost", en II: Neo
post / Frankeer- / machine, als bü N 250 I. 

Een tweede proefteekening, die al meer op het aangenomen 
type lijkt, heeft als datumstempel Amsterdam (schuinstaand, 
als in de latere teekening), géén cirkel van korte streepjes, 
en onderin het machinenummer 250. De maand is hier ook nog 
in Romeinsche cijfers. Het waardestempel heeft bovenaan 
„Nederland", zooals het aangenomen type, het cijfer 6 veel 
dikker dan het tegenwoordige, terwijl de onderste regel met 

^. NEOPOST" 
Charles Herincx-Amsterdam 

http://20.IX.29
http://20.XI.30
http://17.IV.30
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streepjes en het machinenummer ontbreekt. Als reclame links 
het reeds genoemde „Postzegels overbodig!", enz. 

Van de verkochte machines worden afdrukken gemaakt, die 
blijkbaar als reclame dienst moeten doen. Deze afdrukken 
hebben alle in het datumstempel inplaats van de plaatsnaam: 
Specimen-Neopost, en de maand in Arabische cijfers. Bekend 
hiervan zijn: 

Machine 250 II, met Numeralph-reclame links. Waarde VA 
cent van 4.IX.31. 

Machine 250 VIII, met: Roneo Adresseer-Machine. Datum 
16.8.32. Als waarde vermeldt dit stempel: A Ct., terwijl het 
nummer der machine met N — is aangegeven. Ook andere 
„letter-waarden" zooals B en D Ct. bestaan. 

Machine 251 I, met datum 4.IX.31 en waarde 6 cent. 
Machine 253. Datum 22.VI.32 en waarde 6 cent. 
Machine 254. Datum 20.X.32 en waarde 5 cent. 
Francotyp Ned.-Indië. 
Een door Ruys' H.V. vervaardigd stempel in niet-aangeno-

men teekening werd afgebeeld op blz. 211 van jaargang 1928. 
Eenigszins gewijzigd werd het later voor de Nederlandsche 
C-machines gebruikt. 

Machine 202. Aanvankelijk was blijkbaar een andere ma
chine voor aflevering met dit nummer bestemd, welke iets 
kleinere letters Ct had en een datumstempel met wijd-uiteen-
staande letters Ambarawa. Hiervan zijn afdrukken bekend 
met datum 28.1.29 en reclamecliché. Van de tenslotte afge
leverde machine bestaan afdrukken zonder reclamecliché met 
datum 29.1.29. De machine werd op l.n.29 door de firma Mac 
Gillavry te Ambarawa in gebruik genomen, mét afzenders-
cliché. 

Katapultvluchten. 
Voor de liefhebbers van deze stukken is onderstaande mede-

deeling, ontleend aan de desbetreffende aanschrijving aan de 
postkantoren, van belang. 

Gedurende den zomerdienst 1933 zullen ter bespoediging in 
de overkomst van voor de Vereenigde Staten van Amerika 
bestemde correspondentie wederom vluchten worden uitge
voerd tusschen de snelvarende stoomsehepen van de Nord
deutsche Lloyd „Bremen" en „Europa" en New-York. 

De vliegtuigen waarmede deze z.g. katapultvluchten worden 
uitgevoerd, verlaten bij het naderen van de Amerikaansche 
kust de hiervoren genoemde schepen op een zoodanig tijdstip, 
dat de bestelling der overgebrachte correspondentie te New-
York en in andere Amerikaansche steden ongeveer één dag 
wordt bespoedigd. 

In Nederland terpostbezorgde gewone en aangeteekende 
correspondentie, met uitzondering van brieven en doosjes met 
aangegeven waarde, kan door middel van de katapultvluchten 
naar New-York worden overgebracht. Het daarvoor boven de 

gewone porten en rechten verschuldigde extra-recht bedraagt 
50 cent per 20 gram of gedeelte van 20 gram. 

De adreszij de van de onderwerpelij ke stukken behoort te 
worden voorzien van een luchtpostetiket en van de duidelijke 
aanwijzing: „Mit Vorausflug nach New-York". Aan boord van 
de schepen „Bremen" en „Europa" wordt een bijzondere 
stempelafdruk op de stukken aangebracht. 

De uitwisseling van bedoelde correspondentie zal plaats 
hebben op den dag voorafgaande aan het vertrek van de 
stoomsehepen „Bremen" en „Europa" uit Cherbourg. 

Een opgaaf van de dagen van afvaart van de schepen uit 
Cherbourg volgt hieronder: 

Europa 7 Mei, Bremen 14 Mei, Europa 24 Mei, Bremen 
2 Juni, Europa 10 Juni, Bremen 18 Juni, Europa 27 Juni, 
Bremen 5 Juli, Europa 15 Juli, Bremen 21 Juli, Europa 
2 Augustus, Bremen 8 Augustus, Europa 18 Augustus, Bremen 
25 Augustus, Europa 3 September, Bremen 10 September, 
Europa 19 September, Bremen 27 September. 

Mandsjoekwo. 
De heer J. de Vries jr. te Zwolle zendt ons een couvert ter 

inzage, waaruit blijkt, dat dit land ook reeds een luchtpost-
dienst onderhoudt. Het zegel, in de waarde 4 fen, is afge
stempeld met een fraai stempel, vermeldende in dubbel-cirkel 
een tekst in het Chineesch. Het middenstuk van den stempel 
wordt ingenomen door de afbeelding van een vliegtuig met 
als herkenningsletter een M. Het geheel is in violet afgedrukt. 

Den berichtgever hartelijk dank. 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 
Dertig jaar is het geleden, dat de gebroeders Wilbur en 

Orville Wright hun eerste vlucht maakten met een toestel 
zwaarder dan de lucht. In 1928 is de 25-jarige herdenking van 
dit feit ook reeds „gevierd" door de uitgifte van twee zegels 
(Yvert nrs. 279-280). Er is thans besloten de verdienste van 
de gebroeders in herinnering te brengen door een speciaal 
zegel, dat binnenkort is te verwachten. 

Handige heerschappen hopen evenwel den verzamelaars een 
adertje te kunnen openen. Als het plan in vervulling gaat, 
zal op 27 Mei a.s. een vliegtuig, door een burger van Dayton 
aan deze stad cadeau gedaan, opstijgen om een wereldvlucht 
te maken door de V. S. van Noord-Amerika naar New-Found-
land, Ierland, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Tsjecho-
Slowakije, Oostenrijk, Italië, Spanje, Marokko, Sierra Leone, 
Brazilië, Venezuela en Cuba naar Dayton (Ohio) tei-ug. Men 
kan via een zeker adres stukken verzenden, die de ^'eheele 
route zullen afleggen. Op de landingsplaats van elk land wordi 
voor het verdere vervoer een zegel van dit land bij geplakt, 
waarna het stuk met de gewone mail naar zijn bestemming 
wordt verder gezonden. 

Wij kunnen ons bezwaarlijk voorstellen, dat één ernstig ver
zamelaar met deze grapjasserij mee zal doen; wii vermelden 
dit voornemen dan ook alleen maar om te laten zien, waartoe 
de „beeren" in staat zijn. Hopelijk zal de Amerikaansche post 
hier wel een stokje voor steken. 

Den heer John Goede te Amsterdam dank voor inzage c]er 
betrekkelijke bescheiden. 

Nicaragua. 
De Revue Internationale Aerophilatélique van April j.1. 

waarschuwt met den meesten nadruk tegen d3 zv/endc!~uit-
giften van dit land, dat kans heeft gezien het aantal van zijn 
verschillende zegels op te voeren tot plm. 1000! Zij noemt als 
den geestelijken vader dezer totaal overbodige producten, 
waarbij de luchtpostzegels niet vergeten worden, den Duitschen 
handelaar Hammer, die verblijft te Managua (Nicaragua). 

Naar het blad meldt, heeft dit heerschap een nieuw pontract 
met het postbestuur gesloten voor de volgende uil giften, die 
den verzamelaar boven het hoofd hangen: 

1. een speciale luchtpostserie ter gelegenheid van de be
ëindiging van den binnenlandschen oorlog; 

2. een definitieve luchtpostserie voor binnenlandsch gebruik: 
3. twee provisorische series dienstzegels voor het binnen

land. 
4. een luchtpostserie voor het buitenland. 
Verdere commentaar overbodig! Wij raden een ieder aan, 

dit „rubbish" te laten voor wat het is, v. B. 

http://22.VI.32
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NOG EENS DE CATALOGISEERING DER 
SPOORWEGKAARTEN 

door J. J. STIELTJES. 
I. 

In de eerste opstelling van de spoorwegkaarten, welke ik 
begin 1926 in het Maandblad gaf, was een nummering door
gevoerd naar de data van uitgifte der kaarten. Zooals later 
bleek waren daaronder herdrukken, zoodat het aanbeveling 
verdiend had dien herdruk het nummer van de oorspronkelijke 
kaart te geven onder extra vermelding van de oplaagnummers. 

Dit aantal nam na 1926 belangrijk toe; tevens verschenen 
nog vele kaarten, die van de oorspronkelijke slechts weinig, 
b.v. alleen door extra-vermelding van het station van afgifte, 
verschillen en dus ondergebracht konden worden bij een be
staand nummer onder bijvoeging van een letter, zooals zulks 
in de catalogi gebruikelijk is. Bovendien verschenen twee 
nieuwe modellen C.C. 238e en f, die van de bestaande C.C. 
238 en 238c alleen door den stempel afwijken. De nieuwe zijn 
bestemd voor kennisgevingen in de stad van aankomst der 
goederen en dragen dus een stempel van 3 cent; de twee 
laatste worden nu alleen voor kennisgevingen naar buiten 
de stad gebruikt en verlangen derhalve een stempel van 5 cent. 
Door 'een en ander was omwerking van de nummering ge-
wenscht en aangezien er behalve de reeds genoemde nog 
andere modellen bestaan, werd een opstelling naar de modellen 
het overzichtelijkst' geoordeeld, te meer daar sedert de fusie 
de voorheen bestaande spoorwegondernemingen uit den aard 
der zaak geen nieuwe kaarten meer uitgeven en deze dus elk 
een afgesloten gebied vertegenwoordigen. In elke groep kan 
de nummering telkens weer met 1 aanvangen. 

In dit nieuwe systeem onderscheid ik derhalve de afdee-
lingen I, II, enz. voor de verschillende ondernemingen; elk 
dezer wordt naar de modellen onderverdeeld in de groepen 
A, B, enz. In die groepen worden de kaarten gewoon ge
nummerd. Een en ander schijnt gecompliceerd, maar is in het 
wezen der zaak zeer eenvoudig. Een nieuwe kaart is on
middellijk geclassificeerd. 

Ik geef hieronder mijn nieuwen catalogus, maar om niet 
in herhalingen te vervallen vermeld ik alleen de hoofden der 
nieuwe indeeling, met de betreffende modellen en nummers 
en daarachter in ( ) het nummer volgens de vroegere op
stelling van 1926. Deze liep tot 57. 
I. — Hollandscho IJzeren Spoorweg Maatschappij. 
A. Nr. 1. Model 1031. (1) 
B. 1. Model 1304, in 2 typen. (2) 

2. Model C.C. 238, oud 1304, in 4 typen. (3) 
C. 1. Model 1305. (4) 

2. Model C.C. 238d, oud 1305. (5) 
D. 1. Model 1316. (6) 

2. Model C.C. 238n, oud 1316. (7) 
E. 1. Model 209. (A van het aanhangsel) 
II. — Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij. 
A. Nr. 1. Model C.C. 238. (9) 

2. Model C.C. 238. (10) 
III. — Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. 
A. Nr. 1. Model C.C. 238- (11) 

2. Model C.C. 238. (12) 
IV. — Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg Maatschappij. 
A. Nr. 1. Model C.C. 238. . (8) 
V. — Nederlandsche Spoorweg Maatschappijen. 
A. Nr. la. Model C.C. 238. . (14) 

Ib. Model C.C. 238. (13) 
B. 1. Model C.C. 238c. (15) 

VI. — Nederlandsche Spoorwegen. 
A. Model C.C. 238. 
Nr. 1. 

2. 
3. 
4. In minstens 8 typen. 
5. In minstens 2 typen. 
6. In minstens 2 typen. 
7a. 

b. 
c. 

8a. 
b. 
c. 

9a. 
b. 
c. 

10a. 
b. 

11. 
12. 
13. 
14a. 

(17) 
(16) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(36) 
(37) 
(39) 
(383 
(40) 
(41) 
(46) 
(47) 
(50) 
(51) 
(53) 
(52) 

b. Als a, doch de oplaag is nu 500000 van 13/3 '26. Van het 
jaartal is de 6 herhaaldelijk gebroken en ziet er dan uit 
als 5. 

c. Oostenburgergracht. Deze aanduiding staat nu geheel in 
het midden bovenaan. Oplaag 40000 - 31/1 '25. 

d. Als c, doch oplaag 20000 - 20/5 '26. Fout als bij b. 
15a. Opdruk 5 cent groen, op 7)^ bruin, kaart A 14c. 

b. Idem op kaart 14b. 
c. Idem op kaart 14d. 

Van deze drie kaarten zijn mis-, dubbel- en blinddrukken 
bekend. 

16. 5 cent groen op zeemkleurig carton. 
Model nr. 14 wederom gewijzigd. Aan de voorzijde is de 
vierkante ruimte voor den poststempel naar boven ver
schoven, om plaats te maken voor een rechthoek waarin 
in drie regels, de middelste in rood, gedrukt staat „Voor-
deeligst "Tarief / 15 Ton per wagen / Vraagt inlich
tingen." De tekst is thans groen, even als de stempel. 
Aan de achterzijde is meer plaats gemaakt voor de hand-
teekening van den stationschef. De modelaanduiding nu 
weder horizontaal, rechts onderaan. 

a. Oostenburgergracht. Amsterdam. Bij alle kaarten ge
nummerd 4, 14, 24 enz. ontbreken de punten achter de 
2 laatste regels van de links bovenaan staande mededee-
ling. Oplaag 25000 - 14/12 '26. 

b. Als a. Oplaag 30000 - 1/8 '27. Dezelfde fout, nu echter bf 
10, 20 enz. 

c. Algemeene kaart. Oplaag 600000 - 10/1 '27. Bij de serie 
.4 is in de oplaagaanduiding r.d. geworden r.a. De schuine 
strepen ontbreken vaak, dus 10 1 in plaats van 10/1. 

d. Als c. Oplaag 600000 - 17/11 '27. Eveneens wegblijvende 
strepen. 

17. Opdrukken op bestaande kaarten: 3 cent zwart op 5 cent 
groen. 

a. Op kaart 16a. 
b. Op kaart 16b. Er bestaan misdrukken. 
c. Op kaart 16d. 

18. Thans de stempel 3 cent groen op zeemkleurig karton. 
Tekst als 16a. Oostenburgergracht. Oplaag 60000 - 24/2 
'28. 

19. Stempel 5 cent groen op zeemkleurig karton. Oplaag 
120000 - 20/8 '28. Voortaan steeds op kaarten van 5 cent. 
Geheel gewijzigd model. Op de voorzijde onder het vier
kant voor den noststempel een horizontale streep, waar
onder mededeelingen van de prijzen (in rood) van het 

11 
D e e e r s t v e r s c h e n e n B r i t s c h e K o B 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-prijs« 
Referenden verzocht. — *!. B I R D , 6 W e s t H i l l R o a d , I v o n d o n , S - W. I S . 
Daar de prijzen in Engelsch geld zijn, wordt daardoor een verdere belangrijke korting verkregen. (162) II 
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K a a r t VI A nr. 16 
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op deze kennisgeving ter 
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bestelling 

V O O r d e e 1 i é 8 t T a r i e f 

war 15 TON per WAGEN i m 
V r a a ^ t i n l i c n t i n ^ e n . 
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Achterzyde. 

Kaart VI A nr. 19. 

Kennisgeving w^egens aanRomst 
van êo^deren. 

P O S T S T E M P E L 

1 Uur waarop 

1 deze kennisgeving 

/ ter bestelling 

& werd afgegeven 

BESTEL' e n AFHAALLOON voor STUKGOED. 
A M S T E R D A M . f r> i K « n 1 ^ r ^ 
DEN HAAG } ^ ^ 0 , 1 5 p e r 50 K . G . 
ROTTERDAM ^ ( m i n i m u m p e r zending f 0,25) 

PLAATSEN 1 f 0 , 1 0 p e r 5 0 K G . 
beltddTenVt".) > ( m i n i m u m per zending f 0,20) 

A F Z E N D E R Neder landscke Spoorweéen. 

Linkerhelft voorzijde. 

. Station , 
E H 120 000 20/» 28 bb 448 

m. 4 
(Datum als postmerk) 

Aan uw adres is aangekomen van: 

afzender 

Merken en 

(bij wagenl 
het nummer) 

Sub 
1» 

2» 

3» 

4» 

Aan
, van ver

* ^ ^ UI 
pakking 

I N H O U D 
Gewicht 

K G 

Vracht enz 

Old Cts 

De Stationschef, 

De ondergeteekende verklaart de hierboven vermelde aan 
hem (haar) geadresseerde goederen te hebben ontvangen 

, den 

(Handteekening v a n \ 
de(n) geadresseerde/ 

l ^ p Vraagt aan het station hoe laat 
de wagens geladen en de goederen 
aangebracht moeten zijn, vertraging 
bi| verzending wordt dan voorkomen. 

19 

(Mod C C 238) 

Achterzijde. 
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bestel- en afhaalloon van stukgoed. Afzender nog Neder-
landsche spoorwegen. Aan de achterzijde is de tekst nu 
evenwijdig aan de korte zijde (voorheen aan de lange). 
Aanvulling en verschuiving heeft plaats gevonden. De 
nummers der kaarten loopen maar tot 50 (voorheen 
tot 100). 
Bij de nrs. 9, 13, 20, 21, 27, 31, 37, 39, 42, 43, 46, 48, 
49 en 50 is de laatste o van het oplaaggetal half zoo 
groot als de voorgaande. De fout schijnt later hersteld, 
althans de nrs. 37, 39, 42, 43, 48, 49 en 50 zijn ook nor
maal bekend. 

20. Aan de achterzijde als nr. 19. Oplaag 150000 - 21.2. '29. 
Aan de voorzijde zijn onderaan de woorden Nederlandsche 
Spoorwegen vervallen ,doch naar boven links verplaatst, 
terwijl daaronder vermeld is, dat deze bestaan uit de 
N.V. Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen 
en de N.V. Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, 
beide te Utrecht . 
Twee typen van 9 in het jaartal. De plaats waar het 
oplaagmerk is aangebracht is niet altijd dezelfde en ver
schuift tot 2 mm. 

21. In hoofdzaak gelijk aan nr. 20, doch thans is de open 
ruimte achter Afzender op de voorzijde ingenomen door 
de aanduiding (zie keerzijde). Nummering weder tot 100. 

a. Oplaag 200000 - 27 XI. '29. Het voorste haakje van model 
vaak gebroken. 

b. Oplaag 150000 5/31. De oplaagvermelding, onderaan, 
schommelt. 

22. De aanduiding (zie keerzijde) is weder vervallen. Onder 
de vermelding links van de bestel- en afhaalloonen, thans 
een mededeeling omtrent afwijkingen en een verwijzing 
naar de tarieven. 
Onder den stempel, over de geheele rechter helft een 
4 mm. dikke doorloopende roode balk, aangebracht op 
verzoek van het hoofdbestuur der posterijen, ten einde 
den betrokken postbeambte er op te attendeeren, dat links 
in het daarvoor bestemde vierkant een duidelijke dag-
stempel moet worden afgedrukt. De achterzijde is als 
nr. 21. Oplaag 126000 5.32. 

LUCHTPOST BORNEO-JAVA 
door A. W. BRAVE A.B.zn. 

De bekende Duitsche vlieger Freiherr Von Gronau heeft in 
1932 een wereldvlucht gemaakt met ziJn Groenland-Wal-
watervliegtuig, geregistreerd onder nr. D 2053. De bedoeling 
van deze vlucht was niet, i'ecords te slaan. Zooals de vlieger 
in lezingen verklaarde, wilde hij met deze vlucht bewijzen, 
dat groote trajecten over zee en land veilig konden worden 
gevlogen. Tevens wilde hij wat van de wereld zien en was de 
zaak in zeker opzicht een niet-officieel vlagvertoon. Al met al 
werd de reis kalm gemaakt en verschillende malen bleef men 
een paar dagen op een plaats. Na het vertrek van het Duitsche 
eiland Sylt vloog Von Gronau via Groenland, Labrador, 
Montreal, Ottowa, Detroit, Chicago, Milwaukee, Minneapolis, 
Winnipeg, Cormorant, Alaska en de AUeoeten naar Japan. 
Nadat hij aldaar nauwelijks ontsnapt was aan het gevaar van 
doodgedrukt te worden door de al te enthousiaste menigte 
vertrok hij via Shanghai en Hongkong naar Manilla op de 
Philippijnen. Hier was men zoo in de wolken over zijn ver
schijning, dat men de Surinaamsche ziekte kreeg, besloot een 
serie postzegels te overdrukken en aan Von Gronau post mede 
te geven naar Soerabaja. Volgens „Stamp Collecting" was de 
verkoop van de zegels een buitengewoon succes: alle records 
werden geslagen. Vermoedelijk is, indien het bovenstaande 
waar is, het grootste gedeelte van de zegels ongebruikt ge
bleven, want de te Soerabaja aangebrachte Manilla-post had, 
naar de nauwkeurige opgaven, die ik van het hoofdbestuur 
van den gouvernements-postdienst te Bandoeng mocht ont
vangen, een bruto gewicht van 3.691 kg. 

Beladen met dit enorme gewicht van zeven pond kwam 
Von Gronau op 1 October 1932 in de Nederlandsche wateren 
en meerde bij het eiland Tarakan des morgens te 10 uur. 

De chef van het postkantoor aldaar, misschien door be
richten uit Manilla op het idee gebracht, had tevoren tele
grafisch aan het hoofdbestuur te Bandoeng toestemming ver

zocht om aan Von Gronau post voor Balikpapan en Soerabaja 
mede te mogen geven. De toestemming werd verleend, terwijl 
voorgeschreven werd, dat op de zendingen, boven de gewone 
porten en rechten, het binnenlandsche luchtrecht (10 cent per 
20 gram) diende te worden gekweten. Als men nu weet, dat 
Tarakan slechts eenmaal in de twee weken door een K.P.M.-
stoomer wordt bezocht en dat de reis naar Soerabaja daar
mede zeven dagen in beslag neemt, dan kan men begrijpen, 
dat deze gelegenheid om luchtpost te kunnen zenden naar 
Java en naar Nederland, uniek was. 

Verzonden werden van Tarakan: voor Balikpapan: 13 brie
ven en 1 briefkaart; voor Soerabaja en verder: 53 brieven en 
4 briefkaarten. 

Von Gronau vertrok op 3 October des morgens van Tara
kan, maakte een korte tusschenlanding te Balikpapan en kwam 
des middags te 15.50 uur in de vlieghaven van de marine 
Morokrembangan te Soerabaja aan, waar alle meegebrachte 
post (Manilla en Tarakan) werd afgegeven. 

De brieven van Tarakan moeten zijn gestempeld 1 of 2 Oc
tober, misschien ook nog 3 October in de vroege ochtenduren. 

Stukken voor Balikpapan zijn aldaar voor de bestelling ge
stempeld met stempel nr. 2: 3.10.32. 11 (uur v.m.). De te 
Soerabaja aangebrachte post draagt de aankomst- of over-
gangsstempel nr. 4: 3.10.32. 17 (uur). Bijzondere kenteekenen 
of stempels werden niet gebruikt. Niettemin zijn deze stukken 
waarop ik door den heer J. W. te Delft attent werd gemaakt, 
welke heer mij tevens een couvert schonk en een ander ter 
bezichtiging zond, m.i. zeer interessant en ik ben zeker, dat 
zij mettertijd tot de meest gezochte van Ned.-Indië zullen 
gaan behooren. Helaas zullen van de 71 verzonden stukken 
de meeste wel vernietigd zijn: door het ontbreken van speciale 
merkteekenen zullen leeken wel niet op de gedachte zijn ge
komen, dat aan de couverten door Philatelisten speciale 
waarde zou worden gehecht. Voor zoover mij bekend was dit 
een „first flight" van Borneo naar Java. Van Balikpapan werd 
geen post medegenomen. Op 6 October vloog Von Gronau naar 
Tandjong Priok, vanwaar hij eenige dagen later opsteeg met 
bestemming Port Swettenham. Op deze vluchten werd geen 
post medegenomen. 

De vlieg-afstanden Poelau Tarakan-Balikpapan en Balik-
papan-Soerabaja bedragen respectievelijk (ongeveer) 750 en 
875 km. 

Voor Europa bestemde brieven werden, voor zoover dien
overeenkomstig gefrankeerd, verder vervoerd met het K.L.M.-
vliegtuig „Ijsvogel", dat 7 October van Batavia vertrok en 
den 15en d.a.v. op Schiphol te Amsterdam landde. 

DE INDISCHE NOODPORTEN VAN 1921. 
DE OFFICIEELE MACHTIGING. 

Zooals bekend, zijn de Indische noodporten van 1921 in 
twee soorten te onderscheiden: 

a. die van 2'/i cent voor alle te beporten stukken; 
b. die van 12>^ cent voor kwijting recht van vrijmaking van 

buitenlandsche postpakketten, waarvoor invoerrecht verschul
digd was. 

De oorzaak van beider invoering was het tijdelijk gebrek 
aan portzegels van 2J4 cent, ontstaan bij invoering van het 
verhoogde brief port van 10 op 12 y, cent, door de bepaling, 
dat in den eersten tijd een eventueel tekort aan frankeering 
enkelvoudig, dus door een portzegel van 2% cent, moest 
worden nageheven. 

Over de tweede soort zijn het vorig jaar door mij een paar 
artikeltjes gepubliceerd (zie Maandblad Augustus en Novem
ber 1932 en De Philatelist September 1932 en Januari 1933). 
Ook notaris Haan te Urmond schreef er iets over in het 
Maandblad van September 1932. Een lapsus van mij op blz. 208 
van het Maandblad van 1932, waar staat, dat er op 23 Mei 
1921 geen voldoende portzegels van 12}^ cent aanwezig waren, 
zij hierbij hersteld. Dit moest zijn 2% cent. De 123^ cents 
portzegels verschenen immers pas in October 1921. 

Thans mocht ik van dr. Borel te Bandoeng een afschrift 
ontvangen van de circulaire berteffende beide soorten. De 
telegrafische dienstnota, waarnaar verwezen wordt, was niet 
meer te vinden, maar deze circulaire M(ededeeling) V(an) 
A(lgemeenen aard) is er een bevestiging van. Met harte-
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lijken dank aan dr. Bor el voor de stellig niet geringe moeite, 
het stuk uit den papierberg op te diepen, laat ik het hier 
volgen: 

M.V.Ä. 189/'21. 
Beschikking Hoofd Afdeelingsbureau Algemeene Postzaken 

23/5/'21, No. 18192/Post A 4. 
Als gevolg van het door de toepassing van de jongste 

tariefsverhooging ontstane gebrek aan portzegels van 2}/> 
cent werd den kantoorchefs bij dzz. telegrafische dienstnota 
van 7 Febr. j.1. opgedragen om de te beporten stukken te 
voorzien van eene door de kantoorchefs of hunne vervangers 
te parafeeren aanteekening: 

„Te betalen port 214 cent 
De Kantoorchef" 

en het verschuldigde port te innen zonder het gebruik van 
portzegels en te verantwoorden op den staat B I, sub C. 

De grootere kantoren werden tevens gemachtigd tot het 
aanmaken van een stempel, voor het afdrukken van voren
bedoelde aanteekening. 

Waar thans wederom portzegels van 2'/, cent in groote 
hoeveelheden benoodigd zijn voor de kwijting van het recht 
van vrijmaking van alle ontvangen buitenlandsche postpak
ketten, waarvoor invoerrechten verschuldigd zijn (vgl. M.V.A. 
No. 161 van dit jaar) worden de kantoorchefs, die voren
bedoelde portzegels niet in voorraad hebben, uitgenoodigd het 
recht van inklaring te verantwoorden in frankeerzegels van 
J4, 1, 2, 5, TA of 10 cent, met dien verstande, dat deze 
frankeerzegels alsdan onbruikbaar zijn te maken door middel 
van het opschrift, c.q. den stempelafdruk 

„Te betalen port 123^ cent." 
Zoodra voldoende portzegels van 2^, 10 of 12>!; cent zullen 

z\jn verstrekt, behoort de veranlwoording van bovenbedoeld 
recht op de gewone wijze in portzegels te geschieden. 

Hoewel deze circulaire aan duidelijkheid niets te wenschen 
over laat, moet men toch constateeren, dat wat het tweede deel 
betreft, er door de ambtenaren wonderlijk mee is omge
sprongen. Ten bewijze hiervan releveer ik de volgende feiten: 

a. het stempel werd vele malen op portzegels geplaatst, 
terwijl slechts frankeerzegels moesten gebruikt worden; 

b. een (zeker eigenwijze) kantoorchef liet blijkens in mijn 
bezit zijnde exemplaren een 3-regelig stempel vervaardigen: 
„Te betalen recht voor / vrijmaking port / twaalf en een 
halve cent."; 

c. ofschoon in de circulaire slechts frankeerzegels tot 10 
cent werden aangegeven, bezit ik het stempel op frankeer-
zegel van 12K cent; 

d. toen er portzegels van 12 >2 cent aanwezig waren, ge
bruikte men het stempel nog op deze zegels. Bekend is, dat 
het b.v. te Palembang nog in 1925 dienst deed, toen stellig 
in het portzegel-tekort reeds lang voorzien was. 

Van belang zou het zeker zijn, als van de regelmatige nood-
porten (frankeerzegel met stempel „Te betalen port 1234 
cent") een of meer exemplaren voor den dag kwamen. Tot
nogtoe is het mijne het eenige, dat gemeld werd. Zou er geen 
ander aan de vernietiging ontsnapt zijn? Zou er dus geen 
enkel exemplaar van de regelmatige noodporten meer be
staan? Want ook het mijne is door zijn 3-regelig stempel 
onregelmatig. En van welk kantoor is dat 3-regelig stempel? 
Ik deed totnogtoe in Indië vergeefs navraag, heb evenwel den 
moed nog niet opgegeven. In ieder geval heeft dr. Borel ons 
weer een belangrijken stap verder gebracht. 

R. H. VAN OTTERLOO. 

DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHTVAART IN 
NEDERLANDSCH-INDIE 

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

XV. 
In Nederland bleek voor deze snelle postvervoersgelegenheid 

groote belangstelling te bestaan. Ook in andere landen van 
Europa en in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika trok 
de groote onde^-neming de aandacht en werd van de gelegen
heid om via Nederland lan-^s den luchtweg correspondentie 
naar Ned.-Indië en andere in het Verre Oosten gelegen landen 
te verzenden, gebruik gemaakt, doch in vrij beperkte mate. 
Met het eerste vliegtuig werden uit die landen, via Neder
land, totaal 531 stukken met den Holland-Indië-vliegdienst 
verzonden. Voor de volgende vluchten waren de cijfers resp. 
129, 144, 105 en 99 stukken. 

Uit bovenstaand staatje blijkt, dat voor de verzending met 
het eerste vliegtuig groote animo bestond. Voor een groot 
deel m.oet het gunstige resultaat op rekening van de philatelie 
worden gesteld. Lag in de eerste proefpostvlucht Holland-Indië 
1928 als zoodanig reeds veel aantrekkelijks, daarbij kwam 
voorts nog, dat in Nederland speciale luchtpostzegels waren 
uitgegeven voor de kwijting van het luchtrecht, verschuldigd 
voor de met de rechtstreeksche luchtpostverbinding Holland-
Indië te verzenden correspondentie. Bijzondere stempels voor 
de afstempeling van deze luchtpoststukken werden niet ge
bruikt. Zoowel in Nederland als in Ned.-Indië werden de 
stukken met de gewone dagteekeningstempels afgestempeld. 

De uitkomsten van de drie volgende vluchten zijn onge
twijfeld veel minder sterk door de philatelie beïnvloed. Daar
entegen hebben bij de vijfde vlucht de philatelistenstukken 
weer belangrijk meer gewicht in de schaal gelegd, in de eerste 
plaats, aangezien zich hierbij de gunstige omstandigheid voor
deed, dat die vlucht door een retourvlucht zou worden gevolgd 
en voorts, wijl eind September 1928, na overleg tusschen de 
Nederlandsche en de Ned.-Indische posterijen voor het publiek 
in Nederland, dat prijs stelde op het bezit van omslagen van 
per luchtpost Nederland-Ned.-Indië 1928 te verzenden stukken, 
doch geen relaties in Ned.-Indië had, waaraan het dergelijke 
stukken met verzoek om terugzending zou kunnen adres-
seeren, de gelegenheid werd geopend, deze stukken, vergezeld 
van de kosten voor terugzending naar Nederland, te adres-
seeren aan het hoofd van de afdeeling vervoer bij het hoofd
bestuur der P.T.T. te Bandoeng, een gelegenheid waarvan met 
het vijfde vliegtuig in vrij groote mate gebruik is gemaakt. 

Volgens het gewicht der verzonden luchtpoststukken be
droeg de (berekende) opbrengst aan luchtrecht: 

voor de eerste vlucht ƒ16624,88 
voor de tweede vlucht -10186,22 
voor de derde vlucht -11957,85 
voor de vierde vlucht -13034,50 
voor de vijfde vlucht -16653,20 
Totaal ƒ 68456,65 

De door de Nederlandsche posterijen voor het postvervoer 
gestelde garantie (viermaal ƒ 20000,— en eenmaal ƒ 18750,—) 
werd derhalve door het ontvangen luchtrecht niet gedekt. 

De wettelijke regeling van het luchtpostverkeer 
van Ned.-Indië. 

In Ned.-Indië werd, na overleg met de K.L.M, en de Neder
landsche postadministrstie, Desloten de vliegtuigen, welke 
voor de K.N.I.L.M. uit Nederland langs den luchtweg naar 
Ned.-Indië zouden worden uitgezonden, alsmede de vliegtuigen, 
welke de proefluchtpostverbinding tusschen Amsterdam en 
Batavia (Bandoeng) zouden onderhouden, ook te benutten 
voor het vervoer van luchtpostzendingen op het binnen Ned.-
Indië gelegen traject Medan-Palembang-Batavia-Bandoeng. 
In verband hiermede, alsmede met het oog op de aanstaande 
opening van de luchtverkeersdiensten op Java en mede in 
verband met. het voornemen, dat het vijfde vliegtuig, een 
K.L.M.-machine, na een kort oponthoud in Ned.-Indië, den 
terugtocht naar Nederland als postvliegtuig zou aanvaarden, 
werden door de Ned.-Indische postadministratie aan de re
geering de noodige voorstellen gedaan voor de wettelijke rege
ling van het luchtpostverkeer van Ned.-Indië. 
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Bij gouvernementsbesluit van 7 September 1928, nr. 78, 
vŝ erden de „Bepalingen betreffende het luchtpostverkeer van 
Ned.-Indië" vastgesteld. Hierbij werd het volgende bepaald. 

Voor zoover de verzending in het gewone postverkeer is toe
gelaten, kunnen per vliegtuig over het geheels traject of een 
gedeelte daarvan per vliegtuig worden vervoerd: 

a. gewone en aangeteekende zendingen, al dan niet met 
verrekening; 

b. brieven en, doosjes met aangegeven waarde, al dan niet 
met verrekening; 

c. binnenlandsche gewone postwissels, alsmede buitenland-
sche gewone postwissels, voor zoover zij zijn bestemd voor de 
door het hoofd van den P.T.T.-dienst aan te wijzen landen. 

Brieven en doosjes met aangegeven waarde zyn tot het 
vervoer per vliegtuig naar en tusschen plaatsen, buiten Ned.-
Indië gelegen, slechts toegelaten in het verkeer met die landen 
welke zich met het vervoer daarvan per vliegtuig belasten. 

Het luchtrecht voor het vervoer per vliegtuig tusschen in 
Ned.-Indië gelegen plaatsen werd, ongeacht den afstand, ge
steld op: 

a. voor brieven, drukwerken, nieuwsbladen en bijvoegsels, 
documenten, monsters en braillegeschriften en doosjes met 
aangegeven waarde: 10 cent per 20 gram of gedeelte van 
20 gram; 

b. voor elke briefkaart en voor elk der twee deelen van 
een briefkaart met betaald antwoord: 10 cent; 

c. voor eiken postwissel: 10 cent. 
Verder werd het hoofd van den P.T.T.-dienst gemachtigd, 

het luchtrecht voor het vervoer per vliegtuig naar en van, als
mede tusschen plaatsen, buiten Ned.-Indië gelegen, vast te 
stellen, zooveel noodig in overeenstemming met de overeen
komsten of schikkingen daaromtrent met andere regeeringen 
of postbesturen getroffen of nader tot stand te brengen. Een 
uitzondering hierop vormde de vaststelling van het luchtrecht 
voor het vervoer van luchtpostcorrespondentie per vliegtuig 
van Ned.-Indië naar Nederland, hetwelk door den gouverneur-
generaal is vastgesteld (zie hierna). 

Het luchtrecht moet geheel bij vooruitbetaling zijn ge
kweten. De vaststelling van de nadere bepalingen omtrent de 
aanwijzingen op de per vliegtuig te verzenden zendingen en 
postwissels werd aan het hoofd van den P.T.T.-dienst over
gelaten, die eveneens het tijdstip had te bepalen, waarop 
vorengenoemd gouvernementsbesluit in werking zou treden. 
Dit geschiedde bij beschikking van genoemd diensthoofd van 
22 September 1928, nr. 57820/Post V2, waarbij werd bepaald, 
dat de datum van inwerkingtreding werd vastgesteld op 
24 September 1928. 

Aangezien was besloten om voor de kwijting van het lucht
recht op de per vliegtuig te verzenden zendingen en post
wissels, enz. speciale frankeerzegels, zoogenaamde luchtpost
zegels, uit te geven, welke door formaat en teekening belang
rijk van de gewone frankeerzegels zouden afwijken, zoodat zij 
gemakkelijk zouden opvallen, was het niet noodzakelijk lucht
postetiketten in te voeren. Echter werd wel voorgeschreven, 
dat de luchtpostzendingen zooveel mogelijk in den linker
bovenhoek van de adreszijde van een aanwijzing „Per lucht
post" moesten worden voorzien. De luchtpostzegels waren 
niet geldig voor de kwijting van de gewone porten en rechten. 

Vermits de hiervoor bedoelde bijzondere frankeerzegels 
(luchtpostzegels) in Nederland moesten worden aangemaakt 
en met den aanmaak en uitzending zooveel tijd was gemoeid, 
dat die zegels niet tijdig in Ned.-Indië konden zijn om nog 
voor den datum, waarop de mogelijkheid tot verzending per 
luchtpost zou worden opengesteld, voor het publiek verkrijg
baar te worden gesteld, werd der regeering machtiging ver
zocht om een nader te bepalen aantal gewone frankeerzegels 
van verschillende waarden van een opdruk te voorzien en dan 
als tijdelijke luchtpostzegels uit te geven. Bij gouvernements
besluit van 7 September 1928, nr. 78 (stbl. nr. 396) werd 
vervolgens het hoofd van den P.T.T.-dienst gemachtigd, om 
ter vorming van een eersten voorraad luchtpostzegels, een 
door hem in verband met de behoefte te bepalen aantal fran
keerzegels van 12 'A cent, 25 cent en 80 cent te doen bedrukken 
met een opdruk, "bestaande uit het woord „Luchtpost", de 
afbeelding van een vliegmachine en onderscheidenlijk de 
waarde-aanwijzing „10", „20" en „40", teneinde de aldus over
drukte frankeerzegels tot een waarde van respectievelyk 10, 

20 en 40 cent in gebruik te stellen ter voldoening van de daar
toe door vorengenoemd-diensthoofd aan te wijzen porten en/of 
rechten. De datum van in gebruikstelling werd mede aan ge
noemd diensthoofd overgelaten. 

Het overdrukken van de frankeerzegels van 12 K cent licht
rood, scheepstype, 25 cent, violet, scheepstype, en 60 cent, 
roodoranje, palmtype, vond plaats bij het reproductiebedrijf 
van den Topografischen Dienst te Batavia. De opdrukken op 
deze drie frankeerzegels zijn in zwart uitgevoerd. 

De nadruk zy er hier op gelegd, dat de drie genoemde tijde
lijke luchtpostzegels aanvankelijk uitsluitend ten behoeve van 
het binnenlandsche luchtpostverkeer, derhalve voor de kwijting 
van het luchtrecht voor in het binnenland per luchtpost te ver
voeren stukken, waren bedoeld; de 10 cents luchtpostzegel 
voor de stukken van een gewicht van niet meer dan 20 gram, 
de beide andere voor de zwaardere stukken, teneinde het daar
op te plakken aantal zegels zoo laag mogelijk te houden. 
Aangezien de kans bestond, dat in enkele gevallen alle voor 
de frankeering en de kwijting van het bij vooruitbetaling ver
schuldigde luchtrecht te bezigen zegels niet op de adreszijde 
van de stukken zouden kunnen worden gehecht, werd tevens 
door het hoofd van den P.T.T.-dienst bepaald, dat de lucht-
postzcgels ook op de achterzijde van de zendingen mochten 
worden gehecht. 

(Wordt vervolgd). 

In het verslag van de Bondsbestuursvergadering, gehouden 
op 1 April 1933, komt op blz. III van het April-nummer o.m. 
het volgende voor: „Een voorstel, om den heer J. H. Donnai 
van de zwartelij st af te voeren, wordt verworpen. De heer 
mr. De Beer protesteert met verontwaardiging tegen de laster
praatjes, dat hü gedurende de laatste jaren met genoemden 
persoon eenige betrekking zou hebben onderhouden." 

Die vergadering werd gehouden op 1 April, maar het boven
staande is géén April-grap, zooaJs eenigen dachten. Van mr. 
De Beer toch ontving ik een schrijven, gedateerd 4 April 1933, 
van den volgenden (verkorten) inhoud — ik was de man, die 
dat gerucht verspreidde; ik had dit medegedeeld in de ver
gadering van den Raad van Beheer —: „Gaarne zou ik van u 
vernemen, hoe u er toe komt dergelijke mededeelingen te doen; 
ik zal ook voortaan zijn (Donnai's) brieven niet meer beant
woorden; ik verzoek u beleefd zich van de waarheid dezer 
mededeelingen te overtuigen, en uw beweringen dan te her
roepen, vertrouwende, dat u aan mijn verzoek zult willen vol
doen, enz." 

Dit schrijven is gedateerd 4 April en niet"l April; jammer!!! 
Het spijt mij voor mr. De Beer, want ik was reeds overtuigd, 
dat al die verontwaardiging comedie was, want ik heb hier 
bij mij liggen verscheidene vriendschappelijke en zakelijke 
brieven van mr. De Beer aan J. H. Donnai van 1931 en 1932; 
ook minder vriendelijke van 1933. Bestuurders van den Bond 
en Vereenigingen kunnen deze bij mij inzien en zich van de 
juistheid van mijn mededeelingen in de vergadering van den 
Raad van Beheer gedaan, overtuigen. Het philatelistisch be
lang van deze onverkwikkelijke geschiedenis kan dan later 
wel behandeld worden. 

's-Gravenhage, Koningskade 5. 
C. J. REIJERSE, 

voorzitter „Philatelica". 

„ONNOODIGE UITGIFTEN." 
Op een aan een der Nederlandsche vereenigingen van ver

zamelaars gericht verzoek om het initiatief te nemen tot het 
doen uitgeven van een herdenkingszegel ofwel een serie van 
kleine waarden ter herdenking van het feit, dat het op 24 
April 1933 400 jaar geleden zal zijn dat Willem de Zwijgei 
— de Vader des Vaderlands, de stichter der Nederlandsche 
onafhankelijkheid — geboren werd, ontving ik de mededeeling 
dat zoowel bestuurs- als ledenvergadering mijn voorstel niet 
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konden 'ondersteunen op grond van het feit, dat de Neder-
laiidsche Bond, de Nederlandsche vereenigingen en maand
bladen een strijd voeren tegen onnoodige uitgiften. 

Dit geeft mij in de pen eens de vraag te stellen wat men 
toch wel onder onnoodige uitgiften verstaat. Rangschikt men 
hieronder iedere uitgifte, die niet past in het kader van de 
eentonige reeks van jaren lang in gebruik blijvende zegels, 
zooals de huidige koerseerende serie; hoogstens een enkele 
maal afgewisseld door een noodopdruk? Met de jaarlijks te-
rugkeerende December-serie weldadigheid schijnt men nog wel 
genoegen te willen nemen, maar alle overige opfleuringen van 
het Nederlandsche albumblad acht men uit den booze! Voor 
zoover het betreft zegels van het genre Goudsche Glazen, 
Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, enz., kan ik men met 
rangschikking dezer zegels onder het hoofd „onnoodige uit
giften" vereenigen. Niet echter indien men met deze benaming 
eveneens bestempelt onze jubileum-uitgave 1913 en 1923 en 
de herdenkingsserie „De Ruiter". 

Tegen de eerstgenoemde uitgaven zou men als bezwaar 
kunnen aanvoeren, dat deze series te ver tot in de hoogste 
waarden werden doorgevoerd. De „De Ruiter"-serie is echter 
een mooi voorbeeld van een den verzamelaars niet op hooge 
kosten jagende gedenkuitgave. Zouden er verzamelaars zijn, 
die deze series gaarne uit hun verzameling zouden willen 
weren? Ik geloof het niet, en ik zou dan ook gaarne een 
waarschuwende stem willen laten hooren om niet te ver te 
gaan met de bestrijding der z.g. onnoodige uitgiften. Naast 
de „De Ruiter"-zegels zouden eenige „Zwijger"-zegels geen 
slecht figuur maken, integendeel, de Zwijger heeft even groote 
zoo niet grootere diensten den lande bewezen. Een herden
kingszegel op zijn tijd in goede, kunstzinnige uitvoering heeft 
voorzeker een opvoedende nationale waarde en zal m.i. nimmer 
een land als verzamelgetaied in discrediet brengen. Men hoede 
zich slechts voor overdrijving! Waar is in de internationale 
pers een afkeurend woord te vinden over de Amerikaansche 
„Washington"-gedenkserie ? Amerika is het land bij uitstek 
waar men de groote mannen en de groote nationale gebeur
tenissen door gebruikmaking van postzegels eert en in her
innering brengt. De postzegel als eeremonument, opgenomen 
in duizenden albums, belangstelling wekkend voor het land 
van uitgifte en deszelfs hisiorie! 

Laat ons bedenken, dat niet alle verzamelaars hun plezier 
erin vinden met loupe en tandenmeter plaatfoutjes en af
wijkingen op te sporen om daarna de gevonden exemplaren 
als groote zeldzaamheden te koesteren. Zeer velen hebben 
geen tijd de philatelic op deze wijze „wetenschappelijk" te 
beoefenen. Hen trekt de philatelie uit andere overwegingen. 
Liefde voor de schoonheid en de geschiedenis van het zegel. 
Zij beoefenen de philatelie uit liefde voor het interessante, 
het leerzame zegel b e e l d . Zijn zij als verzamelaar voor de 
philatelie van minder belang dan de wetenschappelijken? Zijn 
zij het niet, die met honderdtallen lid z\jn van onze ver
eenigingen en daardoor die vereenigingen tot bloei en ont
wikkeling brengen ? Waarom dan moeten hun belangen achter
staan bij die van de vorschers met loupe en tandenmeter? 
Wat voor laatstgenoemden als onnoodige uitgifte een gruwel 
is, is voor hen een vreugde. 

Een goed uitgevoerde Nederlandsche gedenkuitgave naast 
de eentonige, vrij waardelooze dagelij ksche zegels verschaft 
den kunstzinnigen verzamelaar niet alleen een waardevolle 
aanwinst voor het verzamelblad van eigen land, maar tevens 
ruilmateriaal voor het buitenland, waar goede en mooie zegels 
wel naar waarde geschat worden. Het zal dezen verzamelaar 
koud laten, dat men hem laatdunkend plaatjesverzamelaar 
heet. Hijzelf zal evenmin een spotlach kunnen onderdrukken, 
wanneer hij overigens ernstige huisvaders met ingespannen 
aandacht tandjes ziet zitten meten en foutjes in arceering 
opsporen. 

Is het consequent de philatelie aan te moedigen als middel 
ter verkrijging van meerdere kennis (zie de jeugdpropaganda), 
op de vergaderingen lezingen Le houden over wat het zegel
beeld ons leert, enz., om daarna actie te gaan voeren om het 
leerzame- zegelbeeld als „onnoodig" te weren ? Mij is dit een 
raadsel. Eenige mooie zegels zijn de beste wervers die meer
dere landgenooten tot het gaan verzamelen zullen aansporen. 

Waarom zou het eigen land niet mede kunnen gaan met de 
uitgifte van historische gedenkzegels — doch met mate — als 

de gelegenheid zich daartoe biedt? Waarom een nationale 
historische gebeurtenis als de afsluiting van de Zuiderzee niet 
op een zege! vereeuwigd? Een werk, dat wijd en zijd in den 
vreemde bewonderd wordt is deze vereeuwiging zeker waard 
en zal niet nalaten een prachtige propaganda te zijn voor 
Nederlandsche energie en ingenieurskunst. Een Zuiderzee-
zegel kan ons in het buitenland slechts benijd worden. 

Ik hoop, dat deze regels weerklank mogen vinden en dat 
vele met mij medevoelende verzamelaars in hun vereeniging 
van hun instemming zullen doen blijken en den strijd tegen 
onnoodige uitgiften in goede banen zullen leiden. Dan bestaat 
de kans, dat ook in het buitenland Nederland om de schoon
heid en interesse van zijn zegels een geliefd verzamelgebied 
wordt en zal wellicht mr. Van Peursem nog eens in zijn reeks 
Philatelie en Geschiedenis een in vele talen overgezet werkje 
aan Nederland kunnen wijden. 

Soerabaja, 16 December 1932. 
A. MICHIELSEN. 

Noot van de redactie. 
Plaatsruimte belette ons dit ingezonden stuk eerder op te 

nemen. Wij vermoeden, dat de schrijver wèl zeer zal zijn in
genomen met de thans verschenen Willem de Zwijger-zegels. 

CATALOGUE INTERNATIONAL 
DE LA POSTE AERIENNE. 

UITG. REVUE INTERNATIONALE AEROPHILATELIQUE, 
WEISSENBRUCHSTRAAT 38, DEN HAAG. 15 FR. (ƒ 1,50). 

Met deze eerste proeve van haar bekwaamheid op het gebied 
van catalogi verdient de Revue Internationale Aérophilatélique 
een compliment. Het werk is goed uitgevoerd en rijk geïl
lustreerd; op ruim 200 bladzijden worden behandeld de offi-
cieele uitgiften, daarna de semi-officieele, de luchtpoststukken, 
de Zeppelin- en de Do X zegels. Tal van oplaagcijfers zijn 
vermeld, terwijl de prijzen zijn aangegeven voor ongebruikt, 
gestempeld en gebruikt op correspondentie. 

De uitgeefster heeft er naar gestreefd de juiste prijzen te 
vermelden; de in den catalogus genoteerde zijn dus netto-
prijzen, zonder eenige korting. Dit in tegenstelling tot de in 
de meeste catalogi vermelde prijsnoteeringen, die berekend 
zijn op het toestaan van een min of meer ruime korting. 

Deze opzet verklaart gedeeltelijk het groote prijsverschil bij 
tal van zegels, zooals deze tot dusverre golden. 

De bekende luchtpost-verzamelaar dr. R. Paganini schreef 
een belangwekkend voorwoord. Aanvullingen op den catalogus 
worden opgenomen in vorengenoemde Revue. 

Wij bevelen dit interessante werk, dat getuigenis aflegt van 
veel studie, gaarne aan in de belangstelling onzer lezers. 

v. B. 

LES COINS DATéS DES TIMBRES FRANCAIS, 
le DEEL, DE LIJST DER DATA, 

DOOR BARON DE VINCK DE WINNEZEEL. 
UITG. YVERT & CIE., AMIENS. 16 FR. -i- PORTO 3,80 FR. 

De schrijver hecht, blijkens de toelichting, zeer veel waarde 
aan de data, op de postzegelvellen vermeld, waaruit valt af 
te leiden wanneer type of kleur eener uitgifte veranderd werd, 
alsmede de chronologische volgorde van het gebruik der ver
schillende platen. Een ontzettende hoeveelheid materiaal heeft 
de auteur moeten doorworstelen om te kunnen besluiten tot 
de verschillende data (ruim 11000 verschillende!). 

Voor den zeer-gevorderden en veel-eischenden speciaal
verzamelaar der Pransche zegels, daaronder begrepen die voor 
Algiers, Andorra, Marokko, Monaco (1933) en het Saargebied, 
beteekent dit goed uitgevoerde werk een welkome gids. Deze 
studie bewijst opnieuw, dat de wegen waarlangs de heden-
daagsche philatelie zich beweegt, ruimte laten aan tal van 
smaken en opvattingen. 

v. B. 
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Tentobnstellir^cïi 
C w l 

22 JUNI 
WIPA. 

9 JULI 1933 TE WEENEN. 
Over deze grootschopgezette internationale tentoonstelling 

ontvingen wij het vierde propagandageschrift, bevattende 
o.m. het programma der tentoonstelling en feestelijkheden. 
Voorts een uitvoerige inlichting over den groei der Wipa en 
de a.s. uitgifte van een speciaal zegel in de waarde van 
50 groschen. De toeslag, ten goede komend aan de publieke 
weldadigheid, bedraagt 50 groschen. 

Op elke entreekaart kan men tegen betaling van 1 schilling 
dus een zegel verkrijgen, uitsluitend aan de drie op de tentoon
stelling geopende postkantoren. 

Bovendien zullen speciale blokstukjes van 4 van deze zegels 
worden gedrukt. In totaal zullen worden vervaardigd 40000 
zegels van 50 + 50 groschen op gewoon papier en 60000 op 
vezelpapier; van deze laatste 40000 blokstukjes. 

Zij, die niet naar Weenen gaan, kunnen deze zegels bestellen 
bij het desbetreffende comité. Alleen bestellingen, waarvoor 
de gelden zijn bijgevoegd, worden uitgevoerd. De prijzen zijn: 
voor het gewone zegel 2.60 schilling; voor een blokstukje 
10,40 schilling + porto. 

Belangstellenden buiten Oostenrijk kunnen slechts krijgen 
1 zegel op gewoon, 1 op vezelpapier en 1 blokje; totaalprijs 
15,60 schilling + porto. 

Het adres, waaraan zich te wenden, luidt: Wipa, Wallner
strasse 6, Wien I. Betaling kan geschieden per postwissel of 
tegoedschrijving op de postrekening. 

( 

Veilingen 
& K^Miä 

100e VEILING RIETDIJK (JUBILEUMVEILING). 
Niet alleen de omslag is goud van den catalogus van de 

jubileumveiling van den heer Rietdijk, die van 15 t.m. 20 Mei 
in hotel „Victoria" in Den Haag gehouden wordt, maar ook de 
inhoud. Prachtig materiaal van Nederland en Koloniën, waar
onder talrijke groote zeldzaamheden, een groote collectie Enge
land. Engelsche koloniën en Fransche koloniën, waarbij even
eens diverse rariteiten. Aan belangstelling pleegt het den heer 
Fietdijk bij zijn veilingen nooit te ontbreken; wij wenschen 
ham ook bij de 100e veiling een groote schare kooplustige 
aanwezigen toe. B. 

PROTEST TEGEN VOORGENOMEN ZEGELUITGIFTE 
VAN RUSLAND. 

Reeds herhaaldelijk heeft men in de pers kunnen lezen over 
het voornemen der Russische regeerders om een of meer 
zegels uit te geven met een geprononceerd antigodsdienstig 
karakter. 

Aan de Haagsche Philatelisten Vereeniging komt de eer toe 
het initiatief te hebben genomen tot het weren dezer zegels 
hier te lande, indien onverhoopt de voorgenomen uitgifte 
werkelijkheid mocht worden. Zü heeft zich daartoe tot de 
bevoegde autoriteiten gewend teneinde o.m. te voorkomen dat 

de gewraakte zegels in Nederland en de overzeesche gewesten 
door de posterijen als frankeermiddel worden erkend. 

Het is van harte te hopen, dat andere vereenigingen in
stemming betuigen met het verzoek der H. P. V. opdat ons 
land gevrijwaard wordt voor het maken van reclame voor der
gelijke zegelproducten, die door ieder weldenkend mensch 
zullen worden veroordeeld. 

CHINEESCHE FRANKEERSTEMPELS. 
Op blz. 191 van het Gedenkboek is een dergelijk stempel 

afgebeeld; de schrijver van het desbetreffende artikel uitte 
t.t.t. den wensch, dat een der lezers den tekst van dit stempel 
zou vertalen. De heer C. Smit te Amsterdam is zoo vriendelijk 
geweest om bemiddeling te verleenen voor het ontcijferen van 
deze puzzle. Hij schrijft hierover het volgende: 

Het is mij gelukt om het stempel te 
laten ontcijferen. 

De beteekenis is: 1: Nanking, 2: Con
ferentie, 3: Postzegel, 4: Tariefver
laging. 

De vertaling luidt aldus: „Nanking 
conferentie voor briefportverlaging." 

De aanleiding tot deze conferentie 
ligt in de omstandigheid, dat de porto
kosten naar China 12 K cent en van 
China uit 16 >̂  cent bedragen, zoodat 
de portkosten 4 cent meer zijn dan naar 
China toe. De bedoeling van de confe
rentie was om het tarief op gelijke basis 
te krügen. 
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BELGISCHE DAGBLADZEGELS. . 
Ir. Van Caspel schrijft ons: 
In aansluiting op mijn beschouwingen, opgenomen in het 

Maartnummer, is het misschien interessant er op te wijzen, 
dat de eenige ware p o s t zegels, die werkelijk voor Journaux
Dagbladen gebruikt worden (maar dan ook uitsluitend daar
voor) nu de groene „oogster"zegels van 2 'centimes zijn 
(Yvert nr. 335). 

Menig verzamelaar van moderne Belgische postzegels zal 
zich afgevraagd hebben: waartoe dienen toch die lage waarden 
van 1, 2, 3 centimes, overeenkomende met 1/14, 1/7, 3/14 
Nederlandsche cent? Worden voor zoo lage vergoedingen post
zendingen aan huis bezorgd? 

Jawel! Nieuwsbladen. Maar sinds 171932 dient nog slechts 
het 2 c. zegel. 

Het posttarief luidt in de Vlaamsehe uitgave: 
Nieuwsbladen en tijdschriften, besteld als postabonnementen 

per exemplaar of nummer tot en met 75 gram: 4 centiemen, 
per 50 gram of gedeelten van 50 gram meer: 2 centiemen. 

Dit port wordt eveneens toegepast: 
1. pp de nummers, welke onder band door den uitgever in 

het pak postabonnementen verzonden worden; 
2. op de nummers, welke onder band door den uitgever aan 

voortverkoopers of aan bibliotheken gezonden worden. 
Zegels van 4 centiemen bestaan tot heden niet. Dus kunnen 

de banden van zulke losse nummers beplakt worden met 2 ze
gels van 2 c , of met 3 zegels van 2 c , enz. 

Ziedaar de reden van bestaan van zegels ter waarde van 
1/7 Nederlandsche cent. Maar zij bestaan uitsluitend voor dit 
doel en voor geen andere postbestelling. Strikt genomen is 
dit zegeltje nu het eenige ware postale dagbladzegel van 
België, ofschoon dit uit niets bljjkt. 

Meestal echter ontvangt men losse nummers van den uit
gever met een stempel eener frankeermachine bedrukt, 
Fr 004 of Fr 006. (B — Brussel; 197 = dagblad „La Nation 
Beige". 

/ ■ 

?,^'^ Q\QÜEBEL ' \ 
O/e 

Fr 004 
\ . e 197 / 
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CU A D V E R T E N T I Ê N TT2 
Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postz. wordin nUt in betalinf (cn. 

Zeldzaam aanbod! Nederlandseh Tijdschrift 
voor Postzegelkunde COMPLEET te koop. 

In 14 zwarte banden, keurig geb. 
met gelijkluidende titels in gouddruk. 
\ a n 1894—1921 compleet, dus ook 
de eerste gehectografeerde nummers! 

H. LAMPE Ezn., Postbus 19, Sneek. (251} 

POSTZEGELCOLLECTIES TE KOOP GEVRAAGD, 
liefst objecte van eenige beteekenis. 

Aanbiedingen met prijs aan 
Au f d e r H e i d e ' s Postzegelhandel, 
Hilversum of aan het filiaal Graven
straat 17, Amsterdam. (253) 

TE KOOP AANGEBODEN mooie verza
meling NEDERLAND EN KOLONIËN, 
uitsluitend prima exemplaren, ongeveer halve 
Mebus-prijs. 

Brieven aan het bureau van dit blad onder 
no. 252. 

Luchtpostzegels, ongebruikt, van 
Noord- enZuid-Amerikainalbura 
TE KOOP AANGEBODEN. 

Inlichtingen onder No. 254, 
bureau van dit blad. 
TE KOOP AANGEBODEN 

voor elk aannemelijk bod, per stuk of geheel: 
jaargang No. i, Universum. 

No. I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, „de Philatelist". 
No. 9, lo, I I , Ned. Maandblad v. 
Philatelic. 

Mej. J. M. ZWAAN, Gr. Oost 3S, Hoorn. (2s6) 

KOOP, VERKOOP en RUIL> 
van Zeppelin-, Do-X-, Katapult, 
Raketten-, Zeilvlucht-, Ballon

en Eerstvluchtenpost LUCHTPOSTZEGELS. 
H . L. S. ADAMA, Rijksstraatweg ^y, 

WAGENINGEN. (258^ 

Te koop voor den meestbiedende: 

6 op 1% cent Curagao, kopstaand, 
gebruikt op briefstuk, p r a c h t - e x e m p l a a r , 

goede afstempeling 12—1929. 
J. POLLING, De la Reijstraat 4, Helder. 

(2S9) 

IK RUIL 

Aa nbieding. 
50 verschillende Engeland 
25 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
50 
50 

100 

Uitgebreic 
KOLONIE 
ƒ 1,— plus 

Malta 
Malta 
Canada 
Mauritius 
Noord-Borneo 
New-Foundland 
Panama 
Algerie 
Tunis 
Liberia, w.o. 6 cpl. 
series, 1 e. / 5 doll. 

ƒ0,75 
-1,25 
-6,50 
-0,90 
-1,20 
-2,35 
-0,95 
- 1 — 
- 1 -
-0,95 

- 7 , -
e catalogus NEDERLAND EN 
N verschijnt dezer dagen. 
porto 

Prijs 

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) 

U I n o ïooi Philatelistische Literatuur 
U I U u van Nederland en Koloniën, 

I door 
M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 
Volledige opgave van Handboeken , enz. en 
Artikelen verschenen in vier talen over de 
Afstempelingen, Baarfrankeeringen, Port-
zegels , Poststukken, Postzegels , l a n d i n g e n 
en Vervalschingen van Nederland en Koloniën. 

Prijs f 2,— 
Bestellingen met vooruitbetaling aan M. J. van 
Heerdt-Koiff, Eemnesserweg 91 , Baorn. (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>4°) 
G E V R A A G D T E K O O P OF I N R U I L : 
Plaatnummers van Ned.-Indie bij de koersee-
rende plaatdrukzegels (palm-typel en daarvan 
vervaardigde hulpuitgiften, alsmede bij de Jubi-
leumzegels 1923 in alle tandingen, liefst in paren 
van 5e en 6e zegel van onderste zegelrij, door 
H . Cramer , Pauwenlaan 39, den Haag . (180) 

V A N SEVENTER's Postzegelhandel, ]XE KOOP GEVRAAGD: 
K E I Z E R S T R A A T hoek Visschersdijk, Series o n g e b r u i k t e Vreemdelingenverkeer-

R o t t e r d a m levert tegen zeer billijke prijzen j ^ ^ Luchtpostzegels 10, i j en 60 cent. 
huropa en Overzee, bpeciaal adres voor H.H., 
dietypen,enz.ver2amelen.Zichtzendingentegen ' H . L. S . A D A M A , R i j k s s t r a a t w e g 9 7 , 
referentien. Levering volgens mancolijsten.(,2 3i) W a g e n i n g e n . (257) 

Hongarije, ook volgens man-
cohjst, per één en meer, tegen 

Nederland en Koloniën, neem gebr. en ongebr., 
basis Yvert. Ik verkoop tegen kassa a 3i^/jC./fr. 
Verzoeke eerstzending, niet beneden 100 fr. 
Lid van Breda, Ned. Ver. v. P., Utrecht. 
L.v.Haldsz, Budapest VI, Delibóbstr. 29. (237) 

N e d e r l a n d e n K o l o n i ë n , 
gebruikt en ongebruikt, typen, tandingen, 
ver onder alle prijslijsten, in prima kwaliteit, 

koopt U bij: 
VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 

Keizerstraat hoek Visschersdijk, 
R'dam. ZENDT MANCO-LIJSTEN.(232) 

«Jubileunnzegels 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, 
Van Solmsstraat 21, Lid Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzegelhandelaren. (229) 

Postzegelboekjes noodig? 
Goed en voordeelig. 

Vraagt monster en prijs aan 
T. DE JONG Tzn., >De DorpswinkeU, 
Zeist. — Voor den handel speciaie 
prijzen. (227) 

rft^^gjl-A, 

' ^ ^ ^ V ^ * 
DAN IS HET EEN 
GOED P A K K E T 

Oeze 
Postzegelliandel 

verdient 
uw volle 

belangstelling 
ooic voor 

zichtzendingen. 
Serieuze verzamelaars 

in de provinciën 
Noord- en Zuid-

Holland en Utrecht 
bezoek ik persoonlijk 
na afspraak. — Zeer 
aangenaam koopen 
met uw album erbi). 
Opzetten en reorga-
niseeren van verza

melingen. 
POSTREKENING 

118330. 
(248) 

V E : I L , I N G E ; N . H I B H B H B H H H 
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) 

Koopt bij onze adverteerders! 

Voordeeliye aanbiediny van zeldzame Britsche Koloniale Zegels. 
BRITSCH-HONDURAS, 50 c , ongebr., Yvert 

nr. 25 ƒ 56,— 
KAMEROEN, 1 d., ongebr., Yv. nr. 27c -13,— 
KAAP DE GOEDE HOOP, 1/-, ongebr., Yv. nr. 6 - 30,— 
IDEM, 1/-, ongebr., Yv. nr. 6bc - 38,— 
IDEM, Eng. Boeren-oorlog, complete series van 

16, prachtig gebr., Yv. nrs. 5-20 (uitgezonderd 
de variëteiten) - 85,— 

NYASSALAND, £ 10, ongebr., Yv. nr. 24 - 90,— 

ongebr., Yv. nr. 105 ƒ 15,-
22,-

BR.-OOST-AFRIKA, 10 rs 
IDEM, 20 rs., ongebr., Yv. nr. 148 
NATAL, 5/-, de drie kleuren, postfrisch, Yvert 

nrs. 33, 33a en 33b - 22,— 
IDEM, £ 1-10-0, ongebr., Yv. nr. 73 - 21,— 
NIEUW-SCHOTLAND, 6 d., ongebr., Yv. nr. 3a - 68,— 
PAPUA, 2/6, ongebr., Yv. nr. 8 - 37,— 
SIERRA LEONA, £ 2, ongebr., Yv. nr. 106 - 26,— 
IDEM, £ 5, ongebr., Yv. nr. 107 - 60,— 

Mijn specialiteit: ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle uitgiften. 
Zichtzendingen worden op aanvraag naar alle deelen der wereld toegezonden. 

T . A L L E N , 5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. 
(2471 


