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LOSLATENDE EN VASTHOUDENDE ZEGELS 
SURINAME SERIE 1913-1915 

door H. J. L. DE BIE. 
Het nut der kennis van de z.g. randbedekking (randcijfers 

en randletters) en het opstellen daarvan werd door mij in 
het Gedenkboek op blz. 166 besproken. Kortgeleden is dat mij 
ook practisch gebleken. Op blz. 166 van genoemd boek gaf ik 
in een tabel de mij bekende randcijfers en randletters op de 
zegels der serie 1913-1931. Omtrent de loslatende soort van 
de serie 1913-1915, over welke soort ik het nu nogmaals voor 
een oogenblik moge hebben, vermeldde ik: 

„Randcijfer 2. Zeer afwaschbaar." 
Als toelichting zou ik daaraan hebben kunnen toevoegen 

b.v.: „Glanzig papier met preparaat". Immers, zijn alle waar
den van deze loslatende variëteit (r.c. 2) op een soort gepre
pareerd papier gedrukt, wij houden het, zooals het zich laat 
aanzien, daarvoor. Of hier inderdaad van een preparaat ge
sproken mag worden, zal op zich zelve een vraag uitmaken. 

Door een, ik mag wel zeggen, gelukkige omstandigheid, 
liet ik deze toelichting achterwege. Wat is het geval ? 

Noch de glans, noch een op het zegel voorkomend pre
paraat kan den verzamelaar een waarborg bieden, met een 
loslatende variëteit te doen te hebben. Hoewel de loslatende 
soort inderdaad glanzig is en een zichtbaar preparaat bezit, 
mogen we hieruit nog geen gevolgtrekking maken, dat alle 
waarden van de serie 1913-1915, welke een glanzig preparaat 
bezitten, behooren tot de loslatende variëteit. 

Het trekken van deze conclusie zou beslist onjuist zijn. En 
wel om de volgende reden: Er bestaan vasthoudende waarden 
van deze serie (bl.r. en r.c. 1). welke ook een soort glanzig 
preparaat bezitten. Dit preparaat is echter minder in het oog 
loopend glanzig dan dat der ^verkelijke loslatende variëteit. 

Onthouden wij dus het volgende: 
a. de loslatende variëteit 1913-1915 is op glanzig papier; 
b. een glanzig geprepareerd zegel 1913-1915 is nog niet al

tijd de loslatende soort. Het zegel kan van een vasthoudende 
oplaag (blanco r. of r.c. 1) zijn, waarvan eenige vellen, om 
welke redenen ook, geprepareerd werden. 

Voor mij gold in deze voornamelijk de vraag, of deze oor
spronkelijk vasthoudende zegels met blanco rand en rand
cijfer 1, voorzien van deze glanzige substantie, daarvan mo
gelijk loslatend waren. 

Ik gaf deze zegels, hoekbloken met randstuk, gedurende 
eenige uren een waterbad. Na de zegels gedroogd te hebben, 
waren glans en preparaat verdwenen. Evenwel was het zegel
beeld volmaakt ongeschonden gebleven en waren de zegels 
na dat bad volkomen gelijk aan de vasthoudende soort (bl. r. 
en r.c. 1), waartoe zij klaarblijkelijk door de randbedekking 
behoorden.'In dit geval bleek mij dus proefondervindelijk, dat 
het preparaat, dat bij wijze van uitzondering op den regel 
zich bevindt op de vasthoudende variëteit (blanco r. en 
r.c. 1), deze zegels daardoor niet minder vasthoudend heeft 
gemaakt. Deze soort blijft, al heeft zij bedoeld glanzig pre

paraat, gerangschikt onder de vasthoudende zegels der serie 
1913-1915. 

De werkelijk loslatende soort (r.c. 2) zou na zoo'n zelfde 
bad voor de philatelie totaal ongeschikt zijn. 

De specialisten van de hier bedoelde zegels, die de rand
bedekking naar waarde weten te schatten, zullen daardoor 
minder moeilijkheid ondervinden bij het samenschikken dezer 
verscheidenheden. Zij dienen vooral bij de opstelling in het 
album met het boven omschreven geval nauwkeurig rekening 
te houden, daar anders de kans groot wordt, dat vasthoudende 
zegels (met preparaat) worden aangezien voor de loslatende 
variëteit en abusievelijk een plaatsje naast elkaar zullen 
krijgen in het album. 

Kennis der randbedekking zal hierbij noodzakelijk zijn. Nu 
reeds bijna niet en later in het geheel niet, heeft men de 
zegels met randstuk. De randbedekking beschouwe men 
slechts als hulp c.q. leermiddel. Het bijeenbrengen der varië
teiten blijft het doel. Zij, die echter meenen bij het speciali-
seeren dezer verscheidenheden het zonder de kennis der rand
bedekking te kunnen stellen, begeven zich in een philate
listischen doolhof. 

Het is voor mij een vraag of alle waarden der vasthoudende 
soort der serie 1913-1915, ]/< c. t.m. 30 c , bestaan. Ik doe een 
vriendelijk beroep op allen om opgave te willen doen, indien 
mocht blijken, dat zij een nog onbekende waarde daarvan 
bezitten. Men wordt echter verzocht geen twijfelachtige ge
vallen op te geven, maar uitsluitend, indien men het prepa
raat aantreft op de zegels met blanco rand (zegel met boven-
of onderrand), of op de zegels met randcijfer 1 (boven- of 
onderrand, waarop r.c. 1). 

In verband met het vorenstaande leek het mij het beste om, 
met gebruikmaking van de opstelling in het Gedenkboek 
blz. 169 als grondslag, het volgende lijstje aan te leggen: 
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Rest mij thans nog een woord van dank aan hen, die in
stemming met en belangstelling voor dit onderwerp lieten 
blijken. Den heer Paraira te Amsterdam mijn bu'zonderen 
dank, met wien ik omtrent dit object met dankbare resultaten 
van gedachte mocht wisselen. 
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UïtaifleTi 

^ ^ ^ 

M^iti :y" .'"....../. 1 

^^':^l 
'l'l-L'i['V.!J!B^M 

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

ARGENTINIË. 
Het Bulletin Mensuel meldt de verschijning van het dienst-

zegel: 
M J I op 1 peso, blauw en rood. 

De opdruk, in groote karakters, werd aangebracht op het 
zegel met het watermerk zon met letters R A (Yvert nr. 288). 

BHOPAL. 
Dienstzegel, opdruk „Service"' op frankeerzegel in de koer-

seerende wapenteekening: 
1 anna, rood. 

CANADA. 
Frankeerzegel in ne-

venstaande teekening, 
gezicht op Ottawa, uit
gegeven ter gelegenheid 
van de aldaar gehouden 
postconf erentie: 

5 cents, blauw. 
Deze conferentie, wel

ke v^ordt bijgewoond 
door een beperkt aantal 
afgevaardigden, is als 
het ware de wegbereid-
ster voor de a.s. bijeen

komst der Wereldpostvereeniging, die in 1934 in Egypte zal 
worden gehouden. 

De firma Keiser & Zoon te 's-Gravenhage dank voor toe
zending. 

CHINA. 
Voor de provincie Szechwan, evenals tot dusverre gebruike

lijk was voor Turkestan, Yunnan en Mandschoerije, zijn onder
staande waarden van verschillende uitgiften voorzien van een 
Chineeschen opdruk, waarvan de vertaling luidt: „Uitsluitend 
voor het gebruik in de provincie Szechwan". 

Te melden zijn: 
'/• cent, sepia. 
1 „ oranje. 
2 „ olijfgroen. 
4 „ groen. 
8 „ bruinoranje. 

10 „ bruinviolet. 
13 „ groen. 
IV „ olijf. 
20 cent, bruinrood. 
25 „ ultramarijn. 
30 ,, bruinlila. 
40 „ oranje. 
50 „ groen. 

1 d., bruingeel en blauw. 
2 „ blauw en bruingeel. 
5 ,, rood en grijsgroen. 

CIRENAICA. 

P<VTA AEREA 

Luchtpostzegels, ter ge
legenheid van den tocht der 
„Graf Zeppelin" naar Zuid-
Amerika: 

3 1. 

5 „ 

10 „ 

12 „ 
15 „ 
20 „ 

sepia; Centaur met 
pijl en boog. 
violet; Zeppelin m 
Pegasus. 
groen; Zeppelin en 
caravella. 
blauw; als de 3 1. 
rood; als de 5 1. 
zwart; als de 10 1. 

Alls waarden zijn gedrukt in het afgebeelde formaat (L.). 

COCHIN-ANCHAL. 
Frankeerzegel, kop van den nieuwen radjah: 

2% annas, geelgroen. 
Het papier draagt het bekende watermerk parasol. 

DANZIG. 
Frankeerzegel in het koerseerend wapentype; papier met 

het watermerk ruiten: 
7 pfennig, geelgroen. 

DUITSCHLAND. 
Frankeerzegels in de Hindenburg-teeke-

nmg, kop in medal jon, kijkend naar links: 
3 pfennig, lichtbruin. 
4 
6 
8 

10 
12 
20 
30 
60 

donkerblauw. 
, russisch groen. 

roodoranje. 
kastanjebruin. 
karmijnrose. 
lichtblauw. 
olijfgroen. 
lila en zwart. 

Het papier heeft het gewone water
merk; de zegels zijn nog niet aan alle postkantoren verstrekt; 
verkoop geschiedt alleen voor zoover de overeenkomstige 
waarden in de oude teekening zijn uitgeput. 

EILANDEN EGEESCHE ZEE. 

P«i rmmt 

IMMüMÉMtlMIÉliM 

„Graf Zeppelin" luchtpost 
zegels, uitgegeven ter ge
legenheid van den tocht 
Duitschland-Zuid-Amerika. 

3 lil 
5 , 

10 , 
12 , 
15 , 
20 , 

e, sepia. 
violet. 
groen. 
blauw. 
rood. 
zwart. 

Voor alle waarden werd 
slechts één teekening benut: 
Zeppelin boven Rodi. 

GRIEKENLAND. 
Luchtpostzegels ter gelegenheid van den tocht van de „Graf 

Zeppelin" naar Zuid-Amerika: 
30 drachmen, rood. 

100 „ blauw. 
120 „ bruin. 

De zegels zijn alle in dezelfde teekening, luchtschip boven 
de Acropolis. De oplaag bedraagt 35000, resp. 25000 en 25000 
stuks. 

GWALIOR. 
Frankeerzegel van Britsch-Indië, lokale druk, meervoudig 

watermerk ster, voorzien van c^n tweetaligen landsnaam: 
9 pence, donkergroen. 

HONDURAS. 
Op gezag van het jongste Bulletin Mensuel vermelden wij 

de volgende luchtpostzegels, verkregen door den opdruk 
„Aéreo oficial", waarde en jaartal 1933: 

Vale L. 0.70 op 10 centavos, blauw (Yvert nr. 178). 
Vale L. 0.70 „ 10 ., donkerblauw (Yv. nr. 55). 
Vale L. 0.70 „ 10 „ blauwviolet (Yvert nr. 63). 
Vale L. 0.70 „ 10 „ blauw (Yvert nr. 71). 
Vale L. 0.90 „ 15 „ blauw (Yvert nr. 64). 

De vier laatste opdrukken zijn aangebracht on dio'istzegfcls 
De L is de afkorting van „Lempira", d.i. de nieuwe pa

pieren munteenheid, ongeveer overeenkomende met de helft 
der waarde van den Amerikaanschen dollar. 

HONGARIJE. 
Opdruk op frankeerzegel der uitgifte 1923-1927, Yveit 

nr. 394: 
10 op 70 filler, karmijn. 
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IJSLAND. 
Weldadigheidszegels in ver

schillende teekeningen, alle 
in het afgebeelde formaat: 

lO-l-lö aur, roodbruin. 
20+20 „ steenrood. 
'35-1-25 „ ultramarijn. 
50-J-25 „ blauwgroen. 
Op de 10 en 35 aur is een 

schip in nood afgebeeld; het 
v/ooid „Slysavarnir" (d.i. het 
redden van schipbreukelin

gen) wijst erop dat de extra-toeslag ten goede komt aan het 
reddingswezen. De 20 aur geeft een groepje spelende kinderen 
weer; tekst „Barnahaeli", d.i. kinderhulp. Op de 50 aur is een 
grijsaard afgebeeld; „Ellihaeli" is hulp aan ouden van dagen. 

Firma J. Voet te Rotterdam dank voor toezending. 
INDO-CHINA. 
Luchtpostzegels in onderstaande teekening: 

1 cent, bruin. 
2 cents 
5 „ 

10 „ 
15 „ 
20 „ 
30 „ 
36 „ 
60 „ 

groen. 
olijf. 
bruinlila. 
blauw. 
lichtgrijs. 
roodbruin. 
rose. 
donkerlila. 

1 piastre, leigrijs. 
2 piastres, oranje. 
5 „ 

10 
violet. 
rose. 

De serie heeft een nominale waarde van ruim 200 francs! 
Maison Fischer te Parijs dank voor toezending en bericht. 
ITALIË. 

!3s^_iM^§Wm iMÉÉMUttÉÉÉMtMMMIM 

Luchtpostzegels, uitgegeven ter gelegenheid van den trans
atlantischen tocht van het laliaansch luchteskader onder gene
raal Balbo: 

5 1. 25 + 19 1. 75, blauw, groen en rood. 
5 1. 25 -|- 44 1. 75, blauw, rpod en groen. 

De zegels bestaan uit drie deelen: het middenstuk met het 
portret van den koning; de frankeerwaarde daarvan is 5 1. 25. 
Rechts het toeslaggedeelte ad 19 1. 75 resp. 44 1. 75. Op eerst
genoemde waarde een Romeinsch vierspan met op den achter
grond eenige vliegtuigen; op de 44 1. 75 het vertrek van het 
eskader uit Rome. 

Het linkergedeelte is niets anders dan een e t i k e t met 
de Italiaansche vlag, waarin het nummer van het vliegtuig en 
de vier eerste letters van den naam van den vlieger. 

Naar onze meening kan men dus volstaan met het aan
schaffen van beide genoemde waarden; het zou ook anders 
wel wat al te kostbaar worden, daar het eskader uit 20 vlieg
tuigen bestaat! 

Enkele lezers vroegen wat 
de voorstellingen zijn der in 
het vorige nummer ver
melde Zeppelin-zegels. 

Deze zijn: 
3 lire: pyramide van Ca-

jus Castius, 
5 lire: graf van Cecilia 

Metella. 
10 lire: Foro Mussolini. 
12 lire: Engelenburcht. 
15 lire: Foro Romano. 
20 lire: Via dell' Imperio. 

JAIPUR. 
Dienstzegels, opdruk „Service" op onderstaande frankeer-

zegels: 
y, anna, ultramarijn (Yvert nr. 16). 
1 „ blauw en zwart (Yvert nr. 36). 

LETLAND. 
Ter gelegenheid van de vlucht Letland-Afrika werden onder

staande waarden der ongetande luchtpostzegels, waarde in san-
timu en op papier met het watermerk hakenkruis, voorzien van 
den opdruk „Latvija Afrika / 1933". 

Te melden zijn: 
10 santimu, groen. 
15 „ rood. 
25 „ blauw. 
50 s. op 15 santimu, rood. 

100 „ 25 blauw. 
De heer G. H. Jaegers te Riga, die zoo vriendelijk is enkele 

waarden dezer serie toe te zenden, meldt er bü, dat de oplaag 
beperkt is tot 5000 stuks voor elk der drie laagste en 2500 
stuks voor elk der twee hoogste waarden. Uit de officieele 
bekendmaking van de posterijen blijkt, dat deze zegels benut 
kunnen worden voor de frankeering van a l l e stukken, wat 
ons eenigszins argwanend maakt. De vraag rijst dan ook: 
waarvoor werden deze zegels nu eigenlijk uitgegeven ? Dienden 
zij niet uitsluitend voor de frankeering der stukken met het 
vliegtuig verzonden, dan is de oplaag belachelijk klein en 
wordt de schijn gewekt, dat we hier weer eens te doen hebben 
met een handigheidje om de verzamelaars te brandschatten. 
Wij raden dan ook een ieder aan, met de aanschaffing dezer 
zegels voorzichtig te zijn. 

LITAUEN. 
Van meer dan een zijde ontvingen wij een uitgebreide serie 

frankeer- en luchtpostzegels (getand en ongetand), met de 
jaartallen 1883-1933. Op de trankeerzegels portretten van 
min of meer bekende personen, op de luchtpostzegels kas-
teelen e.d. 

Zoolang nadere gegevens omtrent den werkelijken status 
dezer zegels ontbreken, onthouden wij ons van opneming -
daarvan m de rubriek Nieuwe uitgiften. 

MIDDEN-CONGO. 
De in het vorige nummer vermelde serie portzegels in 

nieuwe teekening is aan te vullen met: 
25 centimes, roodbruin. 

NABHA. 
Frankeerzegels van Britsch-Indié, lokale druk, meervoudig 

watermerk ster, voorzien van den opdruk „Nabha State": 
2 annas, violet. 
2 rupees, donkergeel en karmijn. 
5 „ bruinviolet en blauw. 

PHILIPPIJNEN. 
Ter gelegenheid van de vlucht van den Spaanschen vlieger 

Fernando Rein y Loring van Madrid naar Manilla, werden 
onderstaande waarden der serie 1906-1914 voorzien van den 
zwarten opdruk „F. Rein / Madrid-Manila / Flight 1933", 
waarboven een propeller. 

Te melden zijn: 
2 cents, groen. 
4 „ karmijn. 
6 „ violet. 
8 „ bruin. 

10 „ blauw. 
12 „ oranje. 
16 ,, olijfgroen. 
20 „ oranje. 
26 „ blauwgroen. 
30 „ grijs. 

De oplaag beweegt zich tusschen 95000 exemplaren voor de 
laagste en 30000 stuks voor de hoogste waarde. 

Den heer A. Wildschut te Haarlem dank voor toezending 
en bericht. 
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POLEN. 

 * T 

Frankeerzegel, uitgegeven ter gelegen
heid van de te Torun gehouden post
zegeltentoonstelling : 

60 groszy, rood. 
De verkoopwaarde bedraagt 1 zloty. 

K 

LM 

|60^.,^. 
mKKimnis.'m 

^JÊMi 

REUNION. 
Waardeopdrukken op frankeerzegels der uitgifte 19221930: 

50 op 45 centimes, bruinlila en rood (Yvert nr. 92). 
50 „ 65 „ violet en blauwgroen (Yvert nr. 112). 

SAARGEBIED. 
Weldadigheidszegels, waar

van de extra opbrengst ten 
goede komt aan de slachtof
fers van de geweldige ontplof
fing te Neunkirchen, in Fe
bruari j . l . : 

60460 c , roodbruin. 
3 fr.|3 fr., donkerolijf. 
5 fr.jP fr., bruin. 

De zegels zijn alle in dezelf
de teekening: overzicht van 
de verwoesting. 

SORUTH. 
Dienstzegels, opdruk „Sarkari" in gewijzigd lettertype 

(egyptienne) op onderstaande frankeerzegels der uitgifte '29: 
3 annas, rose en zwart. 
4 „ violet en zwart. 
8 „ geelgroen en zwart. 
1 rupee, blauw en zwart. 

ST. LUCIA. 
Portzegels in het koloniaal cijfertype: 

1 penny, zwart. 
2 pence, zwart. 

SAN MARINO. 
Tot onzen spijt werd in het vorige nummer bij de opsom

ming der Zeppelinzegels een fout gemaakt, veroorzaakt door
dat de desbetreffende opgave op het laatste oogenblik nog 
werd ingelascht. 

De 15 lires is gedrukt op de 2 1. 60, karmijn, in plaats van 
op de 10 lires. 

Nog zij vermeld, dat van elke waarde 20.000 stuks werden 
gedrukt. 

TRIPOLIS. 
Luchtpostzegels ter gele

genheid van den tocht van 
de .,Graf Zeppelin" naar 
ZuidAmerika: 

3 1., sepia; Mercurius van 
Giambologna. 

5 „ violet; fragment van 
de poort van Marcus 
Aurelius te Tripolis. 

10 „ groen; „Aurora" van 
Guido Reni. 

12 „ blauw; als de 3 1. 
15 „ rood; als de 5 1. 
20 „ zwart; als de 10 1. 

De zegels zyn alle in het weergegeven formaat en afme
tingen gedrukt. 

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

gedrukt op het z.g. veiligheidspapier: 
5 centimes, violet. 

10 „ groen. 
15 bruingeel. 

Dezelfde perforatie werd aangebracht in de luchtpostzegels 
van 1932, eveneens op genoemd papier vervaardigd: 

25 centimes, blauwviolet. 
40 „ olijf. 
75 „ oranje. 
1 bolivar, donkerblauw. 
1 bol. 70 c , geelbruin. 

' 2 bol. 50 c , blauw. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 

Herinneringszegel, 150jarige her
denking van de uitvaardiging van den 
legerorder door George Washington tot 
het staken dsr vijandelijkheden: 

3 cents, violet. 
Het zegelbeeld geeft het „Hasbrouck 

House" weer, zoo genoemd naar den 
vorigen eigenaar en waarin het alge
i.ieen hoofdkwartier der NoordAmeri
kaansche strijdmachten was gevestigd. 

Het was vanuit dit huis, dat de 
opperbevelhebber, George Washington, op 18 April 1783 zijn 
beioemden dagorder richtte tot de troepen, luidende als volgt: 

Headquarters, Newburgh, April 18, 1783. 
„The CommanderinChief orders the cessation of hostilities 

between the United States of America and the King of Great 
Britain to be publicly proclaimed tomorrow at 12 o'clock at 
the now building, and that the proclamation which will be 
communicated herewith will be read tomorrow evening at 
the head of every regiment and corps of the Army, after which 
the Chaplain will render thanks to Almighty God for all His 
mercies, particulary for His overruling the wrath of man to 
His own glory and causing the rage of war to cease among 
the Nations." 

Op het zegel staat de toelichtende tekst „Washington's Head 
Quarters / Newburgh, N.Y." met de jaartallen 1783 1933. 

YOUGOSLAVIE. 
Onderstaande waarden der koerseerende serie werden voor

zien van een aanhangsel, waarop in Cyrillisch schrift is ver
meld „XI Int. Kongress Penklubova u Dubrovniku 1933". 

Wij noteeren dus de volgende „journalistenzegels": 
50 + 25 paras, groen. 
75125 „ donkergroen. 
1 d. 50 + 50 p., rose. 
3 dinars + 1 d., grijsblauw. 
4 „ + 1 „ oranje. 
5 „ + 1 „ violet. 

Gedurende het P.E.N.congres werd een bijzonder stempel 
benut voor de vernietiging dezer zegels. 

ZUIDAFRIKAANSCHE UNIE. 

» ■ w 

De in het vorige nummer aangekondigde „Voortrekkers"
serie is verschenen in de waarden: 

1 P + Yi P, rose en grijs. 
2 „ | 1 „ violet en grijsgroen. 
3 „ j IK „ blauw en grijs. 

Op de 1 penny is een voortrekkerswagen afgebeeld, naar 
verluidt naar een schets, vervaardigd door den vader van wjjlen 
president Steijn, tien jaren ongeveer vóór de groote trek begon. 

Op de 2 pence is een oude Boer afgebeeld, gewapend met 
zijn onafscheidelijk geweer; rechts en links kafferschild met 
speren. 

Op de 3 pence een Boerenmeisje. 
De twee laatste afbeeldingen zijn vervaardigd naar de beeld

houwwerken van Anton van Wouw. 
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De zegels zijn, zooals gebruikelijk, gedrukt met Afrikaan-
schen en Engeischen tekst (om den anderen), op de staats
drukkerij te Pretoria. Het papier draagt het watermerk spring-
bok-kop. Zij blijven in koers tot ultimo April 1934, waarna een 
nieuwe serie in dezelfde waarden zal verschijnen (tot 1938). 

v. B. 

leVcrWacMen 
îeuWc Uitgiften 

Opïaa^ci/fers,en3.j 

ARGENTINIË. 
Naar Senfs 111. Briefmarken Journal meldt, bedragen de op-

laag-cyfers' der „Koel-congres-zegels" van 1932, Yvert nrs. 
351-353: 3 centavos 3 millioen stuks, 10 centavos 3 millioen 
stuks, 12 centavos 1 millioen stuks. 

BASUTOLAND. 
Voor dit Zuid-Afrikaansche land, waar tot dusverre de zegels 

der Unie worden gebruikt, kan men binnenkort een afzonderlijk 
albumblad inruimen in verband met de a.s. uitgifte van eigen 
frankeerwaarden. 

BRITSCH-INDIE. 
Naar L'Echo de la Timbrologie meldt, zullen wederom af

zonderlijke fiscaalzegels worden uitgegeven, waardoor een 
einde zal worden gemaakt aan de dubbele benutting der fran-
keerzegels: voor postale en fiscale doeleinden (postage and 
revenue). Is het blad juist ingelicht, dan zullen we dus weder 
eens frankeerzegels krijgen, uitsluitend met tekst „postage". 

DUITSCHLAND. 
Het thans in gebruik zijnde watermerk wordt vervangen 

door het hakenkruis. De noodige voorbereidingen worden reeds 
getroffen om de zegels op dit nieuwe watermerk-papier te 
drukken. Toch zal het nog wel eenige maanden duren, voor de 
eerstelingen verschijnen. 

FRANKRIJK. 
Een jaar geleden werd president Doumer van het leven be

roofd. Het voornemen werd toen geuit na één jaar een spe
ciaal zegel uit te geven met de beeltenis van dit zeer geziene 
staatshoofd. Naar verluidt kan dit zegel thans spoedig worden 
tegemoetgezien in een veelgebruikte waarde en in onbeperkte 
oplaag. 

FRANSCHE KOLONIEN. 
Met 1 Juni j.1. is de verkoop gestaakt van de frankeer- en 

portzegeis in de vervallen teekeningen voor Martinique en 
Congo. 

GRIEKENLAND (Mei 1933). 
Wijziging der posttarieven maakt de uitgifte noodig van een 

frankeerzegel van 8 drachmen, welke binnenkort verschijnt en 
waarop het stadion van Athene is afgebeeld. 

Voorts verschijnen frankeerzegels in de waarden 50, 75 en 
100 drachmen en portzegeis ad 50 en 100 drachmen. 

GROOT-BRITANNIE. 
Vermoedelijk met 1 Januari a.s. zal de thans in gebruik 

zijnde teekening vervangen worden door een nieuwe: konings-
kop op gevulden achtergrond. De zegels zullen bovendien naar 
een ander procédé worden vervaardigd. 

HONGARIJE. 

Wij geven hierbij de afbeelding van de 
op 10 Juli a.s. uit te geven speciale zegels 
ter gelegenheid van de Jamboree der pad
vinders, welke van 20 Juli tot 20 Augus
tus 1933 gehouden zal worden te Gödöllo. 

De waarden zijn: 10, 16, 20, 32 en 40 
filler. 

IERLAND. 
Ter eere van het thans ingetreden Heilig Jaar is binnenkort 

een 2 pence te verwachten in toepasselijke teekening. 
MANDSJOEKWO. 
Binnen afzienbaren tijd kunnen hier luehtpostzegels worden 

verwacht. 
MONTSERRAT. 
Het onverkochte restant der jubileumserie van 1932 werd 

in April j.1. vernietigd. 
NEW-FOUNDLAND. 
In Augustus a.s. is het 350 jaar geleden, dat dit land in bezit 

genomen werd door Groot-Britannië. Naar Engelsche bladen 
berichten ,is besloten tot het uitgeven van een herinnerings
serie, waarop o.a. episodes voorkomen uit het leven van 
Humphrey Gilbert, halfbroeder van den bekenden Sir Walter 
Raleigh, en die een werkzaam aandeel had bij de inbezit
neming van New-Foundland. 

NICARAGUA. 
De postwaarden en opdrukken zullen voortaan worden ver

vaardigd door de American Bank Note Cy. te New-York, waar
door wij hopelijk verlost zullen worden van de overtalrijke 
fout- en misdrukken, waarop we in den laatsten tijd zijn ge-
tracteerd. 

NIEUW-GUINEA. 
Het geheele onverkochte restant der uitgiften 1925-1927 en 

1931 (hut-type en paradijsvogel met de jaartallen 1921-1931) 
werd dezer dagen vernietigd. 

PERU. 
Naar verluidt bestaat het voornemen dit jaar een serie uit 

te geven ter herinnering aan den laatsten Inea-koning, Ata-
hualpa, die in 1533 op last van Pizarro werd vermoord. 

URUGUAY. 
Behalve luchtpostzegels in nieuwe teekeningen verschijnen 

binnenkort frankeerzegels met de portretten van Artigas, Ri
vera en Lavalleja, ter vervanging van de bestaande. 

ZWITSERLAND. 
Ten vervolge op het medegedeelde in het Januari-nummer 

van dit jaar volgen hieronder de oplaag-cijfers der luchtpost
zegels der ontwapenings-conferentie: 

15 c. 1.500.000, 20 c. 1.500.000, 90 c. 1.000.000. 
v. B. 

Ne(3erlaii(ï 
en 

Overzeesche 
Gewesten 

NEDERLAND. 
Zeemanzegels. 
Op 10 Juni verscheen de jaarlijksche tweede weldadigheids-

serie, ditmaal tot steun van het werk voor de zeelieden. Hier
onder volgt een persbericht met de beschrijving der zegels: 

„Van 10 Juni t.m. 9 December a.s. zullen bijzondere fran
keerzegels worden uitgegeven in de waarden IK, 5, 6 en 
12>!; cent, ten behoeve van de belangen van den Neder-
landschen zeeman. De zegels zullen met een toeslag boven de 
frankeerwaarde worden verkocht en wel resp. voor 3, 8, 10 en 
16 cent. De geldigheidsduur is beperkt tot 31 December 1934. 

De netto-opbrengst van de toeslag komt ten goede aan den 
zeeman bij koopvaardij en visscherij, zulks op initiatief van 
de volgende vereenigingen: 

De Nederlandsehe Zeemanscentrale, 
Het Nationaal Zeemansfonds, 
Het Hospitaal-Kerkschip „De Hoop", 
Het Apostolaat ter Zee, 
en van het uitvoerend comité tot oprichting van een monu

ment vor het Nederlandsch reddingwezen. 
De genoemde vereenigingen behangen de materieele en de 
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geestel\jke belangen van den invalide geworden zeeman; van 
den zeeman die op zijn reizen in vreemde havenplaa t sen een 
tehuis dient te hebben (Zeemans tehu izen) ; van de visschers, 
door het verleenen van medische hulp op zee en het geven 
van gelegenheid tot het bijwonen van godsdienstoefeningen 
op het Hospi taa l Kerkschip „De Hoop". 

De zegels, welke gedruk t zijn in ro togravure , hebben een 
afmet ing van 2 1 x 3 0 mm. en ziJn vervaard igd n a a r ontwerpen 
van de beeren P. K r a m e r te A m s t e r d a m (13^ en 6 cent) en 
G. A. van der Stok te ' s Gravenhage (5 en 12>^ c e n t ) . 

mrmm 
M É M M M 

H e t zegel van 1'/, cent toont een reproduct ie van het even
eens door archi tect K r a m e r onworpen monument voor het 
Nederlandsche zeereddingwezen, da t te Den Helder zal wor
den opgericht . Het monument heeft in den top een carillon, 
dat op bepaalde uren een bekend wijsje speelt . Bij feestelijke 
gelegenheden zendt het monument n a a r boven en opzij l icht
s t ra len uit . 

Het zegel van 5 cent stel t voor het hospi taal kerkschip „De 
Hoop" tegen een rijzende zon (symbool van rijzende hoop) en 
met een aesculaapstaf als embleem van de medische hulp die 
gegeven wordt . 

Bij het ontwerpen van het zegel van 6 cent is als leidende 
gedachte de vroegere handroeireddingboot genomen, welk 
beeld onmiddellijk tot den beschouwer spreekt . Men ziet de 
reddingboot met den verkenner op de voorplecht, opgeheven 
door een zware golf. Boven de boot h a n g t een donkere drei
gende wolk, waaronder door s to rm opgejaagde reken; op den 
achtergrond het doel der r edd ing : een zinkend schip. 

Het zegel van 12}^ cent heeft tot beeld een zeeman in olie
jekker met zuidwester . Op den ach te rgrond een der zeemans
tehuizen, de zee en m.eeuwen, als symbool van het zwervend 
leven van den zeeman. 

De kleur van de zegels i s : 
1% cent : rood; 
5 cen t : groen en rood. 
6 cent : groen. 

12K cent : blauw." 
De zegels werden aangekondigd bij Dienstorder H 345bis 

van 31 Mei j .1 . , die ongeveer gelijkluidend is a a n het boven
s taande persbericht . Daar in word t nog vermeld, dat een bedrag 
van 4 pet. van de net toopbrengs t t e r beschikking zal worden 
gesteld van het Kinderfonds P.T.T. en Personeelfonds P.T.T. 

De zegels zelf maken een buitengewoon aard igen indruk. De 
kleuren zijn, ie ts afwijkend van de opgegevene: 

i'A + 'i'A cent : rood, 
5 |3 cen t : blauwgroen en oranje, 
6 |4 cent : donkergroen, 

12M+3>< cent : ul t ramar i jnblauw. 
Bij de 5 cent is de zon met de s t ra len daaromheen oranje, 

evenals enkele golven achter de waardeaanduiding , de res t 
is groen. 

Het meest opvallend aan de zegels, a l thans uit philatel is t isch 
oogpunt , is de t anding . De zegels hebben kamtand ing 14K :13>2 
— iets geheel nieuws voor Nederland. In boven en onderrand 
s teekt één gaat je uit ; de re rh terz i j rand is niet doorgeperfo
reerd, de linker wel. 

De zegels hebben w a t e r m e r k cirkelt jes, horizontaal . De 
vellen zijn groot 100 s tuks ( 1 0 x 1 0 ) , op de zijranden telcijfers 
van 1 t .m. 10 en in de kleur der zegels, bij de 5 cent is deze 
groen. De onderrand ver toont verder geen Inschriften, de 
bovenrand d r a a g t in het midden een p laa tnummer . Ook weer 
iets m e r k w a a r d i g s : deze plaa tnumnie r s sluiten aan bij die 
van de gewone f rankeerzcgcls , dit is bij bijzondere f rankeer
zegels nog nooit voorgekomen. H e t nummer van de 123^ cent 
is 410; van de andere waarden zijn de nummers ons nog niet 
bekend, in verband met de zeer ger inge voorraad op het post
kantoor Amerongen (30 s t u k s ! ) . 

De druk is ro togravure . 
Om nog even op de t and ing t e r u g te komen: voor een be

trekkeli jk zoo ger inge oplaag als van de zeemanszegels al
leen zal men geen nieuwe k a m t andingmachine in gereed
heid brengen. Het vermoeden l ig t daarom voor de hand dat 
we de nieuwe t and ing 14K:13K nog wel eens meer zullen 
zien, en wij denken daarbij aan de zegels van 36 en 70 cent, 
die hetzelfde fo rmaa t en dezelfde velgroot te hebben! 

Het Vredeszegel verschenen. 
Op 18 Mei, den Volken

bondsdag, is het Vredes
zegel verschenen. Hierbij 
de afbeelding, in het vorig 
nummer is een uitvoerige 
beschrijving opgenomen. 
Daarbij werd ook vermeld, 
dat het Vredeszegel in de 
p laa t s komt van het ge
wone zegel van 12 3^ cent. 

H e t fo rmaa t van he t ze
gel is 20 bij 25 mm., dus 
iets grooter dan onze ge
wone zegels. De gevolgen 
daarvan zijn, dat de zegels 
l i jntanding hebben en dat 
er geen rolperfora t ie bij 
mogelijk is. 

De kleur van het zegel is een mooie t in t ul t ramar i jnblauw. 
De t and ing is 12><; het papier heeft het wate rmerk cirkelt jes 
en wel vert icaal , in verband met de plaa ts ing van de zegels 
in het vel. 

De zegels zijn gedruk t in vellen van 200, 10 rijen van 20 
zegels. De drukker heeft hot ons niet gemakkelijk g e m a a k t 
bij de v r a a g wat de bovenkant en w a t de zijkant van het vel 
is. Houdt men het vel zoo, dat men de zegels recht voor zich 
heeft, dan bevinden zich de oplaagle t te rs A op de zijranden; 
op boven en onderrand de telcijfers 201 resp . 120. Om het 
geheel een dubbele blauwe lijn, op den bovenrand tusschen de 
telcijfers het p laa tnummer . Dit l aa t s t e s t a a t dus niet op den 
rand met de oplaagle t te rs , zooals bij de andere waarden die 
in ro togravure gedrukt zijn. 

Voor enkele bevoorrechten was het zegel al op 17 Mei ver
kr i jgbaar , n.1. voor de leden van het hoofdbestuur van de 
Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, die op dien dag in 
Den H a a g al enkele van de zegels konden koopen, waarmee 
brieven gefrankeerd zijn, ger icht aan den secre tar i s generaa l 
van den Volkenbond, aan den voorzi t te r van de Ontwapenings
conferentie, aan de Nederlandsche leden van het Volken
bondssecre ta r iaa t en voorts aan eenige volkenbondsorgani
sat ies in het buitenland. In t e re s san te s tukken voor een ver
zameling, m a a r vermoedelijk niet gemakkelijk te krijgen! 

Het zegel is bedoeld als propaganda voor vrede en ve rd raag 
zaamheid onder de volken, m a a r helaas wordt de bedoeling 
hier en daar misvers taan . In de ui t s t a lkas t van een groot 
Brusselsch handelaar prijkt een groot blokstuk, n a a r ir. Van 
Caspel ons schrijft, met daa ronde r : „Nederland. Anti Hi t ler 
zegel. Vrede voor I s raë l ! " Tegen de opmerking, da t de teeke
ning van het zegel al lang gekozen was voordat Hit le r a a n het 
bewind kwam en de jodenvervolgingen begonnen waren, wordt 
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aangevoerd, dat toch stellig met een bepaald doel het joodsche 
teeken, de dubbele driehoek, als hoofdmotief voor het zegel 
gekozen werd! 

Wij hebben, tot dusver zonder veel resultaat, de oorspronke
lijke beteekenis van dit symbool en zijn verband met den vrede 
trachten uit te vinden. De beide driehoeken vormen hét joodsch 
symbool; de beteekenis is: het schild van David. Door de vrij
metselarij is het overgenomen, daar staat het in verband met 
het getal 3, dat een groote rol speelt. Wie van de lezers kan er 
ons uitvoeriger over inlichten ? 

De Willem de Zwijger-zegels. 
Aan De Philatelist worden twee nieuwe plaatnummers van 

de 6 cent gemeld, namelijk 5 en 6. Van enkele zijden vernamen 
wij, dat plaat 1 van de l'A cent niet meer te vinden is; zou 
deze buiten gebruik zijn gesteld? 

Geldigheid ANVV-zegels. 
Dienstorder H 345 van 31 Mei luidt: 
1. Gebleken is, dat op sommige kantoren de Vreemdelingen-

verkeerpostzegels als niet meer geldig voor de frankeering 
worden beschouwd. 

2. In verband daarmede wordt onder de aandacht van het 
personeel gebracht, dat de geldigheidstermijn van deze soort 
zegels eerst 31 December a.s. eindigt. 

Nieuwe oplaagletter. 
12 J4 cent A (Vredeszegel). 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
12K cent A (Vredeszegel): 403 (lijntanding). 
De nieuwe tanding van de 15 cent blauw en rood. 
Naar aanleiding van het bericht in het vorig nummer over 

de vondst van een ongebruikt exemplaar van de 15 cent blauw 
en rood van 1920 met de nog onbekende tanding 11:11><, 
bericht de firma Hekker ons, dat zij in haar voorraad twee 
exemplaren van dit zegel gevonden heeft, en wel een post
frisch en een gebruikt exemplaar. Verdere exemplaren zijn 
ons niet gemeld, we mogen het zegel dus gerust zeldzaam 
noemen. 

Een interessante afwijking bij de 10 cent 1867. 
Van generaal Becking ontvingen wij een merkwaardig zegel 

ter inzage van de 10 cent 1867 type IL Aan de vergroote af
beelding hieronder, die hopelijk duidelijk zal uitvallen, is te 
zien dat de beide cyfers van de waarde-aanduiding schuin 
staan en naar links overhellen. 

Omdat bekend is dat de cijfers bij deze serie in het oor
spronkelijke stempel gegraveerd zijn, waardoor zij dus niet 
schuin kunnen komen te staan, was aan te nemen dat de oor
zaak voor deze afwijking niet in het drukmateriaal gelegen 
kon zijn. De heer Huijsman van de firma Enschedé was zoo 
vriendelijk, ons na onderzoek van het zegel het volgende er
over mede te deelen: 

„Oppervlakkig gezien staat het cijfer 1 scheef, terwijl ook 
de nul niet recht staat. Bij nader microscopisch onderzoek 
blijkt, dat zich achter de nul een papierverdikking bevindt, 
terwijl over het benedenste gedeelte van het waardecijfer 10 
de indruk gevestigd wordt of de vezels in horizontale richting 
liggen. Het duidelijkst is dit effect waar te nemen, wanneer 
het zegel in doorvallend licht van achteren bekeken wordt. 

Tev^ens is te zien, dat het bovenste derde deel ongeveer van 
de 10 wel goed recht staat, daarna treedt een verschuiving 
naar rechts op. 

Het is niet waarschijnlijk dat wij hier met het uiteinde van 
een plooi in het papier te doen hebben, want in het eronder 
liggende kader bevindt zich geen verandering zooals in de 10. 

Meer waarschijnlijk bevond zich een oneffenheid hetzij op 
de plaat, hetzij in het papier, hetzij in het doek, waardoor bij 
het drukken het vochtige papier opzij geschoven is. Zoodoende 
zou dan zoowel de papierverdikking achter de 10 en het opzij 
schuiven van het ondergedeelte van de 10 kunnen ontstaan." 

Het ontstaan van de afwijking is dus aan een toevalligheid 
te wijten, wat het zegel echter niet minder interessant maakt. 
Andere, identieke exemplaren zullen dus bijna zeker niet 
bestaan. 

Postmuseum. 
Als vervolg op hetgeen het postmuseum in zijn vorige ex

positie toonde, is thans een koperen drukplaafder jubileum
uitgifte 1913 in haar verschillende ontwikkelingsstadia ten
toon gesteld. 

Het eerste stadium bestaat uit twee reproducties van het 
ontwerp, die docr etsen op de plaat zijn vastgelegd (negatief 
zegelbeeld), beide nog zeer onduidelijk en ongeschikt voor 
afdrukken. De twee hierop volgende negatieven hebben 
blijkens het bijschrift de eerste bewerking met de burijn 
(graveernaald) ondergaan en zijn dan ook reeds veel duide
lijker. Van elk dezer volgt dan een koperen matrijs, d.i. een 
verhoogd positief beeld van den zegel; hiervan is een z.g. 
patrijs, d.i. een galvanoplastische reproductie, vertoonend een 
verdiept spiegelbeeld van den zegel, gemaakt, welke verder 
geheel afgewerkt is op de waarde-aanduiding na. Hiervan 
werd wederom een matrijs vervaardigd, gevolgd door drie 
patrijzen, waarin dan de verschillende waarden gegraveerd 
werden (elk zegeltype diende voor 3 verschillende waarden!). 
Wederom werd een matrijs hiervan gemaakt, welke dus nu 
ook de waarde bevatte en met behulp daarvan werd een klein 
plaatje van vijf cliché's (patrijzen) naast elkaar vervaardigd. 
Van de hiervan gemaakte matrijs worden vier patrijzen ge
maakt en onder elkaar aaneengesoldeerd tot een plaat van 
20 zegelbeelden. Opnieuw een matrijs en vier patrijzen daar
van, die — in blokvorm — tenslotte de grootte der plaat van 
80 zegels vormt, waarvan dan tenslotte ook nog weer een 
matrijs vervaardigd wordt. 

Verder is een volledig stel losse patrijzen van de 12 ver
schillende zegels benevens de origineele drukplaat nr. 2 van 
de 10 cent tentoongesteld. Van alle patrijzen (evenals de 
matrijzen alle van koper!) waren de voi'ige maal afdrukken 
tentoongesteld. 

Alle geheel afgewerkte cliché's en drukplaten zijn door 
horizontale en verticale of diagonale krassen over elk zegel-
beeld onbruikbaar gemaakt. 

Uit het bovenstaande blijkt nog weer eens zeer duidelijk 
dat men bij een nieuwe emissie niet over één nacht ijs gaat 
en dat de kosten zeker lang niet gering zullen zijn! 

Uit de verzameling Waller is verder een gedeelte, loopende 
van 1924 tot en met 1927 geëxposeerd: de tentoonstellings
zegels (in comolete vellen), de reddingszegels 1924, de nor
male uitgifte 1924 in gewone en roltanding, de guldenwaarden 
met plaatnummers 1-5 voor de 1 gld. en 1-4 voor de 2,50 gld. 
en 5 gld. Voorts de weldadigheidszegels 1924, T925 en 1926 
in gewone en de beide laatste series ook in roltanding, de 
Roode Kruiszegels 1927 inclusief de tandingverschillen, en
kele plaatfouten en de plaatnummers 1-5 der 3 en 5 ets. Al 
deze zegels in groote blokken of veldeelen. 

Interessant — want voor gewone verzamelaars niet ver
krijgbaar! — zijn de veldeelen, die voor de vervaardiging van 
postzegelboekjes gediend hebben. Deze worden blijkbaar ge
maakt in vellen van 3 of meer blokstukken van 60 zegels 
(10 rijen van 6) met een tusschenruimte van één zegelbeeld. 
Elk blokstuk bestaat uit twee tête-bêche tegen elkaar ge
plaatste blokken van 30 zegels, zoodat per 60 stuks 10 tête-
bêche-paren zouden voorkomen, indien men evenals in 
België ook hier deze zegels in vellen voor verzamelaars ver
krijgbaar stelde, wat tot nogtoe — gelukkig! — nog niet 
het geval is. Voor de waarden boven 5 et. bevinden de plaat
nummers zich op den buitensten zijrand, welke niet geper
foreerd is, terwijl verder de perforatie over alle randen door-
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loopt. Te bezichtigen zijn zonder watermerk de 1 cent (met 
viekant drukkersteeken), de 2 cent, 5 cent (plaatnummer 53 
links van 5e en 6e zegel), 10 cent (plaatnummer 29 plus drie
hoek links van 3e en 4e zegel) en 15 cent (plaatnummer 55 
links van 5e en 6e zegel); met watermerk zijn er vervolgens 
de 1 en 2 cent in vellen van 2 maal 60 stuks, van de 5 en 
7>o cent violet 60 + 20 stuks (zonder plaatnummer), van de 
IK cent 2 maal 60 stuks ongetand en van de 12K cent 
blauw 60 + 20 stuks, eveneens ongetand, met plaatnummer 208 
links van het 6e zegel. 

De weldadigheidszegels 1926 kan men behalve in normale 
ongetande vellen, ook gesplitst in de samenstellende kleuren 
bezichtigen: van elke waarde zijn er twee ongetande vellen 
met resp. het eigenlijke zegelbeeld en den onderdruk afzon
derlijk, alles in de gebruikte kleuren. Vooral bij de 15 cent 
waarde krijgt men zoodoende een geheel ander idee van den 
vorm der onderdruk en de eigenlijke kleuren. Eigenaardig is, 
dat van deze uitgifte geen enkel zegel met staand watermerk 
aanwezig is, wat er wel op wijst, dat dit door de controle in 
Haarlem óf niet opgemerkt is óf als onbelangrijk verschil 
werd beschouwd en het vermoedelijk pas tijdens het drukken 
der definitieve zegels is ontstaan. 

Merkwaardig zijn tenslotte nog een compleet vel van de 
2 cent met watermerk, oplaag F, met aan de achterzijde een 
opgeplakte verbindingsstrook over de rijen 12 t.m. 18 (reeds 
eerder in dit blad beschreven) en een fraai blok van 20 stuks 
der beroemde 3-gaats roltanding (plaatnummer R 143), be
nevens een gedeelte van een rol weldadigheidszegels 734 cent 
1925 met als verlengstuk een strook, waarop het Nederlandsch 
wapen en „500 Prankeerzegels ä cent" gedrukt, ingevuld 
met rood stempel 7 K + 3 K , datumstempel 16 Dec. 1925 en 
een paraaf. 

(Wij danken den heer Van der Willigen voor zijn interes
sante bijdrage. De genoemde plaatnummers van de zegels uit 
postzegelboekjes waren aan de verzamelaars alle bekend. De 
foutief aangemaakte 1% cent geel voor postzegelboekjes, met 
plaatnummer driehoek 31, is blijkbaar niet tentoongesteld. — 
Voor het eerst wordt het plaatnummer van de 734 cent drie-
gaats-rol vermeld, dat dus R 143 blijkt te zijn. 

Nogmaals moge een opwekking geplaatst worden om bij een 
bezoek aan Den Haag het Postmuseum niet te vergeten, en 
ook voor de Haagsche verzamelaars is er wat te zien. Het 
bezoek is en blijft zeer gering. — Red. Ned. en Kol.). 

NED.-INDIE. 
Kopstaande opdruk 50 op 150 cent luchtpost! 

WEMBMMPaGH'IWWLj, 
MMMMMMMÜM« 

De gemoederen zijn nog be
zig met de kopstaande opdruk 
1234 op 20 cent en daar ver
schijnt al weer een nieuwe sen
satie, namelijk een kopstaande 
opdruk 50 cent op het lucht
postzegel van ƒ 1,50. 

De zegels zijn onopgemerkt 
door den postbeambte, op ge
heel normale wijze op 9 Mei j.1. 
aan het hoofdpostkantoor te 

Bandoeng verkocht. Iemand kocht daar 's morgens een zegel 
van 50 cent voor een brief, die met het op dien dag ver
trekkende vliegtuig naar Nederland zou reizen, en ontdekte 
toen dat de opdruk op zijn kop stond. Zelf kocht hij er nog 
10 stuks en waarschuwde toen enkele bekenden, die er ook 
wat van gingen koopen. Deze menschen hadden geen ver
moeden van de zeldzaamheid, zoodat zij niet alles opkochten 
en de zegels dus niet in één hand zijn gekomen. In totaal zijn 
er 23 stuks van bekend, waarvan er 21 op voorstel van den 
Bandoengschen Postzegelhandel van zijn kenmerk en een 
volgnummer zijn voorzien; twee stuks waren al op brieven 
naar Nederland verzonden. 

Toen de eerste kooper zijn ontdekking deed waren er al 
zegels van het vel verkocht; hoeveel weet hij niet meer. De 
27 onbekende exemplaren zullen voor het grootste deel wel 
op brieven naar Nederland zijn gebruikt; wij zullen graag 
vernemen of er daarvan nog een of meer aan het licht komen. 
De oorspronkelijke vellen zijn wel 100 zegels groot, maar 
evenals bij de 1234 op 20 cent werden zij vóór het overdrukken 

in twee helften gedeeld, omdat zij op de vouw zoo gemak
kelijk scheurden. 

Tenzij er nog meer vellen voor den dag komen, kunnen er 
van deze foutdruk dus maximaal 50 stuks bestaan. 

Wij danken dit bericht aan dr. Borel, die ons tevens de 
foto van de afwijking toezond, en die tijdens de ontdekking 
juist voor enkele dagen uit Bandoeng afwezig was De 
foto is afkomstig van de Bandoengsche Postzegelhandel, en 
wegens de kleur van zegel en opdruk helaas niet ideaal. 

Het witte zegel. 
Bijgaande afbeelding stelt een zwaar 

□gestempeld Willem de Zwijger-zegel 
voor, dat de bezitter heeft willen af-
week"n. Om te laten zien, dat wij geen 
achterkant voor de lens hebben ge
nomen, is een hoek van het zegel om-
gevouwen. 

Van alle kanten kregen we berichten 
over de onbruikbaarheid van deze ze
gels, in verband met het al te snelle 
loslaten van de kleur. In Makassar la
gen de brieven juist klaar voor de 
mail (blijkbaar in de buitenlucht), 
toen het plotseling begon te stort

regenen, met het gevolg dat alle kleur losgespoeld werd. Het 
wegbrengen van brieven naar de bus, terwijl het begint te 
regenen, tot zelfs het niezen van de postbeambten kunnen 
de noodlottigste gevolgen hebben. De heer Harterink zond ons 
een uitknipsel uit het Bataviasch Nieuwsblad van 4 Mei, dat 
als volgt luidt: 

„Het hoofd van het bedrijf der posterijen deelt ons het 
volgende mede: 

Het is gebleken, dat de graad van gevoeligheid voor af-
wassching van de Willem de Zwijger-zegels, welke op korten 
termijn in Nederland werden aangemaakt, veel te groot is, 
tengevolge waarvan de op de zegels voorkomende beeltenis 
reeds bij geringe bevochtiging en aanraking verdwijnt. 

Hoewel overwogen is, den geheelen verkoop van die her
denkingszegels te staken, is hiertoe, in verband met het bij
zondere karakter van die zegels, voorloopig met overgegaan. 

Aan het ministerie van koloniën is intusschen telegrafisch 
verzocht, zoo spoedig mogelijk voor uitzending van minder 
gevoelige herdenkingszegels te willen zorgdragen. 

In afwachting daai'van zal aan het publiek bij aankoop van 
frankeerzegels van 1234 cent worden gevraagd of gewone dan 
wel herdenkingszegels worden verlangd. 

In het bezit van het publiek zijnde Willem de Zwijger-zegels 
waarvan de kleur heeft losgelaten, doch welke overigens on
gebruikt en onbeschadigd zijn, kunnen bij de post- en hulp
postkantoren kosteloos tegen andere frankeerzegels van de
zelfde waarde worden ingewisseld." 

Voor lezers, die de zegels toch willen afweeken, kan het 
volgende recept van den heer Harterink te Buitenzorg, waar
mee hij goede resultaten verkregen heeft, nuttig zfn. 

Men weeke de zegels, die zeer ruim uit het papier moeten 
worden uitgeknipt, heel even in w a r m water (hierdoor laat 
de gom vlugger los), vatte ze daarna met een pincet in een 
van de hoeken aan (niet de kleur raken) en trekke de zegels 
in diagonale richting van het papier. Daarna, met het pincet, 
drogen bij de lamp. Eerst als de zegels kurkdroog zijn, is het 
gevaar voor loslating geweken. 

De Leger des Heils-zzegels. 
Van dr. Borel ontvingen wij de opgave van de in Indië ver

kochte aantallen van de laatste weldadigheidsserie. Van de in 
Nederland verkochte zegels zijn de oplagen ons nog niet be
kend; wij hopen deze in het volgend nummer te kunnen ver
melden. 

Voor Indië zijn de cijfers: 
oplaag: vernietigd: verkocht: 

2 cent 600.000 274.534 325.466 
5 cent 300.000 123.312 176.688 

1234 cent 850.000 417.954 432.046 
15 cent 400.000 273.712 126.288 

Het Leger des Heils had zelf nog voor een groot bedrag 
gekocht, in de hoop, deze voorraad alsnog te kunnen plaatsen, 
maar dit schijnt niet van harte te gaan. 
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Als het een organisatie als het Leger des Heils niet gelukt 
om groote getallen weldadigheidszegels te plaatsen, dan moet 
het voor andere vereenigingen in Indië wel buitengesloten ge
acht worden. Het grootste deel van de bevolking, de millioenen 
inlanders, schrijft in het algemeen nog maar zeer weinig en 
voelt er dan niets voor om ook nog extra-port te betalen. De 
verkoop komt dus geheel voor rekening van de Europeanen, 
die dan nog 12><; cent voor een gewone binnenlandsche brief 
moeten betalen (het hoogste posttarief ter wereld, naar wij 
laatst lazen), en die er dus niet veel voor voelen om dan nog 
eens extra te offeren. 

De kopstaande opdruk 1214 op 20 cent. 
In de eerste plaats een berichtje uit het laatste nummer van 

het „Postzegelblad voor Indië": 
„Een blokstuk van dit zegel werd opgezonden aan het hoofd 

der posterijen, die het ter ouderzoek doorzond aan het hoofd 
der reproductie van den topografischen dienst. Van genoemde 
autoriteit werd hierop bericht ontvangen dat aan de echtheid 
nie getwijfeld behoeft te worden. Wij raden eventueele koopers 
echter aan, uitsluitend die zegels aan te schaffen, die het 
stempel der firma Hekker dragen en van een volgnummer 
zijn voorzien." 

Het is ons gebleken dat de laatste zinsnede uit ons bericht 
in het vorig nummer aanleiding tot misverstand heef ge
geven, in zooverre dat men gemeend heeft dat de e c h t e 
kopstaande opdrukken voor ƒ 5,— verhandeld zouden worden. 
Daarvan is natuurlijk geen sprake, hoogstens kunnen dat 
goedgeslaagde eigen maaksels zijn, waarvoor dan toch echter 
ƒ 5,— teveel betaald wordt. Men zie hierover ook de annonce 
van de firma Hekker in dit nummer. Ook wij mogen nog eens 
den raad geven, bij het koopen van een dergelijk zegel op het 
garantiestempel van de firma Hekker te letten. 

De heer Van Otterloo, die ons de vorige maand mededeeling 
deed van den verkoop van den opdruk voor ƒ 5,—, las door een 
onduidelijk geschreven woord dat deze zegels „zuiver" keur-
Hekker zouden hebben. Uit een volgende brief bleek hem, dat 
de afzender bedoeld had: „zonder" kcur-Hekker. 

Afwijkingen. 
De heer Hermans te Maastricht meldt ons de 10 cent lucht

post met ongetanden onderrand. Op het postkantoor Salatiga 
werd een vel van deze waarde aangetroffen, waarvan de on
derste rij zegels de afwijking vertoonde. Er zijn dus 10 stuks 
van bekend. 

Van de koerseerende 2 cent grijs toonde de heer H. ons en
kele exemplaren met opgevulde linker-randlijn (één breede lijn 
inplaats van 2 smalle). Alle zegels van de bovenste rij van 
het bewuste vel (oplaag B, dr.-teeken vierkant) vertoonden 
deze fout, die bij oplaag B nogal eens voor zou komen. 

De heer Harterink toonde ons een nog niet vermelde plaat-
fout bij de 5 cent Leger des Heils, welke fout op alle vellen 
voorkomt. Op het derde scgel van de 7e horizontale rij is de 
punt achter Ct met de t verbonden door een witte vlek. 

NEDERLAND. 
Als nieuwe particuliere briefkaart is te melden: 
Nr. 2.I.h. J. Lindenbergh Czn., / Aannemer, / Wemeldinge 

NED.-INDIE. 
Vanuit Indië wordt mü ter inzage gezonden een tot nu toe 

onbekende briefkaart. Het is de kaart Ascher nr. 11a (enkel-
kaart TA cent op rose karton) met den opdruk „5". Deze 
kaart werd destijds door een inspecteur op een zijner in-
spectietochten op een postkantoor in Oost-Java gevonden. 
Zooals bekend werd, bij besluit van den gouverneur-generaal 
van 13 Februaii 1908, nr. 27, bepaalcj het cijfer ,,5" te doen 
overdrukken in den zegelstempel van 240.866 enkele en 48.084 
dubbele briefkaarten met den zegelstempel van l'A cent, ten 
einde deze kaarten te doen uitgeven als briefkaarten van 5 en 

5 + 5 cent. Daartoe moesten de kaarten Ascher resp. nr. 15 
en nr. 1.3 bü het magazijn van postzegelwaarden worden in
geleverd. Het is nu zeer goed mogelijk, dat onder de dubbele 
kaarten zich per ongeluk een enkele kaart Ascher I Ia bevond, 
die mede overdrukt is geworden. Zoowel de drukker als de 
controle moeten dit niet gezien hebben, daar bij het vlugge 
doorzien deze kaarten gemakkelyk te verwisselen zijn. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Een nieuwe briefkaart voor het buitenland van 1 fr. rood 

op blauw karton is verschenen. Alleen de stempel is veranderd 
en vertoont nu den wapenleeuw. 

DUITSCHLAND. 
Te melden is een antwoord-betaald briefkaart van 6 + 6 pf. 

grysgroen op zeemkleurig karton, met den Hindenburg-
stempel. 

Van de serie prentbriefkaarten met het Hindenburg-medail-
lon van 6 pf. donkergroen werden uitgegeven de volgende 
kaarten: Altona, die Stadt der Parks an der Elbe; Luftkurort 
Altona-Blankenese; Bielefeld - Eingang zur Sparrenburg; 
Schloss Bruchsal bei Heidelberg, eine hervorragende Sehens
würdigkeit; Cleve, Blick auf die Schwanenburg; Die Veste 
Coburg mit ihren berühmten Kunstsammlungen; Einbeck, 
alte Hansestadt mit gut erhaltenen, altertümlichen Bauten -
Eingangstor zum Soiling; Essen - Burgplatz mit tausend
jährigem Münster; Badisehes Landestheater Karlsruhe; Ken
nen Sie Karlsruhe, die Fächerstadt am Schwarzwald und am 
Rhein ?; Friedrich-August-Bad im Waldluftkurort Klotzsche / 
Königswald bei Dresden; Solbad Bad Kosen (Saale) an der 
Thüringer Pfoi-te; Der Rhein bei Krefeld-Uerdingen; Wald
bad Leune; Lunzenau a. d. Mulde - Markt / Heimatfest und 
600 Jahrfeier 1 bis 3 Juli 1933; Solbad Salzungen bei Eise
nach - Kurhaus; Eisenmohrbad Bad Schmiedeberg (Bez. 
Halle) / Kurhaus; Schweinfurt - Marktplatz mit Rückert 
Denkmal; Stettin - Europas grösster Hafenspeicher; Stettin -
Hakenterrasse; Stettin - Rathaus; Thale, die Perle des 
Harzes / Eingang ins Bodetal; Nordseebad Wyk auf Föhr
strand. 

Bij gelegenheid van de postzegel-tentoonstelling te Dresden 
van de Verein für Briefmarkenkunde werden begin April 
eeni^e privaat-briefkaarten met den nieuwen medaillon
stempel van Hindenburg uitgegeven en wel 3 pf. bruin met 
twee verschillende afbeeldingen op de achterzijde. 

Een andere privaatkaart van 6 pf., eveneens met het nieuwe 
stempelbeeld, werd uitgegeven door het Scherl-Verlag, in den 
vorm van een Feldpostkarte, voor de onthulling van het Benz-
gedenkteeken, waarvan een afbeelding op de kaart staat. 

FRANKRIJK. 
Bern verdeelde een briefomslag van 50 c. rood op wit papier 

dat van binnen bessensapkleurig is. De afmetingen zijn 11.4 biJ 
14.6. De klep is afgerond en de stempel vertoont het vredes-
type. 

ITALIË. 
De briefkaart van 30 c. van de school te Pisa, welke ik de 

vorige maand meldde, verscheen nu ook als antwoord betaald 
kaart, echter thans op roomkleurig carton. Door Bern werden 
2 nieuwe postpakketkaarten de wereld ingezonden van 16 c. 
roodbruin en van 18 c. violet, beide op wit papier in de af
metingen 21]A:li% en met den koningskop % naar links in 
den stempel. 

LUXEMBURG. 
Die Ganzsache meldt vier nog onbekende ,doch reeds eenigen 

tijd geleden verschenen briefkaarten, te weten 25 c. op 20 c. 
groen groot formaat wit karton; 40 c. op 45 c. rood klein 
formaat wit karton; 40 c. op 90 c. rood groot formaat kaart 
met afbeelding van Bad Mondorf en 40 c. op 60 c. oranje. 
Deze laatste behoort tot de algemeene serie prentbriefkaarten 
waarvan voorloopig slechts de kaart met de afbeelding van 
Wiltz bekend is geworden. 

OOSTENRIJK. 
Uit Berlijn verneem ik het bestaan van 5 privaatkaarten 

van 3 gr. rood met fotografieën en Paaschgroeten aan de 
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achterzijde. De herkomst wordt niet gemeld. Hetzelfde is het 
geval met een kruisband van 3 gr. 

PALESTINA. 
Een nieuwe R-onislag van 205:125 mm. blauw (tempel) is 

te melden; de tekst aan de voorzijde is van 5 tot 2 regels 
teruggebracht. Ook op de achterzijde is verandering in den 
tekst gekomen, terwijl de stempel van de achterzijde (op de 
klep) naar de voorzijde is overgebracht. 

RUMENIE. 
Verschenen is een nieuwe militairbriefkaart van 1 leu met 

kleinen kop van koning Carol naar links en in cirkel. De 
stempel is violet en het karton roomkleurig. 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Rotterdam. 
De Universal-stempelmachine, die eenigen tijd voor gewone 

afstempeling gediend heeft, is nu sedert 15 Mei j.1. uitsluitend 
voor de baarfrankeering in gebruik. 

De datumstempel zal steeds rechts van den waardestempel 
staan, terwijl het waardecijfer afzonderlijk verwisselbaar is. 
Er is blijkbaar rekening gehouden met een aantal verschil
lende waarden, waarvan de 1>2 cent wel het meest voor zal 
komen en tot dusver ook nog uitsluitend bekend is. Melding 
van andere waarden zal ten zeerste geapprecieerd worden. 

Machine 102 III. 
Deze machine van de Philips-fabrieken is grondig nagezien 

en eenigszins gewijzigd opnieuw in gebruik gesteld sedert 
begin Mei. Datumcijfers, machine- en telnummer werden ver
nieuwd en het laatste hooger dan voorheen in de machine 
aangebracht (thans model Ah, vroeger Am), bovendien zijn 
de cijfers van verschillende grootte en staan iets scheef ten 
opzichte van elkaar. Ook thans geen enkel afzenders- of 
reclamecliché. 

Machine 104 IV. 
Voorheen bij de firma Niemeijer, is deze machine thans se

dert 12 Januari j.1. in gebruik bij de firma J. J. Geubels te 
Groningen. Tusschen de stempels in rechthoek GEUBELS / 
GLAS / (afb. twee* glasblazers) / PORSELEIN. Geen af-
druknummer. 

Machine 204 III. 
Nieuwe cliché's werden de vorige maand in deze machine 

geplaatst en wol tusschen de stempels in rechthoek: Wm. H. 
MÜLLER & Go's / PASSAGE- EN / REISBUREAUX. Links 
van den datumstempel een afbeelding van een jongedame, die 
een vertrekkend schip toewuift met onderschrift: VACANTIE 
IN / ENGELAND. 

Machine 216 V. 
De e.V. G. C. Koopman & Co. blijkt nu en dan ook zonder 

reclame links van den datumstempel te frankeeren. 
Francotyp. 

Machine 271 III. 
De firma G. J. Loos & Co. gebruikt in hare machine links 

van den datumstempel een nieuw cliché: Abonneert U / op 
de / Loosco / LASCHCOURANT / ƒ 1.— per jaar. 

Machine 278 III. 
Ook de Gooische Stoomwasscherij kwam met een nieuw 

cliché op dezelfde plaats voor den dag: een groote G met een 
kroontje erop en verbonden met een S, verder in de G: De / 
Koningin / der / Wasch- / -vrouwen. 

Machine 344. 
Reeds op 22 Mei 1932 in gebruik genomen bij de firma F. 

Bleckmann, expediteurs te Oldenzaal. Deze machine is nog 
van het oude C-model (evenals de nummers 341 en 343) met 
oude tel- en datumcijfers. Tusschen de stempels F. BLECK-
MANN / EXPEDITEURS. 

Machine 365. 
Model C3, sedert eenige maanden in gebruik bij de Comm 

Venn. Bankvereeniging voor Emissie- en Effectenhandel te 
Amsterdam. Tusschen de stempels NVBV / POSTBOX 833. 

Machine 366 II. 
De fabriek „Zeelandia" te Zierikzee plaatste in haar machine 

links van den datumstempel een reclame in cirkel: Doe mee / 
met Zeelandia's / „meer beschuit" reclame; verder op een 
naar links wijzende pijl: beschuiten eruit, en op een naar 
rechts wijzende: guldens erin. 

Machine 369 IV. 
Voor de — vermoedelijk tijdelijk defect zijnde — eigen ma

chine van de firma H. van Gimborn werd begin Mei een ma
chine van het vroegere C3-model gebruikt met kleine dunne 
waardecijfers. Tot dusver zag ik deze machine niet met één 
der linksstaande reclame-cliché's Sanoplast of Titanol. 

Machine 371 I-II. 
Vermoedelijk reeds sedert eenige maanden in gebruik bij 

de N.V. Boes' Meubelfabrieken te 's-Gravenhage. Model C3B 
met weer eens de foutieve spelling van S'GRAVENHAGE in 
den datumstempel. Tusschen de stempels: 's-GRAVENHAGE 
/ 3de V. D. KUNSTRAAT 6 / LAAKHAVEN. Links van den 
datumstempel bij type I een gestyleerde mannenfiguur, welke 
hout op zijn schouders torst, erboven: ATLAS, eronder: 
TRIPLEX / FABRIEKEN. Als type II een eekhoornfiguur 
te midden van drie eikebladeren en ruitvormig omschrift: 
N.V. BOES / MEUBEL / FABRIEKEN / DEN HAAG. 

Machine 378. 
Model C4B, in gebruik bij de N.V. Bunge's Handelmaat

schappij te Amsterdam-C. Tusschen de stempels in staand 
ovaal de letters N / V / B / H. 

Machine 380 I-H. 
Model C3B, sedert 6 Januari 1933 in gebruik bü de N.V. 

Wolmaatschappij ,,Amsterdam" v.h. L. & H. Hart te Amster
dam. Tusschen de stempels: N.V. Wolmaatschappij / „Am
sterdam" / v/h L. & H. HART / OPGERICHT 1863. Bij 
type II staat bovendien links van den datumstempel een hart, 
waarin de letters W A / A. 

Machine 384 I-H. 
Model C4, in gebruik bij de N.V. Koffie-Hag-Maatschappij 

te Amsterdam. Tusschen de stempels in forsche letters: HAG, 
links van den datumstempel bij type I geen reclame, bij 
type II: HET LEVEN JAAGT' / VAN DAG TOT DAG / 
SPAAR TOCH UW HART / DRINK KOFFIE HAG. 

Machine 385 I-II. 
Model C3, sedert 16 Februari j.1. in gebruik bij de Comm. 

Venn. „Meppel" te Rotterdam. Tusschen de stempels een 
rechthoek met: C. V. „MEPPEL" / ROTTERDAM / WITTE 
HUIS HOLLAND. Links van den datumstempel bij type I 
geen reclame (zeer kort aldus gebruikt), als type II wordt 
thans voortdurend gestempeld met een afbeelding van oen 
kluwen touw en een stapel doek. 

Machine 389. 
Model C3B, sedert 18 Maart j.1. in gebruik bij de N.V. MiJ. 

tot Verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur (Wereld
bibliotheek) te Amsterdam-Sloterdijk. Tusschen de stempels 
in cirkel kaart van het Eur.-Aziat.-Afrikaansch halfrond met 
omschrift: WERELDBIBLIOTHEEK / AMSTERDAM-SLO
TERDIJK. Links van den datumstempel een boek, dat een 
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VERZOEK. 
Aan heeren redactieleden en medewerkers wordt verzocht 

hun gespecificeerde nota's, wegens voorgeschoten porti over 
het eerste halfjaar 1933, vóór 27 Juni a.s, te willen inzenden 
aan de administratie. 

ONS JANUARI- EN FEBRUARINUMMER. 
De navraag' naar de nummers van het Maandblad van 

Januari en Februari 1933 is zoo groot geweest, dat wij aan 
vele verzoeken om toezending tot onze spijt niet meer hebben 
kunnen voldoen. Ten gevolge hiervan is ook de aanwezige 
archief-voorraad aanzienlijk geslonken en moet deze nood
wendig worden aangevuld. 

In verband hiermede worden de lezers, die op het bezit of 
het behoud van een dezer of beide nummers geen prijs 
mochten stellen, beleefd verzocht, deze aan de administratie 
te doen toekomen. 

Breda, 1 Juni 1933. De 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—i 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 Iaat evenwel niet toe deze in haar geheel ter 
bezichtiging te stellen. Daarom wordt telkenmale een ander 
gebied geëxposeerd. 

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

Voorts: 
a. een gedeelte uit de voortgezette verzameling-WalIer van 

1924 af; 
b. voorstelling van de totstandkoming van een drukplaat 

voor een der soorten jubileumzegels 1913. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 214—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2%—4-uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Roosendaal: 3en Zaterdag der maand 2—3}^ uur. 

Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2}^—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

HET FRANSCHE PHILATELISTENCONGRES TE LILLE, 
3—6 JUNI 1933. 

De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars werd op het congres van den Franschen Bond 
door ondergeteekende vertegenwoordigd. Ook het Bonds-
bestuurslid mr. De Beer woonde met mevrouw De Beer de 
Fransche Philatelistendagen bij. 

Een zeer mooie nationale tentoonstelling in het stadhuis 
genoot een groote belangstelling. 

Bijzondere vermelding verdient de inzending van den heer 
Léon Dubois, Parijs, met een vel van 300 zegels der 20 cen
times zwart van 1849 met een tête-bêche in het vel, benevens 
een vel van 150 zegels van Je 10 centimes bistre 1870 met de 
3 têtes-bêches, een vel van 150 zegels van de 15 centimes 
bistre 1871 met een tête-bêche en een vel van 150 zegels van 
de 10 centimes, groot cijfer, bruin met rose, met den foutdruk 
van 10 centimes. De heer Georges Bernot, Parijs, had een 
prachtcollectie ongetande zegels van verschillende Euro-
peesche landen ingezonden; zegels van Baden, Turn und Taxis, 
Wurtemberg, Nederland, Zwitserland, Toskane, in de denk
baar fijnste hoedanigheid. 

UD ae Bondsvergadering werden o.m. 22 onderwerpen be
handeld, die door de circa 120 aangesloten vereenigingen bij 
het Bondsbestuur aanhangig waren gemaakt. Diverse com
missies hadden deze onderwerpen den eersten dag in studie 
genomen en brachten den tweeden dag verslag uit, waarna de 
vergadering haar besluiten nam. Ik betreur het, dat de be
schikbare plaatsruimte niet toelaat een uitvoerig verslag te 
geven van deze veelal zeer interessante onderwerpen. 

De élite der Fransche philatelic was te Lille samengekomen 
onder leiding van den zoo sympathieken president M. Dole. 
Ik had het genoegen o.m. te ontmoeten de heeren Doe, Fran-
Qois, Langlois, Dubus, allen lid van de Académie de Phila
telie; verder de bekende verzamelaars Pflughaupt, luit.-kol. 
Rochette, Bauer, kolonel Laloy, Rousselle, Berthelot, Hugues 
en veel anderen. Van onze Belgische vrienden vermeld ik aller
eerst mijn vriend Maingay, president van de Federation Inter
nationale de Philatelie, den secretaris der F.I.P., dr. Goldberg, 
en den voorzitter van den Belgischen Bond Ruhl. 

Uten otiicieel zegel, geen officieel stempel, alleen enve
loppon nn briefkaarten met bedrukte reclame voor de Ten
toonstelling, benevens reclamezegels. 

Den heer M. Frangois werd de medaille 1933 voor philate
listische verdiensten verleend. 

Ontvangst ten stadhuize. 
Maandag 5 Juni te 8 uur f eestdiner (banquet des palmares) 

waarbij ik namens den Nederlandschen Bond de beste wen-
schen voor den voorspoed van den t'ranschen Bond uitsprak, 
waarvoor door de aanzittenden met een „vive la Hollande" 
bedankt werd. 

Het volgend congres heeft plaats te Grenoble, en in 1935 
te Nice. 

Breda, 9 Juni 1933. 
J. C. CRAMERUS, 

vice-voorzitter van den Ned. Bond. 

TE KOOP 
een album, bevattende een uitgezochte verzameling der Eïpsta uitgiftEn van 
BrItschB KolonlalB zsgels. Prijs f 135,—. Alle zegels zijn in ultmuntEndB conditis. 
Het album kan tegen bevredigende referentiên op zicht gezonden worden. 

J. B I R D 
6 «Vest Hill R o a d , 
Ivondoti, S. W. IS. 

(261) 
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Verbeteringen. 
Het verslag der Bondsbestuursvergadering van 1 April j.l. 

te Amsterdam, opgenomen in het Maandblad van 16 April 
1933, blz. Il en III, heeft van de zyde van eenige belang
hebbenden tot op- en aanmerkingen aanleiding gegeven. Hoe
wel ondergeteekende de verantvs^oordelijkheid voor de daarin 
geplaatste onjuistheden voor de volle 100 pet. aanvaardt, diene 
te zijner verontschuldiging, dat hij als baby-lid van het 
Bondsbestuur nog niet voldoende bekend is met de vóór
geschiedenis van loopende zaken en dat het maken van no
tulen tijdens een vergadering, die ruim vier uur duurt, in een 
atmosfeer, waar het stikstofgehalte verre boven het normale 
peil is gestegen, niet medevalt. 

By vergissing is de heer dr. P. H. van Gittert te Utrecht als 
reserve-lid in de commissie tot onderzoek der geschiedenis van 
de emissie 1852 genoemd. 

De heer mr. W. S. W. de Beer opperde 6 Mei — dus reeds 
lang vóór de verschijning van het Mei-nummer van het Maand
blad — bezwaren tegen de redactie, waarin zijn protest tegen 
lasterpraatjes omtrent zijn betrekkingen tot den heer J. H. 
Donnai in bedoeld verslag was weergegeven. Hij heeft niet 
verklaard, met genoemden Donnai gedurende de laatste jaren 
in geenerlei betrekking te hebben gestaan, maar wèl: met 
hem in de laatste jaren geen „zaken te hebben gedaan". 
Mr. De Beer heeft met Donnai gecorrespondeerd in verband 
met diens eventueele reclasseeiing. 

De beeren dr. L. Frenkel en Pierre Vos brachten bezwaren 
in nopens hetgeen het verslag meldde omtrent het onderzoek 
naar vervalschingen van zegelproe-v en van den heer Pierre 
Vos. De juistheid dezer vervalschingen is nog volstrekt niet 
uitgemaakt. Bedoelde commissie is dan ook belast met het 
onderzoek van de „z.g. ontwerpen of proeven of wat het ook 
zij", welke gedurende de laatste jaren door den heer Vos in 
omloop zijn gebracht. 

Utrecht, 23 Mei 1933. De 2e secretaris, 
W. G. DE BAS, 

Postbus 1, Utrecht. 

* 

Verzoek. 
De secretarissen der aangesloten Vereenigingen worden 

dringend verzocht den len Bondssecretaris vóór 15 Juli op
gave te doen van de namen harer vertegenwoordigers en van 
het aantal leden, dat hun Vereeniging op 1 Juli telde, opdat 
in het Augustus-nummer de volledige opgave kan worden 
opgenomen. 

* * 
* 

Als tweede officieele spreker op het Bondseongres heeft 
zich opgegeven de heer Leon de Raaij, te Amsterdam, met 
als onderwerp „Vervalschingen van Oranje-Vrijstaat", zoo 
mogelijk met lichtbeelden. Van de voornaamste vervalschingen 
heeft de heer De Raaij een 40-tal afbeeldingen langs foto
grafischen weg laten maken en stelt deze aan de toehoorders 
gratis ter beschikking. 

* 
Door tusschenkomst van het hoofdbestuur der P.T.T. ont

vingen wij onderstaand uittreksel uit een schrijven van de 
Boliviaansche postadministratie aan het Internationaal Bureau 
der Wereldpostvereeniging te Bern. 

Bern, 12 Mei 1933. 
Schwarztorstrasse 88. 

Mijnheer, 
Ik heb de eer te uwer kennis te brengen, dat de Boli

viaansche regeering, na de vervalsching der 50 centavos en 
1 boliviana (uitgifte van 1930) geconstateerd te hebben, be
sloten heeft deze zegels aan de circulatie te onttrekken. 

De nasporingen der politie hebben er toe geleid vast te 
stellen, dat de voornaamste vervalscher dezer zegels de Boli
viaansche verzamelaar Carlos Beltran is. Daar deze talrijke 
relaties heeft onder buitenlandsche verzamelaars, verzoek ik u 
dit feit onder de aandacht te brengen van andere admini
straties en die te verzoeken, aan de postzegelverzamelaars te 
vragen ons bureau alle inlichtingen te willen verstrekken 
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betreffende hun relaties met bovengenoemden Beltran, waar
door deze zaak nog nader belicht kan worden. 

De bovenbedoelde zegels zijn die van 50 centavos (grijs) 
met de beeltenis van Antonio J. de Sucre en die van 1 boli
viano (bruin) met de beeltenis van Simon Bolivar. 

(w.g.) De directeur, 
Garbani-Nerini. 

De Ie Bondssecretaris, 
W. G. ZWOLLE, 

Noorder Amstellaan 209 lil, Amsterdam, Z. 
* * * 

Waarschuwing. 
Van den heer F. A. Nicolay, te Voorburg, ontvingen wij 

bericht, dat hij de Nederlandsche verzamelaars wenscht te 
waarschuwen voor professeur Lemmens, te Soignies (België), 
die in het Maandblad een ruilannonce geplaatst had. Genoemde 
„prof" zendt g e r e p a r e e r d e en v a l s c h e zegels, wat 
door een Haagschen deskundige geconstateerd is. 

Behalve deze klacht bereikten ons reeds meerdere, o.a. van 
de Vereeniging „Zuid-Limburg", waarvan de heer L. lid is. 
In diens circuleerende boekjes kwamen ook v a l s c h e zegels 
voor. 

We moeten dus onze lezers ontraden connecties met prof. 
Lemmens aan te gaan. 

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

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

Afdeeling aankoop. 
(Laatste aankondiging). 

Alvorens over te gaan tot de definitieve oprichting dezer 
afdeeling, verzoekt de heer H. J. Boeken, Bas Backerlaan 11, 
Apelodorn, 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 wenschen 

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

ƒ 2 5 , ^ te storten. 
Tot nog toe hebben zich slechts 2 deelnemers opgegeven. 

Nieuwe leden. 
27. mej. B. van Geest, Melkpad 33, Hilversum. 

138. K. Volkers, controleur P.T.T., Wilhelminastraat 23, Me-
dan (Sumatra). 

153. G. Pruisen, Tegal (Java). 
167. L. K. van Gorkum, Djember (Java). 

Aanmeldingen. 
G. H. van der Meij, Emmaplein 12, Amsterdam, Z. (L.). 
C. van de Wall, Parklaan 24, Haarlem. (V.L.). 

Adreswijzigingen. 
76. E. C. Hohne, thans Graafscheweg 130, Nijmegen. 

584. J. Pouderoijen, thans p.a. Jacobson & Van den Berg, 
Batavia (Java). 

321. J. Pijnenborg, thans Vuchterdijk 74, 's-Hertogenbosch. 
445. J. K. A. Rombach, thans Appelstraat 69, Den Haag. 
386. P. D. Barthel, thans Kloppersingel 167, Haarlem. 
527. ir. J. P. J. van Ewijk, thans Sirandaweg 14, Semarang 

(Java). 
412. F. G. Bes, thans p.a. K. J. Bes, hypotheekbewaarder, 

Zwolle. 
406. H. L. I. M. Schellart, thans Prinses Mariannealan 44, 

Voorburg (Z.-H.). 
410. Th. R. Parmentier, thans p.a. B.P.M., Soerabaja (Java). 
626. W. F. de Nieuwe, thans 6e esc. cav., Malang (Java). 
323. L. A. Leidelmeyer, thans Rodaweg 20, Menado (Cel.). 
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624. P. H. Mooij, thans Teunisbloemlaan 19, Den Haag. 
514. mr. L. Schoutendorp, thans Benoordenhoutscheweg 154, 

Den Haag. 
314. J. Goldsman, moet zijn H. Goldsmann. 
213. mevr. A. Hass-Schepers, moet zijn mevr. A. Hass-

Flinzner. 
95. dr. A. H. van den Berg, thans Jachtlaan 92, Apeldoorn. 

Overleden. 
975. mr. L. F. J. Rijckmans. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. De Mei-bijeenkomst was zeer goed bezocht. 

De heer D. de Vries hield een uitvoerige lezing over zegels 
van Liberia. De heer Van Essen liet zijn verzameling Sar
dinië bezichtigen. Voor Juni kondigde de heer D. de Vries 
aan bezichtiging zijner collectie zegels van Japan (wellicht 
met toelichting). 

De vergadering nam de volgende motie aan: 
De afdeling Amsterdam van de Nederlandsche Vereeniging 

van Postzegelverzamelaars, gezien het ingezonden stuk van 
den heer Reijerse in nr. 5 (137) van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie; 

gehoord de uiteenzettingen van mr. Wolff de Beer en de 
daarop gevolgde besprekingen; 

geeft op de meest ernstige wijze uitdrukking aan haar af
keuring over een dergelijke wijze van publicatie en richt tot 
het hoofdbestuur het dringend verzoek daartegen met klem 
te protesteeren en alles te doen, om de waarheid in deze aan 
het licht te brengen. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
26 Mei 1933, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", 
te Breda. 

Aanwezig zijn 33 leden als de voorzitter, de heer Cramerus, 
de vergadering met een woord van welkom opent. De notulen 
worden goedgekeurd en de ballotage brengt ons 11 nieuwe 
leden. 

Ingekomen is een schrijven van den directeur van het post
kantoor te Breda, dat hij volkomen instemt met onze meening, 
dat aan het philatelistenloket alle eenigszins mogelijke facili
teiten door den bedienenden ambtenaar moeten worden ver
leend. In dien geest zijn door hem de noodige instructies 
gegeven. Voorts een schrijven van het hoofdbestuur der 
P.T.T., dat op ons verzoek te Roosendaal op den derden Zater
dag van elke maand van 2—3.30 uur een philatelistenloket 
geopend za) zijn. 

Mededeeling wordt gedaan, dat in het feestprogramma een 
kleine wijziging is gebracht, n.1. Zaterdag 26 Augustus zal 
de officieele opening van den 24en Nederlandschen Philate-
listendag geschieden om 9>2 uur, de kapittelvergadering ge
houden worden om 10 uur en de Bondsvergadering om 
10 K uur. 

Na enkele mededeelingen betrefende onze feesten en ver
loting wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 

J. C. G. v. d. B. 
Verzoek. 

De administrateur der rondzendingen zal gaarne boekjes 
met zegels Nederland en Koloniën voor het rondzendverkeer 
ontvangen. Na ontvangst gaan deze onmiddelliik in circulatie. 

De administrateur, 
J. BROEDERS, 

Teteringschedijk 61, Breda. 

Mededeeling. 
Als sectiehoofd voor 's-Gravenhage is aangesteld de heer 

N. A. Malcorps, Hoenderloostraat 43, 's-Gravenhage. Leden, 
aldaar woonachtig, die tot nog toe de rondzendingen (Europa 
en Nederland en Koloniën) niet ontvangen en nu daartoe 
wenschen over te gaan, gelieven zich met genoemden heer 
in verbinding te stellen. 

Tentoonstelling. 
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 Augustus a.s., zijn 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. 

Voorloopig bericht. 
De commissie voor de feestelijkheden op 25, 26 en 27 

Augustus a.s., ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der 
Postzegelvereeniging „Breda" en den 24en Nederlandschen 
Philatelistendag, deelt reeds thans mede, dat, met het oog op 
de te verwachten druke en een goede organisatie, aanmel
dingen voor de verschillende maaltijden, enz., vóór 15 Augus
tus dienen te geschieden. Na dien datum kan er niet meer 
voor worden ingestaan, dat een plaats aan tafel beschikbaar 
zal zijn. De aanmeldingen zullen naar gelang van inkomen 
van een doorloopend nummer worden voorzien. Aanmeldings
formulieren worden in het Juli-nummer van het Maandblad 
bijgesloten. 

Nieuwe leden. 
295. (S.Z.BE.NK.). H. Bierman, Loskade P 265, Middelburg. 

(III). 
312. (S.E.NK.). J. ten Gate, Laan van Swaensteijn 18, Voor

burg, Z.-H. (V). 
444. (S.E.Z.NK.). mej. A. J. van Deventer, Paul Gabriel-

straat 26, 's-Gravenhage. (V). 
389. (S.Z.). J. Domenie, Brakstraat O 270, Middelburg. (III) . 
394. (S.E.Z.BE.). B. H. Kolsteren, Nicolaas Zasstraat 33, 

Rotterdam. (V). 
395. (S.Z.NK.). Joh. Kroon, Kapoenstraat A 19, Middelburg. 

(III). 
416. (S.E.Z.BE.NK.). A. Sluij, Maarland 209, Brilele. (V). 
424. (S.E.Z.BE.NK.). G. J. Smit, Ter Pelkwijkstraat 15, 

Zwolle. (IV). 
167. (E.). J. A. M. Verhage, Fabrieksstraat 3, Renkum. (IV). 
401. (S.E.NK.).. L. van der Weijden, Mr. Troelstrastraat B, 

Vlaardingen. (V). 
109. (E.). J. Lap, Lange Kerkdam 93, Wassenaar. (V). 

Candidaat-lid. 
M. Hannessen, inspecteur van politie. Burgemeester Schoon-

heijtstraat, Roosendaal. (Voorgedragen door J. Postma, 
Roosendaal). 

Bedankt als lid. 
109. douair. jhr. C. J. Strick van Linscboten. (V). 
84. Jos. Becker. 

119. G. P. Wijnmalen. 
Adreswijzigingen. 

202. W. F. del Campo Hartman, thans Coen Boulevard 49, 
Soerabaja (Java). 

362. A. Griffioen, thans Keizersgracht 820, Amsterdam, C. 
(Van II naar VII). 

506. F. J. Hohmann, thans Rulstraat H 39, Oosterhout (III). 
343. mevr. A. M. E. C. Keuchenius-Waldeck, thans Van 

Overstratenlaan 18, Bergen-op-Zoom. (III). 
65. B. Macola, thans Via Cesare Battisti 6, Udine (Italië). 

242. K. H. Rentes, thans Arnhemschestraat 45 II, Schevenin-
gen. (Van VII naar V). 

288. A. J. Verhagen, thans Leergang S.M.A., te Tjimahi 
(N.-L). 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 26 Juni 1933, des avonds te 

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

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

KORT VERSLAG der vergadering van Zaterdag 27 Mei 1933. 
Aanwezig 48 leden. Ingekomen is een schrijven van ons lid 

mr. De Beer, waarin hij protesteert tegen het feit, dat hij in 
het Maandblad wordt aangevallen door een ingezonden stuk. 
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zonder dat hij zich daartegen dadelijk heeft kunnen ver
dedigen. Na mededeelingen hierover gedaan in comité-generaal, 
wordt besloten een schrijven hieromtrent te richten tot den 
hoofdredacteur. Verder een ingekomen stuk van den heer 
Volkmaars, daarin om medewerking vragende, om gevulde 
ruilboekjes, waarin notities omtrent prijzen voorkomen, als 
drukwerk toe te laten. Dit is onmogelijk, ook in het buiten
land. Voor de verkrijging van de koninklijke goedkeuring op 
onze statuten wordt met algemeene stemmen het voorstel 
aangenomen, om opnieuw aanvrage te doen, ten einde onze 
erkenning als rechtspersoon te verkrijgen. Vervolgens behan
deling door den voorzitter van eenige bijzonderheden uit de 
laatste tijdschriften, o.a. over het algemeen verzamelen. Onze 
annonce in veiling-catalogus Hekker opgenomen. Na de pauze 
veiling van 46 kavels en een algemeene verloting van 25 
prijzen: nrs. 169, 177, 62, 318, 119, 181, 81, 47, 108, 183, 68 
317, 172, 155, 159, 331, 260, 163, 283, 9, 328, 44, 1, 246 en 51. 

W. G. Z. 
Aangenomen als lid. 

H. Tramper, Postjesweg 37 II. Amsterdam, W. (Voorgesteld 
door P. J. J. Verheusele). 

T. Hensen, Prinsenstraat 31, Bodegraven. (Eigen aangifte). 
J. P. ten Hove, De la Sablonièrekade 1, Kampen. (Voorge

steld door J. E. Smitt). 
M. van de Werke, Coolsingel 63, Rotterdam. (Eigen aan

gifte). 
mevr. wed. dr. F. A. van der Hoeven-Kok, Linnaeusstraat 53, 

Amsterdam, O. 
Adresveranderingen. 

W. F. Schön, Van der Sande van Bakhuizenstraat 77, Hil
versum. 

A. B. C. Bonset, Tomatenstraat 214, Den Haag. 
ir. G. van Caspel, Rue des Confédérés 104, Brussel. 
A. Veenhof, Valeriusstraat 48, Amsterdam, Z. 
M. J. H. Breebaart, Meerweg 6, Bussum. 
J. Woudsma, Hillegomstraat 1 II, Amsterdam, W. 
dr. A. H. van den Berg, Jachtlaan 92, Apeldoorn. 

Afgevoerd. 
A. Kalsbeek, te Haarlem. 

Nummeropgave. 
79. W. J. M. Krone, Amsterdam. 

128. J. ten Gate, Voorburg. 
150. J. F. Veling, Amsterdam. 
223. P. H. Westerhuis, Amsterdam. 

^ Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 17 Juni 1933, des avonds 

te 8 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 24 Juni 1933, des avonds te 

8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: H. VAN RIEZEN, Westerkade 32bis, Utrecht. 

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

Aanwezig 31 leden. Opening te 8.15 uur. De voorzitter 
heet den nieuwen secretaris, den heer H. van Riezen, welkom 
aan de bestuurstafel en spreekt zijn waardeering uit over 
de aanwezigheid van den heer J. J. P. den Boer, oud-voor-
zitter der opgeheven afdeeling Gouda. De voorzitter biedt 
de vergadering, namens het bestuur, zijn verontschuldiging 
aan, dat door een misverstand geen convocaties zijn rond
gezonden; de goede opkomst desniettegenstaande doet het 
bestuur groot genoegen. Van den voorzitter gaat een 
krantenomslag uit Curacao rond, waarop vijf jubileumzegels 
1933, welke door de posterijen te Utrecht met blauw potlood 
zwaar zijn bekrast en geheel waardeloos zijn gemaakt. De 
directeur van het postkantoor te Utrecht heeft, na onderzoek, 
deze handelwijze als ongemotiveerd gekenmerkt en zjjn leed
wezen over het gebeurde betuigd. 

Na voorlezing der notulen maakt de heer Van Hulssen 
aanmerking op een bepaald punt der notuleering, daarin ge

steund door de beeren Mebus en Vernooijs. De voorzitter is 
genoodzaakt den heer Vernooijs mededeeling te doen van het
geen in de vorige algemeene vergadering omtrent het af
treden van den secretaris is behandeld en volhardt bij de 
juiste notuleering ter zake. De notulen worden o n veranderd 
goedgekeurd. 

De vergadering neemt bij meerderheid van stemmen de 
beeren dr. P. A. J. M. Spaapen te Zeist en J. G. Millaard 
(fa. J. Voet) te Rotterdam als leden aan. De redactie van 
het Maandblad heeft een zending „nieuwe uitgiften" ter be
schikking van de U. Ph. V. gesteld. De vergadering besluit 
deze zending te bestemmen als tweeden prijs voor de landen-
wedstrijden, gedurende het vereenigingsjaar 1932-1933 ge
houden. Besloten wordt met ingang van Januari 1934 van 
vereenigingszaal te veranderen. De voorzitter is tot zijn leed
wezen genoodzaakt aan de vergadering mede te deelen, dat 
een zending uit de serie Z is zoekgeraakt en dat er zeer 
weinig hoop bestaat, deze zending te achterhalen. Hij licht 
uitvoerig toe, hoe deze vermissing is geschied, wat het bestuur 
ter zake reeds heeft gedaan en nog zal doen. Blijkens artikel 
46 van het reglement is de Vereeniging niet aansprakelijk 
voor eenig verlies of schade, door de inzenders geleden. Toch 
wil de U. Ph. V. trachten den gedupeerde inzenders naar ver
mogen tegemoet te komen. In navolging van den heer Deenik, 
een der aanzienlijk gedupeerden, verklaart ook ziJn mede
slachtoffer, de heer Mebus, zich bereid, van schadevergoeding 
af te zien, als alle andere gedupeerden hun voorbeeld volgen. 
De voorzitter zegt den heer Mebus daarvoor dank. Deze be
veelt maatregelen aan, welke voor de toekomst meer waar
borg bieden, dat zendingen niet in verkeerde handen komen. 
Het bestuur zal overwegen, in hoeverre deze maatregelen 
practisch uitvoerbaar zijn. Op een vraag van den heer 
Siestrop, of de zendingen niet verzekerd kunnen worden, ant
woordt de voorzitter, dat deze vraag elk jaar aan de orde 
is gekomen, maar dat tot dusverre is gebleken, dat de waar
borg, hierdoor verkregen, niet in evenredigheid staat tot de 
jaarlijks te betalen hooge premie. 

Van de rondvraag maakt de heer Van Hulssen gebruik te 
verzoeken, alles te willen opnoemen, wat tot zijn ontslag als 
secretaris der U. Ph. V. en als lid van den Raad van Beheer 
van het Maandblad heeft geleid en om zich nader te recht
vaardigen nopens de tegen hem ingebrachte beschuldigingen 
van plagiaatpleging. De voorzitter antwoordt, dat dit ontslag 
alleen gegrond is op de plagiaatpleging. De heer Vernooijs 
verzoekt in verband hiermede aan den voorzitter verklaring 
omtrent de begrippen plagiaat en honorarium. Er gaan uit 
den boezem der vergadering verschillende stemmen op, niet 
nader op deze kwestie — welke als afgedaan dient te worden 
beschouwd — terug te komen. De voorzitter brengt daarop 
de vraag in stemming, of de vergadering op het verzoek van 
den heer Van Hulssen wenscht in te gaan, doch waarschuwt 
haar andermaal, dat, kieschheidshalve, zulks noch in het be
lang van den persoon, noch in dat van de zaak is. Deze vraag 
wordt met groote meerderheid van stemmen verworpen. De 
heer Van Hulssen tracht daarop zijn wensch kracht bij te 
zetten door een beroep op artikel 21 sub e van het reglement 
der U. Ph. V., waarin staat vermeld, dat de leden het recht 
bezitten „van initiatief". Mr. Vu^jstingh, wien de voorzitter 
om diens oordeel verzoekt, meent, dat met dit „initiatief" 
woirdt bedoeld „het doen van voorstellen". Het voorstel van 
den heer Van Hulssen is door de vergadering verworpen — 
daarin dient hij te berusten. 

De heer Siestrop merkt op, dat de boekjes in den laatsten 
tijd veel minderwaardige zegels bevatten. De directeur van 
den verkoophandel zal doen, wat in z^n vermogen is, om 
rondzending van dergelijke boekjes te voorkomen. Hij vestigt 
nogmaals de aandacht op de gelegenheid, die hij eiken Donder
dag van 7—9 uur biedt te zijnen huize. Sternstraat 1, Utrecht, 
versehe boekjes in te zien of af te halen. De heer Van Hulssen 
vestigt de aandacht erop, dat in de boekjes handteekeningen 
onleesbaar zijn. Art. 53 van het reglement verplicht ieder lid 
tot „stempelen" van zijn naam. Waar ook dit stempelen in 
de practijk bezwaren met zich medebrengt, zal het bestuur 
nader overwegen, hoe in deze aangelegenheid te voorzien. 

In de vacature Van Hulssen als lid van den Raad van Be
heer benoemt de vergadering den voorzitter, den heer W. G. 
de Bas, thans reserve-lid, en tot reserve-lid den heer G. A. 
Evers. 
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Voor den landenwedstrijd Dantzig waren 3 inzendingen 
ter bezichtiging. Het hoogste aantal punten werd toegekend 
aan den heer F. de Bruijn; daarop volgden de heeren H. F. J. 
Kaub en J. J. P. den Boer. Bovendien had de heer J. A. Moes
man, buiten mededinging, een aardige verzameling post
stukken van Dantzig ingezonden. De voorzitter sloot daarop 
omstreeks 10.15 uur de vergadering. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
dr. P. A. J. M. Spaapen, Berkenlaan 35, Zeist. 
J. G. Millaard (fa. Voet), Keizerstraat 9, Rotterdam. 

Vergaderingen. 
Betsuursvergadering op Dinsdag 20 Juni. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 27 Juni in hotel Riche, 

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

4. Verloting; 5. Rondvraag; 6. Landenwedstrijd Liechten
stein; 7. Veiling; 8. Zichtzending; 9. Ruiling. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 18 Mei 1933, in café „The Corner", Den Haag. 

De voorzitter meent in de eerste plaats naar voren te 
moeten brengen (in verband met het ingezonden stuk van 
den heer Reijerse in het jongste Maandblad) de kwestie van 
de zoogenaamde „zwartelijst". Het verzet tegen het weg
laten van den naam van den heer Donnai en de verontwaar
diging, waarmede de heer mr. Wolff de Beer heeft geprotes
teerd tegen de bewering als zoude hij met den heer Donnai 
geen zaken doen, of gedaan hebben, komt wel in een schril 
contrast te staan met hetgeen de heer Reijerse naar voor 
heeft gebracht, van de waarheid waarvan de voorzitter zich 
heeft kunnen overtuigen door de gevoerde correspondentie, 
die de heer Reijerse hem getoond heeft. 

Aan den administrateur van het Maandblad is gevraagd 
de lijst eenvoudig niet meer op te nemen. • 

Inzake de zoogenaamde „Godloozen-zegels" is een schrijven 
terzake van den minister van waterstaat ontvangen, dat, na 
de wijze waarop zegels via de wereldpostvereeniging worden 
aangekondigd en in gebruik gesteld, t.z.t. eerst een oordeel 
zal kunnen worden gegeven, als men ze gezien heeft. 

De voorgehangen twee candidaten worden vervolgens met 
algemeene stemmen als lid aangenomen. 

De bijeenkomst van Juni a.s. zal, na de opmerkingen van 
den heer Milborn, waarmede de voorzitter zich kan ver
eenigen, tot ruilavond worden bestemd. Na de kleine veiling, 
waarvan het resultaat wel eens beter is geweest, en de ge
bruikelijke verloting, sloot de voorzitter de vergadering. 

C. J. C, waarn. secr. 
Nieuwe leden. 

C. L. Tjassens Keiser, Zijdeweg 16, Wassenaar. 
K. A. de Meijier, Violenweg 7, Den Haag. 

Candidas t-leden. 
G. J. van Haersma Buma, Meezenplein 23, Den Haag. 
W. H. Oudemans, Van Somerenstraat 23, Den Haag. 
A. B. C. Bonset, Tomatenstraat 214, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
H. W. van Pesch, 2e Adelheidstraat 272, Den Haag. 
H. J. Boekholt wordt Stevinstraat 241, Scheveningen. 
D. B. W. van Ardenne wordt Haanplein 8, Den Haag. 
H. J. B. Cleij wordt Valkenboschkade 147, Den Haag. 
D. van Rijswijk wordt Elandstraat 35, Den Haag. 
M. J. F. Hulswit wordt San Lorenzo c/o Caribbean Petr. 

Comp., Maracaibo, Venezuela. 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 22 Juni a.s., des avonds te 8K 
uur, in café „The Corner", hoek Anna Pauwlownastraat, Den 
Haag. 
Wtr RUILAVOND. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 24 Mei 
1933, in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 52 leden en 1 gast. De voorzitter opent de ver
gadering; de heer Eisbergen, candidaat-lid, en de heer De 
Bree, gast, worden welkom geheeten. Met kennisgeving zijn 
afwezig de secretaris en de administrateur, wiens werkzaam
heden worden waargenomen door den heer Van der Wil
ligen jr. 

Van den heer Wijnen zijn boeken voor de bibliotheek en 
van den heer Verhoef zegels voor het falsificaten-album 
ontvangen. De notulen der vorige vergadering worden on
veranderd vastgesteld. De candidaat-leden worden aangeno
men met 45 stemmen vóór, 4 blanco en 2 van onwaarde. 

Bij de verloting krijgt de heer Guns den eersten prijs. Hier
na veiling. Bij de rondvraag waarschuwt de heer Eckhardt 
tegen professeur Lemmens, Soignies (België), wegens het 
zenden van valsche zegels. Deze mededeeling wordt bevestigd 
door de heeren Budde en Pierre Vos. Hierna brengt de heer 
Van Leijden het protest van de H.P.V. tegen de door Rusland 
uit te geven zegels ter propaganda van den Bond van God-
loozen ter sprake. Na eenige discussie doet de heer Van 
Leijden het voorstel om adhaesie te betuigen met dit protest, 
hewelk na stemming wordt aangenomen. Hierna sluiting. 

J. H. V. d. V., 2e secr. 
Nieuwe leden. 

564. L. Paling, Hertog Jleinoudsingel 16, Venlo. 
575. G. Hol, Wolmaranstraat 70, Den Haag. 
611. Van der Zee, Oldemarkt. 
635. H. E. van Opstall, Lange Nieuwstraat 12, Utrecht. 
638. Chr. van Eisbergen, Hoogewal 17, Den Haag. 
643. L. von Halasz, Delibabstrasse 29, Budapest, VI. 
619. F. W. Stigter, Wittenburgerweg 128, Wassenaar. 

Candidaatleden. 
W. P. Jansen, Transvaalstraat 42, Leeuwarden. (Voorgesteld 

door P. Spiekhout). 
G. P. M. van Ree, Oude Rijn 18, Leiden. (Voorgesteld door 

A. J. van Ree, Rotterdam). 
W. den Hengst, Jacob Marisstraat 24, Amsterdam. (Oud-lid). 
D. Keiler jr.. Populierstraat 28, Den Haag. (Voorgesteld door 

J. H. van Dijk). 
C. Kars, Graaf Florisstraat 25a, Rotterdam. (Voorgesteld door 

D. Keiler). 
Adresveranderingen. 

1. W. M. F. Sutherland, Bijlwerffstraat 40b, Rotterdam. 
603. A. H. de Granada, Van Imhof f straat 22, Den Haag. *) 
171. C. Hagen, Bandoengweg 10, Batavia, C. 
491. A. C. Heiweg, Hugo de Grootstraat 81, Den Haag. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7K uur, ledenvergadering te 8 uur, 
op Woensdag 28 Juni 1933. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 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: 734 uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

♦ Philatelisten^ wekt Uw ongeorganiseerde hennissen-
verzamelaars op tot aansluiting hij een vereeniging. 
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Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: C. RAADSVELD, Apeldoornscheweg 114, Arnhem. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 31 Mei 
1933, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 18 leden. Wegens afwezigheid van den voorzitter 
wordt de vergadering geopend door den penningmeester, den 
heer Heidenreich, waarna de notulen van de vorige verga
dering worden gelezen en goedgekeurd. Hierna volgt mede-
deeling van eenige ingekomen stukken. Vervolgens worden 
de candidaatleden R. de Klark en A. C. Krechting als lecjen 
van de Vereeniging aangenomen. De heer Valkema Blouw 
vraagt hierna, of niet een verzekering zou kunnen worden 
gesloten voor het eventueel zoek raken van zendingen met 
zegels. Nadat verschillende leden hierover het woord hebben 
gevoerd, deelt de voorzitter mede, dat hieromtrent reeds 
vroeger inlichtingen zijn ingewonnen bij verschillende maat
schappijen, welke voor een dergelijke verzekering niet waren 
te vinden. 

Voor den landenwedstrijd Zweden waren drie inzendingen 
binnengekomen. De uitslag was, dat aan mevrouw Schuur
man-Meesters de eerste en aan de beeren Raadsveld en Te 
Winkel respectievelijk de tweede en derde prijs werden toe
gekend. De voorzitter stelt voor, om te zijner tijd ook eens 
een landenwedstrijd van buiten-Europa te houden. Over het 
algemeen kan de vergadering zich met dit voorstel wel ver
eenigen en wordt besloten, hiervoor Argentinië aan te wijzen. 
Drie leden werden reeds bereid gevonden aan dezen wedstrijd 
mee te doen. Nadat de gewone maandelijksche verloting on
der de aanwezigen heeft plaats gehad, sluit de voorzitter de 
vergadering. C. R. 

Nieuwe leden. 
53. R. de Klark, Rijnstraat 71. Arnhem. 
67. A. C. Krechting, Parkstraat 66, Arnhem. 

Candidaat-leden. 
F. Adamse, Spoorwegstraat 80b, Arnhem. (Voorgesteld door 

K. Boekholt). 
W. J. van der Zwan, Van Galenstraat 94, Zwolle. (Eigen aan

gifte). 
Adresveranderingen. 

69. J. Klerk wordt Steijnstraat 3, Arnhem. 
98. H. Pietzsch wordt Watergangscheweg 10, Nieuwendam. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 28 Juni 1933, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
» 

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

r-JJ'^T^NGEWONE VERGADERING op Dinsdag 9 Mei 1933, 
des avonds te 7K uur, in restaurant „Suisse", Rotterdam. 

Aanwezig 16 leden. Afwezig met kennisgeving de heer Van 
Harderwijk. De vergadering wordt gepresideerd door den 
heer N. Weijer, die achtereenvolgens de punten van de sta
tuten aan de orde brengt. Artikel 1 wordt gewijzigd of liever 
aangevuld met de woorden: „en met 29 volgende jaren ver
lengd". In artikel 4 worden de woorden „Rijk in Europa" 
tusschen aanhalingsteekens gezet. Na afloop wordt het ge
heel nogmaals in stemming gebracht en met algemeene stem
men aangenomen, zoodat de statuten thans voor verlenging 
der koninklijke goedkeuring kunnen worden voorgedragen. 

Hierna sluit de heer Weijer de buitengewone vergadering en 
opent de gewone bijeenkomst. 

Volgt nu de ballotage van den heer E. M. Weissmann, die 
als lid wordt aangenomen. De verschijnende vice-voorzitter, 
de heer Van den Hoven van Genderen, heeft inmiddels den 
voorzitterszetel ingenomen; ook de heer Van Hoogstraten is 
thans aanwezig. 

Hierna laat de heer Frenkel zijn collectie strafportzegels 
eerste emissie van Ned.-Indië, Suriname en Curacao zien, 

waarbij hij een zeer duidelijke explicatie houdt, die met veel 
belangstelling wordt gevolgd. Ook de vervalschingen, eigen
aardige afstempelingen en specimen vormden een zoodanig 
geheel, dat de avond zeer leerrijk werd. Na afloop dankte de 
vice-voorzitter namens allen en een applaus ondersteunde 
deze woorden. 

Daarna verloting en verkoop der aanwezige zegels. De cata
logi vonden goeden aftrek.'Tot afgevaardigden ter algemeene 
vergadering in Breda werden gekozen de beeren Van Harder
wijk en Bakker; als plaatsvervanger werd de heer Immink 
aangewezen. 

Voor de te kiezen bestuursleden ter algemeene vergadering 
werd besloten het herkiesbare lid ie steunen en in plaats van 
den aftredenden penningmeester voor te stellen den heer 
Doorman te Voorburg. 

Bij de rondvraag werd besloten, in Juni nog een ruilavond 
te houden, waarop ieder wordt verzocht doubletten mede te 
brengen. Waarna sluiting. L. W. I. 

Adreswijziging. 
M. T. Lichtendahl van Diergaardelaan 13b naar Burg. Meinesz-

laan 22a, Rotterdam. 
Nieuw lid. 

E. M. Weissmann, Ammanstraat 10, Rotterdam. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Vrijdag 26 Mei 1933. 
De notulen worden goedgekeurd. Van de ingekomen stuk

ken circuleert o.a. een „Letra"-mankoliste. De heer Weijen-
bergh laat, naar aanleiding van het betreffende artikeltje in 
het Maandblad van April 1.1., zijn zegels van het eiland Lundy 
rondgaan. Na schriftelijke stemming worden in de commissie, 
belast met het samenstellen van het a.s. jaarboekje (nadat 
enkele personen gemeld hadden hiervoor niet in aanmerking 
te kunnen komen) benoemd de beeren Bloem, De Jong en Rol, 
\^elke beide laatstgenoemden de benoeming aanvaardden, ter
wijl eerstgenoemde, die niet ter vergadering aanwezig was, in
middels heeft kennisgegeven, dat hij de benoeming eveneens 
aanneemt. 

De heer Rol doet vervolgens enkele mededeelingen omtrent 
zijn verzameling puntstempels, welke hij daarna ter bezich
tiging stelt. Voor de algemeene verloting waren 15 prijzen, 
welke, voor zoover niet ter vergadering uitgereikt, in den 
loop van Juni aan de winnaars zullen worden toegezonden. 
Een verloting onder de aanwezigen besloot deze samenkomst, 
de laatste van het seizoen 1932-1933. H. W. 

Aangenomen als lid. 
188. J. Zemel, Dr. P. Cuijperslaan 13, Heemstede. 

Adreswijzigingen. 
130. mevr. J. W. M. Arnhardt-Spuijbroek wordt Atelierweg 

85, Blaricum. 
32. M. Rumpff wordt Duinoordstraat 13, Haarlem. 

Bekendmaking. 
In Juni, Juli en Augustus zullen geen vergaderingen plaats 

hebben. 

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

ZEER BEKNOPT VERSLAG van de ledenvergadering op 
Maandag 29 Mei 1933, gehouden in „Suisse", Groningen. 

Aanwezig 20 leden. Op deze vergadering werd met succes 
een door den heer S. S. Ongering uitstekend georganiseerde 
tombola gehouden ten bate van de bibliotheek. Na de pauze 
hield de heer K. F. Kleiman, aan de hand van zijn mooie ge
specialiseerde verzameling van Bulgarije, een leerzame cau
serie over de zegels van dit land. Jammer, dat nog altijd veel 
leden een dergelijke gelegenheid om hun kennis te vermeer
deren, door afwezigheid laten voorbijgaan. J. v. d. W. 
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Nieuwe leden. 
110. M. van de Werke, Coolsingel 63, Rotterdam. 
149. H. J. Schuringa, boekhandelaar, Langestraat, Win

schoten. 
Bedankt. 

126. P. van de Wint, Kraneweg 6, Groningen. 
Afgevoerd. 

164. ir. J. A. W. Tak, Zevenhuizen. 
146. J. S. Kloppenburg, Helperbrink 11, Groningen. 

Adreswijzigingen. 
59. J. Beukema, Oosterstraat 45a, Groningen. 
56. Th. Keijzer, Oude Ebbingestraat 54, Groningen. 

124. A. C. van Ringh, Van Sijsenstraat 8a, Groningen. 
29. L. H. J. Wachters, Boteringesingel 10, Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 Juni 1933, des avonds te 8K 

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 15 Mei 
1933, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", Vrijt
hof, te Maastricht. 

Aanwezig 16 leden. Opening van de vergadering door den 
onder-voorzitter, waarna voorlezing der noulen van de beide 
voorgaande vergaderingen, welke worden goedgekeurd. De 
secretaris deelt mede, dat hij van andere Vereenigingen 
klachten heeft ontvangen betreffende professeur Lemmens, te 
Soignies (België), die sinds kort lid van onze Vereeniging is. 
Enkele brieven daaromtrent worden voorgelezen en blykt 
daaruit, dat genomede professeur o.a. ook boekjes inzendt 
met valsche zegels. Aan spreker werden door den heer Lem
mens twee boekjes voor de rondzending gezonden, welke 
e v e n e e n s v a l s c h e z e g e l s bleken te bevatten. De 
vergadering besluit om den heer Lemmens mede te deelen, 
dat van hem geen boekjes meer in de rondzending zullen 
worden opgenomen en tevens den beheerder van het Bonds
informatiebureau van een en ander in kennis te stellen, ten 
einde belanghebbenden de gelegenheid te geven aldaar in
lichtingen te vragen. 

Verder besluit de vergadering, om in de maanden Juli en 
Augustus geen bijeenkomsten te houden. Als slot gratis-
verloting en kienen. 

J. H. 
Bekendmaking. 

In de maanden Juli en Augustus zullen geen bijeenkomsten 
worden gehouden. 

Volgende bijeenkomst. 
Vergadering op Maandag 26 Juni 1933. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 2 
Juni 1933, in de zaal van den heer Van Weelde, te Helder. 

Te ongeveer half negen opent de voorzitter, de heer J. 
Habig, met een kort woord van welkom de slecht bezochte 
vergadering. De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing 
der notulen van de vorige vergadering, welke onveranderd 
worden goedgekeurd. Ontvangen is van den hoofdredacteur 
van het Maandblad een aantal postzegels, zijnde het deel aan 
onze Vereenigeing van de nieuwigheden; deze zullen bij op
bod worden verkocht. 

Aan de orde is vervolgens het verkiezen van een nieuwen 
voorzitter, noodig geworden door het vertrek van den heer 
Habig. Tegelijkertijd zegt de heer Habig hartelijk dank voor 
den ondervonden steun en dankt hij voor het mooie zegel, hem 
als aandenken geschonken. Niemand van de aanwezige leden 

is direct bereid het voorzitterschap op zich te nemen. De heer 
Verwonen wil het nog even in beraad houden en wordt, na 
uitvoerige bespreking, besloten de volgende vergadering af 
te wachten. Intusschen heeft genoemde heer medegedeeld, 
daartoe niet in de gelegenheid te zijn. De heer Polling, spre
kende namens de vergadering, dankt den heer Habig voor 
hetgeen h;j voor de Vereeniging heeft gedaan. 

Van de rondvraag maakt de heer Alderliefste gebruik den 
heer Habig een persoonlijke vraag te doen, welke naar ge
noegen wordt beantwoord. J. G. J. P. 

Adresveranderingen. 
G. J. A. Lemmens wordt Molenstraat 46, Helder. 
W. van Baaren wordt Poeloe Radja Fabriek P. K., Toeloe 

Radja (S.O.K.). 
Vergadering. 

Vergadering op Vrüdag 23 Juni 1933, in de gewone zaal. 

Poslzegelvereeniging „Heerlen", te Beerten (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Schinkelstraat 99, Heerlen. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 29 Mei 1933. 
Na opening door den voorzitter worden de notulen voor

gelezen en goedgekeurd. De van den heer John Goede te Am
sterdam ontvangen „Letra"-mancoliJst werd zeer practisch 
bevonden. De priJs is evenwel te duur, zoodat niet tot aan
schaffing werd overgegaan. Besloten werd op het aanbod van 
den heer Benfer, om een tentoonstelling te houden, eventueel 
ook voor schoolkinderen, niet, in te gaan. 

Bij den wedstrijd over zegal Nederland nr. 43 krijgt de heer 
Pinken den eersten prijs. De van het Maandblad ontvangen 
nieuwe uitgiften worden gevoegd bij de prijzen van de gratis-
verloting, welke hierna plaats heeft. De beer Finken heeft 
zijn verzameling Duitschland medegebracht, welke er keurig 
verzorgd uitziet; zij wordt door allen met belangstelling in
gezien, waarfna de voorzitter bedankt. P. S. 

Candidaat-lid. 
Seebo, Hazenkampstraat 101, Rumpen-Brunssum. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 Juni 1933, des avonds te 8 uur, 

in hotel Du Nord, Stationstraat, Heerlen. 
Wedstrijd over Nederland nr. 9 (15 cent). 

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

Mededeelingen. 
In de Juni-vergadering zal een bespreking worden gehou

den over Bulgarije en worden de leden verzocht hun verza
meling van dit land mede te brengen. 

Diverse nieuwigheden zijn ingekomen, welke worden ver
loot. In de bibliotheek zijn opgenomen de nummers 28, 29 en 
30 van Kohl's Handboek. 

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

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 22 Juni 1933, des avonds te 

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

N I E U W ! ( V e p k r i l g b a a r b i l a l l e H a n d e l a r e n . } - (100) 
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's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: F. F. G. SCHEEFHALS, Kempenlandstr. 17, 's-Bosch. 

VERSLAG der vergadering van Zondag 14 Mei 1933. 
De voorzitter opent te 3.40 uur de vergadering en feliciteert 

den heer J. van de Meerendonk met zijn herstel; ook heet hy 
den heer Chr. IJsbrandy, die als genoodigde aanwezig is, van 
harte welkom. De notulen der vorige vergadering worden 
vervolgens na voorlezing onveranderd goedgekeurd en vast
gesteld. De voorzitter brengt tevens dank aan den heer A. 
Berendsen, voor het door hem voortreffelijk ontworpen druk-
raampje. 

De beeren W. Visser en D. Nestelaar brengen, als leden dei 
kascommissie, verslag uit over hun bevindingen en deelen 
mede, dat de boeken en bescheiden van den penningmeester 
in orde zijn bevonden en het batig saldo ƒ 50,70 bedraagt, en 
verzoeken den penningmeester decharge te verleenen, onder 
dankbetuiging voor het vele en accurate werk, door hem ver
richt, waarmede de vergadering onder applaus algemeen 
instemt. 

Op voorstel van het bestuur werd besloten alsnog op Zon
dag 11 Juni e.k. om 3 uur een vergadering te beleggen, waar
na de eerste najaarsvergadering zal worden gehouden in de 
maand October a.s., waarmede alle leden accoord gingen. 
Daarna ving de gebruikelijke gratis-verloting aan, waarvoor 
7 pry zen beschikbaar werden gesteld. 

De administrateur der rondzendingen, de heer A. Berend
sen, verzoekt den leden voor vlugge doorzending te willen 
zorg dragen. Niets meer, aan de orde zijnde, sluit de voor
zitter om 4.30 uur de vergadering, waarna nog ruimschoots 
gelegenheid tot handelen en ruilen bestond. F. F. G. S. 

Nieuw lid. 
Chr. IJsbrandy, Kampdijklaan 4, Vught. 

Bekendmaking. 
In afwijking van het bericht, verschenen in het Maandblad 

van 16 Mei j.l., zullen in de maanden Juli, Augustus en Sep
tember geen vergaderingen worden gehouden. 

Vergadering. 
De eerste najaarsvergadering zal nader worden bekend ge

maakt in het Maandblad van 16 September e.k. 

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

KORT VERSLAG der maandclüksche vergadering van Maan
dag 29 Mei 1933. 

Na goedkeuring der notulen en mededeeling, dat zoowel de 
ondervoorzitter als de secretaris verhinderd waren, kon de 
voorzitter berichten, dat van de redactie van het Maandblad 
een serie ongebruikte postzegels was binnengekomen. Aan
gevuld door enkele andere, door de leden beschikbaar gesteld, 
werden ze, onder dank aan den schenker, onder de aan
wezigen verloot. 

Om het vergadering-bezoek te bevorderen, stelden de beeren 
Knol en Van Lieshout voor, op elke vergadering onder de 
aanwezigen voor een waarde van ƒ 2,50 aan zegels te ver
loten. Het idee vond algemeene instemming, doch werd in 
dien geest gewijzigd, dat geen zegels beschikbaar zullen 
worden gesteld, doch bonnen, door den secretaris-penning
meester geteekend, voor welker waarde uit de rondzend-
boekjes genomen kan worden. C. G. K. 

Nieuwe donateur. 
19. F. J. J. van Nunen, Singapore. (Thans tijdelijk Kanaal-

dijk 63, Helmond). 
Adresveranderingen. 

6. A. P. J. Thielen, thans Kluisstraat 3, Helmond. 
10. J. H. M. Prinssen, thans Warandelaan 5 N, Helmond. 

Bekendmaking. 
In Juli en Augustus zullen geen vergaderingen gehouden 

worden. 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering op Maandag 26 Juni 1933. 
Agenda o.a.: Voorstel Mulder-Knol-Van Lieshout tot wijzi

ging van het reglement op den rondzenddienst, waardoor aan 
de deelnemers op het eind van het vereenigingsjaar 5 % van 
hun aankoop wordt gerestitueerd. Contributiebetaling 3e kwar
taal. Verloting onder de aanwezige leden. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Zondag 
7 Mei 1933, in hotel „Riche", te Geleen. 

Deze vergadering was niet druk bezocht, er waren ver
schillende leden met kennisgeving afwezig. Daar er van 
eenige leden een verzoek aan het bestuur gericht was, om 
gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus de vergade
ringen te laten vervallen, werd dit ter sprake gebracht en 
het voorstel aangenomen. Alleen zal maandelijks op een be
paalden datum gelegenheid tot ruil en verkoop gegeven wor
den. Behandeld werd alsnog de ontslagname uit de Vereeni
ging van den heer Müller, die als lid werd afgeschreven. 

Vervolgens volgde een verloting, waarna de voorzitter de 
vergadering sloot. P. G. 

Bedankt als lid. 
H. Müller, te Lindenheuvel. 

Bekendmaking. 
In de maanden Juni, Juli en Augustus zullen geen ver

gaderingen worden gehouden. 

I » IADVERTENTIÉN. I ~ | 
Bijzondere gelegenheidsaanbieding zeldzame EUROPA-zegels. 
Uitsluitend PRACHTEXEMPLAREN; * beteekent ongebruikt. 
BEIEREN 1849, 1 k., zwart, nr. 1 * ƒ 24,— 
BEIEREN 1874-75, 1 m., onget., nr. 36 - 9,50 
BREMEN 1855-61, 5 sgr., groen, nr. 4 * - 5,50 
BREMEN 1866, 3 g., zwart op blauw, nr. 11 * - 7,50 
BREMEN 1866, 7 g., zwart op geel, nr. 13 * - 7,50 
BULGARIJE 1884, 3 op 10 s., rood, nr. 24 * - 6,— 
BULGARIJE 1884, 5 op 30 s., bruin, nr. 26 * . . . - 6,— 
BULGARIJE 1884, 15 op 25 s., blauw, nr. 27 * . . . - 6,— 
ENGELAND 1884, 1 pond, bruinlila, nr. 89 - 15,50 
ENGELAND 1887, 1 pond, groen, nr. 105 - 8,50 
FINLAND 1864-70, 1 m., bruingeel, nr. 10 - 26,— 
FINLAND 1891, 7 r., zwart en geel, nr. 48 * - 5,50 
FINLAND 1901-16, 10 m., zwart en grljsgr., nr. 60a - 2,50 
HAMBURG 1859, 7 s., oranje, ongetand, nr. 6 - 3,50 
HAMBURG 1864-65, 7 s., oranje, getand, nr. 19 . . . - 16,50 
MECKLENB. SCHWERIN 1856, 4/4 s., rood, nr. 1 - 8,50 
MONACO 1919, 5 fr., orphelins, nr. 33 * - 50,— 
NAPELS 1860, 'A t., blauw — kruis —, nr. 9 -100,— 
OLDENBURG 1852-55, 1/30 th., blauw, nr. 2 - 2,50 
OLDENBURG 1852-55, 1/10 th., geel, nr. 4 - 9,50 
OLDENBURG 1858, 1 g., blauw, nr. 6 - 4,50 
SAKSEN 1851, 3 pf., groen, nr. 6 * - 5,— 
SAKSEN 1855-56, 10 g., blauw, nr. 12 - 22,50 
OOSTENRIJK 1858, 3 kr., zwart, nr. 12 - 4,50 
OOSTENRIJK 1858, 3 kr., groen, nr. 13 - 3,50 
OOSTENRIJK 1908, 10 kr., blauw/bruin, nr. 117 . . - 4,50 
OOSTENRIJK 1910, 2, 5, 10 kr. (3 st.) nrs. 133-135 - 27,50 
POLEN 1860, 10 k., blauw/rood, nr. 1 - 6,50 
HONGARIJE 1871, 15 kr., bruin, nr. 5 - 7,50 
ZWITSERLAND 1843, Zürich, 6 r., nr. 10 - 35,— 
POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON, 

P a s s a g e 2 5 , D e n H a a é . 
Postrekening 4262. - Bankier: Twentsche Bank. - TeL 112438. 
— Nagenoeg alle Europa-zegels uit voorraad leverbaar. — 
MancoUist wordt gaarne tegemoetgezien. Billijke prijzen. (184) 
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lichtbundel uitstraalt en dat het opschrift W / B draagt, 
verder weer als omschrift van den cirkel: KOOPT UW BOE
KEN IN ABONNEMENT / OOK NIEUWSTE ROMANS. 

Machine 394. 
Sedert medio April in gebruik bij de Rekkensche Inrich

tingen te Rekken (Gld.). Model C3B met tusschen de stempels 
de naar elkaar toebuigende woorden REKKENSCHE / IN
RICHTINGEN. 

Machine 395. 
Model C3B, eveneens sedert medio April in gebruik bij de 

Vennootschap tot exploitatie van suikerfabrieken, gevestigd 
te Dinteloord, Stampersgat. Tusschen de stempels in cirkel 
SD, boogvormig eromheen: SUIKERRAFFINADERIJ, en er
onder: DINTELOORD. Links van den datumstempel: VER
PAKTE SUIKER / UIT / (afb. 2 suikerbieten) / NEDER-
LANDSCHE / SUIKERBIETEN. 

Machine 396. 
Model C3B, sedert 1 April in gebruik bij de Ned. R. K. 

Vereeniging van Sigarenfabrikanten te Eindhoven. Tusschen 
de stempels: BUREAU / VOOR DE / SIGARENINDUSTRIE. 

Machine 398. 
Model C3B, sedert 24 April in gebruik bij de N.V. „De 

Bestsche Tricotweverij" te Best (N.-B.). Tusschen de stem
pels: monogram TB en HOLLAND in ruit, eronder: TRICOT 
BEST. 

Machine 399. 
Model C3B, sedert 27 April in gebruik bij de N.V. Levens

verzekeringmij. „De Nederlandsche van 1894" te Amsterdam. 
Tusschen de stempels: DE NEDERLANDSCHE VAN 1894 / 
afbeelding oceaanstoomer met opschrift LEVENSVERZEKE
RING en nietig zeilscheepje met (vrijwel onleesbaar) SPE
CULATIE / AMSTERDAM. 

Machine 401. 
Model C3B, sedert 20 Mei in gebruik bij de Begrafenis-

vereeniging N. Sax Jr. te Amsterdam, Z. Tusschen de stem
pels in dubbele cirkel: BEGRAFENIS / SAX / VEREENI
GING. Geen afdruknummer. 

Machine 406. 
Model C3B, sedert 26 Mei in gebruik bij de N.V. Corn 

Products Company „Duryeahuis" te Amsterdam. Tusschen de 
stempels in rechthoek: DURYEAHUIS. 

Machine 412. 
Model C3B, sedert 3 Juni in gebruik biJ de N.V. Friesche 

Bank te Leeuwarden (in plaats van de aldaar gebruikte 
Komusina K. 136). Tusschen de stempels in rechthoek: DE / 
FRIESCHE / BANK, / N.V. 

Machine 413. 
Model C4, sedert einde Mei in gebruik bij het Algemeen 

Handelsblad te Amsterdam. Tusschen de stempels een af
beelding van een boogschutter (in staande rechthoek), links 
van den datumstempel: PLAATST / TREFFERS / ƒ 1,— / 
3 REGELS. Geen afdruknummer. 

Machine H. 501 IV. 
Van deze machine, gebruikt door de N.V. Koller & Van Os, 

Rotterdam, werd nu nog een afdruk van 27 October 1931 ge
vonden zonder reclame links van den datumstempel, verder 
geheel als type II. 

Hasler. 
Machine H. 588. 
Sedert 1 Mei j.1. in gebruik bij de Coöp. Inkoopvereeniging 

van Metaalindustrieelen te Rotterdam. Deze machine werkt 
zonder afdruknummer; tusschen de stempels in dubbele om
lijsting: COOPRA. 

NED.-INDIE. 
Machine 22 II. 
De machine van de Borneo-Sumatra Handelmy. te Batavia 

werd voorzien van de nieuwe Indische datum- en telcijfers. 

Machine 44 VIII-IX. 
Als 8e type in de machine van de fa. Geo Wehry valt te 

melden het bekende handelsmerk No. 4711, waaronder: 
Genuine / Eau de / Cologne. Verder blijkt de machine ook 
wel eens zonder andere reclame dan de enkele firmanaam te 
werken (type IX). 

Machine 53. 
Sedert eind April in gebruik bij de firma W. Gorter Jr. 

te Bandoeng. Als reclame twee zwanen, waartusschen een 
vulpen, eronder: Swan / Vulpenhouders. Onder den waarde
stempel de firmanaam: W. Gorter Jr. 

BUITENLAND. 
Münzfreistem pier. 

Naar ik vernam is- de uitvinder van den in Berlijn op proef 
in gebruik zijnde Münzfreistempler — waarvan in het Jubi
leumboek op blz. 195 sprake is — een Egyptenaar, en wel 
de heer Kamel Chawkat Nessim. Zooals reeds vermeld is 
dit een soort brievenbus, waarin men tegelijk met zijn brief 
het daarvoor noodige frankeerbedrag in geld stort, hetwelk de 
machine dan op de brief afstempelt. Eventueel valsch geld 
wordt prompt geretourneerd! Een dergelijke machine zal 
thans in de tweede helft van Juni in Cairo in gebruik gesteld 
worden en de hierbij afgebeelde stempel (met waardecijfer) 
afdrukken. 

Het Chineeschc frankeerstempel. 

O %t n 
© Jk^A 

® 

De heer De Joode te 's-Gravenhage zond 
mij nog een andere vertaling van dit stem
pel en wel: 

1 = Nanking of zuid-residentie. 
2 =z Centraalbureau. 
3 en 4 moeten als groep van 4 gelezen 

worden, want 3 beteekent post in uitgebrei-
dèn zin en 4 beloofd of afgesproken, maar 
tezamen is de beteekenis baarfrankeering. 

Eerlijk gezegd, lijkt mij deze verklaring 
waarschijnlijker dan de eerste, want de af
druk in mijn bezit staat op een couranten
omslag, terwijl enkele andere couranten
bandjes (o.m. van de Manchuria Daily News 

te Dairen) stempels met dezelfde teekens 3 en 4 dragen, daar
entegen andere {— plaatsnaam) voor 1 en 2. Den bericht
gever vriendelijk dank! 

ii 
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De heer dr. A. M. Benders te Amerongen heeft het voor
nemen een tweede, geheel bijgewerkte druk van zijn eenige 
maanden geleden uitgegeven lijst van frankeermachines te 
doen vervaardigen, welke als bezitlijst gebruikt kan worden. 
De kosten zullen vermoedelijk 30-40 ets. per exemplaar be
dragen. Zij, die hiervan één of meer exemplaren wenschen, 
worden verzocht dit zoo spoedig mogelijk met het benoodigde 
aantal aan hem of aan mij op te geven (desgewenscht per 
visitekaartje). 

DE EERSTE PERIODE DER 
BELGISCHE POSTZEGELS. 

Met belangstelling las ik de voordracht door den heer 
Aug. Schröder gehouden over de Belgische postzegels, ver
meld in het nummer van 16 April j.1. van ons Maandblad. 

Afgaande op het materiaal, dat in mijn bezit is en ook op 
de beschrijving dezer zegels in het nummer van Februari 1915 
en volgende van het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegel-
kunde, van de hand van wijlen den heer Robert, meen ik een 
aanvulling op het verdienstelijk stuk van den heer Schröder 
te kunnen geven, wat de eerste emissie betreft. 

Ik heb in mijn collectie 5 exemplaren van het 10 centimes-
en 6 exemplaren van het 20 centimes-zegel, alle in kleur
nuances of papierverschil. 

Volgens mededeeling van wijlen den heer Robert, was het 
papier van den len druk 1/6 mm., van den 2en druk 1/4 mm., 
en van den 3en druk 1/10 mm. dik. 

De heer Schröder zegt, dat de doorgeslagen druk van het 
20 centimes-zegel alleen voorkomt bij den 3en druk. Dit is 
naar mijn meening onjuist, want in mijn collectie zijn 4 exem
plaren van den len druk, die alle aan de achterzijde het borst
beeld vertoonen. Na heel lang zoeken heb ik eindelijk een 
exemplaar van den 3en druk gevonden, eveneens met door
druk. Dat dit zegel hoogst zeldzaam is, is te begrijpen, omdat 
de oplaag uit slechts 500.000 stuks bestond. 

De oplaag van het 10 centimes-zegel, 3e druk, bestond uit 
800.000 stuks. 

Volgens den heer Robert waren de vellen slechts 100 zegels 
groot, een met eigen oogen gezien feit, wat natuurlijk niet 
uitsluit, dat de koperen platen 200 zegels hebben geleverd. 

Eén mijner 10 c.-zegels Ic druk vertoont ook sporen van 
doordruk, terv/ijl het exemplaar op „papier pelure" 3e druk 
de beeltenis aan de achterzijde niet vertoont. 

Ditzelfde dunne papier vindt men ook bij de 2e emissie, 
alsmede bij het Ie 1 centime-zegel. 

Nu ik toch het artikel van den heer Robert heb aangehaald, 
meld ik daaruit nog, dat de Ie druk uit 1.600.000 stuks van 
het 10 centimes-zegel, 1.500.000 stuks van het 20 centimes
zegel, en de 2e druk uit 3.000.000 stuks van elke waarde 
bestond. 

De 3e druk was betrekkelijk klein, omdat de nieuwe emissie 
reeds in bewerking was Gezien de moeilijkheid, die ik heb 
gehad om van den 3en druk een prima exemplaar der beide 
waarden te bemachtigen, spreekt dit voor zichzelf, dat van 
dezen druk slechts weinig exemplaren zijn overgebleven. 

Als wij aannemen wat de heer Serrane vermeldt in zijn 
„Première emission des Pays-Bas", dat van de 5 millioen 
„epaulettes" 99 pet. der exemplaren verdwenen zijn, en van 
de 500 stuks die door zijn handen zijn gegaan, slechts 15 
„pieces parfaites" waren, dan ligt het voor de hand dat 
exemplaren van den 3en druk zeer zeldzaam zijn, te meer 
omdat het grootste gedeelte dezer oplaag nog vernietigd werd. 

W. S. VAN DER ZEE. 
Ik gevoel mij gevleid met de waardeering van den heer 

Van der Zee voor mijn voordracht over de Belgische zegels. 
Wat bovenstaand artikel betreft het volgende: 

Het feitenmateriaal over de e e r s t e emissie heb ik voor
namelijk geput uit de bekende werken van Moens, wel den 
meest deskundige op dit gebied. En deze schrijft dat de 2 
eerste oplagen op d i k (de juiste dikte wordt door hem niet 
aangegeven, vermoedelijk omdat in zijn tijd de instrumentjes 
om de dikte van het papier te meten nog niet bekend waren), 
en de 3e oplage op d u n handpapier is gedrukt. En nu zal 
vanzelfsprekend een doorgeslagen druk toch gauwer op d u n 
dan op d i k papier voorkomen, wat trouwens ook het geval 

is met het vrjj groote aantal exemplaren in mijn bezit en welke 
ik tijdens miJn voordracht in de Vereeniging liet circuleeren. 
Echter, om de bewering van den heer Van der Zee met be
slistheid tegen te spreken, dat zou me toch te ver gaan, en 
ik houd me liever neutraal met de opmerking, dat in zoovele 
gevallen op het gebied van kunst en wetenschappen de ge
leerden het niet eens zijn. 

Wat het aantal zegels der plaat betreft, hier kan van ver
schil van opvatting geen sprake zijn. De platen bestonden, en 
dit feit is t e bekend, wel degelijk uit 200 zegels. 

AUG. SCHRÖDER. 

NOG EENS DE CATALOGISEERING DER 
SPOORWEGKAARTEN 

door J. J. STIELTJES. 
II. 

B. Model C.C. 238c. 
Nr. 1. 

2a. 
b. 

3a. 
b. 

4. 
5a. 
b. 
e. 

6a. 
b. 
e. 

7a. 
b. 

Ba. 
b. 

9a. 
b. 

10. 
11. 
12a; 

b. 

(18) 
(19A) 
(19B) 

(28) 
(34) 
(29) 
(32) 

(31b) 
(31a) 

(30) 
(35) 
(33) 
(43) 
(45) 
(43) 
(45) 
(48) 
(49) 
(54) 
(56) 
(55) 
(57) 

c. Is nieuw ontdekt. Oplaag 76000 18/6 '25. Ook Doklaan, 
evenals 12b. 

13. De noot aan de onderzijde is weder vervallen, evenals 
het roode wijzende handje, vóór den rooden tekst. Een 
nieuwe mededeeling omtrent het afladen (5 regels) is 
bovenaan geplaatst. 

a. Algemeens kaart. Oplaag 150000. 12/XI '25 links aan 
de voorzijde. 

b. Amsterdam-Doklaan. Oplaag 75000. 13/3 '26. 
In het oplaagmerk vallen herhaaldelijk . en / weg. Ook 
26 er uitziende als 2o. 

14. Opdrukken van 5 cent groen op 7K cent bruin. Mis-, 
dubbel- en blinddrukken komen voor. 

a. Opdruk op nr. 13a. 
b. Opdruk op nr. 13b. 

15. 5 cent groen op zeemkleurig karton. De voorzijde thans 
als kaart A nr. 16. De tekst aan de achterzijde (in groen 
gedrukt als de stempel) geheel gelijk aan B nr. 13. 

a. Algemeene kaart. Oplaag 75000. 14/12 '26. 
b. Amsterdam, Doklaan. Oplaag 50000. 14/12 '26. 
c. Algemeene kaart. Oplaag 25000. 1/8 '27. 
d. Amsterdam, Doklaan. Oplaag 20000. 1/8 '27. 

16. De achterzijde belangrijk gewijzigd. De mededeelingen 
omtrent aflading zijn weder vervallen. Het aantal stippel
lijnen ter invulling van aangekomen goederen weder 
van 3 tot 2 teruggebracht, daarentegen de roode mede
deeling tot 9 regels elk lang 116 mm., voorheen 107, uit
gebreid. 

a. Algemeene kaart. Oplaag 60000. 26/9 '27. 
b. Amsterdam-Doklaan. Oplaag 40000. 26/9 '27. 

17. Opdrukken van 3 cent zwart op 5 cent groen, wegens 
tarief wij ziging. 

a. Opdruk op B nr. 15a. 
b. Opdruk op B nr. 16a. 
c. Opdruk op B nr. 16b. 
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18, 

Achterzijde. 

Tekst en indeeling, voor en achterzijde volkomen gelijk 
aan B nr. 16. Echter is thans gebruikt de kaart van 3 cent 
groen op zeemkleur. 

a. Algemeene kaart. Oplaag 50000. 24/2 '28. 
b. Algemeene kaart. Oplaag 100000. 24/4 '28. 
c. Amsterdam Doklaan. Oplaag 50000. 14/3 '28. 

19. Nu kaart 5 cent groen op zeemkleur. Bovenste linker 
gedeelte aan de voorzijde als voor kaart A nr. 20 be
schreven. Onder de streep 17 roode regels, lang 62 mm. 
met mededeelingen omtrent inklaring en verwijzing naar 
de waardewet. Achter Afzender: (zie keerzijde). De tekst 
aan de achterzijde staat nu ook evenwijdig aan de korte 
zijde van de kaart, doch verschilt in verband met de 
andere bestemming eenigszins van A nr. 20 en 21. Op
laag 10000.9.30 onder links. 

C. Model C.C. 238e. 
Hiervoor sedert 1928 gebezigd uitsluitend stadsbriefkaarten. 
Nr. 1. Algemeene kaart. Voor en achterzijde gelijk aan A 

nr. 19. Oplaag 400000. 20/8 '28. 
BiJ de nrs. 23, 55, 79, 81 en 98 ontbreekt meermalen 
een . op de voorzijde achter afgegeven en bij een 23tal 
kaarten is de vierde O van het oplaagcijfer gebroken. 

2. Algemeene kaart. Voor en achterzijde gelijk aan A 
nr. 20. Oplaag 500000. 16/5 '29. 
Verschillende fouten in het oplaagmerk. 

Kaart VI B nr. 19. 

NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. 
.N.V. Maatschappij t o t Exploi ta t ie van Staatsspoorwegen 

te Utrech t . N.V. Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij te U t r e c h t . 

K e n n i s 

éevin§ 
w ê̂ enB 

aankomst 

éoed 
van 

eren. 

P O S T S T E M P E L 
U u r 

waarop deze 
kennisgeving 

ter bestelhng 
afgegeven 

werd 

De aan keerzijde vermelde goederen kunnen niet worden 
weggevoerd, voordat de douaneformaliteiten zijn vervuld 
WIJ bevelen U aan, onzen dienst hiermede en ' — wat stuk
goedzendingen betreft — met de thuisbezorging te belasten 
Te dien einde gelieve U het verzoek hiertoe ten spoedigste 
schriftelijk aan den douaneagent van dit station te doen, 
onder bijvoeging van alle voor de vnjmaking benoodigde 
gegevens, zooals aantal stuks, Meters, Liters, (bij wijn en 
gedistilleerd ook alcoholgehalte), waarvan gemaakt, waar
voor dienende enz,, alsmede de o o r s p r o n k e l i j k e f a c t u u r . 
Is deze in vreemde munt uitgedrukt, dan tevens op te 
geven den juisten datum van koop of bestelling en dien 
van later hierin gebrachte wijzigingen Wenscht U dat 
de waardeaangifte met aldus geschiedt (koopprijs j kosten 
tot de grens Waardewet I927, Art 23, 2e ha), doch volgens 
„den loopenden prijs hier te lande" (ie lid van genoemd 
Art ) , dan moet dit duidelijk worden vermeld 

AFZENDER (Zie keerzijde) 

Linkerhelft voorzijde. 

. Station _ 

m. 5 
(Datum als postmerk) 

Aan uw adres is met rijkgilocuinent(en) 
aangekomen van: 
1° afzender 
Z „ . . .V(A»ï.. '*.»)M>4iS«*i*

4» 

Merken en 

(bi] wagenl 
het nummer) 

Sub 
1» 

2" 

3» 
40 

Rijksdocu

ment(eiT 

Aan
Wijze 

tal , ' "■" ' " 
1 pakking 

Gewicht 
[ K G 

1 

\ 
> 
1 

Vracht, enr 

GId C t j 

Be Stationschef, 

De ondc'geteekende verklaart de hierboven vermelde aan 
hem haar) geadresseerde goederen te hebben ontvangen 

/Hanc'teekening van \ 
\dc (n j geadresseerde/ 

, den 19 

BESTEL EN AFHAALLOON VOOR STUKGOED 
Ams er lam i f 0 1 5 per 50 K.G. 
Den Haag > Minimum 
Rotten.'am per zending i 0,23 

Overige plaatsen 1 f 0,10 per 50 K.G 
(waar een > Minimum 

besteldienst is) j per zending f 0,20 

IgS* Vraagt aan het station hoe laat de wagens geladen en de 
goederen aangebracht moeten zijn. Vertraging bij verzending 
wordt dan voorkomen. 
E H UlOOO 405 9 30 (Mod C C 238c) 

Achterzijde. 
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3. Kaarten voor speciale stations. Van de voorzijde van 
A nr. 20 is vervallen de opgaaf van bestel en afhaal
loon voor „overige plaatsen". De daardoor verkregen 
ruimte is gebezigd voor den destijds bij kaart A nr. 16 
ingevoerden rechthoek met mededeeling omtrent het voor
deeligste tarief. Achter of onder Afz. is het station van 
afzending aangegeven, terwijl op het adresgedeelte even
eens de locale plaatsnaam met 3 mm. hooge letters is 
gedrukt. 

a. Station Amsterdam (Oostenburgergracht). Oplaag 60000. 
14.3.29. onderaan. 

b. Station Rotterdam Rechter Maasoever. Oplaag 20000. 
30.9.29. De ( in het jaarcijfer in twee typen; bij beide 
soorten komen kaarten voor waarbij op de voorzijde de 
s van Maatschappij ontbreekt. 

c. Station Rotterdam Fijenoord. Oplaag 25000.14.5.29. 
d. Station Rotterdam Fijenoord. Oplaag 25000. 2/30. 
e. Station Rotterdam Maas V.G. (Binnenland). Oplaag 

25000. 2/30. 
f. Station Amsterdam Oostenburgergracht. Oplaag 60000. 

5/30. 
4. Algemeene kaart. Evenals bij A nr. 21 thans (zie keer

zijde) achter afzender. Oplaag 500000. 2/30. Het oplaag
merk schommelt ten opzichte van de bovenstaande regels. 
Meermalen ontbreekt de , achter stationschef. 

5. Briefkaart met twee lijnen voor afzendersmerk. Overigens 
gelijk aan nr. 3. 

Kaart VI C nr. 6d. 
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Voorzijde. 

Kaart VI F nr. 6a. 

, datum postmerk 

Door U is verschuldigd het aan ommezijde 
vermelde bedrag 

ik verzoek U dit binnen 3 X 24 uren aan 
mijn sfation te voldoen, hetzij door storting 
in contanten, hetzij door overmaking per post

wissel of wel door storting 
op de post

overschnjving 
rekening n° 

BIJ nietvoldoening hieraan ^al mijnerzijds 
over het bedrag worden besdiikt verhoogd 
me'het daarvoor vastt^csleldedispositieloon *) 

De Stationschef, 

) Het dispositie oon bedraagt i V()o van het ver

schuldigde bedrag met een minimum van f 0,25 en is 
voor elke herhaalde aanbieding der kwitantie ook tel 
kens verschuldigd 

NEDERLANDSCHE S P O O R W E G E N . 
N.V. Maatschappij to t Exploi ta t ie van Staatsspoorwegen 

te Utrech t N . V Hol landsche IJzeren Spoorweg

Maatschappi) te Utrech t . 

Linkerhelft voorzijde. 
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a. Station Rotterdam Fijenoord. Oplaag 25000.18.1/31. 
b. Station Rotterdam Maas V.G. Oplaag 25000.18.1/31. 
c. Station Rotterdam Rechter Maasoever. Oplaag 15000. 

5/31. 
Het oplaagmerk schommelt steeds. 

6. Als voorafgaande kaarten, doch met een balk als bij 
A nr. 22. 

a. Station Rotterdam Fijenoord. Oplaag 15000. 12.31. 
b. Station Rotterdam Maas V.G. Oplaag 15000. 12.31. 
c. Voor- en achterzijde als nr. 4. Briefkaart met twee lijnen 

voor afzender. Oplaag 300000. 4.32. 
d. Station Rotterdam Rechter Maasoever. Oplaag 13000. 

5.32. Aangevulde tekst. 
e. Station Amsterdam Oostenburgergracht. Oplaag 30000. 

5.32. Aangevulde tekst. 

D. Model C.C. 238f. 
Eveneens in 1928 ingevoerd voor stadskaarten. 
Nr. 1. Aan de voorzijde bovenaan links in rood ,,kennisgeving 

wegens aankomst van goederen". Daaronder plaats voor 
poststempel. Dan horizontale streep waaronder de uit
gebreide op kaart B nr. 19 voor het eerst verschenen 
roode mededeeling. Bij afzender nog Nederlandsche 
Spoorwegen. Op de rechterzijde als adres de plaatsnaam. 
Station Amsterdam (Doklaan). Oplaag 75000.20/8 '28. 

2. Algemeene kaart. Als B nr. 19, doch zonder (zie keer
zijde). Oplaag 125000. 15.XI.28. De plaats van dit merk 
schommelt. Bij 13 nummers is de I van XI op de halve 
hoogte gebroken, daarentegen bij 2 nummers extra lang. 

3. Voorzijde als D nr. 2, doch bij Afz. is nu ingevuld het 
station van afzending, terwijl op de rechterzijde even
als bü C nr. 3 de locale plaatsnaam gedrukt is. 

a. Station Amsterdam (Doklaan). Oplaag 100000.21.2.'29. 
b. Station Rotterdam Fijenoord. Oplaag 25000.14.5 29. 
c. Station Rotterdam Rechter Maasoever. Oplaag 15000. 

30.9.29. 
Station Amsterdam (Doklaan). Oplaag 100000. 27.XI.'29. 
Station Rotterdam Fijenoord. Oplaag 25000. 2/30. 
Thans met (zie keerzijde). Algemeene kaart. Oplaag 
125000. 2/30. 
Briefkaart met 2 lijnen voor Afzender. Overigens als 
boven, doch zonder (zie keerzijde). 

a. Station Rotterdam Fijenoord. Oplaag 25000. 1/31. 
b. Station Rotterdam Maas V.G. Oplaag 30000.11.3.31. 
c. Station Rotterdam Rechter Maasoever. Oplaag 10000. 

5.31. 
6. Met rooden balk als C nr. 6. Overigens als D nr. 4. 
a. Algemeene kaart. Oplaag 70000.12.31. 
b. Station Rotterdam Fijenoord. Achterzijde iets aangevuld. 

Oplaag 20000 5.32. 
c. Station Rotterdam Maas V.G. Oplaag 30000 9.32. 

E. Model 1201. Oud 2497. 
Het model 2497 heeft met stempel niet voorgelegen, wel als 
formulier. Het is niet bekend of het ook met stempel bestaat. 
Nr. 1. (B van het aanhangsel). 

F. Model 1202. 
Nr. la. (C van het aanhangsel). Ook bekend zonder . achter 

zending, 
b. Het oplaagmerk nu links onderaan. Oplaag 40000 4/8 '25. 

2. Wegens tariefswijziging opdruk van 5 cent zwart op lYi 
cent bruin op kaart F nr. Ib. Veel mis-, kop- en dubbel-
drukken. 

3. Briefkaart 5 cent groen op zeemkleurig karton. Tekst 
onveranderd. Oplaag 20000. 18/10 '27. 

4. Nogmaals tariefsverlaging. Opdruk op nr. 3. 3 cent zwart 
op 5 cent groen. 

5. Briefkaart 3 cent groen op zeemkleurig karton. Tekst 
nog onveranderd. 30000.24/4 '28. 

6. De noot op de voorzijde achter het ) is iets naar boven 
verschoven. Daaronder thans Nederlandsche Spoorwegen 
met grootere letters, lengte nu 58 mm., voorheen 37 mm. 
Weder daaronder (zie ook A nr. 19) de naam der twee 
maatschappijen. 

d. 
e. 

4. 

5. 

Kaart VI F nr. 9a. 
Amsterdam, Westerdoksdijk, datum postmerk 

Door U is verschuldigd het aan ommezijde 
vermelde bedrag. 

Ik verzoek U dit binnen 3X24 uren aan 
mi]n station te voldoen, hetzij door storting 
in contanten, hetzij door overii aking per post-
wissel of wel door ""f'"- op de post-

overscnnjving ^ 
rekening n°. 44630. 

Btj niet voldoening hieraan zal mijnerzijds 
over het bedrag worden beschikt, verhoogd 
met het daar voor vas-tge? telde dispositieloon.*) 

De Stationschef, 

*) Het dispostieloon bedraagt lO/oo van het ver
schuldigde bedrag met een minimum van f c,2S en is 
voor elke herhaalde aanbieding der kwitantie eok tel
kens verschuldigd 
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a. Algemeene kaart. In plaats van Utrecht op de voorzijde 
(eerste maal) staat bij een deel der oplaag Uliecht. Op
laag 30000.6.5.'29. 

b. Rotterdam Rechter Maasoever. Oplaag 10000 10.10. '29. 
7. De namen onderaan links op de voorzyde zjjn geheel ver

vallen. Oplaag 25000 5/30. 
8. Achter Afz. op de voorzijde thans station enz. Ook voor 

datum postmerk thans nadere aanduiding van het station. 
' Achter postrekening het betrekkelijke gironummer in

gevuld. Op de achterzijde is de daar aanwezige staat met 
2 regels ingekort. Onderaan nu kennisgeving No 
van station (ingevuld) met het gironummer. De kaarten 
zijn nu genummerd. Bij alle kaarten schommelt de plaats 
van het oplaagmerk. 

a. Station Amsterdam Doklaan. Oplaag 12000. 2/30. 
b. Station Amsterdam Oostenburgergracht. Oplaag 4000. 

2/30. 
e. Station Westerdoksdijk Amsterdam. Oplaag 2000. 2/30. 
d. Station Rotterdam Fijenoord. Oplaag 8000. 2/30. 

9. Briefkaart 3 cent, thans met 2 adreslijnen achter af
zender. Tekst als F nr. 8. 

a. Station Westerdoksdijk Amsterdam. Oplaag 3000 1/31. 
b. Station Rotterdam Fijenoord. Oplaag 6000. 9/31. 
c. Station Rotterdam Rechter Maasoever. Oplaag 3000. 

5.32. 
d. Station Amsterdam Oostenburgergracht. Oplaag 2000. 

5.32. 
Bij 9c geen . achter afzending bij de kaarten nrs. 1 en 2. 
Bij 9d geen . achter afzending bij de kaarten nrs. 8, 9 
en 10. 

G. Model, zonder nummer, van de centrale controle. 
1. (D) van het aanhangsel. 
2. (E) van het aanhangsel. 
3. (F) van het aanhangsel. 
4. Het bestaan van nr. 4, opdruk van 5 cent op nr. 3, is 

waarschijnlijk. 
5. Briefkaart van 5 cent groen. De eigenlijke tekst is on

veranderd gelijk gebleven aan G nr. 3. Thans bovenaan 
Nederlandsche Spoorwegen, met daar onder de twee 
samenstellende maatschappijen. Bij afzender alleen cen
trale cotttróle. Steeds nog zwartdruk. 

a. Nederlandsche Spoorwegen enz. in 3 regels. Oplaag 
D.300.9'29. 

b. Nederlandsche Spoorwegen enz. in 5 regels. Oplaag 
E.300.9'30. 

Zooals uit den tekst der kaarten blijkt, dienen zij niet alleen 
voor de mededeelïng van de aankomst van goederen, maar ook 
als bewijs van ontvangst door den geadresseerde. Ze moeten 
dus als elke kwitantie, door den spoorwegdienst gedurende 
minstens drie jaren worden opbewaard. Gewoonlijk worden zij 
na dien termijn vernietigd en komen dus slechts bij uitzonde
ring in handen van het publiek. 

Hoewel in de laatste jaren altijd van kaarten met ingedrukt 
stempel gebruik gemaakt wordt, worden toch niet alle kaarten 
steeds door den postdienst besteld. Op kleinere plaatsen kan 
het voor de geadresseerden tijdbesparing beteekenen, indien 
de bestelling geschiedt door het bestellerspersoneel van het 
spoorwegstation. De -kaarten verkrijgen in dat geval een 
spoorwegdatumstempel. Dit geschiedt natuurlijk ook wanneer 
de belanghebbende de kennisgeving persoonlijk op het station 
in ontvangst neemt, en dat komt bij personen, welke geregeld 
goederen in ontvangst te nemen hebben, vaak voor. 

GEORGE WASHINGTON 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

(Slot). 
Op 24 December 1783 was Washington weer thuis op Mount 

Vernon ; zijn levensavond zou hij daar slijten. 
Vier jaar lang heeft Washington zich beziggehouden met 

zijn groote goederen ; met evenveel energie wijdde hij zich 
thans aan den landbouw als hij zich eens gegeven had voor 
den dienst van zijn land. Hij breidde ziJn bedrijf sterk uit en 
kocht groote landerijen in den omtrek. Groote zorg was wel 

1173 jrSl'SHINGToTri I »32 

frpilbriffltL 

noodig, want door zijn afwezigheid was de waarde van Mount 
Vernon erg achteruit gegaan ; ook had hij verliezen geleden 
door inflatie ; een spook, dat niet alleen thans de wereld 
versombert ! Maar financieel kon hij er tegen, met zijn in
komen van over de 30.000 gulden, voor dien tijd een heele 
som. Overigens leefde hü allerminst afgezonderd ; velen 
kwamen den nationalen held bezoeken ; uit binnen- en buiten
land werd de reis naar Mount Vernon ondernomen ; diplo
maten ,en andere personen reisden af en aan. 

De politieke toestand was chaotisch; er moest iets ge
beuren, wilde de jonge natie niet in anarchie vervallen ; 
sterkere aaneensluiting van de verschillende staten, een beter 
centraal gezag : dat was de gedachte, die Washington en met 
hem vele anderen beheerschte. Revolutie of verandering ! 
Deze gedachte trachtte hij zijn landgenooten bij te brengen ; 
men vroeg hem veelal advies over belangrijke kwesties, 
welke tot geschillen leidden tusschen de diverse staten. Zoo 
ging van hem dan ook de gedachte uit, dat te Philadelphia in 
Mei 1787 een nationaal congres moest worden gehouden ; 
aldaar moest een constitutie worden vastgelegd, die in over
eenstemming was met de behoeften van de natie. Inderdaad 
werd een congres gehouden, waar Washington natuurlijk ook 
aanwezig was. Op 14 Mei werd hij met algemeene stemmen 
gekozen tot voorzitter, wat voor hem het spreken natuurlijk 
bemoeilijkte. Maar buiten de vergadering had hü grooten 
invloed : geen tijdelijke maatregelen, geen lapmiddelen, maar 
afdoende regeling van fundamenteele aangelegenheden. Dik
wijls wist Washington zijn wil door te zetten ; zoo kwam dan 
inderdaad de constitutie tot stand : zij was niet geheel in 
overeenstemming met zijn wil, maar toch aanvaardde hiJ de 
groote lijnen als noodzakelijk. Het ontwerp werd aangenomen ; 
thans hoopte Washington voorgoed zijn zoo welverdiende 
rust te mogen genieten, maar aller oogen waren op hem 
gericht. Washington, de Bevrijder, moest ook de eerste pre
sident worden. Hij alleen zou de tegenstellingen tusschen de 
staten en de twisten tusschen de partijen kunnen overbruggen, 
hij alleen zou het prestige tegenover Europa kunnen hand
haven. En zoo werd hij dan ook op 4 Maart 1789 met al
gemeene stemmen gekozen tot eerste staatshoofd van de 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 

DE EERSTE PRESIDENT. 
Washington wilde er aanvankelijk niet van hooren ; hiJ 

verlangde terug naar Mount Vernon ; zijn taak was echter 
nog niet volbracht. Op 16 April verliet hij ziJn woonplaats en 
vertrok naar New-York, waar hiJ op 30 April ziJn ambt 
aanvaardde. In Wallstreet, ongeveer op de plaats waar thans 
het gedenkteeken van Washington staat, legde hiJ, op het bal
kon van de Federal Hall den eed van trouw aan de grondwet 
af, in handen van den kanselier. Vervolgens las hij in de ver
gadering van het congres zijn presidentieele rede voor. Hij 
stond thans aan het hoofd van zijn volk, in welks dienst hiJ 
zijn gansche leven had gearbeid. 

Zijn bestuur wordt gekenmerkt door dezelfde nauwkeurig
heid, helder onderscheidingsvermogen en voorzichtigheid, die 
steeds zijn eigenschappen waren geweest. Hoewel hij zelf 
een sterk centraal gezag wenschte, meende hij toch boven de 
partijen te moeten staan. Talrijke maatregelen stelde hij voor 
in zijn eerste presidentieele boodschap aan het congres, welke 
moesten worden uitgewerkt door een ministerie, waarin beide 
partijen gelijkelijk waren vertegenwoordigd. Naast Thomas 
Jefferson, den Secretary of State, stond Alexander Hamilton 
als minister van financiën, terwijl verder Henry Knox defensie 
en Edmund Randolph justitie beheerde. Toch steunde Was
hington vooral op Hamilton, wiens gedachten hij meer aan
vaardbaar vond dan die van Jefferson ; zoo nam hij diens 
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plan voor het instellen van een Centrale Bank over ; toch ge
lukte het hem meerdere jaren de kloof tusschen de beide 
tegenstanders te overbruggen. In 1793, bij het uitbreken van 
den oorlog tusschen Frankrijk en Engeland, wilde Jefferson 
party kiezen voor Frankrijk, Washington echter, evenals 
Hamilton, hielden vast aan de neutraliteit. Thans ging Jeffer
son heen : de man, die Washington steeds prees om zijn on
aantastbaarheid. Handhaving van de neutraliteit was echter 
noodzakelijk, omdat anders de grens niet voldoende beveiligd 
zou kunnen worden tegen de Indianen. Een expeditie achtte 
men noodzakelijk ; inderdaad zien wij den generaal Anthony 
Wayne op 14 September 1794 de Indianen verpletterend ver
slaan bij Fallen Timbers in Ohio. Door deze beslissing werd 
een groot gebied geopend voor Westersche invloeden. Het 
rijk van Washington had een geweldige uitbreiding onder
gaan. 

Inmiddels was Washington in 1792 met algemeene stemmen 
herkozen als president van de Unie. Toch werd de tegenstand 
tegen zijn bestuur langzamerhand grooter ; vooral bleek dit 
bij het totstandkomen van het handelsverdrag met Engeland. 
Ook thans bleef steeds die merkwaardige zin voor onafhanke
lijkheid bestaan ; zoowel in New-York als in Philadelphia had 
hij een eigen woning, om niemands gast te zijn. Kenmerkend 
was ook de plechtigheid, die te zijnen huize heerschte, vooral 
bij den wekelij kschen ontvangmiddag van Martha Washing
ton. Hij treedt op als een koning — zei men. Neen! hy was 
slechts zeer gereserveerd van karakter. 

Toch beviel hem het officieele leven niet. HiJ wilde terug 
naar zijn geliefd Mount Vernon. Onder geen voorwaarde 
wilde hij dan ook zwichten voor een nieuwe herkiezing. Op 
19 September 1796 richtte hij zich met een adres van afscheid 
aan zijn volk ; in deze proclamatie gaf hij vele raadgevingen 
betreffende allerlei staatkundige aangelegenheden. Op 4 Maart 
1797 trad hij af ; de eerste president ging heen ; na hem heeft 
nooit een staatshoofd een tweede herkiezing kunnen bereiken. 

In 1798 dreigde een oorlog met Engeland ; wederom deed 
de natie een beroep op Washington : hij werd tijdelijk opper
bevelhebber. Gelukkig was het slechts een dreigend gevaar 
gebleven : de oorlog kwam niet. Overigens vond Washington 
de vele twisten tusschen zijn landgenooten ontzettend ver
velend, zoodat hij blij was te kunnen aftreden. Wederom ging 
hij terug naar Mount Vernon — nog slechts voor korten tjjd, 
want op 12 December 1799 vatte hij een hevige koude, het 
gevolg was een keelontsteking, waarvan h ĵ niet meer zou 
genezen. Hü voelde zijn einde naderen, met groote overgave. 
„I die hard, but I am not afraid to go". HiJ zag het sterven 
tegemoet met vertrouwen. „I thank you for your attentions ; 
but I pray you to take no more trouble about me. Let me off 
quietly. I cannot last long." Hij gaf instructies over z ĵn be
grafenis en regelde nog enkele particuliere kwesties. Op 
14 December 1799, om 10 uur 's avonds, kwam het einde, 
zonder zwaar Ijjden en doodstrijd. Washington was niet meer ; 
de doodstijding bracht rouw over zijn gansche volk. Washing
ton was de eerste geweest in de harten zijner landgenooten. 

DE PERSOONLIJKHEID VAN WASHINGTON. 
Een Duitsch historicus schreef over Washington de vol

gende woorden, die ook ons karakteristiek toeschijnen voor 
zijn gansche persoonlijkheid : temidden van tallooze moeilijk
heden en menschelijke onvolmaaktheid heeft Washington een 
allen overtreffende grootheid getoond. Onomkoopbaar, recht
vaardig en van onvoorwaardelijke integriteit, niet te vinden 
voor intrigues, die hem echter niet gespaard bleven, stond hij, 
spaarzaam in zijn woorden, met niet veel hoop op welslagen, 
in volmaakte kalmte en vasthoudendheid op z ĵn post. Als 

geen ander is zijn persoon in deze sombere en moeizame jaren 
als het ware vastgegroeid met het lot van ziJn volk, en als 
geen ander verpersoonlijkte hij de saamhoorigheid en vast
beradenheid zijner landgenooten om den strijd voor de on
afhankelijkheid tot het einde door te zetten. 

Dat het hem niet te doen was om eigen belang, heeft de 
lezer uit het bovenstaande meermalen kunnen lezen ; hy 
kende slechts het belang van zijn volk ; ziJn eigen belang, 
zijn eigen levensdoel zag hij op Mount Vernon. Daar was hiJ 
de burger, eerst van het Britsche wereldrijk, later van de 
vrije Unie ; daar streefde hij eigen belangen na. Maar nauwe
lijks weerklonk de roepstem van het Amerikaansche volk, of 
Washington ging, zij het dikwijls met innerlijken tegenzin. 
Zijn plicht heeft hij vervuld ; de dank van de Natie werd zijn 
deel. Nauwelijks eenig ander volk ter wereld, dat zijn eersten 
staatshoofd een zoo algemeene hoogachting toedraagt als de 
Vereenigde Staten hebben voor George Washington. Nog he
den leeft hij voort in de gedachten. 

Overbekend is de uitspraak van Henry Lee, door John 
Marshall in de resolutie van het Huis van Afgevaardigden 
voorgesteld vjjf dagen na den dood van Washington, „that 
he was the first in war, first in peace and first in the hearts 
of his countrymen". Dit is als officieele kwalificatie van Wash
ington's persoonlijkheid te beschouwen. 

Dicht bij zijn geliefd Mount Vernon werd in 1791 de grond
slag gelegd voor een nieuwe stad ; de toekomstige hoofdstad 
zou niet liggen in een van de staten, maar zou een afzonder
lijk federaal district vormen, welks naam afgeleid werd van 
den ontdekker der Nieuwe Wereld ; de stad zelf heet Wash
ington, ter eeuwige nagedachtenis aan den Bevrijder. In deze 
stad werd de eerste steen gelegd voor het Kapitool, het parle
mentsgebouw, door George Washington, op 18 September 
1793. Niet ver verwijderd daarvan vindt men thans den ge
weldigen obelisk van meer dan 555 voet hoogte, waartoe door 
vrijwel alle staten der wereld steenen werden bijgedragen als 
een hulde aan Washington ; het gedenkteeken werd in 1888 
voltooid. 

Zijn graf op Mount Vernon is uiterst eenvoudig ; in 1831 
werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar een anderen 
grafkelder, ook gekenmerkt door eenvoudigheid. Vlak tegen
over Washington rust zijn vrouw, die op 21 Mei 1801 was 
overleden. Het spreekt vanzelf, dat Mount Vernon door de 
Amerikanen wordt beschouwd als een heel bizondere plaats! 
In het gebouw vindt men het beroemde borstbeeld, in 1785 

door Jean Antoine Houdon ontworpen. Dit is wel het be
kendste beeld van Washington ; toch vinden velen het portret 

van Gilbert Charles Stuart beter gelijkend ; ongetwijfeld is 
ook dit portret uitermate populair. Het beste geheel geeft 
misschien het meesterwerk van John Trumball, thans in het 
Metropolitan Museum of Arts in New-York. De reeds ge
noemde Stuart heeft ongeveer tachtig portretten wan Wash
ington ontworpen, welke over verschillende musea der Unie 
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verspreid zijn. Ook Charles Wilson Peale heeft meerdere 
malen een portret gemaakt van den eersten president, o.a. het 
boven reeds gegeven portret van Washington in Valley 

Forge. Charles Saint Memin teekende een uiterst fijn portret, 
tervs'ijl W. Williams in 1794 een schilderij maakte voor de 
loge van Vrijmetselaren van Alexandria, Va., waar dit zich 
nog bevindt. Hoe sterk al deze en vele andere beelden van el
kaar mogen afwijken — uit alle herkent men een man van 
groote wilskracht. Men moge over zijn optreden denken, zoo-
als men wil onder de „Menschen, die Geschichte gemacht 
haben" zal ieder historicus hem steeds rangschikken. 

ANTWOORD OP HET INGEZONDEN STUK VAN DEN 
HEER REIJERSE IN HET MAANDBLAD VAN MEI J.L. 

Het schijm, de zonderlinge gewoonte van den heer Reijerse 
te zijn, om een tot hem gericht schrijven per ingezonden stuk 
te beantwoorden. Erger is, dat daarbij de ontvangen brief op 
zoodanige wijze wordt weergegeven, dat het meest essentieele 
deel achterwege blijft. Het meest ergerlijke is, dat de heer 
Reijerse zich een oordeel aanmatigt, terwijl hij onvolledig is 
ingelicht. De toedracht van zaken is de volgende: 

Op de Bondsbestuursvergadering van 1 April j.1. werd ge
zinspeeld op een uitlating van den heer Reijerse gedaan op 
de vergadering van den Raad van Beheer, dat ik „zaken deed" 
met den heer Donnai. Ik heb dit verontwaardigd een leugen 
genoemd en herhaal dit hier. Op 4 April heb ik in een beleefd 
schrijven aan den heer Reijerse gevraagd, hoe hij tot deze 
bewering is gekomen, daar ik 4 jaar geleden den laatsten 
postzegel van den heer Donnai kocht en hem sindsdien niet 
meer heb gezien of gesproken. Het antwoord ontving ik als 
ingezonden stuk-in dit blad, waarin mij wordt verweten, dat 
mijn verontwaardiging gehuicheld was en miJn ontkenning 

onwaar. Uit het genoemde stuk moet ik opmaken, dat de heer 
Reijerse meent zijn bewering te kunnen staven met enkele 
brieven, die de heer Donnai hem — om mij niet bekende maar 
wel te vermoeden reden — heeft ter hand gesteld. Deze 
brieven nu vormen een onderdeel van een correspondentie, 
die ik met den heer Donnai heb gevoerd uit geheel andere 
motieven dan die van zakelij ken aard. Kieschheidshalve tegen
over den heer Donnai zal ik hierop te dezer plaatse niet ver
der ingaan. Voor belangstellenden ligt het c o m p l e t e dos
sier dier briefwisseling ter inzage en na het doorlezen zal 
mijn verontwaardiging begrijpelijker worden. Het ligt in mijn 
voornemen, dit dossier aan eenige vooraanstaande personen 
in de philatelie ter hand te stellen met verzoek mijn gegevens 
aan die van den heer Reijerse te toetsen en hun oordeel uit 
te spreken. Met groote gerustheid zie ik deze uitspraak te
gemoet en meen inmiddels, dat de belangen der philatelie in 
hunne handen even veilig zijn als in die van den heer Reijerse 
Dezen heer raad ik echter aan, in het vervolg met de mede-
deelingen van den heer Donnai in het algemeen en met het 
trekken van voorbarige conclusies in het bijzonder, voorzich
tiger te zijn. 

Amsterdam, 1 Juni 1933. 
mr. W. S. W. DE BEER. 

52e VEILING FIRMA HEKKER. 
Op deze veiling, die van 14 ot 16 Juni gehouden wordt, 

komt van Nederland en Koloniën een uiterst belangrijke col
lectie ter tafel, waarbij verscheidene stukken die men niet al 
te vaak tegen zal komen. Vooral onder de Nederlandsche port-
zegels zijn groote zeldzaamheden vertegenwoordigd, wij noe
men van emissie 1881 in de tanding 11>^:12 de 1>2 cent in 
type III, waarvan slechts enkele exemplaren bekend zijn, en 
waarvan de waarde op ƒ 1500 geschat wordt (het zegel is 
gering dun), en de ly^ cent met die tanding in type IV. 
Met de tanding 12^:12 zijn de 5, 10 en 12'K cent ongebruik! 
in type IV aanwezig en de 12}^ cent in type V. Wat ook niet 
tot de alledaagsche zaken behooren ziJn de proef porten van 
1894, niet minder dan 15 stuks daarvan worden verkocht, 
waaronder twee blokken van de 23^ cent met typen I en II, 
en strips van de 5 en 12]^ cent, eveneens met typen I en II. 
Van deze proefporten zijn slechts heel enkele vellen uit
gegeven. 

Wij wenschen de firma Hekker succes met deze veiling en 
hopen dat weer eens blijken zal, dat de philatelie nog weinig 
onder de crisis te lijden heeft. 

B. 

DE ZESDE EN VOLGENDE VEILINGEN DER 
MANUS-COLLECTIE. 

De zesde veiling werd gehouden op 6 en 7 April j.1.; de op
brengst bedroeg rond £1802; de zevende vond plaats op 3, 
4 en 5 Mei en bracht £ 2424 op. De totale opbrengst der thans 
gehouden zeven veilingen is rond £ 19664, of, naar de koers 
van £ 1 = ƒ8,50, ruim 167000 gulden! 

Alvorens de merkwaardigste stukken van de 6e en 7e vei
ling eens te beschouwen, nog een enkel woord over de vijfde, 
die op 10 Maart j.1. gehouden werd, waarin uitsluitend het 
deel Mauritius onder den hamer kwam en waarover wij 
reeds het een en ander meldden op blz. 74 van het April-
nummer. Behalve twee „postoffice"-zegels, waarvan wij de 
opbrengst toen hebben medegedeeld, bevatte deze collectie 
verschillende eerste klasse rariteiten, waarvan worden ge
noemd : 

1848. 1 penny vermiljoen op dik, geel papier, Yvert nr. 3. 
Dit exemplaar, kort afgeknipt, bracht, ongeacht een scheurtje, 
toch nog £ 46 op. 

Van hetzelfde jaar was aanwezig de 2 pence indigo, Yvert 
nr. 4. Eveneens kort en met een defect in den linker beneden
hoek, wisselde dit exemplaar voor £ 66 van eigenaar. 
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De beroemde variëteit „Pence" in plaats van „Pence", 
Yvert nr. 4f, in prachtige kwaliteit en op briefstukje, be
haalde £90. 

Van de fijne gravure van 1859, Yvert nr. 8, bracht een 
tweetal hoekstukjes (de nummers 1 en 2 der plaat) £40 op, 
hoewel dit gekreukt was. 

Tot slot een enkele greep uit de opbrengst der nieuwere 
zegels: de 50 rupees van 1924 — Yvert nr. 180 — bracht in 
ongebruikten toestand £ 3 op; de catalogusprijs bedraagt 
fr. 650. 

In de zittingen van 6 en 7 April j.1. kwamen onder den 
hamer de verzamelingen Bechuanaland, Kaap de Goede Hoop, 
Natal, Nieuwe Republiek en verschillende andere landen van 
ZuidAfrika. 

De 1 penny blauw, gebruikt, van Kaap de Goede Hoop, Yvert 
nr. 7b, bracht, in prachtige conditie, £ 100 op; de 4 pence rood, 
Yvert nr. 8b, kort geknipt, £ 30. Men ziet hieruit van welken 
grooten invloed de kwaliteit is: de 1 penny is genoteerd met 
fr. 37500, de 4 pence tweemaal zoo hoog! 

Het Mafekingzegeltje van 1900, 3 pence blauw, met kop
staand middenstuk, Yvert nr. 23a, bracht in ongebruikten 
staat £19.10.0 op. 

Van Natal worden vermeld: 1 penny rose van 18571858 op 
briefstukje — Yvert nr. 1 —, opbrengst £ 14. 

Van de uitgifte 1902 brachten de £ 10 en £ 20 in post
frisschen toestand £ 52 resp. f 130 op. Geen onvoordeelige 
geldbelegging! 

De verzameling Nieuwe Republiek, bestaande uit ruim 500 
stuks, w.o. nagenoeg alle foutdrukken enz., ging voor £ 115 
van de hand. 

De £ 25 van BritschCentraalAfrika, Yvert nr. 41, bracht, 
postfrisch, £ 50 op. De 1 penny van hetzelfde land, kop
staand middenstuk, Yvert nr. 54a, ongebruikt, £ 39. 

Een interessante afwijking, Rhodesia 1905, 1/ postfrisch 
(Yvert nr. 79), in verticaal paar zonder perforatie tusschen 
de beide zegels, bracht £ 15 op. 

Voor de 7e veiling van 3 Mei en volgende dagen was de 
belangstelling zeer groot. De kwaliteit der zegels was als 
regel goed; zeer interessante stukken van Ceylon, Britsch
Indië en andere landen in het Oosten kwamen onder den hamer. 
Van Ceylon, sterk gespecialiseerd, werden alleen 180 kavels 
geveild. De 4 pence rose, in prachtige kleur, linkerzijde iets 
kort, bracht £ 45 op. Vermeldenswaard is voorts de prijs, dien 
het telegraafzegel van 1881, de 25 rupees, bedong, £ 6.15.0. 

De tweede veilingsdag werd ingezet met een sensatie: £50 
voor een ongebruikt paar der )4 anna van BritschIndië 

(Yvert nr. 1). Eigenlijk niets anders dan de afdrukken van 
een droogstempel op wit papier! 

Van de nieuwste zegels zij vermeld de serie van Irak van 
1918, opdruk „Baghdad" op zegels van Turkije (Yvert nrs. 
125*). Deze bracht op £48. 

De $100 van Straits Settlements, Yvert nr. 91, postfrisch, 
behaalde £65; dezelfde van 19071911, eveneens postfrisch, 
£85. 

In het algemeen kan worden geconstateerd, dat voor bij
zondere tandingen, afwijkingen enz., mits in onberispelijken 
staat, goede prijzen werden betaald. 

De 8e veiling vindt plaats op 15 en 16 dezer; de 9e op 
617 Juli a.s. Deze sluit het seizoen af; in October en No
vember a.s. wordt dan de rest geveild. 

In de achtste veiling komen onder den hamer o.a. Nieuw
ZuidWales met tal van rariteiten in de Sydney Views; 
Britsche bezetting van DuitschNieuwGuinea, Papua, enz. In 
de negende WestAustralië ,Samoa, Tonga, NieuwZeeland enz. 

Catalogi, en̂ . 
AMSTERDAMSen POSTZEGELBLAD, Ie JRG., NR. 1. 

UITGAVE VAN N.V. HEKKER'S POSTZEGELHANDEL, 
ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 

Van dit „huisorgaan" ligt het eerste exemplaar voor ons, 
met een vlot geschreven, belangwekkenden inhoud. 

Het spreekt van zelf, dat een groot deel der ruimte inge
nomen is door aanbiedingen der uitgeefster, wat onafscheide
lijk is van het karakter van huisorgaan. Het ligt in de be
doeling den inhoud in de toekomst uit te breiden tot alles, 
wat de belangstelling van den beginnenden en meer ge
vorderden verzamelaar zal verdienen. De redactie beveelt 
haar eersteling aan in de welwillende aandacht van haar 
„oudere zusteren". Wij heeten de nieuwgeborene van harte 
welkom en spreken den wensch uit, dat zij haar doel moge 
bereiken: een verdere populariseering van onze mooie post
zegelliefhebberij. 

V. B. 

I ■ I A D V E R T E N T I Ë N I ■ I 
Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling, 
Poi tz . worden niet in betaling gen. 

Nederland en Koloniën^ 
gebruikt co ODgebrmkt. typen, tandingen. 
ver onder alle prijslijsten, m prin.a kwaliteit, 

koopt U bij: 
VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 

Keizerstraai hoek Visschersdijk, 
R'dam. ZENDT MANCOLIJSTEN.i252) 

Te koop gevraagd Nederland: 
V,V. Zegels; Goudsche Glazen; "VJî eld. 1928; 
f 2,50 1913; 50 c. en f I, 1896 2kleurig. 
B. J. ABRAHAMS, Stille Veerkade 10, 

Den Haag, Telefoon 116976. (271) 

G E V R A A G D TE K O O P OF IN R U I L : 
Oplaagcijfers en letters van de koerseerende 
Ned.Ind. frankeerzegels (cijfer en scheeps

type) en eenkleurige portozegels, eerste liefst 
in hoekblokken, laatste in hoekparen. door 
H. Cramer , Pauwenlaan 39, den Haag. (179) 

IJ i n O voor Philatelistische Literatuur 
U I u u van Nederland en Koloniën, 

door 
M J. VAN HEPRDTKOLFF. 
Volledige opgave van Handboeken , enz. en 
Artikelen verschenen in vier talen over de 
Afstempelingen, Baarfrankeeringen, Port
zegels . Poststukken, Postzegels , Tandingen 
en Vervolschingen van Nederland en Koloniën. 

P r i l s f 2 , — 
Bestellingen met vooruitbetaling aan M. J. van 
HeerdtKolff, Eemnesserweg 91, Baarn. (243) 

TE KOOP GEVRAAGD: W. v. O.zegels 
van Ned. (j c , 6 c , iz^u, c.); 12V2 c. Vre
deszegel; Curasao, Suriname en Ned.ïndië, 
W. V. O.zegels; alles gebruikt, per 100 stuks 
of meer. — Prijsopgaaf aan P GORDON, 
Kortekade 24a, Rotterdam. Aanbiedingen met 
fancyprljzen worden niet beantwoord. (267) 

TE KOOP VOOR 175,— GLD. 
Nederland 9 et. zonder waarde, 
samenhangend, prachtexempl. 

Te zien adres Neude 7, 
Utrecht. (?65) 

Te koop of in ruil gevraagd: Post
stukken van Nederland en Kola
nini, puntstempels en prima kilo
waar, mooi afgestempeld, tot 1896. 
Offertes No 264 bureau v. d. blad. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN | 
der aangesloten Vereen, j 

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

Rot t e rdam, levert tegen zeer billijke prijzen 
Europa en Overzee. Speciaal adres voor H.H,, 
die typen, enz. verzamelen. Zichtzendingen tegen 
referentien. Levering volgens mancolijsten.(23i) 

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

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

TELEFOON 15515, GIRO 135793. 
Zooeven verschenen: Nieuwe Luchtpostcatalogus met 
netto prijzen voor ongebruikte, gebruii<te en iuclitpost
zegels op geheelen brief. . . . Prijs f 1,50. .■'249) 

Tegen lage prijzen worden uitverkocht een 
groot aantal restant verzamelingen van zeer 
vele landen. Op aanvrage worden nadere 
opigaven gaarne verstrekt. Te bezichtigen: 

' B . J . A B R A H A M S , D E N H A A G , 
stil le Veerkade 10.  Telefoon 116976. (270) 
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Heeren Postzegelverzamelaars, weet U, dat er 
in de Ginnekenstraat 111, te B R E D A , een 

gevestigd is, waar U alles op het gebied van 
Philatelie verkrijgen kunt? — — 
Zoo niet, komt U dan eens kijken of zendt 
mij Uw mancolijst. — — — 

H UIS M A N's J°'«"ä''-, '\ "??'"'''"'?'■ 
Ginnekenstraat 111, Breda, 

(269) 

ERIC SMITH, P.O. Box 661, LUGANO (ZWITSERLAND). 
W E E T U REEDS? 

Dat ik U alle koerseerende zegels van Zwitserland aan nominalen prijs bezorg, 
tegen vergoeding eener commissie van 5 '^IQ (en porto) en dat U tegen deze 
voordeehge 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 leverlna zijn de volgende: 
lO. 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<J. De nominale waarde der gewenschte zegels moet minstens 10 rr. zijn. 
30. Het toe te zenden bedrag is : nominale waarde en 5 % en fr. 0,80 porto, 
(Frankeering met de interessante têtebèc hezegels!) 
(Bij bestellingen beneden 10 fr. berekene men in plaats van de 5 "/o c^" minïmum

commissie van fr. o,jo) 
Momenteel is de nominale waarde der koerseerende zegels: 
Frankeerzegels: fr. 28,oj ; Vliegpost; fr. 7,95. 
Portzegels; fr, 1,95; S. d. N. fr, 28,05; B I 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 Haag 145664, Lugano Xla 1770. 
R e f e r e n t i ë n : Ned. Ver. v. Postzegelverzamelaars. Ned. Ver. v. Postzegelhandelaren 

KII^O'S. 
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 ƒ 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) 

IVraag een zichtzending aan bij den I 

Postzegelhandel „The Globe", Zaandam. I 
J Al mijn c l i ën ten zijn t e v r e d e n ! T 

!

Speciaal voor verzamelaars van Zuid - Amerika ■ 
hebben wij op hei oogenblik nog een prachtige keuze. I 

Adverteer in dit blad. 
NIEUWE ZEELIEDEN-SERIE, per 

10 series ƒ 2,— 
Postpakket-verrekenserie ll/22>^ c , 

2 tandingen, en 15/17K c. ƒ2,50 
Vlgp., 40, 75 c , 1%, A%, 1% g. ƒ0,90 
40 en 60/30, per 10 series ƒ 0,70 
1, 2K en 5 g., 1898, per 10 . . ƒ 1,40 
1,2% en 5 g., 1926, per 10 . . ƒ2,— 
1 g./ni4 (grove tand. 50 c. p. st.), 

per 10 ƒ 1,20 
Olympiade, per serie ƒ 0,75 
Rembrandt, per 10 series . . . . ƒ 2,15 
Vreemdelingen-verkeer, p. 10 s. ƒ 2,50 
Goudsche Glazen, per 10 series ƒ 2,40 
Porten 1/3—25/7>4, p. 10 ser. ƒ1,20 
Porten 4/3—12 K/5, p. 10 ser. ƒ1 ,— 
Ned.-Indië, vliegp., 1—5, ong. ƒ 3,— 
Suriname, Brandkast, cpl., ser. ƒ 1,50 
Idem, porten, 5, 10, 123^ en 25 c , per 

serie ƒ 0,15 
Porto extra. — Giro 40215. 

JOHN GOEDE, 
Brederodestraat 46, Amsterdam, W. 
N.B. — Laat mij eens weten, welke 
zegels U van Nederland zoekt! (266) 

TSJECHOSLOVAKIJE. 
— Ik ruil postzegels van Tsjecho-

slovakije tegen die van Nederland, 
Ned.-Indië, Sur iname en Cura-
9ao, volgens mancolijst en op blaadjes 
ter keuze (basis Yvert). 

' JOSEF NINGER, 
Caisse d'Epargne, 

S L A N Y 99 (Tsjechosiovakije). (262) 

Goedkoope Aanbieding. 
Rusland, Vliegpost, nr. 27—30 ƒ 2,— 
Idem, 3, 5 en 10 roebel, ongebruikt, 

nr. 336, 337, 356 - 5,50 
Spanje, nr. 339—366 - 7,50 
Idem, nr. 367—374 - 3,75 
Idem, nr. 380—392 - 4,50 
Idem, nr 412—428 - 3,75 
Idem, nr. 505—514 - 3,60 
Idem, vliegpost, nr. 37—49 - 4,50 
Idem, idem, nr. 56—67 - 3,75 
Idem, idem, nr. 68—74 - 3,50 
Idem, idem, nr. 84—89 - 1,40 
Suriname, nr. 124—130 - 1,20 
Idem, Do. X - 9,— 
Idem, complete serie Do X zonder 

punt achter Do -15,— 
België, Orval, compleet - 3,25 
Chili, nr. 71—85 -11,50 
Siam, nr. 135—143 - 9,— 
Bolivia, nr. 124—130 - 6,50 
Nigeria, nr. 1—12 -17,50 
Eng. Somaliland, nr. 1—13 -10,— 
Idem, nr. 20—32 -12,50 
België, R. K., nr. 150—163 - 42,50 
— Franco rembours of postgiro 201148. — 

J.J.A.ENfiELKAMP, 
Beëedigd makelaar en taxateur, 

SPUI 13 — AMSTERDAM. 
(188) 

VEIIvINGEIV. 
Hiervoor worden orders door mjj 
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) 

Zomer-Aanbieding. 
25 verschillende Ceylon ƒ 0,75 
20 „ Cilicië -1,20 
25 „ Cyprus - 2,— 
50 „ Eng.-Indië - 0,90 
20 „ Eng.-Soudan -1,30 
40 „ Erithrea - 2,75 
20 „ Irak -1,75 
SH^ Zie tevens aanbieding vorige maand! 
Uitgebreide catalogus NEDERLAND EN 
KOLONIEN verschijnt dezer dagen. Prijs 
ƒ1 ,— plus porto. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
JOS. LA POUTRÉ-

DEN HAAG, Zoutmanstraat 14-14a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

(Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren) 
(268) 


