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IS HET VRAAGSTUK DER KLEUREN 
IN DE PHILATELIE OPGELOST ? 

naar het Duitsch van 
FRIEDRICH LEITENBERGER. 

Bij het opwerpen van het kleurenvraagstuk in de philatelie 
moet men beginnen met te erkennen, dat een oplossing, die 
algemeen bevredigt, niet te bereiken is door het samenstellen 
van een kleurentabel. Uit den aard der zaak bestaat er een 
hinderpaal: het feit, dat elk oog op verschillende wijze ge
voelig is voor kleuren, dus altijd meer of minder nauwkeurig 
reageert. Bestaat daardoor reeds een moeilijkheid die niet te 
overbruggen is, het vraagstuk wordt nog beduidend lastiger 
door de eischen, die de philatelie daaraan meent te mogen 
stellen. Nemen wij, om kort te gaan, als voorbeeld de kleur 
blauw. Afgezien van de bijzondere groepen en categorieën 
(als cobalt, ultramarijn, indigo, enz.), maar ons bepalend tot 
de eenvoudige grondkleur blauw, dan kunnen wij trapsgewijze 
fixeeren: lichtblauw, hemelblauw, melk-, mat-, grijs-, donker-, 
diep- tot zwartblauw, al naar mate de hoeveelheden wit of 
zwart, die in elk dezer tinten voorhanden zijn. Zooals gezegd, 
niet elk oog is in gelijke mate voor kleuren gevoelig en het 
fijne onderscheid tusschen de nuances vanaf de lichte tinten 
tot de normale kleur en van daar weer tot de donkerste met 
de grootste bij menging van zwart, zal in vele gevallen niet 
kunnen worden bepaald en getroffen, maar wat veel erger is 
voor de philatelie, de juiste benaming van de tint kan daar
door foutief zijn. 

Bij dit ééne blauw met al zijn nuances blijft het echter niet; 
wy' moeten bovendien in aanmerking nemen, of de verfstof 
doorschijnend is (lazuurverf) of een dekkende kleur is, waar
door het effect ook verschillend wordt. Dan heeft ook een 
grooten invloed of de druk gemaakt werd op slecht gelijmd 
papier, op ruw of goed gesatineerd papier, op glans- of krijt-
papier, of het boekdruk was, of lithografie, offset- of diepdruk. 
Ten slotte nog of het cliché een galvano of een houtsnede 
was, een helio- of staalgravure. 

Combineert men nu eens al deze omstandigheden voor deze 
enkele kleur blauw, eerst de tinten, dan de soorten verf, ver
volgens de papiersoorten en ten slotte de technische hulp
middelen, dan volgen daaruit zoo vele combinaties, dat het 
onmogelijk is, die alle samen te vatten in een kleurentabel. 
Misschien wel technisch uitvoerbaar, doch met waanzinnig 
hooge kosten, en toch nog niet volmaakt voor alle gevallen, 
die kunnen voorkomen. Nog veel minder zullen alle eischen 
bevredigd worden van ons, verzamelaars, die absoluut willen, 
dat elke tint haar bepaalden naam draagt. 

Jawel! Zij zal dien ook krijgen, moet dien zelfs hebben, 
maar zóó, dat deze zaakkundig is en er geen benamingen ge
schapen worden, die niet voor een ieder begrijpelijk zijn en 
de verwarring nog meer toeneemt. 

Het vraagstuk van de kleurentabel is hiermede nog geens
zins afgedaan, omdat er wel degelijk een oplossing mogelijk 
is, die aan de alledaagsche eischen der philatelie voldoet. 

Op het einde der vorige eeuw werd reeds een poging gedaan 
kleurentabellen samen te stellen met behulp van goedkoope 
postzegels, en men bracht het toen tot 50 verschillende kleu
ren, een aanzienlijk aantal voor dien tijd. Nu wij heden ten 
dage over een veel uitgebreider en ook goedkooper zegel
materiaal beschikken, kan deze methode, die gebleken is prac-
tisch te zijn, veel gemakkelijker verder uitgebreid worden. 

Dit vraagstuk heeft ook de Bund deutscher Philatelisten-
Verbände reeds bestudeerd in verband met het voorstel Rich
ter, Heidelberg, dat echter meer voor specialisten dan voor 
het algemeen belang was, als zijnde te uitgebreid. Maar dit 
oude en ook het nieuwe voorstel van Richter zijn de moeite 
waard om door een groote vakorganisatie, door een groep van 
Duitsche verzamelaars te worden uitgewerkt, zelfs op gevaar 
af, dat deze kleurenstaalkaart slechts op Duitsche leest ge
schoeid zou zijn en niet internationaal zou worden overge
nomen. Toch zou deze kleurentabel ook internationaal vast
gesteld kunnen worden, rekening houdende met de bena
mingen der buitenlanders. 

Wij nemen een zeker zegel en zoeken op hoe de kleur-
bepaiing is bij Senf, Yvert, Scott, enz. Waarom zouden wij 
niet kunnen komen tot een bepaald algemeen bruikbaar re
sultaat? En zou ten slotte niet een technisch geschoold 
kleurenkenner mede kunnen helpen uit den warboel der bena
mingen te geraken? Misschien onderneemt nu eens een ver
zamelaar, die goed op de hoogte van kleuren is, een poging 
een tabel (niet te groot en niet te klein) samen te stellen, 
minder omvangrijk dan Richter en uitgebreider dan Senf 
(40 zegels) of Yvert (55 zegelkleuren). Dan leidt dit onge
twijfeld tot een goed resultaat. 

Dit betoog over een kleurenstaalkaart uit postzegels, die 
praktisch mogelijk is, moet slechts dienen om het vraagstuk 
ook van dit standpunt uit te bekijken, terwijl het hoofddoel 
van dit artikel eigenlijk is, een nieuw middel ter bepaling der 
tinten voor specialisten te bespreken en dit te onderwerpen 
aan het oordeel van de gemeenschap der Philatelisten. 

Voor het behalen van zijn doctortitel heeft de apotheker 
Günther Heinrici in Halle a. d. S. een dissertatie geschreven 
over „proeven ter bepaling van vochten en tincturen door 
middel van capilaire analyse en photometrische lichtsterkte 
met behulp van een nieuwen kleuronder schei der (Farben-
comparator)"; dus voor dingen, waarvan met weinige uit
zonderingen wij, verzamelaars, weinig verstaan. Door een toe
val kreeg ik dezen tintenonderscheider te zien. Men wete, dat 
het instrument eigenlijk voor het meten van kleuren dient. 
Vóór ik het zag, vroeg ik mij reeds af, of het ook niet zou 
kunnen dienen tot nut der philatelie. Dit vermoeden werd 
boven alle verwachting bevestigd: er is dus alle reden dit 
instrument uitvoerig in onze vakliteratuur te bespreken. 

Instrumenten ter bepaling van nuancen zijn geen nieuws; 
maar de mogelijkheid deze te doen dienen voor de philatelie 
werd bemoeilijkt, ten eerste doordat het hier niet gaat om 
scheikundige formules, maar om ons principieel verlangen, dat 
elke kleur haar bepaalden naam draagt, en ten tweede hoofd
zakelijk door hun hoogen prijs. Voor het keuren van zegels 
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bedient de Philatelie zich weli&waar van de dure kwartslamp, 
maar deze heeft een geheel ander doel voor gansch andere 
onderzoekingen. Daarvan gebruik makend, kunnen wel de gren
zen tusschen violetpurper, roodlila, matrose, lila, wijnrood en 
lilarose van het 2 markzegel van Duitschland 18751899 met 
groote nauwkeurigheid worden onderscheiden, maar in het al
gemeen beteekent dat niet veel voor den verzamelaar; ja, 
zelfs de keurmeester vindt daarmede niet de gegevens, waar
op hij voor zijn leven lang vertrouwen kan. Een uitweg biedt 
ons nu het instrument van prof. dr. Rojahn en het nu be
staande van dr. Heinrici. In principe berust het op de kleuren
theorie van Ostwald ' ) , die in hoofdzaak daarop neerkomt, 
dat het zonnespectrum in 8 groepen met 100 kleuren verdeeld 
wordt, en ten tweede op den grondregel, dat elke kleur is 
samengesteld uit drie elementen, namelijk uit de grondkleur 
+ een hoeveelheid zwart | een hoeveelheid wit. Is biJ een 
kleur noch zwart noch wit bijgemengd, dan geldt deze als 
zuivere grondkleur, als volle kleur. Uit deze grondkleuren is 
de bekende Ostwaldsche kleurencirkel samengesteld, die voor 
gewone gevallen 24 kleuren bevat en voor bijzondere doel
einden uit 48 bestaat. In deze laatste zijn de tinten zóó, dat 
een normaal gevoelig oog nog het onderscheid tusschen twee 
nuancen kan vaststellen. Het schijnt echter niet praktisch de 
indeeling nog boven 48 uit te breiden. Weliswaar beweert 
Meyer's Conversations Lexicon, dat het normale oog in het 
zonnespectrum 160 nuancen kan onderscheiden. Ostwald geeft 
in dezen kleurencirkel namen aan de groepen, die echter voor 
ons buiten beschouwing kunnen bljjven. Toch is het de vraag, 
of het niet verkieslijker zou zijn, voor die kleurengroepen een 
bepaalden naam te zoeken, in plaats van dien aan te duiden 
met cijfers van 1 tot 24, zooals hij doet. Zijn systeem is 
verder opgebouwd op de aanduiding van het gehalte aan wit 
en zwart, waardoor de nuances van licht tot donker voor elke 
zuivere grondkleur aangegeven worden. Daar het technisch 
niet gelukt, volkomen reine kleurstoffen voor de drukkerij 
te vervaardigen, neemt* hij als het grootste gehalte van wit 
met 89 'k aan, noemt die tint a en daalt nu trapsgewijs alfa
betisch af tot V. Voor het gehalte eener kleur aan zwart gaat 
hij op dezelfde wijze te werk, en wel zoo, dat a nu met 11 % 
overeenstemt, en dan steeds donkerder wordende tot v, over
eenkomende met 99,1 <"/( aan zwart. Een kleur, aangeduid met 
24ra zou dus overeenkomen met mosgroen met slechts r = 
2,2 7f wit, en a = 11 '/r zwart gehalte. 

In aansluiting aan dit systeem maakt nu ook de Rojahn
Heinrici kleurenmeter gebruik van een kleurencirkel met 24 
indeelingen en voor verder differentiëeren ook nog van 8 
andere soortgelijke nuanconcirkels, waarop elk der 24 grond
kleuren nogmaals in 8 schakeeringen met steeds toenemend 
witgehalte ingedeeld zijn, zoodat behalve de 24 grondkleuren 
nog 192 mengsels met wit ten dienste staan. Zooals wij later 
zullen zien bij de beschiijving van het diafragma, wordt dit 
aantal door de toevoeging van zwart 90 maal vermeerderd, 
zoodat 17280 schakeeringen gemeten worden. Om zich te over
tuigen, dat deze indeeling voldoende is, moge men bedenken, 
dat b\j voorbeeld een wit met 15 '/< zwartgehalte voor het 
oog nog volmaakt wit schijnt. Op welke wijze nu het gehalte 
aan zwart in dit instrument gecombineerd wordt met de tinten 
van de kleurenoirkels en geheel in overeenstemming gemaakt 
wordt met het zwart in de tint van het te onderzoeken zegel, 
wordt, om herhalingen te vermijden, beschreven bij de ge
bruiksaanwijzing van het instrument zelf (fig. 1). De in
richting van het instrument (dat wij in fig. 3 opengelegd zien 
en daar ook uitvoeriger beschreven vinden) is nu als volgt, 
aan de hand van de schematische schets, fig. 1: 

Het te onderzoeken voorwerp, in dit geval een postzegel 
van de kleur 3x, wordt belicht door een lichtbron E, of juister 
door de stralen, die door den spiegel C gebroken worden en 
nog door een matglazen plaatje F strijken, om het licht ge
lijkmatig te verdeelen. Maar ae lichtstralen, die van E uit
gaan, vallen tevens door den spiegel D en een matglazen plaat 
op de kleurencirkel K. De kleur van het zegel 3x spiegelt 
zich door een lens H op den spiegel B, en valt van daar op de 
twee spiegeldeelen A in den kubus N, genaamd Lummer 
Brodhunschen kubus, en van daar gaan de stralen door de 
lange buis L naar het oog. Deze kleurenstralen zijn in de 

^) Zie het uitvoerige artikel van ir. S. de Lange in het 
Jubileumboek, blz. 428. 

figuur gestippeld, als vlakje saamgetrokken, en doen zich voor 
als een kwadraat, in fig. 2 afgebeeld en eveneens aldaar ge
stippeld. Bovengenoemde Lummer Brodhunsche kubus heeft 
in het midden een rond gat tusschen de spiegeldeelen A, waar 

doorheen de kleurencirkel te zien 
. , , » is. De kleurstralen, die in deze 

.:•'.',-'•,.[■■ƒ-;''■' richting loopen, zijn in de figuren 
y-%'.'^^''\',' A ^K | \ 1 en 2 met streepjes aangeduid, 
■"■'■ ^p'•ƒ:'•,* -/X l I N / ^oodat een beeld ontstaat, in fig. 2 
'. ■,' •> 'V.'"' compleet weergegeven. De bepa
',',■'',":■.;••: 5 x + 5 l̂ '̂ ê' ^^^ ^^ hoofdtint geschiedt nu 

^ '■— met behulp van den in 24 afdee
lingen verdeelden grondkleurcirkel 

of, wanneer er veel wit is in de te onderzoeken tint, met be
hulp bovendien van de secundaire nuancencirkels. Dan brengt 
men het uitgekozen veldje, zeg nr. 3, van den nuancencirkel 
in het gezichtsveld van den kijker L, en dan komt de kleur 
van veldje nr. 3 zoo veel mogelijk overeen met de kleur van 
het zegel 3x. Zouden deze tinten geheel overeenstemmen, dan 
zou het vierkantje van fig. 2 een gelijkmatig getint vlak 
vormen, want de directe blik door het ronde gaatje in den 
kubus op veldje nr. 3 van den kleurencirkel (dat wil zeggen: 
het cirkelvormige vlakje door die opening te zien) moet dan 
concentrisch omgeven zijn door de precies gelijke tint, die de 
twee spiegeldeelen A in den kubus vertoonen. Is dat niet het 
geval, dan heeft de toevoeging van zwart plaats. Daarvoor 
is bij G een diafragma aangebracht in den koker, die het 
veldje nr. 3 van den kleurencirkel K verlicht, en door een 
mechanisme Ga met behulp van een stelschroef Gb, kan de 
opening van het diafragma G vergroot of verkleind worden, 
naar behoefte in te stellen. De stelschroef Gb heeft een kop, 
die in 90 graden verdeeld is. Bij het omdraaien vergroot of 
verkleint zich het diafragma, vermeerdert of vermindert dus 
de lichtsterkte op de nuancenschijf, en door het verdonkeren 
wijzigen zich de bepaalde kleuren tot op zwart toe. Door het 
nauwkeurige instellen van het diafragma bereikt men ten 
slotte overeenstemming tusschen de kleuren van den post
zegel en van de nuancenschijf, zoodanig, dat de kleur, gezien 
door de cirkelvormige opening tusschen de spiegels A en de 
kubus N, geheel samensmelt met de daarin teruggekaatste 
kleur. Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat de kleurencirkel 
K rust op een draaibare schijf J, waai'op nummers zijn aan
gebracht, welke niet met die op K overeenstemmen, en wel 
met het doel om het nummer van de grondkleur (hier dus 3) 
gemakkelijker te kunnen aflezen door nog een andere buis M. 
Op deze wijze komt men 1ot de slotsom, dat de kleur 3x 
werkelijk de kleur 3, 28 graden, van de klourentabel is, dus een 
oker met 28 graden zwartgehalte. 

Ter verduidelijking van de werking van het instrument 
mogen hier de uitkomsten volgen van de metingen gedaan 
bij verschillende uitgiften van het zegel 2 mark van Duitsch
land van 18751899, Senf ni. 37 (Yvert nr. 43), en wel uit
gedrukt in de getallen, bij de onderzoekingen gevonden, dus 
in cijfers, en niet de kleuren aangeduid door een naam, gelijk 
gebruikelijk. Daar geen der zegels nauwkeurig overeenstemt 
met een der 24 indeelingen van den grondkleurencirkel, kwa
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men slechts de nuancencirkels met witgehalte in aanmerking, 
te weten: lila en rood. Als boven beschreven wordt in elk 
dezer nuancencirkels elk der 24 grondkleuren door traps
gewijze toename van wit in nog 7 verdere tinten, van normaal 
tot licht, uitgewerkt, terwyl het verdonkeren der nuancen door 
het instellen van het diafragma plaats vindt. Het nauwkeurig 
instellen van de toevoegingen van wit eenerzijds en zwart 
anderzijds gaf de volgende uitkomsten (de benaming der 
kleuren van het 2 mark zegel volgens den catalogus Senf, 
nr. 37): 

Hoofdnummer: lila 
Schakeer ingen: 

a : violetpurper 
b : roodlila 
e: matrosel i la 
d: lila 
e: wijnrood 

f: lilarose 

Jaar van 
omloop 
1893 

1878 
1882 
1885 
1890 
1900 
1897 
1900 

ÏMeet-
kleur 

8 

11 
11 
8 
8 
9 
9 
7 

Schakeering 
door wit'jö 

4 

3 
4 
5 
6 
2 
1 
3 

Gehalre aan 
graden zwart 

19 

23 
28 
22 
23 
23 
21 
21 

Wij zien hieruit, dat bij Senf van Duitschland nr. 37 het 
hoofdnummer, aangeduid met lila, ook met de standaard-
meetkleur „lila" overeenstemt, evenals de uitgave d, die vol
gens Senf uitgewischt kan worden. Het hoofdnummer heeft 
echter een voller lila en minder zwart dan d. De nuance b 
heeft, in vergelijking met a, meer wit en ook zwart, toege
voegd aan de meetkleur. Bij c is de meetkleur dezelfde als biJ 
het hoofdnummer en bij d, met meer rood dan bij a en b; 
maar het gehalte aan wit neemt toe, en ook dat van zwart. 
De intensiteit van rood en het vertroebelen door meer zwart 
wordt reeds door het bloote oog bevestigd. Deze waarneming 
herhaalt zich dan bij de twee proefstukken e, waarvan bij dat 
van het jaar 1897 een voller en reiner rood te onderscheiden 
is, zelfs met het bloote oog, dan bij het zegel van 1900 met 
donkerder en minder volle kleur. Nog meer naar 't rood toe 
helt natuurlijk f over. 

De betrouwbaarheid van het instrument blijkt nog duide
lijker bij metingen toegepast op de nieuwe zegels Hindenburg 
in medaillon en de Frederik de Groote zegels, gelijk de vol
gende uitkomsten bewijzen: 

Waarde en kleur 
volgens Senf 

3 pf. l ichtbruin 
4 pf. l ichtblauw 
4 pf. donkergri jsblauw 
5 pf. l ichtgroen 
6 pf. Russisch groen 
8 pf. roodoranje 

10 pf. chocolade 
12 pf. roodoranje 
12 pf. karmijnrose 
15 pf. karmijnrose 
20 pf. l ichtblauw 
25 pf. u l t ramari jn 
30 pf. donkerolijf 
40 pf. violet 
50 pf. chocolade 
Freder ik de Groote, 

karmijn a 
karmijn b 

12 pf. 

Meet
kleur 

3 
16 
14 
20 
15 

5 
3 
5 
9 
9 

16 
13 
23 
12 

3 

8 
8 

Schakeering 
naar wit 

4 
2 
1 
4 
2 
2 

3 
2 
1 
3 
1 
7 
1 

2 
1 

Gehalte aan 
graden zwart 

68 

22 

32 

74 

. 

. 

69 
12 
70 

De vergelijking bij de origineelen zal bevestigen, dat het 
10 pf. zegel, ofschoon van gelijke grondkleur, iets donkerder 
is dan de 50 pf., terwijl daarentegen de 3 pf. de lichtere kleur 
te danken heeft aan grootere toevoeging van wit en minder 
zwart. Eveneens vinden wij het slechts geringe verschil tus-
schen de 4 en 20 pf. (van gelijke grondkleur) aangetoond; 
verder nog in de 12 pf. een beetje meer wit dan in de 8, wat 
ook te zien is bij de 12 en 15 pf. karmijnrose, waarvan de 
laatste door geringer witgehalte een voller rood toont. Juist 
zoo ligt de zaak bij het 12 pf. Frederik de Groote zegel, waar
van de eene uitgifte een volleren achtergrond in rose heeft, 
zoodat de hoofdkleur, karmijn, iets donkerder lijkt. 

Bovenstaande voorbeelden geven eiken verzamelaar gelegen
heid zich te overtuigen van de belangrijkheid van dit in
strument voor het meten van kleuren in de philatelie. 

Op gelijke wijze als bij deze voorbeelden zouden alle voor
komende kleuren door cijfers vastgelegd kunnen worden, waar
door technisch elke twjjfel over de natuur eener kleur wordt 
opgeheven, en dat niet alleen, maar overal zou van elk zegel 
de kleur kunnen worden bepaald, wat nog van meer belang is. 
Hoe verbluffend en overtuigend deze uitkomst ook moge zijn, 
zoo zullen de aanmerkingen niet uitblijven, dat 8-4-19 toch 
geen aanwijzing genoemd kan worden voor een zekere kleur, 
die zoowel een verzamelaar te München of te Königsberg 
dadelijk voor oogen zweeft. Wanneer het te doen is om kleu
ren, die begrijpelijke namen dragen, waaraan niet getwjjfeld 
kan worden, dan is de aanduiding door graden waarschijnlijk 
geheel overbodig. Bovendien ook niet noodig voor de hier
boven beschreven kleurentabellen voor het groote publiek, 
welke zijn samengesteld uit bestaande postzegels. Daaren
tegen is het groote doel van zulke nauwkeurige metingen 
het mogelijk te maken zich op positieve gegevens te baseeren 
bü de controle van zegels voor nu en voor de toekomst voor 
specialisten, maar in het bijzonder voor de keurmeesters. Wat 
helpt het, wanneer de keurmeester in Königsberg „roodlila" 
zegt, en die te München „matroselila", en misschien de twist 
zelfs onder de kwartslamp niet te beslechten is ? Dan een
voudig met het stuk onder dezen „Komparator" nagemeten! 

Door vergelijking met de cijfertabellen, die voor elk bij
zonder zegel van verschillende nuancen op te stellen zijn 
door vakkundige Philatelisten, zou men tot een zuivere be
slissing kunnen komen, gebaseerd op gegarandeerd juiste 
cijfers, en zou men niet afhankelijk zijn van physiologische 
geschiktheid of ongeschiktheid. En wie dat nog niet vol
doende vindt, die kan wegens de praktische inrichting van den 
kleurenmeter ook nog te gelijker tijd met de kwartslamp zijn 
onderzoeking uitvoeren. Deze dubbele meting zou dan een 
dubbele zekerheid geven voor de op te stellen cijfertabellen. 

Om de beschrijving van het instrument te voltooien, volgt 
nog de uiteenzetting van zijn onderdeelen aan de hand van 
fig. 3, voor zoover zij te zien ziJn na verwijdering van den 
mantel, en volgen nog de verklaringen, die dienen kunnen 
tot beter begrijpen, in aansluiting aan de reeds gegeven 
inlichtingen. 

Een instrument voor Jan en alleman kan het voorloopig nog 
niet worden, maar wanneer men bedenkt, dat hulpmiddelen 
van deze soort tot heden duizenden marken hebben gekost, 
dan is de prijs van RM. 170 stellig en zeker een geweldige 
vooruitgang. De samenstellers van dezen kleurenmeter hebben 
de uitvoering ervan in handen gegeven van de firma Hammer 
& Thamm, Leipzig C 1, Mittelstrasse 7, en hebben van begin 
af gezorgd voor een bereikbaren prjjs. Even zoo goed als 
onze groote verzamelaars en keurmeesters zich een kwarts
lamp hebben moeten aanschaffen en konden betalen, evenzoo 
zullen zij den aankoop van een kleurenmeter niet kunnen ont-
loopen. 

Verklaring der letters in de fig. 1, 2 en 3. 
A: spiegelvlak in N. 
B, C, D: spiegels. 
E: lichtbron. 
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F : ma tg lazen p laa t . 
G: d ia f ragma. 
Ga, Gb: mechanisme ter bediening van het d iaf ragma. 
H : lens. 
J : d raa iba re schijf voor de kleurencirkel . 
K: kleurenschijf. 
L : kijker n a a r K. 
M: kijker n a a r J . 
N : Lumm er Brodhunsche kubus. 
O: p laa t s voor het te keuren voorwerp, voor zegel 3x. 

De schrijver van dit a r t ike l (verschenen in he t t i jdschiift 
Das Postwer tze ichen van 1 September 1933 en ver taa ld door 
ir. G. van Caspel) , de heer F r i t z Lei tenberger , is dezer dagen 
plotsel ing overleden t e Gernrode in den H a r z . 

Uïtgiifle: 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

g roo t te , tenzij het tegendeel is aangegeven . L = liggend-, 
S = s taand formaat . 

A F G H A N I S T A N . 
He t Bullet in Mensuel van October j .1 . meld t de volgende 

nieuwe waarden in de landschap- teekeningen: 
1 a fghan , zwar t . 
2 „ l i larose. 

50 pools, u l t ramar i jn . 
A R G E N T I N I Ë . 
Dienstzegels , opdruk M.J.I. in he t nieuwe gewijzigde let ter

type, op f rankeerzegels der u i tg i f te 1925: 
Vi centavo, lila (Yver t nr . 296). 
5 centavos, rood (Yver t nr . 301). 

12 „ blauw (Yver t nr . 303). 
B A H R E I N - E I L A N D E N . 
Voor deze ei landen-groep in de Perzische Golf verschenen 

onders taande waarden der Bri tsch-Indische zegels — lokale 
druk, meervoudig wa t e rmerk — met den opdruk „Bahra in" 
(klein l e t t e r type voor de lage, g roo t voor de hooge w a a r d e n ) . 

Vi anna , groen. 
9 pies, donkergroen. 
1 anna, bruin. 
1 anna 3 p., grijsviolet. 
2 annas , vermiljoen. 
a 
3 „ 
4 „ 
8 

12 „ 
1 rupee, 
2 rupees 
5 „ 

BELGIË. 

rose. 
6 p., violetblauw. 
lichtgroen. 
roodviolet. 
bruinrood. 
bruin en groen. 
karmijn en geelbruin. 
ultramarijn en violet. 

hMMAÉÉMt 

Ten einde het fonds te ve rs te rken voor het hers te l van de 
beroemde abdij van Orval, is onders taande serie f rankeer
zegels ui tgegeven, welke evenwel niet aan de pos tkantoren 
verkr i jgbaar is gesteld, doch ui ts lui tend op inschrijving wordt 
ve rs t rek t . 

Zij omvat de waa rden : 
5 + 5 centimes, olijfgroen. ( L ) . 

10-F15 „ bruinolijf. ( S ) . 
25-1-15 „ donkerbruin. (L ) . 
50-1-25 „ roodbruin. (S ) . 
75-1-50 „ donkerolijf. ( S ) . 

1 fr. -f- 1 fr. 25, steenrood. (S ) . 
1 fr. 2 5 + 1 fr. 75, gri jsbruin. (L ) . 
1 fr. 75 4- 2 fr. 75, u l t ramar i jn . (L ) . 
2 fr. -f 3 fr., l i larose. ( L ) . 
2 fr. 5 0 - 1 - 5 fr., sepia. ( L ) . 
5 fr. 4- 20 fr., violet. ( L ) . 

10 fr. -I- 40 fr., blauw. ( S ) . 
De zegelbeelden stellen achtereenvolgens voor: de oude abdij 

n a a r een g r av u re uit 1760; de ruines van Orval naa r een 
aquare l van de grav in van Vlaanderen; de cour der ga s t en ; 
he t t r a n s e p t ; de klokketoren; de fontein; de k loos te rgang; 
de s t icht ing der abdij in 1131 (de graaf van Chiny biedt zijn 
souveraine, pr inses Mathilde, de nieuwe abdij aan ; de f iguren 
t e r zijde stellen den s t ichter St. Bernard en den eers ten ab t 
Constanti jn voor ) . 

Op de 2 francs is de r e s t a u r a t i e der abdij weergegeven in 
de 16e en 17e eeuw. Voorts Kare l V, de groote beschermer, en 
de ab t Dom Bernard de Montgai l lard. De aa r t she r togen Al
ber t en Isabella schenken de kapel van Montaigu. 

ö p de 2,50 francs ziet men de nieuwe abdij in de 18e eeuw. 
H a a r beschermers keizerin Maria Theresia en her tog Kare l 
van Lothar ingen. De gevel n a a r de plannen van Dervez me t 
de da t a van het begin en de verwoest ing van den nieuwbouw 
(1761-1793). 

De 5 francs geeft de eers te-s teen- legging weer voor den 
wederopbouw door pr ins Leopold, her tog van Brabant , bijge
s t aan door kard inaa l Van Roey en mgr . Heylen, bisschop 
van Namen , alsmede door den tegenwoordigen ab t dom Her 
man Josef Smets . 

Op de 10 francs , ged ruk t in groot formaat , ziet men de 
Belgische orde van Citeaux, de Maagd Maria, pa t rones van de 
orde, benevens de wapenschilden der abdijen van Westmal le , 
Saint Sixte, Achel, Rochefort, Scourmont en Orval (naa r een 
teekening van J e a n R e m y ) . 

De twee eers te teekeningen hebben dus bet rekking op de 
oude abdij, de vijf volgende op de r e s t au ra t i e van dezen tyd, 
terwijl de vier andere waarden historische feiten in her inner ing 
brengen. 

De op laag is beperkt to t 20.000 series. Men kan to t u i te r 
lijk 15 J a n u a r i a.s. inschrijven (100 francs per ser ie) . Gelden 
zijn over te maken per postwissel aan den comptabelen amb
t e n a a r der 4e afdeeling van het pos tkantoor te Brussel I, of 
het bedrag gireeren op diens pos t rekening 550.43. 

BRAZILIË . 
Prankeerzege l , u i tgegeven ter gelegenheid van he t Eucha

r is t isch Congres : 
200 re is , bloedrood. 

He t werd ui tgegeven op 3 September j .1. , den dag van 
opening van het congres te Bahia . 

De oplaag bedraag t 500.000 s tuks . 

CHINA. (October 1933). 
Aanvullende waarden 

der „mar te la ren-ser ie" van 
1932: 

2M c. lila. 
(Teng K ' eng ) . 

3 c. bruin. 
(Liao Chung K a i ) . 

Luchtpostzegels in de 
koerseerende teeken ing : 

25 c. oranje. 
50 c. bruinrood. 

1 dollar, geelgroen. 
Opdruk voor de provincie Szechwan op zegels type Sun Y a t 

Sen ( type I I ) : 

M*ft^tÉ«* 
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2 cents, olijfgroen. 
4 „ groen. 

Opdruk op ,,martelaren-serie" van 1932: 
yi cent, sepia. 17 cents, olöf. 
8 cents, bruinoranje. 20 „ roodbruin. 

10 „ bruinviolet. 30 „ bruinlila. 
13 „ groen. 40 „ oranje. 

CHINEESCH-TURKESTAN. 
Onderstaande waarden der „martelaren-serie" 

werden voorzien van den gebruikelijken opdruk: 
Yi cent, sepia. 
8 cents, bruinoranje. 

van China 

10 
13 
17 
20 
30 
40 

, bruinviolet. 
, groen. 
, olijf. 
, roodbruin. 
, bruinlila. 
, oranje. 

COCHIN-ANCHAL. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, kop van den 

radjah: 
6 pies, roodbruin. 

Het papier toont het watermei k parasol. 
DOMINICA. 
Prankeerzegels in de koerseerende teekening, papier met 

het meervoudig watermerk in sierschrift: 
1 penny, rood en zwart. 
ly, „ bruinrood en zwart. 

DUITSCHLAND. 
Luchtpostzegels in de uitvoering der uitgifte 1931, ter ge

legenheid van den tocht van de „Graf Zeppelin" naar Noord-
Amerika: 

1 mark, rood. 
2 „ ultramarijn. 
4 „ sepia. 

De opdruk luidt „Chicagofahrt / Weltausstellung / 1933". 
Maison Fischer te Parijs dank voor toezending. 

Weldadigheidszegels, waar
van de toeslag ten goede komt 
aan de „Nothilfe". In verband 
met de herdenking van den 
50en sterfdag van Richard 
Wagner werden de teekenina;en 
dezer serie ontleend aan ver
schillende van diens bekendste 
werken. 

Te melden zijn: 
3+ 2 pfennig, Tannhäuser. 
4-1-2 „ Vlieg. Hollander. 
5-1- 2 „ Rheingold. 
6+ 4 „ Meistersinger. 
8-1-4 „ Walküre. 

12-1- 3 „ Siegfried. 
20-I-10 „ Tristan u. Isolde. 
25-^15 „ Lohengrin. 
404-35 „ Parsifal. 

Het papier toont het nieuwe watermerk hakenkruis (hier
boven afgebeeld). 

De verkoop vindt plaats tot Februari 1934; de zegels zijn 
voor frankeering geldig tot ultimo Juni a.s. 

De waarden 4, 6, 8 en 12 pfennig zijn eveneens verschenen 
in postzegelboekjes. 

N I E U W ! CVenknljgbaar bil a l l e H a n d e l a r e n . ) 

ESTLAND. 
Weldadigheidszegels ten bate van 

het anti-tuberculose-comité: 
5-|-3 s., rood en groen. (S). 

10-1-3 „ blauw, rood en violet. (L). 
12-f-3 „ karmijn, rood en groen. (S) 
20-1-3 „ blauw en rood. (L). 
De laatst-vermelde kleur is die van 

het netwerk, dat over het zegelbeeld is 
gedrukt. 

GRIEKENLAND. 

ÉtMMÉ i i>É# 

Luchtpostzegels in diverse teekeningen, uitsluitend bestemd 
voor de luchtlijn Italiè-Griekenland-Turkije: 

50 lepta, groen en geel. (L). 
1 drachme, blauw en geelbruin. (L). 
3 „ violet en bruinrood. (L). 
5 ,, geelbruin en blauw. (S). 

10 „ rood en zwart. (L). 
20 „ zwart en groen. (S). 
50 „ bruin en blauwgrijs. (S). 

De zegelbeelden stellen achteieenvolgens voor: vliegtuig 
met vlieger; tempel van Neptunus; vliegtuig boven Hermo-
polis (Syrië); allegorie van het vliegwezen; kaart van de 
luchtroute; Mercurius-kop; allegorie van het vliegwezen. 

Deze zegels hebben een half-officieel karakter, evenals de 
uitgifte van 1927 — Yvert nrs. 1-4 — welke thans buiten 
koers gaat. De luchtlijn Italié-Griekenland-Turkije wordt be
vlogen door de „Aeroespresso Italiana"; de stukken moeten 
met deze zegels worden gefrankeerd, die, hoewel aan de post
kantoren verkrijgbaar, eigendom zijn van genoemde maat
schappij. 

Voorshands blijft de overeenkomst van de Grieksche pos
terijen met de Italiaansche maatschappij van kracht uiterlijk 
tot ultimo Augustus 1935. Het is niet uitgesloten, dat de 
Grieksche post alsdan ook deze lijn gaat exploiteeren. 

GROOT-LIBANON. 
Het Bulletin Mensuel meldt, dat van het frankeerzegel 

O pi. 10, geelbruin, in de koerseerende teekening een nieuwe 
druk verschenen is, waarbij de Fransche tekst (linkerzijde en 
onderaan) in grootere karakteis is gedrukt. 

HONDURAS. 
Herinneringszegels, 441e herdenking van het vertrek van 

Columbus uit Palos: 
2 centavos. 

10 
15 
50 

1 lempira. 
De teekening, primitief van uitvoering, geeft de ,,vlag van 

het ras" (Bandera de la Raza) weer, benevens de drie schepen 
waarmede Columbus uitvoer: Santa Maria, La Pinta en La 
Nina. 

De oplaag bedraagt 15000 stuks voor elk van de beide 
laagste waarden en 4000 stuks voor de hoogste waarde. Voor 
de andere liggen de oplaagcijfers daartusschen. 

ININI. 
Opdruk „Territoire de 1' Inini" op koerseerende frankeer-

zegels van Pransch-Guyana: 
1 franc 25, bruin en groen. 
1 franc 75, rood en bruin. 
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I T A L I A A N S C H E K O L O N I E N . 
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Herinner ingszegels , 10e ver jaa rdag van de marsch der 
zwar themden n a a r Rome: 

5 cent imes, oranjerood. ( L ) . 
25 „ groen. (S ) . 
50 „ violet. ( L ) . 
75 „ rose. ( L ) . 

1 1. 25 c., blauw. ( S ) . 
1 „ 75 „ roserood. ( L ) . 
2 „ 75 „ donkerblauw. (L ) . 
5 l i re, bru inzwar t . (S ) . 

10 „ gri jszwart . ( L ) . ̂  
Luchtpostzegels voor dezelfde gelegenheid: 

50 cent imes, bruinrood. ( L ) , 
75 ., bruinviolet . ( L ) . 

1 l i re, sepia. (L ) . 
3 „ donkerolü'f. (L ) . 

10 „ donkerviolet . ( L ) . 
12 „ groen. ( L ) . 
20 ,, groenzwar t . ( S ) . 

De teekeningen zijn voor verschillende waarden dezelfde, 
alleen de t eks t is voor elk zegel verschillend. De 5 en 75 c. en 
2 1. 75 c. toonen een in de aa rde gestoken spade met een 
primit ieve ploeg. De zinspieuken luiden ver taa ld : 5 c. de rijke, 
bloeiende en vruchtbare a a r d e ; 75 e. het gezonde en harde 
leven der pioniers ; 2 1. 75 c. t r ek t voordeel uit den grond. 

Op de 25 c , 1 1. 25 en 5 lire is een Arabier met zijn paard 
afgebeeld. Teks t : 25 c. leven en strijden, wagen en onder
nemen; 1 1. 25 c. voor een beteren dag van morgen ; 5 lire 
honderd krachten en getrouwen. 

Op de 50 c , 1 1. 75 en 10 1. is een t r ac to r afgebeeld. Teks t : 
50 c. in Afrika is plaa ts voor allen; 1 1. 75 c. niet beloven 
doen!; 10 1. de verwacht ingen zullen niet worden beschaamd. 

Op de luchtpostzegels zijn verschillende types van moderne 
vliegtuigen afgebeeld. De kernspreuken luiden, vrij ver taa ld : 
50 c. een verbazingwekkend en helfhaftig geslacht ; 75 c. de 
hemelen van het vader land bestuiten; 1 1. steeds bereid to t 
wagen; 3 1. om uitslui tend ovei onzen hemel te heerschen; 
10 1. n a a r de t r iomf van morgen; 12 1. bewondering der drie
kleur ; 20 1. krach t ige a rmen en een h a r t da t nie t siddert . 

De zegels, schi t terend van druk en kleuren, zijn vervaard igd 
op het I s t i tu to Poligraf te Rome. 

I T A L I Ë . 
Ter gelegenheid van het Heil ig J a a r 1933 verschenen onder

taande f rankeerzege ls : 
20 contesimi, rood. 
25 ,, groen. 
50 ,, heldei violet. 

1 1. 25 c , blauw. 
2 1. 55 c. f 2 1. 50 c , donkergri js . 

De 20 centesimi en 1 1. 25 stellen voor dom met k iu i s ; de 
25 on 50 centesimi volgens afbeelding; de hoogste waarde 
s te l t vooi kruis met duiven. 

Alle zijn gedruk t in s taand fo rmaa t volgens afbeelding. 

fWVWIVWVVIVf* 
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Luchtpostzegels voor dezelfde gelegenheid: 
50 c. + 25 c , bruin. 
75 c. f 50 c , roodviolet. 

Beide in dezelfde teekening. 
F i r m a J . Voet te Rot te rdam dank voor toezending. 
IVOORKUST. 
Opdruk „Cóte d' Ivoire" op f rankeerzegels van OpperVolta 

van 19271928: 
2 centimes, sepia en grijsviolet. 
4 „ zwar t en geel. 
5 „ blauwzwar t en l ichtblauw. 

10 ., blauwzwar t en rose. 
15 ,, sepia en l ichtblauw. 
20 „ sepia en groengeel . 
25 „ sepia en geel . 
30 „ groen en l ichtgroen. 
45 „ sepia en l ichtblauw. 
65 „ blauwzwar t en l ichtblauw. 
75 „ donkerbruin en grijsviolet. 
90 „ steenrood en l i larose. 

1 f ranc, sepia en geelgroen. 
1 fr. 25 op 40 c , zwar tb ru in en rose. 
1 fr. 50, blauw en grijs . 
1 fr. 75 op 50 c , bru inzwar t en geelgroen. 

L I T A U E N . 
De heer Van Peursem toont ons de 60 centu, rood, in de 

koerseerende teekening, doch met nieuw wate rmerk „Gedi
mino Stu lpa i" en de le t ter Z (van zenkla = zegel en zyminis 
=: s t empe l ) . 

Genoemde heer deelt nog mede, dat ook de 50 centu groen 
en de 60 centu rood op dit papier zijn gedrukt , dat bestemd 
was voor de vervaard ig ing van plakzegels . Aangezien evenwel 
de voorraad te groot was, werd het eveneens benut voor de 
zegelfabricage. 

MEXICO. 
Frankeerzege ls , ui tgegeven t e r gelegenheid van het congres 

voor s ta t i s t i ek : 
2 centavos, groen. 
5 „ bruin. 

10 ,, blauw. 
1 peso, violet. 

H e t zegelbeeld geeft de ins ignes weer van de Mexicaansche 
Vereeniging voor aardr i jkskunde. 

Luchtpostzegels , ui tgegeven voor dezelfde gelegenheid: 
20 centavos, karmijn en violet. 
30 „ bruin en violet. 

1 peso, zwart en violet. 
Op deze zegels is het paleis voor schoone kunsten afgebeeld. 
De f rankeerzegels zijn doorstoker., de luchtpostzegels ge

t a n d ; alle hebben to t w a t e r m e r k een of meer l e t te rs van 
Correo Mexico. 

MOCAMBIQUE. 
Frankeerzege ls in het Lusiade type van Por tuga l . Boven

aan s t a a t vermeld „Por tuga l Correio", aan den voet „Mo?am
bique". Waardecijfer l inks, m u n t rech ts onderaan; het is aan
gebrach t in zwart of rood. 

1 centavo, l ichtbruin. 
5 centavos, olijfbruin. 

10 „ violet. 
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15 centavos, zwar t . 80 centavos, smaragdgroen . 
20 
30 
40 
45 
50 
60 
70 
[CARAC 

gïlJS-
, blauwgroen. 
, oranje. 
, l ichtblauw. 
, bruin. 

olijf. 
, bruinoranje . 
ÏUA. 

85 
1 escudo, 
1 esc. 40, 
2 escudos 
5 

10 
20 

rose. 
roodlila. 

blauw. 
violet. 
l ichtgroen. 
olijfbruin. 
roodoranje. 

Niet tevreden met de twee in het vorige nummer vermelde 
series te r her inner ing a a n he t feit, dat 441 j a a r geleden 
Columbus uit Palos ver t rok , gaf dit land bovendien nog een 
serie dienstzegels voor deze gelegenheid uit . Teekening als 
die der f rankeerzegels me t den t eks t „Correo Oficial". 

Volledigheidshalve worden dus gemeld: 
1 centavo, bruingeel . 
2 centavos, geel. 
3 „ kas tanjebruin . 
4 „ sepia. 
5 „ sepia. , 
6 ,, u l t ramar i jn . 

10 „ violet. 
15 „ li larose. 
20 „ groen. 
25 „ geelgroen. 
50 „ karmijn. 

1 colon, rood. 
De zegels zijn niet gegomd en doorstoken. 
N O O R W E G E N . 
Dienstzegels in nevcns taande teekening, papier met het 

wa t e rmerk posthoren: 
2 ore, geelbruin. 
5 
7 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
60 
70 

100 

li larose. 
oranje. 
groen. 
bruinolijf. 
rood. 
bruingeel . 
blauw. 
grijp. 
b lauwgroen. 
bruin. 
violet. 

P A L E S T I N A . 
Por tzegel in de koerseerende teekening: 

6 millièmes, oranje. 
P A N A M A (Kanaal -zone) . 
De 3 cents, Nat ional I ndus t ry Recovery Act, der V. S. van 

Noord-Amerika, vermeld in het October-nummer, verscheen 
met den opdruk „Canal Zone". 

Te melden is dus : 
3 cents, violet. 

PORTUGAL. 
Waarde-opdrukken op de Perei ra-zegels van 1931, Yver t 

n rs . 553-558: 
15 c. op 40 centavos, roodoranje. 

15 ,, zwar t . 
25 ,, gr i jsgroen en zwar t . 
75 ,, rose. 

1 esc. 25, blauw en lichtblauw. 
4 „ 50, bruinviolet en groen. 

40 c. 
40 c. 
40 c. 
40 c. 
40 c. 

R U S L A ^ 

, ] 

ID. 

Verdere v/aarden 
der ethnografische 
ser ie : 

15 k., r .oranje. 
30 ,, r .bruin. 

SALVADOR. 

^ * 1 

i P ï l v ^ l l Luchtpostzegels t e r her inner ing a a n 
he t ve r t r ek van Columbus u i t Palos, 441 
j a a r geleden: 

15 centavos, rood. 
20 „ groen. 

.25 „ violet. 
40 „ blauw. 

1 colon, zwart . 
De zegels zijn alle volgens afbeelding. 
De Ligue In te rna t iona le Aérophi la té-

lique te ' s -Gravenhage dank voor toe
zending. 

S I E R R A L E O N E . 

Ml 
Honderd j a r en is het geleden, da t de kampioen voor af

schaffing der s laverni j , de Engelsche s t a a t s m a n Wil l iam Wil-
berforce, overleed. Met P i t t , Pox en Sheridan ijverde hij in 
het pa r l emen t voor de afschaff ing dezer maatschappel i jke 
schande, welke eindelijk in 1807 werd afgekondigd. 

Ter he r inner ing aan den honderdsten s te r fdag van Wilber-
force verscheen onders t aande serie zegels : 

y, penny, groen. Wapenschild der kolonie. 
1 „ bruin en zwar t . Bevrijde slaaf. 
1>2 pence, karmijn. L a n d k a a r t van S ie r ra Leone. 
2 „ violet. Gezicht op de hoofdstad Free town. Op 

den voorgrond de groote boom waaronder de 
s l avenmark t vroeger gehouden werd. 

3 „ blauw. Fru i tverkoops te r . Op den ach te rgrond 
de haven van Free town. 

4 „ sepia. Kijkje in he t gouvernementsz iekenhuis 
op Sugar Loaf Hill (1700 voet boven F r e e 
t o w n ) . 

5 „ roodbruin en groen. Neger-zeilboot. 
6 „ oranje en zwar t . Inboorl ingen op de visch-

vangs t . 
1 shill ing, violet. Gouvernementsgebouwen te Free town. 
2 „ b lauw en bruin . Gezicht op Bunce-eiland, een 

oude schui lplaats der slaven, 
5 ,, grijslila en zwar t . Afr ikaansche olifant. 

10 ,, g roen en zwar t . Koning George V. 
1 pond, oranje en violet. De haven van Sierra Leone, 

volgens een oude s t aa lg ravure . 
De zegels zijn g e d r u k t op papier met he t meervoudig wate r 

merk in s ierschrif t door Bradbury Wilkinson & Co. Zij blijven 
gedurende een j a a r in koers . 

De Yi, 1, ly,, 4 pence en 5 shilling zijn ged ruk t in s taand, 
de andere waa rden in l iggend formaat . 

Curiosi te i tshalve zij nog vermeld, dat het Bunce-eiland his
tor ische grond is voor de Neder landers . Hierheen toch nam 
de „Royal Adven tu re r ' s Company" de wijk, na door onze land-
genooten in 1664 ui t Sierra Leone te zijn verdreven. Deze 
compagnie bezat cha r t e r s van de Engelsche koningin e. a. Een 
der voorwaarden was , da t de compagnie jaar l i jks 3000 zwar te 
slaven leve^-de voor de West-Indische p lan tages . 

He t eiland was in een ves t ing herschapen; het werd in he t 
begin der 18e eeuw o.a. gebombardeerd door de F ransche 
vloot om dit zeeroovers- en s lavenhalersnest ui t te roeien. 
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TOUVA. 
Volgens het Bulletin Mensuel zijn de volgende opdrukken 

verschenen op de koerseerende serie: 
35 op 18 kopeken, Yvert nr. 23. 
35 „ 28 „ Yvert nr. 24. 

Voorts verscheen volgens dezelfde bron een opdruk „Posta" 
en waarde op een plakzegel: 

15 op 2 kopeken, geeloranje. 

TURKIJE. 

MÉ«MdMUkÉ*Éé«* l hMrfU 

III l i l III! 

MÜMhÉÉMhÉ 
Gelegenheidszegels volgens afbeeldingen, 10jarig bestaan 

der republiek: 
IM kurus, groen. (S). 
2 „ donkwohjf. (S). 
3 „ rosekarmijn. (L). 
6 ., blauw. (L). 

12i/ „ blauw. (S). 
25 „ bruin. (S). 
50 ., bruin. (L). 

URUGUAY. 

fs -'-"^ ■ ë ^ ^ l 

B 
fèl 
MriM Ël 

Aanvullingswaarde der in het vorige nummer vermelde 
serie, 441e verjaardag van het veitrek van Columbus uit 
Palos: 

7 centavos, blauw. 
Ter gelegenheid van de 3e constitueerende vergadering 

verschenen onderstaande speciale zegels, alle volgens af
beelding: 

3 centavos, groen. 
5 „ violet. 
7 „ blauw. 
8 „ karmijn. 

12 „ blauwviolet. 
VENEZUELA. 
Het in het Septembernummer vei melde herinneringszegel 

verscheen eveneens als dienstzegel met de perforatie G. N.: 
25 centimes, scharlaken. 

Voorts zijn met dezelfde perforatie te melden onderstaande 
waarden der frankeerzegels, uitgifte 1932: 

3 bolivar, bruin. 
5 „ bruingeel. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Luchtpostzegel ter gelegenheid van den tocht van de „Graf 

Zeppelin" van Miami  Akron  Chicago en Akron 
Friedrichshafen: 

50 cents, groen. 

Sevilla 

mmßmmßmmmmmmmw999 
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Ter gelegenheid van den pooltocht van admiraal Byrd ver
scheen een speciaal zegel volgens afbeelding: 

3 cents, blauw. 
Hat kan uitsluitend worden benut voor de frankeering van 

correspondentie naar Little America, de basis van Byrd's 
expeditie in de Zuidpool. 

YOUGOSLAVIE (October 1933). 
Opd''ak Jugoslavija in Latijnsche en Cyrillische letters op 

onderstaande waarden der opdrukkenserie van 19261927: 
0.25 op 25 paras, groen. 
0.50 „ 50 „ sepia. 
0.50 ,, 1 dinar, rood. 

De oude opdruk is lila en bovendien onleesbaar gemaakt 
door vier lijntjes. 

YUNNAN. 
Martelarenserie van China, overdrukt met den provincie

naam : 
'/. cent, sepia. 
8 cents, bruinoranje. 

10 „ bruinviolet. 
13 „ groen. 
17 „ olijf. 
20 „ roodbruin. 
30 „ bruinlila. 
40 „ oranje. 

ZWEDEN. 
De 120 ore in het koerseerend type veranderde van donker

grijs in helder violet. i 
V. B . 

l̂ ieuWe Uitgiften 
0|)ka^£^'fcrsien5.| 

BOLIVIA. 
Het Bulletin Mensuel meldt de a.s. verschijning van een 

serie luchtpostzegels ter gelegenheid van de herdenking van 
den lOOen geboortedag van wijlen president dr. Mariano 
Baptista. 

BRITSCHE ANTILLEN. 
Door een speciaal lichaam, de zoogenaamde „Closer Union 

Commission", is o. m. voorgesteld verschillende Britsche 
eilanden in WestIndiè samen te voegen tot één administratief 
geheel, dat dan den naam zal krijgen van „British Caribbean 
Islands (Britsche eilanden in de Caribische Zee). De volgende 
eilanden van de groep Boven den Wind: Grenada, St. Lucia 
en St. Vincent, zullen dan administratief worden vereenigd 
met de BenedenWindsche eilanden: Antigua, Dominica, St. 
Kitts Nevis, Montserrat en de Virginische eilanden. 

Wordt dit voorstel aanvaard, dan brengt dit mede nieuwe 
zegels, waar tegenover het voordeel voor den verzamelaar 
staat, dat menig albumblad afgesloten kan worden. 

CHILI. 
In het Maartnummer deelden wij het een en ander mede 

over de voorgenomen uitgifte van een serie luchtpostzegels 
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voor internationaal gebruik. De heer J. Preiss meldt ons van 
uit zijn reis naar Zuid-Amerika hierover thans het volgende, 
waarvoor onzen dank. 

Ik doe u hierbij een lijst toekomen van de officieele oplaag-
cijfers. Zoo u ziet is hier blijkbaar weer speculatie in het spel. 
Nemen wij b.v. de oplaag van het zegel van 10 centavos, 
25000 stuks; men kan dus voor ongeveer 25 dollar deze geheele 
waarde opkoopen. Voor hen die beter bij kas zijn, bestaat dan 
gelegenheid de 50 pasos waarde op te koopen, want- deze 
bedraagt slechts 5000 exemplaren. 

10 centavos 25000, 15 centavos 25000, 20 centavos 25000, 
30 centavos 25000, 40 centavos 25000, 50 centavos 25000, 60 
centavos 50000, 70 centavos 50000, 80 centavos 50000, 1 peso 
75000, 2 pesos 75000, 3 pesos 75000, 4 pesos 75000, 5 pesos 
75000, 6 pesos 75000, 8 pesos 75000, 10 pesos 75000, 20 pesos 
10000, 30 pesos 10000, 40 pesos 5000, 50 pesos 5000. 

DUITSCHLAND. 
Van de „Nothilfe" zegels 1932-1933 werden de volgende 

aantallen verkocht: 4+2 pfennig 2.706.027 stuks, 6+4 pfennig 
3.305.032 stuks, 12 + 3 pfennig 4.798.610 stuks, 25+10 pfennig 
468.886 stuks, 40+40 pfennig 203.175 stuks. 

In meerdere bladen werd gemeld, dat ter gelegenheid van 
de 450e herdenking van den geboortedag van Martin Luther 
een of meer speciale zegels zouden verschijnen. Het staat 
thans vast, dat voor deze gelegenheid g é é n speciale zegels 
zullen worden uitgegeven. 

De heer Van Caspel te Brussel toont ons van het Fride-
ricius Rex zegel 12 pfennig twee exemplaren, waarvan het 
eene, door genoemden heer aangeduid met Ie uitgifte, een 
veel sterker gekleurden achtergrond (in het medaillon) ver
toont dan het andere (2e uitgifte). 

Het verschil is inderdaad zóó sprekend, dat men hier on
getwijfeld te doeri heeft met twee drukken. 

EGYPTE. 
Einde van dit jaar wordt te Cairo een internationaal lucht

vaart congres gehouden. Voor deze gelegenheid zal een spe
ciale serie luchtpostzegels worden uitgegeven in de waarden 
5, 10, 12, 15 en 20 millièmes. 

FRANSCH-GUYANA. 
Op 20 dezer verschijnt een serie luchtpostzegels in de waar

den 50 centimes, 1, 2, 3, 5, 10 en 20 francs, aldus meldt ons 
Maison Fischer. 

GRIEKENLAND. 
Naar Die Postmarke meldt is een serie propaganda-zegels 

te verwachten voor het vreemdelingen-verkeer. 
GROOT-BRITANNIE. 
Wij vestigen er de aandacht op, dat de van verschillende 

zijden aangeboden „luchtpostzegels" in zwart op geel papier 
met den tekst „I.A.L. - Western Air Express - 3 d . - Prepaid 
Package", geen officieel karakter dragen. Sedert het eind van 
Augustus j.l. toch heeft de „International Airlines Ltd." een 
luchtdienst geopend tusschen Plymouth en Londen. Met dezen 
dienst mag het publiek post verzenden, mits het porto daarvan 
voldaan is door opplakking van gewone frankeerzegels volgens 
het posttarief. Het vervoer per vliegtuig kost extra 3 pence, 
welk bedrag ten goede komt aan genoemde maatschappij en 
waarvoor bovenomschreven etiket dient. 

Nog meer van dergelijke diensten zijn in wording. 
HAITI. 
De koerseerende teekeningen voor de frankeer- en luchtpost

zegels zullen binnenkort vervangen worden door geheel andere. 
HONGARIJE. 
Naar verluidt verschijnt binnenkort een speciaal zegel ter 

eere van den onlangs overleden staatsman graaf Apponyi. 
ITALIË. 
In Februari a.s. verschijnt een herinneringsserie, het 10-

jarig jubileum van de inleving van Piume. 
JAPAN. 
Naar Engelsche bladen melden verschijnen de zegels van 

dit land binnenkort in geheel nieuwe teekeningen. 

LIECHTENSTEIN. 
Een serie luchtpostzegels in nieuwe teekeningen is in voor

bereiding. 
LUXEMBURG. 
De op 12 December a.s. uit te geven caritas-zegels zullen 

het portret brengen van graaf Hendrik VII van Luxemburg, 
later Duitsch keizer (geboren in 1269, gestorven in 1313). 

De serie zal bestaan uit de waarden 10+5 c , 75 + 10 c , 
1 fr. + 25 c , 1,25 fr. + 75 c. en 1,75 fr. + 1,50 fr. 

MALAY-STATEN. 
Stamp Collecting meldt de volgende bijzonderheden over 

de op handen zijnde wijzigingen in de zegels voor het schier
eiland Malakka. De algemeene serie zal tot opschrift krijgen 
„Malay" en onder de wasrde „Straits Settlements". Het hoofd
bestanddeel der twee teekeningen, welke over de serie worden 
verdeeld, zal zijn de koningskop „en profil" en „en face". 
Vier luchtpostzegels, waarop o.a. de haven van Penang en 
Singapore, zullen deze serie completeeren. 

Voor Selangor: het profil-portret van den sultan, benevens 
een gezicht op de stad Mosque. Luchtpostzegels in eenzelfde 
uitvoering. Opschriften voor alle waarden bovenaan Malaya, 
aan den voet Selangor. 

Voor Negri Sembilan: wapenteekening met bovenaan Ma
laya, aan den voet Negri Sembilan. 

Voor Pahang: portret van den sultan; bovenaan Malaya, 
aan den voet Pahang. 

Voor Perak: portret van den sultan; bovenaan Malaya, aan 
den voet Perak. 

OOSTENRIJK. 
Naar verluidt zijn twee verschillende weldadigheidsseries 

binnenkort te verwachten. De eene in den geest . der Pro 
Juventute zegels van Zwitserland (lage waarden met geringen 
toeslag), waarvan de extra-toeslag ten goede komt aan de 
hulpbehoevende jeugd. De andere serie wordt uitgegeven ten 
bate van de noodzakelijke ondersteuning van arme gezinnen 
in den winter. 

De koerseerende 2 schilling verscheen in een formaat, 
eenigszins afwijkend van het tot dusverre gebruikte (21;Kx25 
mm. tegenover het vorige formaat 21x25)4 mm.). 

PANAMA. 
In het Augustus-nummer meldden wij ds verschijning van 

het herinneringszegel wijlen dr. Manuel Amador Guerrero. 
De heer Preiss te Amsterdam meldt ons, dat volgens offi
cieele opgave hiervan 250.000 stuks werden gedrukt. 

PHILIPPIJNEN. 
Mekeel's Weekly meldt de a.s. verschijning van veertien 

fi'ankeerzegels, ter vervanging van de thans in gebruik zijnde. 
De nieuwe teekeningen zullen bekende personen en kiekjes 
op het land brengen. 

RUSLAND. 

Do firma Auf der Heide te Hilversum meldt ons de vol
gende nieuwtjes: 
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In den loop van deze 
maand verschijnt een se
rie van drie waarden, 5, 
10 en 20 kopeken, alle 
volgens afbeelding, ter 
herinnering aan de stra-
tosfeer-vlucht van een 
Russische ballon op 30 
September j.1., waarby 
een hoogte werd bereikt 
van 19000 meter, aan

merkelijk hooger dus dan prof. Piccard bereikte. 
Voorts gedenkzegels ter eere van Worowsky (1 kop.), Wol-

darsky (3 kop.), Aritsky (5 kop.), het 15-jarig bestaan van 
de orde van het Roode Vaandel (20 kop.) en het 15-jarig 
jubileum der October-revolutie (30 kop.). 

En tot slot een serie van 5 waarden (4, 5, 20, 35 en 40 kop.) 
ter herinnering aan het fusilleeren van 15 commissarissen in 
1918 (de 4 en 5 kop. zijn in staand, de drie andere waarden 
in liggend formaat). 

Dezelfde bron deelt ons bovendien nog het volgende belang
rijke bericht mede: 

„Zooals u bekend is worden door de „Philatelistische Sowjet 
Assoziation", via welk bureau u i t s l u i t e n d de verkoop 
van postzegels voor de verzamelaars naar binnen- en buiten
land mag plaats vinden, in den laatsten tijd de zegels ook af
gestempeld voor een belangrijke reductie op de nominale 
waarde verkrijgbaar gesteld. De zegels zijn dus verkrijgbaar 
ongebruikt (goudroebelkoers) en gebruikt. O. i. is hier wel 
iets voor te zeggen, daar de zegels, die voor de verzamelingen 
worden gekocht, geen postdienst meer behoeven te doen. Om 
deze reden stelt de Sovjet-regeering de zegels afgestempeld 
voor verzamelaars beschikbaar tegen een veel lageren prijs 
dan de nominale waarde. Hierdoor kunnen verzamelaars, die 
een serie ongebruikt niet kunnen betalen, deze serie toch af
gestempeld reeds direct na uitgave in hun collecties opnemen, 
terwijl de post niet gaat strijken met een groot bedrag waar
voor zij niets doet, alleen plaatjes beschikbaar stelt!" 

Aan genoemde firma onzen dank voor haar interessante 
mededeelingen. 

TRINIDAD. 
Een openbare wedstrijd is uitgeschreven voor de inzending 

van nieuwe teekeningen voor frankeerzegels. Een der eischen 
is, dat op de 1>4 pence fruit, op de 3 p. olie, op de 6 p. suiker 
en op de 1 shilling cacao worden weergegeven. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Tijdens het internationaal muziekfeest te Praag in 1934 zul

len speciale zegels verschijnen met de koppen der componisten 
Dvorak en Smetana. 

VENEZUELA. 
In den vorigen jaargang berichtten 

wij uitvoerig over het nieuwe „veilig-
heids-papier", daar te lande thans voor 
den postzegelaanmaak in gebruik. In 
dat artikel werden eenige te verwach
ten bezwaren van philatelistische zijde 
naar voren gebracht. 

Wij ontvangen thans een brief waar
op o.m. twee stuks der 15 centimes 
bruingeel met blauwgroenen onder
grond. Deze zegels zien er zoo erbar
melijk uit, dat wij ons niet kunnen 
voorstellen, dat deze wijze van aan

maak gehandhaafd zal worden. Van de teekening is niets, 
maar dan ook letterlijk niets te zien; het waarde-cijfer is zóó 
onduidelijk geworden, dat men een loupe gebruiken moet om 
het te kunnen vaststellen. 

Naast philatelistische bezwaren rijzen dus ook postale 
moeilijkheden. 

ZUID-APRIKA. 
Een wetsontwerp is ingediend tot verandering van de munt

eenheden, welke zullen luiden cent, florin en rand. 100 cents = 
1 florin; 10 florins — 1 rand, welke laatste waarde overeen
komt met het pond sterling. Wordt deze wet aangenomen, 
•ua^qoBAvjaA ^% seC^jaSaz a^naia aSipoou ap luoaapaA uftz uBp 

ZUID-WEST-AFRIKA. 
De luchtpostzegels van 3 en 10 pence zijn aan de postkan

toren uitverkocht. Zij worden niet verder gedrukt. De fran
keering van luchtpoststukken kan geschieden met gewone 
frankeerzegels. 

ZWITSERLAND. • 
Hieronder volgen de verkoopcijfers van de Pro Juventute-

zegels 1932-1933: 
5 centimes 2.598.671 stuks, 10 centimes 3.504.930 stuks, 20 

centimes 2.878.711 stuks, 30 centimes 1.084.812 stuks. 
v. B. 

Nederland en 
Overzecsche 
Geweslen 

NEDERLAND. 
Het nieuwe luchtpostzegel. 
Oorspronkelijk schijnt het in de bedoeling gelegen te hebben 

dat de Postjager op 31 October zou vertrekken en dat de 
bijzondere, driehoekige zegels van 23 October af verkrijgbaar 
zouden worden gesteld. Dit was ook aan de postkantoren mede
gedeeld bij dienstorder H 652bis van 18 October, maar tele
grafisch werd op 19 October bericht, dat de verkoop voor-
loopig nog niet zou mogen geschieden. Naar wij hoorden, 
zijn toch hier en daar op 19 en 20 October al dergelijke zegels 
aan verzamelaars verkocht. 

Op het oogenblik (9 November) is nog niets bekend over 
den vertrekdatum en over de dagen, waarop het zegel zal 
worden verkocht. Op 30 October waren nog geen luchtwaar-
digheidsbewijzen voor het toestel afgegeven. 

Van het zegel ontvingen wij nog een beschrijving van het 
hoofdbestuur der P.T.T. van den volgenden inhoud: 

„Binnenkort zal een nieuw luchtpostzegel ter waarde van 
30 cent verkrijgbaar worden gesteld. Dit zegel is alleen be
stemd voor de kwijting van het luchtrecht, eventueel ook van 
de gewone porten en rechten, verschuldigd voor de met bij
zondere vluchten te verzenden correspondentie. 

Het zegel is vervaardigd naar een ontwerp van Aart van 
Dobbenburgh te Bentveld en stelt voor een vliegtuig van een 
der nieuwste modellen, gereed voor zijn vlucht, gezien boven 
een fijnbegrensden horizont. 

Het zegel, dat op steen geteekend en in rotogravure ge
reproduceerd is, heeft den vorm van een gelijkzijdigen drie
hoek en is groen van kleur; de afmeting van het beeldvlak 
langs elk der zijden is 3.4 cm. In de 3 banden langs de voor
stelling is het Inschrift aangebracht: „Luchtpostzegel voor / 
bijzondere vluchten / Nederland 30 cent " 

Telkens zal worden bekend gemaakt voor welke vlucht het 
zegel zal dienen en gedurende welk tijdvak het verkrijgbaar 
zal worden gesteld. 
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NIEUWE VEREENIGING TOT ONS BLAD 
TOEGETREDEN. 

Het is ons aangenaam onzen lezers te kunnen mededeelen, 
dat de Nederlandsche afdeeling van de „Ligue Internationale 
Aérophilatélique" besloten heeft — met ingang van heden — 
het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" als haar offi
cieel orgaan aan te nemen. 

AAN DE ABONNE'S. 
Ter kennis van de abonné's in het b i n n e n l a n d wordt 

gebracht, dat 1 December a.s. per postkwitantie oVer den 
abonnementsprijs voor den volgenden jaargang (met de in
vorderingskosten ƒ 5,25) zal worden beschikt. Aan hen, wier 
kwitantie onbetaald mocht terugkomen en die nalatig blijven 
het verschuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het 
blad niet meer worden toegezonden. Eventueele toezending van 
den abonnementsprijs gelieve men zooveel mogelijk te doen 
op onze postrekening nr. 37183. 

De abonné's in het b u i t e n l a n d worden verzocht, den 
abonnementsprijs ad ƒ 6,— per postwissel over te maken 
(Ned.-Indië, Suriname en Curacao ƒ5,—). Indien daaraan op 
10 Februari a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen zij van de 
abonnentenlijst worden afgevoerd. 

Breda, 15 November 1933. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

INHOUDSOPGAVE VAN HET MAANDBLAD. 
De inhoudsopgave van den twaalfden jaargang zal aan het 

December-nummer worden toegevoegd. 

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

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

DE ADMINISTRATIE. 

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

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

van 10—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 resolution, e. d., ook op den buitenlandschen 
postdienst betrekking hebbende. 

Voorts: 
a. Het eerste gedeelte van de gespecialiseerde verzameling 

briefkaarten Nederland, nr. 1—76, catalogus Ascher. Verza
meling-Van Nifterik. In bruikleen. 

b. De gespecialiseerde verzameling postzegels van Colum
bia, te weten van: Nieuw-Grenada, Vereenigde Staten van 
Nieuw-Grenada, Vereenigde Saten van Columbia, Republiek 
Columbia, Bogota, Boyaca, Cauca, Cundinamarca, Medellin. 

c. Bodenpost en het ontstaan der eerste brievenpoststempels 
benevens de Statenpost. 

d. Voorstelling van de totstandkoming van een drukplaat 
voor een der soorten jublieumzegels 1913. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering op Zaterdag 
7 October 1933, in hotel-café-restaurant „Neuf", Kalver-
straat, Amsterdam. 

Aanwezig het voltallige Bondsbestuur. Opening om 2.10 
uur. Voorlezing van de notulen der Bondsbestuursvergade
ringen d.d. 1 April 1933 te Amsterdam en d.d. 25 Augustus 
d.a.v. te Breda. Goedkeuring dezer notulen. De eerste secre
taris deelt mede, dat, na raadpleging van het archief, geble
ken is, dat wel degelijk van bondswege op 1 Juli 1925 aan het 
hoofdbestuur der P.T.T. is verzocht, de roltanding-zegels in 
vellen beschikbaar te stellen, op welk verzoek het hoofd
bestuur d.d. 30 Juli, onder zekere beperking, goedgunstig 
heeft beschikt. De voorzitter merkt op, dat sedert de op
vattingen gewijzigd zijn. Hoezeer men destijds, onder levens
gevaar, trachtte bijzondere tentoonstellingszegels deelachtig te 
worden, zou de Bond thans een dergelijke uitgifte veroor-
deelen. De Bond heeft zich 27 September gewend tot het 
hoofdbestuur der P.T.T., om inlichtingen omtrent de uitkomst 
der proeven met eenheidstanding, welke voor alle soorten 
zegels geschikt is. Op deze informatie is nog geen antwoord 
ontvangen. 

Betreffende het protest van de Nederlandsche Vereeniging 
bij den Bond over het optreden van den heer R. tegenover 
mr. W. de B., doet een der bondsbestuursleden een voorstel, 
dat een nadere studie van het dossier W. de B. inzake D. ten 
gevolge heeft. Mitsdien wordt een beslissing ter zake op
geschort. De voorzitter deelt mede, dat hij aan den Raad van 
Beheer van het Maandblad heeft toegezegd in de eerstvolgende 
Bondsbestuursvergadering een voorstel aanhangig te maken, 
om den heer D. van de z.g. zwartelijst af te voeren. Hij grondt 
deze toezegging op het reclasseeringsbeginsel, dat in den 
R. V. B. naar voren was gebracht. Eenige leden verzetten zich 
sterk tegen afvoering van den heer D. van de zwartelijst. Zy 
staven hun bezwaren tegen bedoeld voorstel met de volgende 
beweegredenen: 

1. Het moge een algemeen erkend rechtsbeginsel zijn, dat 
men iemand, die zijn straf voor zeker vergrijp heeft uit
gediend, tegemoetkomt, om zijn plaats in de maatschappij te 
heroveren; daarnaast heeft de Bond h. i. de verplichting, er 
naar vermogen voor te waken, dat Philatelisten niet de dupe 
worden van practijken door een handelaar, die onbetrouwbaar 
is gebleken. Deze handelaar dient eerst duidelijk te t o o n e n, 
dat hij weer vertrouwen waardig is. 

2. Wanneer D. van de zwartelijst wordt afgevoerd, wordt 
hü — als ex-gedetineerde — bevoorrecht boven anderen, die 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2'A—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2'A—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2'A—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'A—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Roosendaal: 3en Zaterdag der maand 2—SA 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. 
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niet met den strafrechter in aanraking kwamen, doch niet
temin wél op de zwartelijst blijven gehandhaafd. 

3. Er doen, in alleszins betrouwbare kringen, hardnekkige 
geruchten de ronde, dat D. andermaal een eigenaardige rol 
zou hebben gespeeld bij verkoop van Nederlandsche proef
drukken en van een Moldau-zegel. Zoolang deze nieuwe be
schuldigingen betreffende D. niet volkomen zijn weerlegd, 
dient h. i. D. op de zwartelijst gehandhaafd te blijven. 

Na langdurige en uitvoerige gedachtenwisseling wordt aan 
den beheerder van het informatiebureau opdracht verstrekt, 
inlichtingen in te winnen omtrent D.'s houding in de onder 3 
vermelde transacties. Eén der leden verzoekt met nadruk 
s t e m m i n g over de vraag, of D. al dan niet, voorloopig, 
van de zwartelijst zal worden afgevoerd. Met 4 stemmen vóór 
en 3 stemmen tegen wordt besloten, D. v o o r l o o p i g van 
de zwartelijst af te voeren. Daarop doet een der leden het 
voorstel, de zwartelijst — welke reeds gedurende een jaar niet 
is gepubliceerd! — niet in het Maandblad te doen afdrukken, 
vóór het onderzoek betreffende D.'s rol inzake de proef
drukken en het Moldau-zegel is geëindigd. Dit voorstel wordt, 
na stemming, verworpen met 4 tegen 3 stemmen. Voorloopig 
zal dus de zwartelijst éénmaal in het Maandblad worden ge
publiceerd, zonder dat daarop D.'s naam voorkomt. 

Ingevolge het bekende voorstel van den heer L. de Raaij, 
zal de Bond bij de F.I.P. een voorstel indienen, den aange
sloten Bonden te verzoeken een reserve-jurylid aan te wijzen, 
dat bij internationale wedstrijden het jurylid, in geval van 
verhindering, kan vervangen. 

Op de zeer uitvoerige brieven van den heer De Raaij, hou
dende bezwaren tegen het reglement betreffende toekenning 
van den wisselbeker en waardeering der wetenschappelijke 
voordrachten op het jaarlijksch congres, heeft het Bonds-
bestuur geantwoord, dat het wisselbeker-reglement bezwaar
lijk kan worden gewijzigd, zoolang de beker niet in het blijvend 
bezit van een winnaar is gekomen. De voorzitter merkt op, 
dat, waar wetenschappelijke voordrachten, welke op het con
gres worden gehouden, i n d r u k in het Maandblad ver
schijnen, de samensteller van dergelijken wetenschappelijken 
arbeid op philatelistisch gebied, op den duur, wel degelijk in 
aanmerking kan worden gebracht voor toekenning van de 
Bondsmedaille. Tegen beschikbaarstelling van een tweeden 
wisselbeker, speciaal voor „wetenschappelijke" voordrachten 
(geen „causerieën") bestaan bij het Bondsbestuur overwe
gende bezwaren. 

De heer Cramerus brengt verslag uit over zijn vertegen
woordiging van den Bond te Gent en te Antwerpen. De phila
telistische bijeenkomsten in beide steden bleken boven allen 
lof verheven. De Nederlandsche Philatelisten kunnen op orga
nisatorisch gebied nog heel wat van hun zuider-buren leeren. 
De Belgische directeur-generaal der P.T.T. en de directeur 
van het Belgische postmuseum zijn voornemens, den 25en 
Nederlandschen Philatelistendag in 1934 met hun tegenwoor
digheid te vereeren. 

De heer Polling hoeft de Bondsadministratie uit handen van 
den heer Van Essen overgenomen. 

Naar aanleiding van een verzoek der Amsterdamsche Maat
schappij van Jonge Mannen om raad aan den Bond nopens 
verkoop van 100 000 „crisiszegels" N.O.I., is deze Maat
schappij er op gewezen, dat de meeste Philatelisten deze zegels 
zullen koopen aan een der (33) philatelistenloketten. 

In verband met de wijzigingen van het Bondsreglement be
treffende samenstelling van het Bondsbestuur en de perio
dieke aftreding der leden, wordt deze aftreding als volgt 
geregeld: 

in 1935 de beeren J. C. Cramerus en J. G. J. Polling; 
in 1937 de beeren W. G. Zwolle en P. Jorissen; 
in 1939 de beeren W. P. Costerus, J. A. Kästeln en W. G. 

de Bas. 
Van het stempelwerk Vellinga zijn na 19 Augustus weer 

20 exemplaren verkocht. De voorlichting op philatelistisch 
gebied in do enjyclopaedie Winkler Prins moet 1 Januari 1935 
gereed zijn. De hoeren Kästeln en mr. De Beer blijven met 
dezen arbeid belas ó; de heer De Raaü heeft zich daarvan 
teruggetrokken. 

Het hoofd van don keuringsdienst dient een nieuw keurings
tarief in, verband houdende met de waardebepaling van de 
zegels in Nederlandsche guldens inplaats van in francs. Dit 
nieuwe tarief v/ordt goedgekeurd, alsmede het voorstel, niet 

echte zegels van een zeer klein afkeuringsmerk te voorzien. 
Een critiek op het stempelwerk Vellinga (onvolledigheid) 

wordt aan de liand van verklaringen door den heer Vellinga 
zelf (die niet is afgedaald in nietige details) afdoend weerlegd. 

Omtrent de som, door den Bond bij te dragen in de kosten 
voor het drukken der verslagen van de Philatelistendagen, kan 
het Bondsbestuur bezwaarlijk een beslissing nemen, vóór het 
officieele schrijven ter zake van den Raad van Beheer is in
gekomen; tot dusverre is zulks nog niet het geval. 

Het Bondsbestuur is van oordeel, dat de statuten van het 
kapittel voor de bondsmedaille herziening vereischen. De 
voorzitter zelf zal zich met dezen arbeid belasten en aan het 
Bondsbestuur een desbetreffend ontwerp ter goedkeuring 
voorleggen. Hierbij zal gelet worden op voorstellen, welke 
de heer De Raaij heeft ingediend betreffende samenstelling 
van het kapittel. Wat de beschikbaarstelling van een tweede 
medaille betreft, welke van Bondswege kan worden toegekend, 
wordt in beginsel besloten, dat deze bestemd zou moeten wor
den voor hen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
Philatelie in het algemeen en/of voor den Bond in het bij
zonder. De toekenning van de tegenwoordige Bondsmedaille 
is beperkt door de voorwaarde betreffende publicatie van 
philatelistischen arbeid. De tweede medaille dient te worden 
toegekend door het Bondsbestuur, dat gaarne voorstellen en 
adviezen der aangesloten Vereenigingen ter zake tegemoet 
ziet. De toekenning van deze medaille behoeft niet beperkt te 
worden tot één exemplaar per jaar. Uitgaande van deze be
ginselen zullen de voorzitter en de tweede secretaris een des
betreffend ontwerp-statuten opmaken en bij het Bondsbestuur 
ter goedkeuring indienen. 

De bespreking van het artikel „Schadenersatzkasse" in „Das 
Postwertzeichen" van 6 Januari 1933 wordt andermaal tot een 
volgende vergadering uitgesteld. 

Aan den heer v. Str. wordt ƒ 50,— toegekend voor diens 
vertegenwoordiging van den Bond ter vergadering van de 
F.I.P. te Weenen. 

De heer Cramerus stelt voor: 
1. De Bond moet, in navolging van het buitenland, aan de 

Nederlandsche Spoorwegen, voor bijwoning der philatelisten
dagen (ook ten bate der buitenlanders) een reductie op de 
spoorwegtarieven verzoeken van 35'X. (Instemming). 

2. De Bond moet, mede in navolging van het buitenland, aan 
het hoofdbestuur der P.T.T. verzoeken, gedurende de philate
listendagen bijzondere briefkaarten, m e t i n g e d r u k t 
z e g e l , beschikbaar te stellen, welke kaarten met een door 
den Bond ontworpen motief kunen worden bedrukt. (Het be
stuur acht dit voorstel in strijd met de tot dusverre door den 
Bond tegenover bijzondere uitgiften aangenomen houding). 

3. De Bond moet, naar het voorbeeld van het buitenland, 
prijzen beschikbaar stellen voor in het buitenland georgani
seerde tentoonstellingen. (Instemming). 

Voorts wijst de heer Cramerus op een stempelwerk conform 
dat van den heer Vellinga, hetwelk door den heer Forbes Wels 
van de Ned.-Indische stempels is samengesteld. 

De voorzitter sluit omstreeks 6.15 uur de vergadering. 
Utrecht, 8 October 1933. W. G. d. B. 

Keuringsdienst. 
Het hoofd van den keuringsdienst maakt bij deze bekend, 

dat, na gehouden bespreking met het Bondsbestuur, de keu
ringskosten in het vervolg zullen bedragen, voor e c h t ge
keurde zegels: 

van ƒ 1,— tot beneden ƒ 10,— ƒ 0,50, 
van ƒ 10,— tot beneden ƒ 25,— ƒ 1,—, 
van ƒ 25,— tot beneden ƒ 50,— ƒ 1,50, 
van ƒ 50,— tot beneden ƒ 75,— ƒ 2,—, 
van ƒ 75,— tot beneden ƒ 150,— ƒ 2,50, 
van ƒ 150,— tot beneden ƒ 250,— ƒ 3,50, 
van ƒ 250,— tot beneden ƒ 500,— ƒ 5,—, 
van ƒ 500,— en hooger ƒ 7,50. 

De waardebepaling geschiedt volgens de prijzen, vermeld in 
den speciaal-catalogus van de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren. 

Voor n i e t e c h t bevonden zegels per stuk ƒ 0,50, welke 
niet in rekenins? zullen worden gebracht, wanneer deze zegels 
voor het Bondsfalsificatenalbum worden afgestaan. 

Zogels, door de keuringscommissie n i e t als echt gekeurd, 
worden voorzien van een klein contróleteeken, hetwelk dient 
als administratieve maatregel. 
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Nedcrlandsche Versen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: J. H. ALBRECHT, Hatertscheweg 19, Nijmeg..-n. 

Nieuwe leden. 
448. J. Spree, p/a Internatio, Palembang (Sumatra). 
482. B. F. Strüben, p/a B.P.M., afd. Handelszaken, Soera-

ba ja (Java). 
489. F. M. von Oven, Van Heutzstraat 32, Soerabaja (Java). 
493. J. P. R. Nestelroij, Trompenburg, Amsterdam, Z. (In

gaande 1 Januari 1934). 
516. B. Schnitger, Kleverparkweg 220, Haarlem. (Ingaande 

1 Januari 1934). 
623. G. F. Maurer, Makassar (Celebes). 
632. N. J. Bonzet, Dinojo 36, Soerabaja (Java). 
634. J. J. Pott, Muntingheweg 1, Pontianak (Borneo). 

Aanmeldingen. 
P. J. Glerum, De Lairessestraat 17, Amsterdam, Z. (Ingaande 

1 Januari 1934). 
mr. W. E. Monod de Froideville, Van Soutelandelaan 17, Den 

Haag. (Ingaande 1 Januari 1934). 
P. Schellingerhout, Zevenhuizen (Z.-H.). (Ingaande 1 Janu

ari 1934). 
A. Bakker, Oud-Bussumerweg 53, Bussum. (Lid „HoUandia"). 

(Ingaande 1 Januari 1934), 
H. Kruimer, Stadionstraat 11, Amsterdam, Z. (Ingaande 1 Ja

nuari 1934). 
J. de Haas, p/a The Asiatic Petr. Cy., Marine Department, 

Singapore. 
A. H. Claasen, Oranjelaan 22, Hillegersberg. 
H. Voordewind jr., c/o Anglo Saxon Petr. Cy., Leadenhall-

street, London, E. C. 3. 
Adreswijzigingen. 

452. J. W. Schachtschabel jr., thans Huijgensstraat 9, 
IJmuiden. 

501. H. J. Kleer, thans Oude Heerengracht 13, Leiden. 
879. ir. H. E. Ie Sueur, thans Druivenstraat 31, Den Haag. 
776. O. Weismann, thans Diergaardelaan 32b, Rotterdam. 
535. mevr. H. Jochems, thans H.B.S.-straat 34, Soerabaja 

(Java). 
756. mr. N. A. de Joncheere, thans Van Hogenhoucklaan 60, 

Den Haag. 
743. H. C. Frijlink, thans Hasebroeklaan 9, Bilthoven. 
821. H. B. Woltering, thans Wilhelminalaan 15, Madioen 

(Java). 
389. J. H. Verhoogt, thans Kedonganjar 1, Soerabaja (Java). 
571. J. Verbeek van de Sande, thans Julianastraat 9, Malang 

(Java). 
708. H. N. de Lang, thans Koemetiran 6, Djocja (Java). 
766. C. J. de Lang Evertsen, thans Ondern. Goenoeng Ma-

jang, Malang (Java). 
439. H. P. A. van Trierum, thans Tjepoe (Java). 
106. A. J. J. van der Kamp, thans p/a Fuchs & Rens, Se-

marang (Java). 
586. E. M. Z. Steenbakker, thans p/a Kol. Reserve, Nijmegen. 
184. J. G. Blonk, thans Zijde 54, Boskoop. 
190. ir. O. R. Maier, thans Laan van Meerdervoort 50a, Den 

Haag. 
191. H. J. van Ulsen, thans Ernst Casimirlaan 40, Arnhem. 
286. Kurt Weber, thans Am Birkenknick 8 part., Berlin-

Zehlendorf. 
817. F. van den Vrij hoef, thans Ploresweg 5, Batavia, C. 

(Java). 
605. P. Suter, thans p/a mevr. Suter, Johannisring 24, Basel. 

Bedankt (met 31 December 1933). 
630. mr. H. Burgersdijk. 43. Tj. Gs. de Vries. 
538. L. M. J. Scheefhals. 299. L. T. Mijnlieff. 
183. W. L. Welter. 742. dr. C. Rutteman. 

Afdeeling verkoop. 
De directeur van de afdeeling verkoop wijst beeren sectie

hoofden en deelnemers aan de rondzendingen nogmaals drin
gend op den inhoud van art. 3, sub a, en art. 12 en 13 van het 
reglement verkoop. Bij het inachtnemen dier bepalingen kun
nen teleurstellingen worden voorkomen. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. De October-vergadering verheugde zich in een 

zeer bevredigend bezoek; in zijn openingswoord schetste de 
heer A. Schröder de groeiende beteekenis der philatelie. Mr. 
Wolff de Beer hield een uiterst belangwekkende lezing met 
lichtbeelden over platen van het zegel Nederland nr. 1. De 
heer Van Essen huldigde den inleider in verband met zijn 
benoeming tot eerelid der Vereeniging „Breda". Er gaven zich 
weder eenige nieuwe leden op voor het lidmaatschap der af
deeling. Voor November kondigde de heer Schroder een lezing 
aan over „Oude uitgiften van Luxemburg". Introducties voor 
de maandelijksche lezingen verkrijgbaar bij den secretaris 
K. van Nes, Domselaerstraat 1, Amsterdam. 
VERSLAG der algemeene vergadering, gehouden op 22 Oc

tober 1933, te Amsterdam. 
Van het bestuur was afwezig wegens ziekte de heer Door

man; aanwezig de afgevaardigden van alle af deelingen en een 
25-tal belangstellende leden. Alvorens de vergadering te 
openen, verzocht de voorzitter den heer Costerus, voorzitter 
van den Bond, aan de bestuurstafel plaats te willen nemen. 

Thans neemt de heer Van Essen het woord en zegt: „U 
allen roep ik een hartelijk welkom toe, inzonderheid ons eere
lid Goossen, die, niettegenstaande zijn hoogen leeftijd, toch 
hierheen is gekomen, om van zijn belangstelling in onze Ver
eeniging blijk te geven en ook de leden onzer jongste afdeeling 
Boskoop, die bijna voltallig zijn opgekomen. Uw groote op
komst verheugt mij zeer; ik hoop, dat de afdeeling gestadig 
in groei en bloei moge toenemen. Hebben we derhalve redenen 
tot vreugde, helaas ook een van droefheid en wel het verlies 
van een onzer verdienstelijke leden, den heer Valewink, den 
eminenten leider en de ziel van de afdeeling Amersfoort en 
met wiens heengaan ook die afdeeling heeft opgehouden te 
bestaan. Ik verzoek u van uwe zetels te verheffen en hem in 
eenige oogenblikken van stilte te herdenken." 

Vervolgens werd overgegaan tot de behandeling der agenda. 
Punten 2 en 3 goedgekeurd. De voorzitter zegt den secre

taris dank voor zijn arbeid. 
Punt 4. De heer Ferf, lid van de financieele commissie, 

vraagt om het gereedkomen der stukken betreffende de reke
ning en verantwoording voortaan te bespoedigen. De voorzitter 
zegt, dat het gereedkomen dier stukken afhangt van de ont
vangst der Indische afrekening; niettemin zal naar bespoe
diging worden gestreefd. De heer Tetterode vraagt om de op
brengst der rente te specificeeren, hetgeen de penningmeester 
voortaan zal doen. De voorzitter bracht een woord van hulde 
aan den penningmeester voor zijn nauwkeurig beheer. 

Punt 5, begrooting 1934, na hoofdstuksgewijze behandeling 
goedgekeurd. Bij hoofdstuk VII, verkoop, deelde de voorzitter 
mede, dat er gehoopt wordt, dat deze post zonder verlies zal 
kunnen worden afgesloten, dank zij de onvermoeide pogingen 
van onzen vertegenwoordiger in Ned.-Indië, den heer Borel, 
die alles aanwendt om de kosten zoo laag mogelijk te houden. 
Volgaarne breng ik hem hier alle hulde voor zijn krachtig 
streven. (Applaus). 

Punt 6. Met nagenoeg algemeene stemmen werden de bee
ren Boeken en Doorman herkozen. De heer Boeken nam de 
benoeming aan, terwijl aan den heer Doorman bericht zal 
worden gezonden van zijn herkiezing. Naar aanleiding van 
een opmerking van den heer Tetterode zal in het vervolg bij 
de aankondiging van bestuursvacaturen tevens aangehaald 
worden het desbetreffende artikel uit het huishoudelijk reg
lement. 

Punt 7, tentoonstelling 1934. De voorzitter geeft een over
zicht van de getroffen voorbereidingen. In het Maandblad en 
in De Philatelist zal als bijlage het programma voorkomen, 
waaruit kan blijken, dat ook kleine verzamelaars in de gele
genheid worden gesteld deel te nemen. Ik vraag uw aller hulp 
en medewerking niet alleen, maar reken ook op uw finan-
cieelen steun, zegt de voorzitter. Dringend verzoek ik de aan
wezige leden en de afgevaardigden om ter plaatse flinke pro
paganda te maken, want de tentoonstelling móét slagen. 

Punt 8. Onmiddellijk na aankondiging van de behandeling 
van punt 8a verkreeg de afgevaardigde van Haarlem, de heer 
Tetterode, het woord en stelde het volgende voor: „De af
deeling Haarlem stelt een motie van vertrouwen in het bestuur 
voor en laat volgaarne de uitvoering van het voorstel onder 
Sa genoemd, aan zijn beleid over." Deze motie werd algemeen 
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on(Jersteund. De voorzitter zegt dank voor het in het bestuur 
gestelde vertrouwen. 

8b. Vele leden gaven hun meening te kennen over het 
retributie-voorstel. Tot een vergelijk hebben die besprekingen 
niet kunnen leiden, weshalve het voorstel door het bestuur 
werd ingetrokken, om het nader onder de oogen te zien en 
later daai'op terug te komen. 

Punt 9, verzekering van postzegelverzamelingen. Nadat de 
voorzitter eenige inlichtingen heeft gegeven, eindigde hij met 
op te merken, dat de moeilijkheden eerst beginnen, wanneer 
er schade moet worden vergoed. Mr. Loef, afgevaardigde van 
de afdeeling Boskoop, gaf in overweging om hiervoor alge-
meene regelen te vinden, hetgeen volgens mr. Wolff de Beer 
niet zoo eenvoudig of gemakkelijk zal zyn; steeds zal men 
debat over een verzekering krijgen. De heer Tetterode ver
zoekt alsnu een commissie te benoemen, om deze zaak grondig 
te onderzoeken, welk voorstel werd overgenomen door den 
voorzitter, die daartoe de beeren mr. Loef, mr. Wolff de Beer 
en Costerus uitnoodigde. Genoemde beeren verklaarden zich 
biertoe gaarne bereid. 

Punt 10. Als plaats, waar de volgende algemeene verga
dering zal gehouden worden, is Amsterdam wederom aan
gewezen. 

Punt 11, rondvraag. Bestaat er een internationaal insigne 
en bij wien is het te verkrijgen? vroeg de heer Tetterode. Men 
moet zich hiervoor wenden tot den heer W. G. Zwolle, Noorder 
Amstellaan 209 III, Amsterdam, Z., antwoordde de voorzitter. 
De heer J. Landsheer, afgevaardigde van de afdeeling Nij
megen, brengt naar voren de wenschelijkheid, om eenheid te 
brengen in de diverse catalogi en de noodzakelijkheid tot zoo
veel mogela'k inkrimping van de vereenigingsverslagen, ten 
einde meer ruimte beschikbaar te krijgen voor het opnemen 
van philatelistische stukken, waardoor de inhoud van het 
Maandblad in hooge mate in belangrijkheid zal stijgen. Deze 
wenschen zullen nogmaals ter sprake worden gebracht respec
tievelijk bij den Bond en bij den Raad van Beheer. 

Daar geen der leden nog iets voor de rondvraag heeft, sluit 
de voorzitter de vergadering, na hartelijk dank te hebben be
tuigd voor de groote opkomst. J. H. A. 

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

In Memoriam: 
G. J. OÜDEMANS, 
t 8 November 1933. 

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

Als de voorzitter, de heer Cramerus, de vergadering opent, 
zijn 46 leden en 1 introducé aanwezig. Hij heet van harte wel
kom onze leden uit Antwerpen, de beeren Boks, voorzitter van 
„Philatelisme", Prancq, Jordens, Schuermans en Walravens, 
en spreekt de hoop uit, dat de kennismaking en de vriend
schapsbanden door dit bezoek weder zullen aansterken. Ook 
de introducé, de heer Mouwen, wordt daarna verwelkomd. 
Tot zijn leedwezen moet de voorzitter mededeelen, dat de heer 
Filius ernstig ongesteld is en spreekt de hoop uit, dat hij 
spoedig geheel hersteld moge zijn. De notulen van de Sep-
tember-vergadering worden goedgekeurd. Besloten wordt het 
werk „La Philatelie" van den heer Schuermans te Antwerpen 
voor de bibliotheek aan te schaffen. De heer Veldhoen blijft, 
niettegenstaande herhaalde pogingen, nalatig zijn contributie 
te voldoen; mitsdien wordt besloten hem als lid te royeeren. 
De heer Boks dankt vervolgens voor de hartelijke ontvangst 
en stelt zijn vereeniging gaarne ter beschikking, indien er 
wenschen te vervullen zijn voor het verkrijgen van Belgische 
zegels of dergelijke. Besloten wordt bij wijze van proef voort
aan een half uur te pauzeeren, om de leden gelegenheid tot 
ruil en gedachtenwisseling te geven. De heer Jacobs stelt voor 
den Bond te verzoeken aan het hoofdbestuur der P.T.T. te 
vragen op de stukken, te verzenden per „Postjager", een aan
komststempel te plaatsen, waar het hier een „eerste vlucht" 

betreft; waartoe besloten wordt. Dezelfde heer geeft eenige 
inlichtingen betreffende de personen, afgebeeld op de binnen
kort te verschijnen herinneringszcgels van Curasao en wordt 
besloten deze gegevens aan den betreffenden redacteur van 
het Maandblad te zenden ter opname. Ten slotte heeft de 
verloting plaats, waarvoor de beeren J. M. van den Berg, 
Boks, Cramerus, Francq, Hekking en Van Mierlo nog eenige 
zegels en de heer Schuermans een exemplaar van zijn werk 
„La Philatelie" beschikbaar stellen, waarna de vergadering 
officieel wordt gesloten. Met de Belgische beeren worden daar
na nog enkele gezellige uurtjes doorgebracht, zoodat het 
spoedig sluitingsuur was. Op het bezoek van deze beeren 
zullen we dan ook met genoegen terugzien. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
221. (E.). Maurice H. A. Baeten, Rempart du Lombard 39, 

Antwerpen, giro 155722. 
235. (E.). Ch. Boks, Rue du Prince 32, Antwerpen. 
241. (E.). Administratie S.S. Franciscus en Antonius, Wil

helminaweg 13, Woerden, giro 27250. (IV). 
244. (E.), mevr. H. C. A. M. Guttig-Hannik, Alexanderplein 

3, Amsterdam, C, gem.-giro Amsterdam G 1797. (VII). 
255. (E.). Louis Juüard, Rue Emile Claus 12, Brussel, giro 

66553. 
460. (S.Z.BE.). F. H. Heuvelink, Prof. Ritzema Boslaan 93, 

Utrecht, giro 225360. (IV). (Oud-lid). 
271. (E.). H. van Meurs, Ned. Kol. Petr. Mij., Pendopo, Pa-

lembang' (N.-L). 
458. (S.E.NK.). L. J. R. Sesseler, Gooibergstraat 7, Bussum, 

giro 185562. (VII). 
273. (E.). Ph. Walravens, Rue du Péage 2, Antwerpen. 

Candidaat-leden. 
Nicolaas van Gorkum, ingenieur, Calle de Joaquin Costa 7, 

Carcagente, Spanje. (Eigen aangifte). 
G. Teunissen, kantoorhouder der posterijen. Staat A 136a, 

Nederweert (L.). (Eigen aangifte). 
C. W. M. Roskes, commies N. S., Turnstraat 28, Breda. (Voor

gedragen door J. C. G. van den Berg, Breda). 
N. J. Bischof f Tulleken, bloemist, Kerkdijk C 87, Heèrde (G.). 

(Eigen aangifte). 
P. Molijn, Parkweg 17, Almelo. (Eigen aangifte). 

Overleden. 
G. J. Oudemans, Ginneken. 

Geroyeerd als lid wegens contributieschuld. 
321. N. Veldhoen, 's-Gravenhage. (V). 

Bedankt als lid. 
111. J. A. A. van Berkom. (II).391. W. -L Hofsté. 
282. A. Beijer. (IV). 422. F. J. J. Knijpers. (III). 
351. P. H. de Bont. (VI). 392. G. F. J. Kuijp?rs. (III). 
291. C. L. M. Brantjes. (II). 303. C. A. Oudemans. (V). 
166. J. Dercksen .(V). 378. E. Pool. (IV). 
477. C. A. Hartmans. (V). 82. J. M. Walter. (VII). 
405. mevr. C. H. van Dorp. (IV). 

Adreswijzigingen. 
17. P. B. de Ridder, thans Zuiderweg 43, Hoogeveen. (Van 

V naar IV). 
154. Frans Swerts, thans Rue Jan van Lier 2, Antwerpen. 
288. A. J. Verhagen, thans L. H. 21e Bataljon Inf., Soera-

karta. 
156, C. Zoeteman, thans De Savornin Lohmannlaan 81b, Rot

terdam. (V). 
213. Maurice Schuermans, thans Rosier 17, Antwerpen. 

Bekendmaking. 
Voor diegenen, die zich thans bij een dor bestuursleden als 

lid aanmelden voor het vereenigingsjaar 1934, gaat het lid
maatschap reeds nu in en behoeven zij voor het tijdvak tot en 
mei 31 December a.s. nog geen contributie te betalen, terwijl 
zij recht hebben deel te nemen aan de groote algemeene ver
loting, zonder nieten, in de Januari-vergadering. (De contri
butie bsdraagt ƒ 4,— per jaar) . 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 27 November 1933, des 

avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda" 
te Breda. 
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Ver. van Postzegelverz. „Hollandia", te Amsterdam. 
Seer.: J. A. KASTEIN, Koninginneweg 200, Amsterdam. Z 

ALGEMEENE VERGADERING, gehouden op Zaterdag 28 
October 1933, in Krasnapolsky, te Amsterdam. 

Om 8.15 uur opent de voorzitter de door 44 leden bezochte 
vergadering. Hij komt nog even terug op de Philatelisten
dagen te Breda, behandelt de jeugdvereenigingen en protes
teert tegen de vele nieuw uit te geven postzegels in Neder
land en Koloniën. Hij wekt op tot deelname aan de in Sep
tember 1934 in Amsterdam te houden Nationale Tentoonstel
ling. De groote pers begint wat meer notitie van ons te 
nemen. Behandeld worden veider de tweede soort zegels, de 
Apex, het eerste Mauritiuszegel, de kopstaande opdruk van 
50 cent op het Indische luchtpostzegel en het bedrag, dat jaar
lijks aan catalogi wordt besteed. 

De notulen der Septembervergadering worden vervolgens 
goedgekeurd. De beeren Burkels en Sanger worden met al
gemeene stemmen als lid aangenomen. Hierna volgen mede
deelingen over den ,,Postjager". De heer Zwolle deelt de 
„Wipa"zegels uit en stelt voor de liefhebbers gratis ter be
schikking een aantal enveloppen met 7 verschillende af
stempelingen van de „Wipa". Tot leden der kascommissie 
worden vervolgens benoemd de beeren Bonjoanny, Van Gastel 
en Wallien. 

Na de pauze volgt een veiling van 35 kavels en een verlo
ting onder de aanwezigen. Om half 11 sluiting, waarna ge
lukkig nog enkele leden achterblijven om te trachten hun 
verzamelingen met enkele ontbrekende zegels te verrijken. 

W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
D. Sanger J.zn., Koedijklaan 8, Bussum. (Voorgesteld door 

M. Carsch). 
L. P. Burkels, Noorderstraat 62, Amsterdam, C. (Opnieuw lid 

geworden). 
Bedankt als lid. 

W. de Baat, Voorburg. Ed. Stoffels, Amsterdam. 
J. Witsenburg, Amsterdam. J. Rodenhuis, Leeuwarden. 
Pb. L. Gompers, Amsterdam. J. H. Wolkers, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
A. J. Korff, Dr. Kuijperlaan 4, Velsen. 
W. F. Schön, Hillegersweg 258, Hilversum. 
P. B. de Ridder, Zuiderweg 43, Hoogeveen. 

Vergaderingen. 
■ Bestuursvergadering op Zaterdag 18 November 1933, des 
avonds te 8 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 25 November 1933, des 
avonds te 8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

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

VERSLAG der vergadering van Dinsdag 31 October 1933, in 
caférestaurant Riche, Vreeburg, Utrecht. 

Opening omstreeks 8.30 uur. Aanwezig 84 leden, o.w. de eere
voorzitter der Vereeniging, mr. W. S. W. de Beer uit Amster
dam en 4 introducé's. De voorzitter heet in het bijzonder den 
eerevoorzitter welkom en herdenkt diens treden uit het Bonds
bestuur en diens benoeming tot eerelid der Vereeniging 
,,Breda". De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Bij de 
behandeling der ingekomen stukken, w.o. een protest der 
firma Hekker tegen het beleid der Vereeniging in zake de 
zoekgeraakte zending, pleit de heer Spruijt voor schadeloos
stelling van de gedupeerden. Het bestuur zal andermaal de 
financieele mogelijkheid daarvan onder de oogen zien. Het 
jaarverslag van den penningmeester is somber. Niettegen
staande verschillende uitgaven onder de raming bleven, boekt 
de Vereeniging toch een nadeelig saldo. Deze schadepost 

wordt opgeheven door de inning eener aanzienlijke boete ge
durende het afgeloopen vereenigingsjaar. De geldmiddelen 
der Vereeniging baren zorg. Wenschelijk is, dat alle leden 
prijzen schenken voor de algemeene verloting in 1934, ten 
einde op dezen post aanzienlijk te bezuinigen. Verschillende 
aanwezigen gaven onmiddellijk hierin een goed voorbeeld, dat 
navolging verdient. De begrooting voor het vereenigingsjaar 
19331934 gaf geen aanleiding tot op of aanmerkingen. De 
voorzitter dankt den penningmeester voor diens uitstekend 
beheer der geldmiddelen gedurende het afgeloopen vereeni
gingsjaar (applaus). De aftredende bestuursleden: W. G. de 
Bas, H. van Riezen, F. de Bruijn en C. Deenik worden bü 
acclamatie herkozen. De heer G. J. Baljet wordt gekozen tot 
ondervoorzitter der Vereeniging. De voorzitter heet den heer 
Baljet welkom in het bestuur. De beeren P. H. Bogaard, 
H. G. J. Lambeck, J. van der Schoot en W. Ph. Snaauw wor
den met algemeene stemmen als leden toegelaten; de voor
zitter heet de aanwezige nieuwe leden welkom in de Ver
eeniging. Met een korte toespraak reikt de voorzitter den 
zilveren babybeker met inscriptie uit aan den heer Corten
bach, bezitter van den wisselbeker voor landenwedstrijden 
19321933. Vervolgens stelt hij den wisselbeker ter hand aan 
mr. J. H. Vuijstingh, die dezen gedurende de eerste helft van 
het vereenigingsjaar 19331934 in bezit zal hebben, om hem 
daarna over te dragen aan den heer F. de Bruijn. Ten slotte 
reikt de voorzitter den tweeden prijs landenwedstrijden over 
19321933 (in postzegels) uit aan den heer H. F. J. Kaub. 
Voor den landen wedstrijd Portugal was slechts één inzending 
tentoongesteld van den heer J. W. Spruijt. Bij de rondvraag 
opperde de heer Spruijt de wenschelijkheid tot herziening van 
het huishoudelijk reglement. Het bestuur zal zulks in over
weging nemen. Mr. De Beer dankte den voorzitter voor de 
tot hem gesproken woorden en bracht hulde aan het beleid 
van het bestuur in moeilijke tijds en andere omstandigheden. 
De groote jaarlijksche verloting oogstte veel succes. Van den 
heer Van der Woude deed een couvert met eenige der Mexi
caansche zegels, omschreven in het Septembernummer van 
het Maandblad, blz. 169, de ronde. De veiling van een blanco 
Borekalbum, bevattende eenige Europeesche landen, wisselde 
tegen een zacht prijsje van bezitter. De voorzitter sloot om
streeks 10.30 uur de vergadering. 

Nieuwe leden. 
P. H. Bogaard, Van Swindestraat 116, Utrecht. 
H. G. J. Lambeck, Bellamystraat 33bis, Utrecht. 
J. van der Schoot, Kampstraat 3, Baarn. 
W. Ph. Snaauw, Amsterdamschestraatweg 445, Zuilen. 

Ballotage. 
J. C. van Goudoever, Hessenweg 117, De Bilt. 
W. A. de Laatde Kanter, Banjoewangi (N.L). 
jhr. A. de Rotte, Banjoewangi (N.L). 

Adreswijzigingen. 
G. J. Baljet wordt F. C. Dondersstraat 57, Utrecht. 
J. W. de Vaal wordt Douwes Dekkerstraat 4, Utrecht. 
A. van der Flier wordt Catharijnesingel 87bis, Utrecht. 
Brocx wordt W. L. Brocx, Boschstraat 62, Zaltbommel. 

Bekendmaking. 
De heer J. G. Raatgever stelt alle leden (Jpr U. Ph. V. eiken 

Donderdag van 79 uur in de gelegenheid te zijnen huize. 
Sternstraat 1, Utrecht, boekjes in ontvangst te nemen. 

Het bestuur verzoekt alle leden dringend om schenking van 
prijzen voor de algemeene verloting 1934. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 21 November 1933, des 

avonds te 8 uur. Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 28 November 1933, des 

avonds te 8 uur, in restaurant Riche, Vreeburg, Utrecht. 
Agenda. 1. Opening. 2. Prijsvraag! Philatelistische puzzle! 

door H. F. van der Wöude. 3. Notulen. 4. Ingekomen stukken. 
5. Ballotage. 6. Verslag sectie Z. 7. Verkiezing verificatie
commissie. 8. Landenwedstrijd (Rumenië). 9. Verloting. 
10. Veiling. 11. Rondvraag en sluiting. 
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Haassche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK jr., Olijf straat 40, 's-Gravenhage. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden 
op Donderdag 26 October 1933, in café „The Corner", 
Den Haag. 

Niettegenstaande het gure weer, is de zaal geheel gevuld, 
als de voorzitter met een woord van welkom, vooral aan de 
aanwezige gasten, de vergadering opent. De notulen der vo
rige vergadering worden na een kleine opmerking goed
gekeurd en gearresteerd. Bij de ingekomen stukken is niets 
bijzonders. Overgegaan wordt tot de reglementaire verkie
zingen van bestuuï' en andere functionarissen, die, onder 
het door een der leden geopperde motto ,,laat zitten wat zit", 
met algemeene stemmen worden herkozen en, voorzoover aan
wezig, deze benoeming ook aannemen. 

De voorgehangen candidaat-leden worden eveneens met al
gemeene stemmen aangenomen. De veiling heeft ditmaal eens 
geen groot succes, de verloting des te meer, die iets beter 
was dan onze gewone verloting, omdat wij dit jaar geen 
tweede groote verloting zullen houden. A. S. jr. 

Nieuwe leden. 
H. H. Bosch, Van Beverninckstraat 40, Den Haag. 
W. de Baat, Voorburg (Z.-H.). 
A. de Stoppelaar, Floris Grijpstraat 11, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
A. van Greuningen, Parkweg 131, Voorburg. 
mevr. Jenezon-Den Hertog, Galileïstraat 165, Den Haag. 

Adreswijzigingen. 
W. B. Brocx wordt Graaf Plorisstraat 63a, Rotterdam. 
F. Swerts wordt Jan van Lierstraat 2, Antwerpen. 
mevr. wed. E. van Ditmar-Broes van Heeckeren wordt Frede-

rik Hendriklaan 15, Den Haag. 
P. A. L. baron van Ittersum wordt Bezuidenhout 143, Den 

Haag. 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 23 November 1933, des avonds 
te 8K uur, in café „The Corner", Anna Pauwlownastraat, 
Den Haag. 

Opening. Notulen. Mededeelingen. Ingekomen stukken. Bal
lotage nieuwe leden. Evcntueele veiling. Verloting. Rond
vraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 25 Oc
tober 1933, in het „Gouden Hoofd", Groenmarkt, te 
's-Gravenhage. 

Aanwezig 55 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent met een bijzonder woord van welkom aan de candidaat-
leden en een introducé de vergadering. Zegels voor de ver
loting ziJn geschonken door de beeren Vos en Melsert; falsi-
ficaten door de beeren Gilhuijs en Verhoef f. De heer Melsert 
laat een zending zegels zien van Waxman of Feldman, Buca-
rest, bijna alle valaeh, waarbij zeer gevaarlijke. Ter rondgang 
zijn ook aanwezig 12 tijdschriften der bibliotheek, alsmede 
een opgezette collectie opdrukken van Curagao. 

De notulen der vorige vergadering worden vervolgens goed
gekeurd. De ledenverkiezing geeft 45 stemmen vóór en 5 
blanco. De beeren Mensing en De Baat worden door den voor
zitter op de gebruikelijke wijze geïnstalleerd. 

Hierna volgt de causerie van den heer P. Vos. Hij be
spreekt de uitgave van 1 September 1891, aantal 30 000. Er 
komen dubbele en kopstaande opdrukken voor en paartjes met 
verschillende zegels. 15 November 1895 kwam met een aantal 
van 25 000 stuks de opdruk 2y, c. op 10 c. ultramarijn. De uit
gifte was aanstonds uitverkocht. Men verkocht den anderen 
dag de zegels voor ƒ 60,— per vel. Daardoor was direct een 
nieuwe uitgifte noodig; men liet 70 000 zegels 30 c. grijs over
drukken met grootere cijfers en letters. Zeldzaam is dit zegel 

ongebruikt, cmdat slechts geleverd werd, wanneer direct ge
post werd. Men onderscheidt 4 typen: type 1, de groote 2 
heeft een rechten voet; type 2 heeft een andere t cursief, 
doordat de eerste versleten was; door de tweede verbetering 
van het opdrukblokje kwam er een andere n, ook cursief, en 
gaf type 3; de derde verbetering gaf een andere groote 2 met 
sterk gebogen voet en zoodoende type 4. Van geen dezer op
drukken ziet men vervalschingen. De voorzitter dankt namens 
de aanwezigen den heer Vos, waarmede de vergadering met 
applaus instemt. 

Bij de verloting krijgt de heer Van Deursen den len prijs. 
Hierna komt aan de orde de vraag: Is het voor de ver

zamelaars gewenscht, dat doorgegaan wordt met uitgiften 
van roltandingzegels? Men rechtvaardigt deze zegels met de 
opmerking, dat men nog steeds proeven neemt om een tan
ding te vinden, welke het meest geschikt is voor de machines. 
Vele verzamelaars meenen, dat deze proeven grootendeels be
taald worden door hen. Met algemeene stemmen spreekt de 
vergadering zich uit tegen deze uitgiften. 

Voor de groote verloting wordt een commissie benoemd, 
bestaande uit de beeren Van der Willigen, Lorang en 
Dekker. Na de veiling volgt de rondvraag, waaraan wordt 
deelgenomen door de beeren Lorang en Michon. Hierna 
sluiting. J. N. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
543. P. B. Mensing, Leuvenschestraat 84, Scheveningen. 
500. W. de Baat, Rozenboomstraat 13, Voorburg. 
439. R. Baas, Hyaeinthweg 72, Den Haag. 
358. bsse. Sloet van Marxveld, Huize Binkbergen, Huis ter 

Heide (U). 
580. L. baron van der Feltz, Huize Dijkhof, Twello. 

Alsnog aan zijn verplichtingen voldaan (weder lid). 
325. G. .J. Scheepmaker, h. e. s., Buitenzorg (Java). 

Candidaat-leden. 
J. J. H. Houba, fabrikant, St. Martinusstraat 9, Tegelen. (Voor 

de af deeling Venlo). 
ir. J. L. Leistra, Eemwijkplein 24, Voorburg. (Voorgesteld 

door J. Jongeneelen). 
G. C. Knegtmans, accountant, Leuvenschestraat 31a, Scheve

ningen. (Voorgesteld door P. Hoogerdijk). 
F. P. W. de Fraiture, St. Jorisstraat 40, Nijmegen. 
J. J. M. de Bont, Van Slichtenhorststraat 67, Nijmegen. 
W. I. van Genderen, Tooropstraat 83, Nijmegen. 
J. van Steensel jr., Groote Markt 1, Nijmegen. 

(Be laatste 4 beeren voorgesteld door D. Sängers, P. Veen en 
H. Castelijn). 

Van de afdeeling Dordrecht. 
C. van der Hucht, Madoerastraat 11, Dordrecht. 
E. H. Willems, Pelserbrug 2, Dordrecht. 
A. Smit, Krommedijk 72, Dordrecht. (Oud-lid). 

Bedankt (allen met einde van het jaar) . 
252. J. C. J. Sanders, s.f. Soedhono (Java). 
254. F. H. Wischhoff, Den Haag. 
156. H. H. Slagter, Den Haag. 
305. N. Hoogenboom, Hoek van Holland. 
199. H F Caron, Den Haag. 
323. A. de Visser, Medan. 
357. G. C. ter Morshuisen, Den Haag. 
438. L. Coesel, Nijmegen. 
492. mevr. E. J. Verheijdt, Den Haag. 
559. S. M. van der Lans, Den Haag. 
613. D. Stoffels, Den Haag. 
123. H. van Walt, Den Haag. 
370. K. Jongens, Hengelo. 
440. R. van Dalen, Rotterdam. 

85. A. Smit, Voorburg. 
Afgevoerd. 

139. F. A. van der Loo, Den Haag. 
213. L. Werbata, Semarang. 

Adresveranderingen. 
77. M. L. Spier, Van Loostraat 61, Den Haag. 

512. F. W. Voswinkel Dorseler, Avenue de 1' Opale, Schaer-
beek, Brussel. 



16 NOVEMBER 1933. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. VII 

509. D. J. W. van Rosendael, Eerbeek (Gld.). 
141. Th. Groenhart, Oranjepark 30, Dordrecht. 

A. van Dop, Den Haag ? 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7K uur, ledenvergadering te 8 uur, 
op Woensdag 22 November 1933 (steeds den 4en Woensdag), 
in het „Gouden Hoofd", Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. 

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

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

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

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 25 Oc
tober 1933, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 18 leden en 2 gasten. De voorzitter opent tegen 
kwart over acht de vergadering met een welkom tot de leden, 
in het bijzonder tot mevrouw De Bruijn-Vrins en den heer H, 
van Dijk, die beiden als gast ter vergadering aanwezig zijn. 
Het verslag van de vorige vergadering wordt gelezen en 
goedgekeurd, waarna mededeeling volgt van eenige inge
komen stukken. Hierna werd het woord gegeven aan den 
penningmeester, om verslag uit te brengen van zijn opge
maakte rekening, waaruit o.m. bleek, dat het saldo, waarmede 
het vereenigingsjaar 1932-1933 was begonnen, ƒ 539,76 be
droeg. De ontvangsten over dat jaar waren ƒ 579,11 en de 
uitgaven ƒ 676,32, zoodat de rekening sloot met een voordeelig 
saldo van ƒ 442,55. Hierna brengt de voorzitter de algemeene 
verloting ter sprake. Gezien den stand van de kas, is het be
stuur van meening, dat deze wel gehouden moet worden, 
echter op ietwat bescheidener schaal dan de vorige maal. De 
penningmeester stelt dan voor ditmaal ƒ 140,— hiervoor uit 
te trekken, waarmede de vergadering zich kan vereenigen 
Vervolgens deelt de penningmeester mede, dat naar aanleiding 
hiervan de verloting nog hedenavond kan plaats hebben, daar 
hij de bonnen voor deze verloting met de leden van de ver-
lotings-commissie reeds op deze basis heeft in orde gebracht. 
Vervolgens worden de candidaat-leden als lid der Vereeniging 
aangenomen. Op voorstel van den heer Heidenreich wordt 
het oud-lid J. Voswijk wederom als lid toegelaten. 

Nadat de gewone maandelijksche verloting onder de aan
wezigen heeft plaats gehad, sluit de voorzitter het officieele 
gedeelte van de vergadering, waarna de algemeene verloting 
volgde, waarvan de prijzen in den vorm van bonnen voor aan
koop van zegels uit de rondzendingen te zijner tijd aan be
langhebbenden zullen worden toegezonden. Eindelijk werden 
nog verschillende zegels door middel van de roulette ver
kaveld. C. R. 

Nieuwe leden. 
5. mr. A. W. L. Bondam, Plein 1813 nr. 2, Arnhem. 

13. J. Biemond, Bergstraat 5, Ede. 
18. mevr. C. de Bruijn-Vrins, Van Pallandtstraat 59, Arnhem. 
46. J. Voswijk, Frombergstraat 7, Arnhem. 

Candidaat-lid. 
H. van Dijk, Bronbeeklaan 21. Arnhem. (Eigen aangifte). 

Boekjes voor de rondzendingen. 
Mevrouw Schuurman-Meesters, Apeldoornscheweg 57, Arn

hem, verzoekt boekjes met zegels van Nederland en Koloniën 
voor de rondzendingen aan haar adres te doen toekomen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 29 November 1933, des 

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

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

KORT VERSLAG der ledenvergadering van Vrijdag 27 Oc
tober 1933, te Haarlem. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd en 
eenige ingekomen stukken bekendgemaakt, w.o. jaarboek 
nr. 43 (1933) van de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars. De secretaris deelt o.a. mede, dat de heer 
L. van Essen op de volgende ledenvergadering aanwezig zal 
zijn met zijn collectie Creta 1905, Kerkelijke Staat op af
stempelingen en Modena. Verschillende leden maken gebruik 
van de rondvraag; de vragers krijgen bevredigende ant
woorden. 

De algemeene verloting heeft, als gewoonlijk, een aange
naam verloop; de niet ter vergadering uitgereikte prijzen zul
len in November aan de winners worden toegestuurd door het 
secretariaat. Na de verloting onder de aanwezigen wordt een 
veiling gehouden, waarbij voor plm. ƒ 45 wordt omgezet. H. W. 

Aangenomen als lid. 
16. Joh. Versaan, Judith Leijsterstraat 32, Haarlem. 

Adreswijzigingen. 
126. mej. H. Merens wordt Ploraplein 7, Haarlem. 
147. jhr. F. J. van Humalda van Eijsinga wordt Zuivelstraat 

27, Bergen-op-Zoom. 
20. P. Lugt wordt Hotel Sévigné, Rue de Belloy 6, Paris 

(16e). 
Bedankt als lid. 

253. A. B. Melchers jr., te Amsterdam. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Vrijdag 24 November 1933, des avonds 
te 8 uur, in het Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond. 
(Zie verslag). 

Piiilatelisten-Verec?iiiging „Groningen", te Groningen. 
Secr.: J. VAN DER WARF, Nw. Ebbingestr. 111, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
23 October 1933, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig 25 leden. De voorzitter-opent om ongeveer 814 
uur de vergadering en heet allen welkom, en wel in het bij
zonder het nieuwe lid, den heer M. A. Steenhuis, en den in
troducé van dezen avond, den heer H. G. Schuitema. Na het 
lezen der notulen deelt de voorzitter mede, dat de beeren J. 
Beukema en H. R. Jonker tijdschriften hebben geschonken 
voor leesportefeuille en bibliotheek. Daarna deelt de voor
zitter mede, dat de heer en mevrouw Schuitema onze Ver
eeniging een groote verrassing hebben bereid door de belang
rijke schenking van meer dan zes groote koffers met tijd
schriften, boeken, enz., welke een prachtige aanwinst voor de 
bibliotheek vormen. De voorzitter bedankt den heer Schuitema, 
terwijl de aanwezigen hun instemming betuigen door een 
krachtig applaus. 

Bij de thans volgende ballotage worden de drie candidaat-
leden met algemeene stemmen aangenomen. Op voorstel van 
het bestuur wordt hierna de heer G. Bibérian te Nice ge
royeerd wegens wanbetaling. Na de pauze, waarin de verlo
ting wordt gehouden en de nieuwtjes v/orden uitgedeeld, be
wonderen de aanwezigen de schitterende collectie zegels van 
Nederland en België (gebruikt en ongebruikt) en Engeland, 
alles zeer sterk gespecialiseerd, die de heer Schuitema daar
voor heeft medegebracht. Aan het einde betuigt de voorzitter 
hem dank en sluit de vergadering. J. v. d. W 

Nieuwe leden. 
174. Th. B. M. Engelkamp, N. Z. Voorburgwal 371, Amster

dam, C. 
175. P. J. de Klerk, Hooge der A 24a, Groningen. 
176. mr. J. Siertsema, Marktstraat 19, Groningen. 

Adreswijziging. 
133. A. C. Sietinga, Gratemastraat 23, Groningen. 
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Aanvulling. 
107. M. A. Steenhuis, onderwijzer, Winsum (Groningen). 

Bedankt (met ingang van 31 December 1933). 
120. J. Leopold, Guldenstraat 4a, Groningen. 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
131. Grégoire Siberian, Avenue de la Californie 122, Nice. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 27 November 1933, des 

avonds te 8><; uur, in „Suisse", Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 16 Oc
tober 1933, in de bovenzaal van Taverne Rutten, Vrijt
hof, Maastricht. 

Aanwezig 19 leden en een introducé. Hierna volgt voorlezing 
der notulen en goedkeuring daarvan. Nadat enkele ingekomen 
stukken zijn behandeld, worden tot de commissie voor de 
jaarverloting benoemd mevrouw Hermans en de beeren Otten 
en Theelen. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, 
de gratis-verloting heeft plaats, waarna eenige kienpartijen 
en daarna sluiting. J. H. 

Commissie voor de jaarverloting. 
mevr. Hermans, Alex. Battalaan 20, Maastricht, 
R. Otten, Graaf van Waldeckstraat 47, Maastricht, 
J. Theelen, Papenweg 9, Maastricht, 
alwaar boekjes voor uitzoeken van zegels kunnen worden in
gezonden. 

Bericht. 
Leden, die zich de komende kinderzegels met roltanding wil

len aanschaffen, kunnen dit opgeven aan mevrouw Hermans, 
onder vermelding van aantal gewenschte series. Voor leden 
buiten de stad gelieve men geld en toezendkosten bij te 
voegen. 

Candidaat-lid. 
mej. J. Rutten, Gulpen. 

Bedankt (met 1 Januari 1934). 
4. dr. J. G. J. Widdershoven, Kerkrade. 

17. B. Vlaanderen, Heemstede. 
34. J. J. H. Janssens, Maastricht. 
71. P. J. Hekker, Amsterdam. 
80. J. Hanekamp, Amsterdam. 
97. G. J. Molenaar, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Vergadering op Maandag 20 November 1933, 
Beurs op Maandag 4 December 1933, 
Vergadering op Maandag 18 December 1933, 

telkens des avonds te 8 uur, in Taverne Rutten, Maastricht 

Post zegel ver eeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Cronjéstraat 4, Den Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 27 
October 1933, in de zaal van den heer Van Weelde. 

Te ruim 814 uur opent de voorzitter, de heer M. Quant, met 
een kort woord van welkom de vergadering. Het is hem een 
buitengewoon genoegen dat deze vergadering zoo goed bezocht 
is en waarin ook weer de groote najaarsverloting gehouden 
wordt. De notulen der vorige vergadering worden onveranderd 
goedgekeurd. Hierna wordt een schrijven voorgelezen van 
m. J. H. van Peursem, houdende mededeeling, dat hij bereid 
is zijn eenige maanden geleden toegezegde lezing op Dinsdag 
28 November a.s. te houden. De voorzitter wekt alle leden op, 
deze belangrijke lezing bij te wonen en vrienden mede te 
nemen. 

In behandeling komt dan een voorstel, om dezen winter 
weder een plaatselijke tentoonstelling te houden. Dé voorzitter 
merkt op, dat wij in den loop van het jaar nog al wat leden 

hebben verloren. Wij moeten trachten dit verlies weer on
gedaan te maken. Een der middelen daartoe is het houden 
eener tentoonstelling, welke geheel een propagandistisch ka
rakter zal moeten dragen; er zullen geen bekroningen worden 
gedaan. Na eenige discussie wordt hiertoe besloten. 

Een schrijven van den heer W Saalberg te Schiedam, die 
aanbiedt om ons de nieuwe Duitsche weldadigheidszegels te 
leveren, wordt voor kennisgeving aangenomen, daar ons lid 
de heer Meijer, bereid is hiervoor te zorgen. Voor de Zwit-
sersche weldadigheidszegels zal de secretaris zich nog eens 
in verbinding stellen met mevrouw Buhse. De voorzitter deelt 
vervolgens mede, dat de secretarir bereid is, om de leden, die 
geen betrekkingen in Indië hebben, behulpzaam te zijn, om 
stukken met den „Postjager" te verzenden, zoowel heen als 
terug, waarvoor zich een groot aantal aanwezigen opgeeft. 

Ballotage wordt hiei-na gehouden over den heer Walter, die 
weder lid wenscht te worden; met algemeene stemmen wordt 
hij als lid toegelaten. 

Van de rondvraag maakt de heer Meijer gebruik, om mede 
te deelen dat hij gaarne zijn sectiewerk zou neerleggen wegens 
gebrek aan tijd. De heer Van Koyek is genegen deze functie 
over te nemen. De heer Broeke vraagt naar de jeugdafdeeling, 
waarop de secretaris hem mededeelt, dat deze al eenigen tijd 
ter ziele is. Hierna is het officieele gedeelte afgeloopen en 
wordt overgegaan tot de verloting, waarna de vergadering 
uiteen gaat. J. G. J. P. 

Nieuw lid (met 1 Januari 1934). 
J. M. Walter, Laan 76, Den Helder. 

Adresverandering. 
C. J. A. van Wijngaarden wordt Verspronkweg 147, Haarlem. 

Bedankt. 
J. Gorter, Den Helder. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 28 November 1933. 
Lezing van mr. J. H. van Peursem over: Philatelie en al

gemeene ontwikkeling. 

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

Candidaat-lid. 
H. J. Starmans, burgemeester, Nuth. 

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

8 uur, in hotel Du Nord, Statiouistraat, Heerlen. 

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

VERSLAG der vergadering van Donderdag 26 October 1933, 
des avonds te 8K uur, in café „De Pool", Groningen. 

Ter bezichtiging waren door de beeren Kuitert en Beukema 
hun verzamelingen Piume medegebracht en was dit een zeer 
leerzaam object. 

De begrooting voor de te houden tentoonstelling zal in de 
November-vergadei'ing worden voorgelegd en in verband hier
mede is aller opkomst gewenscht. 

Als nieuw lid wordt aangenomen de heer H. Heringa, te 
Gorredijk. H S 

Nieuw lid. 
H. Heringa, Gorredijk. 

Bedankt met 31 December 1933. 
mr. H. Prima, Groningen. 

Vergadering, 
Vergadering op Donderdag 23 November 1933, des avonds 

te 8!^ uur, in café „De Pool", Groote Markt, Groningen. 
Bezichtiging collectie vliegpost van den heer Ph. de Vogel. 
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's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Seer.: F. F. G. SCHEEFHALS, Kempenlandstr. 17, 's-Bosch. 

VERSLAG der maandelijksche vergadering van Zondag 8 Oc
tober 1933, in hotel „Centraal", te 's-Hertogenbosch. 

De voorzitter opent te 4 uur deze eerste najaarsvergadering, 
welke bezocht werd door 17 leden en 2 introducé's, n.1. de 
beeren Joh. en Jac. Schneider, en heet alle aanwezigen har
telijk welkom. Vooral' hield de voorzitter een inleiding, waar
in hij o.m. zich verheugde over de groeiende belangstelling 
voor de Vereeniging, getuige de gestadige toename van het 
ledental, dat bijna de 40 benadert. De notulen werden, na een 
aangebrachte rectificatie door den secretaris, vastgesteld en 
goedgekeurd. Onder de ingekomen stukken is een schrijven 
van den heer W. Saalberg, behelzende levering tegen post-
prijs der eerstdaags te verschijnen Duitsche weldadigheids-
zegels; verder heeft bijzondere aandacht de catalogus van 
Nederland en Koloniën, uitgave der Nederlandsche Vereeni
ging van Postzegelhandelaren, een practisch werk, zoowel wat 
inhoud als uitvoering betreft. 

Daarna komt de feestavond ter sprake, welke werd vast
gesteld op den eersten Zaterdag van Februari 1934. Er werd 
een commissie benoemd, bestaande uit 5 leden, welke een en 
ander zal uitwerken, om te gelegener tijd met de noodige 
voorstellen te komen. Voor deze gelegenheid werden de leden 
nu reeds aangezocht, belangloos zegels voor de te houden 
gratis-verloting, zonder nieten, beschikbaar te stellen. De ge
bruikelijke gratis-verloting, waarvoor 8 prijzen, w.o. een ca
talogus Nederland en Koloniën 1933-1934, beschikbaar waren 
gesteld, bracht evenveel gelukkige winnaars. 

Van de rondvraag werd door vele leden gebruik gemaakt, 
waarna te 6 uur sluiting, zoodat er nog ruimschoots gelegen
heid was tot ruilen en handelen. F. F. G. S. 

Nieuwe leden. 
H. A. Habraken, Hoofdstraat, Veghel. 
T. C. Rath, Stoomwasscherij „De Lelie", Veghel. 
Joh. W. L. Schneider, Kalverstraat 13, 's-Hertogenbosch. 
Jac. W. L. Schneider, Kerkstraat 5, 's-Hertogenbosch. 

Bericht. 
De leden, die hun contributie over het 3e en 4e kwartaal 

1933 nog niet hebben voldaan, worden alsnog beleefd doch 
dringend verzocht, dit ten spoedigste te doen. Na 15 November 
a.s. zal over het verschuldigde bedrag per postkwitantie wor
den beschikt, vermeerderd met ƒ 0,20 incassokosten. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Zondag 3 December 1933, des na

middags te 3 uur, in hotel Central, Markt 51, 's-Hertogenbosch. 

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

VERSLAG van de October-vergadering, gehouden te Helmond. 
Omstreeks 9 uur opende de voorzitter de October-verga-

dering en heette in het bijzonder welkom het nieuwe lid, den 
heer Tennissen uit Beek en Donk en de candidaat-leden, de 
beeren Tennissen uit Gemert en Van de Waart uit Helmond, 
welke beiden met algemeene stemmen als lid werden aan
genomen. De notulen werden onveranderd goedgekeurd. 

Het volgende punt der agenda, vaststelling van den No-
vember-wedstrijd, deed den voorzitter voorstellen, ditmaal van 
de gewoonte af te wijken en de inzending open te stellen voor 
een Europeesche serie van minstens 8 zegels. Bepaald werd, 
dat niet op de eerste plaats naar de waarde der inzendingen 
zal worden gerekend bij de beoordeeling. De keuze der j u ry ' 
had ditmaal nogal wat voeten in de aarde, doch tenslotte 
kwamen de beeren Mulder en Thielen als juryleden uit de bus. 

Voor vliegbrieven voor het z.g. Asjes-vliegtuig bleek nog al 
belangstelling te bestaan. De secretaris zal zorgdragen, dat 
een 20-tal brieven den tocht naar Indië en terug voor rekening 
onzer leden zal meemaken, zoodat ieder in het bezit komt 
van een of meer exemplaren. 

Op voorstel van den heer Merkx zal in het Maandblad een 

lijstje worden gepubliceerd van de boekwerken onzer biblio
theek. Nieuwe aanwinsten zullen dan telkens worden mede
gedeeld, zoodat ieder lid op de hoogte kan zijn van de aan
wezige lectuur. Nadat de secretaris den voorzitter nog eens 
herinnerd had aan zijn betreffende toezegging, deelde deze 
laatste mede, dat hij op de aanstaande jaarvergadering in 
Januari daaraan zal voldoen door een causerie te houden over 
de Nederlandsche weldadigheidszegels. C. G. K. 

Nieuwe leden. 
31. H. J. M. Tennissen, Ruijschenbergstraat, Gemert. 
32. J. F. L. van de "Waart, Zuiderstraat 22, Helmond. 

Rondzenddienst. 
Leden en donateurs worden verzocht, daar de voorraad 

boekjes niet groot meer is, nieuwe boekjes met Europa-zegels 
in te zenden bij het secretariaat der Vereeniging, Emma
straat 40, Helmond. 

Aankoop nieuwe uitgiften. 
Leden, die via de Vereeniging nieuwe zegels van een of 

meer landen geregeld wenschen te ontvangen, kunnen dit op
geven aan den secretaris, die voor een en ander zal zorg
dragen. De verrekening der kosten kan ter vergadering plaats
vinden. 

Boekenlijst. 
George Washington, Joh. Wolfg. Goethe, Goethe und Schil

ler en Bolivar, door mr. Van Peursem; Postzegelkunde en 
Postwezen; Verslag der Vereeniging over 1932; Jaargang 1932 
van het Maandblad; Jaarboekje nr. 6 der Rotterdamsche Phi
latelisten Vereeniging; Les timbres-poste des Pays-Bas de 
1906 a 1929; Jaarboekje 1932 van „Op Hoop van Zegels" te 
Haarlem. 

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

814 uur, in de kleine benedenzaal van restaurant „De Beurs", 
Markt, Helmond. 
W&~ De leden gelieven dezen datum te noteeren, daar geen 
nadere convocaties worden rondgezonden. 

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

Bedankt. 
L. Aussems, te Limbricht. 
F. Koek, te Beek. 
H. Morsbach, te Krawinkel-Geleen. 

Nieuw lid. 
Rieland, Timorstraat 99, te Lindenheuvel-Geleen. 

Ligue Internationale Aérophilatélique. 
Nederlandsche Af deeling: Van Nijenrodestraat 117, Den Haag. 

Mededeeling van het bestuur. 
Alle leden ontvangen bij deze het Nederlandsch Maandblad 

voor Philatelie als officieel orgaan. 
Propagandafonds. 

De leiding heeft besloten over te gaan tot oprichting van 
een propagandafonds, dat ten doel heeft in Nederland en 
Koloniën meerdere bekendheid te geven aan de Aerophilatelie 
en de Ligue, door uitgave van geschriften en het houden van 
plaatselijke tentoonstellingen. Geestdriftige brieven werden 
vaak ontvangen van inschrijvers op eerst- of Zeppelinvluchten. 
Wij vertrouwen, dat deze briefschrijvers de eersten zullen zijn, 
die hun penning offeren voor dit fonds. Stortingen, hoe klein 
ook, worden gaarne tegemoet gezien op giro 226639 van onzen 
penningmeester, den heer P. Wittkämper, Hoofdweg 323, 
Amsterdam, W., met omschrijving „Propagandafonds". 

Rondzendingen. 
De 6e rondzending begint 1 December a.s. Inzendingen (bij 

voorkeur boekjes met luchtpostzegels) moeten zoo spoedig 
mogelijk gezonden worden aan den rondzendingsleider, den 
heer H. Adama, Rijksstraatweg 97, Wageningen. 



X N E D E R L A N D S e n M A A N D B L A D VOOR P H I L A T E L I E . 16 NOVEMBER 1933. 

rn A D V E R T E N T I Ë N 

U I T S L U I T E N D voor e n 
t e n b e h o e v e van L E D E N 
der a a n g e s l o t e n Vereen. 

Tausche Holland l> Col. 
spec. Kinder, Wohl, FlugAusgaben, ziehe 
vor cpl. ungebraucht, Basis Yvert; gebe Un

garn nach Mancoliste. Mitglied „Breda", Ned. 
V. V. P., etc. V. H a l a s z , B u d a p e s t VI, 

D é l i b a b s i r . 2 9 . {309) 

Te koop govraagd w.v.O.zegels 
van Ned. en Kol., alsmede 12J4 cent 
Vredeszegel; alle gebr. per 100 st. 
of meer. Prijsopgaaf aan P. (lordSII, 
Kortekade 24a, Kotterdam.(339) 
D U I T S C H E RIJK, ongebr. te koop of in 
ruil gevraagd: Yv. 43, jd^ 78, 79, 80 getand 
13^/4, 81—loi en 119 t 'm 134; de laatste 
liefst met bovenranden, kl. en gr hoeveelheden. 

Zichtzendmgen aan W . F. A. H e r r m a n n , 
Winscho te rd iep 140, Groningen. (340) 

Nederland en Koloniën, 
gebruikt tn oagebruikt, typen, taadmgcn, 
ver onder alle prijstiisten, in prima kwaliteit. 

koopt U bi]: 
V A N S E V E N T E R ' s P o s t z e g e l h a n d a l , 
G a l e r i j 4 ,  F  o t t e r d a m . 

Z E N D T M A N C O  L I J S T E N . (232) 

G E V R A A G D TE K O O P OF IN R U I L : 
Plaatnummers van Ned Indie bij de koersee
rende plaatdrukzegels (palmtypel en daarvan 
vervaardigde hulpuitgiften, alsmede bi] de Jubi
leumzegels 1923 in alle tandingen, liefst in paren 
van 5e en 6e zegel van onderste zegelrij, door 
H . Cramer , Pauwenlaan 39, den Haag. (180) 

A l l é é n p l a a t s 
bij v s o r u i t b e t a l 

i n g 
ng. 

TE EOOP 
»flAl«D 

@en postzegel
Yerzameling. 
Steiler dezer beoogt een 
geldbelegging en is alleen 
genegen een prima collectie 
te koopen. — Brieven met 
uitvoerige inlichtingen onder 
No. 327 aan de administratie 

van dit blad. 

Ik betaal de hoogste prijzen voor alle Neder
landsche Weid., Jub , Vliegpostzegels, enz., 
uitsluitend gebruikt. Ik geef hiervoor ook in 
ruil goede Europazegels. Offertes aan: 

A . a . d e IVI t , 
I r l s s t r a a t l S a , H i l v e r s u m . 

(33S) 

A . a n É e t > o d e n 30 t.ent, 4zi)dige rol
tanding met perforatiefout, in gebruikte blok
ken van 4 ä f 4,; randblokken ä f 5 . 

Netto prijzen 
J . B e u k e m a , O o s t e r s t r a a t 4 5 a , 
G r o n i n g e n . P o s t r e k e n i n g 2 2 6 7 6 5 . 

(331) 

Ukf i p heeft nog met de editie I934 van 
* * * ^ mijn prijscourant B e l g i ë , C o n 

■ ■ ■ ■ i g o en L u x e m b u r g ontvangen^ 
De prijzen zijn wederom sterk verminderd' 

Toezending gratis en franco. 
•J. B O E K D R U K K E R , 

7 3 R u e d e s A l l i e s ,  B r u s s e l . (336) 

Prijs dezer a d v c r t t n t i t s : 
f 0,75 bij vooru i tbe ta l ing . 
P o s t z . w o r d e n n i t t in b e t a l i n g gen . 

Vraagt mijn circulaire over maan
delijksche ziclitzendmgen van 
zegels van Europa, Ned. en Kol. 

W . M . F . SUTHERLAND, 
Bijlwerffstr, 40b, Rotterdam.(338) 

Reclameaanbiedmg. 
50 versch Brazilië f 0,45 

B e l g i ë . 
No. Yv. Nieuw. 
126 tot 131 f 3,00 
150 tot 159 f 3,50 
221 tot 231 f 4,00 
175 f 2,00 
176 f 17,50 
177 en 178 f 8,50 

•yO „ Eng. Indie f 0,65 
50 „ Griekenland f 0,45 
IOC „ Ver. St Am. f 1,40 
150 „ Frankrijk f o,6j 
100 „ Portugal f 0,60 
100 „ Zwitserland f 1,00 
100 „ Zweden f 0,90 
300 „ België f 3,2 ï 
De geheele samens'elling van 1000 zegels 
kost f 8,50. Vraag mijn zichtzendmgen of zend 

mij Uw mancolijsten. 
F. Swerts, Rue Jan van Lier 2, Antwerpen . 

Giro 183509,  Brussel. ^328) 

Wanneer U uw verzameling doorbladert, zult 
U bemerken, dat er nog veel z e g e l s m e t 
l a g e c a t a l o g u s w a a r d e aan ontbreken. 
Deze zegels komen voor in onze zichtzending 
van pl.m. 5000 verschillende Europazegels 
tegen slechts 2 Cent p e r z e g e l . Deze 
zichtzending bevat bovendien ook veel zegels 
met hoogere cataloguswaarde dan de prijs doet 
vermoeden. Vraagt dus eens 200'n zichtzen
ding aan bij D . B R O N K H O R S T J r . , 
M a t h e n e s s e r w e g 2 2 a ,  R o t t e r d a m . 

(330I 

P U N T S T E M P E L S . Wie helpt mij^ Ik 
verzamel 1867 $ en 10 c , 1869, 1872, 1876 en 
1891 Van a l l e soorten 5 cent ontbreken mij 
slechts e n k e l e nrs. Van andere waarden 1872 
in hoofdzaak hoogere nrs Opg. nrs en op welke 
zegels met prijs gaarne aan C. Jansen Czn., 
Fred. Hendr iks t raa t 53, — Utrech t . {326) 

L u c h t p o s t v e r z a m e l a a r s , 
sluit U aan bij de M é u e I n t e r n a 
t i o n a l e A é r o p h i l a t é l i Q u e . 
Nadere inlichtingen verstrekt de Nederl. 
Afdeehng: VanNijenrodestraat i i 7 ,DenHaag . 

( w ) 
Pakket ,,Economie". 

Alleen Ned. en Kol. {geen tandmgvarieteiten 
uitgezonderd roltanding), ruim 7I i gid. cata
loguswaarde, voor f 2,7S Satisfactie gegaran
deerd Iets voor St Nicolaassurprise. 

P. GORDON, 
Kortekade 24a,  Rotterdam. (337) 

V A N SEVENTER's Postzegelhandel, 
GALERIJ 4,  R O T T E R D A M , 

levert tegen zeer billijke prijzen Europa en Over

zee. Speciaal adres voor H H , die typen, enz. 
verzamelen. Zichtzendmgen tegen referentien. 

Levering vols;ens mancolijsten. (.23O 

Tekst dezer A n n o n c e s 
voor den 5 " in te z e n d e n 
a a n de A d m i n i s t r a t i e . 

WAARMEDE WIJ 
U VAN DIENST KUNNEN ZIJN. 

De Firma J. VOET is de aangewezen 
Postzegelhandel voor de levering van alle 
zegels Tan Europees che landen, zoowel 
wat oude uitgiften betreft als de allerlaatst 
verschenen zegels en series. 

Albums van iederen gewenschten uitgever, 
blanco en met voordruk, StOCkboeken, 
Catalogi, Philateiistische Literatuur en 
verdere BenOOdigdheden zijn grootendeels 
direct uit voorraad leverbaar. 

I I , 

Wij specialiseeren in de zegels van 
Engeland en onze voorraad is de meest 
uitgebreide in Nederland. 

Wilt U dus niet worden teleurgesteld, zendt 
dan Uw aanvragen in bij onze firma; U is 
dan verzekerd van een »Service«, welke niet 
kan worden overtroffen. 

I^irrraa •! V o e t 
iJ. G. A l l l l a a r d ) , 

K e i z e r s t r a a t 9 , 
R O T T E R D A J V l . 

The Firm that means satisfaction. 
(140) 

E R I C S J V I I T H , 
P . O . B O X e e i ,  L U G A N O ( Z W I T S E R L A N D ) . 
L U C H T P O S T ! Alle o n g e b r u i k t . N r s . Y v e r t 1 9 3 4 . 
100 verschillende ƒ 3,— 
Oostenrijli 1922, 4/9 * (6 waarden) - 1,25 
Idem 192.5, 19 -̂  (15 g. l i la-bruin) - 0,18 
Griekenland 1927, 1/4 cpl. * (4 waarden) - 0,50 
I tal ië 1930, Ferrucci cpl. • (3 waarden) - 1,55 
Tripol i tania 1930, Ferrucci cpl. * (3 waarden) - 1,55 
Polen 1925, 1/9 cpl. (9 waarden) - 0,55 
Argent in ië 1931, „6 de Sept iembre" , cpl. * (5 vv^aarden) - 5,— 
Brazilië 1930, Zeppelin, cpl. * (9 waarden) ■ Brazilié

Europa en Brazil iëU.S A.)  41,— 
P a r a g u a y 1932, Zeppelin, cpl. * (5 waarden)  3,— 
Idem 1932, idem, opdruk E'eliz Ano  0,85 
NieuwCaledonië 1932, Par i s Nouméa . cpl. * (2 wrdn.)  18,50 
NieuwGuinea 1932, derde uit,gifte, cpl. * (14 waarden) 20 ,— 
Por to ex t ra ƒ0,35 ( tê te-bèches! ) . Prijslijst franco op verzoek. 

W) 

mmmiAMB, 
Telegraaf 25 c , postfrisch ƒ 20,— 
50 c , nr . 46B, tnd. 11:11, gebr. - 6,— 
P O S T P A K K E T V E R R E K E N Z E G E L S . 
N r . 1 en 2, t and ing 123<$, serie ƒ 2,50 
Idem, idem, per 10 series - 20,— 

P O S T B E W I J S . 
Compleet, pe r serie ƒ 2,75 
Idem, idem, per 10 series - 22,50 

GROOTE SORTEERING 
N E D E R L A N D EN KOLONIEN. 

i . Jl. AKÄIHIAIÎ S, 
s t i l l e Veerkade 10, Telefoon 116976, 

D E N HAAG. 
Lid Ned. Ver. v. Postzegelhandelaren. 

(316) 
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£2S 
Noord'Nigeria 

Y. & T. No. 27. 
On^elbruikt e n p o s t f r i s e h . 

Ik heb in mijn voorraad een prachtig 

ongebruikt exemplaar van deze groote 

rariteit {een der zeldzaamste zegels der 

wereld), dat ik tegen een uitzonderings-

prijs te koop aanbied. Het zal mij zeer 

aangenaam zijn aanvragen te ontvangen 

Van verzamelaars, die zich Voor dit 

zeldzame zegel interesseeren. 

T. ALLEN, 
5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. (325) 

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

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

«n< 

Postzegelhandel p . Hoogerdqk, 
MOLENSTRAtT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Speciale aanbieding. 
DUITSCHLAND, 2 mark, Yvert nr. 77, ongebruikt ƒ 4,50 
GRIEKENLAND, luchtpost, Yvert nrs. 1-4, ongebruikt -0,60 
SPANJE, republiek, Yvert nrs. 505-514, ongebruikt . . . - 4,75 
Idem, idem, dienst, Yvert nrs. 20-29, ongebruikt - 4,75 
PERZIE, Yvert nrs. 302-821, ongebruikt - 0,40 
TSJECHO-SLOWAKIJE, Yvert nrs. 242-251, gebruikt . - 0,75 
POLEN, luchtpost, Yvert nrs. 1-9, gebruikt - 0,60 
ITALIË, 5 lire, Yvert nr. 139 - 0,50 
FINLAND, 25 mark, Yvert nr. 133 - 0,70 
ESTLAND, Yvert nrs. 47 en 48, get. en onget - 0,60 
Idem, 30, 40 en 70, Yvert nrs. 81-83 - 0,80 
DANZIG, tentoonstelling, Yvert nrs. 198-200 - 0,80 
NED.-INDJE, luchtpost, Yvert nrs. 6-10 - 0,90 
POLEN, 300 verschillende zegels - 3,75 
LIBERIA, 100 verschillende zegels - 7,— 
HONGARIJE, 500 verschillende zegels - 5,25 
DUITSCHLAND, 400 verschillende zegels - 1,90 
TURKIJE, 300 verschillende zegels ' - 4,25 
PERZIE, 200 verschillende zegels - 4,25 
Prüslijst van postzegelpakketten en alle benoodigdheden op 
aanvraag gratis verkrijgbaar. Bestellingen boven ƒ 10 franco. 

(185) 

ADVERTEERT IN DIT BLAD. 

GOEDKOOPE AANBIEDING 
VAN KLASSIEKE ZEGELS. 
Kwaliteit en echtheid gegarandeerd. 

Bremen, 5 gr., 1855, ongebr. pr.-ex. ƒ 8,50 
Idem, 7 gr., 18G6, ongebr. pr.-ex. . . - 6,50 
Brunswijk, 1 sgr., 1852, gebr. (Thier) -22,50 
Idem, % sgr., 1853, gebr., pr.-ex. . . -10,50 
Napels, 20 g-r., 1858, gebr., pr.-ex. . . - 11,— 
Sicilië, y^ gr., 1858, ongebr., pr.-ex. -14,50 
Idem, 50 gr., 1858, ongebr., pr.-ex. . - 20,— 

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) 

ü wenscbt een zichtzending, 
welke interessant en goedkoop is? 

Wees dan niet eigenwijs. — Dit is het 
adres voor Fransche en Engelsche Kol., 
Oud Spanje, Oostenrijk, U.S.A., Brazilië, 
Columbia, Chili, Guatemala, Haïti, 

Paraguay, Uruguay, enz. (248) 
„The Globe", Hoogendiik 142, Zaandam. 

Vliegpostzegels te koop gevraagd. 
Nog altijd het aangewezen adres voor 

ZICHTZENDINGEN. 
Brieven met prijsopgaaf. Prijslijst op aanvraag. 
Zie advertentie vorig Maandblad. Prijzen gel
dig met uitzondering van vliegpostzegels. 

J O H N G O E D E 
Brederodestraat 46, AMSTERDAM, W. (294) 

Nederland 1927, Kinderz., p. 10 series ƒ 1,50 
ld. 1932, A.N.V.V., per serie -0,25 
ld. 1933, Willem de Zwijger, p. serie - 0,08 
ld. 1923-33, alle kinderz. (36 wrdn.) -2,70 
ld. alle kinderz. in roltanding (27 w.) -3,45 
Indië 1932, Leger des Heils, p. serie - 0,45 
ld. 1928, Luchtpost, 1—5, ongebr. . . - 3,— 
ld. 1929, Luchtpost 6—10 - 0,85 
Italië 1929, Mt. Cassino, p. serie ong. - 1,— 

Porto steeds extra. 
Zendt ons Uw mancolijst van Nederland en 
Koloniën en Duitsche, Fransche, Engelsche 
en Portugeesche Koloniën. ZEER BILLIJKE 
PRIJZEN, ook voor specialisten Nederland 

en Koloniën. 

Nederiandsche Postzegelhandel, 
N. Z. Voorburgwal 316, postgiro 224451, 

AMSTERDAM, C. 
Te koop gevraagd: Vliegpost 1%, 4% 
gld. Aanbod met prijs. (320) en 7' 



D E AFKOiUST EN OORSPRONG VAN D E iVlYSTERIEUZE P R E N T J E S 
O F STEiVlPELAFDRUKKEN VAN PIERRE VOS, D E N HAAG, 

Nu-de rappoiten van de commissies ver- I een of ander stuk kan zeggen: „dit bestond 
schenen ziJn, wensch ik voor de volledigheid 
hieraan nog iets toe te voegen. In Breda 
deed ik voorlezing van dit artikel, voorko
mende in het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Postzegelkunde van April 1896, waarvan de 
redactie destijds bestond uit J. Robert, J. 
Bohlmeijer, J. Haas en jhr. Kinschot, zeker 
geen kinderen op dit gebied. 

Naast het speciaal-verzamelen van de ze
gels van Nederland en Koloniën, hebben 

sommigen zich toegelegd op de ESSAI'S van deze zegels. In 
afwachting, dat dit onderwerp van daartoe meer bevoegde 
zijde zal behandeld worden, meen ik toch de aandacht der 
verzamelaars te moeten vestigen, naar aanleiding van my tei 
beoordeeling gezonden exemplaren, op het gevaar waaraan zij 
blootstaan, goed geld voor nietswaardige zaken uit te geven. 

Essai's of proefdrukken van uitgegeven zegels ziJn gemak-
kelük te controleeren door vergelijking met het uitgegevene. 
Het gebeurde met de 10 cent der eerste uitgifte te 
Utrecht is te algemeen bekend, dan dat sommigen er 
daarmede nog zouden inloopen; herhaling ervan is 
zoo goed als buitengesloten. Echter worden uit het 
buitenland massa's geïmporteerd onder den naam 
ESSAI'S, welke slechts zijn verzonnen of werkelijk 
niet aangenomen ontwerpen. Men moet goed onder
scheid maken tusschen proefdrukken en ontwerpen 
van postzegels. Voor laatstgenoemde moet men op 
zijn hoede zijn, want wat kan men daaronder aan
treffen? Gesteld, dat men te doen heeft met een in
dertijd werkelijk ingediend, doch niet aangenomen 
ontwerp; het cliché, dat in handen van particulieren 
is, wordt in alle kleuren van den regenboog afgedrukt en 
aangediend als „ESSAI". Als zoo'n zaakje goed gaat, is 
het lang niet onvoordeelig. Doch men kan ook te doen 
hebben, wat ik van sommige vrees, met gefantaseerde 
plaatjes, speculaties op de beurzen van lichtgeloovige 
verzamelaars! Want wie belet een vernuftigen drukker, 
om iets dat op een postzegel gelijkt, in allerlei kleuren te 
vervaardigen? A îe zal dan uitmaken of het werkelijk een 
ontwerp is geweest voor deze of gene uitgifte of niet? 
Het staat toch zeker ieder vrij, om morgen aan den dag iets 
te maken, dat voor postzegel zou kunnen dienen en dat met 
opgave van prijs naar de postadmmistratie of den minister te 
zenden met verzoek om de leverantie! Dat wordt natuurlijk 
niet aangenomen, maar de genomen moeite wordt rijkelijk 
beloond, als het gelukt ze als ESSAI'S of ONTWERPEN van 
de hand te doen. Het is niet onmogelijk, dat de oorsprong 
hiermede in verband staat. 

Verzamelaars, die meer van de ontwerpen- en proevenkunde 
wenschen te weten, verwijs ik naar het artikel in het Neder
landsch Tijdschrift voor Postzegelkunde van Maart 1899. Jhr. 
Kinschot, „de verzamelaar van proeven van den eersten rang", 
wijdt daarin vier kolommen aan dit onderwerp. Ik citeer slechts 
gedeeltelijk enkele passages. 

Geen onderdeel der postzegelkunde is in de laatste jaren 
„zoo verwaarloosd als de proeven- en ontwerpen-afdeeling." 
»Menig ernstig verzamelaar heb ik over het nut der proeven ge
sproken. Och kom, die prentjes! was het eerste, snel op de 
vraag gevolgde antwoord. Prentjes? was de wedervraag, die 
tot gevolg had, dat er dieper op deze vraag ingegaan werd. 
En het resultaat? Dat negen van de tien mij zeiden: Kerel 
maar zóó iets moet men eerst hebben, vóór men zich als 
specialist van één of meer landen kan doen kennen! Een 
proevenverzameling is nóóit compleet te krijgen, maar laten 
we verzamelen wat er te kragen is; later is het anders te laati 

Na verklaard te hebben, dat er in het ge
heim en openlijk proevenverzamelaars zijn 
en men naar wortel en oorsprong zoekt, de 
studio moeilijk waar interessant is en verre 
en in vele opzichten boven het zegel-verza
melen gaat, memoreert hij de proeven welke 
uit de archieven te Utrecht aan daar woon
achtige verzamelaars zijn geschonken. Dat 
het moeilijk was daarvan iets te bemach
tigen, dat, indien niemand juist weet wat 
bestaat, ook niemand bij aanbieding van 

een of ander stuk kan zeggen: 
en dat is fantasie". 

Over ontwerpen heeft de schrijver ook 
een andere meening dan de heer P. C. Kor
teweg; dit komt meer voor. Op de laatste 
tentoonstelling in Breda exposeerde mr. W. 
de Beer ongetande zegels in paren van Ne
derland en Kolonien. Eén der Postmuseum-
autoriteiten beweerde, dat dit geen zegels 
waren. Als het nu maar geen prentjes 
worden! 

In De Philatelist van 10 Augustus 1927 en in het Neder
landsch Maandblad voor Philatelie van 23 Augustus 1927 of
freerden wij voor het eerst; op 16 .Juli 1929 wederom in hel 
Maandblad onder den titel: „In de philatelie raakt men nooit 
uitgestudeerd". Wanneer men deze annonces leest, is er van 
misleiding of een aannemelijk maken voor iets officieels, toch 
zeker geen sprake. 

De partij is door mil aangekocht geworden van een koop
vaardij kapitein. Van sommige bestond slechts één 
enkel exemplaar, van andere meeidere, waarbij ook 
drukuitschot. Er bestaan hiervan niet alleen naar de 
gravure Virey, maar ook van de gravures Schmidlin, 
Orloff, Zanker, Joh. Enschedé en Stam. Dan bestaan 
er portzegels, type Nederland 1870, van 5, 10, 15, 20, 
25 tot 50 cent; van Ned.-Indie van de emissie 1870 
waarden van 1 tot 50 cent. De prijzen varieerden, b.v. 
ƒ 1,25, ƒ 1,75 tot ƒ 2,50 per stuk. Verzamelaars met 
hooge posities kochten voor aanzienlijke bedragen. 
Ik had nooit verwacht dat voor deze onvolmaakte af
drukken die aanmerkelijk te wenschen overlieten, zulk 
een animo zou bestaan, 't Verbaasde mij temeer, daar 

deze verzamelaars reeds kostbare proevencollecties be
zaten. Eén hunner ging zelfs zoo ver te verklaren, dat 
een proevenverzameling incompleet was, indien deze niet 
officieele nadrukken er niet bij waren, te meer daar het 
gevolgde galvanoplastisch procédé namaak onmogelijk 
maakte. Of deze verzamelaar er een goeden kijk op had 
m 1928, meen ik te mogen gelooven. Het Proevenboek 
verscheen in 1931 en daarin verklaart de heer P. C. Kor
teweg in het voorwoord, dat niet-officieele proeven, als

mede her- en nadrukken, voor verzamelaars van belang kunnen 
zijn. En al worden mijn prentjes algemeen niet gewaardeerd, 
zeker hebben zij handelswaarde, want zelfs in dezen abnor
malen tijd bleek een drietal Nederlandsche handelaren, waar
van een met 40-jarige praktijk, er interesse voor te hebben. 
Er zit dan toch blijkbaar muziek in! Op een veiling in Den 
Haag van de proeven en ontwerpen van dr. C. W. Hennan, 
Chicago, President of the American Philatelie Society, brach
ten onbekende stempel-afdrukken ongeveer ƒ 60 per stuk op. 
Velletjes van 4 exx., in het Proevenboek beschreven, nr. 31 A, 
toegeschreven aan Oscar Berger-Levrault, hetgeen werk is 
van Lenoir uit Parijs, brachten f 30 op. Voor het wapentype 
leeuw met losse tong, één paartje, alsmede een 4-tal onbekende 
met waterverf gekleurde afdrukken werd f 68 besteed. Hoe
wel veilingen niet van de lucht zijn, is er betrekkelijk weinig 
van proeven, her- of nadrukken aan de markt. De Berlijnsche 
kleurproeven worden nog wel aangeboden. Dat ik meermalen 
voor de niet officieele Moesman-herdrukken, voor de negen 
verschillende kleuren, ƒ 30 gemaakt heb, kunnen mijn boeken 
bewijzen. Voor een geheel vel in roode kleur kreeg ik een 
prachtbod van een Engelschen auctionaris; misschien staat 
dit met het platen in verband. 

Wat de in het verslag onder 2 genoemde nadrukken betreft 
in één papiersoort van slechte kwaliteit, daarover kan ik kort 
zijn. Deze imitaties kocht ik op de veiling bij den heer Rietdijk 
(2 velletjes). Op gevaar af, ontoerekenbaar 
verklaard te worden voor miJn verbijste
rende onkunde om hiervoor grof geld te be
steden, scheen dien avond belangstelling 
voor die dingen te bestaan. Mogelijk heeft 
deze auctionaris geen bezwaar, den oor
sprong hiervan op te geven. 

Hoewel het mij niet gelukt is, meer licht 
in deze zaak te brengen en men steeds voor 
nieuwe problemen staat, hoop ik verzame
laars eenigszins te hebben ingelicht. (329) 
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Hetzelfde zegel, met vervanging van het woord „Neder
land" door „Ned.-Indië" zal worden gebezigd voor postvervoer 
met bijzondere vluchten, welke van Ned.-Indië uitgaan. De 
kleur van dat zegel is blauw." 

Ook over de postvlucht zelf ontvingen wij een persbericht, 
waaruit het voornaamste hieronder volgt: 

„Vervoerd zullen worden — op risico van de afzenders — 
volledig gefrankeerde gewone en aangeteekende brieven, brief
kaarten en andere stukken bestemd voor Ned.-Indië. Brieven 
en doosjes met aangegeven waarde en postpakketten zijn 
van dit vervoer uitgesloten. De stukken zullen van een 
bij zonderen stempelafdruk worden voorzien. 

Het luchtrecht, dat gelijk is aan dat voor het gewone weke
lij ksche luchtvervoer en eventueel ook de gewone porten en 
rechten, moeten althans gedeeltelijk voldaan worden met het 
luchtpostzegel voor bijzondere vluchten. Voor briefkaarten 
en open kaarten moet derhalve wegens port en luchtrecht 
tezamen minstens 30 cent worden voldaan. Stukken waarop 
het bijzondere zegel niet voorkomt, worden in geen geval met 
den Postjager verzonden. 

Voor de retourvlucht geldt hetzelfde luchtrecht als voor de 
heenvlucht. 

Voor Nederland bestemde correspondentie, te verzenden 
met de retourvlucht, kan in een volledig voor luchtpost-
vei'zending gefrankeerde omslag aan het hoofd van den P.T.T.-
dienst te Bandoeng worden gezonden. De ffankeerkosten (ge
wone porten en rechten alsmede luchtrecht) voor de terug
zending moeten aan genoemd hoofd worden overgemaakt, per 
postwissel, welke per luchtpost moet worden verzonden. De 
verzending van deze retourstukken en postwissels kan ge
schieden met den gewonen wekelijkschen luchtdienst op 19 en 
26 October of met den Postjager zelf." 

Hierbij de afbeelding van het zegel. Het wordt aangekondigd 
bij dienstorder H 630 van 11 October j.1. Daaruit worde nog 
vermeld: ,,Telkens zal in de dienstorders worden bekendge
maakt voor welke vlucht het zegel zal dienen en gedurende 
welk tijdvak het verkrijgbaar zal worden gesteld. Omtrent de 
eerste verstrekking volgen nadere voorschriften." 

Hier volgt nog het belangrijkste uit dienstorder H 652bis 
(die, wat de data betreft, later herroepen is). 

„1. Nader wordt medegedeeld, dat het vliegtuig „Post
jager", behoudens onvoorziene omstandigheden, op 31 Oc
tober a.s. van Schiphol naar Ned.-Indië zal vertrekken. 

2. De met genoemd vliegtuig te verzenden stukken moeten 
door de kantoren van afzending, nadat, met inachtneming 
van het bepaalde in lid 4, uitsluitend de daarop gehechte 
gewone frankeer- en/of gewone luchtpostzegels met den dag-
teekeningstempel zijn onbruikbaar gemaakt, in een omslag 
P 509 voorzien van de duidelijke aanwijzing „Postjager -
Spoed" naar het Bureel Expeditie Amsterdam CS. worden 
gezonden. 

4. In verband met de omstandigheid, dat de op de onder-
werpelijke stukken gehechte „luchtpostzegels voor bijzondere 
vluchten" ten expeditiebureele Amsterdam CS. van een by-
zonderen stempelafdruk in r o o d zullen worden voorzien, 
mogen deze bijzondere zegels ten kantore van afzending niet 
worden afgestempeld. Aan de directeuren wordt verzocht de 
noodige maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen, dat 
van vorenstaanden regel wordt afgeweken. 

5. De luchtpostzegels voor bijzondere postvluchten, waar
van inmiddels een eerste voorraad aan de kantoren is ver
strekt, worden in verband met het vertrek van den „Post
jager" op 31 October voor het publiek verkrijgbaar gesteld 
van 23 tot en met 30 October a.s. 

9. Aangezien het nieuwe luchtpostzegel uitsluitend geldig 
zal zijn voor frankeering van met bijzondere postvluchten te 
verzenden stukken, zullen exemplaren van dit zegel, gehecht 
op stukken, welke niet met het vliegtuig „Postjager" worden 
overgebracht, niet mogen worden afgestempeld." 

Het Studie-Comité Snelpost Nederland-Indië stelt è raison 
van ƒ 1,— verkrijgbaar aan de navolgende adressen: 

Studie-Comité Snelpost Nederland-Indië, „Hei Scheepvaart-
huis", Amsterdam; 

idem. Plein 22a, Den Haag; 
idem. Korte Vijverberg 5, Den Haag; 
idem, Veerhaven 7, Rotterdam; 

enveloppen, waarop het adres van de vertegenwoordiging van 

het Studie-Comité te Batavia is gedrukt. Deze enveloppen zijn 
gefrankeerd met 36 cent porto, t.w. den speciaal voor deze 
vlucht door de posterijen beschikbaar gestelden driehoekzegel 
van 80 cent voor luchtrecht en 6 cent gewoon porto. 

In deze enveloppe bevindt zich een tweede enveloppe, waar
op de postzegelverzamelaar zijn adres kan plaatsen, waarna 
hiJ deze in de eerste enveloppe sluit en het geheel op de ge
wone wijze post. 

De vertegenwoordiging van het Studie-Comité te Batavia 
zal de ingesloten enveloppen van het Indische porto voorzien 
(totaal 4234 cent), waarbij de Indische driehoekzegel, de 
buitenenveloppe in de binnenenveloppe plaatsen en het geheel 
per thuisvliegenden „Postjager" aan de geadresseerden re-
tourneeren. 

Op deze wijze komt de postzegelverzamelaar in het bezit 
van de beide gestempelde driehoekzegels. 

Zij, die niet in de gelegenheid zijn deze enveloppen aan de 
bovengenoemde adressen af te halen, kunnen deze aanvragen 
door het storten van ƒ 1,10 op de postgirorekening nr. 229100 
van het Studie-Comité Snelpost Nederland-Indië, Veerhaven 7, 
Rotterdam, waarna zij bovenbedoeld stel enveloppen franco 
krijgt toegezonden. 

Door de firma H. Pander & Zonen te 's-Gravenhage zijn 
speciale kaarten aangemaakt, waardoor het mogelijk is, de
zelfde kaart de heen- en de terugreis te laten afleggen. 

De kaarten worden verkrügbaar gesteld, gefrankeerd met 
de beide speciale luchtpostzegels, het Nederlandsche en het 
Indische. De indeeling der kaarten is zoo vervaardigd, dat 
het Nederlandsche zegel rechts boven en het Indische zegel 
links onder geplakt kan worden. De afzender dient zijn naam 
en adres duidelijk te vermelden en de kaart te adresseeren 
aan het hoofd der posterijen te Bandoeng. Tevens zullen de 
beide zegels dan resp. te Den Haag en te Bandoeng van de 
speciale poststempels worden voorzien. 

Deze kaarten zijn alleen verkrijgbaar biJ de firma Pander 
te Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, en wel bij aankoop 
van het Nederlandsche zegel ä 30 cent of der beide zegels 
(voor retourzending) a 60 cent. De briefkaarten zelf zijn dus 
kosteloos. Schriftelijke aanvragen van buiten kunnen gericht 
worden aan de firma H. Pander & Zonen, Postbus 30, Den 
Haag, onder bij sluiting van ƒ0,35 resp. ƒ0,65 aan postzegels. 
De aanvragers dienen op hun enveloppe in den linkerboven
hoek te vermelden „Postjager-briefkaart". 

De oplaag van deze kaart bedraagt 10.000 stuks, waarvan 
1000 stuks voor beschikbaarstelling in Indië zijn gereserveerd. 
Het tijdstip van verkrijgbaarstelling en toezending der kaarten 
zal samenvallen met dat der verkrijgbaar stelling der special« 
luchtpostzegels. 

Een nieuwe tanding voor de koerseerende zegels! 
Naar aanleiding van door het Bondsbestuur gedane vragen 

aan het hoofdbestuur der P.T.T. mocht de Bond op 31 Oc
tober de volgende mededeeling van dit hoofdbestuur ont
vangen : 

„1. Het nieuwe perforaat, dat thans bü de zegels van 
21x30 mm. toepassing vindt (en voor dit formaat 15X20 
tanden bedraagt), zal ook voor de andere formaten worden 
ingevoerd. 

2. De tanding van de zegels van lagere waarden is bepaald 
op 14x16 tanden, de tanddikte is hierbij berekend op 0.57 
resp. 0.66 mm. en het gatdiameter 0.92 mm. De toepassing 
van dit perforaat op deze soort zegels zal echter eerst in het 
begin van het volgende jaar kunnen plaats vinden." 

Dit bericht sluit aan op wat wij in September schreven over 
de afschaffing van de roltanding. Wij deelden toen mede dat 
bij het hoofdbestuur der P.T.T. in overweging was om een 
nieuwe tanding en een nieuwe papiersoort voor onze zegels in 
te voeren, om de stevigheid te verhoogen. 

Men heeft de oplossing dus gevonden in een fijnere per
foratie voor de korte kanten van de zegels. Uit de vermelde 
gegevens over het aantal tanden is te berekenen, dat de 
nieuwe zegels getand zullen zijn: aan de lange zijden 1234 
(als vroeger), aan de korte zijden plm. 13 1/3 (dezelfde tan
ding als van de lange zijden van de 36 en 80 cent). Aangezien 
de tanding 13 1/3 in de philatelie niet bestaat, zal deze weer 
13 K gedoopt moeten worden. 

We krijgen dus: 
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tanding 12>^:13K: K, 1, IM, 2, 2 ^ , 3 en 4 cent; 
tanding 13K:12>^: 5, 6, 7>Ï;, 10, 12>^, 15, 20, 21, 25, 2 7 ^ , 

30, 40, 50 en 60 cent. 
Samen 21 nieuwe zegels! 
De komende kinderzegels. 
De kinderzegels zullen dit jaar op 11 December verschijnen 

(de 10e valt op een Zondag) en verkrijgbaar zijn tot en met 
10 Januari e.k. De serie bestaat zooals gewoonlijk uit vier 
waarden, 1 ^ + 1 j ^ , 5+3, 6 + 4 en 12i4+S'A cent. 

De teekening zal ditmaal voor alle vier waarden dezelfde 
zijn. Het ontwerp is van mr. J. Sjollema te Amsterdam, de 
afbeelding stelt voor een kind met een lichtende ster (de 
viering van het Driekoningen-feest). 

Volgens een mededeeling van den persdienst der P.T.T. van 
8 November waren op dien datum de kleuren nog niet vast
gesteld. 

Bij het verschijnen van het volgend nummer zullen de 
zegels al enkele dagen verkrijgbaar zijn. Wij mogen daarom 
nu reeds de lezers opwekken om op 11 December een „sneeuw
bal" aan het rollen te brengen. Men verzendt op dien dag aan 
drie kennissen een brief, met een kinderzegel van 6 cent ge
frankeerd. De brief bevat het verzoek, binnen twee dagen 
(liever natuurlijk nog binnen 24 uur) wederom aan 3 kennissen 
een dergelijke brief te verzenden. 

Wanneer, wat niet onmogelijk is, de brief vóór 10 Januari 
twaalfmaal verder gezonden wordt en ieder zich aan het ver
zoek heeft gehouden, zullen 265.719 kinderzegels extra zijn 
verkocht en kan daardoor ten behoeve van het misdeelde kind 
meer dan ƒ10.000 extra worden afgedragen. 

Geen hooge waarden meer voor frankeering bij abonnement. 
Dienstorder H 646 van 18 October bevat een voor ons ver

zamelaars zeer belangrijke wijziging van de tot dusver gel
dende voorschriften. De verplichting n.l. om de frankeerkosten 
verschuldigd voor frankeering bij abonnement, door middel 
van frankeerzegels van hooge waarden te voldoen, is op 1 No
vember vervallen; voortaan wordt voor deze bedragen een 
quitantie afgegeven. Enkele punten uit genoemde dienstorder 
volgen: 

„1. Behoudens hetgeen hierna in punt 11 is bepaald, wordt 
met ingang van 1 November a.s. verandering gebracht in de 
wijze van verantwoording van de ontvangen gelden wegens 
frankeering bij abonnement in de gevallen dat deze verant
woording thans plaats vindt door middel van zegels gehecht 
op de achterzijde van een der formulieren P 229 B. 

2. Voor de kwijting van deze bedragen behooren voortaan 
quitantiën te worden afgegeven. Hiertoe zullen aan de hoofd
kantoren en de bijkantoren quitantieboekjes worden verstrekt. 

11. In afwijking van de hierboven omschreven regeling zal, 
gedurende den tijd dat bijzondere zegels, welke met een toeslag 
boven de frankeerwaarde worden verkocht, op de postkantoren 
verkrijgbaar zijn, indien de aanbieders van stukken dit ver
zoeken, het betaalde bedrag door middel van deze zegels op 
de achterzijde van een der exemplaren van het formulier 
P 229 B worden verantwoord. De frankeerwaarde der ge
bezigde zegels moet overeenstemmen met het bedrag van het 
verschuldigde port, hetwelk naar boven tot op een geheelen 
cent moet worden afgerond. Het formulier P 229 B waarop 
de zegels zijn geplakt wordt, nadat deze met den dagteeke-
ningstempel zijn onbruikbaar gemaakt, aan den aanbieder 
teruggegeven." 

De gevolgen van de nieuwe regeling zijn, dat de zegels van 
1, 2J^ en 5 gulden, die gestempeld voor heel weinig geld 
werden aangeboden, in het vervolg niet zoo gemakkelijk te 
verschaffen zullen zijn. En de zegels van 10 en 15 gulden, die 
ons dit jaar vermoedelijk nog te wachten staan, zullen in het 
geheel niet meer in groote hoeveelheden tegelijk zijn te 
krijgen. Nagenoeg de eenige manier om deze zegels ge
stempeld machtig te worden is door relaties in Indië, die zware 
luchtpostbrieven plegen te ontvangen. 

Nieuwe oplaagletters. 
5 cent O; 20 cent L; 21 cent D; 25 cent K; 30 cent (lucht

post) A; 50 cent K. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent O: L 413, tanding Gl. 

R 413, 
R 400, 
R 408, 
L 406, 
R 406, 

415, 
420, 
417, 
405, 
419, 

Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gr. 
Gr. 
GL 
(lijnperf.). 

6 cent L: 

10 cent G: 

20 cent L: 
21 cent D: 
25 cent K: 
50 cent K: 
30 c. luchtp 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1 cent O: 190, 191, tanding van beide Gr. 
IK cent I: 171, 172, tanding van beide Gl. 
Ongebruikte postpakketverrekenzegels. 
In het vorig nummer beeldden wij een ongebruikt post-

pakketverrekenzegel van 11 op 22 ̂  cent af, waarbij op
gemerkt werd dat dit een unicum zou zijn. Naar aanleiding 
daarvan bericht men ons dat in het Postmuseum deze zegels 
ongebruikt in de verschillende tandingen aanwezig zijn. 

De y, cent 1876 type I. 
Het zal aan vele verzamelaars wel eens opgevallen zijn 

dat ds breukstrepen bij exemplaren van de % cent 1876 in 
type I onderling verschillen. Meestal is de breukstreep niet 
zuiver afgewerkt, maar onregelmatig van vorm. 

Zooals bekend is vertoonen de proeven van de 'A cent alle 
een zeer dikke breukstreep, welke vorm niet voor de post
zegels zelf is gebruikt. In het Proevenboek uitte de heer 
Korteweg de meening, dat de onregelmatige breukstrepen van 
type I ontstaan zouden zijn door het afbeitelen van de dikke 
strepen van de proeven; in het laatste nummer van „De 
Philatelist" is hij in staat, daarvoor de bewijzen te leveren. 

Gevonden werd een exemplaar van type II met 7 plaat-
fouten, en deze zelfde fouten kwamen voor op een proef met 
de zware breukstreep in het bezit van den heer Korteweg. 
Door meten bleek dat inderdaad de breukstreep van het 
zegel uit die van de proef gesneden werd. 

De vraag was nu nog of de breukstrepen waren afgebeiteld 
van het „moederblok" van 50 zegels, dat voor den aanmaak 
van de drukplaat diende, óf dat dit afbeitelen op de volledige 
plaat van 200 zegels was gebeurd. In het eerste geval zou 
men dus 50 verschillende typen van de breukstreep mogen 
verwachten, waarvan elk type viermaal per vel voorkwam, in 
het tweede geval zouden 200 typen zijn ontstaan. Door het 
te voorschijn komen van nog twee zegels met de genoemde 
7 plaatfouten werd ook deze kwestie opgelost: de zegels had
den verschillende breukstrepen. Het staat dus vast dat op de 
volledige drukplaat er dus 200 verschillende breukstrepen op 
een vel voorkomen. Een interessante vondst, die stellig tot 
nadere bestudeering van dit zegel aanleiding zal geven. 

Postmuseum. 
Een vermoedelijk wel unieke collectie briefkaarten van 

Nederland met ingedrukten waardestempel (in bruikleen van 
den heer Van Nifterik) en meerendeels ongebruikt, vormt dit
maal de hoofdschotel van het in het Postmuseum tentoon
gestelde. Voor hen, die zich daarvoor interesseeren, zegt een 
vermelding van de volgende zeldzaamheden reeds genoeg: niet 
minder dan 5 ongebruikte 5 et. koningskop-kaarten met bruine 
omranding, waarvan de waardestempels in verschillende 
nuances, benevens één gebruikt exemplaar zijn aanwezig. 
Verder de 2>j cents kaarten met kopstaande vermelding 
„Briefkaart met betaald antwoord", enkele specimen-kaarten, 
een ly, cents kaart ultramarijn zonder waardestempel, eenige 

een boekje, bevattende een uitgezochte verzameling der Eepste uitgiften van 
BritschE Knlnniaie zegels. Prijs f 135,—. Alle zegels zijn in uitmuntendE conditie. 
Het album kan tegen bevredigende referentiên op zicht gezonden worden. 

J. BIRD 
6 W e s t HUI R o a d , 
L.ondon, S . ^V. IS. 

(261) 
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dubbele 5 cents kaarten met de foutdruk „réponse pavée", di
verse foutdrukken bij de opdrukkaarten van 2 en 3 cent zoo-
als dubbele, kopstaande en blinddruk-opdrukken, een foutieve 
opdruk 3 cent i.p.v. 2 cent op IK cent blauw en een 3 cent 
opdruk op een 3 cents briefkaart, deze laatste normaal door 
de post gebruikt! Verder de 3 cent en Vijf Cents opdrukken 
op de 2)4 ets. kaarten met alle verschillende wapens, welker 
bezit ook meestal tot de vrome wenschen der poststukken
verzamelaars blijft behooren! 

Liefhebbers van oudheden op postaal gebied kunnen voorts, 
behalve talrijke oude voorschriften, posthorens en meer van 
dergelijke thans in onbruik geraakte voorwerpen, bezichtigen 
het eerste gedeelte van een beschrijving der ontwikkeling van 
het Nederlandsche postwezen door den heer Waller. Uit af
beeldingen blijkt, dat het brievenvervoer aanvankelijk, ook in 
ons land, geschiedde door particuliere boden, monniken, koe
riers en per trekschuit. Op een paar brieven uit dien tijd staat 
dan ook geschreven: „Par couvert" en „Par amie"! 

Reeds in 1639 kwam evenwel ter sprake een belasting op 
„brieven en paequettcn" te heffen en opnieuw in 1673 pro
beerde men op deze wijze de staatsinkomsten te vermeerderen. 
Toch duurde het nog tot 28 Juli 1752 eer een resolutie der 
Staten van Holland tot stand kwam, vaststellende een ,,In
structie voor de bedienden der Posterijen". Verschillende 
steden hadden n.1. voordien de voordeden van het postwezen 
aan den prins van Oranje aangeboden, die ze daarop in 1752 
aan de Staten overdroeg. Hierbij werd toen voorgeschreven 
alle brieven voortaan te stempelen („burineeren"), waaraan 
echter zeer dikwijls niet de hand werd gehouden, totdat het 
in 1776 opnieuw uitdrukkelijk voorgeschreven werd. Het 
stempel moest samengesteld worden uit het Hollandsche wa
pen met ter weerszijden de letters H P (Hollandsehe Post) en 
eronder een posthoren, het geheel in een cirkel, doch derge
lijke stempels zijn niet bekend. Op brieven verzonden uit Am
sterdam tusschen 1785 er 1796 staat een langstempel in druk-
letters Amsterdam, op andere van 1785-1803 een rondstempel 
met omgekeerde posthoren (Stempelboek Vellinga, nr. 4). Een 
in 1781 te Schiedam gebruikt rondstempel herinnert in zoo
verre aan bovenstaand voorschrift, dat er onder een post
horen en den naam Schiedam nog de letters H. P. staan 
(Stempelboek, nr. 7). In Gouda was tusschen 1781 en 1794 
een dergelijk stempel in gebruik, waarin echter alleen een P. 
op dezelfde plaats stond (nr. 6a); van 1795-1809 wordt een 
veel grooter model hiervan gebruikt (nr. 6). Op alle brieven 
staat met rood krijt het bedrag aangegeven, dat de geadres
seerde moest betalen, als porto, Amsterdam gebruikte in 
plaats hiervan echter in den regel een stempel: het tentoon
gestelde.deel der verzameling bevat een brief uit Gouda naar 
Amsterdam van 1809, waarop een cirkelvormig stempel met 
posthoren en 3 ST. (nr. 15). Begin 19e eeuw komen geleide
lijk weer meer langstempels voor met drukletters: Brielle, 
Lesuwn., Middelburg, Tilburgh, of cursieve letters: 's Bosch, 
's Haage, Haarlem, Hoorn, Leyden en Midd: ( = Middelburg, 
in 1799 klein, in 1806 grooter), alle in zwart, verder Breda 
met drukletters in rood. 

Voor postzegelverzamelaars is er tenslotte nog een groote 
collectie Columbia uit de verzameling De Castro. 

NED.-INDIE. 
Het bijzondere luehtpostzegel. 
Ook in Indië is het driehoekige zegel, dat wij de vorige 

maand afbeeldden, nog niet verkrijgbaar, naar wij in een 
brief van dr. Borel van 17 October lazen. Uit een Aneta-
bericht uit Bandoeng van 30 October krijgen wij echter den 
indruk, dat op dien datum de zegels al wél werden verkocht. 
Dit bericht luidt als volgt: „Het hoofd van den postdienst 
besloot, met het oog op de nog steeds bestaande mogelijkheid 
van aankondiging der vlucht van luitenant Asjes en Geyssen-
dorfer met den Postjager op korten termijn, de reeds ter post 
bezorgde van speciale Asjes-zegcls voorziene correspondentie 
voorloopig aan te houden. Voorts besloot dit diensthoofd, den 
verkoop van de speciale po.stzegels voor deze vlucht niet te 
staken." 

Het vliegtuig zal een tusschenlanding te Medan maken en 
te Weltevreden landen. Speciale stempels zijn aangemaakt 
voor Medan en Batavia-Centrum; onder de afstempelingen-
rubriek treft men een afbeelding aan van dat voor Medan. 

De opdrukken der luchtpostzegels. 
De opdrukken 42)4 cent op 75 cent en 150 cent zullen, 

naar dr. Borel ons schrijft, waarschijnlijk in de maand No
vember al in koers komen. Van deze opdrukken zal ook een 
aantal naar Nederland worden gezonden voor den verkoop 
aan de philatelistenloketten. 

Sinds 1 October zijn de luchtpostzegels als zoodanig af
geschaft, en vrijgegeven voor algemeen gebruik, zoodat 
zonder speciaal verzoek bij aanvraag van frankeerzegels 
luchtpostzegels worden verstrekt, om zoo spoedig mogelijk 
door den nog aanwezigen voorraad heen te komen. 

De kopstaande 50 cent op 1,50. 
In het September-nummer schreven wij, niet goed te be

grijpen hoe het exemplaar van de kopstaande 50 cent op een 
brief naar Nijmegen (afgebeeld in Juli) reeds bij de ge
registreerde exemplaren kon zijn opgenomen, omdat het pas 
later werd gemeld. Naar aanleiding daarvan ontvingen wij in 
dank een verklaring van het Postzegelblad voor Indië, die 
hier volgt: 

„In verband met het medegedeelde omtrent de 50 op 1,50 
kopstaand in het September-nummer deelen wij u mede, dat 
wij bij ontdekking van dit merkwaardige zegel onmiddellijk 
een bericht hierover doorzonden naar het plaatselijk dagblad 
de „Preangerbode", om op deze wijze te trachten, zooveel mo
gelijk kennisgevingen binnen te krijgen, waar de zegels zich 
konden bevinden. Onmiddellijk na het bekend worden in dit 
blad deed de heer W. te Bandoeng ons de telefonische mede-
deeling, dat hij voor het schrijven van een brief naar Neder
land een zegel aan het hoofdpostkantoor liet halen, dat een 
kopstaand exemplaar bleek te zijn. Zelf geen verzamelaar, 
doch zich wel voor brieven met merkwaardige zegels interes-
seerende, daar een vriend van hem, de heer Steinweg te Nij
megen, deze verzamelde, zond hij dit zegel op brief aan den 
heer S., waarvan hij ons mededeeling deed. Hoewel de eerste 
dagen de meest fantastische geruchten de ronde deden, achtten 
wij het verhaal van den heer W. volkomen betrouwbaar en 
aarzelden niet, dit zegel te registreeren, zij het dan ook voor
loopig, tot de heer Steinweg ons de brief of een foto ter in
zage toezond. Dit vertrouwen werd niet beschaamd, zooals 
aan het resultaat merkbaar is. 

Overigens schreven wij over dit zegel, dat aan het hulp
postkantoor Riouwstraat, dat zijn zegels in kleinere hoeveel
heden betrekt van het hoofdpostkantoor, eveneens 10 exem
plaren waren verkocht. Deze zaak is onderzocht en inderdaad 
is gebleken dat op den 9en Mei aan dit hulpkantoor 10 exem
plaren waren verstrekt, klaarblijkelijk alle kopstaande op
drukken. Deze 10 exemplaren werden door ons aangekocht. 
In totaal zijn dus 35 exemplaren bekend en geregistreerd." 

Op technische gronden wordt verder aangetoond, dat niet 
één doch ook nog een tweede half vel van een kopstaande 
opdruk voorzien moet zijn. Inderdaad is dit andere halve vel 
gevonden, en wel door de commissie die met het toezicht was 
belast. Het spreekt vanzelf dat dit halve vel vernietigd is. 

Afwijking. 
Van de 30 cent op 40 cent luchtpost met zwarten opdruk 

zijn de spiegeldrukken overbekend; de heer De Lang Evertsen 
bezit nu ook de groene opdruk met een zeer duidelijken 
spiegeldruk; deze laatste was, voor zoover ons bekend, nog 
niet beschreven. 

SURINAME. 
Afwijkingen Do-X-zegels. 
Weer kwamen in de veiling van den heer Rietdijk (de 103e) 

enkele afwijkingen voor van het zegel van 10 cent met op
druk Vlucht Do. X 1931. Een exemplaar vertoont een vol-
ledigen dubbelen opdruk, een ander tweemaal het jaartal 1931 
en gedeeltelijk dubbel de regel Do. X, terwijl er ten slotte een 
paar is (ook van de 10 cent), waarvan het linker zegel de 
regels Vlucht en, gedeeltelijk. Do. X draagt, het rechter zegel 
alleen het woord Vlucht. Dit laatste paar zal zijn ontstaan 
aan een vouw in het vel bij het overdrukken te danken hebben. 

CURACAO. 
De herdenkingszegels 1934. 
Het departement van koloniën was zoo vriendelijk, ons de 

kleuren op te geven van de komende jubileumzegels. Deze zijn: 
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1 cent 
i'A cent 
2 cent 
2'A cent 
5 cent 
6 cent 
10 cent 
12K cent 
15 cent 
20 
21 
25 
27) 
30 
50 

cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 

1,50 gld. 
2,5C gld. 

Usselinx): zwart; 
Usselinx): paars; 
Usselinx): roodoranje; 
Frederik Hendrik): groen; 
Frederik Hendrik): bruin; 
Frederik Hendrik): blauw; 
Binckes): wijnrood; 
Binckes): olijfbruin; 
Binckes): blauw; 
Van Walbeeck): zwart; 
Van Walbeeck): bruin; 
Van Walbeeck): groen; 
Evertsen): paars; 
Evertsen): steenrood; 
Evertsen): geeloranje; 
Brion): donkerblauw; 
Brion): groen. 

NEDERLAND. 
Type a van de kaart 188 (T/j cent, rood, met 2 afzenders-

lijnen) bestaat met naar links verschoven onderste afzenders
lijn. Deze eindigt onder het begin van de X van EXP. 

Waarom worden Friesland en Overijssel bij de andere pro
vinciën ten achter gesteld ? 

Nu we verleden maand weer een 15-tal geïllustreerde brief
kaarten konden vermelden, is er meer licht gekomen in de 
reeds in 1924 opgeworpen vraag der serienummering, naar 
aanleiding van de kaarten Lemmer en Deventer (ook de fout-
kaart Hattem), die beide in serie VII werden ondergebracht. 
Er werd toen aan een vergissing gedacht. Het blijkt nu, dat 
alle provinciën een afzonderlijke serie hebben, behalve Fries
land en Overijssel, die als één worden beschouwd. Amsterdam 
heeft zelfs een afzonderlijk serienummer, evenals de Zuider
zee. Waarom die stiefmoederlijke behandeling der noordelijke 
provinciën? Wordt Groningen, waarvan nog geen enkele kaart 
is, misschien gevoegd bij Drente? 

De serieverdeeling is nu als volgt: 
Serie I: Noord-Brabant. 
Serie II : Gelderland. 
Serie III: Zuid-Holland. 
Serie IV: Noord-Holland. 
Serie V: Zeeland. 
Serie VI: Utrecht. 
Serie VII: Friesland en Overijssel. 
Serie VIII: Drente. 
Serie IX: Limburg. 
Serie X: Beroemde personen. 
Serie XI: Amsterdam. 
Serie XII: Zuiderzee. 
Nu de 15 nieuwe geïllustreerde briefkaarten alom verkrijg

baar zijn, kunnen we enkele bijzonderheden er van vormelden. 
Bij deze kaai'ten is niet meer vermeld naar welke foto de 
kaart gemaakt is. Bij de kaart „Kasteel Horn bij Roermond", 
serie IX nr. 4, ontbreekt de punt tusschen Briefkaart en Carte 
Postale. Wie heeft deze kaart met punt? 

BUITENLAND. 
BASOETOLAND. 
Volgens het Stamp Bulletin van de Crown Agents geeft dit, 

tusschen Natal en den Oranjevrijstaat gelegen deel van den 
Zuid-Afrikaanschen Bond, een briefomslag voor aangetee-
kende stukken van 4 d. rood in de formaten G en H2 uit en 
ook een briefkaart van 1 d. rood. Nadere gegevens ontbreken 
nog. 

BELGIË. 
In Juli meldde ik de nieuwe kaart van 50 c. In het zelfde 

type, ook op roomkleurig karton, is nu ook de dubbele kaart 
van 50-}-50 c. verschenen. 

BULGARIJE. 
Te melden is een postblad van 2 1. violetblauw op groen

achtig karton met een stempel als gebruikelijk bij de post
zegels (koning Boris naar links op witten achtergrond). Boven 
een vertikale deelstreep staat in twee regels een opschrift, 
Bulgarije, postblad, beteekenend. Links loodrecht en op de 
achterzijde staat een bemerking welke weergeeft, dat het 
poststuk ook voor buitenlandsch gebruik kan dienen, mits dan 
de noodige postzegel bij geplakt wordt. 

ITALIË. 
De stroom prentbriefkaarten is nog niet tot rust gekomen. 

Gemeld wordt m de serie van 15 c. groen: Roma - Institute 
Fas. Assicuragioni; Roma - Ministère della Marina; Roma -
Ministère dell' Interne; Belluno - Ponte della Vittoria sul 
Piave *; Bonifica „Parmigiana Moglia" *; Gorizia - Monu
mente al Volontari Gorisiani; Littoria - Veduta Case Colo-
niche *; Torino - Cavalcavia Giardino Reale ' ; Roma - Auto-
parco della P.S.; Roma - Foro di Augusto; Autostrada Bres-
cia-Bergamo ""; Bari - Lungomare Nazario Sauro *; Gorizia -
Casa deir O.N.B. *; Livorno - Ospedale Costanzo Ciano *. 

Op de dubbele kaarten van 30-|-30 c. werden gezien de af
beeldingen: Littoria - Poste e Telegraf en Littoria - Veduta 
Casa Coloniche * (2 soorten). 

Het teeken * beteekent klein formaat afbeeldingen, 40 bij 53. 
Bern daarentegen begon met de verdeeling van afbeeldingen 

op de kaarten van 75 c. rood. Voorloopig zijn alleen nog maar 
gezien de prentjes: Venezia - Ponte dei Sospiri; Perugia -
Statua di Guolio III en Pompei - Via dell' Abbondanza. 

MAROKKO (Spaansche zone). 
Met 1 October 1933 zijn volgens mededeeling uit Bern 

nieuwe briefkaarten van 15, 15-|-15, 25 en 25-)-25 centimes in 
dienst gesteld. Zij hebben een nieuw stempel — door een 
poortopening is te zien een stadsbeeld met op den achtergrond 
een moskee — respectievelijk olijfgroen en steenrood op 
donker zeemkleurig karton. Boven in den stempel de waarde-
aanduiding en onderaan den landsnaam Protectorado Espahol 
in het Spaansch en het Arabisch. De stempel meet in totaal 
20 bij 33 mm. Alle kaarten hebben 2 langere en 2 kortere 
adreslijnen en geen deelstreep. 

POLEN. 
De voorraad binnenlandsche briefkaarten moet aangevuld 

worden, reden waarom de buitenlandsche van 20 gr. rood op 
bruinzcemkleurig karton een opdruk 10 gr. in zwart ontving, 
terwijl de oude waarde-aanduiding door zes zwarte strepen 
onzichtbaar werd gemaakt. 

RUSLAND. 
Aan nieuwe reclame-omslagen zijn te melden: op die van 

15 k. olijfgroen met violette binnenversiering de nrs. 28, 34 en 
44; op die met blauwe versiering nrs. 14 en 25. Bij de om
slagen van 20 k, groen m e t versiering de nrs. 65, 67, 71, 
72, 74, 75, 78, 80, 82, en bij die z o n d e r versiering alleen 
nr. 75. 

SAARGEBIED. 
Op de in October gemelde kaart van 30 c. groen volgde 

thans in de zelfde uitvoering een kaart van 40 c. bruin op 
roomkleurig karton. 

SPANJE. 
Een buitenlandsche kaart van 25 c. blauw op wit papier 

verscheen op klein formaat. In den stempel de vrijheidskop. 
Van de briefkaart nr. 48 van het jaar 1910, 10 c. rood, is 

een privaatkaart gezien. 
TSJECHO-SLOWAKIJE. Uit Berlijn verneem ik het be

staan van de kaart nr. 22 van 40 h. roodbruin, zonder aan
duiding van den verkoopprijs. Het bekend geworden stuk is 
14.5.21 te Haida gestempeld. 

Zendtin op de in 1934 te Amsterdam 
te houden 

Nationale Postzegeltentoonstel l ing. 
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NEDERLAND. 
■ Lilliputstad. Van Heerlen, waar de dwergen van 26 Augus

tus t.m. 3 September waren, zijn zij naar Groningen ver
trokken, waar van 9 t.m. 17 September voorstellingen zyn 
gegeven en vervolgens werden de tenten opgeslagen te Rotter
dam op de van 29 September t.m. 8 October gehouden Beurs 
van de „Dameskroniek". Er schijnt nu een einde gekomen te 
zijn aan de tournee, welke den verzamelaars van gelegenheids
afstempelingen gedurende 1933 12 nieuwe stempels verschaft 
heeft. In Heerlen en Groningen luidde het Umschrift in den 
dubbelring onderin „Lilliput", in Rotterdam Beurs Dames
kroniek; voorts in beide eerstgenoemde plaatsen in het bo
venste segment SCHAEFER'S, in het onderste SPROOKJES
STAD, terwijl in de Rottestad in het onderste segment nog 
als 2e regel voorkomt LILLIPUT. 

AÖRESSEEt 

* 'sGravenhage. 28 September j.l. is in één der Flier
machines een nieuw cliché gekomen, links staande tekst 
ADRESSEER / volledig! naast een nieuw model degteeke
ningstempel. Naar de heer Benders vernam, is dit een proef
stempel, waarvan de stempelhouder met bijbehoorende karak
terdoos door 's Rijks Munt werd aangemaakt. 

Het hulpkantoor Geleen werd 1 Juli 1933 opgeheven en ver
vangen door een postagentschap, waar de oude typenrader
stempel en de 2regelige kantoornaamstempel GELEEN / 
(Lb.) van het voormalige hulpkantoor in gebruik bleef. 

'sGravenhage Het postagentschap v. Hoytemastraat is 
1 October 1933 opgeheven. " Gevestigd 2 October 1933 het 
bijkantoor 'sGravenhage\ an Alkemadelaan, dat 3 typen
raderstempels nrs. 1 t.m. 3 blijkt te hebben. 

* Maastricht. Gevestigd 2 October 1933 het postagentschap 
MaastrichtKoningin Emmaplein. 

" Dordrecht en ~ Enschedé kregen in September j.l. een 
Universal Postal Franker, die den bekenden 4regeligen tekst 
postzegels / rechts  boven / in den hoek! / VLUGGER VER
ZENDING links naast den dagteekeningstempel heeft staan. 

* Almelo, Sneek en * Zeist zjjn in den loop van October voor
zien van de reeds uit Groningen en Zaandam bekende conti
nueerende stempels „Adresseer volledig" met vogel, zon, 
maan en sterren. 

Wij vci gaten nog te vermelden, dat de Nederlandsche post 
van den Balbovlucht voorzien werd van een tweeregelig 
stempel in rooden inkt: Transatlantische Vlucht / van Ita
liaansshe Vliegtuigen 1933. Grootste lengte 84 mm. 

NED.INDIE. 
Wij danken dr. Borel voor de af

beelding van den specialen Postjager
stempel uit Medan, waar het Pander
toestel een tusschenlanding hoopt te 
maken. Ook uit BataviaCentrum zul
len we, naar wij hopen spoedig, een 
dergelijk stempel te zien krijgen. 

Verder deelt genoemde heer mede, 
dat in de Pliermachines te Bandoeng, 
Batavia, BataviaCentrum en Soera
baja een nieuwe 3regelige tekst in 
kastje komt: TELEPONEEREN / 
GAAT / VLUGGER. 

*■ iiiacliire<i 
NEDERLAND. 

Baarfrankeering. 
Rotterdam. 
In het nieuwe Universalmodel werd de 5 ets.waarde ge

vonden. 
Francotyp. 

Verschillende verzamelaars beantwoordden den in het vorig 
nummer geplaatsten oproep, als gevolg waarvan hieronder 
een tiental nieuwe machines gemeld kunnen worden. Thans 
zijn nog onbekend en vermoedelijk wél afgeleverd de nummers 
400, 405, 410, 415, 420 en 423. Meldingen hiervan worden 
gaarne tegemoetgezien! 

Machine 167 VVIII. 
De kantoren van de N.V. „De Lindeboom" werden van 

Amsterdam naar Mijdrecht overgeplaatst, waardoor deze 
machine sedert 29 Augustus j.l. een nieuw datumstempel Mij
drecht kreeg, terwijl voorlóopig de bekende vier cliché's nog 
gebruikt worden, genummerd in dezelfde volgorde: V: Ver
zamelt Lindeboompjes; VI: De Lindeboom's Dickens Biscuits; 
VII: 1001 Nacht Biscuits; VIII: Dickens Biscuits. 

Machine 184 IV. 
Een nieuw rcclamecliché in deze machine, ongeveer van 

hetzelfde type als de vorige, vermeldt: ZACHTEZEEP 
FABRIEKEN / „MAARSSEN" N.V. / MAARSSEN. 

Machine 187 III. 
De firma Verkade liet in haar machine een nieuw machine

nummer aanbrengen van kleiner afmetingen: voorheen be
droegen deze 8 bij 3 mm., thans 6 bij 2>3 mm. 

Machine 190 VL 
Eerst nu wordt van deze machine, gebruikt door de firma 

Boeke & Huidekooper, een afdruk uit November 1932 gemeld 
met een nieuwe reclame: B & H / Cultivatoren. 

Machine 202 II. 
De Centrale Onderlinge verving het wel eenigszins versleten 

cliché door een soortgelijk nieuw, waarvan evenwel niet meer, 
zooals bij het vorige, de rechthoek links onder een opening 
heeft. 

Machine 225 III. 
Deze machine stempelt sedert 19 Augustus j . l . geheel zon

der reclamecliché. Naar de N.V. De Vries Robbé mij mede
deelde, geschiedt dit met speciale machtiging der posterijen, 
aangezien sedert 20 September ook de post van de N.V. Beton
dak te Arkel, wier kantoren thans te Gorinchem zijn ge
vestigd, met deze machine gefrankeerd wordt. 

Machine 300 III. 
Als nieuw at'zenderscliché werd in deze machine geplaatst: 

„NEFA" PRODUCTEN / DER / N V EXPORT PAPIER
FABRIEK. 

Machine 369 VIIIIX. 
De N.V. Van Gimborn verwisselde ten tweeden male — ver

moedelijk wegens defect — haar frankeermachine voor een 
andere. Deze derde machine heeft dezelfde kleine waarde
cijfers als de vorige, maar thans hebben de cijfers 6 weer 
geen bovenvlag, terwijl de ster voor het waardecijfer iets 
vooroverhelt. Type VIII is zonder reclame links van den 
datumstempel, bij type IX staat daar de bekende reclame 
Sanoplast. 

Machine 395 IL 
De Suikerraffinaderij ,,Dinteloord" te Stampersgat fran

keert sedert medio October zonder suikerbietenreclame links 
van den datumstempel. 
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Machine 403. 
Model C3B, sedert 2 Juni 1933 in gebruik bij de N.V. Ne

derlandsche Silo, Elevator en Graanfactormaatschappij te 
AmsterdamC. Tusschen de stempels geen afdruknummer, 
doch deze volledige naam in hoofdletters, links van den 
datumstempel: TELEGRAMADRES / SEGMY / AMSTER
DAM / TEL. 31160 (5 LIJNEN), benevens een verticaal ge
arceerde driehoek. 

Machine 407. 
Model C4, sedert 12 Mei 1933 in gebruik bij de N.V. Papier 

Mij. v.h. Gebrs. Van Reekum te AmsterdamC. Tusschen de 
stempels in driehoek als monogram GvR en langs de op
staande zijden: HANDELS MERK. 

Machine 414 III. 
Model C4, sedert eenigen tijd in gebruik bij De Courant 

Het Nieuws van den Dag te AmsterdamC, Tusschen de 
stempels: DE COURANT / Het Nieuws van den Dag, 
tusschen 2x5 horizontale lijnen. Als eerste reclame links van 
den datumstempel: BESTEL TIJDIG / Uw / Speurder / 
Huishoudboek. Als type II op dezelfde plaats: Ruim / 25Ö.000 / 
betalende / abonné's. 

Machine 417 III. 
Model C3B, sedert 22 Augustus in gebruik bij de fa. F, 

Bleckmann, Zevenaar. Tusschen de stempels in rechthoek: 
F. BLECKMANN / EXPEDITEUR / ZEVENAAR / TEL. 80. 
Links van den datumstempel in vierkant: Expediteur voor / 
confectie en manufacturen / Voor snelste expeditie / uit / 
Duitschland (behalve / Berlijn via Oldenzaal) / Tsjecho
Slowakije / Hongarije, Zwitserland / Adresseeren aan / 
F. Bleckmann / Emmerich (Rhld). Type II, eveneens in vier
kant: ModeZendingen / uit / Weenen / Expeditie uit
sluitend / door mijne agenten / Fa. Gerstmann & Lindner / 
Wien, / I, Judenplatz 8. (Beide teksten geheel met hoofd
letters). 

Machine 424. 
Model C3B, sedert 21 Augustus in gebruik bij de Haagsche 

Verzekering Sociëteit e. a.. Laan van Meerdervoort 7a, 
'sGravenhage. Tusschen de stempels: NIEUWE H.V.S. / 
LEVENSVERZEKERING / DE OUDE ZWOLSCHE / YJ^N 
1895 / ONGEVALLENVERZEKERING. 

Machine 425. 
Model C3B, waarschijnlijk ook sedert eind Augustus in 

gebruik bij de Oude Zwolsche van 1895, Laan van Meerder
voort 7a, 'sGravenhage. Tusschen de stempels: DE OUDE 
ZWOLSCHE / VAN 1895 / ONGEVALLENVERZEKERING / 
NIEUWE H.V.S. / LEVENSVERZEKERING. 

Machine 426. 
Model C3B, in gebruik bij de Katholieke RadioGids te 

AmsterdamC. Tusschen de stempels twee radiozendtorens 
met antenne en in deze omlijsting: KATHOLIEKE RADIO
GIDS. 

Machine 427. 
■Model C3B, sedert 12 September in gebruik bij de N.V. 

J. P. Wijers' Industrie en Handelsonderneming te Ro.ierdani. 
Cliché als in de Amsterdamsche machine 352 J. P. WIJERS 
waaronder handelsmerk staande leeuw. 

Machine 428. 
Model C3B, in gebruik bij den Koninklijken Nederlandschen 

Voetbalbond te 'sGravenhage. Tusschen de stempels in recht
hoek een kroon, waar overheen de letters K. N. V. B. 

Machine 429. 
Model C3B, sedert 4 October in gebruik bij de N.V. Zeijl's 

Verzekoringmaatschappij te Sneek. Tusschen de stempels een 
zeilbootje met in het zeil de letters ZVM en omschrift: N.V. 
ZEIJL'S VERZEKERING MAATSCHAPPIJ / SNEEK. Links 
van den datumstempel: Zeijl's POLISSEN / = BETERF 
POLISVOORWAARDEN / + LAGER PREMIEN / + COU
LANTER SCHADEREGELINGEN, 

Hasler. 
Machine H. 556 III. 
Nadat in de maand Augustus het reclamecliché links van 

den datumstempel tijdelijk niet gebruikt is, wordt het thans 
opnieuw gebruikt, doch met veranderd onderschrift onder de 
bestelauto: GRATIS AUTOBESTELDIENST / DOOR GE
HEEL WESTBRABANT / THOLEN, ST. PHILIPSLAND, / 
ZUIDBEVELAND EN / ZEEUWSCHVLAANDEREN. 

Machine H. 571 III. 
Een nieuw cliché links van den datumstempel vermeldt: De 

K.N.A.C. / verschaft haar leden / grensdocumenten en / vol
ledige reisroutes / zonder eenige kosten. 

NED.INDIE. 
Francotyp. 

Machine 10 II en 12 IV. 
Beide machines, resp. behoorende aan de Ned.Indische 

Escomptomaatsehappij te Batavia en de Nillmij te Batavia
Centrum, werden voorzien van de nieuwe Indische telcijfers. 

Machine 29 XI. 
In combinatie met de Indische telcijfers verscheen in deze 

machines de bekende reclame: Tarief R (als type VIII). 
Machine 47. 
Reeds sedert half Augustus of eerder in gebruik bij het 

Waterleidingbedrijf te BataviaCentrum. Tusschen de stem
pels: Stadsgemeente Batavia / Waterleidingbedrijf. Indische 
datum en telcijfers. 

OVERZICHT VAN DE IN 1933 MET HET LUCHTSCHIP 
„GRAP ZEPPELIN" VERZONDEN NEDERLANDSCHE 

CORRESPONDENTIE. 
Naar Dresden (vertrek Friedrichshafen 1 Mei 1933): geen 

postvervoer. 
Ie ZuidAmerika tocht (vertrek Friedrichshafen 6 Mei 

1933): tot Barcelona geen postvervoer; tot ZuidAmerika 1569 
gram post. 

Naar Italië (vertrek Friedrichshafen 28 Mei 1933): 104 
brieven, 42 briefkaarten. 

2e ZuidAmerika tocht (vertrek Friedrichshafen 3 Juni 
1933): tot Barcelona 17 brieven, 47 briefkaarten; tot Zuid
Amerika 910 gram post. 

Nar.r het Saargebied (vertrek Friedrichshafen 25 Juni 
1933): 13 brieven,"78 briefkaarten. 

3e ZuidAmerika tocht (vertrek Friedrichshafen 1 Juli 
1933): tot Barcelona 3 brieven, 41 briefkaarten; tot Zuid
Amerika 1569 gram post. 

Naar Zwitserland (vertrek Friedrichshafen 18 Juli 1933): 
6 brieven, 49 briefkaarten. 

4e ZuidAmerika tocht (vertrek Friedrichshafen 5 Augus
tus 1933): 1232 gram post. 

5e ZuidAmerika tocht (vertrek Friedrichshafen 19 Augus
tus 1933): 1535 gram post. 

6e ZuidAmerika tocht (vertrek Friedrichshafen 2 Septem
ber 1933): 1152 gram post. 

7e ZuidAmerika tocht (vertrek Friedrichshafen 16 Septem
ber 1933): 1447 gram post. 

8e ZuidAmerika tocht (vertrek Friedrichshafen 30 Septem
ber 1933): 1530 gram post. 

Naar NoordAmerika (vertrek Friedrichshafen 14 October): 
tot ZuidAmerika 2797 gram post; tot Argentinië 12 brieven 
en briefkaarten, 3 overige stukken; tot Miami 4 brieven en 
briefkaarten, 15 overige stukken; tot Akron 7 brieven en 
briefkaarten, 13 overige stukken; tot Chicago 39 brieven en 
briefkaarten, 23 overige stukken; tot Sevilla 4 brieven en 
briefkaarten, 14 overige stukken; tot Friedrichshafen 7 brie
ven en briefkaarten, 15 overige stukken. 
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VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSeHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN NOVEMBER 1893). 
„Van Heinde en Verre. — Obock. — De postzendingen van 

Ethiopië met Europa geschieden langs vier hoofdrouten. 
1. De Italiaansche route van Assab aan de Ohoa via As-

souah. 
2. De Fransche route die ook vertrekt van de Choa en via 

Harrar te Djibouti aankomt. 
3. De Engelsche route van de Choa naar Zeilah. 
4. De Engelsche route naar Berberah. 
Het is door middel van de caravanen die deze route volgen 

dat de postdiensten worden verzekerd. De brieven worden 
verzameld te Assab, Djibouti, Zeilah en Berberah, bewaard 
tot er een karavaan vertrekt en dan met de mailzak mede 
gegeven. Bij een dergelijke verzending die zeer ongeregeld 
geschiedt, heeft natuurlyk de correspondentie voor zoover 
tijdverlies betreft, steeds aanleiding gegeven tot klachten en 
om hieraan tegemoet te komen, heeft de gouverneur van 
Obock in overleg met Ras Makonnen, den gouverneur van 
Harrar, een versnelde postdienst ingericht, door middel van 
bereden (op drommedarissen) postboden. Op deze wijze kan 
nu een brief van Djibouti in 5 dagen Harrar bereiken tot 
groot voordeel van de in Ethiopië, onder de hooge bescherming 
van keizer Menelik, gevestigde handelshuizen. 

Voor dezen nieuwen postdienst heeft men besloten een 
bizonder zegel uit te geven van 5 francs, zijnde het porto 
van een brief tot 50 gram. Het zegel is driehoekig en stelt 
voor een op een drommedaris gezeten postbode in de woestijn, 
de naam van de kolonie Obock komt als randschrift voor in 
het Fransch, Arabisch en Ethiopisch, bovenaan R. P. en 5 frs. 

Noord-Borneo (Britsch). — D e r P h i l a t e l i s t heeft 
een kruisband ontvangen, die, inplaats van met een postzegel, 
met een zwarten opdruk, door middel van een handstempel 
aangebracht, gefrankeerd is. Deze opdruk heeft den vorm 
van een cirkel met het Inschrift S a n d a k a n - P o s t a g e 
P a i d , in 't midden hiervan bevindt zich de aangifte der 
waarde in twee regels: O n e C e n t . Gebrek aan zegels van 
1 cent moet de oorzaak zijn geweest dat dit provisorium 
eenige dagen gebruikt is." 

(De redacteur van 1893 neemt aan dat het hier een provi
sorium betreft; hij is blijkbaar nog niet vertrouwd met de 
nieuwe wyze van frankeering: de baarfrankeering, waarvoor 
dit stempel van Noord-Borneo diende. Het is een van de 
oudste voorbeelden daarvan. In het Jlibileumboek wordt een 
dergelijk stempel afgebeeld op blz. 190). 

B. 

BRIEFMARKEN UND LäNDERWäHRUNG, 
DOOR DR. HERBERT WERNER GEWANDE. 

UITGAVE C. F. LÜCKE, LEIPZIG. 

De uitgever der wereldberoemde Schaubek-albums brengt 
iets geheel nieuws, en wel een rjj van smaakvol uitgevoerde, 
gebrocheerde bandjes, waarvan een dubbelnummer reeds ver
schenen is. Dr. Gewande, in philatelistische kringen goed be
kend, heeft een onderzoek ingesteld naar de verhouding tus-
schen postzegels en muntwezen. De inhoud van het werkje is 
echter veel uitvoeriger dan alleen dat, wat den verzamelaar 
interesseert, want het heeft algemeene waarde. Met groote 
kennis van zaken worden in alfabetische volgorde de voor
naamste muntstandaards verklaard, van de abbasi tot de zloty, 
onder veimelding der landen, waar zij voorkomen. Er ont
breken noch de gewichtige muntsoorten, noch de gedepre-
cieerde valuta's. Wie op de hoogte wil komen van het ont
staan en vergaan der wereldmunten (dollar, pond, frank, 
mark), vindt even zoo goed antwoord als hij, die iets weten 
wil omtrent de kaurischelp, de paisa of de shahi. Het spreekt 

vanzelf, dat een groote plaats is ingeruimd aan de Duitsche 
munten uit den tijd der kleine staten. Kortom, aan dit boek 
behoort een plaatsje in de bibliotheek van een ieder, die 
midden in het leven staat en eens achter de coulissen van het 
wereldtheater wil kijken. Als naslawerk is het onontbeerlijk 
zoowel op de schrijftafel van den koopman als in de boeken
kast van den onderwijzer. 

LA PHILATELIE 
DOOR MAURICE SCHUERMANS. 

UITGAVE „DE SIKKEL", ANTWERPEN 1933. 

Met bijzondere ingenomenheid begroeten wij dit keurig uit
gevoerd werk, dat ongetwijfeld voor den bekwamen schrijver 
een groot en welverdiend succes zal zijn. Geschreven in uit
stekend Fransch, biedt het den philatelist op ruim 200 pa
gina's een inzicht in de wondere wereld van postzegels, 
watermerken, gom, druktechniek, vervalschingen; vereeni-
gingen, tijdschriften, enz., enz. 

Als a l g e m e e n vademecum voor de Philatelie is deze 
pennevrucht voortreffelijk, hoewel wij gaarne hadden gezien 
dat zij op meerdere onderdeden, in het bijzonder wat de druk
techniek betreft, dieper op de materie was ingegaan. Doch 
wellicht werd dan het gestelde kader overschreden, want dit 
is een terrein, dat niet' anders dan uitvoerig kan worden 
behandeld. 

Deze wensch doet echter niets te kort aan onze waardee
ring voor dit inderdaad schitterend werk, waarmede de heer 
Schuermans de verzamelaarswereld heeft verplicht. Zijn wij 
juist ingelicht, dan verschijnt het boek binnen eenigen tijd 
in het Nederlandsch ten gerieve o.m. van de Vlaamsch-
sprekende landgenooten van den schrijver. Nog werd ons 
medegedeeld, dat een kort uittreksel uit dit interessante boek 
zal worden gedrukt ter verspreiding onder de schooljeugd te 
Antwerpen. 

Achtereenvolgens beschrijft de auteur de historie van de 
Philatelie, van de postzegels en de geweldige vlucht, die het 
postzegelverzamelen heeft genomen. Vervolgens wat het 
doel van het verzamelen is, het opzetten van algemeene en 
beperkte verzamelingen; de verschillende soorten van zegels, 
de druktechniek, terwijl tal van practische wenken en een 
uitgebreide adressenlijst van vereenigingen, tijdschriften enz. 
het werk besluiten. Alles duidelijk uiteengezet. 

Op blz. 60 zegt de schrijver over de portzegels o.m.: „A 
1' origine Ie timbre taxe n' indiquait que Ie montant ä payer 
et on Ie renseignait alors souvent sous le nom de „chiffre-
taxe". A la regie générale il y a cependant une exception: 
aux Pays-Bas les administrations officielles qui adressaient 
une correspondance quelconque ä leurs ressortissants y ap-
pliquaient, au depart, un timbre de taxe dont le montant, ä 
charge du destinataire, se percevait ä l 'arr ivée." 

Deze gang van zaken is ons onbekend. Voor zoover ons 
geheugen reikt, werd het p o r t z e g e l steeds opgeplakt 
door het kantoor van bestemming, nimmer door dat van af
zending. Hoe zou de afrekening kunnen geschieden tusschen 
deze kantoren, zonder te vervallen in ingewikkelde bereke
ningen? Wij vermoeden, dat de auteur hier de aan port onder
worpen dienstbrieven op het oog heeft gehad. Deze zijn af
komstig van openbare lichamen enz., die den geadresseerden 
geen (franco) dienststukken mogen doen toekomen. Voor deze 
aan port onderworpen dienstbrieven, welke van een desbe
treffende geschreven of gedrukte aanwijzing zijn voorzien, 
wordt het enkelvoudige (dus geen straf-) porto geheven. Het 
opplakken van portzegels in deze gevallen geschiedt eveneens 
door het kantoor van bestemming. 

Wij meenen te mogen besluiten met den wensch, dat het 
boek de belangstelling ondervindt, die het in elk opzicht ver
dient en dat menig verzamelaar daaruit veel zal putten tot 
vermeerdering en verdieping van zijn philatelistische kennis 

V. B. 

SCHAUBEK-SUPPLEMENTEN 1934. 
EEN JUBILEUM VOOR POSTZEGELVERZAMELAARS. 
In dit jaar is het de 50s maal, dat het verschijnen der 

Schaubek-supplementen plaats vindt. Met de regelmatigheid, 
welke wij van den uitgever gewend zijn, werden de supple
menten in de tweede helft van October afgeleverd. De bewer-
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king- en de uitvoering zijn zorgvuldig en grondig, een feit, 
dat alle Philatelisten ten 50en male kunnen constateeren en 
dat juist door het telkens wederkeeren als iets buitengewoons 
opvalt. Wederom zijn de Duitsche weldadigheids- en de Zwit-
sersche Pro Juventute-zegels, welke nog verschijnen moeten, 
reeds opgenomen. Het gewicht voor den albumbezitter, het 
jaarlijksche supplement te betrekken, is in de belanghebbende 
kringen steeds duidelijker en vanzelf sprekender geworden. 
Desniettemin wijzen wij er nogmaals uitdrukkelijk op, dat 
slechts bij regelmatige aanschaffing der supplementen voor 
een volledige aanvulling der album? kan worden ingestaan. 

KA-BE SUPPLEMENTEN EN ALBUMS. 
NIEUWE DRUK 1934. 

De Ka-Be supplementen zijn weer verschenen, doch dit 
jaar een paar weken later dan gewoonlijk. De reden hiervan 
is, dat zooveel mogelijk de allerlaatste nieuwtjes nog zijn kun
nen worden opgenomen. Het resultaat is echter wel wat wach
ten waard geweest, want tot op den dag van verschijnen zijn 
de supplementen bijgewerkt. Onder meer noemen wiJ van het 
Nederland en Koloniën-album de afbeeldingen der nieuwe 
Nederlandsche weldadigheidszegels, alsook het z.g. „Asjes-
zegel". Ned.-Indië serie nieuwe koningin-teekening, weldadig
heidszegels en nieuwe opdrukken. luchtpostzegels, en van 
Curacao o.a. de nieuw uit te geven jubileumserie van 17 stuks. 
Op dezelfde wijze zgn ook de Europa- en geheele wereld
supplementen verzorgd. Ze zijn geheel af en maken volkomen 
aanspraak op de benaming „up to date". 

Wij bevelen deze goed gerenommeerde albums een ieder ten 
volle aan. Voor prijzen en verdere inlichtingen verwijzen wij 
naar de in dit nummer voorkomende advertentie. 

SCHAUBEK'S DUITSCHE 
PHILATELISTENKALENDER 1934. 

Een almanak voor den postzegelverzamelaar! In bijzonder 
smaakvolle uitvoering ligt dit nieuwtje uit de Schaubek-
uitgeverij voor ons. Ruim 120 bladzijden groot, in linnen band, 
bevat dit boekje, behalve een kalender, versierd met de af
beeldingen der eerste postzegeluitgiften van oud-Duitschland 
in alfabetische volgorde, 12 bijzonder belangrijke opstellen. We 
vermelden o.a. de belangrijke feestrede bij de opening der 
postzegeltentoonstelling in Aschersleben, het artikel over het 
postwezen in de Duitsche Koloniën, over Duitsche inflatie
zegels, over Duitsche scheeps- en zeepoststempels, over Duit
sche vierzijdige prentbriefkaarten, over het verzamelen door 
de jeugd, enz. Het fraaie boekje wordt versierd door een spe
ciaal voor dit doel door Ludwig Hesshaimer geschilderde titel-
plaat „Oude en nieuwe tijd". Lijsten ter noteering van het 
behoudene uit zichtzendingen en een inkoopslijstje maken den 
kalender tot een werkelijk nuttig voorwerp ten gebruike van 
iederen postzegelverzamelaar. 

's-Gravenhage, 26 October 1933. 
Den heer hoofdredacteur van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie, Maastricht. 
Zeer geachte heer. 

Afgezien van het zeer juist gestelde onderschrift van de 
redactie onder het ingezonden stuk van „Een Philatelist", 
waarin de geachte inzender zijn critiek ten beste geeft over 
de prijsbepaling van don speciaalcatalogus, zou ik gaarne 
hierop een kort antwoord willen geven. 

In de eerste plaats worden catalogus-prijzen dusdanig vast
gesteld, dat daarop in den handel eenige korting gegeven kan 
worden. In vergelijking met andere dergelijke catalogi zal 
deze korting op den handelarencatalogus het minst groot 
blijken te zijn. De door de commissie vastgestelde prijzen zijn 
vooral wat betreft zeldzame typen en afwijkingen, bepaald 

naar hun werkelijke relatieve waarde, doch alle prijzen zijn 
voor onberispelijke exemplaren bedoeld. 

Wat verder de vergelijking aangaat tusschen veiling
opbrengst en catalogusprijs, deze gaat in dit geval geheel 
mank en is misleidend, alleen al om het feit, dat de kwaliteit 
van de aangegeven zegels niet vermeld wordt, evenmin als de 
veiling, waar deze zegels verkocht zijn geworden. Ik betwijfel 
het zeer of alle door inzender vermelde zegels aanspraak mo
gen maken op de beschrijving van onberispelijk pracht-
exemplaar. Alleen bij overlegging van bewijsstukken zal dit 
behoorlijk beoordeeld kunnen worden. Op de kwaliteit der 
zegels komt het juist aan! Opbrengstprijzen van willekeurige 
veilingen zijn niet de juiste maatstaf, waaraan een speciaal
catalogus getoetst mag worden. 

Hoogachtend, 
S. KEISER, 

Voorzitter van de commissie van samenstelling. 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE AMSTERDAM VAN 6-9 SEPTEMBER 1934 IN HET 
FEESTGEBOUW BELLEVUE TER GELEGENHEID 

VAN HET 50-JARIG BESTAAN DER • 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Het uitvoerend comité bestaat uit de beeren. 
L. van Essen, voorzitter, Hilversum; 
Jb. Cloeck, secretaris. Oranjelaan 6, Hilversum; 
J. F. van Strijen, penningmeester, Carel Reinierskade 15, 

's-Gravenhage, giro 57661. 
Verzamelaars, is het wel noodig u op te wekken tot deel

neming aan deze tentoonstelling? Wie uwer zal achter willen 
blijven om haar te doen slagen? Bereidt u daarom thans reeds 
voor om goed voor den dag te kunnen konten. Er behoeft toch 
niet aan getwijfeld te worden of deze tentoonstelling van de 
oudste Nederlandsche vereeniging van postzegelverzamelaars 
zal veel belangstelling wekken in binnen- en buitenland. 

Nadere bijzonderheden volgen zoo spoedig mogelijk. 

„APEX." 
(INTERNATIONAL AIR POST EXHIBITION). 

Deze wordt van 7-12 Mei 1934 gehouden te Londen. De or
ganisatie staat onder leiding van den bekenden Engelschen 
philatelist-publicist Fred. J. Melville, 10a Ardbeg Road, 
Londen, S. E. 24. 

Een groot deel der kosten hoopt men te kunnen bestrijder 
uit vrijwillige bijdragen, te zenden aan bovengenoemd adres, 
waar men voorts alle gewenschte inlichtingen kan verkrijgen. 

Verschillende bekende verzamelaars en penvoerders op phi
latelistisch gebied hebben bereids zitting genomen in het 
eere-comité. Een bijzonder comité van vliegers is gevormd; 
tot de meest bekende behooren Charles Kingsford Smith. 
Keith Macpherson Smith en de vlieger-luitenant H. Stain-
forth. houder van het wereld-snelheidsrecord. 

Wij komen ten spoedigste op deze philatelistische gebeur
tenis terug. 

WIPA 1933. 
Het uitvoerend comité dezer tentoonstelling, welke reeds 

weder eenige maanden tot het verleden behoort, verzoekt de 
aandacht onzer lezers te vestigen op het volgende. 

De liquidatie is in vollen gang; toch zal het nog wel eenige 
maanden duren voor alles afgewikkeld is. Binnenkort ver
schijnt nog een gedenkschrift, rijk geïllustreerd, met alle bij
zonderheden over deze tentoonstelling. Bestellingen daarop 
kunnen thans i'eeds worden gedaan bij de „Geschäftsstelle 
der Wipa", Wien I, Wallnerstrasse 6. De prijs is 2,50 schilling 
franco. 
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De medailles enz. zijn reeds grootendeels gereed en ver
zonden; de rest volgt ten spoedigste. 

De Wipa-Mercurius-zegels (in 9 kleuren) zijn nog verkrijg
baar (vel van 16 stuks a 0,50 schilling). 

Wat het financieele gedeelte betreft, vast staat reeds, dat 
er een overschot zal zijn, waardooi het garantiefonds met 
20 ''T vermeerdering terugbetaald kan worden. 

DE COLLECTIE HIND ONDER DEN HAMER. 
In het April-nummer van 1333 

deelden wj het een en ander 
mede over deze wereldberoemde 
verzameling. 

De philatelistische nalaten
schap v̂ an dezen Amerikaan zal 
geveild worden in een reeks van 
zittingen, waarvan de eerste 
plaats vinden van 20 tot 24 de
zer te New-York. 

Onder den hamer komen in 
deze eerste veiling uitsluitend 
de zegels der Geconfedereerde 
en Vereenigde Staten, w.o. de 
zeldzaamste postmasterzegels. 

Op de tweede veiling, in het begin van 1934, komen aan de 
beurt Engeland en de Britsche Koloniën. 

Op de derde, in het najaar van 1934, verschillende Euro-
peesche landen, als Spanje, Frankrijk, Rumenië, Zwitserland, 
Oud-Duitschland en Oud-Italié. 

De daarop volgende veilingen vinden eerst plaats in 1935; 
zij zullen omvatten de zegels der 20e eeuw, alsmede de spe
ciaal-verzamelingen Hawai, Afghanistan, Philippijnen, enz. 

Wij hopen t.z.t. het een en ander van het verloop dier 
veilingen te kunnen mededeelen. 

Andorra. 

mg p 
Van Venairielaars 

er Handelaren. 

WiJ maken de verzamelaars er op attent, 
dat er den laatsten tijd groote hoeveelheden 
Fransche en Spaansche zegels in omloop 
zijn met valsche opdrukken „Correos An
dorra" en „Andorre". De opdrukken zijn 
zeer goed nagemaakt op gebruikte zegels 
en worden buitengewoon goedkoop aange
boden. Doordat er echter ineens zooveel 
aan de markt kwamen, terwijl Andorra toch 
slechts een zeer gering postvervoer heeft, 
is een en ander ontdekt. De valsche op
druk is uiterst moeilijk van den echten te 
onderscheiden, terwijl uitsluitend zegels 

•gebruikt zijn die een lichte afstempeling in een der hoeken 
hadden. Van de bekende co^trole „opdruk over poststempel" 
kan men dus geen gebruik maken. In Andorra gebruikt men 
echter steeds een duidelijk scherp stempel „Andorra la 
Vieille''. Men koope deze zegels dus uitsluitend in gebruikten 
staat wanneer het stempel — Andorra la Vieille — duidelijk 
over het geheele zegel zichtbaar is. 

Auf der Heide's Postzegelhandel 

België. 
De heer P. G. Melsert te 's-Gravenhage meldt ons: 
Uit België ontving ik (waarschijnlijk afkomstig van pro-

fesseur Lemmens!) van een te goeder trouw zijnde relatie, 
valsch: België nr. 122 (per 10-tal!) gestempeld (3 verschil
lende stempelsoorten!). Kleur te flets, doffe druk. 

Litauen. 
Postzegelvervalsching op groote schaal! 
Bij de Litausche posterijen zijn onregelmatigheden met post

zegels gepleegd, waardoor de staatskas voor ongeveer vijf 
millioen lit (ƒ 1.260.000) is benadeeld. 

De daders vervalschten zeldzame verzamelexemplaren, sta
len echte postzegels en vervingen die door uitstekend nage
maakte valsche. De echte postzegels werden dan aan eenige 
groote bedrijven verkocht, soms belangrijk onder de nominale 
waarde. 

De directeur der Litausche posterijen, Stuoga, en andere 
hooge postambtenaren te Kowno en Memel zijn bij de affaire 
betrokken en zijn gearresteerd, de directeur van het telegraaf-
kantoor te Memel, Varanka, pleegde zelfmoord vóór men tot 
zijn arrestatie kon overgaan. Bij een zwager van den gearres
teerden directeur Stuoga, den luitenant-vlieger Jablonski, 
werd bij een huiszoeking een kist met echte postzegels ter 
waarde van een millioen lit gevonden. 

Het onderzoek is nog niet beëindigd, zoodat men nog meer 
verrassende onthullingen verwacht. 

Rumenië. 
Aan den heer Melsert danken wij bovendien het volgende 

inzake Rumeensche vervalschingen: 
Ongevraagd zijn mij (en anderen) door S. Waxman, Buca-

rest (noemt zich ook Feldman), vele vervalschingen van Ru
menië toegezonden, vrij tot zeer gevaarlijk voor gemiddelde 
verzamelaars, en wel de volgende soorten, zoowel gestempeld 
als „postfrisch" (!): Yvert nrs. 90-94, 137-151, 200-202, 
154-155 en 231; porto's 1-14, 28a, 29a, 30a, 32; een en ander 
per 5 ä 10 stuks of series. 

Druk, kleur en tanding verschillen van de echte, echter 
dikwijls zeer weinig, zoodat voorzichtigheid met bovenge
noemde zegels zeer is aan te bevelen. 

TE KOOP GEVRAAGD 

Falsificaten-Album van Fournier, 
alleen in prima staat. — Prijsopgave aan 

J. DORRESTEIN, 
P. K. PAGAR ALAM (SUMATRA) (343) 

i:ii:Xi:^t^i:;Xif:XSX^^ 

Postzegels. 
P DE ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN, te 'S-GRAVENHAGE, zal op g 3 

t5ci:K^ VRIJDAG 15 DECEMBER 1933, des namiddags te 2 uur, in het gebouw van het Hoofd- rÄ:r«5 
t;Ä3KÄJ bestuur der Posterijen, T. en T., aldaar, Kortenaerkade, bij inschrijving verkoopen: tViSKÄJ 

I I Gebruikte Frankeer- en Portzegels. | | 
g R Notitiën zijn gratis aan dat gebouw verkrijgbaar. (342) g g 



224 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

NEEMT EEN ABONNEMENT OP ONZEN NIEUWIGHEDEN-DIENST. 
wij leveren U de nieuw uitgekomen zegels, ook alleen van die landen, welke U interesseeren, tegen UITERST BILLIJKE PRIJZEN! 
BEDENKT WEL: 

De nieuwe uitgifte van heden is wellicht de zeldzaamheid van morgen! 
Hier zijn legio voorbeelden van aan te halen, ook van nieuwigheden van den laatsten tijd (Oostenrijk Katholieken-dag en »Wipa«-zegels, 
IJsland Balbo-serie, New-Foundland Balbo-zegel $ 4,50, ItaHë Vliegpost No. 25 L. 7,70 enz.) 

Bestelt Uw albums en philatelistische artikelen bij onze firma. 
Wij hebben hierin de uitgebreidste sorteering. Van de YVERT-, KA-BE-, SCHAUBEK- en SCHWANEBERGER-albums zijn juist de 
nieuwe uitgaven 1 9 3 4 verschenen! Vraagt toezending van uitgebreide prijscouranten! 

Vraagt onze uitgebreide en billijk geprijsde zichtzendingen! 
Van elk gewenscht land zenden wij fraaie zichtzendingen tegen opgave van referenties! 

A U F D E R H E I D E ' S P O S T Z E G E L H A N D E L , (Agemen voor de firma Yvert & Cie., Amien^ö 

HILVERSUM, Postbus L Filiaal: AMSTERDAM, Gravenstraat 17. (242) 

PRIJZEN DER „KA-BE" AANVULLINGEN 1934. 
4, 7 en 8. 
18. 
19. 
28/38. 
29/39. 
10. 
412/418. 
410/415. 
411/416. 
214/221. 
215/222. 
1741/2741. 
2841/3841. 
2841/3841. 
2841/3841. 
1721/2721. 
2821/3821. 
2821/3821. 
2821/3821. 
1341. 
1441/1443. 
1121. 

Reform geheele wereld 
Europa 
Buiten E u r o p a 
Europa 
Buiten Europa 
Geheele wereld 
Geheele wereld 
Europa 
Buiten Europa 
Europa 
Buiten Europa 
Europa 
Afr ika 
Amer ika 
Azië-Austra l ië 

Afr ika 
Amer ika 
Azië-Aust ra l ië 
Duitschland 
Duitschland en Koloniën 
Duitschland en Koloniën 

A a n t a l bladen. 
27 
36 
45 
36 
45 
81 
91 
37 
55 
37 
55 
48 
41 
48 
47 
48 
41 
48 
47 

3 
6 

17 

\iCD-r 

f 1,— 
- 1,50 
- 1,75 
- 1,75 
- 2,15 
- 3,90 
- 4,25 
- 2 , -
- 2.25 
- 2,25 
- 3,50 
- 2,75 
- 2,40 
- 2,75 
- 2,75 
- 3,35 
- 2,85 
- 3,35 
- 3,35 
- 0,20 
- 0,40 
- 1,35 

1 
1122/1123. 
1521. 
3131. 
6111. 
3521. 
4521. 
15511. 
20511. 
192/292. 
592/692. 
392/492. 
791. 
891. Buiten 
641 H . 
621 H. 
421/321 
311/211 
621 H S . 
421/321 
311/211 
421/321 
311/211 

5 T F M P'i 

H. 
H. 

Aan ta l bladen. 
Duitschland en Koloniën 
Duitschland en Koloniën 
Duitschland en Koloniën 
Duitschland en Koloniën 
Europa zonder Duitschland 
Europa 
Europa 
Europa 
Europa Luchtpost 
Buiten Europa Luchtpos t 
Geheele wereld Luchtpost 
Europa Luchtpos t 
Europa Luchtpost 
Nederland en Koloniën 
Nederland en Koloniën 
Nederland en Koloniën 
Nederland en Koloniën 
Nederland en Koloniën 

H S . Nederland en Koloniën 
HS 
S. 
S. 

. Nederland en Koloniën 
Zwitserland 
Zwitserland 

P A 

6 
6 

17 
17 
65 
71 
65 
71 
32 
34 
66 
32 
34 
13 
15 
15 
15 
24 
24 
24 

1 
1 

ƒ 0,55 
- 0,55 
- 2,75 
- 4,75 
- 3,35 
- 4,35 
-U — 
-14 ,— 
- 2,75 
- 2,75 
- 5,50 
- 8,— 
- 8,— 
- 1 , -
- 1,50 
- 1,50 
- 4,25 
- 2,50 
- 2,50 
- 7,— 
- 0,20 
- 0,50 

Voor zendingen naar Oost- en West-lndië bedragen de verzendkosten, enz. circa 20%. 

Nieuw prospectus, bevattende volledige beschrijving van „Ka-Be"-Albums en alle 
philatelistische benoodigdheden, is gratis overal verkrijgbaar. 

Vele tevredenheidsbetuigingen van handelaren en verzamelaars ter inzage. 

FABRIEK DER „KA-BE P O S T Z E G E L A L B U M S EN 
ALLE PHILATELrSTISCHE B E N O O D I G D H E D E N , 

ASCHERSLEBEN. 
(333) 

N.V. PAUL KOCH, 

file:///iCD-r

