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DE OUDERE ZEGELS VAN RUMENIE 
door L. VAN ESSEN. 

Alvorens over te gaan tot het behandelen van bovenstaand 
onderwerp, zou ik u gaarne een zeer kort overzicht geven van 
de geschiedenis van dit land, dat bestaat uit de deelen Moldau 
en Walachije. 

Moldau was een zelfstandig vorstendom en kwam in het 
jaar 1511 onder Turksche heerschappij; het werd van 1716 
tot 1821 door Grieksche hospodaren, nadien door inheemsche 
vorsten geregeerd. 

Walachije behoorde in de oudheid tot Daciën en was vanaf 
1215 een zelfstandige staat, die door de capitulatie van 1391 
tot 1460 onder de suzereiniteit van de Ottomaansche Porte 
kwam. De vorsten, voorheen door het volk gekozen, werden 
vanaf 1714 willekeurig door den sultan benoemd, totdat bij 
den vrede van Adrianopel in 1829 het kiesrecht hersteld werd. 

In het jaar 1859 werd door de dubbele verkiezing in Moldau 
op 17 Januari en in Walachije op 5 Februari de overste Cusa 
tot vorst van de beide staten gekozen. Na deze verkiezing 
noemde de overste Cusa zich vorst Alexander I en werd op 
31 December 1861 de unie van beide landen geproclameerd, 
waaruit het vorstendom Rumenië ontstond, voorloopig nog 
onder Turksche opperheerschappij. 

Door een op 23 Februari 1866 plaats gehad hebbende mili
taire revolutie werd vorst Cusa, of liever gezegd Alexander I, 
gedwongen af te treden. 

Een door de voorloopige regeering uitgeschreven volks
stemming koos op 26 April 1866 prins Carl von Hohenzollern 
tot vorst van Rumenië. Bij het uitbreken van den Russisch-
Turkschen oorlog sloot Rumenië een verbond met Rusland, 
proclameerde op 13 Juli 1878 zijn onafhankelijkheid en werd 
door de mogendheden bij het verdrag van 13 Juli 1878, te 
Berlijn gehouden, als zelfstandig vorstendom erkend. Door 
zijn vroegeren bondgenoot Rusland in latere jaren meermalen 
bedreigd, moest Rumenië toestemmen in een ruil van 
Bessarabië tegen de Dobrudscha. Op 25 Maart 1881 werd 
Rumenië tot een zelfstandig koninkrijk verheven. 

Thans overgaande tot het behandelen en beschrijven van 
de diverse eerste uitgiften, nog een enkel woord vooraf. Het 
verzamelen van een eenigszins gespecialiseerde collectie van 
Rumenië heeft eer. groote attractie en is zeer interessant 
door den grooten rijkdom aan zeldzaamhedcn, kleuren, varië
teiten, tandingen en afstempelirigen. Dit betreft natuurlijk 
alleen de oudere zegels. 

Uitgifte Moldau 15 Juli 1858. 
Deze zegels, alsmede die van de twee daarop volgende uit

giften,zijn alle handstempels. Zij vertoonen als beeld een 
ossekop, waarboven een vijfstralige ster, daaronder een post
hoorn waarin het waardecijfer staat aangegeven. Boven in 
halfrond een Russisch inschrift, hetgeen beteekent: brief port. 
Zij zijn alle uitgevoerd in kleurendruk op geribd papier, uit
gezonderd de 81 parale. De zeldzaamheid van deze zegels laat 
zich gemakkelijk verklaren, ten eerste doordat ze slechts vier 

maanden in koers zijn geweest, en ten tweede door de geringe 
oplage. Er werden van de 27 en 108 parale slechts 6000 
exemplaren vervaardigd, van de 54 parale ongeveer 10000 
en van de 81 parale niet meer dan 2000 stuks, alle in vellen 
van 16 stuks (8x2) . Volgens „Die Postmarke" werden er van 
de diverse waarden respectievelijk verkocht 3691, 4772, 709 
en 2584 stuks. Hieruit blijkt ten duidelijkste, dat de 81 parale 
de zeldzaamste is, en het is dan ook uiterst moeilijk een goed 
gebruikt exemplaar te bekomen. De rest van den voorraad 
werd vernietigd. Helaas! 

Op wit papier gedrukt zijn allereerste proefdrukken; hier
van zijn 3 stel bekend. Verder bestaan er ook nog proef
drukken op gestreept papier. Gerepareerde en bijgeverfde 
zegels komen voor het grootste deel uit een in 1925 in een 
kelder bij Jassy ontdekte vondst. Als zeldzame variëteit be
staat er nog van de 108 parale een in dof blauwe kleur. 

De 27 parale is nog bekend in tête-bêche exemplaren. Zeer 
veel zegels zijn helaas door de dienstdoende ambtenaren rond 
in plaats van vierkant uitgeknipt, hetgeen natuurlijk de 
waarde met ongeveer 30 pet. vermindert, vooropgesteld na
tuurlijk dat het zegelbeeld niet is ingeknipt. Menigeen der 
lezers zal desondanks nog wel tevreden zijn met een dergelijk 
rond geknipt exemplaar. 

Uitgifte 1 November 1858. 
Deze zegels hebben den vorm van een rechthoek met af

geronde hoeken, zijn weer handstempels en vertoonen even
eens een ossekop, waarboven nu een ster met zes stralen, 
onder een posthoorn, boven en beneden de waarde, in Rus
sisch schrift rechts en links de woorden „Porto Scrisorie" 
Alle zijn ze ongetand en in kleurendruk. De waarden zijn 40 
en 80 parale, respectievelijk in blauw en rood gedrukt. Er 
bestaan twee soorten op zeer dun wit of geel papier gedrukt 
en op dun blauwachtig papier; de laatste zijn duurder, terwijl 
de gebruikte eveneens meer kosten. Verder bestaan er nog 
tête-bêche exemplaren,' eveneens niet goedkoop. 

In 1858 werd ook nog uitgegeven een zegel voor drukwerk 
in een iets afwijkende teekening, namelijk de horens van den 
ossekop zijn ziiwaarts gebogen en de ooren naar boven ge
richt. De waarde eveneens in Russisch schrift boven en onder 
zonder punt na het cijfer 5 en 11 A 1, rechts en links de 
woorden „Porto Gazetei" (drukwerk). Hiervan bestaan even
eens twee soorten: de eerste op zeer dun blauwachtig papier 
(zeer duur, zoowel gebruikt als ongebruikt), de tweede op 
grijsachtig dun papier met gebroken omlijsting en aan weers
zijden van den kop kleine zwarte vlekjes. Dit zegel is nooit 
in koers gekomen en komt dus alleen ongebruikt voor. 

Uitgifte Moldau-Walachije Juni 1862. 
Wederom gedrukt in een rechthoek met schuin afgeronde 

hoeken, handstempel en ongetand. Het zegelbeeld vertoont nu 
links een adelaar, rechts- alweer een ossekop met zesstralige 
ster, daaronder de posthoorn, boven en onder de waarde
aangifte in parale, aan beide zijden weer de woorden „Franco 
Scrisorei". De zegels zijn vervaardigd in kleurendruk op zeer 
dun glad of geribd papier; de laatste zijn zeldzamer. De 
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waarden zijn: 3 parale g'eel, 6 lakrood en 30 helder blauw. 
Kleurafwijkingen zijn: oranjegeel, karmijnrood, bruinrood en 
donkerblauw. Nummer 9 lakrood komt ook nog voor gehal
veerd dienst gedaan hebbende als zegel van 3 parale. Deze 
zegels zijn gedrukt in vellen van 40 stuks (8x5) en meestal 
zoo, dat de twee bovenste rijen kopstaand zijn, van de mid
delste zijn er 4 zegels liggend naar links en 4 naar rechts, 
terwijl de onderste rijen gewoon zijn gedrukt. Men kan dus 
diverse combinaties aantreffen, waarvoor ik in deze naar den 
catalogus Yvert & Tellier verwijs. Ook zijn er vellen gedrukt, 
waarbij de tusschenruimte bij de zegels zeer gering is; soms 
ziJn er wel exemplaren bij die gedeeltelijk over elkaar ge
drukt zijn. 

Uitgifte Januari 1865. 
Thans komt de uitgifte met het beeld van vorst Cusa naar 

rechts geplaatst in ovaal mot dubbele rechtlijnige omranding, 
boven de waardebepaling, onder het woord ,,Franco" en aan 
beide zijden de woorden „Posta Romana", in de vier hoeken 
het waardecijfer. Wederom kleurendruk op wit papier en 
ongetand. De waarden zijn: 2 parale geel, oranje en bruin, 
5 parale blauw en 20 parale rood, in twee typen gedrukt. 
Op geribd papier bestaat de 2 parale nog in oranjegeel en 
de 5 parale in donkerblauw. 

Het verschil in de twee typen van de 20 parale bestaat 
daarin, dat bij type I het ovaal de omranding niet raakt, 
rechts boven een dik cijfer 20 en de I van het woord Deci 
grooter is dan de andere letters. Bij type II raakt het ovaal 
de omranding wel en zijn de cijfers 20 dun en de letters van 
Deci even groot. 

Uitgifte Juli 1866. 
Deze zegels vertoonen thans het beeld van vorst Karel von 

Hohenzollern, de beeltenis naar links in een parelrand; boven 
„Posta Romana", onder de waarde-aanduiding en in de vier 
hoeken het waardecijfer. Rechts en links een Grieksche rand 
in zwarten druk op gekleurd papier. Al deze zegels zijn nog 
ongetand, het papier in twee dikten. De waarden zijn, in 
dik papier: 2 parale geel, 5 parale donkerblauw en 20 parale 

donkerrood, meestal nog in diverse nuances. In dun papier 
zijn de kleuren oranjegeel, grauwblauw en rose, eveneens 
nog in afwijkende tinten. Dikwijls is de dikte van het papier 
moeilijk te constateeren en is de hulp van een micrometer 
noodzakelijk. 

Bij de 20 parale bestaan er twee typen, de eerste waar de 
Grieksche rand aan de binnenzijde van de omranding begint; 
b\j type II begint die aan de buitenzijde. Ook bestaat er nog 
een variëteit, namelijk daar waar zich een punt vertoont in 
den Griekschen rand rechts. 

Uitgifte Januari 1868-1870. 
Deze uitgifte vertoont hetzelfde beeld als die van 1866, 

alleen met dit verschil, dat er in plaats van de waardecijfers 
nu rosetten in de hoeken zijn aangebracht en de waarde
aanduiding in de Rumeensche geldswaarde is gesteld, name
lijk in bani. De waarden zijn 2, 3, 4 en 18 bani, respectievelijk 
in de kleuren geel, donker of oranjegeel, donker en licht violet, 
licht en donker blauw en rose en steenrood. Ook hierbij weer 
diverse tinten. Deze zegels komen ook voor op geelachtig 
papier en zijn zeldzaam. 

De waarde 3 bani werd er in 1870 aan toegevoegd en is 
ook gebruikt gehalveerd voor een waarde van 1)4 bani. Ten 
slotte bestaat de 3 bani nog in een privé tanding 12^, (op
passen echter voor namaak!). 

Gebruikt zijn deze zegels, evenals die van vroegere en 
latere uitgiften, meestal zeldzamer dan ongebruikt. Voor
zichtigheid is echter aanbevolen voor de vele valsche afstem-
pelingeii die er in den handel zijn. Het keurmerk van den 
expert Krüger waarborgt de echtheid. 

Uitgifte Maart 1869. 
Wederom het beeld van vorst Karel von Hohenzollern in 

een van boven en onder afgestompt dubbel ovaal, waarin 
links het inschrift „Posta", rechts „Romana"; boven en be
neden de waarde-aanduiding en onder in de hoeken het 
waardecijfer, alle in kleurendruk op wit papier, ongetand. 
De waarden zijn 5, 10, 15, 25 en 50 bani, de eerste drie waar
den in de klearen van de uitgifte 1868, natuurlijk met diverse 
onderlinge verschillen; de 25 bani oranje met het ovale mid
denstuk blauw en de 50 bani zwartblauw en ovaal karmijn; 
dus in twee kleuren gedrukt. 

In Januari 1871 werd dit zegel uitgegeven in een andere 
teekening. Nu de vorst met een vollen baard; ook zijn de 
kleuren anders: de 5 bani thans in rood, karmijn en kers-
rood, de 10 bani geel en oranjegeel, de 15 bani rood en de 
25 bani bruin of sepia. Einde Januari komen er de waarden 
van 10 en 15 bani bij in veranderde kleuren, namelijk blauw 
en karmijn. Deze zegels zijn alweer ongetand; wel komen 
de 10 geel en 15 rood getand voor, echter niet officieel (dus 
waarschijnlijk een privé tanding). 

Het type van de uitgifte 26 Augustus 1872 vertoont het-
1̂ r'e b"'>H. aJlpen in veel slechtere uitvoering; dit is dan 

ook een lokale druk of nooduitgifte, in afwijkende kleuren, 
namelijk: de 10 bani in licht ultramarijn en de 50 bani in 
blauw met het ovale middenstuk in rood. Ook bestaat de 
10 bani nog in tanding 13; echter werden de meeste on
getand verkocht. Daar deze zegels slechts ongeveer 4-5 weken 
in gebruik waren, zijn ze betrekkelijk zeldzaam. Ook bestaan 
zij nog op geribd papier gedrukt. U ziet: verscheidenheid 
genoeg bij de diverse uitgiften. 

In 1872 werden er voor het eerst officieel getande zegels 
uitgegeven, in tanding 12M>, namelijk de 5, 10 en 15 bani; 
de teekening is dezelfde als die van de vorige uitgifte, even
als de kleuren weer met de verschillende afwijkingen. 

Uitgifte 15 October 1872. 
Deze zegels vertoonen een geheel ander beeld, namelijk 

den kop van vorst Karel in totaal andere teekening naar links 
gekeerd en gevat in een parelrand, waaromheen een dubbele 
rechtlijnige omranding. Boven „Romania", onder „Posta", 
waarnaast aan weerszijden de waarde. Deze zegels zijn in 
fijnen Parijzer druk zeer goed uitgevoerd op licht gekleurd 
papier en getand 14:13>2. Voor de diverse waarden en kleuren 
verwijs ik u naar de catalogi. De 3 en 10 bani werden nog 
gehalveerd gebruikt, terwijl de 50 bani voorkomt met een 
plaatfout rechts onder den parelrand. Verder bestaat er nog 
een zegel van deze uitgifte in groen, namelijk de 5 bani, en 
de geheele serie nog ongetand; dit zijn herdrukken en proeven. 
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De volgende uitgifte dateert van 1876-78 en is in Boeka
rest gedrukt. Deze is gemakkelijk te herkennen aan den veel 
slechteren druk en afwijkende tanding 11:13^. De uitvoering 
liet dan ook alles te wenschen over; by sommige zegels is 
de kleur geheel doorgeloopen. Bij deze uitgifte bevindt zich 
een foutdruk (zeldzaam), namelijk de 5 bani in plaats van 
bruin in blauwe kleur (oppassen voor vervalschingen langs 
chemischen weg). 

Zooals reeds gezegd, is het speciaal-verzamelen zoowel op 
kleur en tanding voor den verzamelaar die zich hierop wil 
toeleggen, een zeer ruim veld weggelegd; de catalogus Michel 
geeft u in deze een zeer goed richtsnoer, daar deze alle tan
dingen vermeldt. 

Thans volgen met tusschenpoozen verschillende uitgiften 
die niet zoo belangrijk zijn om speciaal te vermelden. Deze 
uitgiften zijn aangemaakt in de jaren 1879 tot 1901, in diverse 
teekeningen met verschillende tandingen alweer, en met 
watermerken. Ook enkele foutdrukken, zooals in 1879 een 
kleurverschil, namelijk de 5 bani in plaats van in groen in 
rose kleur (voor zoover mij bekend nooit in gebruik geweest) 
Bij de uitgifte 1893-99 komt nog een fout voor in de waarde
bepaling, namelijk een 25 bani gedrukt in de kleur van een 
5 bani blauw, of liever gezegd: in een vel van de 5 bani be
vindt zich een zegel met waarde-aanduiding 25 bani. 

Hiermede zou ik mijn bijdrage gevoeglijk kunnen eindigen, 
doch ik wil u nog iets mededeelen over diverse vervalschingen 
in den loop der jaren vervaardigd. Van de uitgiften 1858 tot 
en met 1862 zijn er zeer vele gemaakt, wat zich zeer goed 
begrijpen laat, gezien de prijzen, zoowel voor gebruikte als 
ongebruikte exemplaren. Deze komen van verschillende in
richtingen, deels ook van ontaarde zonen des lands om daar
mede te post te bedriegen en zichzelf voordeel te verschaffen. 
Er bestaan twee soorten van die vervalschingen: een zeer 
slecht uitgevoerde en gemakkelijk te onderscheiden, en een 
tweede zeer goed vervaardigd, waarvoor dus oppassen de 
boodschap is. Keurmerken van erkende experts op dit gebied, 
zooals Krüger en Friedl, geven steeds voldoende waarborg. 
De betere vervalschingen werden uitgevoerd in Jassy en 
gebruikt tot schade van de post (de bekende Jassy-verval-
schingen). Zeer lang werd dit bedrijf voortgezet en dikwijls 
herhaald, voordat er een einde aan gekomen is en het bedrog 

ontdekt werd. Dit betreft hoofdzakelijk de eerste uitgifte, 
waaraan het meeste geld te verdienen was. Er bestaan ver
schillende typen in deze valsche zegels, die zich alle onder
scheiden door kleine afwijkingen en papiersoorten, b.v. bij 
de 27 parale, waar het papier niet geribd is, defecte letters, 
de bek van de ossekop raakt de posthoorn, geen punt achter 
de 7 van het cijfer 27, enz. Ifc: herhaal echter, dat geen enkel 
verzamelaar dergelijke dure exemplaren zal koopen zonder 
voldoende waarborgen. Wel heeft men later beweerd, dat 
deze vervalschingen echt waren, daar er meerdere typen 
zouden bestaan; het bewijs daarvoor is echter nooit geleverd. 

De foutdruk 5 bani donkerblauw is zeer dikwijls chemisch 
vervalscht, door gebruik te maken van een groen zegel van 
5 bani der uitgifte Juni 1879. Deze vervalsching is echter zeer 
goed te onderscheiden indien men een echt zegel gezien heeft. 
Het echte zegel is donkerblauw op wit papier, terwijl bij de 
chemische vervalsching het zegel wel blauw wordt, maar het 
papier ook. Met een goede kwartslamp vertrouw ik ook wel, 
dat het te onderscheiden zal zijn. 

In vele handboeken staat ook nog vermeld een zegel 50 bani 
vuil rose, uitgifte 1876. Dit zegel bestaat echter niet, en daar 
waar in vele albums er een plaats voor open gelaten werd, 
plakte men meestal een zegel 50 bani rose van de uitgifte 
Parijzer druk 1876. Bij nauwkeurig onderzoek zal men tot de 
overtuiging komen en zien dat de tanding 1334 is, afwijkende 
van die der bedoelde uitgifte. 

Wat betreft den foutdruk nr. 50b, 5 bani rose in plaats van 
groen: zeer dikwijls vindt men daarvoor in de plaats een 
proefdruk. Zeer vele vervalschingen zijn er langs chemischen 
weg van de groene zegels gemaakt, waarschijnlijk omdat 
de kleur er zich zoo gemakkelijk voor leent. Van het zegel 
nr. 32, 50 bani in slechten druk, bestaan ook vervalschingen, 
echter zeer slecht uitgevoerd. Dit zegel werd zelfs in Ru-
menië onder den naam van type II aangeboden, onder opgave 
waar en in welke drukkerij deze vervaardigd werden. 

Van de jubileumzegels nrs. 90-94 bestaan geen verval
schingen; men treft ze -echter meestal aan met een „ge-
fälligheits"-stempel Boekarest. 

Ten slotte nog een enkel woord. In het algemeen werden de 
zegels te Boekarest met weinig zorgvuldigheid vervaardigd, 
daar zij zoowel verschillen vertoonen in kleuren, als papier
soorten, enz. Bij de tanding is dit eveneens het geval en ik 
herhaal dat dit een zeer aangename bezigheid is voor een 
speciaal-verzamelaar om dit uit te zoeken. Van de getande 
zegels komen er voor waarbij die tanding vergeten blijkt te 
zijn, andere vertikaal niet, weer andere horizontaal niet, in 
één woord: zeer slordig en willekeurig. Eveneens komen er 
exemplaren voor die aan beide zijden bedrukt zijn. In af
stempelingen bestaat er een groote verscheidenheid en ik 
geef u hiervan bijgaand enkele afbeeldingen. 

Urt^fiftem 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

grootte, tenzij het tegendeel is aangegeven. L = liggend-, 
S = staand formaat. 

CHINA. 
Waarde-opdruk in rood op frankeerzegel van de uitgifte 

1923-26: 
1 cent op 4 cents, olijfgroen. 

CIRENAICA. 
Luchtpostzegels volgens af-

beelding, uitgegeven ter gele-
^llli!Hirji'f.sjj'/-if.mi3a£i j genheid van den tocht van het 

eskader onder bevel van gene
raal Balbo van Rome naar 
Noord-Amerika: 

19 1. 75, groen en blauw. 
44 „ 75, rood en d.blauw. 
Het papier draagt het wa-

1 ^ ^ termerk kroon. 
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CUBA. 

Ter herinnering aan den onafhankelijkheidsoorlog verscheen 
onderstaande serie frankeerzegels: 

3 centavos, sepia. (S). 
5 „ ultramarijn. (L). 

10 „ groen. (L). 
13 „ rood. (L). 
20 " „ donkerbruin. (S, formaat der 3c . ) . 

De oplaag bedraagt 1 millioen stuks voor de laagste, 200.000 
voor de hoogste vi^aarde. Die voor de andere ligt daartusschen. 

De uitgifte werd aangekondigd met „Ejercito Invasor", wat 
beduidt: leger der bevrijding. Deze legermacht had op zich 
genomen het eiland Cuba aan het einde der vorige eeuw te 
bevrijden van het Spaansche juk. 

Op de 3 c. ziet men „Los Mangos de Baragua" (de mango
boomen van Baragua). Hier werd door de generaals der op
standige Cubanen het krügsplan tegen de Spanjaarden be
sproken. Op de 5 centavos is afgebeeld een episode uit den 
veldslag bij Mal Tiempo op 15 December 1895. Op den voor
grond de generaals Maceo en Gomez. Op de 10 centavos een 
gebeurtenis uit den slag bij Coliveo. Maceo verloor in dezen 
slag, die eindigde met de nederlaag der Spanjaarden, zijn be
loemden schimmel; men ziet op de albeelding den generaal 
van paard verwisselen. Op de 13 centavos zien wij de drie 
aanvoerders der Cubanen: Antonio Maceo, Maximo Gomez en 
Juan B. Zayas. Op de hoogste waarde is afgebeeld het monu
ment vooi de gevallenen: „Monumento Al Soldado Invasor". 
Het werd opgericht te Mantua in de provincie Pinar del Rio. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Ter gelegenheid van een gehouden „vliegweek" verscheen 

onderstaande luchtpostzegel in de koerseerende teekenmg: 
10 centavos, donkergroen. 

De oplaag bedraagt 50.000 exemplaren. 
Prankeerzegel in het forttype van 1932, tekst aangevuld 

met „Correos": 
1 centavo, groen. 

DUITSCHLAND. (Juni 1933). 
Frankeerzegel in het Hindenburgtype, papier met het koer

seerend watermerk: 
80 pfennig, blauw en zwart. 

EILANDEN EGEESCHE ZEE. 
Balboluchtpostzegels in dezelfde teekening en vorm (trip

tiek) als die van het moederland: 
5 1. 25 + 19 1. 75, rood, groen en grijs. 
5 „ 25 f 44 „ 75, rood, groen en grijsblauw. 

De rechter en linkerstrooken zijn overdrukt in zwart met 
„Isole Italiane Dell' Egeo". 

..v'S? 
ESTLAND. 
Onder het motto „niets is ons te dol", gaf men, ter gelegen

heid van een muziekconcours, een serie van drie waarden uit, 
alle volgens afbeelding, volkszanger met luit: 

2 santimu, groen. 
5 „ rood. 

10 „ blauw. 
Eerstgenoemde waarde is voorzien van een licht netwerk 

(burelage) in rood, de tweede in groen en de derde in rose. 

GIBRALTAR. 
Frankeerzegel in neven

staande teekening, doch met 
het waardecijfer rechts en 
links aan den voet: 

3 pence, blauw. 
Het papier draagt het 

meervoudig watermerk in 
sierschrift. 

HONDURAS. 
Gelegenheidszegels, ambtsaanvaarding door den tegenwoor

digen president: 
2 centavos, karmijn. 
6 „ groen. 

10 „ blauw. 
15 „ oranje. 

Op de zegels zijn de portretten weergegeven van president 
Tiburcio Carlas en vicepresident generaal Abraham Williams. 

De oplaag bedraagt 100.000 stuks voor elk der beide laagste, 
40.000 resp. 30.000 stuks voor de twee hoogste waarden. 

HONGARIJE. 

9trmmmmmm 
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IMMÉÉlÉÉÉÉMAft 
Luchtpostzegels in verschillende teekeningen, waarvan een 

tweetal hierboven is afgebeeld: 
10 filler, groen. • 
16 
20 
40 
48 
72 

1 pengo, 

violet. 
karmijn. 
blauw. 
grijsblauw. 
sepia. 

geelgroen. 
2 pengos, roodbruin. 
5 „ blauwzwart. 

De 10 en 16 filler zyn gedrukt in klein, de overige waarden 
in groot formaat; het papier toont het koerseerend watermerk. 

Firma Keiser & Zoon te Den Haag dank voor toezending. 
HONGKONG. 
Frankeerzegel in het koerseerend koningstype, meervoudig 

watermerk in sierschrift: 
12 cents, lilabruin op geel. 

INDOCHINA. 

Aanvullingswaarde der se
rie luchtpostzegels, beschre
ven in het vorige nummer: 

66 cents, olijfbrum. 

ITALIAANSCH ERYTHREA (April 1930). 

Aanvullingswaarde van de 
serie luchtpostzegels, uitge
geven ter gelegenheid van 
het 50jarig bestaan der 
kolonie: 

50 lire, donkerviolet. 
Maison Fischer te Parijs 

dank voor toezending. 
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ITALIË. 

QjjSjnäüÄy^rgf 

l4MMÉMM«ÉM«MMt*MMMUiaA 

Ten vervolge op het medegedeelde in het Juninummer ge
ven wü hieronder de lijst van de verkorte namen der vliegers, 
voorafgegaan door „Apparecchio" (vliegtuig): 

Aram, Balb, Bian, Bise, Borg, Calo, Dini, Gior, Leon, Long, 
Migl, Nann, Napo, Peil, Ques, Rani, Reca, Rovi, Teuc en Verc. 

Wü herhalen evenwel de mededeeling in het vorige nummer 
gedaan, dat n. o. m. de verzamelaar kan volstaan met de twee 
waarden, zonder acht te slaan op de namen der vliegers. 

LITAUEN. 

■v»1W^>«OTWV*V*^M* 

Op blz. 99 van het vorige nummer berichtten wij de ont
vangst van een nieuwe serie f rankeerzegels, waarvan de status 
voor ons nog in het duister lag. Het blijkt thans, dat deze 
werden uitgegeven ter herinnering aan het 50jarig bestaan der 
courant „Ausra", die in 1883 voor het eerst in het buitenland 
(Tilsit) verscheen en geregeld Litauen binnengesmokkeld werd
Dit blad was fel antiRussisch. 

Volledigheidshalve nemen wiJ thans deze serie op, zonder 
een oordeel uit te spreken of z\j ten volle verzamelwaardig 
is. Te melden zijn: 

5 centai, groen en karmijn. 
10 „ blauw en karmyn. 
15 „ oranje en rood. 
25 „ blauw en sepia. 
50 „ olijf bruin en blauw. 
60 „ roodbruin en bruin. 
1 litas, rood en bruinlila. 
3 „ blauwgroen en bruinlila. 

De zegels, waarop verschillende redacteuren der Ausra zjjn 
afgebeeld, zijn getand en ongetand verschenen, alle in staand 
formaat. 

Met hetzelfde voorbehoud melden wij, eveneens slechts vol
ledigheidshalve, een serie luchtpostzegels ter herinnering aan 
den 550en sterfdag van grootvorst Kiejstut. 

Vier verschillende teekeningen, alle in het afgebeelde for
maat, werden benut: het slot Trakai, de woonplaats van den 
grootvorst; de ontmoeting tusschen Kiejstut en Birute, een 
kloosterlinge, die hij met geweld tot zijn vrouw maakte; het 
portret van Birute; de bustes van Kiejstut en zijn broeder 
Olgierd. 

De serie, getand en ongetand uitgegeven, bestaat uit de 
waarden: 

5 centu, donkerolijf en blauw. 
10 „ violet en roodbruin. 
15 „ blauw en violet. 
20 „ roodbruin en violet. 
40 „ ultramarijn en violet. 
60 „ bruin en blauw. 

1 litas, olijf groen en blauw. 
2 „ donkerviolet en groen. 

MEXICO. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de volgende dienst

opdrukken op f rankeerzegels van verschillende uitgiften: 
Oficial (vertikaal) op: 

50 centavos, grijsbruin (Yvert nr. 434). 
Servicio / Oficial op: 

4 centavos, groen (Yvert nr. 448). 
30 „ donkergroen (Yvert nr. 432). 

1 peso, donkerrood en blauwviolet (Yvert nr. 435). 
Dezelide opdruk op luchtpostzegel: 

5 centavos, lichtblauw (Yvert nr. 18a). 
MOCAMBIQUE CIE. 
Weldadigheidszegel, opdruk „Assistencia Publica" en waar

de op frankeerzegel van 192531: 
2 centavos op 3 centavos, oranje en zwart. 

MONACO. 
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Frankeerzegel in nevenstaande tee
kening, kerk Sainte Devote: 

1 franc, steenrood. 
Maison Fischer te Parijs dank voor 

toezending. 

NEWFOUNDLAND. 

NEWFOUNBIAND 

MtriMMIttM I M M 

Luchtpostzegels in nieuwe 
teekeningen, papier met het 
watermerk wapen: 

5 c, roodbruin, vliegtuig en 
patrijzen. 

10 c , oranjegeel, vliegtuig 
op het meer. 

30 c, blauwgroen, vliegtuig 
en een zeehondenjager. 

60 c, groen, vliegtuig en 
visschersvloot. 

75 c, grijsbruin, vliegtuig en 
mij nwerker skamp. 

Alle waarden in liggend formaat. 
Firma Keiser & Zoon te Den Haag dank voor toezending 
NICARAGUA. 
Opdruk „Resello 1933 / Vale Un / Centavo" op frankeer

zegel van 192931: 
Un centavo op 3 centavos, lichtblauw (Yvert nr. 519). 

PANAMA. 
De 34 cent oranje van 1921, Yvert nr. 121, werd voorzien 

van den opdruk „Habilitada" (in zwart). 
PARAGUAY. 

mm 

Luchtpostzegels ter gelegenheid van den tocht van de 
„Graf Zeppelin" naar ZuidAmerika: 

4 pesos 50, blauw. 
9 „ karmijn. 

13 „ 50, blauwgroen. 
22 „ 50, geelbruin. 
45 „ violet. 
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De drie laagste waarden zijn gedrukt in klein, de twee 
hoogste in groot formaat. 

PERU. 
Werkloozensteun-zegel in nieuwe teekening, monument van 

den 2en Mei te Lima: 
2 centavos, violet. 

PORTUGAL. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, Portugeesche 

maagd, lezend in de Lusiade: 
1 escudo 60, blauw. 

RUMENIE. 
Herinneringszegels, honderdjarig bestaan der stad Turnu-

Severin: 
25 bani, groen. 1 leu, sepia. 
50 „ blauw. 2 lei, donkergroen. 

Eerstgenoemde waarde geeft het stedelijk wapen weer; 
de 50 bani brengt in beeld het offer, dat de Romeinsche keizer 
Trajanus aan de goden bracht na voltooiing van de brug 
over den Donau. Op de 1 leu ziet men de aankomst van prins 
Karel von Hohenzollern, in 1866 gekozen tot vorst van 
Rumenië. De 2 lei geeft een afbeelding van de brug, zooals 
deze door de Romeinen werd gelegd. 

Turnu-Severin is gegrondvest op de ruines van Drubetis, 
waar de Romeinen onder Trajanus een brug bouwden over 
den Donau. 

SPANJE. 

Frankeerzegel, getand, in nevenstaande 
teekening: 

2 -centimos, geelbruin. 
Het zegel draagt geen controle-cijfer op 

de rugzij de; ir. Reus te Barcelona dank 
voor toezending. 

SAN MARINO. 
Ter gelegenheid van het in Mei j.1. gehouden philatelisten-

congres te Bologna, waarvan de deelnemers een uitstapje naar 
San Marino maakten, werden onderstaande waarden der uit
gifte 1932 — opening van het nieuwe postkantoor — voorzien 
van een nieuwe waarde en den tweeregeligen vertikalen op
druk „28 Maggie 1933" en „Convegno Filatelico". Aldus ziJn 
te melden: 

25 centimes op 2 1. 75, violet. 
50 „ „ 1 „ 75, bruin. 
75 „ „ 2 „ 75, violet. 

1 1. 25 „ 1 „ 75, bruin. 
TRIPOLIS. 

Luchtpostzegels, volgens 
afbeelding, uitgegeven ter 
gelegenheid van de vlucht 
van het eskader Balbo: 

19 1. 75, zwart en sepia 
44 „ 75, blauw en groen. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 

Herinneringszegels, volgens afbeel
ding, 1100-jarig bestaan der stad 
Nitra: 

50 heller, kroon. 
1 kroon, rood. 

Firma Voet te Rotterdam dank voor 
toezending. 

TURKIJE. 

Weldadigheidszegels, opdruk roode 5-
stralige ster in nevenstaand type: 

20 paras, violet. 
1 kurus, violet. 

15 „ groen. 

VATICAANSCHE STAD. 

9 " wmm 

De lang verwachte serie frankeer- en expresse-zegels is 
thans verschenen in onderstaande waarden: 

5 centimes, karmijn. 
10 
12 M „ 
20 
25 
30 
50 
75 
80 

1 lire. 
1 1. 25, 
2 lire. 
2 1. 75, 
5 lire. 

10 „ 
20 „ 

sepia en zwart. 
groen en zwart. 
oranje en zwart. 
olijfbruin. 
zwart en bruin. 
violet en bruin. 
rood en bruin. 
lilarose en bruin. 

violet en zwart. 
blauw en zwart. 
sepia en zwart. 
lila en zwart. 
sepia en donkergroen. 
blauw en donkergroen. 
zwart en groen. 

Expresse-zegels: 
2 lire. 
2 1. 50, 

De zegels 

rose en bruin. 
blauw en bruin. 
zijn gedrukt op papier met watermerk sleutels 
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Op de 5 centimes is afgebeeld de tiara en het wapen; op 
de 10 tot en met 25 centimes het Vaticaansche paleis met het 
St. Pietersplein; op de 30 tot 80 centimes een gezicht op den 
tuin. De 1, IK, 2 en 2K lire geven de buste weer van paus 
Pius XI, in medaillon met olijftakken aan den voet; op de 
overige waarden ziet men de St. Pieterskerk met de obelisk 
en de fonteinen. De expresse-zegels geven een panorama weer 
van de Vaticaansche stad. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Ter gelegenheid van de thans te 

■ Chicago gehouden tentoonstelling, dit 
naar aanleiding van het 100-jarig be
staan der stad, verschenen twee waar
den, volgens afbeelding: 

1 cent, geelgroen. 
3 cents, violet. 

Op eerstgenoemde waarde is afge
beeld het fort Dearborn, uit welke 
nederzetting de tegenwoordige wereld
stad groeide. De 3 cents geeft een re
productie van de „Federal Building". 

Firma Keiser & Zoon te Den Haag dank voor toezending. 
V. B. 

ADEN. 
Hier benutte men tot dusverre zegels van Britsch-Indië. 

Binnenkort zal voor deze havenplaats een eigen serie fran-
keerzegels worden uitgegeven. 

BAHAMAS. 
In „Stamp Collecting" van 19 Juni j.1. deelt een mede

werker het een en ander mede over de jubileum-serie van 1930 
— Yvert nrs. 86-90. Deze zegels waren slechts kort in koers 
(ruim een jaar), waarna het restant verbrand werd. Volgens 
dezen schrijver werden de volgende aantallen verkocht: 

1 penny 167.446 stuks; 3 pence 34.556 stuks; 5 pence 27.155 
stuks; 2 shillings 11.683 stuks; 3 shillings 10.303 stuks. 

Hij voegt er aan toe, dat van de shilling-waarden talrijke 
exemplaren fiscaal werden gebruikt. 

BRITSCH-NYASSALAND. 
Binnenkort wordt het koningstype vervangen door een 

nieuwe teekening, luipaard op een rots. 
De teekenaar, majoor H. E. Green, werd voor dit ontwerp 

beloond met de kapitale som van £ 1000. 
CANADA. 
Ter gelegenheid van de wereld-graantentoonstelling en 

-conferentie zal een beperkt aantal van de koerseerende 
20 cents zegels worden overdrukt met „World's Grain Ex
hibition and Conference, Regina, Canada, 1933". Dit congres 
wordt in de stad Regina gehouden. 

De oplaag van het speciale zegel, in het vorige nummer ver
meld en uitgegeven ter gelegenheid van de postconferentie te 
Ottawa, bedraagt 200.000 stuks. 

CHINA. 
Naar verluidt is binnenkort een speciale serie te verwachten 

uit de opbrengst waarvan men de kosten hoopt te kunnen be
strijden voor de uitbreiding van de militaire luchtvloot. 

CIRENAICA. 
De in het vorige nummer vermelde Zeppelin-zegels werden 

gedrukt in een oplaag van 10.000 stuks voor elke waarde. 
DUITSCHLAND. 
Einde dezer maand worden de zegels der uitgifte 1926-27 

met de koppen van beroemde mannen buiten omloop gesteld. 
Het geldt hier de waarden met de portretten van Goethe, 
Schiller, Frederik den Grooten, Kant, Beethoven, Lessing, 
Leibniz, Bach en Dürer. 

Ongebruikte exemplaren kunnen gedurende de maand 
Augustus 1933 aan de postkantoren worden ingewisseld tegen 
zegels der koerseerende uitgifte. 

Ultimo Juni j.1. werden de weldadigheidszegels van 1932 
(Wartburg, Stolzenfels, enz.) buiten omloop gesteld. 

EGYPTE. 
Ter gelegenheid van het in 1934 te Cairo te houden congres 

der Wereldpostvereeniging zal een speciale serie verschijnen 
in de waarden 5, 10, 13, 20, 40, 50, 100, 200, 500 millièmes en 
1 pond. Van de vijf laatstgenoemde waarden zal de oplaag 
bestaan uit 20.000 stuks voor elke waarde, voor de overige 
uit 200.000 stuks. 

De zegels zullen het portret dragen van den khedive 
Ismail, onder wiens bestuur het Egyptische postwezen ge
moderniseerd werd (1865). 

EILANDEN EGEESCHE ZEE. 
De Zeppelin-zegels, vermeld in het vorige nummer, werden 

gedrukt in een oplaag van 10.000 stuks voor elke waarde. 
ITALIAANSCH ERYTHREA. 
Op blz. 59 en 60 van het April-nummer meldden wij de serie 

uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der 
kolonie. 

De oplaagcijfers blijken te zijn: 10 centimes tot en met 
2 1. 75, alsmede 'de vier laagste waarden der luchtpostzegels 
elk 30.000 stuks; voor de overige elk 20.000 exemplaren. 

PORTUGAL. 
Naar verluidt zal het koerseerend type in het begin van 

1934 plaats moeten maken voor nieuwe teekeningen, op een 
waarvan zal voorkomen het portret van den tegenwoordigen 
president. 

TRIPOLIS. 
De in het Juni-nummer vermelde Zeppelin-zegels werden 

gedrukt in een oplaag van 10.000 stuks voor elke waarde. 
VENEZUELA. 
Einde dezer maand verschijnt een bijzonder zegel in de 

waarde 25 centimos, ter gelegenheid van den 150en herden
kingsdag van de geboorte van Simon Bolivar, den Bevrijder. 

ZUID-WEST-AFRIKA. 
Het Philatelie Bulletin bericht, op grond van officieele 

mededeelingen, dat het luchtpostzegel van 10 pence uitver
kocht is en dat deze waarde niet verder zal worden aan
gemaakt. 

V. B. 

NEDERLAND. 
Een speciaal zegel voor proefvluchten? 
Naar de N.R.C, verneemt, overweegt het hoofdbestuur der 

P.T.T. de uitgifte van een postzegel, bestemd voor alle bij
zondere postvluchten, die men binnen afzienbaren tijd kan 
verwachten, voor experimenteele of studie-doeleinden. Het is 
de bedoeling, aan dit zegel een vorm te geven die afwijkt van 
het normale type postzegel. 

Tevens overweegt het hoofdbestuur om, ter onderkenning 
van de bijzondere vluchten onderling, voor elke vlucht af
zonderlijk een speciaal poststempel aan te maken. 

De mogelijkheid bestaat, dat dit zegel en stempel toe
passing zullen vinden bij de studievlucht naar Indië door het 
tweetal Asjes-Geijssendorffer in een Pander postjager, waar
over wij in het Aprilnummer hebben bericht, en waarbij het 
traject Amsterdam-Batavia in slechts 3% dag zal worden 
afgelegd. 
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De Zeemanzegels . 
Een bijzonderheid bij de Zeemanzegels hadden wij de vo

r ige maand nog niet vermeld, omdat wij niet wisten of deze 
rege lmat ig voorkwam. Lezers u i t verschil lende p laa t sen heb
ben echter dezelfde e rva r ing opgedaan, namelijk da t de I K en 
12y, cent op dun papier zijn gedruk t , de 5 en 6 cent op dik 
papier . Di t l aa t s t e (dik pap ie r m e t w a t e r m e r k ) is voor zoovei 
wij ons her inneren kunnen nog niet voor andere postzegels 
gebruik t . 

De 36 cent met kamtand ing 14K:13>^! 
Ons in het vorig nummer u i tgesproken vermoeden, da t de 

nieuwe kamtand ing 14^:1334 van de Zeemanzegels ook wel 
voor de zegels van 36 en 70 cent zou worden ingevoerd, blijkt 
al spoedig waarheid te zijn geworden; ko r t na he t verschijnen 
van he t Jun i -nummer meldde de heer Van Dongen ons een 
nieuwe oplaag van de 36 cent, w a a r v a n de zegels de kam
t and ing 14 K : 13 3^ hebben. 

De 70 cent zal nu ook wel in de nieuwe tand ing tegemoet 
gezien kunnen worden. 

De 10 cent met nieuwe ro l tanding . 
Als verdere waarde met de „n ieuwe" tweezijdige ro l tanding 

is verschenen de 10 cent violet. 

De Willem de Zwijger-zegels. 
Verschenen is de 1>2 cent me t p l a a t n u m m e r 5. 
Aan he t bes taan van de 6 cent me t p l aa tnummers 5 en 6 

word t getwijfeld; kan iemand ze ons voor leggen? 

P l a a t n u m m e r s guldenwaarden. 
De 1 gulden is verschenen met de p l aa tnummers 6, 7, 8 en 9. 

Voor de verzamelaars h iervan hopen wij, da t de 2><; en 5 gul
den d i t voorbeeld niet zullen volgen! 

De 15 cent blauw en rood 1920, ge tand 11:11>^. 
Twee verdere exemplaren werden ons opgegeven, een on

gebru ik t door den heer A. S. Doorman en een gestempeld 
door den heer A. van Delft te Groningen. 

Nieuwe oplaagle t te rs . ^ 
2'A cent P , 10 cent G, 36 cent C. 
Nieuwe p l aa tnummers en tand ingen . 
5 
6 

10 
36 
40 
l'A 
5 
6 

12»/, 

cent K: 
cent L: 
cent G: 
cent C: 
cent I: 
cent (Zeemanz.): 
cent (Zeemanz.) 
cent (Zeemanz.): 
cent (Zeemanz.): 

R 
L 
R 

281, 
400, 
406, 
407, 
266, 
412, 
409, 
411, 
410, 

tanding 4z. r o l t a n d i n g . 
Gl. 
2z. r o l t a n d i n g . 
uyr.isy. 4z. r o l t a n d i n g . 
UVi-.lSA. 
U%:1S%. 
uv.asy. 
u%:isy,. 

Nieuwe drukkers teekens en tand ingen . 
1 ^ cent I : 161, 162, 165, 166 (alle t and ing Gl) . 
234 cent P : 175, 176, beide t and ing Gr. 
De cijfers 175 en 176 van de 23-<; cent zijn forscher dan de 

andere van de nummerreeks . 
Luchtpost op binnenlandsche diensten. 
Met ingang van 1 Jun i zullen op werkdagen met den lucht-

dienst Eelde-Schiphol facul ta t ieve br ievenmalen worden ver
voerd van Groningen voor London Town, London Provinces en 
Par i s R.P.-avion. 

Brieven en doosjes met aangegeven waarde , alsmede post
pakket ten , zijn voorloopig van bedoeld luchtverkeer u i tge
sloten. (Dienstorder 333 van 23 Mei 1933). 

Dienstorder 364 van 7 Jun i kondigt de instel l ing aan van 
het luchtpostvervoer op de lijn Twente-Schiphol , met ingang 
van 15 Juni , voor post uit Enschedé n a a r de genoemde 
bes temmingen. 

Pakke tpos t . 
Met ingang van 1 Jul i zullen in he t onderl ing verkeer 

tusschen Nederland en verschil lende andere landen post
pakke t ten van 10-15 kg. en van 15-20 kg. t e r verzending 
worden toegela ten Nadere inl icht ingen aan de loketten. 
(Diens torder H. 376bis van 14 J u n i ) . 

Lijst van voor f rankeer ing geldige Nederlandsche en kolo
niale zegels. 
Op veler verzoek volgt hieronder een opgave van de voor 

f rankeer ing geldige pos twaarden van andere ui tgif ten dan de 
t hans koerseerende ( jaar ta l len n a a r den Yver t -ca ta logus) . 
A. — Nederland. 
1898-1907 en 1909-1922. Koninginne-type. 

3 cent oranje. 
3 cent olijfgroen. 
4 cent lila. 
4% cent violet. 
5 cent rood (ge tand en onge tand) . 
Ty cent bruin (eveneens tête-bêche p a a r t j e s ) . 

10 cent grijs. 
10 cent grijs (grove arceer ing ge tand en onge tand ) . 
1234 cent blauw. 
15 cent l ichtbruin. 
15 cent blauw en rood. 
1734 cent lila. 
17K> cent bruingri js en blauw. 
20 9ent groen. 
20 cent olijf groen en grijs. 
22 34 cent bruin en groen. 
25 cent rood en blauw. 
20 cent lila en bruin. 
40 cent groen en oranje. 
50 cent bronsgroen en bruinrood. 
50 cent grijs en violet. 
60 cent olijfgroen en groen. 

1 gulden groen. 
234 gulden violetgrijs. 
5 gulden roodlila. 

10 gulden oranje. 
1899-1913. Cijfertype. 

y, cent violet. 
1 cent rood. 
134 cent l ichtblauw. 
134 cent blauw. 
2 cent bruin. 
234 cent groen. 

1913. Eeuwfees t onafhankelijkheid. 
Alle waarden . 

1919-1920. 40 cent op 30 cent. 
60 cent op 30 cent. 
2y gulden op 10 gulden (beide opdrukken) . 

1921. 4 cent op 434 cent violet. 
1921. Cijfertype. 

5 cent groen. 
12 y, cent rood. 
20 . cent blauw. 

1923. 1 cent paarsblauw. 
2 cent oranje. 
234 cent groen. 
4 cent blauw. 
2 cent op , 1 cent. 
2 cent op 134 cent. 

10 cent op 3 cent. 
10 cent op 5 cent. 
10 cent op 12>!; cent . 
10 cent op 1734 cent. 
10 cent op 22 >4 cent. 
10 cent op 3 cent (Dienstzegel P. en A. - recht ) . 

1 gulden op 1734 cent ( idem). 
1923. 25-jarig regeer ingsjubi leum. 

Alle waarden . 
1923. Tooropzegels . 

Beide waarden . 
1924. Reddingszegels . 

Beide waarden . 
1924-1927. Cijfer- en koninginnetype. 
1926-1928. Cijfer- en koninginnetype. 
1928-1931. Cijfer- en koninginnetype. 

Alle waarden, op papier zonder of met wa te rmerk , on
geacht t and ing . 

1924. Kers t - of kinderzegels . 
5925, Kers t - of kinderzegels. 
1926. Kers t - of kinderzegels . 
1927, Kers t - of kinderzegels . 
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1928. Kerst- of kinderzegels. 
Alle waarden ongeacht tanding. 

1929. 21 eent op 22 M cent. 
1929. Kerst- of kinderzegels. 
1930. Kerst- of kinderzegels. 
1931. Kerst- of kinderzegels. 
1932. Kerst- of kinderzegels. 

Alle waarden ongeacht tanding. 
1931. 36 en 70 cent blauw. 
1932. Vreemdelingenverkeerzegels. 

Alle waarden tot en met 31 December 1932. 
1933. Zeemanzegels. 

Alle waarden tot en met 31 December 1934. 
1933. Prins Willem van Oranje-zegels. 

Alle waai'den voorloopig geldig voor onbepaalden tijd. 
1933. 12'A cent blauw (vredeszegel). 
Luchtpostzegels. 
1921. Alle waarden. 
1928. Alle waarden. 
1929. Alle waarden. 
N.B. De omschrijving der kleuren is overeenkomstig die, ver
meld in de desbetreffende voorschriften van den P.T.T.-dienst. 

(Wordt vervolgd). 

NED.-INDIE. 
De oplaag der Leger des Heils-zegels. 
In het vorig nummer vermeldden wij de aantallen der in 

Indië verkochte Leger des Heils-zegels; van het departement 
van koloniën en "van dr. Borel ontvingen wij in dank de cijfers 
voor Nederland, zoodat dus nu ook de totale oplaag berekend 
kan worden. De cijfers zijn: 

verkocht in Indië: Nederland: totaal: 
2 cent 325.466 19.616 345.082 
5 cent 176.688 16.526 193.214 

1234 cent 432.046 16.000 448.046 
15 cent 126.288 15.784 142.072 
De opbrengst voor het Leger des Heils bedroeg ƒ 24.073,12. 
Het Willem de Zwijger-zegel. 
Naar wij vernemen wordt binnenkort in Indië een nieuwe 

oplaag van dit zegel verwacht, ter vervanging van het thans 
verkrijgbare, praktisch onbruikbare zegel. Voor de toezending 
of beschrijving van zegels van de nieuwe oplaag houden wij 
ons aanbevolen. 

De kopstaande 50 op 150 cent luchtpost. 
Naar dr. Borel ons zooeven .schreef zijn er, ondanks ijverig 

zooken aan talrijke postksitoren, geen verdere exemplaren 
van dezen foutdruk meer aan het licht gekomen, zoodat het 
ontdekte halve vel van 50 staks (waarvan er 23 bekend zijn) 
nog altijd het eenige is. 

t" ■■ ■■■■■iiiiii I ■ » » • ■ » ■ » » » ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ l i 

PER LUCHTPOST 
I PAR AVION 
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In het vorige nummer werd medegedeeld, dat van den kop
staanden luchtpostopdruk 23 stuks bekend zijn, waarvan 21 
ongebruikt en 2 op brieven naar Nederland verzonden, terwijl 

de overige 27 zegels van het vel al verkocht waren, en waar
schijnlijk voor het grootste deel op brieven naar Nederland 
gebruikt. 

Van deze 27 stuks is de eerste voor den dag gekomen; wö 
danken den heer Steinweg, burgemeester van Nijmegen, voor 
de toezending van een foto daarvan. Het zegel is afgestempeld 
Bandoeng IO.V.33, waarschijnlijk 23 uur (het blokje met de 
uurkarakters is blijkbaar wat verschoven). 

De heer • Steinweg schrijft erbij, dat de afzender van den 
brief bij de verzending niet heeft geweten, welke zeldzaam
heid hij voor de frankeering gebruikte. Het is dus wel zeker 
dat dit exemplaar niet een van de twee is, waarvan men wist 
dat ze al op brieven verzonden waren. Het aantal bekende 
exemplaren is daarmede tot 24 gestegen. 

Afwijkingen luchtpostzegels. 
In het vorige nummer meldden wij het luchtpostzegel van 

10 cent met ongetanden onderrand; thans bericht dr. Borel 
ons de vondst van een vel van dezelfde waarde, waarvan een 
van de zijranden de afwijking vertoont, en waardoor 10 zegels 
aan een van de zijranden ongetand zijn gebleven. 

De heer De Bas toonde ons een exemplaar van het opdruk
zegel 30 cent zwart op 40 cent (datum ll.XII.30), waarbij de 
opdruk veel te hoog was aangebracht. De drie balken beider
zijds, die de vroegere waarde moeten bedekken, laten deze vol
komen vrij en zijn gedrukt over de versieringen ter weers
zijden van het woord Luchtpost; het getal 30 staat gedeelte
lijk over dit woord, gedeeltelijk over de bovenste vliegmachine 
gedrukt. Bovendien loopt de opdruk wat naar rechts op. Hier 
te lande zouden slechts 2 exemplaren hiervan bekend zü'n. 

SURINAME. 
Het Willem de Zwijgerzegel. 
Het zegel is in Suriname op 24 April verkrijgbaar gesteld. 

De heer De Bie zond ons een plaatfout, die op het 91e zegel 
van alle vellen voorkomt, n.1. een extra krul bovenaan het 
cijfer 6, veroorzaakt door een wit lijntje daar. 

Wij ontvingen het Gouvernementsblad nr. 38 van 1933, 
met het Besluit van 11 April 1933, houdende bepalingen om
trent het tijdelijk in gebruik stellen van een herdenkings
postzegel van 6 cent. 

De gouverneur van Suriname, overwegende, enz., heeft 
besloten: 

Artikel 1. 
Ter gelegenheid van den vierhonderdsten geboortedag van 

prins Willem van Oranje — 24 April 1933 — wordt een her
denkingspostzegel van Suriname van 6 cent uitgegeven en 
tijdelijk in gebruik gesteld. 

Artikel 2. 
Het in art. 1 bedoelde herdenkingspostzegel wordt in Suri

name en Nederland zoolang de voorraad strekt, nevens de 
gewone postzegels, verkrijgbaar gesteld van 24 April tot en 
met 31 December 1933. 

Artikel 3. 
Het in art. 1 bedoelde herdenkingspostzegel is oranjekleurig 

en vertoont de beeltenis van prins Willem van Oranje naar 
het schilderij van Key, hangende in het Mauritshuis te 'sGra
venhage; in den linkerbovenhoek staat ,,Natus 1533", langs 
de onderzijde „Suriname" en daarboven in den linkeronder
hoek „6 ct.". 

Artikel 4. 
De bepalingen, welke voor de gewone postzegels gelden, zijn 

van toepassing op het herdenkingspostzegel. 
Artikel 5. 

De voorraad van het in art. 1 bedoelde herdenkingspost
zegel, welke, nadat de termijn van verkrijgbaarstelling is 
verstreken, nog niet verkocht is, zal worden vernietigd. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 24 April 1933. 

Gegeven te Paramaribo, den Uden April 1933. 
Rutgers. 

CURACAO. 
Het Willem de Zwijgerzegel. 
In Curagao was het jubileumzegel op 22 April verkrijgbaar. 
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FRANKRIJK. 

De nog niet lang geleden verschenen briefkaarten van K 
anna en yi + Vj anna zijn in een nieuw kleed gestoken. De stem-
pelkleur is van geelgroen veranderd in blauwgroen en ook 
de tekst is gewijzigd. De lengte der opschriften is algemeen 
verkort. De kleur van het karton is wit gebleven. 

BELGIË. 
De briefkaart van 50 c. voor binnenlandsch verkeer met 

blauwen wapenleeuw heeft roomkleurig karton gekregen; 
voorheen was dit geel. 

DUITSCHLAND. 

ENGELSCH-INDIE. 
Te melden is een nieuwe briefomslag voor aangeteekende 

zendingen van Three Annas (Registration) + One Anna 
Three Pies, blauw, nog altijd met koning George in kronings-
ornaat in den stempel. Het formaat is 189:112. 

By gelegenheid van de postzegel-tentoonstelling te Lille 
van 3 tot 6 Juni 1933 werd een privaatfeestbriefkaart van 
20 c. violet gedrukt. Aan de achterzijde is een kaart van 
Frankrijk weergegeven, oogenschijnlijk gesneden uit een vel 
postzegels van de eerste uitgave. Daarboven loopt de gallische 
haan. Dit beeld komt in verschillende kleuren voor. Het aan
tal is mij nog niet bekend. 

HONGARIJE. 
Bern verdeelde ditmaal zeer royaal aan elk der admini

straties drie stuks van alle 16 prentbriefkaarten die hier
onder vermeld staan. Het is een nieuwe uiterst fraaie serie 
van 16 f. lila op roomkleurig karton. Op de linker helft staat 
de afbeelding, rechts daarvan het Hongaarsche wapen in een 
omraming met Inschriften MAGY. KIR. POSTA boven en 
LEVELEZöLAP onder en daarnaast geheel rechts de 37 bij 
21)4 mm. groote stempel, voorstellende een opstijgenden 
vogel, blijkbaar een soort adelaar, die een zwaard in de pooten 
houdt dat op een rotstop ligt. De geheele kaart is in een rand 
van gestyleerde bloemen en bladeren gevat. De onderschriften 
van de afbeeldingen zü'n in het Hongaarsch, het Fransch en 
het Esperanto gesteld. Deze zijn: 1. Abbaye de Pannonhalma; 
2. Statue de St. Etienne, premier roi de Hongrie; 3. Ruines 
du fort de Drégely; 4. Vue sur Ie Danube avec Visegrad; 
5. Garde du corps montante; 6. Eger: Cathedrale; 7. Péos: 
Paroisse de la cité; 8. Budapest: lac du bois et monument 
millénaire; 9. Szeged, partie de la ville; 10. Lillafüred (sta
tion balnéaire); 11. Abbaye de Tihany; 12. Budapest, partie 
de la ville (vue prise du mont Geliert); 13. Gödöllo, chateau 
royal; 14. Partie de 1' Alföld; 15. Gödöllo, lycée des pré-
montrés, aile des professeurs; 16. Vue de Sarospatak. 

MONACO. 
Van dit vorstendom is door tusschenkomst van Bern een 

nieuw postblad van 50 c. bruin op lichtbruin papier bekend 
geworden. De afmetingen zijn 130:82 mm. In den stempel 
in een ovaal de vorst naar links, tusschen twee kolommetjes. 

MORVI. 
In 1931 verschenen voor het eerst postzegels van dezen 

nabij Bombay gelegen staat. Thans zijn ook poststukken de 
wereld ingestuurd met in den stempel het borstbeeld van den 
vorst Thakur Sahib. Te melden zijn een briefomslag van een 
HALF ANNA blauwgroen op wit gestreept papier in for
maat 120:95 mm. Links onderaan een aanduiding voor den 
afzender. Verder een briefkaart van 3 pies rood op wit karton 
met een deelstreep waarboven het staatswapen. De tekst is 
tweeregelig. 

NABHA. 
De tariefverhooging voor Engelsch-Indié is ook hier gevolgd 

zoodat nieuwe uitgaven noodig waren, en wel een briefomslag 
van 1 a. -]- 3 p. violet op wit gestreept papier; een omslag 
voor R-brieven van 3 a. + 1 a. 3 p. blauw in formaat 
189:112 mm. en een briefkaart van 9 p. donkergroen op zeem-
kleur. Zooals gebruikelijk dragen de nu gangbare poststukken 
van Engelsch-Indië den opdruk NABHA STATE en het lands-
wapen. 

OOSTENRIJK. 
Er is door de lucht van Graz naar Maribor gezeild of ge

zweefd. Dat moest natuurlijk door de uitgifte van privaat
briefkaarten herdacht worden. Daartoe zijn verschenen kaar
ten met ingedrukte luchtpoststempels van 10 en van 50 gr. 
oranje en groen, die met een opslag van 2 s. per stuk ver
kocht werden. 

De netto opbrengst van den verkoop van deze twee kaarten 
komt de zeilvliegerij ten goede. 

PANAMA-KANAALZONE. 
De in April gemelde omslag is nu ook in de formaten 

172:96, 191:99 en 242:105 mm. verschenen. Bovendien is te 
melden een omslag van 2 c. rood (wapen van de Kanaalzone 
in den stempel) met kleinen blauwen opdruk 3 boven het 
oude waardecijfer. Deze omslag zou slechts in het formaat 
242:105 mm. voorkomen. 

Kort na elkaar verschenen twee nieuwe series prentbrief
kaarten van 6 pf. donkergroen met het Hindenburg-medaillon, 
te weten: Ostseebad Ahlbeck; Chemnitz, bedeutende Indus
triestadt Sachsens, / 360000 Einwohner, vorbildlicher Flug
hafen; Wachtturm der 1000jährigen Salzstadt Franken
hausen (Kyffh.), - Solbad mit Elisabethquelle; Uebersee-
dampfer im Hamburger Hafen; Hanau am Main / Rathaus 
der Altstadt (Museum); Hann. Münden an der Werra, Fulda 
und Weser / Luftkurort, Tagungsort, Ruhesitz; Hannover -
Kaffee Kröpcke mit Opernhaus; Blick auf die Altstadt Lands
berg (Warthe) / vom Bollwerk aus; Mainz, Ausgangs- und 
Endpunkt für Rheinreisen; Besucht Marienwerder - 1233 -
1933 - im westpreussischen Weichsellande: Meereskurort Mis-
droy / Blick auf die Kaiser Friedrich Brücke; Neuwied / 
Deichpromenade mit Gaststätte „Deichkrone" / (Teil der 
neugeschaffenen Hochwasserschutzanlage); Regensburg -
Altes Rathaus mit Reichssaal; Saarbrücken - Die Industrie 
im Walde; Besucht das Ostseebad Ueckeritz, waldreiches Bad 
der Insel Usedom; Wittenberge, die alte Lutherstadt. 

Al deze kaarten dragen boven de afbeelding het bekende 
opschrift: Lernt Deutschland kennen!, met uitzondering van 
die van Saarbrücken, waarboven staat: Besucht das Grenz
land. 

Een tweede serie omvat de volgende 25 kaarten:. Aue, 
Sachsen - Postplatz; Besucht Arendsee, / das grosse Binnen
seebad der Altmark (twee verschillende); Arnsberg, die Perle 
des Sauerlandes, / zwischen Hochwäldern und Stauseen; 
Besucht das Ostseebad Sohl- und Moorbad / Berg-Dievenow; 
Bremerhaven, / der grosse deutsche Ueberseepassagierhafen. 
/ „Bremen" an der Columbuskaje vor dem „Bahnhof am 
Meer"; Breslau - Rathaus (14. bis 16. Jahrhundert); Cottbus, 
der Hauptort der Niederlausitz / Am Stadttheater; Wart
burgstadt Eisenach / Die Wartburg vom Südosten gesehen; 
Friedrichshafen am Bodensee; Gernrode (Harz), klimatischer 
Gebirgskurort / Tausendjährige Stiftskirche St. Cyriaci; 
Hanau (Main), Industrie und Handelshafen, Kesselgrund mit 
Glatzer Schneeberg (1428 m.); Konstanz am Bodensee / 
Konsiliumsgebäude und Hafon; Bad Kudowa für Herz, 
Frauen, Nerven, Basedow / Neue Wandel- und Trinkhalle; 
Am herrlichen Strand der Nordseeinsel Langeoog: Lindau 
(Bodensee); Reichsjugendburg Ludwigstein und Ruine Hen-
stein / im romantischen Werratal; Mannheim / Das National
theater zur Zeit Schillers; Meersburg am Bodensee; Nürn
berg / Katharinen-Kirche, die alte Meister singer kirehe; 
Herzbad Reinerz, 568 m. S. Teilansicht vom Haselnussweg 
gesehen; Bad Salzbrunn, Bez. Breslau. Katarrhe, Asthma, 
Nierenleiden, Gicht; Besucht das Gichtbad Salzschlirf in 
Hessen-Nassau / 250 m. über Meer; Reichsbankhaus / 
Schneidemühl, Grenzmark Posen-Westpreussen. 

De firma Albert Klickow heeft voor hare propagandadoel
einden privaatkaarten van 3 pf. met het Hindenburg-medaillon 
laten drukken. 
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HET MAANDBLAD EN HET GEDENKBOEK 
BEIDE BEKROOND TE WEENEN ! 

Van bevriende zijde seint men ons heden uit Weenen, dat 
op de Internationale Postzegeltentoonstelling aldaar, de zoo
genaamde „Wipa 1933", het „Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie" bekroond werd met een ZILVEREN MEDAILLE, 
terwijl aan het „Jubileum-boek" een VERGULD ZILVEREN 
MEDAILLE werd toegekend. 

Voorwaar twee schitterende successen! 
Breda, 10 Juli 1933. 

DE ADMINISTRATIE. 

ONS JANUARI- EN FEBRUARI-NUMMER. 
De navraag naar de nummers van het Maandblad van 

Januari en Februari 1933 is zoo groot geweest, dat v/y aan 
vele verzoeken omi toezending tot onze sp\jt 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. 

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

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

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

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

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

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

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

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

Voorts: 
a. een gedeelte uit de voortgezette verzameling-Waller 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 2K—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2}i—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2'A—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: Sen Zaterdag der maand 2'y4—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—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'A—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

PROGRAMMA 
VAN DE FEESTELIJKHEDEN TER GELEGENHEID DER 

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

EN VAN DEN 
VIER EN TWINTIGSTEN 

NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG, 
TE HOUDEN TE BREDA OP VRIJDAG 25, 

ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 AUGUSTUS 1933. 

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

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

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

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

9 uur. Feestvergadering, aangeboden aan de besturen en 
afgevaardigden van alle Philatelistenvereenigingen, 
verdere genoodigden en de leden der Postzegelver-
eeniging „Breda", ter gelegenheid der herdenking 
van haar 40-jarig bestaan, in de versierde boven
zaal van het „Zuid-Hollandsch Koffiehuis", Groote 
Markt. 
Gedurende deze Feestvergadering bestaat gelegen
heid de jubileerende Vereeniging te complimen
teeren. 
Causerie door den heer J. D. van Brink, te Maas
tricht, over: „Het ontstaan der postzegels en wat 
enkele exemplaren ons te zeggen hebben" (met 
lichtbeelden). 
Groote gratis-verloting. 

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

derlandschen Philatelistendag door den voorzitter 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars, in een der zalen van de 
Sociëteit „Concordia", Van Coothplein. 
Onmiddellijk daarna opening der Postzegeltentoon
stelling in de groote koffiekamer van „Concordia" 
door den voorzitter van het Tentoonstellingscomité. 

10 uur. Kapittelvergadering in de tearoom van „Moderne", 
Veemarktstraat. 

10)4 uur. Bondsvergadering in de bovenzaal (gelegen aan de 
Groote Markt) van de „Beurs van Breda" (ingang 
St. Janstraat) . 

IA uur. Gemeenschappelijke lunch in de bovenzaal (gelegen 
in de St. Janstraat) van de „Beurs van Breda". 

2 A uur. Reunie in „Moderne" en vertrek met autobussen 
naar het buitengoed „De Hondsdonck" te Ulven-
hout (Ginneken), welwillend ter bezichtiging ge
steld door den heer mr. W. L. F. baron Prisse, lid 
der Vereeniging. 
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iy^ uur. Terugtocht naar Breda met autobussen. Desver-
kiezende kan ook reeds afgestapt worden in het 
„Mastbosch-Hotel" te Ginneken. 

6 uur. Reunie in het „Mastbosch-Hotel". Er bestaat elke 
10 minuten gelegenheid, zich per bus van het sta
tion Breda, via Groote Markt, naar het „Mastbosch-
Hotel" te begeven. Duur van den rit ongeveer een 
kwartier. 

6!4 uur. Feestmaaltü'd in het „Mastbosch-Hotel". 
9i4 uur. Bekendmaking der bekroningen. 

Gezellig samenzijn in het „Mastbosch-Hotel", ook 
voor hen, die niet aan den feestmaaltijd hebben 
deelgenomen. 
Groote gratis-verloting. 
Dancing. 

Z o n d a g 27 A u g u s t u s 1933. 
10 uur. Congres in een der zalen van het hotel „Dennen

oord", tegenover het Mastbosch, te Ginneken. 
1% uur. Gemeenschappelijke lunch in het Hotel „Dennen

oord". 
4J^ uur. Sluiting der Tentoonstelling. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

VIER EN TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars op Zaterdag 26 Augustus 1933, 
des voormiddags te 1014 uur, in de „Beurs van Breda", te 
Breda. 
(Deze vergadering is alleen toegankelijk voor de leden 
der aangesloten Vereenigingen). 

A g e n d a . 
Opening. 
Notulen der vorige vergadering. 
Ingekomen stukken. 
Eventueele uitreiking der Bondsmedaille. 
Verslag van den secretaris. 
Verslag van den penningmeester. 
Begrooting 1933-1934. 
Verslag van het hoofd van het informatiebureau. 
Verslag van het hoofd van den keuringsdienst. 
Aanwijzing der financieele commissie. 
Voorstel van de Postzegelvereeniging „Helder", om art. 8 
laatste zin te lezen als volgt: „Om de twee jaar treden 
drie leden volgens rooster af. Zy zjjn terstond herkies
baar". 
Voorstel van „Hollandia", om het aantal Bondsbestuurs
leden, hetgeen nu 9 bedraagt, terug te brengen tot 7; ver
der om jaarlijks volgens rooster te doen aftreden 2, 2 en 
3 leden, welke terstond herkiaebaar zyn. 
Deze voorstellen worden gedaan, om de kosten der be
stuursvergaderingen, te verlagen en om de aids vrij
komende gelden te gebruiken om zoo mogelijk nog meer 
naar buiteh op te treden. „Helder" meent, dat het niet 
terstond herkiesbaar zyn in de praktijk niet te handhaven 
is, terwijl „Hollandia" het wenschelijk vindt in het bestuur 
meer continuïteit te hebben, wanneer een geschikte func
tionaris voor een bepaalde functie is verkregen. 
Verkiezing bestuursleden. Volgens rooster treden af de 
beeren J. C. Cramerus, L. van Essen en mr. W. S. W. 
de Beer. 
In verband met de punten 11 en 12 hebben de beide laatste 
beeren reeds nu medegedeeld zich niet herkiesbaar te 
stellen. 
De Vereenigingen worden hierbij verzocht aan den len se
cretaris op te willen geven de namen van eventueele 
candidaten.' 

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

15. Rondvraag. 
16. Sluiting. 

N.B. De vertegenwoordigers worden herinnerd aan art. 29 
van het huishoudelijk reglement, luidende: Wanneer een ver
tegenwoordiger verhinderd is een algemeene vergadering bij 
te wonen, kan hij zijn stem aan een mede-vertegenwoordiger 
van ziJn Vereeniging overdragen en moet hiervan vóór de ver
gadering aan den 2en secretaris schriftelijk kennis geven. 

13. 

VOORDRACHTEN, te houden op het Congres op Zondag 27 
Augustus 1933, des voormiddags te 10 uur, in Hotel „Den
nenoord", te Ginneken. 
(Het Congres is toegankelijk voor a l l e Philatelisten). 

Sprekers de beeren: 
1. J. D. van Brink, te Maastricht, over: „Humor en satire 

in de philatelic" (met lichtbeelden). 
2. P. J. Maingay, te Brussel, over een nog nader op te geven 

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

lichtbeelden). 
4. Leon de Raaij, te Amsterdam, over: „Vervalschingen van 

Oranje-Vrij staat" (met lichtbeelden). 
Tijdelijk postkantoor. 

Op Zaterdag 26 en Zondag 27 Augustus 1933 zal in het ten
toonstellingsgebouw „Concordia", Van Coothplein 37, Breda, 
een tijdelijk postkantoor worden gevestigd ten verkoop van 
zegels, verzenden van brieven en aangeteekende stukken, enz. 
De afstempeling geschiedt met speciale stempels van de 
Nationale Tentoonstelling en van den Vier en twintigsten 
Philatelistendag, terwijl aangeteekende stukken voorzien wor
den van een officieel aanteekenstrookje, waarop vermeld: 
„24ste Nederlandsche Philatelistendag". 

Keuringsdienst. 
Het bureau van den Keuringsdienst is van 1 Augustus a.s. 

af verplaatst van Balistraat 33 naar Laan Copes van Catten-
burch 50, 's-Gravenhage (bij aangeteekende brieven en post-
chèques vermelden: bijkantoor Balistraat). 

Het bureau voor keuring van zegels van Nederland en 
Koloniën is van 15 Juli tot 1 September a.s. gesloten. 

Het hoofd van den Keuringsdienst deelt namens de Keu
ringscommissie mede, dat de ter keuring aangeboden zegels 
van Ned.-Indië met kopstaanden opdruk 123^ op 20 cent, 
wanneer zij overigens aan de vastgestelde eischen voldoen, 
op grond van de verklaring van het hoofd van het repro-
ductiebedrijf van den Topografischen Dienst te Batavia, die 
dezen opdruk voor echt verklaart, als zoodanig zullen worden 
gekeurd. 

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

Waarschuwing. 
Gewaarschuwd wordt tegen professeur Lemmens, te Soignies 

(België), die in het Maandblad een ruilannonce geplaatst heeft. 
Genoemde „prof" zendt g e r e p a r e e r d e en v a l s c h e 
zegels, hetgeen door een Haagschen deskundige geconstateerd 
is. Ook in circuleerende ruilboekjes van den heer L. in de 
Vereeniging „Zuid-Limburg" kwamen 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. 

Bekendmaking. 
De inventaris van den inhoud van het album Nieuw-Zuid-

Wales (eigendom der Vereeniging) is thans opgemaakt. Dit 
album is voor de afdeelingen ter bezichtiging beschikbaar. 
De voorzitter, de heer L. van Essen, is bereid, tegen vergoe
ding van reiskosten 2e klasse en eventueel verblijfkosten, dit 
album te laten zien op een afdeelingsvergadering. 

Afdeelingen, die daarvan gebruik willen maken, worden 
verzocht hiertoe met den heer Van Essen in overleg te treden. 

Nieuwe leden. 
158. G. H. van der Meij, Emmaplein 12, Amsterdam, Z. (L.). 
208. C. van de Wall, Parklaan 24 A rd., Haarlem. (V.L.). 
546. L. C. Berail, p /a B.P.M., Pladjoe bij Palembang (Sum.). 
551. ir. H. Beltman, p/a B.P.M., Pladjoe bij Palembang 

(Sum.). 
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578. J. C. Weller, Kerkweg 15, Palembang (Sum.). 
579. ir. J. Mair, Ijsfabriek Krawang, Krawang (Java). 

Aanmeldingen. 
mevr. E. Erdmann, Oosterpark 61, Amsterdam, O. (Lid 

H.P.V.). 
A. H. van Gelderen, Burg. Colijnstraat 89, Boskoop. 
H. Teunisse, techniker. Da Costastraat 17, Dordrecht. (Lid 

„Philatelica"). 
A. Duijm, Mariannalaan 7, Apeldoorn. (V.L.). 
Ch. Th. Wilson, Ondomohenweg 38, Soerabaja (Java), 
mevr. H. J. M. Kuijper, Ploresstraat 10, Bandoeng (Java), 
mevr. E. BravenboerGundelach, Goenoeng Rinteh Estate, 

Senembah Mij., Medan (Sum.), 
mevr. T. van der Reest, Schoolstraat, Djember (Java). 

^J. Bender, s.f. Tjebongan, Djocja (Java). 
' j . K . de Jager, Serajoestraat 6, Bandoeng (Java). 

A. t van der Wijst, Missigitlaan 12, Salatiga (Java). 
J. Kerk, p/a B.P.M., Pangkalan Brandan (Sum.), 
mev'. J. AmentBorel, Ondern. Boenisari, Garoet (Java). 

Adreswijzigingen. 
270. Jos. Preiss, thans Nassaukade 315 I, Amsterdam, W. 
40. B. Macola, thans Via Cesare Battisti 6, Udine (Italië). 

488. D. van Ommen, thans Apeldoornscheweg 46, Epe (G.). 
590. F. Smallenbroek, thans Jachthoornlaan 60, Apeldoorn. 
743 H. C. Prijlink, thans Krullerlaan 12, Zeist. 
563 M. de Vries, thans Jan Steenlaan 34, Naarden. 
97G C. C. van Altena, thans Rijs wij ksche weg 203, Den Haag. 
273 H. Adelaar, thans Burg. van Hasseltlaan 17, Naarden. 
757. W. H. Eeeen, thans Koningsweg 4, Alkmaar. 
977. A. M. Kollewijn, thans Naarderstraätweg 223, Huizen 

(N.H.). 
580 J. Top, thans Keizersgracht 322, Amsterdam, C. 
124 W. Tinkelenberg, thans Soestdijkerstraatweg 23, Hil

versum. 
197. A. Janssen, thans Frederik Hendrikstraat 89bis, Utrecht. 
955. A. C. N. van de Stadt, thans Merbaboeweg 3, Malapg 

(Java). 
619. ir. L. W. Hansen, thans leplaan 8, Den Haag. 
888. ir. J. W. J. Beek, thans Bureau S.S., Soerabaja (Java). 
893. N. J. van Djjk, thans p/a B.P.M., Poelau Samboe bij 

Singapore. 
968. P. J. B. Pieck, thans p/a Trading Co. late Herst & Co., 

Postbox 200, Rangoon. 
588. E. J. F. Linssen, thans Tjikini 77, Batavia, C. (Aange

teekende stukken bijkantoor Gondangdia). 
826. J. G. Allebé, thans Ampenan (Lombok). 
440. H. Dirks, thans Koningslaan 5, Makassar (Celebes). 
347. P. A. Ammerlaan, thans co. Bodjongdjoeroek, Rang

kasbetong (Bantam, Java). 
437. J. J. Meijer, thans 13e Bataljon, Malang (Java). 

Vervanging sectiehoofden. 
Als sectiehoofd voor Amsterdam is opgetreden de heer P. 

Wittkämper jr.. Hoofdweg 323, Amsterdam, W.; voor Batavia 
de heer drs. H. J. Manschet; voor Tjepoe de heer J. C. Boek
hout en voor Makassar de heer F. C. van der Poel. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Haarlem. Onze afdeeling had op 8 Mei j.l. het genoegen 

den voorzitter der Ned. Vereeniging, den heer L. van Essen, 
in haar maandvergadering te mogen ontvangen. Genoemde 
heer toonde ons zijn speciaalverzameling van Napels, Sicilië 
en Toscane, een keurig opgezette, uitgebreide, zeer interes
sante collectie met vele zeldzame exemplaren. De heer Van 
Essen lichtte een en ander zeer duidelijk toe en kreeg na af
loop een zeer verdiend applaus en een hartelijk woord van 
dank van den voorzitter. 

Amsterdam. 15 Juni hield de afdeeling haar laatste verga
dering vóór de vacanties. Door den heer Van Essen werd een 
lezing gehouden over die zegels van Kreta, welker afbeel

dingen aan de mythologie zijn ontleend; de heer D. de Vries 
demonstreerde zijn zeer uitgebreide verzameling Japan. Beide 
beeren ondervonden groote belangstelling. Er traden 3 nieuwe 
leden tot de afdeeling toe. Voor September zegde de heer Van 
Essen toe het album NieuwZuidWales ter bezichtiging te 
zullen medebrengen. Voor belangstellenden worden gaarne 
uitnoodigingen voor onze vergaderingen verstrekt door den 
secretaris K. van Nes, Domselaerstraat 1. 

Sluitzegels. 
Propaganda sluitzegels, 

waarvan een afbeelding 
hiernevens is afgedrukt, 
zyn in verschillende kleu
ren kosteloos verkrijgbaar 
bij de heeren L. van Essen, 
Melkpad 37, en Jb. Cloeck, 
Oranjelaan 6, beiden te 
Hilversum, onder opgave 
van hoeveelheid. 

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

F. 
In 

J. H. 
t 3 

memoriam 
SPEETJENS, 
Juli 1933. 

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

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
heet de 32 aanwezigen welkom. De notulen worden goedge
keurd, waarna de ballotage van den heer Hannessen wordt 
aangehouden, aangezien het aanmeldingsbiljet nog niet in
gevuld is terugontvangen. 

Van de gemeente Breda is bericht ingekomen, dat gunstig 
is beschikt op ons verzoek, om de congressisten op 25 Augustus 
officieel ten stadhuize te ontvangen. 

De heer R. Hanselmann, Postbeambter, te Davos Platz, 
vraagt ruil of koop van Nederlandsche nummerstempels, klein
rondstempels en balkstempels. 

Verschillende leden overhandigen den secretaris zegels voor 
de verloting op den aanstaanden feestavond, waarvoor hun 
door den voorzitter dank wordt gezegd. Tot vertegenwoordi
gers van den Bond voor het vereenigingsjaar 19331934 wor
den op voorstel van het bestuur benoemd de heeren Van den 
Berg, Broeders, Jacobs, ds. Loeff, t ' Sas en Smeulders. De heer 
Smoulders zal dit jaar daartoe nog geen voorstel doen, doch 
zou het beter vinden, dat volgend jaar de afgevaardigden zoo 
mogelijk uit de bestuursleden werden gekozen. 

De opmerking wordt gemaakt, dat op het Willem de Zwijger
zegel van 1% cent „Je maintiendray" met een y wordt ge
schreven. Geen der leden kan hiervoor een oplossing vinden. 

De vergadering gaat daarna in comitégeneraal. Na her
opening laat de heer Farret Jentink enkele interessante vlieg
brieven circuleeren en deelt de vergadering verschillende we
tenswaardigheden mede, o.a. dat vanaf 15 Juni en 1 Juli post
vervoer mogelijk is via de binnenlandsehe lijnen van de K.L.M, 
naar Berlijn, Parijs, Londen en Knocke. Na verloting en rond
vraag wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 
Candidaatlid. 

A. C. Forbes Wels, oudbeheerder P.T.T.museum te Bandoeng, 
Van Boetzelaerlaan 32, te Den Haag. (Voorgedragen door 
L. C. A. Smeulders, Breda). 

» » . « f c ^ k « * I ^^" album, bevattende een uitgezochte verzameling der EBPSIE ultgiftEn van 
n^ t V | i r i ^ ■ BritschE KDloniale zegels. Prijs f 135,—. Alle zegels zijn in uitmuntende cnnditie. 
' ^ l ^ ^ ^ ^ ^ l I j^jj album kan tegen bevredigende referentien op zicht gezonden worden. 

J. BIRD 
6 West Hill R o a d . 
I^ondon, S. W. IS. 

(26.) 
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Tentoanstelling en 
24e Philatelistendag 
2627 Augustus 1933 

Tentoonstelling. 
Gegevens betreffende de te hou

den tentoonstelling, ter gelegen

heid van het veertigjarig bestaan 
der Vereeniging en den Vier en 
twintigsten Nederlandschen Phila

telistendag op 25, 26 en 27 Augus

tus a.s., zijn te vinden onder de 
rubriek „Tentoonstellingen" in het 
nummer van 16 April 1.1. De heer 
J. Molenaar, Minister Nelissen

straat 50, Breda, zal gaarne uw

opgave van deelname ontvangen. 

■ 1893 ^ 1933 m^^^mm^^^^^^ 
Bedanken ingetrokken. 

84. Jos. Becker, Rechte Wienzeile 39, Wien IV. 
Overleden. 

398. F. J. H. Speetjens, te Breda. 
Adreswijzigingen. 

115. W. C. M. Chatrer, thans Nieuwe Haagdijk 29a, Breda. (I) . 
2. H. van Ginkel, thans Bavelschelaan 102f, Ginneken. (Van 

V naar II) . 
489. K. M. L. ter Horst, thans Pirah Estate, Lhosoekon 

(Atjeh). 
462. L. Kruijff, thans Van Norenborghstraat 38, 'sHertogen

bosch. (III). 
426. A. Rovers, thans Bootenmakersstraat 11a, Zaandam 

(Van V naar VII). 
196. J. C. J. W. de Jong, thans Jozef Israëlsstraat 44, Nij

megen. (Van III naar IV). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 31 Juli 1933, des avonds te 
8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

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

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Zaterdag 24 
Juni 1933, in hotel Krasnapolsky, te Amsterdam. 

Aanwezig 39 leden. De bestuursleden, de beeren Boeg en 
Zwolle, waren met kennisgeving afwezig. Ingekomen is een 
schrijven van den heer Van Brink als antwoord op enkele 
vragen, welke door de Vereeniging tot den hoofdredacteur ge
richt waren naar aanleiding van de plaatsing van een in
gezonden artikel in het Maandblad, waarin mr. De Beer 
aangevallen was. Besloten werd, hierover niet verder 
te spreken, daar deze kwestie nader op de eerstkomende ver
gadering van den Raad van Beheer zal behandeld worden. 

Als nieuw lid onzer Vereeniging werd aangenomen me
vrouw Erdmann. 

Voor de vacature van hoofd der secties NoordHolland, 
ZuidHolland en Utrecht vonden wij den heer W. W. Helm
holt bereid deze functie op zich te nemen. Tot ons genoegen 
kunnen we verder mededeelen, dat het boek van den heer 
Vellinga over stempels binnenkort het licht zal zien. 

Ten slotte een vraag aan onze leden: Wie heeft in boekje 
nr. 16 van zichtzending nr. 490 een 5tal losse zegels laten 
liggen, n.1. 3 van België, 1 van Bosnië en 1 van Italië? 

J. A, K. 
Aangenomen als lid. 

mevr. E. Erdmann, Oosterpark 61, Amsterdam, O. 

Adresveranderingen. 
M. Carsch, Minervalaan 81, Amsterdam, Z. 
J. E. Endert jr., K. P. C. de Bazelstraat 63, Bussum. 
J. Woudsma, Van Ostadestraat 1211, Amsterdam, Z. 

Mededeeling. 
In de maanden Juli en Augustus worden geen bijeen

komsten gehouden. 
De eerstvolgende vergadering heeft plaats op Zaterdag 

30 September 1933. 

Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: H. VAN RIEZEN, Westerkade 32bis, Utrecht. 

KORT VERSLAG der algemeene vergadering op Ditsdag 
27 Juni 1933, in hotel Riche, te Utrecht. 

Aanwezig 22 leden. Opening te 8.15 uur. De notulen vorden 
ongewijzigd goedgekeurd. De voorzitter wijst erop, dit dit 
de laatste ledenvergadering van dit vereenigingsjaar is. Van 
den heer Van der Woude circuleert een paartje Nederlaidsche 
vliegpostzegels van ƒ 4,50 met slechts gedeeltelijke mdden-
perforatie; van den voorzitter een gebruikte Nederlajdsch-
Indische luchtpostzegel van 40 cent met 30 cent opdruk hoog. 
Voorts circuleeren de sluitzegels voor den a.s. Philatel sten-
dag te Breda en de uitslag der Rijks-postzegelveiling.. 

In de vorige notulen werd bij den uitslag van den gehcuden 
landen wedstrijd verzuimd te vermelden, dat mr. Vuijstingh 
het op één na hoogste aantal punten verwierf voor zjn in
gezonden collectie Danzig. 

Besloten wordt, met ingang van 1 Januari 1934 te verga
deren in hotel De 1' Europe ä ƒ 3,60 zaalhuur per avond. Een 
aanbod voor gratis zaal in hotel ,,Noord-Brabant" kan niet 
worden aanvaard, daar de betrokken directie geen zekerheid 
kan geven, dat steeds deze zaal op eiken laatsten Dinsdag der 
maand voor de U. Ph. V. beschikbaar is. 

De omvangrijkheid der stads-sectie maakt splitsing hiervan 
noodzakelijk. Tot nieuw sectiehoofd wordt benoemd de heer 
H. F. van der Woude. 

De voorzitter brengt verslag uit over de maatregelen, 
welke tot dusverre zijn genomen in zake de zoekgeraakte 
zending der sectie Z. Deze zaak verkeert nog slechts in een 
begin-stadium en zal met de meeste nauwgezetheid worden 
voortgezet. 

Met groote waardeering verneemt de vergadering de mede
deeling, dat geen der 3 afgevaardigden ter algemeene Bonds
vergadering eenige vergoeding wenscht voor reis- en verblijf
kosten. Een voorstel, in den vervolge geen convocaties te ver
zenden voor de ledenvergaderingen, daar deze worden uit
geschreven in het Maandblad, kan niet worden aanvaard, als 
zijnde strijdig met art. 34b van het huishoudelijk reglement. 

Voor den landenwedstrijd Liechtenstein waren twee inzen
dingen. Het hoogste aantal punten verwierf de collectie van 
den heer Kaub; daarop volgde de niet minder fraaie inzending 
van den heer De Bruijn. 

Na de leden aangename zomermaanden te hebben toege-
wenscht, sloot de voorzitter te 9.30 uur de vergadering. 

H. V. R. 
Candidaat-lid. 

W. Alberts, Laan van Minsweerd 36bis, Utrecht. 
Adreswijziging. 

B. Macola wordt Via Cesare Battisti 6, Udine. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 28 Juni 
1933, in het „Gouden Hoofd", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 51 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
begroet de aanwezigen in deze nieuwe zaal. Een andere ex
ploitatie onzer voorgaande vergaderzaal maakt deze verhui
zing noodzakelijk. Aanwezig zyn ook de candidaat-leden, de 
beeren Keller, De Bree en Pheiffer. 
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Door den heer Boogaard zijn verschillende Amerikaansche 
tijdschriften voor de bibliotheek geschonken. Bovendien heeft 
de bibliothecaris door voordeeligen aankoop nog een belang
rijke aanwinst gekregen. De heer Kramers verrijkte het falsi-
ficatenalbum; de heer Scharrenburg de verloting. De voor
zitter zegt den diversen schenkers dank en deelt daarna mede, 
dat van het Maandblad ook een collectie zegels is ontvangen. 

Wegens wanbetaling worden geroyeerd de nummers 439, 
127, 201 en 321. 

De notulen der voorgaande vergadering worden onder dank
zegging aan den tweeden secretaris gearresteerd. Ter rond
gang is aanwezig een 15-tal tijdschriften der bibliotheek. De 
ledenverkiezing levert op 43 stemmen vóór, 3 blanco en 3 van 
onwaarde. De beeren D. Keiler en E. R. A. de Bree worden 
hierna door den voorzitter op de gebruikelijke wijze ge
ïnstalleerd. Bü de verloting krijgt de heer Laros den eersten 
prijs. Na de veiling krijgen bij de rondvraag de beeren 
Goudswaard en Michon nog het woord, waarna de voorzitter 
onder dankzegging voor de opkomst sluit. J. N. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
230. W. P. Jansen, Transvaalstraat 42, Leeuwarden. 
606. G. P. M. van Ree, Oude Rijn 18, Leiden. 
255. W. den Hengst, Jacob Marisstraat 24, Amsterdam, W. 
166. D. Keiler jr.. Populierstraat 28, Den Haag. 
516. C. Kars, Graaf Florisstraat 25a, Rotterdam. 
84. E. R. A. de Bree, Bezuidenhout 30, Den Haag. 

D. 395. H. P. Reus, Noordhoveweg 6, Dordrecht. 
Jeugdlid. G. Veldhuijzen, Stooplaan 26, Dordrecht. 
(De laatste drie onder voorbehoud van reclame). 

Geroyeerd. 
439. H. van der Ploeg, Leeuwarden. 
127. P. B. Hallema, Boksum. 
201. P. C. Smeets, Nijmegen. 
321. G. Nakken, Voorburg. 

Bedankt. 
D. 395. J. H. E. Muijs, Dordrecht. 

Candidaat-Ieden. 
Tj. Schrader, Transvaalstraat 6, Leeuwarden. 
J. H. W. Pfeiffer, Gemeentehuis, Soerabaja. (Voorgesteld door 

Servaas Smits). 
Edward Röntgen, musicus, Nicolaïstraat 91, Den Haag. (Voor

gesteld door D. J. Gerbrands). 
Adresveranderingen. 

D. 140. H. van Aken', Leerambachtstraat 13 zw., Dordrecht. 
D. 165. R. Haringcarspel, Bosboom Toussaintstraat 81 zw., 

Dordrecht. 
603. A. Henriquez de Granada, Van Imhoffstraat 22, Den 

Haag. 
69. J. van Sillevoldt, Lunteren. 

236. F. van Heugten, Schenkkade 213, Den Haag. 
111. dr. F. Emmerling, Tomatenstraat 154, Den Haag. 
191. A. J. van Ree, Abr. Kuijperlaan 84a, Bergpolder, Rot

terdam. 
125. P. G. Melsert, Dibbetsstraat 6, Den Haag. 
618. E. van Gemund, Ligusterstraat 27, Den Haag. 

71. dr. H. J. van Opstall, Nijverheidsstraat 1, Enschedé. 
224. K. W. van Eijbergen, Jozef Israëlslaan 35, Den Haag. 
307. W. Proper, stationchef N. S., Kruiningen-Ierseke. 
499. K. F. E. Karthaus, Kopenlaan 2, Semarang. 
470. A. Goudswaard, Delfgaauwstraat 28a, Rotterdam. 
203. J. Gaanderse Mzn., Dijkstraat 113a, Rotterdam. 
433. F. W. Naujoks, Wilhelminastraat 77, Den Haag. 
487. A. van Lith, Bankastraat 121, Den Haag. 
392. J. Trippenzee, Munnikenstraat 38, Leiden. 
635. A. Molenaar, Emmakade 58, Leeuwarden. 

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

op Woensdag 26 Juli 1933, in het „Gouden Hoofd", Groen-
markt, Den Haag. 

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

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

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

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

Vergadering af deeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den 2en Maandag der 
maand: 7!4 uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 28 Juni 
1933, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 19 leden. Na opening van de vergadering door den 
voorztiter, worden de notulen der vorige vergadering gelezen 
en goedgekeurd, waarna mededeeling volgt van de ingekomen 
stukken. De candidaat-leden F. Adamse en W. J. van der Zwan 
worden als leden aangenomen. Hierna brengt de voorzitter ter 
sprake den wedstrijd, welke zal worden gehouden in April 1934 
met de zegels van Argentinië. Besloten wordt, dat zoowel voor 
de meer- of vergevorderden als voor de minder gevorderden 
hiervoor elk drie prijzen, n.1. ƒ 5,—, f 3,— en ƒ 2,— zullen 
worden beschikbaar gesteld, terwijl tevens wordt bepaald, dat 
door de commissie voor de keuring hiervan zal worden uit
gemaakt, wie van de inzenders tot de meergevorderde dan wel 
tot de mindergevorderde zullen moeten worden aangemerkt. De 
beeren Van Tongeren en Feddema worden bereid gevonden, 
om als leden op te treden van de commissie voor het nazien 
der rekening van den penningmeester. Naar aanleiding van een 
vraag van den heer Te Winkel deelt de voorzitter mede, dat, 
te beginnen met September a.s., de zendingen zegels alleen 
tegen ontvangstbewijs zullen worden afgegeven. Hiertoe zal 
aan elk lid een speciale kaart worden ter hand gesteld. 

Nadat de gebruikelijke verloting ondei* de aanwezigen heeft 
plaats gehad, sluit de voorzitter de vergadering. C. R. 

Nieuwe leden. 
83. W. J. van der Zwan, Van Galenstraat 94, Zwolle. 
84. F. Adamse, Spoorwegstraat 80b, Arnhem. 

Bedankt met 1 September 1933. 
13. J. Jansen Heijtmajer, te Zaandam. 

107. mevr. L. van Rijn Prins, te 's-Gravenhage. 
109. W. Bogtman, te Haarlem. 

Adresveranderingen. 
82. W. C. Maas wordt Röellstraat 15, Arnhem. 
92. J. A. M. J. de Hoog wordt Huize 't Hofke, E 402, Eefde. 

106. M. Carsch wordt Minervalaan 81 II, Amsterdam, Z. 
Bekendmaking. 

In Juli en Augustus worden geen vergaderingen gehouden. 

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

ONDERLINGE RUILAVOND op Dinsdag 13 Juni 1933, des 
avonds te TA uur, in restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Ofschoon in de maanden Juni, Juli en Augustus geen ver
gaderingen worden gehouden, was men van meening eens een 
ruilavond te kunnen houden; dit is gebleken een succes te zijn. 
Niet minder dan 21 leden woonden deze bij, en nadat een paar 
verkoopingen en verlotingen hadden plaats gevonden, kwam 
het ruilmateriaal voor den dag. Naar het zich zoo liet aanzien, 
verwisselden heel wat zegels van eigenaar en bleek dus, dat dit 
nog wel eens weer te probeeren valt. 

Allen werd daarna door den voorzitter nog eens een prettige 
vacantie toegewenscht en bleef men nog geruimen tijd bijeen. 

L. W. I. 
Adresverandering met 1 Augustus. 

P. Jorissen P.C.zn. van Hallstraat 33 naar Laan Copes van 
Cattenburch 50, Den Haag. 
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Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secr.: H. WEIJENBERGH, Oranje-Nassaulaan 26, Overveen. 

Bedankt als lid. 
101. H. Eken, te Haarlem. 

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

BEKNOPT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maan
dag 26 Juni 1933, in restaurant „Suisse". 

Aanwezig 24 leden. Als afgevaardigde naar de Bondsver
gadering en zijn eventueele plaatsvervanger worden gekozen 
de beeren K. F. Kielman en S. S. Ongering. 

Een licht gestempeld 15 cents weldadigheidszegel 1926 met 
staand watermerk wordt ten bate van de kas verkocht en 
brengt ƒ 2,50 op. Na de pauze houdt de heer dr. D. H. Wachters 
een leerzame en interessante causerie over het tweede gedeelte 
van de zegels van Uruguay, aan de hand van zjjn zeer gespe
cialiseerde wetenschappelijke verzameling. Na het applaus, dat 
volgde, betuigt de voorzitter dr. Wachters dank voor zijn 
keurig exposé. 

De voorzitter vestigt er ten slotte nog de aandacht op, dat 
de eerstvolgende vergadering is bepaald op 30 Augustus, 
Hierna sluiting. J. v. d. W. 

Adreswijziging. 
168. S. Schagen, Heereweg 55a, Groningen. 

Vergadering. 
In Juli geen vergadering. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 26 Juni 
1933, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", Vrijt
hof, te Maastricht. 

Aanwezig 20 leden. Opening vergadering door den voor
zitter. Voorlezen notulen en goedkeuring. Bij de ingekomen 
stukken is een schrijven van den heer Postma uit Roosendaal, 
lid van „Breda", die bericht het slachtoffer te zijn geworden 
van prof. Lemmens te Soignies (België), lid van onze Ver-
eeniging, die hem voor circa 5000 fr. valsche zegels in ruil 
heeft toegezonden. Wijl van verschillende zijden klachten 
binnenkomen over genoemden „prof", wordt op voorstel van 
het bestuur besloten dit lid te ontzetten. 

De heer Houbers laat twee kopstaande opdrukken van de 
portzegels 5 cent op 1 cent van Nederland circuleeren, welke 
van een garantiestempel z^'n voorzien. De heer Wesly, candi-
daat-lid, wordt met algemeene stemmen tot lid aangenomen. 
Hierna de gratis-verloting en na eenige kienpartyen sluiting 
van de vergadering. J. H. 

Ontzet (zie verslag hierboven). 
67. prof. Lemmens, Soignies (België). 

Bedankt. 
75. Jos. Maussen, Nieuwstraat 22, Maastricht. 

Nieuw lid. 
75. Emile Wesly, Parkweg 8, Maastricht. 

Bekendmaking. 
In de maanden Juli en Augustus zullen geen bijeenkomsten 

worden gehouden. De eerstvolgende bijeenkomst in September 
zal per con\ocatie worden bekend gemaakt. 

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

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden Vrijdag 23 Juni 
1933, in de zaal van den heer Van Weelde, Den Helder. 

Te 9 uur opent de waarnemend voorzitter met een kort 
woord van welkom de slecht bezochte vergadering. De notulen 
der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd. Enkele ingekomen stukken worden voor kennis
geving aangenomen. Mededeeling wordt gedaan, dat de heer 
Verwijnen, die de vorige vergadering de functie van voorzitter 
in beraad wilde houden, heeft medegedeeld, dat hij de benoe
ming niet kan aanvaarden. De waarnemend voorzitter verzoekt 
hedenavond tot een oplossing te komen. Dit gelukt evenwel 
niet, en blijft de toestand zooals deze nu is. Met een benoeming 
als vertegenwoordiger is het al niet veel beter. Besloten wordt 
den afwezigen heer Quant hiervoor aan te zoeken, en wordt 
eveneens de heer Polling benoemd. 

De heer Van Wijngaarden heeft medegedeeld, dat hij door 
het vele afwezig zijn zich genoodzaakt ziet, als beheerder van 
het ruilboek te bedanken. De heer De Snaijer wordt bereid 
gevonden deze functie over te nemen. 

De maand-verloting brengt wederom twee gelukkigen. Hier
mede is het officieele gedeelte afgeloopen en wordt verder de 
avond gezellig doorgebracht. J. G. J. P. 

Bedankt. 
A. de Graaf. 

Adresverandering. 
L. F. Klaassen wordt Singel 95, Den Helder. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 28 Juli 1933, in het gewone ver

gaderlokaal. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 26 Juni 1933. 
Na de opening worden de notulen voorgelezen en goedge

keurd. De ingekomen stuken worden voor kennisgeving aan
genomen. De heer Seebo wordt als lid toegelaten. Bij de rond
vraag brengt de heer Closset een ruilkwestie ter sprake. Hij 
heeft ook zijn verzameling Nederland en Koloniën ter bezich
tiging medegebracht. Bii den wedstrijd over zegel Nederland 
nr. 9 krijgt de heer Closset den eersten prijs. Als slot is 
een gratis verloting en kienen. P. S. 

Nieuw lid. 
H. Seebo, Hazenkampstraat 101, Rumpen-Brunssum. 

Candidaat-lid. 
J. J. Voshol, Akerstraat 148a, Hoensbroek. 

Bedankt. 
W. Linssen, Rumpen. 
J. Putz, Heerlerheide. 

Bekendmaking. 
In Juli en Augustus zullen geen vergaderingen plaats 

hebben. 

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

Mededeeling. 
In de maanden Juli en Augustus vindt geen vergadering 

plaats. 

♦ Philatelisten^ wekt Uw omjeorganiseerde kennissen, 
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging 
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'sHertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: F. F. G. SCHEEFHALS, Kempenlandstr. 17, 'sBosch. 

KORT VERSLAG der maandelijksche vergadering van Zondag 
11 Juni 1933, geliouden in liotel Central, 'sHertogenbosch. 

Te 3.15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de 
15 aanwezige leden en 2 genoodigden, n.1. de heeren T. C. Rath 
en H. A. Holraken, beiden te Veghel, van harte welkom. De 
notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onver
anderd goedgekeurd en vastgesteld. De ingekomen stukken 
worden alle voor kennisgeving aangenomen, behoudens een 
schrijven van den heer J. D. van Brink met toegezonden par
tijtje ongebruikte zegels, als aandeel der „nieuwe uitgifen", 
welke onder dank worden aanvaard en voor de verloting 
worden bestemd. Hierna neemt de gratisverloting een aan
vang, waarvoor weder diverse mooie zegels ter beschikking 
worden gesteld. 

De voorzitter sluit te 3.45 uur deze vlot verloopen verga
dering en deelt nog mede, dat de heeren Rath en Holraken met 
1 October a.s. als lid tot onze Vereeniging wenschen toe te 
treden. F. F. G. S. 

Adresverandering. 
A. Benink, Van der Venstraat 3, 'sHertogenbosch. 

Bekendmaking. 
In de maanden Juli, Augustus en September geen verga

dering. 
Vergadering. 

De datum der a.s. Octobervergadering zal nader worden 
bekend gemaakt in het Maandblad van 16 September a.s. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 26 Juni 1933. 
Na opening door den voorzitter en een woord van welkom 

tot den heer Teunissen van Beek en Donk, die als introducé 
de vergadering bijwoont, worden de notulen goedgekeurd. Het 
voorstel tot gedeeltelijke restitutie van de korting op den 
rondzenddienst aan de deelnemers, wordt wegens afwezigheid 
van den penningmeester, die wegens ongesteldheid bericht 
van verhindering had gezonden, tot een volgende vergadering 
uitgesteld. 

Uit de vergadering kwam de wensch naar voren, dat de 
kavels van de rijksveilingen kleiner zouden worden samen
gesteld. Bij de grootte van thans is het voor gewone verzame
laars nagenoeg ondoenlijk in te schrijven, zoodat alleen de 
handelaren van deze veilingen kunnen profiteeren. Een des

betreffend schrijven zal door den secretaris aan het hoofd
bestuur der P.T.T. worden gezonden. 

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op den 
laatsten Maandag in September, dus op 25 September. Daar 
geen persoonlijke convocaties worden verzonden, gelieven de 
leden, ook de buitenleden, dezen datum te noteeren. In het 
Maandblad van Augustus zal nog aan deze vergadering her
innerd worden. Voor deze vergadering is als wedstrijd uit
geschreven de Nederlandsche zegels Yvert 1933 nrs. 199 t.m. 
206 en idem 227 t.m. 229. Als juryleden zullen ditmaal fun
geeren de heeren Mulder en Van Schijndel. Inzendingen kun
nen bij een van deze heeren en ook ter vergadering worden 
ingeleverd, ongeteekend, doch vergezeld van naamkaartje in 
gesloten enveloppe. Na sluiting van het officieele gedeelte 
bleef men nog geruimen tijd bijeen voor het ruilen van 
zegels. C. G. K. 

Candidaatlid. 
A. J. H. Teunissen, onderwijzer. Donk C 127, Beek en Donk. 

Vergaderingen. 
De maandelijksche vergaderingen in Juli en Augustus wor

den niet gehouden. De eerstvolgende bijeenkomst zal plaats 
vinden op Maandag 25 September 1933, des avonds te 9 uur, 
in de kleine bovenzaal van hotel „Het Oud Stadhuis", te 
Helmond. 

ADVERTENTIEN. 

Prijs dezer advertenties; 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Poitx. wordtn niet in betmling gen. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

Te koop aangeboden pl.m. 16000 zegels van 
NEDERLAND EN NED.INDIË, 

afgeweekt, gesorteerd en gebundeld, per 100. 
Inlichtingen bij A. W. BRAVE A. B.zoon, 
Adm. de Ruyterweg 128, Amsterdam, W. 

Antwoordporto bijvoegen! (275) 

Nederland en Koloniën, 
gebruikt en ongebruikt, typen, tandingen, 

Ver onder alle prijslijsten, in prima kwaliteit, 
koopt U bij: 

VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 
Keizerstraat hoek Visschersdijk, 

R'dan). ZENDT MANCOLIJSTEN.(232) 

ï:%ZZ'^jr^t.^Z^:tlTJ Ä '̂̂  l^rP "f"''^""^gewaagd. Post
om aan te vullen, 198 paren en 41 enkele ex.; StUKKen VÜH Nederland 611 KolO
op enkele na, alle ongebr, w.o. vele roltan niën, VUntstemvels en prima Mlo
dingen, nominaal r 58,73 plus Mebus 1 10,35. ■ " J_  
Bod gevraagd. D. C. PARAIRA, Sarphati
straat 143, Amsterdam, C. (273) 
POSTZEGELBEURS, DEN HAAG. 
Het bestuur deelt mede, dat van 
heden af de beurs wordt gehouden in 

Café „ H e t G o u d e n H o o f d " , 
des Zaterdags van 1>'o  5 uur. 

(voorheen »Hollandals«) 

waar, mooi afgestempeld, tot 1896. 
Offertes No 264 bureau v. d. Wad. 

VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 
KEIZERSTRAAT hoek Visschersdijk, 

Rotterdam, levert tegen zeer billijke prijzen 
Europa en Overzee. Speciaal adres voor H.H., 
die typen, enz. verzamelen. Zichtzendingen tegen 

Trefpunt voor verzamelaa r s . (278) referentien. Levering volgens mancolijsten.l23l 

Voordeelige aanbieding van zeldzame Iritscbe Koloniale Zegels. 
BRITSCHHONDURAS, 50 c , ongebr., Yvert 

nr. 25 ƒ56,— 
KAMEROEN, 1 d., ongebr., Yv. nr. 27c - 13,— 
KAAP DE GOEDE HOOP, 1/-, ongebr., Yv. nr. 6 - 30,— 
IDEM, 1/-, ongebr., Yv. nr. 6bc - 38,— 
IDEM, Eng. Boeren-oorlog, complete series van 

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

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

BR.-OOST-AFRIKA, 10 rs., ongebr., Yv. nr. 105 ƒ 15.-
IDEM, 20 rs., ongebr., Yv. nr. 148 - 22,-
NATAL, 5/-, de drie kleuren, postfrisch, Yvert 

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

Mijn special i te i t : ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle uitgiften. 
Zichtzendingen worden op aanvraag naar alle deelen der wereld toegezonden. 

T . A L L E N , 5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. 
(247) 
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A l l é é n p l a a t s i n g 
bij v o o r u i t b e t a l i n g . 

G E V R A A G D TE KOOP OF IN RUIL: 
Plaatnummers van Ned.-Indië bij de koersee-
rende plaatdrukzegels (palm-type1 en daarvan 
vervaardigde hulpuitgiften, alsmede bij de Jubi-
leumzegeis 1923 in alle tandingen, liefst in paren 
van 5e en 6e zegel van onderste zegelrij, door 
H . C ramer , Pauwenlaan 39, den Haag. (180) 

I J i n P voor Philalolislische Literatuur 
U I U u van Nederland en Koloniën, 

door 
M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 
Volledige opgave van Handboeken, enz. en 
Artikelen verschenen in vier talen over de 
Afstempelingen, Boarfrankeeringen, Port-
zeqels . Poststukken, Postzegels, Tandingen 
en Vervalschingen van Nederland en Koloniën. 

P r i j s f 2 , — 
Bestellingen met vooruitbetaling aan M. J. van 
Heerdt-Koiff, Eemnesserweg 91, Baarn. (245) 

T E KOOP GEVRAAGD: W. v. O.-zegels 
van Ned. (5 c , 6 c , 12V2 c.); 12V2 c. Vre-
deszegel; Curasao, Suriname en Ned.-Indië, 
W. V. O.-zegels; alles gebruikt, per 100 stuks 
of meer. — Prijsopgaaf aan P GORDON, 
Kortekade 24a, Rotterdam. Aanbiedingen met 
fancy-prijzen worden niet beantwoord. (277) 

RUIL GEVRAAGD: 
Nederland en Koloniën, gebruikt en onge
bruikt, in typen en tandingen, betere soorten. 
Kan geven, ook in meerdere ex., voorn. 
Cura9ao. Mancolijst verzocht. M. Ph. VAN 
R O M O N D T , Weimarstraat 143, Den Haag. 
Lid Ned. Ver. v. Postzegelverz. No . 136. (272) 

VB I L r l N C E N . 
Hiervoor worden orders door mü 
waargenomen, tegen billijke provisie, 
van verzamelaars, die niet in de ge
legenheid zijn deze zelf te bezoeken. 
DE KWALITEIT wordt door mü 

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

ROTTERDAM. (226) 

Zomer-Aan bieding. 
Ned.-Indië, luchtpost nr. 1-5, alsmede 1 gld. 

Java-Australië, ongebr ƒ 3,75 
Egypte 1888, taxe nr. 14, ongebr. . . - 9,— 
Belg.-Congo 1908, nr. 49, ongebr. . . - 4,50 
Sicilië 1858, 10 gr., nr. 22, ongebr. . -12,50 
Spanje 1905, 1 p., nr. 233, ongebr. . . - 8,— 
Rusland, Levant 1866, nr. 5, pr.-ex. 

op briefstuk - 4,75 
Tobago 1886, ^ op 6 p., nr. 28, ong. - 5,— 
Kaap de Goede Hoop 1900, Boeren

oorlog, nr. 1, 2—4, ongebr - 30,— 

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) 

POSTZEGELCENTRALE N.V. 
A f d e e l i n g V e i l i n g e n , 
Organisator R. BOEKEMA. 

Medio October zal door ons een 

POSTZEGELVEILING 
te Rotterdam worden gehouden. 

Vakkundige en juiste besctirijving wordt gegarandeerd. 

^Ettr Vroegtijdige inzendingen ten zeerste aan te 
bevelen, opdat wij gedurende de zomermaanden 
Uw zegels zorgvuldig kunnen bewerken. Op be
langrijke inzendingen wordt gaarne v o o r s c h o t 
gegeven. 

POSTZEGELCENTRALE N.V. 
Dir. M . V A N DE WERKE, 

Coolsingel 6 3 , Telef. 11017, Rotterdam. — Postbox 8 7 6 . 
(279) 

Nu een vakman in een postsegelblad 
de prijzen van den nieuwsten Korteweg-
cjitalogus critiseert, sal de prijzen-oorlog 
wel uitbreken. Al wordt die catalogus 
ook spottend de rebus-catalogus genoemd, 
sal m.i. de ter perse sijnde handelaars
catalogus den eerstgenoemdcn toch wel 
niet geheel verdringen, daar de uitgave 
versorgd is. 

Prijzen vaststellen eischt jarenlange 
praktijk. Met meerdere prijzen zijn wij 
het dan niet eens. Een opvallend prijs 
verschil is b.v. de proef van den port 
zegel van Ned.-Indië in de gekozen kleur. 
Be No. 1 6 (et), in 1932 op f 126,-
geprijsd, kost in 1933 slechts f 15,— 
Inderdaad goedkoop, en zoo is er meer 
dat bepaald te geef is. Trots het over 
stelpend aantal veilingen hier in Holland, 
zijn de oudere postzegels van Nederland 
en zijn Overseesche gewestenprijshoudend. 
Wij mogen dus uit ondervinding spri 
ken, indien wij adviseeren: koopt, nu 
het huidige tijdstip nog gunstig is en 
het nationaal verzamelen baan breekt. 

Waarschijnlijk m,oet U uzelf beperken 
in Uw luxe uitgaven; tracht dan Uw 
land en zijn Koloniën te completeeren. 

Wij kunnen U daarbij behulpzaam 
sijn, door het beste voor zoo weinig 
mogelijk geld. 

Uit voorraad kunnen wij leveren, op
geplakt in een nieuw K.B.-album, 621 H. 
1933, 600 prima gave gegarandeerd echte 
postzegels van Nederland en Kolonien, 
voor slechts f ö5, —. 

Voor gevorderde verzamelaars stelden 
wij iets heel bijzonders samen, n.l. het 
lot „Nationaal No. I". 

Wij hebben zorg gedragen, dat al 
onze vorige aanbiedingen glansrijk zijn 
overtroffen. U behoeft dan ook niet ver
baasd te zijn, indien U er een of meerdere 
PRIMA zeldzame zegels in aantreft, 
zoodat U zich afvraagt: hoe is dit 
mogelijk? Met depreciatie heeft dit niets 
te maken. 

Waarom wij dit leveren voor dezen 
excepiionneel lagen prijs, is wijl wij den 
import van de buitenlandsche roofuit-
giften wenschen tegen te gaan; vandaar 
dat wij BENEDEN engros-prijs direct 
aan verzamelaars leveren. 

Het lot „Nationaal No. I" is uit 
eigen voorraad samengesteld, dus goed, 
heeft een waarde van ruim f 56, — , 
volgens den Korteweg-catalogus 1933, 
en wordt U franco aangeteekend toe
gezonden voor slechts f 12,50. 

Wij behouden ons het recht voor, niet 
meer dan een lot aan lederen verzame
laar af te geven, aangezien het aantal 
beperkt is. 

PIERRE VOS, 
Obrechtstraat 330, Den Haag. 
Telefoon 336674. Giro 133631. (276) 
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PATIALA. 
Hetgeen hierboven voor Nabha werd medegedeeld, geldt 

ook voor dezen staat. Hier betreft het de postkaarten, enkel 
en dubbel, van 9 p. donkergroen. 

PERZIE. 
Als gevolg van de muntverandering verschenen twee nieuwe 

briefkaarten, en wel van 10 din. blauw op groenachtig karton 
voor binnenlandsch gebruik en van 90 d. rood op blauw voor 
het buitenland. In den stempel de sjah in uniform naar 
links (borstbeeld). 

RUSLAND. 
Uit Berlijn verneem ik het verschijnen van groote hoeveel

heden in vele papiersoorten, voor propaganda bestemde brief
omslagen van 15 kop, olijfgroen (3 koppen) zonder tekst 
tussehen wapen en stempel. Men wil daar alleen onderscheid 
maken tussehen de omslagen op papier zonder druk aan de 
binnenzijde en die met blauwe kringen van binnen, en noemt 
mij nr. 9 en 10 zonder en nr. 9, 10, 11, 19, 21, 22, 23 en 24 
met druk aan den binnenkant. Tegelijkertijd zijn ten gevolge 
van portverhooging in gelijksoortige uitvoering omslagen ver
schenen van 20 kop. bruin (boer). Voorloopig zag men deze 
nog maar op wit papier, van binnen met violetbruine ringen 
bedrukt en met de propagandanummers 31, 36, 47, 48, 49 en 
51. De uitvoering is zoowel wat druk als snede betreft uiterst 
slecht, zoodat verschillende afwijkingen voorkomen. 

Ook bij de briefkaarten is het eind van de propaganda nog 
niet te zien. Bij de kaarten van 10 k. rood (arbeider) is vanaf 
nr. 188 een nieuwe tekst in het Russisch en Esperanto aan
gebracht en zijn de adreslijnen 85 mm. lang geworden. De 5e 
is dik onderstreept. Vanaf nr. 197 hebben de meeste kaarten 
bovendien nog een 3 mm. dikke en 65 mm. lange roode streep 
boven tekst en wapen, waarvan de bedoeling nog onduidelijk 
is. Gezien zijn de nrs. 188, 190, 191 tot 204. 

TRAVANCORE. 
De loopende dienstbriefkaart van FIVE CASH donkergroen 

heeft wegens algemeene tariefsverhooging een éénregeligen, 
zwarten, primitieven opdruk 6 c. bekomen. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
De omslagen van 1}4 c. bruin op wit en van 3 c. violet 

verkregen een nieuw watermerk U. S. 1933. Te melden is 
ook nog dat kruisband nr. 30 van 1% o., bruin in formaat f 
verschenen is. . 

NEDERLAND. 
De Lilliputters trekken het geheele land door en overal 

heeft de dwerg Lucien Faron het zeer druk, de op zijn minia
tuurpostkantoor afgegeven correspondentie met een specialen 
stempel te vernietigen. 

Voor de afbeelding van den stempel verwijzen wij naar het 
Meinummer; overal staat nu de plaatsnaam boven in den 
dubbelring en „LILLIPUT" onderin, in het bovenste segment 
SCHAEFER'S, in het onderste SPROOKJESSTAD. 

Lilliput was: 
te * Nijmegen van 29 April t.m. 7 Mei; 
te * 'sGravenhageDierentuin van 13 t.m. 28 Mei; 
te * Utrecht van 3 t.m. 11 Juni; 
te * Haarlem van 17 t.m. 25 Juni; 
te * Alkmaar van 29 Juni. 
Als de zaken zoo goed blijven gaan voor den heer Schaefer 

c. s. hebben de stempelverzamelaars een speciaal Lilliput
album noodig! 

* Maastricht. Op het tijdelijk postkantoor der Tweede Ne
derlandsche Bouwmaterialen Tentoonstelling was van 24 Mei 
t.m. 5 Juni 1933 een dubbelringstempel in gebruik met in
schrift * MAASTRICHT * TWENBOUTEM 1933 * 

Uit de „Mededeelingen P.T.T." namen wij het volgende over: 
16 April 1933 opgeheven hulppostkantoor ApeldoornDe 

Eendracht en gevestigd een postagentschap van den zelfden 
naam. 

16 April 1933 gevestigd agentschap ApeldoornArnhemsche
weg. 

1 Mei 1933 gevestigd postagentschap NijmegenVoorstads
laan en opgeheven agentschap NijmegenWaterstraat. 

Het op 10 Februari 1933 opgeheven postagentschap Delft
Den Hoorn is 29 Mei 1933 heropend. 

Het postagentschap DeventerWorp is 1 Juni 1933 gesloten, 
doch vermoedelijk nog niet definitief opgeheven. 

Als gevolg van dienstorder 190 dd. 22 Maart 1933 (zie Mei
nummer) toonde de heer Van Bemmel ons een kaart, geadres
seerd naar het onder de postbestelling Haarlem vallend ge
deelte van Heemstede. Op deze kaart was de plaatsnaam 
Heemstede overstempeld met een 37 mm. langen kantoor
naamstempel HAARLEM in violetten inkt, verder was er 
nog een omlijst 3regelig violet stempel Laat Uwe stukken / 
adresseeren / „POST HAARLEM" op geplaatst. 

NED.INDIE. 
In vervolg op het medegedeelde in het Maandblad van 16 

Februari j.l. schreef dr. Borel aan den heer Benders: 
Alle correspondentie per luchtpost moet door den afzender 

voorzien worden van een blauw strookje; waar dit niet is 
gedaan plakken de groote kantoren een dergelijk strookje op, 
terwijl sedert Januari 1931 daarvoor door de groote kantoren 
een stempel in blauw m.et uitgespaarde witte rand en in
schrift PER LUCHTPOST / PAR AVION wordt gebruikt. 

Deze stempels zijn het eerst verstrekt aan BataviaCentrum 
en Medan, later nog uitgebreid o.a. met Soerabaja. 

Het s.S. „NieuwHolland" van den JavaAustraliëdienst der 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij heeft gedurende April 
en Mei j.l. als „drijvende tentoonstelling" dienst gedaan. De 
aan boord geposte stukken werden vernietigd met een violet 
stempel, type enkelring 50 mm. doorsnede en met omschrift 
POSTED ON BOARD FIRST AUSTRALIAN EXHIBITION 
SHIP TO THE EAST '■, in het midden in een verkorten balk 
ROYAL PACKET NAVIGATION CO, in het bovenste seg
ment in kloeke letters T.S.S. / NIEUW HOLLAND, in het 
onderste APRILMAY, 1933 / Route: Australia, Java, / Sin
gapore, Sumatra / and return. 

SURINAME. 
Op het postkantoor te Paramaribo is een Kragstempel

machine in gebruik gesteld. De heer Benders ontving een af
druk van 10.5.33, hetgeen de eerste dag zou zijn, als aan
komststempel op de achterzijde van een brief uit Nederland. 
Violette inkt, datumstempels met 3 dubbelkruisen onderin als 
in de handstempels en 6 horizontale lijnen daartusschen. 

Vriendelijk dank aan de beeren D. Bastenhof, J. van Bem
mel, dr. Benders, dr. Borel, dr. Van der Breggen, A. W. Brave, 
E. C. Belmonte, J. Hermans en A. van der Willigen voor de 
toezending der nieuwe stempels enz. 

■)! * 

H 

Bezig zijnde met het opstellen van een nieuwe lijst van de 
stempels van de postagentschappen, mis ik gegevens over de 
stempels van de agentschappen: AmsterdamMiddenweg, Gro
ningenPrinsesseweg, EindhovenGestel, AmsterdamVan Lim
burg Stirumplein, en ArnhemGraaf Ottoplein, alle reeds op
geheven. Kan iemand mij soms inlichten? Liefst had ik de 
stempels even ter inzage; zoowel dagteekening als naam
stempels zijn mij onbekend. Wie kent van ArnhemZaslaan 
een stempel met 12uursindeeling ? 

A. W. BRAVE A.B.zn., 
■ Adm. de Ruijterweg 128, Amsterdam, W. 

Postzegel-Tentoonstelling Breda 
♦ op 26 en 27 Augustus 1933. ♦ 
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NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Rotterdam. 
. Een 2K cents-afdruk werd bekend in het de vorige maand 
afgebeelde type, echter met volgorde jaar-dag-uur in den 
datumstempel. 

Francotyp. 
Machine 177 IIL 
Ruys' Handehvereeniging, kantoor Utrecht, gebruikt thans 

eveneens een reclame links van den datumstempel, en wel de 
bekende gebogen pijl met: Francotyp / FRANKEERING, enz. 
Een zelfde cliché als bij machine 160 II. 

Machine 193 XVI. 
Ruys' Handelsvereeniging, Amsterdam, gebruikt sedert kort 

het vierregelig reclamestempel: Adresseer met Adressograph, 
Frankeer met Francotyp, overeenkomende met 160 VI. 

Machine 199 III. 
De Hollandsche Kleefmachinefabriek nam sedert begin Juni 

een nieuw reclamestempel links van den datumstempel op 
met: VOOR ELK / PLAKWERK / IS „SALICUM" / HET 
MERK! (in rechthoek). 

Machine 203 V. 
Van eind Juni komen van deze machine afdrukken voor 

met dezelfde Treffers-reclame links van den datumstempel, 
als die welke in de nieuwe Handelsblad-machine 413 gebruikt 
wordt. 

Machine 355. 
Model C4B, voorheen demonstratiemachine bij Ruys' H.V 

te 's-Gravenhage, kwam thans in gebruik bij de N.V. Ban-
doengsche Kininefabriek, bijkantoor Amsterdam. Tusschen de 
stempels een inlander achter den ploeg met een karbouw op 
de sawahs aan den voet van drie bergen. Erboven: ARATRO 
ET QUINA. 

Machine 369 V. 
De tijdelijke machine, welke in de plaats van de vermoede

lijk defect zijnde gewogne 369 gebruikt werd en die in het 
vorig nummer beschreven werd, blijkt ook te hebben gestem
peld met den bekenden tekst Sanoplast, links van den datum
stempel. 

Machine 386. 
Sedert begin Juni in gebruik bij Ruys' Handelsvereeniging, 

kantoor Groningen. Tusschen de stempels het gewone twee-
regelige handelsmerk en links van den datumstempel den 
tekst; RHV / Carbon Papier / Geeft den doorslag. Model C3. 

Machine 409 I-IÏ. 
Model C3B, sedert Juni in gebruik bij de N.V. Wollen-

stoffenfabrieken van L. E. van den Bergh te Tilburg. Tusschen 
de stempels: N.V. / WOLLENSTOFFEN / FABRIEKEN / 
VAN / L. E. v. d. BERGH. Links van den datumstempel bij 
type I in vierkant: UNI KAMGARENS / EN FLANELLEN / 
VOOR HEEREN / (diagonaal:) DAMESSTOFFEN / ZON- / 
EN ZEE- / ECHTE KLEUREN. Type II: WOLSANA FLA
NEL / (afb. 2 schapen) / WETTIG GEDEPONEERD. 

Machine 411. 
In gebruik bij de N.V. Hollandsche Kunstzijde Industrie, 

Breda. Tuschen de stempels een rechthoek, waarin: N.V. / 
H.K.I. / BREDA. 

Neopost. 
Machine N. 234 II. 
Op kleine couverten, waarop drie of meer waarden gestem

peld worden, laat de Br. Holland Coal Cy, te Amsterdam 
haar reclamestempel niet mede afdrukken. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 21 III. 
Na eenigen tijd zonder telnummer te hebben gewerkt, 

werd deze machine thans wederom voorzien van telcijfers in 
het Indisch model. 

Machine 37 IIL 
Ook in deze machine werden de oude telcijfers vervangen 

door nieuwe van het Indisch model. 
Machine 44 X-XI. 
Wederom verschenen twee nieuwe typen in deze machine 

van de fa. Geo Wehry & Co., en wel: type X: FOTOGRA
FEER / MET / Agfa ( = handelsmerk in rui t) ; type XI: 
PROGRESS BOND / (cirkel met een S en een bever) / voor 
beter / briefpapier. 

Machine 45 IX. 
Ook deze machine werd weer met een nieuw cliché verrijkt: 

MACHINE 2 BERAS / (afb. wereldhalfrond met ring) / 
KAMPNAGEL. 

DE FLIER-MACHINESTEMPELS VAN 
ROTTERDAM 

door A. M. BENDERS. 
Rotterdam levert, wat het samenstellen van de chronolo

gische lijst betreft, de meeste moeilijkheden op. Een zeer groot 
aantal verschillende „ringen" is gebruikt, die in vele gevallen 
maar weinig van elkaar verschillen. Bovendien worden sinds 
November 1923 twee machines naast elkaar gebezigd, de 
tweede alleen wanneer er veel correspondentie te verwerken 
is, terwijl niet altijd met zekerheid te zeggen is wat op de 
eene en wat op de andere machine is gestempeld. Mogelijk 
is het begrip „eerste en tweede machine" maar relatief en 
wordt het apparaat, dat de eene maand dagelijks de meeste 
post te verwerken had, de volgende maand als reserve ge
bruikt. Wij zullen hier echter voor het gemak aan „eerste" 
en „tweede" machine vasthouden, waarbij onder eerste ma
chine dan verstaan wordt die machine, die blijkens de bekende 
stempelafdrukken dagelijks in gebruik is en het grootste deel 
van de post verwerkt. 

Eenig houvast bij het onderscheiden gaven de uurcijfers; 
tot aan de invoering van de nieuwe uur-indeeling tot 24 (me
dio 1929) waren op de beide machines twee stellen uurcijfers 
in gebruik, die op bepaalde uren duidelijke verschillen in de 
teekening der cijfers vertoonden, maar ook dit is helaas, een 
niet geheel zeker onderscheidingskenmerk, sommige uur
blokjes zijn tusschentijds verwisseld en later zijn blijkbaar 
eenige uurcijfers door andere, van het gewone model, ver
vangen. 

Ook de dagcijfers vertoonen (tot heden toe) hier en daar 
verschillen; de 1 van het getal 18 b.v. vertoont op de eerste 
machine een ophaal en een voet, op de tweede machine ba-
staat hij uit een loodrecht streepje. Van het dagcijfer 2 is, 
meestal op de tweede machine, de krul afgebroken, en ook 
het cijfer 5 van die machine heeft een anderen vorm. Maar 
ook dit cijfer vindt men nu en dan op de eerste machine. 

Sinds Februari 1928 wordt de tweede machine ook voor de 
baarfrankeering gebruikt. 

Aan enkele verzamelaars nog de mededeeling, dat de num
mering der typen hier en daar iets verschilt van die op de 
ontwerp-lijsten, die ik hun ter correctie zond. Dit is gedaan 
om later-gevonden typen, die voorloopig b.v. met XXA werden 
aangegeven, een eigen nummer te bezorgen. 

EERSTE MACHINE. 
G o l f l i j n e n 4'/, cm. 

Type I. 7 golflijnen. 25.1.10^15.VI.15. 1. 
II. 7 golflijnen. 26.VII.15—27.VI.16. 

D a a r t u s s c h e n : I. 7 golflijnen IV.16. 
I. 7 golflijnen. ll.VII—19.VIII.16. 
III. 7 golflijnen. 24.VIII.16—24.VII.17. 5. 
IV. 7 golflijnen. 30.VII.17—17.X.18. 

D a a r t u s s c h e n : III. 7 golflijnen. 31.XII.17. 
II. 7 golflijnen, l, 9 en 18.X.18. 

http://26.VII.15�
http://27.VI.16
http://19.VIII.16
http://24.VIII.16�
http://24.VII.17
http://30.VII.17�
http://31.XII.17
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V. 7 golflijnen. 5—25.XI.18. 
IV. 7 golflijnen. 4.XII.18. 10. 
VI. 7 golflijnen. 24.XII.18—10.III.19. 
VIL 7 golflijnen. l.IV—17.V.19. 
VI. 7 golflijnen V—4.VI.19. 
VIII. 7 golflijnen. 6—19.VI.19. 
IX. Opent een rek. 4—17.VII.19. Nieuw jaartal 1919. 15. 
VIII. Opent een rek VII—7.VIII.19. 

D a a r n a a s t : X. Opent een rek. 25.VII—29.IX.19. 
XI. 7 golflijnen VIII.19. 
X. Opent een rek. 2.X—18.XI.19. 
XII. Opent een rek. 22.XI.19—14.1.20. 20. 
XI. 7 golflijnen. 22.1—20.VIII.20. 
XIII. 7 golflijnen. 24.VIII.20—25.V.21. 

Van het afbeelden van alle typen is afgezien, in de eerste 
plaats zouden de verschillen hier en daar niet duidelijk uit
komen en in de tweede plaats zou het schatten aan cliché's 
kosten. Hopelijk is de beschrijving duidelijk genoeg; bij het 
determineeren geeft de datum natuurlijk ook veel steun. 

Waar niet anders vermeld is, zijn de sterren vijfstralig en 
wit. 

I. II. 
Type I: 5stralige sterren, dicht opeen. 
Type II: Punten iets stomper; de naar links wijzende punt' 

van de middelste ster wijst schuin naar boven. 
Type III: 6stralige breede sterren; de A is van boven af

geplat. 
Type IV: Sterren zeer wijd uit elkaar. 
Type V: De staart van de eerste R wijst recht naar beneden, 

van de tweede R schuin naar achteren. 
Type VI: Sterren zeer spits, van linker en middelste ster 

loopen beide onderste stralen bijna evenwijdig. Ring bree
der dan hoog. 

Type VII: Sterren wijd uiteen, geen bijzonderheden. Dikke 
letters en lijnen; ring breeder dan hoog. 

VIL VIII. 
Type VIII: Sterren wijd uiteen, dunner dan bij VII, geen bij

zonderheden. Letters platter dan bij voorgaand type, de E 
met lange dwarsbalken. Deuk, later breuk in binnencirkel 
onder de M. 

Type IX: Groote ring, groote letters. ER en buitencirkel 
daarboven duidelijk beschadigd. 

Type X: Zeer groote ring, letters en sterren (doorsnee van 
de ring 21 mm.). 

Type XI: Platte letters, naam 180 gr. O iets breeder dan 
hoog. Beide onderste stralen van de linker ster maken een 
zeer stompen hoek met elkaar. 

XII. XIII. 
Type XII: Sterren zeer spits. Platte letters, eerste R zeer 

breed; O breeder dan hoog, middelste dwarsbalk van de E 
korter dan bij type XI. Plaatsnaam iets langer dan 180 gr. 
— Op 5.XII is de buitencirkel rechts onder de middelste 
ster gebroken. 

Type XIII: Sterren vrij dicht bij elkaar. Letters smal; tweede 
R met groote kop; A van boven afgeplat. 

G o 1 f 1 ij n e n 6 cm. 
XIII. 7 golflijnen. 28.V—24.VIII.21. 

In deze periode zijn de oude uurcijfers door andere (groo
tere) vervangen, en deze kort daarop wéér door een nieuw 
stel. Verschillen zijn te vinden bij de uren 34N, 56N, 
67N en 78N. Zie verder aan het eind van dit artikel. 

XIV. 7 golflijnen VII—17.XII.21 . 
Deze periode valt gedeeltelijk met de voorgaande samen. 

XV. 7 golflijnen. 31.XII.21—5.V.22. 25. 
VI. 7 golflijnen. 9—15.V.22. 
XVI. 7 golflijnen. 24.V—l.VIII.22. 
XVII. 5 golflijnen. 3.VII—8.XI.22. 

Ook deze periode valt deels samen met de voorgaande. 
XVII. 7 golflijnen. 15—22.XI.22. 
XVII. Postvaart. 28.XI.22—21.III.23. 30. 
XVI. Postvaart. 24.111—2.V.23. 
XVIII. 7 golflijnen. 6.V.23. 
XVIII. Postvaart. 7.V—18.VIII.23. 

D a a r t u s s c h e n : XVIII. 7 golflijnen. 19.VI.23. 
XIX. Postvaart. 28.VIII.23—3.IV.24. 35. 

D a a r t u s s c h e n : XIX. 7 golflijnen. 6.XI.23. 
Sinds November 1923 is regelmatig een tweede machine 

naast de eerste in gebruik; de opsomming daarvan volgt af
zonderlijk hierachter. 
XIX. 7 golflijnen. 5.IV—29.VIII.24. 

Van 7—23.VIII als maandcijfer een kopstaande Arabische 8. 
XIX. Blue Band. 30.VIII—16.IX.24. 
VIII. Blue Band. 19—30.IX.24. 
Type XIV: 6stralige witte sterren. Platte O; A van boven 

afgeplat. 
Type XV: 6stralige witte sterren, iets dichter opeen dan bij 

XIV. Groote, ronde O. 

XIV. XV. XVI. 
Type XVI: 6ätralige witte sterren, de rechter platter en met 

stomper punten dan de beide andere. De E met korte dwars
balken en iets achteroverhellend. 

Type XVII: 5stralige witte sterren. De O is eerder vierkant 
dan rond, vooral van onderen. Sinds XII.22 een uitbochting 
van den binnencirkel onder de M. 

XVII. XIX. 
Type XVIII: 6stralige sterren, die uit drie elkaar in het 
■ midden snijdende lijntjes bestaan. Het eenige type met 

dezen vorm van sterren. 
Type XIX: Vrij platte, breede letters, middelste dwarsbalk 

van de E hooger dan het midden. Plaatsnaam grooter dan 
180 gr. Sinds begin 1924 een duidelijke deuk in den buiten
cirkel tusschen E en R. 

G o l f l i j n e n 4M cm. 
Afstand ring tot XIX. 4 golflijnen. ]—8.X.24. 

7 mm. 
XXIII. 4 golflijnen. ll.X.24—4.VI.25. Afstand idem. 
XXV. 4 golflijnen. 15.VI—3.IX.25. Afstand idem. 

golflijnen 
40. 
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Eind VIII.25 een nieuwe „vlag" met 4 golflijnen, op gelijke' 
afstanden. Vóór eind VIII is er een veel grootere afstand 
tusschen 2e en 3e dan tusschen 3e en 4e golflijn. 

XXV. 7 golflijnen. 5.IX—15.XII.25. 
XXIX. Koopt thans. 17.XII.25—16.1.26. 
XXIX. 4 golflijnen. 18.1—10.11.26. Afstand ring tot golflfnen 

16 mm. 45. 
XXX. Draagt bij! 17.11—14.1 V.26. 
XXX. Emmabloem. 15—23.IV.26. 
XXVII. Emmabloem. 24—28.IV.26. 
XXVII. Postz. r. boven. 28.IV—12.V.26. 
XXXI. Postz. r. boven. 12.V—30.VII.26. 50. 
XXXI. Wegenverbetering. 31.VII—31.VIII.26. 
XXXI. Verz. p. luchtp. l.IX—2.XI.26. 
XXXI. Postz. r. boven. 2.XI.—l.XII.26. 
XXIX. Koopt thans. 1—31.XII.26. 
XXXI. Postz. r. boven. 31.XII.26—28.1.27. 55. 
XXVII. Postz. r. boven. 28.1—30.III.27. Van 2—15.III maand: 

III; van 15—30.III maand: I I I . 
Type XXIII: Vrij smalle letters; O nogal hoekig. Aan de 

sterren geen bijzonderheden. Breukje in binnencirkel onder 
eerste been van eerste R. 

XXV. XXIX. XXX. XXXIV. 
Type XXV: 5stralige zwarte sterren. Plaatsnaam iets kleiner 

dan 180 gr. Middelste dwarsbalk van de E veel korter dan 
de beide andere. Onregelmatige plek in den binnencirkel 
links in het midden. Buitencirkel onder al spoedig gebroken. 

XXIII. XXVII. 
Tjipe XXVII: 5stralige witte sterren. Platte letters, vooral 

de tweede R. Plaatsnaam iets kleiner dan 180 gr. Buiten
cirkel ingedeukt onder middelste ster. 

Type XXIX: 5stralige zwarte sterren. Plaatsnaam 180 gr. 
De O is niet hoekig; de tweede R is duidelijk breeder dan 
de eerste. 

Type XXX: 5stralige zwarte sterren. Plaatsnaam 180 gr. De 
eerste R is kleiner dan bij type XXIX > de O is vierkant. 
Klein deukje in buitencirkel tusschen E en R. 

Type XXXI: 5stralige witte sterren. Plaatsnaam 180 gr. 
Kenmerk is de O, die eenigszins hoekig is en breeder dan 
hoog. 

XXXII. Postz. r. boven. 31.III.27. 
XXXII. Emmabloem. 1—28.IV.27. 

D a a r t u s s c h e n : op 2.IV: Emmabloem, type XIV 
(34N en 45N). 

XXXII. Postz. r. boven. 29.IV—27.VIII.27. 60. 
XXXII. Verz. p. luchtp. 27.VIII—14.IX.27. 
XXIX. Verz. p. luchtp. "15—21.IX.27. 
XXXIII. Verz. p. luchtp. 22—23.IX.27. 
XXXV. Verz. p. luchtp. 23.IX—8.XI.27. 
XXXV. Steun Nat. Arbeid. 9.XI—14.XII.27. 65. 

Zelfde ring en tekst kwamen op 15.XII op de tweede 
machine. 

XXXIV. Koopt thans. 15.XII.27—14.1.28. 
XXXIV. Postz. r. boven. 15.1—28.11.28. 
XXXVI. Postz. r. boven. 29.11—31.III.28. 
XXXVI. Emmabloem. l.IV—3.V.28 (1112N!). 
XXXVI. Postz. r. boven. 4—12.V.28. 70. 

XXXVI. Nenijto. 12.V—15.IX.28. 
XXXVI. Postz. r. boven. 15.IX—9.XII.28. 
XXXVI. Koopt thans. IO.XII.28—5.1.29. 
XXXVII. Koopt thans. 5—9.1.29. 
XXXVII. Postz. r. boven. 9.1—l.IV.29. 75. 
XXXVII. Emmabloem. 2—30.IV.29. 
XXXVII. Postz. r. boven. 30.IV—6.V.29. 
XXXV. Postz. r. boven. 6—12.V.29. 
XXXVIII. Postz. r. boven. 13—27.V.29. 
Type XXXII: Groote letters, groote sterren. Plaatsnaam 

grooter dan 180 gr. Bovenste dwarsbalk van de E korter 
dan de beide andere. Tweede R breeder dan de eerste. 
Sinds medio ( ?) V.27 breuk in den binnencirkel onder de 
M. Breukje in bovenste dwarsbalk van de E. 

XXXII. 
Type XXXIII: Kleiner letters dan het vorige type, ook ster

ren kleiner. Bovenbalk van de E korter dan de beide andere; 
de Ó is iets breeder dan hoog. De staart van de tweede R 

■ is naar achteren gebogen. Buitencirkel onder wat ingedeukt. 
Type XXXIV: 5stralige zwarte sterren. Plaatsnaam iets 

kleiner dan 180 gr. De staart van de eerste R wijst naar 
achteren, van de tweede R meer naar beneden. De O is niet 
hoekig. Sinds X.27 deuk en breuk in buitencirkel onder 
midelste ster; sinds eind XII.27 deuk in buitericlrkel boven 
ER. 

Type XXXV: 5stralige witte sterren. Groote sterren en let
ters; plaatsnaam grooter dan 180 gr. Bovenbalk van de E 
korter dan de beide andere. Lijkt op type XXXII, de O is 
echter rond (ovaal bij XXXII). Beide onderste stralen van 
de middelste ster zijn langer dan de andere. 

XXXV. XXXVI. XXXVII. 
Type XXXVl; Plaatsnaam kleiner dan 180 gr., kleiner letters 

dan het vorige type. De linker ster is kleiner dan de beide 
andere. Te herkennen aan twee breukjes in de rechter ster, 
in linkerstraal en rechteronderstraal. 

Type XXXVII: Plaatsnaam iets grooter dan 180 gr. Breede 
tweede R; de staart wijst sterk naar achteren. Zeer lange 
onderste stralen en zeer korte bovenste straal van linker en 
rechter ster. 

Type XXXVIII: Plaatsnaam 180 gr. Platte letters, de O veel 
breeder dan hoog. Breede eerste R. Sinds V.29 deuk en 
breuk in buitencirkel onder middelste ster. Sinds IX.29 ge
kronkelde binnencirkel met uitpuiling onder de D. 

N i e u w e u u r  i n d e e l i n g . 
XXXVIII. Postz. r. boven. 28.V—ll.XI.29. 
XXXIX. Postz. r. boven. ll.XI—9.XII.29. 
XXXIX. Koopt thans. IO.XII.29—9.1.30. 
XXXIX. Postz. r. boven. 10—20.1.30. 
XXXIX. V&Vtentoonst. 20.1—24.11.30. 
XXXIX. Rembrandtz. 25.11—30.III.30. 
XXXIX. Postz. r. boven. 31.III.30. Nieuw cliché. 
XXXIX. Emmabloem. 1—2.IV.30. 
XLI. Emmabloem. 3—30.IV.30. 
XLI. Postz. r. boven. l.V—26.XI.30. 

80. 

85. 

XL. Postz. r. boven. 27.XI—9.XII.30. 
XL. Koopt thans. 10—29.XII.30. 
XLII. Koopt thans. 29.XII.30—8.1.31. 

90 
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XLII. Postz. r. boven. 9.1—28.11.31. Van 1—10.11 maand 11 
(twee loodrechte streepjes); van 11—28.11 maand -II, met 
een horizontaal streepje voor het maandcjjfer. 

XLIII. Postz. r. boven. 1—31.111.81. 
XLIII. Emmabloem. 1—29.IV.31. 95. 
XLIII (? ) . Postz. r. boven. 29(-30?).IV.31. 
XLIII. Adresseer voll. 30.IV—12.VI.31. 
XL. Adresseer voll. 13—19.VI.31. 
XLIII. Adresseer voll. 22—30.VI.31. 
XLIII. Postz. r. boven. 2.VII—30.IX.31. 100. 
XLIII. Verz. p. luchtp. 1—8.X.31. Nieuw cliché. 
XLVI. Verz. p. luchtp. 9.X—9.XII.31. 
XLVI. Koopt thans. 10.XII.31—9.1.32. 
Type XXXIX: Iets grooter letters dan het voorgaande type. 

De O is breeder dan hoog. De bovenste straal van de mid
delste ster is duidelijk langer dan de beide Hjdelingsche 
stralen. Kenmerk: breukje in den binnencirkel onder het 
rechterbeen van de A. 

Type XL: Groote letters, plaatsnaam grooter dan 180 gr. 
Vrij groote afstand tusschen'de E en dè R. Sinds XI.30 
deuk in den buitencirkel boven ER. 

XLI. XLII. 
Type XLI: Plaatsnaam 180 gr. De rechtsche straal van de 

rechter ster zet zich in een zwart lijntje nog even voort. 
Uitpuiling van den binnencirkel even voor de eerste R. 

Type XLII: Kleiner letters dan de voorgaande typen. Duide
lijk kenmerk (door teveel inkt soms moeilijk zichtbaar): 
breukje in het midden van de lus van de tweede R. Sinds 
eind XII.80 deuk in buitencirkel onder middelste ster. Sinds 
medio 1.31 groote breuk in binnencirkel onder de D. 

Type XLIII: Met dit type begint een serie ringen van het
zelfde model, alle met een vrij dikken buiten- en een dun
nen binnencirkel; sommige zijn niet gemakkelijk te onder
scheiden. — Type XLIII heeft in het begin een wit lijntje 
i n den buitencirkel boven de E, later is deze cirkel boven 
ER wat afgeplat. Sinds medio (?) III.81 komen twee witte 
vlekjes in den buitencirkel voor, voor en achter de eerste R, 
waaraan dit type gemakkelijk te herkennen is. In X.31 is 
het stempel geheel versleten. 

XLIV. XLV. 

XLVI. XLVII. 
Type XLV: Lijkt veel op XLIII, is echter door twee ken

merken daarvan goed te onderscheiden. In de eerste plaats 
is de binnencirkel onder de M iets geslingerd, in de tweede 
plaats is er een breukje in den binnencirkel even links van 
de middelste ster. — In IX.31 is de buitencirkel wat ver
dund onder de middelste ster, kort daarop is de cirkel daar 
gebroken. 

Type XLVI: Lijkt veel op de voorgaande typen; de dwars
balken van de E zijn iets langer dan bij XLV. Buitencirkel 
boven ER wat dunner, onder de middelste ster sinds begin 
11.32 gebroken (afgesleten). 

XLVI. Ned. fabrikaat. 9—20.1.32. 
XLV. Ned.fabrikaat. 26.1—4.II.32. Van 1—3.II maandcijfer -II 

(met streepje voor de I I ) ; op 4.II maandcijfer | |. 105. 
XLV. Crisiscomité. 5—12.11.82. Maand | |. 
XLVI. Ned. fabrikaat. 13—16.11.82. Maand II. 
XLV. Ned. fabrikaat. 17—19.11.32. Maand II. 
XLV. Crisiscomité. 20—27.11.32. Maand II. 
XLVI. Ned. fabrikaat. 29.11—4.III.32. Maand 11. 110. 
XLV. Crisiscomité. 5—11.111.32. 
XLVI. Ned. fabrikaat. 12—31.III.32. 
XLVI. Emmabloem. 1—21.IV.32. 
XLVI. Primavera. 22.IV—4.V.32. 
XLVI. Crisiscomité. 6—12.V.32. 115. 
XLVII. Crisiscomité. 18—19.V.82. 
XLV. Ned. fabrikaat. 20.V—7.VI.82. 
XLVII. Ned. fabrikaat. 8—12.VI.32. 
XLVIL Brieftelegr. (tekst l i n k s ) . 13—16.VI.32. 
XLVm. Brieftelegr. (t. l i n k s ) . 16—28.VI.32. 120. 
XLVII. Ned. fabrikaat. 28.VI—9.VII.32. 
XLVII. Verz. p. luchtp. 9—22.VII.32. 
XLIV. Crisiscomité. 23—27.VII.32. 
XLV. Crisicomité. 28.VII—5.VIII.32. 
XLVIII. Brieftelegr. (t. l i n k s ) . 6—20.VIII.32. 125. 
XLV. Verz. p. luchtp. 24.VIII—3.IX.32. Maand IX, smal. 
XLVII. Ned. fabrikaat. 5.IX.82. Maand IX. 
XLVII. Ned. fabrikaat. 6—16.IX.32. Maand I X, breed. 
XLVII. Ned. fabrikaat. 22—23, 27—28.IX.32. Mnd. IX, smal. 
XLIV. Crisicom. 30.IX—5.X.32. Mnd. I X, breed; X smal. 130. 
XLIV. Ned. fabrikaat. 7.X.32. Maand X smal. 
XLIV. Verzend p. luchtp. 10—12.X.82. Maand X smal. 
XLIV. Verzend p. luchtp. 15—29.X.32. Maand X breed. 
XLIV. Crisiscomité. 1—12.XI.32. Maand XI, smal. 
XLVIII. Brieftelegr. (t. l i n k s ) . 14—23.XI.32. Mnd. XI. 135. 
XLVIII. Brieftelegr. (t. r e c h ts) . 26.XI.32. Maand XI. 
XLVII. Ned. fabrikaat. 28.XI—5.XII.32. Maand X I , breed. 

Op 6.XII.32 werd de Universal-stempelmachine in gebruik 
genomen, tot 15.III.38, die de „eerste machine" gedurende dien 
tijd, met korte tusschenpoozen, vervangen heeft. 

Het bovenstaande lijstje van het jaar 1932 met zijn talrijke 
door elkaar gebruikte typen, soms slechts voor enkele dagen, 
en zijn verschillen in de aanduiding der maanden in II, IX, 
X en XI.32, behoort eigenlijk nog uitvoeriger te zijn. Er komen 
n.l. twee blokjes met het jaartal 1932 voor (van jaartal a 
zijn de 9 en de 3 van boven gaaf, van jaartal b zijn deze 
cijfers van boven ingedeukt), die ook nog telkens in eerste 
en tweede machine verwisseld zijn en het geheel nog in
gewikkelder maken. Van een vermelding daarvan in deze 
lijst is afgezien. 
Type XLIV: Letters iets lager dan bij de andere ringen van 

deze serie (b.v. XLV), lange dwarsbalken aan de E. De 
middelste ster staat wat schuin (valt naar links om). In 
1932 vertoont dit stempel twee duidelijke kenmerken, een 
breuk boven m de letter O (dit sinds VII.32) en een breuk 
in den buitencirkel oijder de linker ster. 

Type XLVII: Ook deze lijkt veel op de voorgaande typen, de 
O is nog iets platter dan bij XLIV en XLV. Het duidelijkste 
kenmerk is de linker ster, die wat te smal en onregelmatig 
is uitgevallen. 

Type XLVIII: Kleine 5-stralige zwarte sterren; kleine, bree-
de letters. 
XLVII. Koopt thans. 14, 28.XII.32—7.1.33. 
XLVII. Verzend p. luchtp. 9—10.1.38. 

(Universal 11—17.1). 
XLVII. Verzend p. luchtp. 18—21.1.33. 140 
XLVII. Ned. fabrikaat. 23—25.1.38. 

(Universal 26—28.1). 
XLVII. Ned. fabrikaat. 29—30.1.33. 

(Universal 30.1—15.III). 
D a a r t u s s c h e n : XLVII. Ned. fabrik. 11.III.33. 

XLVII. Emmabloem, oud. 15—29.III.83. 
XLVI. Emmabloem, nieuw (t. l i n k s ) . 80.III—12.IV.33. 145. 
XLVII. Emmabloem, nieuw (t. l i n k s ) . 18—29.IV.83. 
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D a a r t u s s c h e n : XLVI. Ned. fabrikaat. 21.IV.33 
(19-24 uur). 

XLVI. Ned. fabrikaat. 29.IV—2.V.33. 
XLVIII. Ned. fabrikaat. 2—14.V.33. 
XLIX. Crisiscomité. 16—24.V.33. 150. 
Type XLIX: Is van het gebruikelijke model met dikke buiten

en dunne binnencirkel. Het eenige kenmerk is de middelste 
ster, waarvan de rechterpunt wat korter dan de linker is. 
Voorloopig valt het vooral op, doordat het geen gebreken 
vertoont. 

XLVI. Crisiscomité. 24—29.V.33. 
XLVII. Brieftelegr. (t. l i n k s ) . 30.V.33 (15-17 uur). 
XLVI. Crisiscomité. 30.V.33 (18-21 uur) . 
XL VUL Brieftelegr. (t. l i n k s ) . 31.V—18.VI.33. 
XLVI. Verzend p. luchtp. 19—30.VI.S3. 155. 

Tot 22.VI (18-19) met smal maandcijfer, sinds 22.VI (19-20) 
met breed maandcijfer VI. 

XLVIII. Verzend p. luchtp. l.VIII.33— 

DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHTVAART IN 
NEDERLANDSCH-INDIE 

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

XVI. 
Bij beschikking van het hoofd van den P.T.T.-dienst van 

19 September 1928, nr. 57049/Post A, werd uitvoering gegeven 
aan de artikelen 2 en 3 van het gouvernementsbesluit van 
7 September t.v., nr. 78 (stbl. nr. 396) en bepaald, dat de 
luchtpostzegels (overdrukken op gewone frankeerzegels) van 
10, 20 en 40 cent den 20en September 1928 in gebruik zouden 
worden gesteld en dat het aantal frankeerzegels, bestemd om 
door middel van overdruk te worden veranderd in luchtpost
zegels van 10, 20 en 40 cent werd vastgesteld op 1064940 van 
12'A cent, 1316874 van 25 cent en 558900 van 80 cent. 

Onder deze aantallen bevond zich een zeker percentage mis-
drukken, hetwelk niet voor uitgifte in aanmerking kwam en 
deswege werd vernietigd. Het aantal tijdelijke luchtpostzegels 
dat in omloop kon worden gebracht, bedroeg 954920 van 10 
cent, 1000065 van 20 cent en 504340 van 40 cent. 

Bij gouvernementsbesluit van 7 September 1928, nr. 79 
(stbl. nr. 397) werd, met intrekking van het gouvernements
besluit van 30 Januari 1927, nr. 2] (stbl. nr. 30) — zie hier
voor onder de vlucht van Koppen — bepaald, dat voor de 
rechtstreeksche verzending van zendingen per vliegtuig van 
Ned.-Indië naar Nederland, boven de gewone porten en rech
ten, bij vooruitbetaling een door middel van luchtpostzegels 
te kwijten luchtrecht wordt geheven, hetwelk zou bedragen: 

a. voor brieven, drukwerken, documenten, monsters en 
braillegeschriften: 75 cent per 20 gram of gedeelte van 20 
gram; 

b. voor elke briefkaart en voor elk der twee deelen van een 
briefkaart met betaald antwoord: 40 cent; 

c. voor eiken postwissel, voor zoover bestemd voor een door 
het hoofd van den P.T.T.-dienst aan te wijzen land: 40 cent. 

De vaststelling van het luchtrecht voor de met Indië-Holland 
vliegtuigen naar Nederland te vervoeren luchtpostcorrespon
dentie op voornoemde bedragen, maakte de uitgifte van een 
luchtpostzegel van 75 cent noodzakelijk. Aangezien voor het 
binnenlandsche luchtpostverkeer reeds een zegel van 40 cent 
zou worden uitgegeven, behoefde een luchtpostzegel van die 
waarde voor het Indië-Holland luchtverkeer niet meer te 
worden aangemaakt. Met het oog op de zware stukken werd 
echter besloten, naast den luchtpostzegel van 75 cent, nog 
een van de dubbele waarde uit te geven. Aangezien deze lucht
postzegels in Nederland moesten worden aangemaakt en in 
verband met den beschikbaren tijd, niet voor den datum, waar
op zij in gebruik zouden moeten worden genomen, in Ned.-
Indië zouden kunnen zijn ontvangen, werd bij evengenoemd 
gouvernementsbesluit het hoofd van den P.T.T.-dienst tevens 
gemachtigd om ter vorming van een eersten voorraad dier 
luchtpostzegels, een door hem in verband met de behoefte te 
bepalen aantal frankeerzegels van 100 en 250 cent (met de 

waarde-aanduidi'ng 1 gulden en 2'A gulden) te doen bedrukken 
met een opdruk bestaande uit het woord „Luchtpost", de af
beelding van een vliegmachine en onderscheidenlijk de waarde
aanwijzing „75 Ct" en „li4", teneinde de aldus overdrukte 
frankeerzegels tot een waarde van respectievelijk 75 cent en 
134 gulden op een door voornoemd diensthoofd vast te stelle', 
datum in gebruik te stellen. Mede werd dat diensthoofd p,e-
machtigd den datum te bepalen, waarop het hiervoor ver
melde luchtrecht van kracht zou worden. 

De uitvoering van de beide opdrukken werd opgedragen 
aan het reproductiebedrij f van den Topografischen Dienst te 
Batavia. De opdruk van 75 ct. op frankeerzegels van één 
gulden, palmtype, bruin, werd in blauw uitgevoerd en die van 
1>2 in zwart op frankeerzegels vaii 2K gulden, karmijn, 
palmtype. Opgedrukt werden in totaal, ingevolge de beschik
king van het hoofd van den P.T.T.-dienst van 19 September 
1928, nr. 57049/Post A, 145500 frankeerzegels van 1 gulden 
en 96550 frankeerzegels van 234 gulden. Wegens misdruk 
moest een zeker aantal worden vernietigd, zoodat voor uit
gifte overbleven-127585 tijdelijke luchti.ostzegels van 75 cent 
en 85624 van 1% gulden. 

DE POSTSTEMPELS VAN NEDERLAND 1676-1915 
DOOR O. M. VELLINGA, 

REFERENDARIS BIJ DE RIJKSPOSTSPAARBANK. 
(GEDRUKT DOOR JOH. ENSCHEDE EN ZONEN TE 
HAARLEM IN 300 EXEMPLAREN; HET AUTEURS

RECHT IS VERKREGEN DOOR DEN 
NEDERLANDSCHEN BOND VAN VEREENIGINGEN 

VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Het resultaat van jarenlange ernstige studie ligt thans 

voor ons in een uitvoering, zooals van de firma Enschedé en 
Zonen te Haarlem te verwachten is. Het werk telt 180 pagina's 
groot formaat, terwijl in een afzonderlijk deel met 24 blad
zijden de afbeeldingen zijn opgenomen. 

Hoewel de heer Vellinga zoo vriendelijk was, ons in den 
kortst mogelijken tijd een recensie-exemplaar te doen toe
komen, is de door hem behandelde stof zóó uitgebreid, dat 
het ons onmogelijk was het geheele boek te bestudeeren. De 
eerste kennisneming is echter van dien aard, dat wij den 
.schrijver gaarne hulde brengen voor wat hij in dit werk tot 
st'and heeft gebracht en waarvoor hem de dank is verschul
digd van philatelistisch Nederland. Ook aan den Bond komt 
een woord van lof toe voor zijn steun, waardoor de uitgave, 
waarop ons land trotsch kan zijn, financieel mogelijk werd 
gemaakt. 

De heer Vellinga heeft den juisten weg gekozen om aan 
de behandeling van de stempels van elk tijdvak een postaal-
historisch overzicht vooraf te laten gaan. Uiteraard moest 
dit zich beperken tot een globaal overzicht, waarin evenwel 
de gebeurtenissen, waar het op aankomt, juist naar voren zijn 
gebracht. 

De uitgebreide stof is verdeeld over negen af deelingen: 
1. binnenland tot 1850; 
2. binnenland 1850-1893; 
3. binnenland 1893-1915; 
4. binnenland machinestempels 1893-1915; 
5. binnenland administratieve stempels tot 1916; 
6. buitenland, omvattende o.m. de correspondentie met En

geland en aangrenzende landen; 
7. wereldpostvereeniging, enz.; 
8. veldpost; 
9. varia, waarin de vrijstelling van briefport en de zegeling 

van buitenlandsche dagbladen behandeld zijn. 
Bij het verzamelen aan de hand van het tot nu toe slechts 

bestaande stempelwerk van Schreuders uit 1897, was het den 
meesten eenigszins gevorderden verzamelaars reeds opge
vallen, dat vele jaartallen der oudere stempels en Schreuders' 
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eerste afdeeling onmogelijk juist konden zijn en eenige ver
klaringen foutief (men denke slechts aan L.P.B., door Schreu-
ders voor Land Post Bode aangezien, en leze wat Vellinga 
hiei'over mededeelt in afdeeling buitenland). 

Waarom de stempels uit de zuidelijke Nederlanden met dag.-
teekening zoo schaarsch zijn, kan den lezer nu duidelijk wor
den, als hij leest dat deze soort eerst in het begin van 1829 
is ingevoerd en niet in 1820, zooals Schreuders en Hanciau 
abusievelijk vermelden, en dus slechts 1!4 jaar in het tegen-
v/oordige België gebezigd is. De volledige stempellijst der 
eerste dagteekeningstempels zal velen welkom zijn, evenals 
de volgende lijsten van alle bekende stempels; het zal den 
samensteller echter genoegen doen, indien men hem tot nu toe 
onbekende stempels, wier bestaan hij vermoedt, wil melden. 

Voor hen, die slechts de stempels op de postzegels verza
melen, is het van veel belang kennis te nemen van de lijstjes 
der vertrek- en vernietigingsstempels voor brieven en mons
ters en gedrukte stukken, alsmede van de kleur der stempel-
inkt en dat b.v. de kantoornaamstempels van postkantoren, 
die op de emissie 1852 wel worden aangetroffen (Apeldoorn, 
Delft) geen stempels waren door de postadministratie ver
strekt en bij circulaire verboden werden. 

De diverse proefstempels uit de jaren 1864-1866 ziJn vol
ledig beschreven en afgebeeld; dat de latere takjes-, nommer-, 
klein- en grootrondstempels uitvoerig behandeld zijn, spreekt 
van zelf. 

De kantoornaamstempels der hulpkantoren in 1850 inge
voerd, toen de nieuwe postwet die van Napoleon verving, zijn 
alle vermeld en dienen niet verward te worden met die der 
reeds vroeger opgerichte distributiekantoren en bestelhuizen, 
van welke postinrichtingen ook vele stempelsoorten beschreven 
worden. 

Op de stempellijsten der spoorwegpostkantoren zien wij 
vele zeldzame stempels van tot nu toe soms nog totaal on
bekende trajecten vermeld; slechts weinig verzamelaars zullen 
de takjesstempels volledig bezitten en wie heeft de 4 franco-
dagteekeningstempels met takje of de kleinrondstempel 
Gld:-Ov: Loc: Spwg:? Ook bij de tramstempels komen kleine 
zeldzaamheden voor, b.v. de omlijste haltestempels Buiksloot 
en 't Schouw. 

Onder de treinstempels behooren voorts de haltestempels 
met den naam van het station in kastje (in 1857 met punt 
achter den naam, sinds 1859 zonder punt). Deze zijn niet al
leen gebruikt op de stations zelf, maar ook de conducteurs 
op den Hollandschen Spoorweg hadden dergelijke stempels. 
Enkele groote stations hadden een haltestempel zonder om
randing. Daarna komen de stempels, die het traject aangeven, 
met takje (1865), en van 1869 tot 1875 de wéinig-bekende 
stempels met takje en Franco, die voor vier trajecten zijn 
verstrekt. In 1870 verschijnen de eerste kleinrondstempels 
voor de treinen, die tot 1 Juli 1872 van Arabische cijfers en 
hoofdletters waren voorzien; na 1 Juli Romeinsche cijfers en 
hoofdletters. De lijst van deze stempels geeft alle bekende 
cijfers en letters aan, die echter in de meeste gevallen geen 
aaneengesloten reeks vormen; vermoedelijk is daar nog wel 
wat op aan te vullen. 

Over het stempel Amtterdam-E wordt het volgende mede
gedeeld: De mail voor en van Engeland en de over Engeland 
verzendende landen, welke over Vlissingen-Queensborough vv. 
liep, werd naar en van Roosendaal begeleid door een Amster-
damschen kantoorknecht, die de voor Amsterdam bestemde 
stukken sorteerde en stempelde. Hiervoor werd in een stempel 
Amsterdam het treinkarakter E gebruikt,- daar het uur van 
aankomst wel niet altijd hetzelfde zou zijn. Deze stempeling 
verving stempeling bij aankomst. 

Deze stempeling is tevens op de route Amsterdam-Vlissin-
gen gebruikt voor stukken, welke te Amsterdam op het laat
ste oogenblik gepost v>'aren of voor het vertrek uit de stations
bus gelicht of in de treinbus aangetroffen werden, zoodat de 
stempel ook als vernietigingsstempel heeft dienst gedaan. 

Het vervoer geschiedde met dp treinen E (Rotterdam-
Vlissingen) en II (Vlissingen-Rotterdam), zoodat het karak
ter E niet willekeurig is gekozen. 

De z.g. tweeletterstempels der bijkantoren, waarvan er 6 
vermeld worden, zullen de meeste verzamelaars nooit gezien 
hebben, evenmin als de stempel Baarn-Soestdijk. 

Als overgang van de klein- op grootrondstempels ver
schijnen in 1894 de bekende proefstempels: het dubbelring-' 

stempel voor 4 plaatsen, en het sterstempel van 25 mm. voor 
Amsterdam en Den Haag. In begin 1894 zijn de dubbelring-
stempels van Amsterdam en Den Haag in Roelants-stempel-
machines gebruikt, ze hooren dus eigenlijk onder de machine
stempels. 

Het eerste grootrondstempel verschijnt in' November 1894 
voor Oosteinderdijk; sinds Februari 1895 wordt het regel
matig verstrekt. Een uitvoerige lijst van deze stempels is 
opgenomen. De bijkantoren kregen een stempel met cijfer, 
enkele met naam. 

Sinds Juni 1906 worden de grootrondstempels geleidelijk 
vervangen door typenraderstempels, tot November 1909 met 
Arabische maandcijfers, daarna met Romeinsche. Onderscheid 
wordt gemaakt tusschen type A, waarbij de balklijnen geheel 
doorloopen, en type B, waarbij deze lijnen slechts tot de bin-
nencirkel loopen. Eerst verschijnen stempels met gearceerde 
segmenten, in 1906 ook de eerste zonder arceering, in het 
begin van groote afmetingen (34 mm.), later kleinere van 
27 tot 30 mm. Uitvoerig worden alle soorten en variëteiten 
beschreven. 

Dit gedeelte sluit met de vermelding van de drukwerk
rolstempels, waarvan helaas geen lijst wordt gegeven. Moge
lijk omdat dit gebied ten deele buiten het door dit boek be
handelde tijdperk valt. 

De vierde afdeeling behandelt de m a c h i n e s t e m p e l s , 
waarbij in de eerste plaats de Roelants- en Facee-Schaeffer-
machines worden genoemd. Van beide is een groot aantal in 
gebruik geweest (de eerste sinds 1893 en tot na 1906, de 
tweede sinds 1906). De afdrukken komen geheel overeen met 
die van hun handstempel-tijdgenooten, dus zijn ze niet als 
machinestempels te herkennen. In 1901 beginnen, met het 
brandstempel, de machinestempels met een eigen vorm. Van 
het brandstempel worden uitvoerig de nakomelingen, hand-
stempels met geheel of gedeeltelijk uit korte streepjes be
staande binnencirkel, beschreven; er blijken 2 verschillende 
van te zijn geweest. Hierna komen de verschillende fabrikaten 
en modellen (Maryin, Bickerdike, Columbia, Krag, Flier). 

In de vijfde afdeeling volgen de a d m i n i s t r a t i e v e 
stempels, onderscheiden in stempels, op de stukken geplaatst 
voor het vertrek, tijdens de verzending en na de verzending. 
Tot de eerste behooren o.a. „Aangeteekend" en „Na Pest
tijd", waarover interessante dingen medegedeeld worden. De 
stempels „Brievenbus" werden oorspronkelijk gebruikt voor 
gefrankeerde drukwerken, die in de bussen werden geworpen, 
die speciaal voor brieven bestemd waren. De tweede groep be
staat alleen uit het stempeltje „Locaal", de derde bevat o.a. 
stempels als „Déboursé", „Afgeschreven", de bestellersstem
pels en de talrijke als „Onbekend", „Terug afzender". 

Volgende afdeelingen behandelen de verschillende route
stempels bij de verzending naar Oost- en West-Indië en de 
veldpost, waarover ook een bijdrage van den schrijver in het 
jubileumboek is verschenen. Tenslotte volgen nog eenige di
versen, zooals de bekende driehoekige stempeltjes, b.v.: IK C. 
/ Rotterdam, die gebruikt werden op met zegelrecht belaste 
buitenlandsche dagbladen en tijdschriften. 

Het boek is, om met den heer Waller in zijn voorwoord te 
spreken, een standaardwerk; het zal aan alle stempelverza-
melaars groote diensten bewijzen, en voor dit gebied stellig 
nóg meer belangstelling wekken dan de stempels op het 
oogenblik al genieten. Als ik een opmerking mag maken: zou 
een literatuuropgaaf niet nuttig zijn geweest? Over verschil
lende stempelsoorten zijn afzonderlijke studies verschenen, die 
voor den verzamelaar, die er nog meer var. wil weten dan in 
dit boek vermeld staat, nuttig zullen zijn. 

Thans is het de taak van de verzamelaars om, met dit werk 
als basis en voorbeeld, aan het vervolg te werken, de stempels 
van 1915 tot heden. Binnenkort zal men hierover wel nadere 
mededeelingen kunnen verwachten. 

KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH, l i e OPL., AFL. 30. 
UITGAVE VEREIN DER FREUNDE DES KOHL BRIEF

MARKENHANDBUCHES E.V., BERLIN N.W. 7, 
DOROTHEENSTRASSE 53 IV. 

Deze, wederom zeer belangwekkende aflevering, bevat het 
slot der beschrijving van de zegels van Hannover en het be
gin van die der Hawai-eilanden. Zeer interessant is, wat de 
schrijver mededeelt over de vervalsching der 1 groschen van 
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Hannover, uitgifte 1859, die tot schade der posterijen veel
vuldig werd benut. Daarna worden de overige zegels dezer 
uitgifte op de gebruikelijke uitvoerige wijze behandeld. Be
langwekkend zijn de verhandelingen over de gehalveerde 
zegels en de tierceering der 1 groschenzegels, welke zoo 
werd aangebracht, dat twee derde gedeelten konden worden 
benut als een zegel van 6 pfennig. Over den doorsteek, een 
oude strijdvraag, geeft de bewerker zijn oordeel aan de hand 
van officieele bescheiden. De volgende uitgifte, 1864, wordt 
eveneens zeer grondig behandeld, waarbij de gom, papier
soorten, doorsteek enz. niet zijn vergeten. Zeer uitvoerig zijn 
de nadrukken behandeld, waarbij deze moeilijke materie onder
verdeeld is in drie rubrieken: officieele nadrukken, privé
nadrukken en officieele proefdruknadrukken. Alles toege
licht door talrijke afbeeldingen. 

Hawai wordt geopend met de gebruikelijke geschiedkundige 
inleiding, waarna de uitgifte 1851 wordt behandeld, waarbij 
van de zeldzame 2 cents alle bekende exemplaren zijn ver
meld. Hierop sluit aan de serie van 1853 in de bekende 
koningskoppen. 

Om te besluiten: wederom een aflevering, die zich waardig 
aansluit bij de voorafgaande en waarvan door den weet
gierigen verzamelaar met genoegen zal worden kennis
genomen. 

V. B. 

CATALOGUS DER POSTWAARDEN RSFSR EN USSR. 
UITGEGEVEN DOOR DE ASSOCIATION PHILATELIQUE 

MOSKOU, NASTASJINSKY PER 3. 
Deze, in het Russisch gedrukte, catalogus omvat alle uit

giften der jaren 19171933. Hij is rijk geïllustreerd met tal 
van vergrootingen, terwijl een deel gewijd is aan de beschrij
ving van verschillende fantasieproducten. De prijs bedraagt 
50 Amerikaansche centen. Voor den Nederlandschen gebruiker 
is het een bezwaar, dat de tekst Russisch is; toch zal hij, aan 
de hand van de vele afbeeldingen, in dit werkje den weg wel 
vinden. Het beslaat 112 bladzijden met plm. 250 illustraties 

v. B. 

'PrieVembu;̂ ' 

Mr. J. H. van Peursem, Zeestraat 40, 'sGravenhage, schrijft 
ons: 

Hoewel ik in het bezit ben van een uitgebreide bibliotheek 
van werken over Simon Bolivar, benevens van talrijke por
tretten van den Bevrijder, was het mü niet mogelijk de 
portretten te vinden, die dienden als voorbeeld voor de vol
gende postzegels: 

Venezuela 1911, 25 cts.; Brazilië 1909, 200 reis; Bolivia 1931, 
1 boliviano; Colombia 1910, 1 en 10 pesos. 

Evenmin zijn mij de ontwerpers bekend van de gedenk
teekens te Boyaca (Colombia 1917, 20 ets. enz.) en Quito 
(Ecuador 1931, 10 sucres). 

Is er iemand onder de lezers van het Maandblad, die mij 
over een of meer der genoemde zegels nadere inlichtingen 
kan verstrekken? Ik zou mededeeling zeer op prijs stellen 
in verband met de waarschijnlijk spoedig te verwachten 
Spaansche vertaling van mijn boek. 

Veilingen 
JLA. m I A M ■ 

52e VEILING REKKER. 
Deze veiling, waar groote rariteiten op portzegelgebied 

verkocht werden, is een groot succes geworden. Hieronder 
enkele uitslagen. 

Nederland. 
1867. 10 cent type II, getand 14:14, absoluut post

frisch blok van 7 ƒ 67.— 
1872. 2,50 gld., prachtig blok van 4, gebruikt ƒ 25,— 
1'A cent ultramarijn, verticaal paar, links ongetand ƒ 12,50 
1928. 7i4 cent 3-gaats roltanding, postfrisch paar ƒ 35,— 
1870. Port nr. 1, plaat B, op geel papier, ongebruikt 

zonder gom, keur Ned. Bond ƒ 74,—• 
1881. 5 cent type IV, getand 12><:12, postfrisch ƒ 90,— 

10 cent type IV, postfrisch ƒ 120,— 
123^ cent type IV, postfrisch • ƒ 52,— 
Idem type V, hoogst zeldzaam ƒ 125,— 
IK cent getand l l i^:12, type III, iets dun ƒ375,— 
Alsvoren type IV, ongebruikt, prachtexemplaar ƒ 575,— 
Proefporten 5 cent type I en III tezamen ƒ 92,— 
Alsvoren type II (dun) ƒ 54,— 
2% cent, blok waarin alle typen, echter type II 
iets dun ƒ220,— 
Alsvoren, waarin type I en 3 stuks type III, 
een exemplaar iets dun ƒ 160,— 
123^ cent typen I en III tezamen ƒ 180,—-
Type II, iets dun ƒ 90,— 

1924. 5 op 1 cent, opdruk kopstaand, met keur van 
den Ned. Bond ƒ 55,— 

Postbewijsserie, compleet, postfrisch ƒ 175,—■ 
Ned.Indië. 
10 cent nr. 1, postfrisch hoekpaar 
10 cent koning, postfrisch, 11)^:12 
15 cent idem 
22'A cent Bezit Buiten 
2'/, gld. Java hoog 
Idem kopstaand 
Port nr. 1, ongebruikt 
1882. 20 cent port, tanding 113^:12, type I, ongebr. 

Idem type II, ongebruikt 
Idem type III, ongebruikt 
Idem type IV, ongebruikt 

Dienst, opdruk D kopstaand. 15 cent 
Idem 20 cent kopstaand 
Idem 25 cent 
Idem 30 cent 
Idem 1 gld. 
Idem 2K gld. ƒ 12,-
Suriname. 
1886. Port 10 cent type IV ƒ 64,— 

Idem 25 cent type IV ƒ 31,— 
Alle prijzen exclusief 10 % kosten. 

5 1 , -
1 2 , -
14,50 
3 4 , -
55,— 
60,— 
29,— 

ƒ 125,— 
ƒ 29,— 

75,— 
76,— 
1 6 , -
7,50 

28,— 

20,-

Ter besctierimiïi^ 
Van Verzamelaars 

en Handelaren 
SU 

IJsland. 
Zooals bekend werd de jubileumserie van 1930 te Weenen 

gedrukt en door een consortium, dat zich aandiende onder 
den naam „Vrienden van IJsland", gratis ter beschikking 
gesteld van de IJslandsche post. 

Thans blijkt de ware beweegreden tot deze vrijgevigheid. 
De „vrienden" over stroomen thans de markt met verschillende 
foutdrukken dezer serie; naar buitenlandsche bladen melden 
in niet minder dan 25 soorten! 

In de aan IJsland cadeau gedane zegels waren geen fout
drukken aanwezig. De vrienden hebben deze dus klaarblijke
lijk achtergehouden, om nu Hun slag te slaan. 

De Deensche regeering heeft reeds de zaak aanhangig 
gemaakt bij de Oostenrijksche autoriteiten. 

Men zij dus voorzichtig met het aanschaffen dezer fout
drukken. v. B. 

Bolivia. 
Van de 50 centavos en 1 boliviano der uitgifte 1931 — Yvert 

nrs. 174-175 — zijn zeer gevaarlijke vervalschingen opge
doken, reden waarom de posterijen hebben besloten deze 
beide waarden buiten koers te stellen. 
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Het onderzoek der politie heeft uitgewezen, dat als ver
vaardiger dezer falsificaten te beschouwen is de Boliviaansche 
philatelist ( ?) Carlos Beitran. 

Het hoofdbestuur der posterijen te La Paz verzoekt de ver
zamelaars die met genoemden Beltran in relatie staan of 
hebben gestaan, inlichtingen te willen verstrekken over den 
aard dier relaties. 

Letland. 
In het vorige nummer meldden wij onder voorbehoud de 

verschijning van vijf luchtpostzegels, uitgegeven ter gelegen
heid van de vlucht Letland-Afrika. De vliegers zijn inderdaad 
opgestegen, maar strandden reeds voorgoed in de omgeving 
van Berlijn! 

Van meer dan een gezaghebbende zijde wordt tegen deze 
uitgifte gewaarschuwd. Men neme dus van dit zwendelgoedje 
geen notitie, 

V. B . 

liilatelisttecIl^All^rl^i 

KRONIEK 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Op 22 Februari 1903 overleed de bekende Oostenrijksche 
componist Hugo Wolf, wiens portret wij vinden op de 100 kr. 
van 1922 van Oostenrijk. 

Op 28 Februari 1908 werd een aanslag gepleegd op All 
Mirza, schach van Perzië, dien wij kennen van de postzegels 
van 1908. 

14 Maart 1883 overleed Karl Marx te Londen; over zijn be-
teekenis voor de Philatelisten heb ik in mijn vorige kroniek 
reeds in het kort gewezen. 

Op 17 Maart was het twintig jaar geleden, dat koning 
Georgios I van Griekenland te Saloniki werd vermoord. Zijn 
portret ziet men op de 1 en 2 drachmai van Kreta, 1905. 

In Maart 1883 verscheen voor het eerst het in Oost-Pruisen 
gedrukte blad „Ausra" (dageraad); hoewel het blad verboden 
was, werd het veel gelezen. Vooral de leider dr. J. Basana-
vicius heeft zoodoende grooten invloed gekregen op de ont
wikkeling van de Litausche taal. Ter herinnering aan het 
iubileum van de Ausra verscheen een serie zegels van 
Litauen. 

In het voorjaar van 1383 overleed grootvorst Kestutis; een 
moordenaar had hem neergelegd. Te zijner herinnering gaf 
Litauen een serie luchtpostzegels uit, waarop men Kestutis 
en zijn vrouw, Biruté, o.a. aantreft. 

Op 6 April 1833 overleed de grondvester van het Nieuw-
Grieksch, Adamantios Korais, te Parijs. Zijn portret komt 
voor op de 15 drachmai van Griekenland van 1930. 

Op 8 April werd te Sofia een nieuwe kathedraal ingewijd; 
de oude werd een negental jaren geleden door een bomaanslag 
vernield. Wij zien het oude bouwwerk op de 2 lewa van 
Bulgarije, 1924. 

Op 10 April 1583 werd een van de grootste figuren ge
boren, die in den loop der geschiedenis den Nederlandschen 
naam hooghielden: Hugo de Groot, wiens portret weliswaar 
niet op de postzegels, maar dan toch in ieder geval op de 
12 K cent briefkaarten vooi'komt. 

Op 16 April 1883 werd de bekende Litausche- staatsman 
Voldemaras, wiens beeltenis voorkomt op de 1 auks. van 1922, 
geboren. Hij behoort tot de geleerdste personen van de jonge 
republiek, maar zijn houding maakte hem onmogelijk, zoodat 
hij in 1929 moest altreden als premier; weldra werd hij ge
vangen gezet. 

Op 24 April 1533 werd op den Dillenburg als zoon van den 
graaf van Nassau Willem de Zwijger geboren, die als grond
legger onzer nationale onafhankelijkheid ieders dank heeft. 
Als strijder voor gelijkheid voor de wet van ieder, ongeacht 
geloof of overtuiging, was hij zijn tijd verre vooruit en kan 
ook nog thans velen ten voorbeeld worden gesteld. De beelte
nis van den prins-bevrijder treft men aan op de zegels van 
Nederland en de Overzfeesche Gewesten van 1933. 

Op 28 April was het 175 jaar geleden, dat de groote Ameri-
kaansche staatsman James Monroe werd geboren; Monroe 
werd vooral bekend door zijn leer „Amerika voor de Ameri
kanen". Zijn portret treffen wij aan op de 3 cents van 1904 
en de 10 cents van de tegenwoordige serie der U.S.A. 

Op 30 April j.1. werd Luis Sanchez Cerro, president van 
Peru, vermoord, toen hij op de renbaan bij Lima een parade 
had afgenomen. Zijn portret komt voor op de 10 ets. van 1933, 
welk zegel slechts 1 dag in omloop was. Het was in strijd 
met de wet, die afbeelding van nog levende personen verbiedt; 
thans zal het zegel vermoedelijk in eere worden hersteld. 

Op 1 Mei was het 625 jaar geleden, dat Albrecht I van 
Habsburg in de buurt van zijn stamburcht werd vermoord. 
Zijn beeltenis komt voor op de 40 centimes van Zwitserland 
van 1921. 

Op 3 Mei 1783 werd de Ecuatoriaansche staatsman Vicente 
Rocafuerte te Guayaquil geboren. Hij speelde een groote rol 
in de geschiedenis van zijn land, welks president hij was van 
1835 tot 1839. Zijn portret ziet men op de series van 1894 en 
1895, benevens op de 80 ets. van 1920 van Ecuador. 

Op 3 Juni 1808 werd te Abbeville Jefferson Davis geboren; 
hij zou eens een groote rol spelen in den opstand van de Zui
delijken tegen de Noordelijke staten onder Lincoln. Zijn por
tret komt voor op meeidere zegels van de Geconfedereerde 
Staten. 

Op 11 Juni 1903 werd koning Alexander I van Servië, sa
men met zijn vrouw, vermoord. Zijn portret komt voor op 
meerdere zegels van zijn land; later werd het overdrukt met 
het wapen der Karageorges. 

Op 15 Juni wordt de koning van Zweden, Gustav V, 75 jaar. 
Op 29 Juni 1798, 135 jaar geleden, werd Giacomo Leopardo, 

wiens portret voorkomt op de 50 ets. van Italië van 1932, 
geboren. 

POSTZEGELBEURS DEN HAAG. 
Het bestuur van de beurs deelt hierdoor mede, dat de zetel 

is verplaatst van café „Hollandais" naar het „Gouden Hoofd", 
eveneens aan de Groenmarkt. 

De beursuren blijven bepaald op IK tot 5 uur. 
Als trefpunt van Haagsche verzamelaars verheugt de beurs 

zich in een druk bezoek. 
M. T. 

DE VERZAMELING KIND ONDER DEN HAMER. 
Op blz. 69 van het April-nummer van dit jaar schreven wij 

het een en ander over de philatelistische nalatenschap van 
Arthur Hind, waarbij tot slot de mededeeling, dat nog geen 
plannen schenen te bestaan tot liquidatie der verzameling. 

Thans melden buitenlandsche bladen, dat de collectie binnen 
kort zal worden geveild door de zorgen van den heer Kenneth, 
philatelistiseh ex-secretaris van Hind, en den bekenden Ame-
rikaanschen handelaar Chas. J. Phillips. 

DE ENGELSCHE P.M.G. AAN HET WOORD. 
Op het banket, dat op 2 Juni j.1. te Londen werd gehouden 

door het philatelistiseh congres van Groot-Britanniê, heeft 
sir H. Kingsley Wood, de Engelsche postmaster-general (di
recteur-generaal) bevestigd, dat in het begin van 1934 nieuwe 
Engelsche zegels zullen verschijnen, wederom met den 
koningskop. 

Uit zijn belangwekkende redevoering stippen wij nog aan, 
dat in het afgeloopen jaar 7000 millioen zegels in de waarde 
van £ 40.000.000 werden verkocht. Hiervoor waren benoodigd 
310 ton papier, 8 ton inkt, terwijl het gebruik van gom on
geveer 130 ton per jaar bedroeg (1 ton = 1000 kg.). 

Nog deelde de directeur-generaal mede, dat een dame bij 
hem geklaagd had over den bitteren smaak van de gom en 
voorgesteld had dezen wat zoeter te maken. Verschillende 
suggesties, o.a. het drenken van de gom in port, hadden hem 
bereikt, maar tot dusverre was de goede oplossing van dit 
vraagstuk nog niet gevonden! 

BELGISCHE TUBERCULOSEZEGELS. 
Voor hare reclame heeft de „Wipa" een groot aantal voor

treffelijk geslaagde sluitzegels uitgegeven, die wel algemeen 
bekend zullen zijn. 

Veel minder bekend zijn stellig de 25 sluitzegels, uitgegeven 
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door de Belgische Vereeniging ter bestrijding der Tuberculose, 
elk een afbeelding gevende van even zoo vele gestichten, over 
het land verspreid, waarvoor ingezameld wordt. 

Voor de weldadigheidsserie van December j.1. werd gekozen 
de inrichting te Waterloo-Ter Hulpen, de tweede (eenigszins 
aangevulde) afbeelding op het tweede zegel, bovenste rij, van 
het velletje, hetwelk aantoont hoeveel voor de volksgezondheid 
in België geofferd wordt. 
DUITSCHLANDS OVERDRUKTE ZEGELS GEDURENDE 

HET INFLATIETIJDPERK. 
De navraag naar postzegels was gedurende den inflatietijd 

in Duitschland zoo groot, dat de Rijksdrukkerij niet in staat 
was, daaraan te voldoen. De oorspronkelijke zegels, die ten
gevolge van den val van de waarde van het geld met nieuwe 
hoogere opdrukken moesten worden voorzien, werden naar 
de verschillende centrale postbesturen (Ober-Post-Direktionen, 
OPD) verzonden met opdracht, door plaatselijke drukkerijen 
deze zegels te doen bedrukken met de nieuwe waarden, en, 
opdat overal de opdruk volkomen dezelfde zou zijn, werden de 
papieren matrijzen bij de zending gevoegd, opdat de drukkerij 
zelf de drukvormen gieten kon. 

Hierdoor waren de opdrukken volkomen overeenstemmend 
bij deze 11 centrale postbesturen, die volgens alfabetische 
volgorde waren: Breslau, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Han
nover, Königsberg, Leipzig, Mimchen, Munster, Stettin, Stutt
gart. De plaats van vervaardiging der vellen zou dus niet te 
herkennen zijn, ware het niet, dat de bovenranden, die de 
som van de rij daaronder aangeven, door enkele drukkerijen 
niet, door andere wel, en dan geheel verschillend, doorbalkt 
werden naar gelang van het voorhanden drukmateriaal dat 
dienst deed, en aan deze doorstrepingen is te zien, in welke 
stad het drukken plaats had. 

De zegels van de bovenranden met aanhangsel, hetwelk 
het kenmerk draagt, worden dus dooi de speciaalverzamelaars 
in Duitschland gezocht, evenals de coins de feuille in Frank
rijk en de plaatnummers in Nederland. 

Bovenstaande cliché's stammen uit een catalogus der firma 
Rich. Borek te Brunswijk, speciaal-handelaar in deze zegels. 

• DE DUITSCHE POSTZEGELHANDEL 
„GLEICHGESCHALTET". 

Zelfs met onze vreedzame liefhebberij moeten zich de tegen
woordige machthebbers in Berlijn bemoeien. Opgericht is een 
,,Reichsverband" van den postzegelhandel, waartoe de toe
treding verplichtend is. 

De bedoeling is te zorgen voor orde en 'eerlijkheid in den 
postzegelhandel, schadelijke elementen te brandmerken en 
uit te werpen, anderzijds dezen stand van handelaren naar 
buiten te vertegenwoordigen, o. a. tegenover de overheid. Als 
een van de aantrekkelijkheden van dit nieuwe „Verband" noe
men wij de regeling van het keurmeestersambt en de toetre
ding tot den postzegelhandel. Als keurmeester zullen slechts 
zij worden toegelaten, die bewezen hebben werkelijk hun vak 
te verstaan. Voorshands zal aan lederen Duitschen postzegel
handelaar een bewijs of nummer worden uitgereikt, waaruit 
blijkt, dat hij doet in postzegels, enz. Mocht naderhand blijken 
dat hij handel drijft in valsche zegels of zijn vak niet ver
staat, dan kan de vergunning om als postzegelhandelaar op 
te treden, weder ontnomen worden. 

Wij zijn benieuwd of dit ingrijpen van staatswege tot het 
beoogde doel zal leiden. 

HOEVEEL POSTZEGELS ZIJN ER ? 
Een jeugdig Braziliaansch verzamelaar heeft aan de hand 

van den catalogus 1933 het aantal uitgegeven postzegels be
rekend; enkel de hoofdnummers, zonder typen enz. Hij vond 
61.056 stuks. Van 1927 tot 1933 een vermeerdering van 7329 
hoofdnummers. Over de 5 werelddeelen verdeeld: Europa 
19.866, Amerika 16.239, Afrika 12.852, Azië 9.017; Australië 
3.082 stuks. 

De staten die de meeste zegels uitgaven, zijn: 1. Nicaragua 
1333, 2. Columbia 1062, en dan Turkije 1057 stuks. Daaren
tegen gaven uit: Formosa en de Jonische eilanden elk 3, 
Victorialand 2 en Eduard VII land 1 enkel stuk. 

(Naar L' Echo de la Timbrologie). 
EEN ANDERE KIJK OP DE GELBGENHEIDSZEGELS. 

Terwijl er verzamelaars zijn, die zich geroepen gevoelen 
bij het verschijnen van nieuwe gelegenheidszegels telkens 
daarover te weeklagen (vooral beeren speciaalverzamelaars), 
is het opmerkelijk, dat op het Fransche philatelistencongres 
te Rijssel (Lille) besloten werd (5 Juni 1933) op het voorstel 
in te gaan, ingediend door de philatelistenvereeniging te 
Grenoble, waar het volgend jaar het congres vergaderen zal. 

Dit voorstel luidde: 
„De bond moge stappen doen bij den minister der posterijen 

om het beheer te doen terugkomen op zijn besluit, voortaan 
geen bijzondere zegels meer uit te geven, noch gelegenheids-
stempels toe te staan bij philatelistische feestelijkheden. 

Bijzondere zegels en speciale afstempelingen bevorderen 
dergelijke bijeenkomsten. Zij scheppen trouwens ten bate van 
dat beheer inkomsten, welke op dit oogenblik van begrootings-
moeilijkheden niet te versmaden zijn." 

Het congres besloot, dit voorstel te ondersteunen. 
Zóó wordt dus in Frankrijk over gelegenheidszegels ge

dacht. — En bij ons? 
Het vermoeden is gerechtvaardigd, dat door het verschijnen 

van het vredeszegel en het fraaie stel zeemanzegels over 
het geheel berekend meer vreugde in den lande ontstond 
onder de verzamelaars (nieuw ruilmateriaal, gelegenheid om 
buitenlandsche collega's een opmerkzaamheid te bewijzen, 
enz.) dan teleurstelling. En zooals het ons gaat bij het ver
schijnen van onze nieuwtjes, zoo gaat het anderen volken in 
hun bijzonder geval. 

Weeklagen over nieuwe uitgiften heeft geen zin. 
Denemarken zal binnenkort 7 waarden in gewijzigde kleu

ren uitgeven. Welken echten verzamelaar zal dat kunnen 
spijten ? Nieuw ruilmateriaal, toename der verzameling, enz. 
Niet alle verzamelaars kunnen Moldau's bekostigen of Baseier 
Täubchen, vooral de jongere generatie niet, onze opvolgers. 
Die wenschen vooreerst ruilmateriaal. En dat zij hun gegund 

V. G. 
PHILATELIE EN RADIO. 

Bij hooge uitzondering worden we hier te lande eens ver
gast op een radio-babbeltje over postzegels c a. In Duitsch
land is men reeds op dit gebied veel verder, terwijl in de 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika niet minder dan 27 
stations geregeld philatelistisch nieuws verspreiden. 

Hoe aanlokkelijk ook om langs den weg van „broadcasting" 
meerdere aanhangers voor onze liefhebberij te winnen, moet 
men toch deze mogelijkheid niet overschatten. Het wil ons 
voorkomen, dat de meesten van de sprekers de verzamelaars 
eerder afstooten dan naar zich toehalen, door de zwaar
wichtige wijze waarop hun onderwerp behandeld wordt. Voor
al de Duitschers, die met hun bekende „Gründlichkeit" de 
luistsraars met jaartallen en cijfers om de ooren slaan, hebben 
er een handje van om hun onzichtbaar auditorium knapjes te 
vervelen. Wie zich dan ook aan de propaganda voor de Phi
latelie per radio waagt, moet n. o. m. in staat zijn op aan
trekkelijke, oogenschijnlijk vluchtige wijze den luisteraars een 
schat van wetenswaardigheden te vertellen, waarnaar zij met 
genoegen luisteren en waarmede zij hun voordeel kunnen doen. 
De spreker moet zijn terrein volkomen beheerschen, niet den 
schoolmeester uithangen, van zijn praatje geen zwaarwichtige 
geschiedenisles maken in dsn trant van de graven van het 
Hollandsche huis en last not least niet zoodanig afdalen in 
bijzonderheden, dat het den doorsnee-verzamelaar duizelt. 
Wanneer de spreker aan deze eischen voldoet, bestaat er on
getwijfeld kans op blijvend succes. 


