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105e POSTZEGELVEIlINfi 
Donderdag 25 Januari, 7.15 uur: 

NEDERLAND EN KOLONIEN; 
Vrijdag 26 Januari, 7.15 uur: 

EUROPA EN OVERZEE; 
Zaterdag 27 Januari, 2.15 uur: 

RESTANTEN; 
te 'sGravenhage, Hotel Victoria, Spuistraat. 

De laatste zitting is zeer belangrijk en 
bevat ruim 300 kavels: 

VERZAMELINGEN EUROPA, OVER

ZEE, ENGELSCHE EN FRANSCHE KOLO

NIEN, NEDERLAND EN KOLONIEN; 
BOEKJES, STOCKBOEKJES, DIVER

SEN, ENZ.; 
PRACHTIGE AFDEELING RESTAN

TEN PER LAND ! 
Vraagt p. o. den zooeven verschenen cata

logus. 
Volgende veiling (106e) eind FEBRUARI. 

J.K, RIETDIJK, Den Haag, 
LANGE POTEN 15a. 

(182) 

Belangrijke 
Postzegelveiling 

te AMSTERDAM, op Maandag 5 en Dinsdag 
6 Februari 1934. 

Onder den hamer zullen worden gebracht: 
FRANSCHE KOLONIEN, 
ENGELSCHE KOLONIEN, 
VEREENIGDE STATEN VAN N.A., 
OVERZEESCHE STATEN, 
NEDERLAND EN KOLONIEN en 
RESTANTVERZAMELINGEN. 
Voor serieuze gegadigden is de geïUus

treerde catalogus gratis verkrijgbaar. 
Voor volgende veilingen kan steeds goed 

materiaal worden ingezonden. Op belangrijke 
inzendingen wordt desverlangd voorschot ver

strekt. 
Onze vele internationale relaties waar

borgen U een goede opbrengst. 

i.V. UeUers Postzepelliandel 
onder Directie van P. J. HEKKER, 
beëedigd Makelaar en Taxateur. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON 33324. — POSTGIRO 21278. 

(374) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS  ROTTERDAM 



Wij geven hiermede kennis, dat de Heer M. van de Werke, met ingang 
van heden, als Directeur onzer Maatschappij ontslagen is, en derhalve 
diens handteekening voor onze Maatschappij niet langer verbindend. 
Wij hebben thans den Heer R. BOEKEMA, tot dusver Organisator 
onzer Veilingen, met de geheele leiding van ons bedrijf belast. Door 
jarenlange ervaring bij één der eerste Wereldfirma's onzer branche in 
Berlijn, zijn wij overtuigd, U thans een eerste klasse zaakk^ndige bediening 
te kunnen verzekeren. 
Voor onze Veiling van eind Februari kunnen inzendingen, 

mits tijdig gezonden, nog worden aangenomen, 
Rotterdam, 22 December 1933. IP@SÏÏIi©ilL€iM'iri^A[Lll I^.V. 
Telefoon 11017, Postbus 876. Coolsinflel 63, t.o. BoofdpostkantooL 
VEILINGEN - ZICHTZENDING - TAXATIES - ADVIEZEN. 

(359) 

postzegelhandel p . BoOflerdÜk, 
MOLENSTRAAT 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. 302-321, 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.-INDIE, 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 
Prijslijst van postzegelpakketten en alle benoodigdheden op 
aanvraag gratis verkrijgbaar. Bestellingen boven ƒ 10 franco. 
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G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25,  DEN HAAG. 
TELEFOON 112438. GIRO 4 2 6 2 . 
In en verkoop van postzegels. 

> G r o o t s t e s o r t e e r i n g hier te lande. 
ZICHTZENDINGEN ook volgens MANCOLIJST. 

Prima kwaliteit. Billijke prijzen. 

Indien gij nog niet in liet bezit zijt van onze 
BUITENGEWONE FOTOAANBIEDING, 
zuilen wij U deze, op aanvrage, gaarne 

toezenden. 
Deze aanbieding is inderdaad iets bijzonders! 

l^iCiLÄlMli«^ 
CURACAO. 
Luchtpostserie 1929, 3 stuks compleet, 
ongebruikt (met garantiestempel) f 10,50. 

Wij wenschen onzen geachten begunstigers en 
vrienden een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. 

(370) 
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ABONNEIVIENTSPRIJS 
(bü vooruitbetaling): 

Nederland en Koloniën, 
per jaar, franco p. post ƒ 5,— 

Buitenland, 
per jaar, franco p. post ƒ 6,— 
Afzonderlijke nummers ƒ 0,50 

Gratis 
voor de leden der aangesloten 

Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 21 VEREENIGINGEN. 
— BEKROOND OP 26 TENTOONSTELLINGEN. — 

13e Jaargang. Breda, 16 Januari 1934. Nr. 1. (145). 

ADVERTENTIEN 
(bü vooruitbetaling): 

1/1 pagina . . 
1/2 „ 
1/3 „ 
1/4 „ 
1/6 „ 
1/8 „ 
1/9 „ 
1/12 „ 
1/16 „ 
1/18 „ 

ƒ30,— 
- 17,50 
- 12,60 
-10,— 
- 7,50 
- 6,— 

. - 5,50 
- 4,50 
- 4,— 
- 3,— 

Bi) 3-, 6-, 12-maal plaatsing 
5, 10, 15 "/ 1 reductie. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redacuoneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, j . D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
Maastricht; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
en mr, G. W, A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G. Zwolle, Noorder Amstellaan 209-lU, Amsterdam, en buitenlandsche poststukken 
aan J J. Stieltjes, Koningmnegracht 140, 's-Gravenhage. Afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein 25r, Haarlem. Frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage. 

Eerelid der Redactie; H J. Spitzen. 
Vaste medewerkers: H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bölian, ir G. van Caspel, W. P. Costerus, 

L. van Essen, M. J. baronesse van Heerdt-Kolfï, J. A. Kästeln, K. E. König, J. G. Millaard, 
mr. J. H. van Peursem, Leon de Raaij. 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van aboimement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereen igingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 37183. 

E E N WEG, E E N DOEL. 
Er is een Arabisch spreekwoord, dat zegt: al blaffen de 

honden, de karavaan trekt verder. Hier een beeldspraak, die 
aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat en waarbij de 
mediteerende oosterling zijn gedachten nu eens niet omgeven 
heeft door een waas van geheimzinnigheid, alleen te ont
sluieren door ingewijden en schriftgeleerden. Dat de Oos-
tersche broeders daar anders een handje van hebben, bewijst 
ons, Philatelisten, b.v. de herdenkingsserie, in 1895 door China 
uitgegeven. Het vormt een studie op zich zelve om er achter 
te komen, wat de daarop weergegeven letters en teekeningen 
nu precies beduiden. 

Keeren wiJ terug tot de karavaan, die onwrikbaar aftrekt 
op het gestelde doel en zich daarbij van het spektakel der 
blaffende en jankende honden niets aantrekt. Allen, mensch 
en lastdier, weten, dat, na eenigen tijd, na het verlaten van 
stad of dorp, het gebas der honden tot rust komt en dat deze 
hinderlijke begeleiding van zelf ophoudt, wanneer het besef 
tot het onwelluidend viervoetig koor is doorgedrongen, dat de 
stoet van mannen, ruiters en kameelen toch onverstoorbaar 
verder schrijdt. 

Dit alles kwam ons in den zin, toen de rust van den oude
jaarsavond tot overpeinzing en mijmering bracht. In gedach
ten passeerde het wel en wee van het Maandblad in het af-
geloopen jaar de revue. Veel heeft zich voorgedaan, dat tot 
dankbaarheid en tevredenheid stemt. Dankbaarheid voor den 
van tal van zijden ondervonden steun om den inhoud van het 
Maandblad zoo aantrekkelijk en leerzaam mogelijk te maken, 
om den lezer te dienen met voorlichting, raad en bijstand. En 
ook tot eenige, ziJ het bescheiden tevredenheid, wanneer'we 
nagaan wat het blad in 1933 zijn lezers heeft gebracht. Arti
kelen over verschillende onderwerpen, bü de keuze waarvan 
steeds de leidende gedachte heeft voorgezeten, zooveel moge
lijk „elk wat wils" te brengen. Immers, de philatelic is een 
wereld-omvattend begrip; haar universaliteit wordt geweld 
aangedaan, wanneer men opzettelijk of noodgedwongen haar 
terrein inperkt. 

Dit is dan ook de leidende gedachte b.v. bij de rubriek 
„Nieuwe uitgiften". Hier geen willekeur wat wel, wat niet 
vermeld dient te worden; voor den „nieuwtjes-chroniqueur" 
mag het er niets toe doen of een zegel verschijnt in Salvador 
of in Albanië, in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika of 
in Ned. Oost-Indië. De belangstelling van den individueelen 
lezer bepaalt voor elk geval de meerdere of mindere belang
rijkheid der melding. 

Deze zelfde gedachte komt ook tot uiting bij den overigen 
inhoud. Behalve tal van artikelen over Nederland en de Over-
zeesche Gewesten, de maandelijksche rubrieken voor den ver
zamelaar van poststukken, afstempelingen, enz., werden aan 
de zegels van andere landen meerdere belangrt'ke artikelen 
gewijd, terwijl daarnaast getracht werd de „opvoeding" der 
verzamelaars te dienen door pennevruchten van algemeene 
strekking. Aan allen, die de redactie hierbij steimden, onzen 
hartelijken dank. 

Niet geheel te verwonderen is dus, dat bü de meditatie op 

den laatsten avond van het scheidende jaar de gedachte op
kwam aan die onverzetteHjk voortschrüdende karavaan. Im
mers, het Nederlandsch Maandblad weet reeds 12 jaren lang, 
wat zijn doelstelling is: het brengen van een algemeen phila
telistisch tydschrift, gegrondvest op het juiste principe, van 
en voor verzamelaars met inachtneming van de belangen van 
den bonafiden postzegelhandel. 

Er zün in de philatelistische wereld verschillende soorten 
van postzegelkundige bladen, welke onder te verdeelen zün 
in drie hoofdcategorieën: huis-organen, tüdschriften in ex
ploitatie door een uitgever en verzamelaarsbladen. Tot de 
eerstgenoemde behooren die van de grootste postzegelfirma's, 
die zich de hooge kosten van een dergeHjke uitgaaf getroosten 
omdat deze voor haar een reclame-middel is. De groote moei-
lükheid, waarvoor deze huisorganen dikwerf geplaatst wor
den, is het betrachten van objectiviteit, wanneer het er om 
gaat iets naar waarde te bespreken wat afkomstig is van een 
concurrent. Wü weten niet of het de sportieve geest van den 
Brit is, die zich hierby' niet verloochent, maar een feit is het, 
dat de Engelsche huisorganen in dit opzicht zeer gunstig af
steken bü vele andere. Wanneer men b.v. in een Duitsch huis-
orgaan ziet hoe weinig of in 't geheel geen notitie wordt ge
nomen van het onderzoekingswerk van een concurrent, hoe de 
uitgever van een dergelyk orgaan zün lezers, wier belangen 
hü zegt te dienen, liever onwetend Iaat van belangrüke ont
dekkingen of geschriften dan op het verdiensteHjk werk van 
een concurrent de aandacht te vestigen, dan is daarmeda de 
vinger gelegd op een wonde plek. Welke goede tydschriften 
er dan ook onder deze huisorganen mogen schuilen, in het 
algemeen is het werkelyk verzamelaarsbelang daarmede niet 
volledig gediend. 

De tweede categorie van tydschriften, waaronder zeer goede 
zün, kan aan het euvel Hjden, dat de exploitanten te veel af-
hankelük worden van de adverteerders, waardoor het~ ver
zamelaarsbelang kan worden geschaad. De uitgever voelt zich 
als zakenman min of meer verplicht het nuttig effect, uitge
rekend in geld, zooveel mogelyk op te voeren. Ook hier kun
nen de belangen van de verzamelaars in botsing komen met 
die van den exploitant-uitgever. De voorbeelden liggen voor 
het grypen, dat in verschillende van dergelyke bladen in het 
buitenland, ruil- of verkoopadvertenties voorkomen, waardoor 
de arglooze verzamelaar ernstig kan worden benadeeld. 

Nederland is een van de weinige landen, die een postzegel
blad uitgeven, waarbü de hierboven geteekende klippen om
zeild worden. In een zuiver verzamelaarsblad, waarin — het 
behoeft eigenlijk niet te worden herhaald — de bonafide 
handelaar van harte welkom geheeten wordt, kan elke objec
tieve meening of beoordeeling tot haar recht komen, zonder 
dat de schryvers naar rechts of naar links behoeven te kyken, 
bevreesd als zy mochten zün voor de kans op bevoordeeling 
van een mede-handelaar, of het misnoegen op te wekken van 
weinig betrouwbare adverteerders. 

Het verzamelaars-orgaan is — dit zal den lezer naar wy 
hopen thans duidelyk zyn — voor alles een o n a f h a n k e 
l i j k blad, een eigenschap, die door verzamelaars niet hoog 
genoeg kan worden gewaardeerd. 
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Het is dan ook met een gevoel van dankbaarheid, dat wij ge
denken hoe in de achter ons liggende jaren de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars en de toenmalige op
richters van Het Philatelistisch Maandblad in hun bladen den 
grondslag hebben gelegd voor deze onafhankelijkheid en dat 
bij de fusie dezer tijdschriften tot het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie, dit groot verzamelaars-belang voort
durend in het oog werd gehouden. 

Verzamelaars-belang; nog steeds wordt dit gediend door 
het Maandblad. Weet de lezer wel, dat de toetreding van 
kleine vereenigmgen met een minimaal aantal leden voor het 
Maandblad eerder geldelijk na- dan voordeel beteekent? En 
toch worden dergelijke kleine vereenigingen welkom geheeten, 
hoewel van klinkende winst geen sprake is. Doch het principe 
wordt hoog gehouden, dat goede voorlichting van de mede
verzamelaars eerste en laatste gebod is, ook al gaat dit ge
paard met eenige financieele opoffering voor de groote 
vereenigingen. 

Nu wij toch aangeland zijn op het terrein der financiën, 
willen wij nog eens onder de aandacht brengen, dat de prijs 
van het Maandblad geen beletsel behoeft te zijn voor aan
sluiting. In de bekende groot-formaat bladzijde bracht het 
Maandblad den lezer over het afgeloopen jaar 244 bladzijden 
p h i l a t e l i s t i s c h nieuws en 126 pagina's vereenigings-
mededeelingen en advertentiën. Een jaargang dus van 370 
bladzijden! 

De prijs per jaargang voor de leden der aangesloten ver
eenigingen blijft over 1933 nog beduidend beneden de ƒ 2,50. 
Verdere commentaar achten wij overbodig. Wij willen er 
alleen nog op wijzen, dat elke bate uit de advertentiën, abon
nementen, enz. ten goede komt aan alle aangesloten vereeni
gingen, dus aan de lezers zelf. De Raad van Beheer, samen
gesteld uit, vertrouwensmannen van a l l e aangesloten ver
eenigingen, waakt voor de behartiging der belangen van de 
leden der vereenigingen, wier afgevaardigden zij zijn. 

Wij zwijgen nu maar over de „goodwill", die schuilt in het 
bezit van een blad, dat in zijn tegenwoordigen vorm reeds 
meer dan 12 jaren naar beste weten en kunnen de belangen 
der verzamelaars van meer dan 20 vereenigingen dient, in 
het bezit van een zeer uitgebreid illustratiemateriaal, dat 
voortdurend wordt uitgebreid en in den grooten voorraad 
vakliteratuur. 

Zooals met zoovele vergelijkingen het geval is, gaat ook die 
van karavaan met Maandblad niet geheel op. Blaffende hon
den, die den gang van het blad trachten te verhinderen, 
kennen wij niet in voldoende mate om daaraan veel aandacht 
te schenken. Doch op één punt, en dat is de hoofdzaak, kan de 
vergelijking, welke ons al mediteerend op den jongsten Sil-
vesteravond in gedachte kwam, toch wel dienen: 

Het ononderbroken gezamenlijk optrekken van alle ver
zamelaars langs één weg naar één doel, naar de waarachtige 
behartiging van ons aller belang als Philatelisten. 

Wij mogen eindigen met de opwekking, den verzamelaars 
vertrouwd en voorkomende op de 2 mark van Duitschland 
uit het jaar 1900: 

Seid einig, einig, einig! 
V. B. 

BASUTOLAND. 

Uït^ifleïi 
N.B. De afbeeldingen der zegels z\jn steeds op ware 

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

AUSTRALIË. 
Onderstaande waarden der koerseerende frankeerzegels 

werden voorzien van de perforatie W A om als dienstzegels 
te worden benut in West-Australië: 

2 pence, karmijn. 
5 „ geelbruin. 
6 „ bruinrood. 

De twee eerste waarden in het koningstype, de laatste m 
de vogelteekening. 

Frankeerzegels in nevenstaande tee-
kening, landschap met daarboven in 
medaillon de kop van den Engelschen 
koning: 

Yï penny, groen. 
1 „ karmijn. 
2 pence, lilarose. 
3 „ ultramaryn. 
4 „ grijs. 
6 ,, bruingeel. 
1 shilling, oranjerood. 
2 sh. 6 p., donkerbruin, 

shilling, violet. 
olijfgroen. 

5 
10 

Het landschap geeft een rivier weer met beigen in het ver
schiet; op den voorgrond een kaaiman. 

Het papier draagt het meervoudig watermerk in siei schrift 
BRAZILIË. 

Frankeerzegels in nieu\*e teekening, 
volgens afbeelding, papier met het 
koerseerend watermerk: 

200 reis, rood. 
200 „ violet. 

DUITSCHLAND. 
Ter herinnering aan het 10-jarig bestaan der „Nothilfe" 

verschenen de weldadigheidszegels van 1924 aanéén gedi-uki 
op een speciaal velletje met breede witte randen. De zegels zijn 
voorzien van den zwarten opdruk 1923-1933. Aldus zijn ie 
melden: 

5-1-15 pfennig, groen. 
lO-t-30 „ rood. 
20-i-60 „ blauw. 
504-150 „ roodbruin. 

De zegels zijn gedrukt op papier met het watermerk haken
kruis, terwijl in de witte randen van het velletje het water
merk „10 Jahre Deutsche Nothilfe 1923-1933" te lezen is. 

Zij zijn geldig voor frankeering in het binnen- en buiten-
landsch verkeer; voor het velletje wordt 10 pf. extra gerekend. 

In het Hindenburg-type, eveneens op papier met het water
merk hakenkruis, is te melden de frankeerzegel: 

1 pfennig, zwart. 
Deze lage waarde werd uitgegeven o. m. op verzoek der 

Handelskamers als aanvullingswaarde op andere, bv. 12-)-12-|-l 
= 25 pf. 

EGYPTE. 
Luchtpostzegels, uitgegeven ter gelegenheid van het te 

Cairo van 20 tot 30 December j.1. gehouden luchtvaartcongrea: 
5 millièmes, geelbruin. 

10 „ violet. 
13 „ oranjerood. 
15 „ bruin. 
20 „ blauw. 

Op de twee eerste waarden is een gewone vliegmachine af
gebeeld; op de twee volgende een watervliegtuig en op de 
laatste een zeppelin. 

Deze zegels, waarvan de oplaag bestaat uit 100.000 series, 
kunnen ook worden benut voor de frankeering van gewone 
stukken. 

FRANKRIJK. 

De reeds geruimen tijd in uitzicht ge
stelde frankeerzegels met de beeltenisseB 
van wijlen Briand, Doumer en Victor 
Hugo zijn thans verschenen: 

30 c , blauwgroen. (Aristide Briand). 
75 „ lila. (Paul Doumer). 

1 fr. 25 c , lilarose. (Victor Hugo), 
In het vredes-type is voorts te melden: 

65 c , bruinviolet. 
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GWALIOR. 
Dienstopdruk op koerseerend frankeerzegel in het konings

type: 
1 anna 3 p., lila. 

HAITI. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen: 

3 centimes, oranje. (Portret van president Vincent). 
5 „ groen. (Aquaduct). 

10 „ rose. (Fort). 
25 „ blauw. (Kasteel Sans Souci). 
50 „ bruin. (Milot-kapel). 
50 „ olijf. (Vallieres-batterij). 

1 gourde, donkergroen. (Citadel). 

Luchtpostzegels in groot liggend formaat, vliegtuig boven 
de citadel: 

50 centimes, oranjebruin. 
1 gourde, ultramarijn. 

LUXEMBURG. 
Weldadigheidszegels, alle volgens af

beelding, buste van graaf Hendrik VII, 
die van 1288 tot 1309 over het land re
geerde : 

1 0 + 5 centimes, lichtbruin. 
75 + 10 „ violet. 

1 fr .+25 centimes, rood. 
1% fr. + 75 centimes, bruin. 
IVi „ + 1 fr. 50 c , blauw. 

De oplaag bedraagt: voor de laagste 
waarde 150.000, voor de volgende 60.000 
en VGor de drie overige elk 50.000 stuks. 

Firma J. Voet te Rotterdam dank voor toezending. 

MALEDIVEN. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening en met het 

in het Maart-nummer 1933 beschreven watermerk: 
6 cents, rood. 

15 „ blauwgrijs. 
25 „ roodbruin. 
50 „ roodlila. 

1 rupee, donkerblauw. 
MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Onderstaande waarden der koerseerende frankeerzegels 

van Spanje werden voorzien van den diagonaal-opdruk 
„Marruecos": 

2 centimes, roodbruin. 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 

, bruinzwart. 
, groen. 
, grijsgroen. 
, donkerviolet. 
, bruinrood. 
, rood. 
, blauw. 
, oranjerood. 

1 peseta, donkergrijs. 
MEXICO. 
Dienstopdruk „Servicio Oficial" op luchtpostzegel van 

1927-1928: 
50 centavos, blauw en karmijn. (Yvert nr. 4). 

NICARAGUA. 
Het Bulletin Mensuel meldt de volgende luchtpostzegels, 

verkregen door den opdruk „Correo Aéreo Interior" en waarde 
op onderstaande frankeerzegels der uitgifte 1922-1931: 

0.01 op 2 centavos, groen. 
0.02 „ 3 „ grijsgroen. 
0.03 „ 4 „ karmijn. 
0.04 „ 5 „ lichtblauw. 
0.05 „ 6 < „ blauw. 
0.06 „ 10 „ bruinzwart. 
0.08 „ 15 „ bruin. 
0.16 „ 20 „ lichtbruin. 
0.24 „ 25 „ oranjerood. 
0.25 „ 25 „ oranje. 
0.32 „ 50 „ violet. 
0.40 „ 50 „ groen. 
0.50 „ 1 colon, geel. 
1 $ „ 1 „ oranjerood. 

Volgens dezelfde bron verschenen bovendien de volgende 
dienstzegels, opdruk „Oficial" op frankeerzegels der uitgiften 
1922-1931: 

1 centavo, olijfgroen. (Yvert nr. 516). 
2 centavos, karmijn. (Yvert nr. 430). 
3 „ lichtblauw. (Yvert nr. 519). 
4 „ blauw. (Yvert nr. 521). 

Luchtpost-dienstzegels, opdruk „Correo Aéreo Oficial", op 
frankeerzegels van 1914: 

15 centavos, violet. (Yvert nr. 372). 
25 „ olijfgroen. (Postkantoor-type). 

Alle hierboven genoemde zegels dragen een handteekening 
(op twee zegels) als controlemerk. 

NIEUW-CALEDONIE. 
Ter herinnering aan den eersten luchttocht Parijs-Nouméa 

op 5 April 1932, verschenen onderstaande waarden der uit
giften 1928-1931 met den drie-regeligen opdruk „Paris-
Nouméa Première liaison aérienne 5 Avril 1932", met daar
boven een vliegtuig: 

1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 75, 
85, 90 centimes, 1, IK, IV2, IX, 2, 3, 5, 10 en 20 francs. 

De oplaag is beperkt tot 20.000 series, welke op bestelling 
te Parijs (bureau voor den verkoop van koloniale zegels) 
verkrijgbaar waren tot 22 December j.l. Het onverkochte deel 
zal worden vernietigd. 

NIEUW-ZEELAND. 
Weldadigheidszegel, groot staand formaat: 

1 + 1 penny, karmijn. 
Het papier draagt het watermerk N Z met ster. 
De teekening stelt den „weg naar gezondheid" voor. 
OOSTENRIJK. 
Weldadigheidszegels, verkregen door den opdruk „Winter

hilfe" en waarde op onderstaande zegels der uitgiften 
1925-1931: 

5 + 2 groschen, grijsgroen. (Cijfer-type). 
12 + 3 „ lichtblauw. 
24 + 6 „ oranje. 

1 schilling+ 50 groschen, vermiljoen. 
De drie laatste waarden zijn in de landschap-teekening. 

PORTUGAL (December 1933). 
Verdere opdrukken op onderstaande waarden der St. An-

tonius-zegels van 1931: 
40 centavos op 25 c , grijs en lichtgroen. 
40 „ „ 75 „ rose. 
40 „ „ 1 esc. 25, grijs en blauwgrijs. 
40 „ „ 4 „ 50, grijsviolet. 

Voorts verscheen de gebruikelijke serie met den opdruk in 
rood: kruis met het jaartal 1934, op de portvrijdom-zegels van 
1927 (Yvert nrs. 26-31). 

Te melden zijn aldus: 
40 centavos, blauwviolet. 
48 „ lilabruin. 
64 „ groen. 
75 „ donkerviolet. 
4 escudos 50, zwart op geel. 

10 „ bruin op zalmkleur. 
RUSLAND. 
Herinneringszegels (getand) aan den dood der 26 volks

commissarissen te Bakoe in 1918: 
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4 kopeken, lilabruin. (Schaumjan) (S). 
5 „ zwart. (Dshaparidse) (S). 

20 „ violet. (Een groep terechtgestelden) (L). 
35 „ helderblauw. (Monument der doeden) (L). 
40 „ rood. (Vaandelgroet door arbeider, boer en 

soldaat) (L). 
URUGUAY. 
Herinneringszegel aan den dichter Juan Zorrilla de San 

Martin: 
7 centimos, blauwzwart. 

ZWEDEN. 
Herinneringszegel volgens afbeelding, 50-

jarig bestaan der postspaarbank: 
5 ore, groen. 

De teekening is afkomstig van Einar Por-
seth, de gravure van Sven Ewert. 

Het papier draagt geen watermerk; de 
zegels zijn vervaardigd met gewone tanding 
(10) aan de vier zijden, met dezelfde tanding 
en met de tanding 13 alleen aan de vertikale 
zijden. Derhalve 8 verschillende tandingen. 

Den heer Uno Söderberg te Stockholm dank voor bericht. 
ZWITSERLAND. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, doch op 

gekrijt papier: 
50 centimes, donker- en lichtgroen. 
80 ,, grijs en lichtoranje. 
90 „ groen, rood en lichtgroen. 
2 francs, donkergrijs, rood en lichtgrijs. 

De twee eerste zijn in de Helvetia, de beide andere in de 
wapenteekening. 

Deze nieuwe druk onderscheidt zich van den tot dusverre 
gevolgden behalve door het gekrijt papier door meerdere 
scherpte en eenigszins afwijkende kleuren. 

Naar verluidt zullen de zegels geleidelijk aan van dit 
nieuwe papier worden vervaardigd. v. B. 

^ieuWc Uitgiften 
pplaajcj/fcrs,e.s.i 

BELGISCH-CONGO. 
Naar L' Echo de la Timbrologie meldt, wordt een nieuwe 

serie luchtpostzegels voorbereid in de waarden 50 centimes, 
114, 2, 3'A, 5, 15, 30 en 50 francs, alle weergevende een één
dekker in vlucht. 

BRITSCH-GUYANA. 
Binnenkoi't worden frankeerzegels verwacht in nieuwe tee

keningen, o a. met den berg Roraima en de Kaietur-water-
vallen. Voorts zullen sommige waarden beelden brengen uit 
de inheemsche industrie. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat 
in de nieuwe serie de waarden 48 en 96 cents niet meer 
worden opgenomen. 

CHILI. 
De luchtpostzegels van 1931, welke volgens het opschrift 

tot dusverre uitsluitend dienen voor de frankeering der post
stukken te vervoeren langs de nationale luchtlijnen, zullen 
worden overdrukt en dan tevens kunnen woi'den benut voor 
het internationaal verkeer. 

Vermoedelijk zullen de volgende opdrukken binnenkort 
verschijnen: 

5 en 10 centavos, overdrukt met twee vleugels. 
10 c. op 20 c , 40 c. op 50 c , 80 c. op 1 peso, 1 p. 15 c. op 

2 pesos en 1 p. 30 c. op 5 pesos. 
Te verwachten is voorts een speciale serie ter herdenking 

van het feit, dat een eeuw geleden de eerste Chileensche 
grondwet werd afgekondigd. 

CUBA. 
Het Bulletin Mensuel meldt, dat binnenkort twee speciale 

zegels zullen verschijnen ter herinnering aan het eeuwfeest 
der geboorte van dr. Carlos Pinlay. Helaas is het ons niet 
bekend welke rol deze man in de geschiedenis van zijn land 
heeft gespeeld en waai'aan hij dus te danken heeft, dat hij 
door een speciale zegeluitgifte wordt herdacht. Misschien 
weet onze medewerker, mr. Van Peursem, die als kind in huis 
is in de geschiedenis dier landen, daar wat meer van. 

DUITSCHLAND. 
Het 111. Briefmarken Journal had zich tot den minister van 

posterijen gewend met de opmerking, dat het watermerk 
hakenkruis zoo slecht zichtbaar was op de Wagner-serie. 
Hierop kreeg het blad het bescheid, dat in verband met het 
drukprocédé bij deze serie toegepast, papier moest benut 
worden, dat dit watermerk minder duidelijk toont. Bij den 
verderen aanmaak van nieuwe zegels zal echter gezorgd wor
den, dat het hakenki'uis duidelijk zichtbaar is. 

FRANKRIJK. 
De heer Van Caspel schrijft ons: 
Na het verschijnen der „La Paix"-zegels naar teekening 

van Laurens, die algemeen in Frankrijk mishaagde (de na
gebootste vrouwenfiguur van het standbeeld op de Place de 
la Republique te Parijs, maar nu linkshandig inplaats van 
rechts) heeft de Touring Club de Fi'ance, voornamelijk door 
toedoen van haar ondervoorzitter Léon Auscher, ijverig ver
zamelaar, van 9 tot 24 Juni 1933 een tentoonstelling ge
houden in haar clubgebouw te Parijs van hedendaagsche post
en weldadigheidszegels, geïllustreerde briefkaarten enz. van 
Frankrijk, maar ook voornamelijk van het buitenland, om aan 
te toonen, hoe ver de Fransche zegels, kaarten enz. in smaak
volle uitvoering bij die van andere volken ten achter staan, 
in het bijzonder bij Italië en Duitschland. 

De Touring Club heeft toen een verzoekschrift gericht tot 
den minister van posterijen, voorzien van 1880 handteeke-
ningen, betreffende verbetering der zegels van Frankrijk en 
verhooging hunner kunstwaarde. 

Hierop heeft de heer Mistier, vroeger zelf minister van 
schoone kunsten vóór hij overging naar de Rue de Grenelle, 
geantwoord, dat order gegeven is, de vernieuwing der reeks 
Fransche zegels in studie te nem.en, en dat zooveel mogelijk 
rekening gehouden zal worden met de wenken, door de 
Touring Club gegeven. 

GROOT-BRIT ANNIE. 
Op 31 December j.1. liep het contract met de firma Water-

low & Sons af voor het drukken der zegels. Met de drukkerij 
Harrison & Son is een nieuw contract voor hetzelfde doel 
aangegaan op 1 dezer. 

Zooals reeds vroeger werd bericht, zullen de zegels ver
schijnen in een nieuwe teekening, doch dit zal nog wel meer
dere maanden duren. In dien tusschentijd zorgt de drukkery 
Harrison voor den aanmaak der zegels in de thans benutte 
teekeningen en op het gebruikelijke papier. Het zou evenwel 
niet verwonderlijk zijn wanneer de Harrison-druk in kleinig
heden blijkt af te wijken van dien van Waterlow. De aandacht 
der verzamelaars wordt daarom op een en ander gevestigd. 

HAITI. 
Volgens een Reuter-bericht uit Washington hebben de V. S. 

van Noord-Amerika besloten dit eiland voortaan op land
kaarten en in publicaties aan te duiden met Hispaniola, de
zelfde benaming dus, die Columbus het in 1492 gaf. 
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De Dominikaansche republiek en Haiti zijn de twee staten, 
waarover het grondgebied van dit eiland is verdeeld. In hoe
verre deze naamsverandering van invloed zal zijn op de post
zegels dient afgewacht te worden. 

LIECHTENSTEIN. 
Naar L' Union Postale van November 1933 meldt is de ver

koop van het luchtpostzegel van 45 centimes op 1 December 
j.l . gestaakt. Tot ultimo Maart a.s. blijft het geldig voor 
frankeering. 

PORTUGAL. 
Het blad Portugal Filatelico geeft de oplaagcijfers van de 

in dit en vorige nummers vermelde opdrukken op de Pereira-
en St. Antonius-zegels van 1931. 

Pereira-serie: 15 op 40 c. 1.145.500; 40 op 15 c. 516.300; 
40 op 25 c. 894.600; 40 op 75 c. 151.200; 40 op 1 esc. 25 c. 
245.600; 40 op 4 esc. 50 c. 159.500 stuks. 

St. Antonms-serie: 15 op 40 c. 2.299.300; 40 op 15 c. 
2.132.300; 40 op 25 c. 1.348.900; 40 op 75 c. 322.400; 40 op 
1 esc. 25 c. 362.000; 40 op 4 esc. 50 c. 263.800 stuks. 

RUSLAND. 
De heer G. A. Giltay Veth te 's-Gravenhage schrijft ons 

het volgende, dat helaas te laat kwam om nog opgenomen te 
worden in het vorige nummer. 

„De firma Auf der Heide te Hilversum wijst er in het 
Maandblad van November 1933, pag. 214, op, dat de Philate
listische Sovjet Assoziation te Moskou, of, wat op hetzelfde 
neerkomt, de Russische post of de Russische regeering, voort
aan de nieuwe Russische uitgiften ook afgestempeld verkrijg
baar stelt met een belangrijke reductie op de nominale waarde. 
Volgens de firma Auf der Heide is dit toe te juichen, omdat 
(ongebruikte) zegels, die voor verzamelingen worden ge
kocht, geen postdienst meer behoeven te doen. Verzamelaars, 
die een ongebruikte serie niet kunnen betalen, kunnen dan 
toch dadelijk na verschijnen een gebruikte serie in hun ver
zameling opnemen, terwijl de post niet gaat strijken met een 
groot bedrag waarvoor zij niets doet, dan plaatjes beschik
baar stellen. 

Mjjns inziens betreft het hier een merkwaardige misvatting, 
respectievelijk een schromelijke verdi'aaiing der feiten. Want 
wat doet de Philatelistische Sovjet Assoziation — Russische 
staat? Zij verkoopt inplaats van geldswaardige (n.l. tot een 
bedrag als erop vermeld is) frankeerzegels, afgestempelde 
zegels, die uit den aard der zaak géén andere waarde hebben 
dan de verzamelwaarde, welke laatste in dit geval al bij
zonder moeilijk is te bepalen. (Hierbij dient men niet te ver
geten, dat bij verkoop van ongebruikte zegels, zooals deze tot 
voor kort door de Ph. S. A. geschiedde, toch altijd een, welis
waar geringe, mogelijkheid bestaat, dat, bij terugzending der 
zegels naar Rusland, deze toch altijd nog als frankeerzegels 
gebruikt kunnen worden en de post er dan dus wel degelijk 
werk voor moet verrichten). — In verband met de bepaling 
van verkoop- en verzamelwaarde der afgestempelde zegels 
rijst hier al dadelijk de vraag: hóé is de maatstaf, volgens 
welke de reductie voor de afgestempelde zegels wordt be
paald ? Kan de reductie 10 pet. bedragen, of 20 pet. of 50 pet. 
of meer? De eenige juiste prijsbepaling lijkt mij eenvoudig 
te vinden door optelling van de totale drukkosten plus arbeids
loon voor het afstempelen plus een zekere „handelswinst", 
welke men toch voor de Ph. S. A. wel niet hooger dan 100 pet. 
zou kunnen berekenen. Ik ben overtuigd, dat men, deze drie 
bedragen bij elkaar optellende, niet tot een hooger bedrag 
komt dan 5 pet. van de gemiddelde nominale waarde van alle 
verkochte zegels. Ik ben geen handelaar en weet dus niet, 
wat de Ph. S. A. aan de wederverkoopers voor haar afge
stempelde zegels vraagt — eerst met recht is hier sprake 
van het beschikbaar stellen van plaatjes tegen bedragen, die 
vrijwel geheel winst zijn! — maar dat in deze kwestie iets 

niet in orde is, wordt wel bewezen door het feit, dat bij den 
wederverkoop de prijzen niet bepaald eensluidend zijn. Een 
voorbeeld: de nieuwe groote volkstypen-serie van 21 stuks, 
die ongebruikt plm. ƒ 3,50 kost, ziet men afgestempeld aan
geboden voor ƒ 2,25 en ƒ 2,—, maar ook al voor ƒ 1,25 en 
minder! Hoe is dat mogelijk? 

Ik meen hiermede aangetoond te hebben, dat men, welk 
een groot tegenstander van ongestempelde zegels men ook 
moge zijn, in dit geval nog beter doet, nieuwe Russische uit
giften ongebruikt te koopen, dan afgestempeld tegen een 
betrekkelijk nog hoog bedrag." 

Uit het vorenstaande, alsmede uit wat in de beide vooraf
gaande nummers over de gestes der P. S. A. werd mede
gedeeld, blijkt overduidelijk tot welke verwarring men komt, 
wanneer de staat gaat optreden als postzegelhandelaar. De 
Russische post moge aanvankelijk een zekere winst boeken, 
door dergelijke willekeurige handelingen kan het niet uit
blijven, dat de verzamelaars wantrouwend worden en zich 
hoeden willend voor decepties, een dergelijk land den rug 
toekeeren. 

Wat de philatelistische waarde van dergelijke afgestempelde 
producten betreft, deze achten wij nihil. Dergelijke zegels 
worden geplaatst in dezelfde categorie als de soortgelijke 
producten van Liberia en Noord-Borneo. Het zal dan ook wel 
niet uitblijven, dat in de a.s. catalogi dit goedje aanzienlijk 
lager wordt genoteerd. 

SIERRA LEONE. 
Officieel is medegedeeld, dat de verkoop van de koerseerende 

serie is gestaakt gedurende den tiJd, dat de Wilberforce-
zegels verkrijgbaar zijn (tot ultimo September a.s.). 

TRANSJORDANIE. 
Stamp Collecting meldt van gezaghebbende zijde, dat van 

de plaatjes-serie van 1933 op 1 Februari a.s. de verkoop 
wordt gestaakt. 

Wij geven dit bericht onder voorbehoud weer, daar het ons 
zeer onwaarschijnlijk voorkomt, dat reeds na zoo'n korten 
tijd deze serie door een andere zal worden vervangen. 

VENEZUELA. 
Onze landgenoot de heer H. Lampe te Maracaibo meldt ons 

het volgende, waarvoor dank. 
Ingevolge het wereldpostcongres te Londen werd bij presi

dentieel decreet van 13 November 1933 een nieuw posttarief 
voor het buitenland vastgesteld als volgt: brief tot 20 gram 
bs. 0,375 (vroeger bs. 0,40), briefkaart bs. 0,225, drukwerk 
tot 50 gram bs. 0,075, en besloten tot uitgifte van 600.000 
stuks van bs. 0,375, 800.000 van bs. 0,225 en 600.000 van 
bs. 0,075, totaal 2.000.000 stuks, in de gewone type van de 
emissie 1915-1923 en op Winchester Security Paper. 

Evenwel, om in de behoefte, nu al ontstaan, dadelijk te voor
zien, zullen voorloopig de volgende noodhulp-zegels ver
schijnen: 0,375 op bs. 0,40, 0,225 op bs. 0,25 en 0,075 op 
bs. 0,10, alle koerseerend type. 

VICTORIA. 
Dit jaar wordt het eeuwfeest der stichting dezer kolonie 

herdacht, o.a. door het houden van een groote postzegelten
toonstelling en het uitgeven van een of meer speciale zegels. 
Voor dit laatste is een wedstrijd uitgeschreven, waarvan de 
termijn van inzending der teekeningen sluit op 31 dezer. 
Geldprijzen met medailles zijn bestemd voor de drie beste 
inzendingen. 

YOUGO-SLAVIE. 
Binnenkort verschijnen luchtpostzegels in de waarden 50 

para, 1, 2, 3 en 10 dinars, waarvan de beelden o.a. zullen zijn: 
gezicht op Ragusa, idem op Mostar, een waterval, bergmeer, 
enz. 

V. B. 

n I Ik ben bezig met het realiseeren van een schitterende verzameling der EERSTE UITGIFTEN VAN BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. 11 
■ ■ Fraaie zichtzendingen van uitgezochte exemplaren tegen eenderde van den catalogusprijs op aanvraag. Referentiën worden verzocht. 
H J. B I R D , 6 W e s t H i l l R o a d , I ^ o n d o n , S . W. 18. B̂  
Ml Prijzen in Bnéelsche éeldswaarde beteekenen een groote extra korting. (347) I l 
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Nederland er Overzecsche 
y Gewesten 

_ _NEDERLAND.__ _ _ _ _ 
Het eerste zegel in de nieuwe tanding 13}4:123^. 

In het September-nummer schreven wij 
over proeven, die genomen werden om 
door een nieuwe tanding en steviger pa
pier de trekkracht van de postzegels 
grooter te maken, waai'door de roltanding 
oveibodig zou worden; in November volg
de een aankondiging van de nieuwe tan
ding, waarin vermeld stond dat deze niet 
voor het begin van dit jaar zou worden 
ingevoerd. Echter is reeds eind December 
het eerste zegel met de nieuwe tanding 
verschenen. 

Het is de 6 cent, die op 28 December 
door een verzamelaar uit een automaat in 
het postkantoor te 's-Gravenhage gekocht 
wei'd. Hierbij de afbeelding van een paar. 
De tanding langs de verticale zijden is als 
vroeger 12 i4, horizontaal is deze 13 K-

Voor zoover wij weten is het zegel 
nog niet in vellen verschenen; dit zal 
echter niet lang op zich laten wachten. 

Een nadere beschrijving van de kam voor deze perforatie moet 
dus nog even achterwege blijven. 

Het papier voelt wat steviger aan dan van de vorige 
zegels; de ringetjes van het watermerk zijn veel onduidelijker 
dan vroeger. Of het afscheuren der zegels moeilijker is dan 
met de oude tanding hebben wij nog niet kunnen nagaan. 

De automaatzegels van 1>̂  en 5 cent waren in Den Haag 
nog met roltanding. Mededeelingen van lezers, die andere 
waarden in de nieuwe tanding gevonden hebben, zullen wij 
zeer op prijs stellen. 

Postzegels met opdruk „Cour permanente de Justice Inter
nationale". 
De Bond mocht het volgende schrijven van het hoofdbestuur 

der P.T.T. ontvangen, waarvoor wij onzen dank betuigen: 
1. Ik bericht u, dat voor de frankeering van de corres

pondentie, afkomstig van het Permanente Hof van Internatio
nale Justitie, postzegels in de waarden van IJ^, 2'A, 7K, 12X», 
15 en 30 cent met een'opdruk in goud, vermeldende de woorden 
„Cour permanente de Justice Internationale", zullen worden 
uitgegeven. 

2. Deze zegels zullen met ingang van 20 Januari a.s. ook 
— doch uitsluitend afgestempeld — voor het publiek verkrijg
baar zijn aan het ohilatelistenloket te 's-Gravenhage. De 
zegels worden slechts per serie verkocht. De prijs per serie 
is .f 0,69. De onbruikbaarmaking zal op zeer zorgvuldige wijze 
plaats vinden met den gewonen dagteekeningstempel. 

3. Aanvragen van hen, die buiten 's-Gravenhage wonen, be-
hooren tot den directeur van genoemd kantoor te worden 
gericht onder gelijktijdige overmaking per girobiljet, stortings-
foi-mulier (postrekening 211), postwissel of postbewijs van het 
verschuldigde bedrag. De toezending aan de aanvragers zal 
rechtstreeks per aangeteekenden dienstbrief geschieden. 

De kinderzegels. In het vorig nummer kon nog een afbeel
ding van een van de zegels worden opge
nomen; wegens plaatsgebrek moest de na
dere beschrijving tot dit nummer wachten. 

De zegels zijn uitstekend geslaagd en de 
uitvoering is weer voortreffelijk, zooals wij 
dat gewend zijn. 

De kleuren zouden wij iets anders willen 
benoemen dan in de officieele ankondiging, 
n.1.: 

c. donkergrijs en bruinoranje; 
c. donkerbruin en goudgeel; 
c. groen èn goud; 
c. donkerblauw en zilver. 

nraw^wwiVi 

MMMMMI 
+4 

12K.-t-3) 

De ster met de stok en de band met Inschrift Voor het Kind 
zijn gedrukt in de kleur, die in de tweede plaats genoemd is. 

De zegels zijn gedrukt in rotogravure, de tanding is 
12K:12>2 (kamtanding). Zooals vermeld verscheen de serie 
ook met tweezijdige roltanding. De zegels hebben het gewone 
watermerk. 

De vellen zijn groot 100 stuks. Op de randen de gebruike
lijke dubbele lijn in de eerstgenoemde kleur van de zegels. 
In het midden van den bovenrand een plaatnummer, welke 
nummers, voor het eerst dit jaar, aansluiten bij de nummers 
van de gewone frankeerzegels. 

De zegels zijn aangekondigd in Dienstorder H 726 van 22 
November 1933. 

Aan „afwijkingen" zagen wij een 6 cent met vrij sterk ver
schoven tweede druk, terwijl ons ook al zegels met gekleurde 
streepjes, enz. werden voorgelegd. Wij achten deze van te 
weinig belang om ze hier te vermelden. 

De laatste jaren vertoonden de aantallen verkochte kinder
zegels een dalende lijn; de berichten over den verkoop in 
Amsterdam zijn voor de eerste 14 dagen ook niet erg gunstig. 
Laat ons hopen dat het totale resultaat tenslotte toch nog 
zal blijken mee te vallen. 

Postjager, Zilvermeeuw en Pelikaan. 

Het speciale luchtpostzegel was op 30 November aan de 
postkantoren verkrijgbaar. De zegels zijn gedrukt in vellen 
van 100 (10 ryen van 10), tanding 12}^ :12>^ •.12i^, papier 
met het gewone watermerk cirkeltjes, horizontaal. Op boven-
en onderrand oplaagletters A, op den bovenrand het plaat-
nummer. 

Zooals reeds gemeld was het zegel van 4 tot en met 16 De
cember opnieuw verkrijgbaar in verband met de voorge
nomen vlucht van de Zilvermeeuw. 

Voor laatstgenoemde vlucht was een speciaal stempel aan
gemaakt dat het woord Zilvermeeuw bevat en het registratie-
teeken van het vliegtuig, de letters PH-AIZ. 

Uit de dagbladen zal ieder met de lotgevallen van de post 
van beide vliegtuigen, Postjager en Zilvermeeuw, op de 
hoogte zijn; de Pelikaan heeft tenslotte alles naar Indië ver
voerd en de retourcorrespondentie meegenomen. In Indië blij
ken voor de retourvlucht nog speciale stempels met het woord 
„Pelikaan" te zijn aangemaakt. 

Hulde aan de Nederlandsche posterijen, die ervoor zorgden, 
dat de stukken, met aankomststempel Amsterdam CS., op 
31 December bijna overal in het bezit van de geadresseerden 
konden zijn. 

In het Handelsblad lazen wij: 
„Met de snelheid van de „Pelikaan" en met een ambitie, 

gelijk aan die van de bemanning van dit vliegtuig, hebben 
de P.T.T. zorg gedragen dat de brieven, die de „Pelikaan" 
heeft meegebracht uit de Oost, te bestemder plaatse zijn 
bezorgd. 

Onmiddellijk is de post met auto's naar Amsterdam C S . 
gebracht on daar heeft het personeel alle ander werk stop
gezet om zich met grooten en ongekenden ijver te zetten aan 
het sorteeren van de „Pelikaan"-post. 
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De brieven voor Den Haag en Rotterdam bestemd, gingen 
per extra postauto's naar deze steden, waar met het sorteeren 
onmiddellijk werd aangevangen. 

De behandeling van de post op het kantoor Amsterdam CS 
is zoo vlot verloopen, dat men verschillende nachtposttrèinen 
nog heeft kunnen halen. Dit is reeds een geweldige prestatie 
omdat de ,,Pelikaan" op een uiterst ongelegen uur aankwam 
terwijl men aan den vooravond van een Zondag stond. 

Met het harde werken heeft het Amsterdamsche post-
personeel intusschen bereikt, dat o.a. de trein naar Roosen
daal nog werd gehaald. Hierdoor kon de post van de „Peli
kaan" nog alle plaatsen beneden Rotterdam bereiken, terwijl 
ook de verbinding met Zeeland nog kon worden gehaald. 

Voor tal van andere plaatsen waren extra autodiensten 
georganiseerd." 

De oplagen der Zeemanszegels. 
Een persbericht meldt, dat volgens de voorloopige cijfers 

van de Zeemanszegels de volgende aantallen zijn verkocht: 
1 ^ + l K cent 4.34.929, 
5 + 3 cent 406.517, 
6 + 4 cent 478.875, 

12y2+Sy, cent 299.659. 
Nieuwe oplaagletters. 
lYi cent J; 6 cent M; 60 cent D. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

134 cent Kind: 423, tanding (Gr). 
5 cent Kind: 424, „ (Gr). 
6 cent Kind: 421, „ (Gr). 

12K cent Kind: 422, „ (Gr). 
6 cent M: L 426, „ Gr. 

60 cent D: 418, „ Gl. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1% cent J: 183, 184, 185 en 187, alle tanding Gl. 
Een dubbeldruk van de IK cent. 
De heer Kersemaekers te 's-Hertogenbosch zond ons een 

zegel van 134 cent ter inzage dat een volkomen dubbeldruk 
vertoont. Het zegel viel hem op doordat de kleur donkerder 
was dan van de normale zegels; bij nader toezien werd de 
oorzaak ontdekt. 

*X«- ^ ^ \^ a^ ' * r f t g ^ ' ^ ^ W ^ ^ ' ^ ^ "^Hi^^^ 

Het zegel beelden wij vergroot hierbij af. Doordat de beide 
drukken maar heel weinig ten opzichte van elkaar verschoven 
zijn is de fout niet zeer opvallend. Men ziet echter dat de 
witte lijnen smaller zijn dan normaal; het best is de af
wijking te zien aan de kop van de duif en de rechtervleugel, 
waarvan de lijnen verdubbeld zijn. 

Het zegel is afgestempeld 's Hertogenbosch 13.XI.33. Het 
zou een toeval zijn als er meerdere exemplaren bewaard ge
bleven waren. 

Dit zegel is o. i. niet te vergelijken met de meer voor
komende, veel onduidelijker en meestal sterker verschoven 
dubbeldrukken. Waarschijnlijk is het bewuste vel tweemaal 
onder de drukcylinder geweest. 

Afwijking. 
Van de Administratie „SS. Franc, en Ant." te Woerden ont

vingen wij een Willem de Zwijger-zegel van 134 cent ter in
zage, dat in het midden een bijna 2 mm. breede, onbedrukte 
strook vertoonde, een gevolg van een vouw in het papier 
tüdens het bedrukken. 

Het vredeszegel in de Tweede Kamer. 
Bij de behandeling van de postbegrooting in de Tweede 

Kamer merkte een van de leden het volgende op: 
Waarop steunt een postale dienstorder, krachtens welken 

erf een postzegel van 12y, cent is gekomen, die niet de beel
tenis van het hoofd van den staat draagt, maar die van een 
soort van muzikalen adelaar, en als vredespostzegel is be
doeld? Daarvoor is een koninklijk besluit noodig. In den 
dienstorder staat, dat op den postzegel is afgebeeld een duif 
en een gebroken zwaard. Toen begreep spr. den postzegel. 
Men verbiedt hier menschen, een gebroken geweer als insigne 
te dragen, maar de overheid zet zelve een gebroken zwaard 
op een postzegel. Spr. is een warm vriend van den vrede, 
maar dit is verkeei-d. Die postzegel worde ingenomen. De 
beeltenis van de koningin op de postzegels van 12)4 cent 
worde hersteld. 

Einde geldigheid ANVV-zegels. 
Wij herinneren eraan, dat na 31 December 1933 de Vreem-

delingenverkeerpostzegels niet meer voor de frankeering 
te gebruiken zijn. 

Wat er in 1933 verschenen is. 
De oogst van het afgeloopen jaar is grooter dan van 1932, 

toen 17 nieuwe zegels verschenen. In 1933 werden er 24 uit
gegeven, waarbij nieuwe tandingen niet meegerekend worden. 

N e d e r l a n d : 
Gewone serie: 1234 cent (vredeszegel) (18 Mei), 80 cent 

(Juli). 
Nieuwe tandiag 133<>:1234: 6 cent (einde December). 
Tweezijdige roltanding: 1 cent (2 Sept.), 3 cent (Febr.), 

10 cent (Juli). 
Willem de Zwijger-zegels: ly, 5, 6, 1234 cent (1 April). 
Zeemanszegels: ly, 5, 6, 123<j cent (10 Juni). 
Luchtpostzegel: 30 cent (30 Nov.). 
Kinderzegels: 13l>, 5. 6, 1234 cent (11 December). Idem in 

rolperforatie. 
Nieuwe tanding: 36 cent lAVi-AZVi (Juni). 
Nieuw-ontdekte tandingen: 15 cent 1872 14:14, 15 cent 

blauw en rood (1920) 11:1134, 10 op 173^ cent 1923 1134:1134. 
N e d . - I n d i ë : 
Nieuwe serie: 1234 cent oranje (11 Januari). 
Scheepstype: 40 cent groen in éénkleurige druk (October). 
Willem de Zwijger-zegel: 1234 cent (18 April). 
Luchtpostzegel: 30 cent (18 October). 
A.M.V.J.-zegels: 2, 5, 12)4, 15 cent (1 December). 
Nieuwe tanding: 1 gulden palmtype 11:11. 
Poutdrukken: 1234 op 20 cent kopstaande opdruk, 50 op 150 

cent luchtpost kopstaande opdruk (9 Mei). 
S u r i n a m e : 
Willem de Zwijger-zegel: 6 cent (24 April). 
C u r a g a o : 
Willem de Zwijger-zegel: 6 cent (22 April). 
Nieuwe tanding: 20 cent, 30 cent, f2,50 getand 1234:1234-
Samen dus 3 gewone frankeerzegels, 19 herdenkings- en 

weldadigheidszegels en 2 luchtpostzegels. 
Wenschen voor het congres der Postvereeniging. 
De post-commissie van de Internationale Kamer van Koop

handel heeft besloten, voor het eerstvolgende congres van de 
Wereldpostvereeniging, dat in Februari 1984 te Cairo ge
houden wordt, een reeks aanbevelingen op te stellen. De voor
naamste daarvan is het voorstel, eenheid te brengen in de 
tarieven voor brieven en pakketten in het internationaal ver
keer. Verder worden wijzigingen voorgesteld van de thans 
geldende bepalingen voor gewicht en formaat van brieven, 
drukwerk, luchtpost, enz. 

Bijlage bij het rapport van de Commissie-1852. 
Hoewel het volgende niet tot de eigenlijke taak der com

missie behoort, meent zij toch nog op een enkel punt even in 
te moeten gaan, dat tot controversen in de philatêlistisehe 
pers aanleiding heeft gegeven. 

Bij den aanmaak der drukplaten wordt door den heer Evers 
op blz. 45-46 van het Jubileumboek medegedeeld, dat de zegel-
beelden in de drukplaat werden geperst door er een cylinder 
met vier zegelbeelden overheen te rollen. De conclusie wordt 
daaruit getrokken, dat deze vier zegels van den cylinder 
naast elkaar, met een tusschenruimte van 2 mm., zouden 

http://13.XI.33
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staan, en dat dus van een horizontale rij het vijfde zegel 
identiek zou zijn met het eerste. 

Afgezien van het feit dat het van weinig piaktische zin 
zou getuigen om op den cylinder 4 zegels aan te brengen, 
terwijl op de drukplaten de zegels in rijen van 5 zijn ge
rangschikt, bleek bij het bezoek ter drukkerij, dat deze 
theorie om verschillende redenen onhoudbaar is. 

Zooals bekend is, worden de zegels in de drukplaat geperst 
door het betreffende stempel van den cylinder er onder 
groeten druk overheen te rollen, enkele malen heen en weer 
(de Engelschen spreken van „rocking", schommelen). Bij dit 
indrukken wordt eenig metaal van de drukplaat weggeperst, 
dat aan de zijkanten van het ingedrukte zegel een klein 
walletje vormt. Een belangrijk druktechnisch bezwaar tegen 
de bovengenoemde theorie, dat er vier zegels tegelijk ingerold 
zouden worden, is, dat daardoor deze wal zoo groot zou wor
den, dat men er geen ander zegel naast zou kunnen zetten. 
Daartoe zou eerst de plaat weer uit de pers genom.en moeten 
worden en de wal voorzichtig weggeretoucheerd. Een der
gelijke omslachtige methode is dan ook nooit toegepast. Zelfs 
bij het inrollen van een enkel zegel tegelijk, de gebruikelijke 
manier, moet soms vóór het ingebruiknemen van de drukplaat 
het walletje hier en daar worden weggewerkt. 

Het is waar, dat er op den cylinder meerdere (verhoogde) 
zegelbeelden voorkomen. Van elk zegelbeeld afzonderlijk 
wordt op een proefplaatje een indruk gemaakt, die daarna 
op papier wordt afgedrukt. Er wordt nu nauwkeurig verge
leken van welk van de stempels van den cylinder de beste 
afdruk verkregen is, en van dit stempel, en uitsluitend van 
dit eene, wordt dan de definitieve drukplaat vervaardigd. De 
andere worden dus niet verder gebruikt. 

Ook de zegels zelf worden in verscheidene gevallen vóór 
de ingebruikname van de plaat bijgewerkt. Het is niet te 
vermijden dat niet alle indrukken van den cylinder in de 
plaat precies hetzelfde zijn. Zelfs bij de tegenwoordige staal
drukuitgiften worden de zegels van de plaat eerst bijgewerkt; 
dat gebeurt echter zoo nauwkeurig dat de verzamelaars er 
gewoonlijk niets van merken kunnen. Het laatst is een der
gelijke retouche gevonden bij het kinderzegel van 12)4 cent 
Nederland 1930. 

In het werk van den heer V/allcr is ergens sprake van „af
schaving die reeds meermalen op dezelfde platen heeft plaats 
gehad" en men zou hieruit kunnen besluiten dat een druk
plaat, na eenigen tijd gebruikt te zijn, geheel bijgestoken 
werd, of misschien zelfs dat er bedoeld was, dat op het te
voren gladgemaakte metaal van een gebruikte plaat een 
nieuwe werd aangemaakt. Dit klopt echter niet met de waar
nemingen aan de zegels zelf. En ook is het merkwaardig dat 
voor deze bewerkingen geen declaraties zijn ingediend, terwijl 
toch het maken van een plaat een langdurig en moeilijk werk 
is, dat zeker afzonderlijk betaald zou zijn. Van de bekende 
platen zijn alle deglaraties gevonden, geen enkele echter van 
nieuw bewerlrte platen. 

Het afschaven van een reeds afgesleten drukplaat en het 
opnieuw polijsten is bovendien een moeilijk werk, dat bij
zondere vakkennis en de beschikking over speciale werktuigen 
vereischt. Wellicht dat de Munt daartoe in staat was en dat 
het goedkooper uitkwam een oude plaat te herstellen dan een 
nieuwe te koopen. Maar ook t i j d e n s h e t a a n m a k e n 
van een drukplaat bsstaat de kans dat deze geheel opnieuw 
in bewerking moet worden genomen, omdat bij den proefdruk 
bleek dat deze niet deugde, waaruit te verklaren zou zijn dat 
voor deze bewerking geen nieuwe declaraties werden ingediend. 
Dit laatste acht de commissie dan ook de meest waarschijnlijke 
verklaring. 

W. G. ZWOLLE. 
J. H. VUIJSTINGH 
A. M. BENDERS. 

Zendtin op de in 1934 te Amsterdam 
te houden 

Nationale Post zegel tentoonstell ing. 

NED.INDIE. 
De komende opdrukken op de luchtpostzegels. 

■ ■■»■I I 

^   ^     " ■ f * " [ ' 

cent op 
cent op 
cent op 
cent op 

10 c. 
20 c. 
30 c. 
75 c. 

lila, 
bruin. 
r.lila, 
groen, 

Reeds nu zijn wij in de gele
genheid, de afbeeldingen te ge
ven van de overdrukte lucht
postzegels, die in 1934 zullen 
verschijnen. 

Zooals reeds medegedeeld ver
schijnen: 

2 
2 
2 

42 X. 
42 K cent op 150 c. oranje. 

Bij de opdrukken van 2 op 10 en 20 cent is het woord Lucht
post door drie horizontale lijnen doorbalkt, vlak daaronder: 
2 CENT. Door de vroegere waadecijfers aan weerszijden 7 ho
rizontale lijntjes. 

Bij de 2 op 80 cent eveneens drie lijnen door het woord Lucht
post; aan weerszijden drie lijntjes door het getal 30 en twee 
door Cent. 

De opdrukken van 42' / op 75 en 150 cent komen overeen 
met die van 2 cent op de laagste waarden, alleen staan er hier 
8 lijntjes door de vroegeie waaidecijfers. 

Alle opdrukken zijn in zwart uitgevoerd, zij zijn aangebracht 
door de Topografische Inrichting te Batavia. 

Met het vervaardigen van de opdrukken is eind November 
een aanvang gemaakt. In het begin van dit jaar zullen de 
42'A cent opdrukken verschijnen; de zegels van 2 cent zullen 
waarschijnlijk daarna uitkomen. 

De A.M.V.J.zegels. 
Op 1 December verscheenen 

de A M.V.J.zegels; de afbeel
dingen werden in het Decembar
nummer opgenomen. De op
biengst is, zooals bekend, ten 
bate van het crisiswerk van de 
A.M.V.J. in Indië. De zegels 
waren in Indie al eenigen tijd 
van tevoren aan de postkanto
ren aanwezig. Een nadere be
schrijving hebben wij in het 
Octobernummer opgenomen. 

De serie bestaat uit de volgende vier waarden: 
2 + 1 cent paars en olijf bruin (sepia), 
5 +214 cent groen en olijfbruin (sepia), 

12>;;f2K cent oranje en olijfbruin (sepia), 
15 + 5 cent blauw en olijfbruin (sepia). 

De zegels zijn getand 12'/,:12'A (lijntanding), de tanding 
lijkt hier en daar meer op 12X De velgrootte is 100 stuks, 
op de vier randen eer\ dubbele lijn in de kleur van de zegels. 

Zooals bekend waren de zegels tot 9 Januari j.1. verkrijg
baar. 

Er werden ons verschillende „plaatfouten" opgegeven, die 
op alle vellen zouden voorkomen en die wij zelf ook voor een 
deel zagen. Men houde ons ten goede dat wij niet aan een 
beschrijving daarvan beginnen! 

De 40 cent groen in éénkleurige druk. 
In dank ontvingen wij van dr. Weigand te Bandoeng het 

volgende nieuws. 
„In October 1933 verscheen nu ook het frankeerzegel van 

40 cent groen van Indië, dat vanaf de uitgifte op 18 Sep
tember 1922 van twee platen gedrukt werd (de eerste plaat 
voor de beeltenis der koningin, enz., de tweede plaat voor de 

I 
I 

E?iL?ÉM 
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waarde-aanduiding; zie ook Maandblad van 1928, blz. 118, 
en Speciaal-Catalogus 1934, blz. 110) in een uitgave van één 
nieuwe (?) plaat. De zegels zijn nu gedrukt op het helder-
witte, tot aan den rand gegomde papier, de vellen hebben de 
oplaagletter D met het drukkersteeken nr. 17 (van het lijstje 
van den heer Kramer in De Philatelist van 1931, blz. 246). 

Op het oogenblik (November 1933) zijn van de in omloop 
zijnde boekdrukzegels nog slechts de 23^ cent rood (laatste 
oplaagletter G), 10 cent violet (D), 30 cent zwartgrijs (D) en 
8214 cent (A) op het geelachtige papier verkrijgbaar, terwijl 
de 2 cent grijs, 3 cent groen, i cent groen, 4 cent geel, 5 cent 
blauw, 15 cent blauw, 20 cent oranje en 35 cent bruin nooit 
daarop, maar alleen op het helderwitte papier gedrukt 
werden." 

Hier dus weer een nieuw zegel, dat stellig ook in de spe-
ciaalcatalogi en -albums zal moeten worden opgenomen. De 
40 cent van de nieuwe serie verschijnt waarschijnlijk al in de 
eerste helft van 1934, een lang leven zal de „eenkleurige" 
40 cent groen dus niet hebben. 

De retourvlucht van de Pelikaan. 
De Indische postvoorschriften voor de Post jager zijn wegens 

de vertraging van dit vliegtuig eerst op de Zilvermeeuw van 
toepassing verklaard, toen ook dit vliegtuig niet zou komen, 
op de Pelikaan. De driehoekige zegels op de Pelikaan-corres
pondentie zijn met speciale stempels met inschrift Pelikaan 
en den plaatsnaam vernietigd. Hiervoor verwijzen wij naar 
de stempelrubriek. 

CURACAO. 
De jubileumzegels 1634-1934. 

Op 1 Januari zijn de heidenkingszegels van Curagao ver
schenen; zij zullen gedurende het geheele jaar de gewone 
postzegels vervangen. Te melden zijn: 

1 cent grijszwart (Willem Usselinx), 
IK cent lila (Willem Usselinx), 
2 cent oranje (Willem Usselinx), 
2i4 cent groen (Prederik Hendrik), 
6 cent violetblauw (Frederik Hendrik), 
5 cent olijf bruin (Prederik Hendrik), 

10 cent wijnrood (Jacob Binckes), 
12M cent olijf (Jacob Binckes), 
15 cent blauw (Jacob Binckes), 
20 cent zwart (schip; inschrift: Johannes van Walbeeck), 
21 cent bruin (idem), 
25 cent groen (idem), 
21i4 cent bruinlila (Cornells Evertsen de Jongste), 

30 cent steenrood (Cornells Evertsen de Jongste), 
50 cent oranjegeel (Cornells Evertsen de Jongste), 

1,50 gld. donkerblauw (Louis Brion), 
2,50 gld. olijf groen (Louis Brion). 

Alle kleuren zijn verschillend. 
Van elk der zes teekeningen hierbij de afbeelding. De zegel? 

maken zoowel door teekening als door uitvoering een buiten
gewoon mooien indruk. Zij zijn gedrukt van staalplaten (diep
druk). 

De tanding is van alle waarden 12'/,:12y^, (lijntanding). De 
zegels zijn gedrukt in vellen van 100, de velranden zijn 
blanco. Het papier is het gewone papier voor plaatdrukzegels. 

'oststuiikeiL. 

BELGIË. 
De drietalige binnenlandsche briefkaart van 50 c. blauw op 

roomkleurig karton voor Eupen, Malmedy en St. Vith ver
scheen nu ook. 

Naar Die Ganzsache meldt bestaan eveneens nog de vol
gende reclamekaarten van 50 c. blauw met opdrukken: Rubi-
star, la croix blanche; Koffie de zwarte kat; Café chat noir; 
Denia tea; Jagerbier Roelants; Vierge noire;Persil; A la boule 
d' argent; Cigarette Johnson; sigarette Johnson; Soirees 
Ponder Burnet, en een nieuwe serie met opdrukken in zwart 
en groen of zwart, groen en geel, luidende L. van Goitsen-
hoven, telefon, Samy, Bury, Tubor. 

DENEMARKEN. 
De Deensche poststukken hebben een afzendersaanduiding 

gekregen, welke bij de enveloppen en de postbladen in drie 
regels op de achterzijde geplaatst is en bij de briefkaarten in 
twee regels boven links op de voorzijde is aangebracht. Tevens 
werden de kleuren der stempels gewijzigd en vervielen de 
golfvormige watermerklijnen bij de briefkaarten. De brief
omslagen hebben nu een oranje stempel op wit papier, dat 
van binnen een blauwe teekening draagt; de postbladen van 
10 c. werden eveneens oranje op wit. De briefkaarten van 
7 o. (cijfer) zijn violet op wit en van 10 o. oranje (cijfer) op 
wit. Op 13 November 1933 werd echter tevens voor de buiten-
landsche kaarten van 15 o. (scheepstype), rood op wit, tot 
een tariefsverhooging besloten en verkregen derhalve de 
nieuwe, vermoedelijk al gereed zijnde kaarten een extra op
druk van 5 c. groen. En nu men toch eenmaal aan het op
drukken toe was, ontstond een prachtgelegenheid om oude 
voorraden tevens van een nieuvien opdruk te voorzien en deze 
dus in een nieuw voor verzamelaars aantrekkelijk kleed te 
steken. Waarschijnlijk wacht ons nu een heele stroom. Voor-
loopig zijn te melden: de dubbele kaarten van 15-fl5 c. 
Ascher nrs. 123 en 138b, die dit lot ondergingen, en de enkele 
kaarten' van 15 c. (schip), nrs. 121, 130 en 135. De bij
gedrukte stsjnpel is groen. 

DUITSCHLAND. 
Uitsluitend voor hare leden en met gratis levering heeft de 

Münchener Ganzsachen-Sammler Verein laten aanmaken een 
serie privaatkaarten van 6 pf. grijsgroen met het Hinden-
burg-medaillon in den stempel, omvattende zes stuks met 
reproducties van bekende schilderijen, tot onderwerp hebbende 
figuren of tooneelen uit de Wagner-opera's. Verkoop aan 
niet-leden zou volgens Die Ganzsache niet plaats hebben. Voor 
algemeen gebruik daarentegen gaf de vereeniging nog een 
gewone kaart van 6 pf. uit, bedrukt met haar gebruikelijke 
reclame. 

ENGELAND. 
In de opschriften der briefomslagen voor aangeteekende 

stukken van 4K> p. rood is wijziging gekomen. Bij de formaten 
P, G, H en H2 is het opschrift aan de voorzijde: THIS SIDE 
POR THE ADDRESS verdwenen en staat op de achterzijde 
nu: „IMPERIAL and foreign" instede van ,,Foreign and co
lonial", zooals voorheen. Tevens zijn echter naar nader ge-
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meld wordt, omslagen in de formaten G, H en H2 verschenen 
met bedoeld opschrift aan de achterzijde, doch met de ver
melding aan de voorzijde van „The address must be written-
on this side". 

Voorts is nog te melden een privaat briefomslag met twee 
stempels (koningskop) van IK P- bruin. 

ITALIË. 
Ook de buitenlandsche kaarten van 75 c. verkregen prentjes 

zooals ik in November reeds meldde. Er zijn daarvan nog 
verder gezien de volgende afbeeldingen: Arenzona (Genova) -
panorama; Genova - Veduta del porto della villa Mylius; Lago 
di Ledro; Portofino (Genova) Mare; Roma - Campidoglio 
Pallazzo Senatorio; Roma - Foro di Cesare; Roma - Una 
fontana di Piazza S. Pietro; Roma - Via dell' Impero verso 
piazza Venezia; Sirmione - Il Castello. Men heeft bij deze 
buitenlandsche kaarten het opschrift Opere del Regime laten 
vervallen omdat ze meer voor de werving van het vreem
delingenverkeer bestemd zijn en dus in het algemeen het 
landschap en de schoone kunstwerken in beeld zullen brengen. 

OOSTENRIJK. 
Die Ganzsache meldt een nieuwe briefkaart van 30-f30 g. 

rood op zeem kleurig karton en ook een privaatkaart bestemd 
voor een in November en December gehouden reclametentoon-
stelling. Aan die kaart hangt een bon (blijkbaar als toe-
g'pnc'-sbewijs'), welke met een stempel van 3 gr. bedrukt is. 

RUSLAND. 
Aan reclamepoststukken zijn te melden: omslag 15 k. zon

der binnendruk de nrs. 12, 13 en 15; met blauwen binnen-
druk nr. 12; met violetten druk nr. 26; omslag 20 k. bruin 
violetten binnendruk nr. 44; 20 k. groen nrs. 98, 101 en 103. 

SOEDAN. 
De omslagbrief nr. 4 heeft een anderen vorm gekregen. De 

zijkleppen zijn nu 60 mm. breed geworden en bedekken elkaar 
daardoor in het midden. 

SYRIË. 
Briefkaart nr. 40 van Turkije, 20 para rood, zou gezien zijn 

met een in 1920 voor de postzegels gebruikten opdruk „Ara
bische Regeering" en in Juni van dat jaar van Damaskus 
naar Parijs verzonden zijn. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Een nieuwe briefkaart van 1,50 k. (Masaryk) is dadelijk 

in twee soorten verschenen en wel: één donkerrood met een 
tekst van 61 mm. breed, en de ander lichtrood met een tekst 
van 62 mm. De stempel is onveranderd gebleven. Het wapen 
links is weggevallen. 

ZWITSERLAND. 
Zooals gewoonlijk komen de aan de zijde geperforeerde 

prentbriefkaarten iets later dan de gewone serie. Thans zijn 
zij echter voor die van 10 r. in 38 stuks uitgegeven, met af
beeldingen gelijk aan die der gelijkwaardige gewone kaarten, 
waarvan in totaal 42 stuks verschenen zijn. De ontbrekende 
zijn: Aeschi ob Spiez; Lavey les bains; Le Noirmont / Fran-
ches montagnes en Zweisimmen. 

De serie van 20 r. rood omvat de volgende prentjes: Adel-
boden - Oberland bernois; Aeschi ob Spiez; Arosa; Ascona -
Lago Maggiore; Baden - Thermalkurort Beatenberg; Bern; 
Bern (links één boomstam); Brunnen und die Mythen; Cas-
tagnola; Champéry; Crans sur Siei-re; Davos - Parsennbahn; 
Einsiedeln; Geneve - Glion sur Montreux; Grimsel - Auto-
post; Klausenpasz - Autopost; Lavey les Bains; Leysin; 
Luzern (1 stoomboot); Luzern (2 booten); Montana-Vermala; 
Montreux; Ofenpasz (autopost); S. Bernardino; Sta. Maria 
im Münstertal; St. Gallen; St. Moritz-Maloja; Tödi - Glaner-
alpen; Vevey - Lac Léman; Vitznau am Vierwaldstättersee. 

YOUGOSLAVIE. 
Aan de reeds in October gemelde serie prentbriefkaarten 

van 75 para zijn nog toe te voegen de onlangs verschenen 
afbeeldingen: Kraljevica - Drzavno leciliste; Kranjska goro 
en Senj-Luka. 

NEDERLAND. 
Dienstorder. 

Dienstorder H 629 van 11 October 1933 meldt: 
Frankeermachines. 
1. Bij door middel van een frankeermachine gefrankeerde 

stukken kan een stortingsbiljet c.q. een postwisselformulier, 
bestemd voor overmaking van gelden aan den gebruiker van 
de frankeermachine, worden gevoegd, dat mede op evenbe-
doelde wijze is gefrankeerd. 

2. Deze stortingsbiljetten en postwisselformulieren behoe
ven niet voorzien te zijn van een afdruk van den dagteeke-
ningstempel der frankeermachine. 

Francotyp. 
Machine 103. 
Van deze machine is nog een afdruk te voorschijn gekomen, 

waaruit blijkt, dat zij vóór de ingebruikname bij Philips te 
Eindhoven, als demonstratiemachine gebruikt is. De bedoelde 
afdruk heeft een datumstempel 's-Gravenhage 22.11.27 en 
verder nog dunne waardecijfers. 

Machine 160 IX. 
In de maand December gebruikte de N.V. Ruys' Handels-

vereeniging te 's-Gravenhage links van den datumstempel 
een tijdelijke reclame: een kerstmannetje met eenige takjes 
hulst en daaronder CORONA / Schrijfmachine / Uw Kerst
geschenk. 

Machine 189 IV. 
Behalve de reeds bekende cliché's van de Alkmaarsche Bank 

en de Noordhollandsche Levensverzekeringmaatschappij werd 
in deze machine onlangs een cliché geplaatst met de af
beelding van een klein huis en bijschrift: N.V. ASS. MY. / 
HET GROENE / KRUIS / VAN / 1910, benevens ALK
MAAR, waarvan de letters vertikaal onder elkaar. 

Machine 193 XIX. 
Evenals machine 160 is ook in de machine van Ruys' Han-

delsvereeniging te Amsterdam een speciaal kerstcliché ge
bruikt. Hier staat de tekst CORONA / SCHRIJFMACHINE / 
Uw Kerstgeschenk, door de afbeelding van een Kerstman 
heen. 

Machine 322 IJL 
Reeds eenige maanden geleden werd het cliché links van 

den datumstempel met den tekst WERFT LEDEN enz. ver
vangen door een ander van dezelfde uitvoering, doch met 
een hoogte van 29 i. p. v. 22 mm. Het afzenderscliché tusschen 
de stempels bleef ongewijzigd. 

Machine 331 II. 
In deze machine van de firma C. Misset werd de plaats

naam in den datumstempel tusschen eind Juni en half Sep
tember vernieuwd; de letters van Doetinchem zijn thans 
kleiner en gedeeltelijk van anderen vorm. 

Machine 342 II. 
In het vorig nummer werd abusievelijk als gebi-uiker van 

deze machine genoemd de Suikerraffinaderij „Dinteloord"; 
dit moest natuurlijk zijn de Stijfsel- en Glucosefabriek te Sas 
van Gent. 

Machine 387 III. 
Wederom een~hieuw cliché links van den datumstempel in 

de machine van de Nederlandsche Heidemaatschappij ver
meldt thans: Zoetwatervisch / (afb. van een visch) / aan 
eiken disch! 

Machine 391 XII. 
Nog weer een nieuwe combinatie blijkt er in de machine 

van de fa. B. H. Lampe te Sneek gebruikt te zijn, n.1. tusschen 
de stempels het groote naamcliché van type VIII en links 
de tekst van type V (Mangelbekleeding, waschnetten). 
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Machine 405. 
Model C3B, sedert 23 Mei 1933 in gebruik bij het Beambten-

fonds van de Staatsmijnen in Limburg te Heerlen. Tusschen 
de stempels een dubbele cii-kel waarin twee gekruiste hamers 
met omschrift S. M. - / FONDSEN. 

Machine 410. 
Sedert November in gebruik bij de N.V. Schenker & Co.'s 

Intern. Expeditie te Rotterdam. Model C4, tusschen de stem
pels een aardbol, waaroverheen de letter S en eronder: N.V. 
SCHENKER & Co.'s / INTERNATIONALE EXPEDITIE / 
ROTTERDAM. 

Machine 420. 
Model C3B, sedert 13 Juli 1933 in gebruik bij de Unie van 

Verwarmingsinstallateursvereenigingen (U.V.I.V.) te Amers
foort. Tusschen de stempels U.V.I.V. (in cirkel / L. v. B. 
VERW.-IND. / AMERSFOORT. 

Machine 421 II. 
Sedert kort stempelt de Coöp. Vereeniging voor Lijkbezor

ging met een enkel monogram C V v L tusschen de stempels 
in haar frankeermachine. 

Machine 431. 
Model C3, slechts gedurende korten tijd (tot 6 December 

1933) in gebruik geweest bij de N.V. Morris' Automobiel-
fabrieken te Delft. Tusschen de stempels stond N.V. MORRIS 
/ AUTOMOBIELFABRIEKEN tusschen twee horizontale 
lijnen. In deze machine werd slechts één waardekaart van 
100 gulden verbruikt. 

Machine 434. 
Model C3B, sedert 7 November 1933 in gebruik bij de 

Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht. Tusschen de 
stempels, gedeeltelijk door een gearceerden cirkel heen: 
COöP. / CENTRALE / RAIFFEISENBANK. 

Machine 463. 
Model C4, z;onder telnummer, sedert 1 December 1933 in 

gebruik bij de firma Lehmann & Co. te Amsterdam, C. 
Tusschen de stempels als handelsmerk in ruit een zeilschip 
met op het zeil LE / CO en onder de ruit LEHMANN & Co. / 
O.Z. VOORBURGWAL 107-109. 

Hasler. 
Machine H. 545 II. 
Sedert medio December wordt in deze machine tusschen 

de stempels een nieuw cliché afgedrukt N. I. PH. O. (d. w. z. 
Ned. Instituut voor Practisch Handels-Onderwijs) / OOST-
EINDE 14-16 / AMSTERDAM, terwijl links van den datum
stempel op tamelijk kleine schaal een afbeelding van het vier 
verdiepingen hooge kantoorgebouw staat met boven den in
gang eveneens de letters N. I. PH. O. 

Machine H. 591. 
Sinds 11 December in gebruik bij het Provinciaal Water

leidingbedrijf van Noord-Holland te Bloemendaal. Tusschen 
de stempels een afbeelding van de kaart van Noord-Holland 
(in maquettevorm) met opschrift: P.W.N. / PROV. WATER
LEIDING- / BEDRIJF v. N. H. 

Komusina. 
Machine K. 102 IIL 
Sedert eenigen tijd heeft de N.V. J. Gruno te Groningen 

een nieuw cliché links van den datumstempel in gebruik: een 
lachende oude heer, die zijn pijpje rookt en als onderschrift: 
CLUB-BAAI. 

Neopost. 
Machine N. 256 I-II. 
Sedert begin December 1933 in gebruik bij de firma A. H. 

Timmerman te 's-Gravenhage met de frankeerwaarden ly,, 
5, 6, 10, 1234 en 15 cent. Bij type I staat links van den datum
stempel hetzelfde cliché als bij machine N. 250 type IX, n.l. 
het ovaal met tekst KANTOORMACHINES enz.; als type II 
wordt op dezelfde plaats gestempeld een rechthoek, die links 
bevat: A. H. Timmerman / DEN HAAG / NOORDEINDE 
51 / TEL. 110292 en rechts het handelsmerk RONEO (in 
driehoek met een leeuw erop) / KANTOORMACHINES / 
STALEN MEUBELEN / ADMINISTR. SYSTEMEN. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN JANUARI 1894). 
Van Heinde en Verre. 
T a h i t i . — Aan humor, wel eens pikant, mankeert 't 

„Timbre-Poste" niet; dat is bekend onder de vrienden, of
schoon ik twijfel aan de voortdurende „frischheid" van dien 
humor. De jeugd is weg, voor eeuwig verloren; Mr. Moens 
wordt oud! Dat merk ik hoe lang zoo meer. Dat hij 't land 
krijgt aan al die opdrukken, best! ik heb er ook 't land aan, 
maar ik denk: smaken verschillen en als kroniekschrijver mag 
ik veel doen, veel zeggen, veel meenen, veel raden, edoch ik 
moet rekening houden met de meer en minder ziekelijke ver
zamelaars en al mijne patiënten op tijd bedienen". Zoo denk 
ik en m'n vriend Moens? Hoort! Onder Tahiti zegt hij woor
delijk het volgende: „Wij hebben gezien de postzegels en de 
portzegels met den horizontalen opdruk: 1 8 9 3 T a h i t i , 
welke de eerbewijzen eener omschrijving niet verdienen." Dit 
is alles! Geen jota meer! Leuk hé! doodleuk! 'n Aardige 
snuiter, die Moens! 'n oolijke vogel, dat Heer, hé! Ja, zeker. 
Echter zou het onzes inziens z ij n plicht geweest zijn om 
te verklaren waarom ze niet der beschrijving of omschrijving 
waard zijn. Als men toch anderhalf kolom vol knoeit met 
variëteiten van Montenegrijnsche jubiläumprullen, prullen 
waarvan evenveel verscheidenheden op verzoek gedrukt wor
den als „ d i e l i e b e F r a u L e o n i e" verlangt, als men 
dit doet zonder morren, zonder op- of aanmerking, ja, zelfs 
met welgevallen, als iets, dat zoo behoort en onmogelijk an
ders kan, dan zou men door de niet-noteering, zonder reden-
opgave, wel eens iets leelijks gaan denken van den Heer 
Uitgever of den Heer Redacteur of van deze beide Heeren 
van dit nog heden tamelijk hoogstaand vakblad. Enz, 

B. 

DE 3 D. OP 4 D. 1882 VAN 
ORANJE-VRIJSTAAT 

door L. DE RAAIJ. 
Het toevallig vinden van een zeldzamen 

B dubbelen opdruk in de collectie van den 
heer D. C. Pareira te Amsterdam, heeft 
alweer bewezen dat hetgeen ik reeds in 
1907 schreef, juist gezien was en door 
deze vondst bewaarheid werd. Toen ter 
tijd schreef ik, dat men als vaststaand kon 
aannemen dat alle bekende 5 typen dubbel 
moesten bestaan, ofschoon dit niet door 
exemplaren bewezen was. Immers toen en 
ook later wist men van het bestaan van 

_^ de dubbele typen A, B, C, doch D en E 
waren niet bekend en ofschoon zij wel later zoowel in den 
Stanley Gibbons catalogus als in Yvert genoteerd zijn, heb ik 
vele malen getracht een exemplaar van deze twee typen te 
mogen onderzoeken, doch tevergeefs. Men had nimmer een 
dusdanig type in handen of voorradig. 

Zooals ik boven aanhaalde, bezocht ik onlangs den heer P., 
en bij het doorbladeren van een album deed ik de ontdekking 
dat hij onbewust in het bezit was van een rariteit van de 
eerste orde, namelijk de 3 d. op 4 d. 1882, type E. 

Ik heb toen alle gegevens opgezocht waarop deze uitgifte 
betrekking had, en wil daarom hierover aan de lezers het een 
en ander mededeelen; misschien dat het hun eveneens gelukt 
in het bezit te geraken van nog onbekende types dezer inte
ressante uitgifte. 

Op den 24en September 1882 (ongeveer 50 jaren geleden) 
werden nieuwe hulpzegels te Bloemfontein uitgegeven, 
dienende voor het verlaagde binnenlandsche port der brieven. 

Hiervoor gebruikte men de 4 d. waarde, in afwachting van 
de bestelde zending uit Londen van de firma De la Rue & Son. 
Het werk werd uitgevoerd door de firma C. Brockenhagen 
& Co. te Bloemfontein, den eenigen drukker in de Oranje-Vrij
staat en uitgever van het dagblad „The Express", tevens 
drukker van alle officieele bescheiden der regeering. 

Daar de drukkers ook in dit geval niet genoeg cijfers 3 en 
letters d van eenzelfde type voorradig hadden, moesten zij 
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hun toevlucht nemen tot andere types om de noodige 60 stuks 
bij elkaar te scharrelen, en dit was oorzaak, dat er 5 ver
schillende typen gebruikt werden, terwijl de oorspi'onkelijke 
waarde onderaan het zegel door een zwarte streep ongeldig 
gemaakt werd. 

Volgens „Le Timbre Poste" van Maart 1883 was de zetting 
voor elk der vier vakken dezelfde, dus daaruit was af te leiden 
dat slechts één zetting steeds gebruikt werd om elk vak af
zonderlijk te bedrukken. Deze veronderstelling is later ge
bleken juist te zijn. 

Volgens boven aangehaalde bron waren de types als volgt 
verdeeld: 

1. (A). Eerste type 16 zegels, 
2. (B). Tweede type 56 zegels. 
3. (C). Derde type 52 zegels. 
4. (D). Vierde type 44 zegels. 
5. (E). Vijfde type 72 zegels. 

Totaal 240 zegels. 
Moens gaf ook een diagram van de zetting, doch aangezien 

hij andere nummers aangeeft dan ik Or voor gebruik, zal ik 
deze hier niet weergeven en liever later het diagram brengen, 
dat ik heb opgemaakt en dat m. i. het juiste moet zijn. 

Alvorens hiertoe over te gaan, zal ik eerst een ingezonden 
stuk laten volgen, afkomstig van mr. Abbott in de „Philatelic 
Record" van Augustus 1902, waarin hij het volgende schreef: 

„In een stockboek van mr. Morley vond ik een vak van de 
3 d. op 4 d. blauw, Oranje-Vrijstaat, en daar ik een studie maak 
van dit land, heb ik zeer nauwkeurig de zetting genoteerd, 
wat wellicht voor uw lezers van nut kan zijn. 

Stanley Gibbons geeft vijf typen aan, n.1. A, B, C, D, E; ik 
bemeikte, dat er een kleinere variëteit bestond, n.1. met lager 
gestelde „d", die ik Al zal noemen en slechts één keer op het 
vak voorkomt. 

Volgens mijn diagram zult u zien dat de types als volgt 
op het vak voorkomeii: 

A 17 zegels. 
B 14 zegels. 
C 13 zegels. 
D 11 zegels. 
E 4 zegels. 

Zooals uit bovenstaande blijkt, heeft mr. Abbott bij zijn op
somming vergeten de Al te noemen, zoodat het totaal slechts 
59 stuks bedraagt. 

Daar Moens en Abbott ieder de types verschillend benoemen 
(b.v. Moens noemt type A hetwelk Abbott als E noemt), zal 
ik mij niet aan beiden houden, ofschoon volgens mijn meening 
Abbott de juiste benaming gaf, daar hij ze noemde naar hun 
numerieke aantal in het vak. Om deze reden heb ik zijn voor
beeld gevolgd en zond ik als antwoord het volgende aan de 
„Philatelic Record" van Juni 1904. 

„Daar ik zoo gelukkig was in het bezit te komen van een 
vel van 80 zegels van de 3 d. op 4 d., zijnde een compleet vak 
en 2 vertikale rijen van 10 zegels, heb ik alle artikelen be
treffende deze uitgifte bestudeerd en las ik ook het artikel 
van mr. Abbott. 

Omdat er zoo weinig geschreven is omtrent de eerste uit
giften van de opdrukken van Oranje-Vrijstaat, ben ik van 
meening dat het den specialist in deze zegels belang zal in
boezemen, eenig licnt te kunnen verspreiden. 

Ik vond dat de beschrijving van de zetting van mr. Abbott 
in hoofdzaak zeer correct was, en daar aan mijn vak nog twee 
extra rijen waren, kwam ik tot de conclusie dat zij identiek 
zijn. Eenige kleinere variëteiten, door mij opgemerkt, zullen 
ongetwijfeld van nut zijn voor de lezers. 

Het besprokene is het boven linker vak, en twee vertikale 
rijen van het boven rechter vak, gescheiden door een witte 
strook tusschen de zesde en zevende vertikale rij zegels. 

Daar Stanley Gibbons deze types noemt A, B, C, D, E, zal 
ik dit voorbeeld volgen en beschrijf ze als volgt: 

Eerste horizontale rij: vier type E en de laatste twee C. 
Tweede horizontale rij: alle type C. 
Derde horizontale rij: alle type C, behalve de laatste (t. B). 
Vierde horizontale rij: alle type B. 
Vijfde horizontale rij: alle type B. 
Zesde horizontale rij: eerste zegel type B, verder alle t. D. 
Zevende horizontale rij: alle type D. 

Achtste horizontale rij: alle type A. 
Negende horizontale rü: alle type A. 
Tiende horizontale rij: alle type A. 
Wat betreft kleinere variëteiten, heeft mr. Abbott waar

schijnlijk zegel nr. 20, type B, over het hoofd gezien, waarvan 
het bovenste gedeelte van het cijfer gebroken is, hetwelk ik 
als BI noteer; ook zegel nr. 32, type D, waarvan de lange lijn 
van de „d" niet gelijk staat met de o, terwyl de normale d 
gelijk is aan de onderkant, welk ik als Dl noteer, en het 
laatste zegel in het vak, genoemd door mr. Abbott als type Al 
waarbij de letter „d" lager staat dan het cijfer. 

Daar ik de door mij genoemde variëteiten op dezelfde plaats 
in de daarnaast gelegen rijen terug gevonden heb, kunnen zü 
als vaststaande variëteiten beschouwd worden, daar, indien 
dit niet het geval was, men dit allicht als toevallige foutjes 
kon beschouwen. 

De types zjjn dus als volgt verdeeld: 
Type A 17 zegels. ) 
Type Al 1 zegel. ) 
Type B 13 zegels. ) 
Type BI 1 zegel. ) 
Type C 13 zegels. ) 
Type D 10 zegels. ) 
Type Dl 1 zegel. ) 
Type E 4 zegels. ) 

*Het volgende diagram zal u een duidelijk beeld geven van 
de zetting: 

Totaal 60 zegels. 

E E E E E E 

B 
B 
B 
B 
D 

BI 
B 
Dl 
D 

B 
B 
D 
D 

B 
B 
D 
D 

B 
B 
D 
D 

B 
B 
D 
D 

^ 
R 

3 
o 

B 
B 
B 
D 

BI 
B 
Dl 
D 

A 

A A A A A A l A A 
Tot zoover mijn artikel in genoemd tijdschi'ift, maar daar 

ik toch bezig ben deze zegels te beschrijven, zal ik nu daar
mede voortgaan en tevens duidelijk maken waarom ik be
weerde dat alle vijf typen met dubbeldruk m o e t e n be
staan. Tevens is het mij mogelijk ook verschillende af
wijkingen te kunnen noemen die ik op enkele exemplaren 
tegenkwam, zonder dat het mij mogelijk was hun plaatsen 
op het vel vast te stellen. 

3d Sd Sd 3d 3d 
A 3 

Hier volgt een beschrijving van de types. 
Type A. 

Zwarte opdruk op de vier pence blauw. 
Cijfer 214X3'A mm., letter „d" 2x334 mm. 
Kleine afwijkingen: 
(a). Zelfde als boven, doch de achterste streep van de „d" 

langer dan normaal 2xS'A mm. 
(b). Als boven, doch letter „d" onder de lijn. 
(c). Flauwe dubbele opdruk. 

Type B. 
Zwarte opdruk op de vier pence blauw. 
Cijfer 3x4 mm., schrijfletter „d". 
Variëteiten: 
(a). Gebroken cijfer „3". 
(b). Zwarte streep boven de waarde (veroorzaakt door het 

verschuiven van het vel in de machine). 
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— 1934. — 
Bij het begin van het nieuwe jaar bieden redactie en admini

■ t̂ratie aan alle medewerkers, lezers en adverteerders haar 
beste wenschen aan voor 1934. 

De nieuwe jaargang zet reeds goed in, doordat als vaste 
medewerkers mochten worden genoteerd de heeren ir. G. van 
Caspel te Brussel en K. E. König te Amsterdam. 

AANGESLOTEN VEREENIGINGEN. 
Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie is het OFFI

CIEEL ORGAAN van de volgende Vereenigingen: 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te 

Amsterdam. 
Postzegelvereeniging „Breda" te Breda. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Am

sterdam. 
Utrechtsche PhilatelistenVereeniging te Utrecht. 
Haagsche PhilatelistenVereeniging te 'sGravenhage. 
Internationale Vereeniging „Philatelica" te 'sGravenhage. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Globe" te 

Arnhem. 
Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam. 
Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van 

Zegels" te Haarlem. 
Philatelisten Vereeniging „Groningen" te Groningen. 
Philatelisten Vereeniging „ZuidLimburg" te Maastricht. 
Postzegelvereeniging „Helder" te Helder. 
Postzegelvereeniging „Heerlen" te Heerlen. 
Nieuwe Philatelistenvereeniging te Groningen. 
Postzegelvereeniging „ZeeuwschVlaanderen" te Terneuzen. 
'sHertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 

te 'sHertogenbosch. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond" te Hel

mond. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Philatelist" te 

Geleen (L.). 
Nederlandsche Afdeeling van de Ligue Internationale Aéro

philatélique. 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelver

zamelaars. 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 

BEKRONINGEN. 
Van zijn bestaan af — dat is dus in een tijdvak van 12 

jaren — werd het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie op 
ALLE binnen en buitenlandsche tentoonstellingen, op welke 
het werd ingezonden, bekroond, vaak met de hoogste onder
scheidingen. Het aantal bekroningen bedraagt thans reeds 
27, n.L: 

Bronzen medaille Luxemburg 1922. 
Bronzen medaille Brünn (TsjechoSlowakije) 1923. 
Zilveren medaille Weenen 1923. 
Verguld zilveren en zilveren medaille 'sGravenhage 1924. 
Zilveren medaille Parijs 1925. 
Gouden medaille Frankfurt am Main 1926. 
Bronzen medaille NewYork 1926. 
Verguld zilveren medaille Straatsburg 1927. 
Diploma NeuTitschein (TsjechoSlowakije) 1927. 
Verguld zilveren medaille Amsterdam 1927. 
Verguld zilveren medaille Luxemburg 1927. 
Zilveren medaille MonteCarlo (Monaco) 1928. 
Diploma Trencine (TsjechoSlowakije) 1928. 
Zilveren medaille Durban (ZuidAfrika) 1928. 
Zilveren medaille Londen 1928. 
Zilveren medaille Le Havre 1929. 
Zilveren medaille Danzig 1929. 
Zilveren medaille Malang (Ned.Indië) 1930. 
Verguld zilveren medaille Algiers (NoordAfrika) 1930. 
Verguld zilveren medaille Antwerpen 1930. 
Verguld zilveren medaille Rotterdam 1930. 
Zilveren medaille Berlijn 1930. 
Eervolle vermelding Parijs 1930. 
Verguld zilveren medaille Soerabaja 1931. 
Bronzen plaquette Straatsburg 1932. 
Zilveren medaille Weenen 1933. 

BERICHT. 
Wegens overvloed van kopij konden verschillende bijdragen 

en stukken in dit nummer — niettegenstaande het grooter aan
tal pagina's — niet meer worden opgenomen. 

RAAD VAN BEHEER. 
Ter kennis van de leden der verschillende Vereenigingen 

wordt gebracht, dat de Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie voor het jaar 1934 is samengesteld 
uit de heeren: 

W. G. DE BAS, te Utrecht. 
J. D. VAN BRINK, te Maastricht. 
dr. F. H. VAN GITTERT, te Utrecht. 
J. C. CRAMERUS, te Breda. 
J. J. DEGGELLER, te 'sGravenhage. 
A. S. DOORMAN, te Voorburg. 
L. VAN ESSEN, te Hilversum. 
P. S. VAN 'T HAAFF, te 'sGravenhage. 
J. A. KASTEIN, te Amsterdam. 
J. N. H. VAN REST, te 'sGravenhage. 
C. J. REIJERSE, te 'sGravenhage. 
L. C. A. SMEULDERS, te Breda. 
F. VREDENDUIN, te Amsterdam. 
Toegevoegd met een adviseerende stem de heeren: 
J. C. HEIDENREICH, te Arnhem. 
J. F. TRAANBERG, te Haarlem. 

Voorloopige aankondiging. 
Vergadering van den Raad van Beheer van het Nederlandsch 

Maandblad voor Philatelie op Zondag 4 Maart 1934 te 'sGra
venhage. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE. 
Het bestuur deelt mede, dat wederom 2 pas gevormde 

Bonden tot de F. I. F. zijn toegetreden, te weten: 
La Federation Fhilatélique Yougoslave te Belgrado, om

vattende 11 Vereenigingen; 
La Federation des Sociétés Fhilatéliques du GrandDuché 

de Luxembourg te Luxemburg, omvattende 5 Vereenigingen. 
Het aantal aangesloten landen is derhalve tot 14 gestegen. 
In de, volgens besluit der jaarvergadering te Weenen, ge

vormde nieuwe sectie van eereleden, werden tot nu toe in
geschreven de heeren: 

B. Mutsaers van Middelharnis, te Cappellen (Belgiël; 
ir. dr. Giulio Tedeschi, directeur van de Federation Inter

nationale de la Fresse Fhilatélique, te Turijn (Italië). 

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

Bekendmaking. 
De leden worden, overeenkomstig het reglement, beleefd 

uitgenoodigd hun conributie 1934 (ƒ 5,—) vóór 1 Februari a.s. 
te voldoen. Na dien datum zal op hun kosten over het bedrag 
beschikt worden. 

De leden in Ned.-Indié worden beleefd verzocht hun contri
butie te zenden aan onzen vertegenwoordiger, dr. H. W. Borel, 
Tjibeunjingplantsoen 33 Zuid, Bandoeng, of aan hun respec
tievelijke sectiehoofden. 

Selon les Statuts les membres sont priés de bien vouloir 
acquiter leur contribution pour 1934 (ƒ 5,—) avant le Ier 
février. Au de la de cette date on en disposera ä leurs frais. 

Members are kindly reminded according to the rules that 
their subscription for 1934 (ƒ 5,—) has to be paid before the 
1st of February. After that date extra expenses for corres-
pondance are for their account. 

Die Mitglieder werden den Bestimmungen des Reglements 
entsprechend höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1934 
(ƒ 5,—) vor dem 1. Februar an den Kassenwart zu entrichten. 
Nach diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten verfügt. 

De penningmeester, 
TH. H. KLINKHAMER, 

Gironummer 33805. Zevenhuizen (Z.-H.). 
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Mededeeling aan de afdeelingsbesturen. 
De afdeelingsbesturen worden herinnerd aan het inzenden 

van het jaarverslag en een afschrift van hun ledenlijst bij 
den secretaris der Vereeniging vóór 1 Maart. Afdeelingen, 
die hare verplichtingen in art. 31 laatste alinea van het huis
houdelijk reglement voorgeschreven, niet nakomen, verliezen 
haar recht op retributie voor het volgend jaar. 

Nationale Tentoonstelling 1934. 
Het hoofdbestuur verzoekt dringend om medewerking van 

afdeelingsbesturen en leden tot het doen slagen der tentoon
stelling en o. m. in de afdeelingen de leden op te wekken tot 
het deelnemen in het waarborgfonds en tot het beschikbaar 
stellen van medailles, waarvan de prijzen als volgt zijn 
bepaald: 

ƒ75,— groote gouden medaille; 
ƒ35,— kleine gouden medaille; 
ƒ 7,50 verguld zilveren medaille; 
ƒ 5,50 zilveren medaille; 
ƒ 2,50 bronzen medaille. 

Bedoelde medailles worden vervaardigd door de firma Be
geer naar een door het uitvoerend comité gekozen teekening. 

Adreswijzigingen. 
337. H. Harten, thans p/a Kon. Paketv. Mij., Amsterdam, C. 
400. mej. A. A. M. van Bloemen Waanders, thans Palais de 

Madrid, Avenue des Orangers 3, Nice. 
694. W. Kleijkamp, thans p/a Internatio, Rotterdam. 
568. P. Wagensveld, thans Tjibadak by Buitenzorg (Java). 
668. K. F. van Geuns, thans Tjelaket 24a, Malang (Java). 

62. H. F. J. Broker, thans Nieuwstraat 39, Boskoop. 
157. ir. F. F. G. Kaulbach, thans Welirangstraat 6, Malang 

(Java). 
619. ir. L. W. Hansen, thans Laan van Meerdervoort 247, 

Den Haag. 
981. dr. J. H. N. van der Burg, thans Wenkebachstraat 21, 

Bandoeng (Java). 
185. H. M. van Haften, thans Middenlaan 79, Haarlem. 
707. K. R. van der Lee, thans Oude Gracht 349, Utrecht. 
347. P. A. Ammerlaan, thans Land Tjakoeng, Bekasi (Java). 
536. J. B. van der Meer, thans s.f. Modjo, Sragen (Java). 
584. J. Pouderoijen, thans Marapangweg 79, Batavia, C. 

(Java). 
938. Th. Bussingh de Vries, thans Grooteweg Z 237, Mage

lang (Java). 
557. H. Eerdmans, thans s.f. Gending, Probolingo (Java). 

Aanmeldingen. 
E. F. baron van Haersolte, afd.-chef Ned. Spoorw., Prins 

Frederiklaan 36, Amersfoort. (L). 
Nieuwe leden. 

101. F. J. Grootendorst jr.. Burg. Colijnstraat 233, Boskoop. 
(Geen entree). 

105. W. van Egmond, Julianastraat 59, Boskoop. (Geen 
entree). 

114. S. Mohr, Hospitaalweg 52, Makassar (Celebes). 
119. mr. H. L. J. Bartstra, Paviljoenslaan 9, Makassar (Ce

lebes). 
123. mej. A. Schroder, Lodjiaweg 3, Makassar (Celebes). 
170. J. van Duijneveldt, Boekit Ketjil, Palembang (Sumatra). 
176. J. D. de Rook, ambt. B. B., Lahat (Sumatra). 
178. J. W. Herdigein, gem. opz., Palembang (Sumatra). 
186. G. A. Sombeek, Pangkalan Brandan (S.O.K.). 
205. F. G. Deibel, s.f. Tjokro Toelong, Delangoe bij Solo 

(Java). 
207. B. Cornelisse, Ond. Sambawa, Tasikmalaja (Java). 
212. A. G. Walraven, Ond. Sambawa, Tasikmalaja (Java). 
236. H. J. Zwaardemaker, gezagv. K.P.M., p /a kantoor K.P.M., 

Batavia, C. (Java). 
250. E. von Linzbauer, Fabrieksweg 5, Pontianak (Borneo). 
257. Th. van Haelen, c/o Consulate General of the Nether

lands, Singapore. 
279. W. J. Hofsté, p/a M. Hofsté, Prinsengracht 712, Am

sterdam, C. 
79. N. Drukker, Alb. Hahnplantsoen 21, Amsterdam, Z. 

(Oud-lid). 
36. mr. Johs. Jonker P.H.zn., Wolwevershaven 10, Dord

recht. (Oud-lid). 

283. dr. G. L. C. la Bastide, Soerabajaweg 49, Batavia, C. 
(Java). 

285, R. J. A. Benjamin, Ond. Sedep Pengalengan, p/a Firma 
de Koek Sparkes, Bandoeng (Java). 

290. Ch. F. Stemmerik, Genblongan 20, Soerabaja (Java). 
297. W. Kuchlin, adm. Goenoeng Goemitir, Bali Baroe O. L. 

(Java). 
305. A. J. C. Tijdgat, Ond. Soember Agoeng, Dampit (Java). 
309. N. J. A. Bakker, Giantiweg 13, Tjepoe (Java). 
320. R. Weissig, Soengei Kerahstraat 136, Medan (Sumatra). 
329. L. Behnke, Talang Djawa, Palembang (Sumatra). 

Bedankt (met 
996. B. H. Merghart. 
901. C. Dillewijn. 
817. F. van den Vrijhoef. 
806. G. H. Paulij. 
195. E. J. Heijer. 
559. J. J. Holtzapfel. 
715. M. See. 
461. mevr. A. G. de Bruijn. 
804. W. Picard. 
705. ir. A. Brzeskowski. 

31 December 1933). 
468. M. Nutzinger. 
571. J. Verbeek van der Sande 
621. P. A. Louwerens. 
547. P. Bootsma. 
418. J. Th. Dorsch. 
824. J. E. Scheffer. 
874. J. van den Bergh. 
152. dr. A. F. Fischer. 

83. D. C. Buurman v. Vreeden. 
513. mevr. H. J. M. Kuijper. 

Afgevoerd. 
203. W. F. Gerdes Oosterbeek. 
485. J. Echter. 

Overleden. 
541. J. W. J. Hallo. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Op de December-vergadering werd tot voor

zitter gekozen de heer Aug. Schröder, tot 2e voorzitter de 
heer M. J. Keiser. Hartelijke woorden werden gesproken tot 
den scheidenden en den nieuw benoemden voorzitter. De heer 
Van Essen hield een beknopte, doch leerzame lezing over 
Grieksche zegels, waarbij diens uitgebreide verzameling zeer 
werd bewonderd. Voor Januari zegde de heer Van der Meü 
een bezichtiging toe van een gedeelte zijner Europa-verzame
ling: Albanië-Gibraltar. Introducties voor de bijeenkomsten 
worden steeds gaarne verstrekt door den secretaris K. van 
Nes, Domselaerstraat 1, Amsterdam, O. 

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

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

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
verwelkomt de 38 aanwezigen; speciaal richt hij zich tot het 
candidaat-lid, den heer Van Hootegem en tot den heer Grif
fioen, welke laatste na een jaar afwezigheid, weder aan
wezig is. De notulen van de vorige vergadering worden goed
gekeurd en de candidaat-leden met algemeene stemmen als 
lid aangenomen. Door opstaan eert de vergadering de na
gedachtenis van ons lid, den heer Straatman, die in zijn 
jonge jaren een actief lid onzer Vereeniging was en steeds 
belangstelling bleef toonen. Tot leden van den Raad van Be
heer van het Maandblad worden herbenoemd de beeren Cra
merus en Smeulders en tot plaatsvervangend lid de heer dr. 
Gommers. In de commissie tot nazien der rekening en ver
antwoording van den penningmeester worden benoemd de 
beeren J. M. van den Berg en Quirijnen en als plaatsver
vanger de heer Jacobs. Als candidaten voor het bestuur (in 
Januari te kiezen) worden door het bestuur voorgesteld de 
beeren Wiggers en J. M. van den Berg als penningmeester, 
de beeren Molenaar en t' Sas als 2e secretaris en de beeren 
Molenaar en Quirijnen als hoofd van sectie 6 en 7. De be
grooting, welke de penningmeester thans ter tafel brengt 
en toelicht, wordt na eenige inlichtingen vastgesteld in ont
vangsten en uitgaven tot een bedrag van ƒ 2406,—. De heer 
Smeulders wenscht een hooger cijfer voor het reservefonds. 
De bedoeling van het bestuur is dit bedrag op de begrooting 
voor 1935 inderdaad hooger te stellen. Besloten wordt voor 
de bibliotheek aan te schaffen een Yvert- en een Senf-cata-
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Begrooting der Postzegelvereeniging „Breda" voor het jaar 1934. 

O N T V A N G S T E N . 

1. Contributie van 431 — 7 = 424 leden h f 4,— . ƒ 1696,— 
2. Contributie en entree van in 1934 aan te nemen 

leden - 100,— 
3. 10 % van het verkochte in de rondzendingen . . - 500,— 
4. Verkochte nummerstempeltjes - 10,— 
5. Onvoorziene ontvangsten - 100,— 

Totaal der O n t v a n g s t e n . . f 2406,— 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 December 1933. 

U I T G A V E N . 

1. Vermoedelijk nadeelig saldo over 1933 . . . ƒ 225,— 
2. Kosten van het Vereenigingsorgaan, na aftrek 

opbrengst advertentién, abonné's, enz - 700,— 
3. Kosten lidmaatschap van den Nederlandschen 

Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars (431 X ƒ0,35) - 150,85 

4. Kosten van drukwerken, portefeuilles, enz. . . - 100,— 
5. Kosten van nummerstempeltjes en doosjes . . - 10,—■ 
6. Porti en bureaubehoeften secretaris . . . .  100,— 
7. idem administrateur . .  40,—
8. idem penningmeester . .  15,—■ 
9. idem sectiehoofden . . .  200,—■ 

10. idem bibliothecaris . . .  5,̂—■ 
11. Zaalhuur van het vergaderlokaal  20,— 
12. Kosten van elf maandelijksche verlotingen . .  55,— 
13. Kosten der jaarlijksche algemeene verloting in 

Januari 1934  400,— 
14. Assurantiepremie  20,— 
15. Kosten van afgevaardigden naar de Bondsver

gaderingen  75,— 
16. Een en twintigste jaarlijksche bijdrage aan het 

Reservefonds (Besluit van 5 Mei 1913) . . .  50,— 
17. Kosten der bibliotheek  5,— 
18. Eerste bijdrage aan het fonds tot viering van 

het 45jarig bestaan der Vereeniging in 1938  200,— 
19. Onvoorziene uitgaven  35,15 

Totaal der U i t g a v e n . . ƒ 2406,— 

De penningmeester, J. W. WIGGERS. 

logus. De voorzitter verwelkomt vervolgens onze Antwerpsche 
vrienden, die thans ter vergadering komen, waarna een half 
uur gepauzeerd wordt. Na de hervatting komt het bestuur 
met het voorstel een proef te nemen met de instelling van 
een jeugdafdeeling, door den voorzitter uitvoerig toegelicht. 
De here Boks deelt mede, dat ook bij zijn vereeniging in Ant
werpen een jeugdafdeeling bestaat en dat deze gesteund wordt 
door den Bond van handelaren, die nog pas 450 enveloppes 
met z.g. plaatjeszegels ter beschikking stelde ter gratis ver
spreiding onder de jeugdige veizamelaars. Na eenige dis
cussie wordt besloten in de plaatselijke bladen een oproep te 
plaatsen. De heer Farret Jentink heeft enkele enveloppes 
beschikbaar gesteld, waarvan de opbrengst ten bedrage van 
ƒ 1,55 ten goede komt van de Januari-verloting. Ten slotte 
gaat men over tot de verloting, waarvoor de beeren Cra-
merus en Jordens eenige zegels beschikbaar stelden. Na rond
vraag wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 

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

Nieuwe leden. 
191. (S.E.). H. Altena, Alexanderstraat 6, Zwolle, giro 

225169. (V). 
127. (S.E.Z.BE.). H. Anholt, Westerstraat 84, Enkhuizen, 

giro 38114. (VII). 
224. (S.E.Z.BE.NK.). J. Buurman, Nieuwstraat 51, Leiden, 

giro 64316. (V). 
166. (-). mevr. L. E. M. G. Erdmann, Oosterpark 61, Am

sterdam, O. (VII). 
171. (E.). M. Hammink A.zn., Rondhuisstraat 7, Almelo. 

(IV). 
384. (S.E.NK.). E. J. C. van Hootegem, Spoorstraat 33, 

Breda. (I). 
278. (S.E.Z.BE.NK."). C. van Leeuwen, Lokhorststraat 27-29, 

Leiden, giro 65664. (V). 
378. (S.E.Z.BE.NK.). H. P. J. Mouwen, Parkstraat 8, Breda. 

(II) . 
2. (E.). P. J. Ruiter, Hoofdkantoor K.P.M., Batavia, C. 

Bedanken ingetrokken. 
457. P. Gordon, Kortekade 24a, Rotterdam. (V). 

Bedankt als lid. 
191. C. P. Holtz. (IV). 
315. Joh. M. Ree. (IV). 
254. W. Stirler. (I). 
430. F. G. Triebel. (I) . 

438. F. J. Kuipers. (VII). 
142. Ch. Smits. (II). 
297. C. E. Stolk. (IV). 
432. L. A. Rothengatter. (III). 

388. C. M. J. H. Vogels. (VI). 401. L. van der Weijden. (V). 
Overleden. 

31. M. J. P. Straatman. (V). 
164. El-win Donath. (VII). 

Candidaat-leden. 
J. F. van Abbe, sigarenfabrikant, Bilderdijklaan 3, Eindhoven. 

(Voorgedragen door dr. J. W. Smits te Eindhoven). 
J. Pieterse, boekhouder, Van Slingelandtstraat 147, 's-Gra-

venhage. (Eigen aangifte). 
W. J. Mulder-Veldhuij zen. Bolwerk Noord 29, Bergen-op-

Zoom. (Eigen aangifte). 
Adres wij zigingen. 

362. A. Griffioen, thans Postlaan 16, Ginneken. (Van VII 
naar II) . 

154. Frans Swerts, thans Groenplaats 28, Antwerpen. 
434. J. F. Brouwers, thans Bredascheweg 341, Tilburg. (III). 
196. James Singer, thans Hotel Savoy, Promenade des Ang

lais 3, Nice (Fr.). 
426. A. Rovers, thans Hugo de Grootstraat 30, Delft. (Van 

VII naar V). 
Bekendmakingen. 

Aan degenen, die zich vóór de vergadering van Maandag 
29 Januari a.s. nog als lid aanmelden bij den len secretaris, 
wordt kennis gegeven, dat zij zullen deelnemen aan de groote 
algemeene verloting (zonder nieten), waarvoor eert bedrag 
van ƒ 400,— is uitgetrokken. 

Aan de leden, die zulks nog niet mochten hebben gedaan, 
wordt verzocht hun contributie voor 1934 k ƒ 4,— aan den 
penningmeester, den heei J. W. Wiggers, Min. Nelissenstraat 
26, Breda, over te maken vóór 1 Februari a.s. door storting 
of overschrijving op zijn postrekening 69326. Mocht hieraan 
niet worden voldaan, dan zal over de contributie, verhoogd 
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met ƒ 0,25 incassokosten, per postkwitantie worden beschikt. 
Na ontvangst der contributie zal-het bewijs van lidmaatschap, 
gelijk met het zegel uit de verloting, welke op 29 Januari 1934 
wordt gehouden, worden toegezonden. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 29 Januari 1934, des avonds 

te HALF ACHT, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", 
te Breda (ingang St. Janstraat) . 

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

VERSLAG der algemeene vergadering, gehouden op Zaterdag 
23 December 1933, in hotel Krasnapolsky, te Amsterdam. 

Tegen half negen opent de voorzitter de door 36 leden 
bezochte vergadering en drukt zijn spijt uit over de geringe 
opkomst. De notulen der vorige vergadering worden ver
volgens goedgekeurd. De heer Verheusele heeft zich beschik
baar gesteld om een spreekbeurt te vervullen, de heer Van 
der Hui'k zal zijn tentoonstellingszegels laten zien in Januari, 
de heer Zwolle in Februari een deel zyner luchtpostzegels 
en de heer Poulie zegde toe zijn bekende collectie Letland 
mede te nemen. Achtereenvolgens worden nu door den voor
zitter behandeld: de Tin can mail, de mededeelingen in het 
Handelsblad betreffende de opening van het postkantoor in 
Bussum, de veilingen der collecties van de beeren Manus en 
Hind, het vinden van de platen der eerste emissie van Grie
kenland, de strijd der Duitsche vereeniging Ikabka tegen de 
roofnieuwtjes, de Orval-„ramp", een door de American Phi
latelic Society gepubliceerde statistiek, waaruit blijkt, dat 
onze zegels in Amerika zeer zeker behooren tot de tamelijk 
gezochte, het internationale Bondsinsigne en het uiterlijk der 
Nederlandsche kinderzegels. Geschreven zal worden aan de 
K.L.M., dat wij onze bewondering uitspreken over de pres
taties van de bemanning van de „Pelikaan". Besloten wordt 
vervolgens een gouden medaille beschikbaar te stellen voor de 
Tentoonstelling van de Nederlandsche Vereeniging. De voor
zitter herdenkt hierna het overlijden van onzen oud-keur-
meester, den heer Donath. De beeren Coldeweij, Driesen en 
dr. Van Eijbergen worden daarna met algemeene stemmen 
als lid aangenomen. Gedurende de pauze laat de voorzitter 
een paar zijner prentkaarten-albums zien, waarvoor de heer 
Pootjes hem ten slotte uit aller naam dank brengt. Na een 
veiling van 33 kavels volgt een verloting van 20 prijzen onder 
de aanwezigen. Tegen half elf sluiting. . W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
J. A. Coldeweij, P. C. Hooftstraat 47b, Amsterdam, Z. (Junior

lid. Voorgesteld door J. W. de Roever). 
dr. K. van Eijbergen, Achtergracht 43, Amsterdam, C. (Voor

gesteld door J. A. Kästeln). 
C. J. Driesen, 's Gravenhekje 2, Amsterdam, C. (Voorgesteld 

door dr. J. Reedeker). 
Bedankt als lid. 

E. W. Riehm, Zandvoort. *) 
L. A. Saalborn, Amsterdam. (Afgevoerd). 

Adresveranderingen. 
A. P. Duran, Pomonaplein 7, Den Haag. 
J. R. Meuring, Juliana van Stolberglaan 394, Den Haag. 
J. Th. Heins, Frankenstraat 110, Den Haag. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 20 Januari 1934, des 

avonds te 8 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 27 Januari 1934, des avonds 

te 8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

Philatelisten, wekt Uw ongeorganiseerde kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting ;bij een vereeniging. 

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

VERSLAG der vergadering van Dinsdag 19 December 1933, 
des avonds te 8 uur, in café-restaurant Riche, te Utrecht. 

Opening te 8.15 uur. Aanwezig 30 leden. De notulen worden 
na voorlezing goedgekeurd. De voorzitter brengt dank aan 
den heer Van der Woude voor de bemoeienissen, welke deze 
geheel belangeloos heeft verleend voor de verzending van 
poststukken per „Postjager". Door deze tusschenkomst heeft 
de U. Ph. V. drie nieuwe leden gewonnen. Wederom is ge
bleken, dat bij de doorzending der boekjes niet de gewenschte 
nauwkeurigheid wordt betracht. De voorzitter — wijzende op 
de onlangs zoekgeraakte zending — dringt met nadruk aan 
op zoo veilig mogelijke doorzending der boekjes. Tevens 
blijkt, dat meerdere leden de zendingen te lang in hun bezit 
houden. De voorzitter verzoekt met klem doorzending drie 
dagen na ontvangst. Vertraging in verzending verzwaart in 
zeer hooge mate de moeilijke taak der sectiehoofden. De voor
zitter vestigt de aandacht der leden op hetgeen in het Maand
blad is vermeld omtrent de zendingen per „Postjager" en 
„Zilvermeeuw". Het besluit der posterijen, de briefstukken, 
verzonden met deze vliegtuigen, van een aankomststempel 
te voorzien, is te danken aan de tuschenkomst van den Bond. 
Ten slotte wijst de voorzitter op het jubileum van den heer 
Philips, bedienaar van het philatelistenloket te Amsterdam. 
Andermaal dringt de voorzitter aan op schenking van post
zegels voor de algemeene verloting 1934. Als afgevaardigden 
in den Raad van Beheer worden benoemd: dr. P. H. van 
Gittert en de heer W. G. de Bas, en als reserve-lid mr. J. H. 
Vuijstingh. De secretaris wijst, bij het einde van dit kalender
jaar, op het moeilijke jaar, dat de U. Ph. V. achter den rug 
heeft. Hij brengt den voorzitter dank voor diens werkzaam
heden en beleid gedurende het afgeloopen jaar. De voorzitter 
dankt den secretaris voor diens veel te weelderige pluim. De 
verdiensten, waarvan de heer Van Riezen gewag maakte, zijn 
die van het geheele bestuur en van zijn twee raadgevers, dr. 
Van Gittert en mr. Vuijstingh. Wanneer de voorzitter er 
eenigszins in is mogen slagen de voorbeeldige en langdurige 
leiding van zijn ambtsvoorganger, dr. Van Gittert, op be
scheiden wijze te evenaren, dan dankt hij zulks alleen aan den 
steun zijner medebestuursleden. 

De puzzle van den heer Van der Woude leidde niet tot een 
bevredigende uitkomst, mede ten gevolge van een drukfout 
in het Maandblad en minder duidelijke redactie van deze prijs
vraag. Deze wordt mitsdien tot de volgende vergadering 
aangehouden. Doel van deze prijsvraag is het volgende: de 
leden moeten inzenden hun verzamelingen portzegels van 
1912-1929, liefst ongestempeld en in typen. Onder deze zegels 
bevindt zich een exemplaar, dat, alhoewel te laag geprijsd, 
niettemin schaarsch is. Uit de inzendingen m.oeten de in
zenders beslissen, welk zegel dit is. Onder de inzendingen 
zal zich een verzameling bevinden, waarin dit zegel vooi'komt. 
Deze puzzle, evenals de vorige, dient, om de philatelistische 
kennis der leden te verhoogen. De hoogste aantallen punten 
in den landenwedstrijd (Nederland 1867) behaalden de beeren 
Cortenbach (ongebruikt) en Uijterwaal (gebruikt). Besloten 
werd een medaille beschikbaar te stellen voor de a.s. tentoon
stelling der Nederlandsche Vereeniging te Amsterdam. De 
veiling mocht zich ditmaal weer in groote belangstelling ver
heugen. De voorzitter wijst erop, dat dit de laatste ver
gadering is in hotel Riche; de volgende vergadering zal ge
houden worden in hotel L' Europe. Na de gebruikelijke 
wenschen voor een aangenaam Kerstfeest en dito jaarwisse
ling, sluit de voorzitter omstreeks 10.30 uur de vergadering. 

H. v. R. 
Ballotage. 

dr. H. Hondelink, Burgemeester Reigerstraat 84, Utrecht, 
mevr. G. Noordhoff-Vogel, Agnes van Leeuwenbergstraat 

2 B, Utrecht. 
K. L. van Nimwegen, Mecklenburglaan 10, Utrecht. 
A. van Straten, Mauritsstraat 9, Utrecht. 

Adreswijzigingen. 
G. J. van Soestbergen wordt Diedrichslaan 4, Rijsenburg. 
B. Klaare wordt Stadhouderslaan 13, Den Haag. 
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Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 23 Januari 1934, des 

avonds te 8 uur, in restaurant Cortenbach, Janskerkhof 6, 
Utrecht. 

Ledenvergadering op Dinsdag 30 Januari 1934, des avonds 
te 8 uur, in hotel De 1' Europe, Vreeburg, Utrecht. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 
4. Ballotage. 5. Landenwedstrijd (Luxemburg na 1900). 
6. Verslag hoofd sectie Z. 7. Puzzle Van der Woude. 8. Ver
loting. 9. Veiling. 10. Rondvraag en sluiting. 

Haagsche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK jr., Olijf straat 40, 's-Gravenhage. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 21 December 1933, des avonds te SX uur, in café 
„The Corner", Den Haag. 

De voorzitter heet de talrijke aanwezigen van harte wel
kom en gaat onmiddellijk over tot de ballotage der nieuwe 
leden, die allen met algemeene stemmen als lid worden aan
genomen. 

Direct daarop neemt hij het woord en zegt, dat onder de 
pas aangenomen leden ook voorkomt de heer L. C. A. Smeul-
ders, administrateur van h é t Maandblad. Hij vindt het on-
noodig om nog eens uiteen te zetten, wat deze voor het 
Maandblad, de groote band die alle Philatelisten vereenigt, 
beteekent; dat is eiken philatelist bekend. Maar al te graag 
neemt het geheele bestuur deze gelegenheid te baat, om van 
onze dankbaarheid tegenover den heer Smeulders blijk te 
geven en stelt hij voor dezen tot e e r e l i d te benoemen, 
waardoor het getal van 3 eereleden zal zijn bereikt. Het 
applaus, dat opklonk, maakte feitelijk een stemming over
bodig en toonde aan, dat de leden van een der oudste Neder-
landsche vereenigingen het van harte met hun bestuur eens 
waren in deze poging, om iets van ons aller schuld aan den 
heer Smeulders af te doen. A. S. jr. 

Nieuwe leden. 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, Breda. (Eerelid). 
C. van Loon, Rotterdamschedijk 11, Gouda. 
W. van Brouwershaven, Papaverhof 21, Den Haag. 

Bedankt als lid (per 31 December a. p.). 
mevr. C. de Bruijn-Vrins, Arnhem. 
dr. W. C. baron van Vredenburch, Rijnstraat 38, Den Haag. 

Candidaat-lid. 
E. A. Loeb, Gentschestraat 78, Scheveningen. 

Adresveranderingen. 
A. N. C. F. Keijzer wordt Hendrik van Viandenstraat 11, 

Amersfoort. 
A. P. Duran wordt Pomonaplein 7, Den Haag. 
H. L. Boekholt wordt Van Drenkwaerstraat 9, Den Haag. 
J. Dijk wordt Hospitaalweg, Bindjei, S.O.K. (Ned.-Indië). 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 25 Januari 1934, des avonds te 

8K uur, in café „The Corner", Anna Paulownastraat, Den 
Haag. 

Opening. Notulen. Mededeelingen. Ingekomen stukken. Bal
lotage. Veiling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 27 De
cember 1933, in het „Gouden Hoofd", Den Haag. 

Aanwezig 50 leden. De voorzitter begroet de vergadering, 
die, trots de zeer slechte weersgesteldheid, nog zooveel be
langstelling toont. Aanwezig als introducé zijn de heeren Losse 
uit Berlijn en C. W. A. Stein. De heer D. Sierig zond bericht 
van verhindering. Mevrouw Jenezon-Den Hertog heeft ont
slag als bestuurslid verzocht. De volgende maand zal in 

deze vacature worden voorzien. De voorzitter zegt deze ont-
slagname te moeten eerbiedigen en brengt de aftredende den 
dank der Vereeniging voor de bewezen diensten. 

Van den heer Van Meel zijn falscificaten voor het album 
ontvangen. Zegels voor de verloting van de heeren Scharren-
burg, Reijerse, e. a. Ter rondgang zijn aanwezig een brief 
met de jongste Duitsche weldadigheidszegels; ook de tijd
schriften der bibliotheek. De heer Hartman zond een brief 
en een veilingcatalogus met aanteekeningen van de behaalde 
prijzen. Bij vele kavels kwam de prijs slechts op een gering 
gedeelte (1/5, 1/4, 1/3, 1/2) van de prijzen, welke door den 
handel worden aangegeven in de bekende prijscatalogi. Hij 
vindt, aan de hand daarvan te moeten opmerken, dat de 
handel in het algemeen te hoog vraagt en de verzamelaars 
ernstig worden geschaad door overvraging. De voorzitter be
antwoordt deze opvatting breedvoerig. Hij meent, dat de heer 
Hartman zich op een dwaalspoor bevindt. De prijs van elk 
artikel hangt af van vraag en aanbod; dus ook hier. Bij een 
gedwongen verkoop, zelfs van waardevolle artikelen, ziet 
men heden zeer lage prijzen. Wanneer de handel zich naar 
deze prijzen ging regelen, ging het bij een volgende liquidatie 
nog weer veel lager en waren alle verzamelaars ten zeerste 
geschaad. Er is nooit een maatstaf te trekken op de prijzen 
van veilingen. De heer Vos is het met den voorzitter geheel 
eens en licht dat met nog enkele sprekende gevallen uit de 
laatste weken op veilingen toe. 

De notulen der vorige vergadering worden onder dank
zegging aan den 2en secretaris goedgekeurd. De ledenver
kiezing levert 45 stemmen vóór, 2 blanco en 1 van onwaarde. 
De heeren A. van der Willigen en C. van Hardingsveld worden 
door den voorzitter geïnstalleerd. Bij de verloting krijgt de 
heer Van Meel den len prijs. De veiling heeft een geanimeerd 
verloop. 

Bij de rondvraag verzoekt de heer Van Leijden het bestuur 
zijn invloed aan te wenden, om te komen tot een gezelliger 
toon in het Maandblad dan in de laatste bladen. Hij licht dit 
nader toe en is er zeer ontstemd over. Hierover komen wel 
even de tongen los. De voorzitter wenscht daarna de verga
dering een „zalig uiteinde en een goed begin" en sluit de 
vergadering. J. N. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
359. C. J. van Woerkom, Javastraat 97, Nijmegen. 
156. H. Stolk, Van der Neerstraat 14, Den Haag. 
199. R. van der Mei, Apeldoornschelaan 129, Den Haag. 
323. C. van Hardingsveld, Reimwartstraat 120, Den Haag. 
357. N. Lamme jr., Dr. Blookerstraat 15, Voorburg (Z.-H.). 

4. A. van der Willigen, Beeklaan 454, Den Haag. 
D. 446. A. C. Putters, Rozenhof 1, Dordrecht. 

De volgende onder voorbehoud van reclame. 
117. J. Pannekoek, tandarts, „De Riethut", Schalkhaar. 
142. J. D. Pots, Lange Delft H 13, Middelburg. 
559. F. J. Broersma, Gijsb. Japicxstraat 40, Leeuwarden. 
139. Fransen, Willemskade 44, Leeuwarden. 
213. M. Dhont, Helmerstraat 56, Den Haag. 
613. H. A. Minderman, Regentesselaan 18, Rijswijk (Z.-H.). 

(Oud-lid). 
Bedankt. 

D. 348. N. Koeken, Dordrecht. 
D. 373. H. Roskam, Dordrecht. 
D. 446. J. Schuijer, Dordrecht. 
378. Jacques Gaspers, Den Haag. 
185. J. H. J. Piasberg, Maastricht. 

59. dr. A. ten Doeschate, Zwolle. (Niet Den Haag. Zie vorig 
Maandblad). 

624. H. N. Zaalberg, Den Haag. 
Overleden. 

462. mr. dr. N. G. Veldhoen, Voorburg. 
192. F. R. van Dam, Zwolle. 

Verzoek. 
Wie kan den bibliothecaris, Rietzangerlaan 5, Den Haag, 

helpen aan den veilingcatalogus van de l i e Manus-veiling 
der firma Plumridge & Co., Londen ? 

Adresveranderingen. 
546. J. D. Dik, De Ranitzstraat 16, Groningen. (Niet Den 

Haag. Zie Maandblad December). 
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529. C. Blommesteijn, Haagweg 41, Rijswijk. 
86. A. van den Bliek, Hoefkade 950 II, Den Haag. 

276. J. Jonker, Joan Maetsuijckerstraat 66, Den Haag. 
423. H. Koster, De Ruijterstraat 40, Den Haag. 
629. ir. J. L. Leistra, Frankenslag 135, Den Haag. 
349. A. Jaarsma, Eewal 48, Leeuwarden. 
256. ir. G. A. de Mol, Afd. Landbouw, Buitenzorg (Java). 

Candidaat-leden. 
J. J. A. Weber, Heemskerkstraat 22, Den Haag.. (Voorge

steld door O. J. van der Meer). 
M. J. A. M. Janssen, Paulus Potterstraat 6, Amsterdam, Z. 

(Voor de af deeling Venlo). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te TK uur, ledenvergadering te 8 uur, 
op Woensdag 24 Januari 1934 (steeds den 4en Woensdag der 
maand), in het „Gouden Hoofd", Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Bestuursver-
kiezing. 5. Ledenverkiezing. 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rond
vraag. 9. Sluiting. 

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

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

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

Vergadering afdeeling Venlo (secretnris: F. Groenoboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Dlorick). den 2en Maandag der 
maand: T/, uur bestuurs\ergadering. 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 27 De
cember 1933, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 18 leden. De voorzitter opent tegen kwart over 
acht de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom, 
speciaal het lid W. J. van der Zwan uit Zwolle. De notulen 
worden gelezen en goedgekei-rd, waarna mededeeling wordt 
gedaan van de ingekomen stukken. 

Bij de rondvraag bespreekt de heer Tenhaeff de mogelijk
heid om de zendingen in speciaal daarvoor ingerichte zakjes 
of portefeuilles bij de leden te doen circuleeren. Na eenige 
besprekingen wordt besloten een proef te nemen met vellen 
kunstieder. De heer Van den Hoven deelt mede, dat hij de 
laatste maal aan het philatelistenloket alhier geen weldadig-
heidszegels alsmede het speciale vliegzegel van Indië kon 
bekomen, maar hiertoe verwezen wei'd naar het gewone loket. 
Hij meent, waar het hier toch koloniale zegels betreft, dat 
deze toch ook aan het philatelistenloket zouden moeten wor
den verkocht. Naar aanleiding hiervan wordt besloten aan 
den directeur van het postkantoor alhier te verzoeken, in den 
vervolge hiertoe zijn medewerking te willen verleenen. 

Na de' gewone maandelijksche verloting onder de aan
wezigen sluit de voorzitter de vergadering. C. R. 

Candidaat-leden. 
J. L. van Triebt, Vondellaan 1, Arnhem. (Eigen aangifte). 
J. Peters, Bloemiststraat 7, Arnhem. (Voorgesteld door J. 

Zonderop). 
Adresveranderingen. 

59. P. van den Hoven wordt Alexanderstraat 75, Arnhem. 
84. F. Adamse wordt Hertogstraat 27, Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 31 Januari 1934, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

N I E U W ! CVephrifsbaap bij a l l e Hande laren . ) 1372) 

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

GEWONE BIJEENKOMST (ruilavond) op Dinsdag 14 No
vember 1933, des avonds te 7j^ uur, in restaurant 
„Suisse", Rotterdam. 

Aanwezig 14 leden. Een kwartiertje later dan gewoonlijk 
werd de vergadering geopend door onzen vooi"zitter. De no
tulen werden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Op voor
stel van den secretaris werd besloten voor eenmaal te ver
gaderen op Woensdag en wel op 13 December. 

Enkele zegels werden nu verkocht; bij de gewone verloting 
werden de winnaars der laatste prijzen in dit jaar bekend, 
waarna nog eenige inlichtingen werden gevraagd over het 
aanstaande vertrek van den „Postjager". Na de rondvraag 
werd de vergadering gesloten en gingen de aanwezigen over 
tot het ruilen van zegels. Nog geruimen tijd bleef men in 
prettige stemming bijeen. L. W. I. 
GEWONE BIJEENKOMST op Woensdag 13 December 1933, 

des avonds te 734 uur, in restaurant „Suisse", Rotterdam. 
Aanwezig 13 leden en één introducé. De voorzitter, de heer 

Van Harderwijk, had bericht gezonden, eerst later ter ver
gadering te komen, waarna de notulen werden gelezen en 
eenige mededeelingen werden gedaan. Ter gelegenheid van 
het 40-jarig ambtsjubileum van onzen voorzitter, was hem 
op 26 November een bloemenhulde namens de Vereeniging 
gestuurd, terwijl het bestuur en vele leden persoonlijk van hun 
belangstelling hadden doen blijken. De heer Van Harderwijk 
thans ter vergadering gekomen, wordt in dezen kring nog 
eens toegesproken door den heer Immink, waarna onze voor
zitter nogmaals betuigt het zeer op prijs gesteld te hebben en 
hieraan een aangename herinnei-ing mee te dragen. 

Hierna is het woord aan den heer Frenkel, die aanvangt 
met het beschrijven van een 14-tal Curagao-zegels met bij
zondere tanding, die door den introducé, den heer A. J. van 
Senus, zeer verdienstelijk worden geprojecteerd. De voor
zitter betuigt dan ook een hartelijk woord van dank aan den 
heer Van Senus, die heeft bijgedragen dezen avond tot een 
bijzonderen te maken. De heer Frenkel had reeds den maker 
der plaatjes een woord van dank gebracht, waarna de aan
wezigen in het volle licht de mooie collectie zegels van 
Curagao met toelichting zien passeeren. De collectie Suriname 
wordt ,door gebrek aan tijd, tot een volgende maal aan
gehouden. Besloten wordt, in Januari de jaarvergadering te 
houden, waarna de voorzitter, na een speciaal woord van 
dank aan den heer Frenkel, allen goede feestdagen wenscht 
en de vergadering wordt gesloten. Ook was nog bekend 
gemaakt de uitslag der verlotingen in het afgeloopen jaar, 
waarvoor de leden op de jaarvergadering zegels kunnen in 
ontvangst nemen. L. W. I. 

Bedankt als lid. 
W. van Smaalen, Overveen. 
J. S. Cohen, 's-Gravendijkwal 26, Rotterdam, 
dr. A. Vas Nunes, Voorschoterlaan 112b, Rotterdam, 
mr. T. de Jongh T.zn., Avenue Concordia 33, Rotterdam, 
jhr. L. C. de Villeneuve, N. Z. Voorburgwal 68, Amsterdam. 

Adresverandering. 
A. van Putten, thans Rochussenstraat 197, Rotterdam. (Per 

adres C. Stibbe). 

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

KORT VERSLAG der ledenvergadering van Vrijdag 29 De
cember 1933. 

Nadat gedurende een half uur gelegenheid werd gegeven 
voor onderling ruilen, welke tijd als verloren is te beschouwen 
wegens de geringe animo hiervoor, opent de bibliothecaris, 
de heer Trupp, als waarnemend-voorzitter, om half negen 
deze door plm. 30 personen bezochte vergadering. De notulen 
der vorige vergadering worden accoord bevonden. Meerdere 
ingekomen stukken worden bekendgemaakt en besproken, res-
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pectievelijk voor kennisgeving aangenomen. Medegedeeld 
wordt, dat de heer dr. Bölian bereid gevonden werd op een der 
volgende ledenvergaderingen een causerie te houden over het 
onderwerp „Vervalschingen", terwijl de heer Weijenbergh een 
kort artikeltje voorleest uit een plaatselijk blad, waarin ge
meld werd, dat de postzegels van 4K dollar, naar aanleiding 
van de oceaanvlucht van Balbo door New-Poundland uitge
geven, op groote schaal zouden zijn vervalscht. 

Tot leden der jaarboek-commissie worden de aftredende 
beeren Bloem, De Jong en Rol definitief herkozen. Bij de vei
ling werd weinig kooplust aan den dag gelegd; tijdens de 
afrekening hiervan werd de gel^uikelijke verloting gehouden, 
die het slot van dezen avond vormde. H. W. 

Aangenomen als lid. 
21. mevr. J. S. B. Martin-Uges, Julianastraat 10, Haarlem. 

Bedankt als lid. 
233. P. J. Bogaert. 

49. W. Vreeken, Hillegom. (Met 1 Maart 1934). 
208. mr. A. F. Poggenbeek, Rotterdam. (Met 1 Maart 1934). 

Adreswijziging. 
85. P. Beukers wordt Pres. Steijnstraat 17, Haarlem. 

Rondzendingen. 
Boekjes, speciaal met zegels van Europa en Nederland en 

Koloniën, welke nu ingezonden worden, gaan direct in cir
culatie. De prijzen gelieve men billijkst te stellen! 

Te duur geprijsde boekjes worden geretourneerd. De b'oek-
jes der Vereeniging zijn verplichtend. Alle inzendingen te 
adresseeren aan den commissaris van toezicht, P. Engelen-
berg, Van 't Hoffstraat 97, Haarlem. 

Philatelistische frankeering. 
Verzoeke beleefd bij doorzending per post philatelistisch te 

frankeeren; vredes-, Willem de Zwijger- en 36 cents-zegels 
b.v. zijn veel aardiger dan gewone 15 en 30 cents-zegels. 

Ledenvergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 26 Januari 1934, des avonds 

te 8 uur, in het Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen. 

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

Aanwezig 22 leden en 1 inü'oducé. De voorzitter opent te 
ruim half negen deze vergadering met een woord van welkom, 
speciaal tot den heer mr. J. Siertsema, die voor het eerst 
als lid aanwezig is, en tot den introducé, den heer H. G. 
Schuitema. De voorzitter deelt mede, dat bij een der leden 
onregelmatigheden in boekjes van de rondzendingen zijn ge
constateerd. Op grond van de desbetreffende bepalingen in 
het huishoudelijk reglement wordt dit lid door het bestuur 
daarom voor royement voorgedragen, waartoe door de ver
gadering met algemeene stemmen besloten wordt. 

Het verslag van de vorige vergadering wordt gelezen en 
goedgekeurd. Mededeeling wordt gedaan van eenige inge
komen stukken. Bij de thans aan de orde zijnde ballotage 
wordt het candidaat-lid, de heer A. Nijhuis, met algemeene 
stemmen als lid aangenomen. De heer Kleiman houdt vervol
gens een korte inleiding over de zegels van Frankrijk. Na de 
pauze krijgen de leden gelegenheid de schitterende verzame
ling Frankrijk en Rusland van den heer Schuitema te bewon
deren, waarvan druk gebruik wordt gemaakt. Te ongeveer 
half elf sluit de voorzitter het officieele gedeelte van deze 
vergadering met een woord van dank aan den heer Schuitema 
voor het meebrengen van een deel van zijn verzameling en 
aan de leden voor de opkomst. A. C. S. 

Nieuw lid. 
177. A. Nijhuis, Verstolkstraat 3, Leeuwarden. 

Geroyeerd. 
B. Tieman, Groningen. 

Candidaat-lid. 
H. Kamstra, J. C. Kapteijnlaan 15b, Groningen. (Voorgesteld 

door A. C. Sietinga). 
Mededeeling. 

Leden, die — ter vermijding van dispositiekosten — de 
contributie willen overmaken, kunnen dit doen door het be
drag te storten op giro 128363, ten name van den penning
meester, den heer S. S. Ongering, Groningen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 22 Januari 1934, des avonds 

te 8.30 uur, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 18 De
cember 1933, in de bovenzaal van Taverne Rutten, Vrijt
hof, Maastricht. 

Voor 24 leden opent de voorzitter de vergadering; de no
tulen worden voorgelezen en goedgekeurd. De voorzitter 
dankt nogmaals de leden, die door het schenken van zegels 
hebben bijgedragen tot het goed slagen van het St. Nicolaas-
feest voor de juniores-afdeeling. 

De heer Angermaijer wordt met 20 stemmen vóór en 1 
blanco tot lid aangenomen. De heer Theelen deelt mede, dat 
hij de verzorging van de rondzendingen op zich zal nemen, 
waarvoor hy door den voorzitter wordt bedankt en de ver
gadering zich daarbij aansluit. Nadat de gratis-verloting 
heeft plaats gehad, volgen nog enkele kienpartijen, waarna 
sluiting. J. n . 

Nieuw lid. 
34. J. Angermaijer, Tongerscheweg 86, Maastricht. 

Bedankt. 
30. H. Fermin, Magelang. 
37. Ph. Tielens, Maastricht. 

Candidaat-lid. 
Vogels. Lage Kanaaldijk, Maastricht. (Voorgesteld door M. 

Meertens). 
Mededeelingen. 

In het vervolg moeten de boekjes voor de rondzendingen 
gezonden worden aan den commissaris van de rondzending, 
den heer Jos. Theelen, Papenweg 9, Maastricht, die ook het 
financieel beheer van de Vereeniging op zich heeft genomen. 

De leden, die hun contributie voor het jaar 1934 aog niet 
hebben voldaan, worden verzocht, teneinde incassokosten te 
vermijden, dit alsnog spoedig te doen, eventueel door stor
ting op de postrekening der Vereeniging, nr. 30447. Zij, die 
hun contributie vóór 22 Januari a.s. niet hebben betaald, doen 
niet mede aan de dan te houden jaarverloting. 

Volgende bijeenkomsten. 
Jaarvergadering op Maandag 22 Januari 1934; 
Beurs op Maandag 5 Februari 1934; 
Vergadering op Maandag 19 Februari 1934; 

telkens des avonds te 8 uur, in Taverne Rutten, Vrijthof 50, 
Maastricht. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Cronjéstraat 4, Den Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 15 
December 1933, hx de 7aal van den heer Van W^eelde, 
Koningsplein, Den Heldei. 

Te ruim half negen opert de voorzitter, de hesr M. Quant, 
met een kort woord van ,ve]kom de ve/'gadormg, zijn teleur
stelling uitsprekende over de slechte opkomsc. De secretaris 
krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen van de vorige 
vergadering, welke zonder op- of aanmerking worden goed
gekeurd. Enkele ingekomen stukken worden voor kennis
geving aangenomen. 
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Ballotage wordt vei-volgens gehouden over de beeren A. 

Hoogkamer en C. de Jong, die beiden met algemeene stemmen 
als lid worden toegelaten. De heer Hoogkamer, ter vergadering 
aanwezig, wordt door den voorzitter welkom geheeten. In be
spreking komt daarna de vraag, wanneer wij de propaganda-
tentoonstelling zullen houden. Na een vrij lange discussie 
wordt besloten deze definitief vast te stellen op de a.s. 
Januari-vergadering, ook al met het oog op de slecht be
zochte vergadering van heden. Door den heer Polling wordt 
nog wat briefpapier voor de vlucht van de ,.Zilvermeeuw" 
uitgereikt. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt 
en wordt het officieele gedeelte gesloten, waarna nog tot 
ruim half elf bijeen gebleven werd. J. P. 

Nieuwe leden. 
A. Hoogkamer, Binnenhaven 51, Den Helder. 
C. de Jong, Binnenhaven 132, Den Helder. 

Bedankt. 
J. Burgers. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 26 Januari 1934, des avonds te 

8 uur, in de zaal van den heer Van Weelde, Koningsplein, 
Den Helder. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 18 De
cember 1933. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom, in het bijzonder den heer Starmans. De notulen wor
den voorgelezen en goedgekeurd, waarna de ingekomen stuk
ken worden behandeld. Onderstaande candidaat-leden worden 
met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Van de rondvraag wordt niet veel gebruik gemaakt. Als 
leden van de commissie voor regeling van de verloting wor
den benoemd de beeren Bloemen, Closset en Schoenmakers, 
bij wie zegels voor de verloting kunnen worden ingeleverd. 
De aangekondigde wedstrijd gaat wegens te geringe deel
name niet door en wordt tot de volgende vergadering uit
gesteld. Na gratis-verloting volgt sluiting. P. S. 

Nieuwe leden. 
L. Uitenbosch, Parallelstraat 60, Terwinselen. 
J. W. de Vries, Schoolstraat 2, Heerlen. 

Candidaat-leden. 
G. van Mameren, Engerstraat 4, Treebeek. 
E. van der Scheer, Engerstraat 6, Treebeek. 
S. Sitartz, Koolhofstraat 17, Rumpen. 

Bedankt. 
J. W. Reinders. 
J. W. Rijns. 
R. Horst. 

Adreswijziging. 
H. H. Hol jr.. Ceintuurbaan 9, Heerlen. 

Mededeeling. 
De leden worden beleefd verzocht hun contributie 1934 

(ƒ 4,—) vóór 1 Februari te voldoen. Na dien datum zal op 
hun kosten over het bedrag worden beschikt. 

De penningmeester, 
Gironummei 144344, Heerlen. F. SCHOENMAKERS. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 29 Januari 1934, des avonds te 

8 uur, in hotel Du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 
Verkiezing van twee bestuursleden wegens periodiek af

treden van de beeren M. Closset en P. Schoenmakers (her
kiesbaar). Wedstrijd over Sui-iname nr. 29, 10 op 12>^ cent, 
zwart. 

Si^atisaa/Aff-t >.> A,.ii-fcf '̂üäEä&aÄÜ' 

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

Mededeeling. 
In verband met de te houden tentoonstelling wordt de 

maandelijksche vergadering een week vervroegd en zal plaats 
vinden op Donderdag 18 Januari 1934, des avonds te 8M uur, 
in café „De Pool", Groote Markt, Groningen. 

Inzenders voor de tentoonstelling worden verzocht vóói 
18 Januari kennis te geven aan den secretaris. H. S 

Nieuw lid. 
34. M. de Groot, Joh. Mulderstraat 3b, Groningen. 

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

Mededeelingen. 
De leden worden beleefd verzocht de contributie over het 

Ie kwartaal, of over het geheele jaar 1934 ad ƒ4,80 (zulks 
naar verkiezing) aan den penningmeester over te maken. Na 
15 Januari a.s. zal over het verschuldigde bedrag per post-
kwitantie worden beschikt, vermeerderd met ƒ 0,20 incasso
kosten. 

De leden- en donateurskaarten zullen, voorzoover belang
hebbenden deze nog niet in ontvangst hebben genomen, hun 
nader worden toegezonden. 

Feestavond. 
De leden die door omstandigheden verhinderd zijn, den 

feestavond bij te wonen en daarvan op de vergadering van 
9 Januari j.l. geen mededeeling hebben gedaan, worden als
nog beleefd verzocht dit te doen door het zenden van hun 
naamkaartje; dit ter bevordering van een goede regeling. 

De feestcommissie doet nogmaals een dringend beroep op 
de leden, om zegels gratis ter beschikking te stellen voor de 
groote verloting, te houden op den feestavond van 3 Februari. 

Feestavond te houden op Zaterdag 3 Februari 1934, des 
avonds te 8 uur, in het Oranje-hotel, Ververstraat 27, 's-Her-
togenbosch. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
18 December 1933. 

Na opening dezer laatste vergadering in 1933 door den ; 
voorzitter, werden de notulen onveranderd goedgekeurd. Na
dat de secretaris het door hem gesprokene in de vorige ver
gadering inzake de korting op de veilingen nader had toe
gelicht, deelde de voorzitter mede, dat door het bestuur be
sloten was een z.g. leescirkel te zullen organiseeren. De lees
tijd zal 3 dagen bedragen. Medegedeeld werd verder, dat door 
den secretaris een 30-tal „Postjager"-kaarten is verzonden 
en voor de leden een 16-tal brieven per „Zilvermeeuw", alias 
„Pelikaan",« de reis naar Indie meemaakt. 

Inzake de voorgestelde reglementswijzigingen deelde de 
voorzitter mede, dat een sub-commissie uit het bestuur het 
reglement aan een revisie onderwerpt, waarna op de a.s. al
gemeene vergadering de noodige bestuursvoorstellen kunnen 
worden tegemoet gezien. 

Als donateur onzer Vereeniging heeft zich voor 1934 op
gegeven de heer ir. Fritz Paul te Graz (Oostenrijk). Tot 
plaatsvervangend lid der financieele commissie 1933 wordt 
gekozen de heer Merkx. Waar de dag van het philatelisten-
loket (2e Zaterdag der maand) juist valt buiten den verkoop
termijn der weldadigheidszegels 1933, is het toch aan den 
heer Thielen gelukt den leden de noodige „roltandingen" te 
kunnen verschaffen, waarvoor zich vele liefhebbers opgeven. 
Na de rondvraag volgt sluiting van het officieele gedeelte 
der bijeenkomst. C. C. G. K. 
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Nieuwe donateur. 
21. ir. Fritz Paul, Graz (Oostenrijk). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 22 Januari 1934, des 

avonds te 9 uur. 
Agenda o. a.: Vaststelling ontwerpbegrooting 1934. Voor

stellen reglementswijziging. Plannen 1934. 
Ledenvergadering op Maandag 29 Januari 1934, des 

avonds te 9 uur. 
Agenda o. a.: Verslagen van secretaris en penningmeester, 

het hoofd van den rondzenddienst en de financieele commissie 
1933. Goedkeuring der rekening 1933 en vaststelling der 
begrooting 1934. Voorstellen reglementswijziging. Groote 
jaarlijksche verloting voor alle leden. Bestuursverkiezing, enz. 

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

VERSLAG der vergadering, gehouden op Zondag 17 De
cember 1933, in hotel Riche, te Geleen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen 
en aangehouden. Na afhandeling van de ingekomen stukken 
wordt onderling een causerie gehouden, waarbij ruiling, aan
schaffing van nieuwe zegels, de zegels gebruikt of on
gebruikt te verzamelen, de hoofdpunten vormen. Hierna wordt 
overgegaan tot de verloting. Deze had een gezellig verloop. 

Besloten wordt, bij wijze van variatie, de volgende verga
dering de gratis beschikbaar gestelde zegels uit te kienen. 

Bij de gehouden rondvraag worden nog enkele kleine punten 
ter kennisneming naar voren gebracht en sluit de voorzitter 
daarna de vergadering. P. G. 

Prijs dezer adver ten t ies : | 
f 0,75 bij vooruitbetal ing. | 
PoBtz. w o r d e n n t e t in beta l ing g e n . 1 

Wilt U niet te veel geld uitgeven 
voor uw verzameling, maar deze toch 
belangrijk uitbreiden, vraagt dan een 
zichtzending van pl.m. 5 0 0 0 ver
schillende E t B  ^ o p a x e g o ï s tegen 
slechts 2 c e n t per* z e g e l . Ook 
aan uw verzameling ontbreken nog 
veel zegels van lage catalogus
waarde. Onze zichtzendingen bevat
ten deze zegels. Vraagt nog heden 
een zichtzending aan bij 

D. BRONKHORST Jr., 
Mathenesserweg 22a,  Rotterdam. 

(3«l) 

G e v r a a g d : Vliegzegels op VLIEGBRIEVEN 
(zonder vouwen^, netjes geopend, 
waarvan — door een aankomst

stempel — blijkt, dat ze werkelijk 
gevlogen hebben. 

H. L S. ADAMA, Wageningen . (360) 

TE KOOP AANGEBODEN : 
Houtsneden Ten Klooster, boeken 
en plaatwerken, Congoleesche pla
stiek, gekl. en ongekl. briefkaarten. 

Adres: Van Aerssenstraat 256, Den Haag. 
(364 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

Te koop gevraagd: 
W. V. O.zegels van Ned. (5 c , 6 c , IVL>C.); 
Curasao, Suriname en Netl.Indië W. v. O.

zegels; alle gebruikt per 100 stuks of meer. 
Prijsopgaaf aan P . G O R D O N , 

K o r t e k a d e 2 4 a , R o t t e r d a m . (362) 

AANGEBODEN. Verzamelaar lost zijn 
groote speciaalverzameling Ned. en Kol. op 
en zoekt verbinding met verzamelaars tot het 
maken van zeer billijk geprijsde zichtzen
dingen. 

Brieven onder no. 376 aan de administratie 
van het Maandblad. 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5̂ ° in te zenden 
aan de Adminis t ra t ie . 

p O S T Z E G E I v l V I E U W S , 
3 je jg. f 2,— per jaar Proefnummer gratis. 
2 annonces gratis. 150 versch. Nederland f 1.25, 
Goudsche Glazen f o,2j Vrcemd.verkeer f 0,25. 
R E I N C U K I N G M A , Villa P h i l a t e l i e , 
A p e l d o o r n , t e l . 3 5 3 6 , p o s t r . 9 9 0 1 8 . 

(353) 

l A f I F heeft nog niet de editie '934 van 
* * ' ^ ' mijn prijscourant B e l g i ë . C o n 

■ ■ ■ ■ ■ g o en L u x e m b u r g ontvangen? 
De prijzen zijn wederom sterk verminderd! 

Toezendmg 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) 

A l l é é n p l a a t s i n g 
bij voorui t b e t a l i n g . 

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

Mededeelingen. 
Champion. Binnenkort zal de 7e uitgave van Champion's 

Catalogue Histoire et Descriptif de la Poste Aérienne 1934 
uitkomen. 

Raketenpost. Het is ons een genoegen te kunnen mededeelen, 
dat wij erin geslaagd zijn van den bekenden Oostenrijkschen 
raketenuitvinder ir. F. Schmiedl toezegging te krijgen wat 
betreft de levering van raketenpost tegen sterk gereduceerden 
prijs. Van de laatste twee proefvluchten van 28 December 
1933 (respectievelijk 181 en 197 stuks gevlogen) is een beperkt 
aantal voor onze leden beschikbaar tegen den prijs van ƒ0,80 
per stuk. Bedoelde stukken zijn voorzien van aankomst- en 
speciaalstempel, alsmede van de handteekening van ir. 
Schmiedl. Wij voegen hier nog uitdrukkelijk aan toe, dat het 
hier géén maakwerkvluchten betreft, en men deze vluchten 
het best kan vergelijken met de eerste vliegtuigenpost uit de 
jaren 1909-1914. 

Holland-Indië-vluchten..Van de „Pelikaan"-, „Zilvermeeuw"-
en „Postjager"-post is voor nieuwe leden nog een kleine hoe
veelheid tegen inschrijvingsprijs beschikbaar. 

Nieuw lid. 
J. A. Proost, Julianapark 44, Tilburg. 

Bijzondere aanbiedingen van 
zeldzame zegels der 
Engelsche Koloniën. 

A l l e onéd3t*uiRt e n p o s t f i r i s e h . 

Nummers van den catalogus Yvert & Tellier. 
ENGELSCH CENTRAAL AFRIKA, £ 10, nr. 52 ƒ 25.5,--
ZUID-AUSTRALIE, 10/-, nr. 94 ., - 7,— 
ZUID-AUSTRALIE, £ 1, nr. 95 - 22,— 
ZUID-AUSTRALIE, £ 1, nr. 104 - 16,— 
WEST-AUSTRALIË, 2 d., nr. 2 - 180,— 
BAHAMAS, £ 1, nr. 51 - 14,-
BANGKOK, 32 c , nr. 1 - 153,— 
BORNEO, 4 c , nr. 198 - 16,— 
BORNEO, 4 c , nr. 199 - 16,— 
BORNEO, 20 c , nr. 210a - 9,— 

MIJN SPECIALITEIT: 
ZELDZAME ZEGELS DER ENGELSCHE KOLONIEN 

VAN ALLE UITGIFTEN. 

Mancolijsten zijn het voorwerp van mijn nauwkeurige 
en persoonlijke aandacht. 

Zichtzendingen naar onverschillig welk deel der wereld. 

De goedkoopste handelaar in zeldzame zegels 
der Engelsche Koloniën. 

T. ALLEN, 
5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11.025) 
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1. 
2. 
3. 

EEN NIEUW JAAR 
ligt weer voor ons en tvij hopen, dat het voor ieder de 
zoo gewenschte verbetering sal brengen. 

Als handelaar, uitsluitend in Nederland en Koloniën, 
zullen wij zorg dragen, dat al onze vorige aanbiedingen in 
belangrijkheid overtroffen worden, tegen nooit geziene lage 
p-ijzen. 

Al probeert de een nog goedkooper te zijn dan de ander, 
toch doen wij ons gelden wat de prijsbepaling betreft; 
voorloopig kunnen wij niet instaan voor verdere pi'ijsdaling. 

In dezen tijd WILLEN wij spotgoedkoop zijn, aangezien 
onze omzet hierdoor stijgt. 

De geldelijke opoffering wordt vergoed door de komende 
grootere vraag van het leger van verzamelaars van Neder
land en Koloniën, dat zich aan het vormen is. 

De volgende lichtpunten werden reeds vastgesteld: 
Stijgende kooplust voor de minder kostbare zegels. 
Verhoogde belangstelling voor de Rijksveilingen. 
Enorme verkoop van albums van Nederland en Kol. 

4. Specidanten komen weer uit den hoek. 
5. Krachtiger reclame voor de kinderzegels, hetgeen 

bewijst, dat wij de Nederlandsche industrie willen 
steunen en het misdeelde kind niet vergeten. 

6. Dat mooie zegels het nationaal verzamelen bevordert. 
7. Dat oude soorten gezocht blijven. 
8. Dat een verzameling Nederland en Koloniën nog 

altijd geld in de kous is. 
9. Dat ons land met zijn gaten gulden zijn deel op-

eischt van geld, dat aan postsegelverzamelen besteed 
wordt en anders in den vreemde verdwijnt, 

10. En lest best. heeft de zegenpralende vierdaagsche 
Kerstluchtpost van de „Pelikaan" een verbreiding 
onzer liefhebberij gemaakt door het leeuwenaandeel 
der verzamelaars. 

Binnenkort is liet -300 jaren geleden, dat het Nederlandsch 
gezag op Curasao werd gevestigd. Bedriegen de voorteekenen 
ons niet, dan zullen deze Herdenkingszegels met instemming 
worden begroet en verzameld. 

Mogen loij Nederlanders dan ook niet op onze voor
vaderen trots sijn'^ 

Het wordt nu meer dan tijd meer aandacht aan deze 
Kolonie te besteden, vooral nu menig zegel nog voor rede
lijken prijs verkrijgbaar is. 

De zegels van Curacao en Suriname worden veelal onder
schat. Men meent, dat van laag geprijsde zegels de voor
raden onuitputbaar zijn. DcU wij het meenen, om tegen 
bereikbaren prijs te leveren, zal onze aanbevelenswaardige 
uiterst concurreerende verzameling ü leeren. Deze bevat o.m. 
een fraaie keuze Nederland zonder roltandingen, waarbij 
ongebruikte Wilhelmina-kinderkopjes en ongebruikte De 
Ruijter-portzegeh. Van Ned.-Indie alleen keurige] betere 
oude waardevolle uitgiften. Van Curasao noemen unj de 
Koningskoppen van 2y^ tot 60 cent, emissie 1889-1891. enz. 
Van Suriname Koningskoppen, uitgifte 1892, diverse nood-
hidpuitgiften, waarbij Kroontjes-opdrukken. Bovendien de 
niet uitgegeven Brandkastzegels van Suriname of Curagao 
met zwarten overdruk. Km~tom, in een woord een keurver
zameling Nederland en Kolonien met een verkoopivaarde 
van f 65,— voor den belachlijken prijs van f 13, — , franco 
aangeteekend. 

PIERRE VOS, Obrechtstraat 330. Den Haag. 
Telefoon 336674. Giro 133631. (363) 

C B K w D B e i w G G G I I V G ! 
Een zeldzame gelegenheid. Ovei te nemen tegen een zeer 
billijken prijs de volgende nummers volgens Yvert-catalogus, 
in onberispelijke kwaliteit, postfrisch, zonder eenig vlekje, 
in geheele vellen. 

I V E D E R L A N D . 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

— 200 stuks. 
— 200 stuks. 
— 200 stuks. 
— 200 stuks. 
— 200 stuks. 
— 200 stuks. 
— 200 stuks. 
— 200 stuks. 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

38 — 
39 — 
40 — 
41 — 
42 — 
44 — 
46 — 

200 stuks 
200 stuks 
200 stuks 
200 stuks 
200 stuks 
100 stuks 
50 stuks 

J. J. A. ENGELKAMP, Spui 13, Amsterdam, G. 
(377) 

E R I C S M I T H , 
P . O . B O X © e i , - L U G A N O ( Z W I X S E R L , A M D > . 
L U C H T P O S T ! Alle ongebruikt . Nrs . Yvert 1934. 
100 verschillende ƒ 3,— 
Oostenrijk 1922, 4/9 " (6 waarden) - 1,25 
Idem 1925, 19 * (15 g. lila-bruin) - 0,18 
Griekenland 1927, 1/4 cpl. * (4 waarden) - 0,50 
Italië 1930, Perrucci cpl. " (3 waarden) - 1,55 
Tripolitania 1930, Perrucci cpl. '■ (3 waarden)  1,55 
Polen 1925, 1/9 cpl. * (9 waarden)  0,55 
Argentinië 1931, „6 de Septiembre", cpl. * (5 waarden)  5,— 
Brazilië 1930, Zeppelin, cpl. * (9 waarden) Brazilië

Europa en BraziliëU.S.A.)  41,— 
Paraguay 1932, Zeppelin, cpl. * (5 waarden)  3,— 
Idem 1932, idem, opdruk Peliz Ano  0,85 
NieuwCaledonië 1932, ParisNouméa, cpl. ^ (2 wrdn.) 18,50 
NieuwGuinea 1932, derde uitgifte, cpl. * (14 waarden) 20,— 
Porto extra ƒ0,35 (tête-bèches!). Prijslijst franco op verzoek. 

(373^ 

KILO Ŝ (Origineel van de Post). 
OPNIEUW VERLAAGDE PRIJZEN. S ^ ^ 

Ö 
1-1 

a o o 

.S S 

o w 

H 
3 

P5 

Z w e d e n * 1924-1930 Nieu^vste regeermgslevermg in ongineele 
verzegelde kilo-pakkettcn Bevatten hooge frank eerwaarden, dikwijls 
congres- en jubileum-zegels en hooge buiccnlandsche frankeerwaarden 
1 kilo franco, thans f 4,30 

D e n e m a r l i e n , ongmccle door de post verzegelde ktlo-pak-
kctten (pl.m 4200 e \ ) bevatten zeer dikwijls i , 2, 10 kronen, kan-
kei-uitgiften, enz I kilo franco, thans f 4,30. 

I V o O t * U ' ' e ^ e n , fraaie samenstelling, origineel van de post, doch 
niet verzegeld i kilo franco f 485 

Z w i t s e r l a n d , fraaie samenstelling, (origineel van de post) , 
door aankoop van een groote partij van deze kilo's kunnen wij thans 
I kdo franco leveren voor slechrs f 2,75 

( — Prijzen franco ni Holland, onder rembours of betaling vooruit 

Auf der Heide's Postzegelhandel, 
HILVERSUM. Giro 1700. AMSTPZRDAM, Gravenslr. 17. (242) 

P A R A G U A Y . 
Postzegels, Luchtpost- en Zeppelin-post
zegels. Ongebruikt, complete vellen tot 
nominale waarde plus 10 % commissie. 
Porto en Verzekeringskosten berekend. 

Verzending onder rembours tegen 
betaling in Hollandsche guldens. 
Verkoop a l leen aan g ross ie rs . 

CARLOS ROCHOLL, 
Casilla 125, - Asuncion (Paraguay). Opgericht 1902. 

(334) 
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De Haagsche Postzegelhandel, 
Noordeinde 196, DEN HAAG, Giro 110104, 

B I E D T AAIM: 
NED.-INDIE. 
1908. *" Java kopst., K—50 c , cpl. ƒ2,25 
tïezit Buiten, 'A—50 c , 11 stuks . . . -1,25 
1923. Jub., 5 c—1 gld., 5 st -0,25 
932. Weid., cpl., 4 st - 0,60 

1933. Weid., cpl., 4 st. f / 0,25 - ' . . -0,55 
Luchtpost, 30 op 40 c , nr. 11 - 0,15 1934. Jub., 7 st. 

Id., 50 c. op ly. gld., nr. 17 ƒ 0,20 
1882. Porto, 50 c , T. I, II of III . . . - 0,10 
1882. Porto, 75 c , T. I, II, III en IV, 

get. layy.-iSYi, cpl. (cat. 2,70) . . . -1,25 
CURACAO. 
1928. 10, 20, 25, 30 en 35 c , gebr. . . - 1,25 

SURINAME. 
1928. 10, 20, 22K, 25, 30 en 35 c , gbr. ƒ0,95 
NEDERLAND. 
70 c , gebr - 0,20 
80 c , gebr - 0,40 
Vredeszegel, gebr - 0,05 

0,35 Weldadigheid. 12K c, gebr -0,10 

VerRoop v a n Orisis»-Oomité-Kaarten 
vattaf l O c e n t p e r s t u k , l O v e r s d i i l l e n d e f 1 , 5 0 . Bestellingen boven ƒ 10 franco Nederland. 

(366a) 

Inloop. Verkoop, tuil. 
Prijslijst 

van een uitgebreide sorteering 
landen-verzamelingen, alsmede 
van postzegelalbums en be-
noodigdheden wordt u op aan
vraag kosteloos toegezonden. 

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

DEN HAAG, Zoutmanstraat 14-14a, 
Telefoon 334928. Giro 31822. 

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

BENUT DEZE KANS ! 
Weid. '33, gew. of rolt., 10 ser. ƒ 2,— 
Zeemanszegels, p. 10 series . . - 2,25 
Willem de Zwijger, p. 10 series - 1 , — 
Vreemdelingenverkeer, p. serie - 0,30 
Goudsche glazen, p. serie . . . . - 0,30 
2>i + 5 g. 1923, prima, p. serie - 7,— 
36, 70, 80 c , p. serie - 0,45 
Vredeszegels, p. 10 stuks . . . . - 0,25 
Rembrandt, p. 10 series - 2,25 
Olympiade, p. serie - 0,80 
Vliegpost, 10, 15, 60 c - 0,20 
Ned.-Ind. luchtp., 1—5, ongebr. - 2,50 
Willem van Oranje Indië, p. 10 - 0,45 
Suriname, brandkast, ongebr. . - 1,50 
Curagao, 50 e. groen, p. 10 . . . -1,25 
200 versch. Ned., pr. samenst. - 3,50 
Porto extra. Phil, frank. Giro 40215. 

Prijslijst gratis, alleen bij orders. 
Te koop gevraagd: Ned. en Koloniën 

in kwantiteit. Brieven met prijs. 
JOHN GOEDE, 

Brederodestraat 46, Amsterdam, W 
(294) 

N E D E R L A N D . 
Kinderzegels 1933, per serie ƒ 0,1^ 

10 series ƒ 1,65; 100 series -16,-
Kinderzegels 1927, per 10 series . . - l,h 

100 series -14,-
1923/33, alle Kinderzegels (40 w.) - 3,3 

Idem, roltanding (31 w.) - 4,1 
1932, A.N.V.V., per 10 series - 2,5 
1933, Zeemanszegels, per 10 series - 1,90 
1933, W. de Zwijger, per 10 series - 0,90 
Pakketten 50 versch. Nederland, l a - 0,2 

10 ä ƒ 0,17M, 25 ä - 0,1 
Pakketten 100 verschillende, l a . . - 0,5 

10 ä ƒ0,45, 25 ä •• - O,! 
Pakketten 50 versch. Ned.-Indië, l a - O,-! 

10 ä - 0,27 
Porto steeds extra. 

Zendt ons Uw mancolijst van Nederland t 
Koloniën en Duitsche, Fransche, Engelschu 
en Portugeesche Koloniën. ZEER BILLIJKE 
PRIJZEN, ook voor specialiteiten Nederland 

en Koloniën. 
Nederlandsche Postzegelhandel, 

N. Z. Voorburgwal 316, postgiro 224451, 
AMSTERDAM, C. (320) 

L 

J. L. VAN DIETEN'S POSTZEGELHANDEL N.V. 
Delftsehevaart 44, ROTTERDAM. Postrekening 17369. Telefoon 55259. 

POSTZEOELVEILINGEN 255 EN 256. 
De eerste veiling bevat uitsluitend een collectie EUROPA, terwijl de 

tweede bestaat uit een verzameling van DE GEHEELE WERELD, w.o. 
een BELANGRIJKE AFDEELING RESTANTVERZAMELINGEN. 

De geïllustreerde catalogus wordt gratis en franco toegezonden. 
De verkooping zal plaats hebben op WOENSDAG 31 JANUARI, DON

DERDAG 1, VRIJDAG 2 en ZATERDAG 3 FEBRUARI 1934, telkens des 
avonds te 7.15 uur, in het NUTSGEBOUW, OPPERT, ROTTERDAM. 

(369) 
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# DE HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL, 
Noordeinde 196, Den Haag, 
wenscht alle lezers van dit blad 

Een gelukkig Nieuwjaar. (366b) 

Van Seventer's Postzegelhandel, 
a n n e x S i g a r e n e n S i é a < * e t t e n . 

Hiermede heb ik de eer den lezers van het Maandblad 
mede te deelen, dat ik de zaak aan de 

KEIZERSTRAAT, HOEK VISSCHERSDIJK 103, 
TE ROTTERDAM, 

voor eigen rekening zal voortzetten. 
Voor levering tegen lage prijzen, van ALLEEN PRIMA 

KWALITEIT Nederland en Koloniën (ook typen en tan
dingen), Europa en Overzee, houd ik miJ beleefd aanbevolen. 

Levering van albums, supplementen, catalogussen, enz. 
Zichtzendingen tegen referentiën. 

H . J. J. V A I V S E V E N T E R . 
(380) 

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. r249) 

Niet alleen m P O S T Z E G E L S , doch ook in 

PHILATELISTISCHE LITERATUUR 
staat de Firma J. VOET aan de spits. 

An Introduction to Advanced Philately, by 
A. J. Sefi, Limited edition of 250 copiea . . f 15,— 
The Plating of the Penny Black Po'stage Stamp 
of Great Britain 1840, by Charles Nissen . f 55,— 
The Line Engraved Twopence Postage Stamps 
of Great Britain, by (\ F. Bendy Marshall f 12,50 
Cape of Good Hope, by G. J. Allis . . . . f 10,— 

Handboek der postwaarden van Nederlandsch-Indië. 
Deel L — Frankeerzegels / 5,— 
Deel II. - Portzegels f 5,— 
Reprints, by Harry Hilckes f 2,90 
Eepints, by E. D. Eavon f 2,90 

WIJ kunnen U elk gewenscht boek op 
PHILATELISTISCH gebied bezorgen 

rôwT̂'A P i r m a • ! . V o e t 
(J. G. ^nillaard). 

K e i z e r s t r a a t 9 , 
«iöLic^ ROTXERDAJVi. 

TJie Firm that means satisfaction. (375) 

NEDERLAND. 
Te koop gevraagd: Gebruikte zegels van 

21, 36, 40, 75, 80, 1,50, 4,50, 7,50 en 
12 >̂  W. V. Oranje. 

Aanbieding : 
Nederland, pos tpakketver rekenzegels n rs . 1 

en 2, t and ing 123^, k ƒ2,50 per ser ie ; per 
10 series ƒ22,50. 

Idem, nr . 1, per 10 s tuks ƒ2,75 ( tanding 
123^ en 1134:11). 

Idem, nr . 1, in t and ing 11><:11 en nr. 2 in 
t and ing 113^ (nr . 1 B en 2 C) ƒ2,75. 

Idem, nr . 1 en 2 ieder in 3 tandingen, 6 
vjraarden, cpl. ƒ 12,—. 

Postbewijs, cpl., ƒ 3 , — ; per 10 series ƒ 22,50. 
Verzamel ing, hoofdzakelijk overzee, p r ima 

kwali tei t , u i ts tekend object ook voor meer 
gevorderde ve rzamelaa r s ( t axa t i e plm. 
25 000 fr. Y v e r t ) , voor ƒ225 ,—. 

Groote sor teer ing Nederland en Koloniën. 
B. J. ABRAHAMS, 

Tel. 116976. Postrekening 78080. 
STILLE VEERKADE 10. — DEN H A 4 0 . 
Lid Ned. Ver. v. Postz . handelaren . (3161 

U wenscht 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) 
„Ths Globe", Hoogeniiiik 142, Zaandam. 

T 
k 

Philatelisten, wekt U w on
georganiseerde kennissen-
verzamelaars op tot aan
sluiting bij een vereeniging. 

Een keur van goede p o s t z e g e l s in 
grootste verscheidenheid 
der geheele wereld, 
geprijsd op laagst mogelijk niveau, 
ligt ter verzending gereed. 
Uw aanvrage voon een p r o e f z e n d i n g 
wordt gaarne ingewacht ^ 
ZIJ zal voldoende belangwekkend voor 
U zijn, om U aanleiding te geven vervolg-
zendingen van mij te willen ontvangen 

H E R M A N C O H N , 
DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 
Tel. 55194S. &iro 37029. Bank: Amsterdamsche Bank. 

(344a) 

H O N G A R I J E : . 
Prijslijst gratis. Eventueele ruil tegen 
Nederland en Kolomen (ongebruikt). 
L. von Haläsz, Délibabstrasse 29, 
Budapest VI. Lid van „Breda", Ned. Ver. v. 
Postzegelverzamelaars, enz (379) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E G E L S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. ( Handteehening) 
(344b) 
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(c). Zonder streep. 
(d). Bovenstreepje van de „d" en staartstreepje gebroken. 
(e), bovenstreepje van de „d" ontbreekt en dubbele streep 

op de oude waarde. 
Type C. 

Zwarte opdruk op de vier pence blauw. 
Cijfer 4x4 mm., schrijfletter „d". 
Variëteiten: 
(a). Als boven, doch bovenstreepje van de „d" ontbreekt. 
(b). Als boven, doch groote streep op oude waarde ont

breekt. 
(c). Staartstreepje van de „d" ontbreekt. 

Type D. 
Zwarte opdruk op de vier pence blauw. 
Cijfer 3x3:^4 mm., letter „d" 3K mm. lang, romeinsche d, 

ifstand tusschen letter en cijfer 1 mm. 
Variëteiten: 
(a). Achterstreep van „d" Syi mm. 
(b). Afstand tusschen cijfer en letter 1% mm. 

Type E. 
Zwarte opdruk op de vier pence blauw. 
Cijfer en letter in schrijfletters. Cijfer 3x3>^ mm. 
Variëteit: 
(a). Als boven, doch bovenstreepje van de „d" ontbreekt 

Variëteit dubbele opdruk. 
M. de Reuterskiold schreef in het handboek „Africa III", 

dat hij de dubbele opdrukken in typen A, B en C gezien heeft, 
maar zooals hij terecht opmerkte, moet er minstens een half 
vel aldus bestaan hebben, derhalve m o e t e n alle v ij f 
typen bestaan. 

Ook ik was deze meening toegedaan, doch tot heden kon ik 
dit niet met feiten bewijzen. Nu ik echter een ontwijfelbaar 
echten dubbelen opdi'uk ontdekt heb van type E, meen ik, 
dat er geen twijfel kan bestaan of alle vijf typen komen 
aldus voor. 

Dat genoemd zegel een zeer zeldzaam stuk is, kan men 
nagaan indien men bedenkt, dat hiervan slechts vier of 
hoogstens acht stuks kunnen bestaan hebben. Het is daarom 
niet te verwonderen, dat het bijna vüftig jaren geduurd heeft 
alvorens men een dusdanig exemplaar vond. 

TWEE OPZIENBARENDE VONDSTEN. 

•»«te«*««**«»«' 

Wie het Kohl-handboek over Griekenland 
raadpleegt, treft daarin (deel III) op de 
bladzijden 322-323 eenige bijzonderheden 
aan over een 40 lepta-zegel, dat reeds vóór 
1840 zou zijn gebruikt. Dit zegel is van 
zeer eenvoudige makelij (zie afbeelding), 
wat naar onze meening een punt van groot 
gewicht is, waarop straks wordt terug
gekomen. 

In genoemd handboek wordt deze 40 lepta gerangschikt 
onder de portzegels. Gelet op de bekwaamheid der bewerkers 
van het deel Griekenland, heeft de verzamelaarswereld zich 
bij deze rangschikking in het algemeen neergelegd. Behalve 
toch dr. Munk verzorgden eerste kenners der Grieksche zegels 
als Garas te Athene, Pemberton te Londen en Argyropoulos te 
Athene de beschrij-ving van dit bij uitstek moeilijke gebied. Te 
hunner beschikking stonden verschillende van de grootste 
verzamelingen der Grieksche zegels, alsmede een schat van 
eerste klasse vakliteratuur. Men mag dus veilig aannemen, 
dat het rangschikken van genoerade 40 lepta zegels wel
bewust, al was het dan voorloopig, geschiedde onder de rubriek 
„portzegels". 

Gelijk de afbeelding weergeeft bestaat dit zegel uit een 
rechthoek (36 bij 27 mm.); het is vervaardigd in boekdruk 
in zwart op gestreept papier. Het ziet er zeer eenvoudig uit; 
elke maatregel is verzuimd om namaak te voorkomen. 

Kohl beeldt op blz. 323 de achterzijde van een brief af, 
waarop dit zegel is bevestigd, terwijl een potloodstreep in 
rood tot vernietigingsmerk diende. De bewuste brief is aan 
de voorzijde voorzien van het getal 40 in rood potlood. Het 
is derhalve niet te gewaagd op deze gronden aan te nemen, 
dat d e z e 40 lepta werd benut als portzegel. De ambtelijke 
aanduiding op de voorzijde in gekleurd potlood, het beves

tigen van het zegel op de achterzijde en de simpele vernie
tiging met gekleurd potlood, zullen het voor iederen post-
ambtenaar duidelijk maken, dat men in dit geval te doen 
heeft met een portzegel. Het is dan ook, op grond van het 
vorenstaande, alleszins verklaarbaar, dat Kohl, aan de hand 
van deze gegevens, deze 40 lepta rangschikte onder de 
portzegels. 

Het was bekend, dat in de veertiger jaren der 19e eeuw 
op verschillende brieven deze zegels voorkwamen. Kohl noemt 
er drie van, alle aanwezig in bekende verzamelingen en 
stammend uit de jaren 1840 (December), 1841 (einde Sep
tember) en 1848 (Juni). De eerste dezer brieven, voorkomende 
in de verzameling Argyropoulos, is gedateerd 25 December 
1840; hij draagt uitsluitend op de rugzijde de dagteekening-
stempels van dien datum van de kantoren Athene en Piraeus, 
plaatsen, die op geringen afstand van elkaar liggen. De brief 
is geadresseerd naar Piraeus. 

De tweede brief, waarbij de voorzijde het getal 40 in rood 
potlood vermeldt en waarvan de 40 lepta op de achterzijde 
is voorzien van een zelfde gekleurde streep, bevindt zich in 
dezelfde verzameling en is verzonden uit Koroni in het zuid
westen van den Peloponnesos naar Piraeus. Op de adreszijde 
staat de (verminkte) stempel van Koroni, op de rugzijde de 
stempels van Piraeus en Athene, beide met 1 October 1841. 

De derde brief, opgenomen in de verzameling Napier, is 
van Piraeus naar Chalkis (op het eiland Euboea) verzonden. 
Deze brief is op de voorzijde afgestempeld op 17 Juni 1848 
(Piraeus), terwijl op de achterzijde de stempel van Athene 
van denzelfden dag voorkomt. 

De drie brieven hebben dus gemeen, dat zij over het traject 
Piraeus-Athene werden vervoerd: de eerste uitsluitend tus
schen genoemde plaatsen, de tweede van het zuiden (Koroni) 
naar het noorden (Athene) en vandaar naar Pii-aeus, de 
derde van Piraeus wederom over Athene naar Chalkis. 

Kohl komt dan ook tot de conclusie, dat de vracht ad 
40 lepta in oorzakelijk verband staat met het vervoer over 
den afstand Athene-Piraeus. Onopgelost blijft echter de vraag 
of de 40 lepta gold ter voldoening van de g e h e e l e vracht 
over den g e h e e 1 e n vervoersafstand (b.v. voor den brief 
van Koroni naar Piraeus), of dat men hier te doen heeft met 
een speciaal tarief voor het traject Athene-Piraeus, een uit
vloeisel wellicht van een samenwerking tusschen een privé-
vervoeronderneming en de staatspost. 

Dat de 40 lepta den vrachtprijs vertegenwoordigde, uit
sluitend voor het vervoer over den afstand Athene-Piraeus, 
achten wij niet onwaarschijnlijk, gelet op het aanwezig zijn 
dezer waarde op den eersten der drie hierboven beschreven 
brieven. Het is toch moeilijk aan te nemen, dat een brief in 
die tijden, vervoerd over den vrij aanzienlijken afstand 
Koroni-Athene-Piraeus, hetzelfde zou kosten als een exem
plaar over het korte traject Athene-Piraeus. 

De veronderstelling dus, dat de 40 lepta uitsluitend diende 
als vrachtprijs voor het traject tusschen hoofdstad en haven, 
vindt bovendien steun in het feit, dat binnenlandsche brieven 
bekend zijn, vervoerd buiten dit traject om, waarop dit zegel 
niet voorkomt. 

De gemaakte veronderstelling zou evenwel tot een vast
staand feit zijn geworden, ware het niet, dat de latere jaren 
een brief te voorschijn hebben gebracht, waarbij een o n g e 
b r u i k t e 40 lepta was gevoegd, wellicht bedoeld als porto 
voor antwoord. Was dit inderdaad de bedoeling, dan komt 
de theorie, dat we hier te doen hebben met een portzegel, 
wankel te staan, doch zoolang hieromtrent geen afdoende 
zekerheid verkregen is, komt het ons juist voor, dat Kohl de 
40 lepta onder de portzegels rangschikte, waarb\j dan nog 
de derde mogelijkheid blijft bestaan, dat we hier te doen 
hebben met een kwijtingsmiddel voor verschuldigde vracht 
ten behoeve van een privé-onderneming in samenwerking met 
de staatspost over meergenoemd traject Athene-Piraeus. 

Is dat alles min of meer geschiedenis, de vondst, dezer 
dagen gedaan, brengt deze 40 lepta plotseling in het brand
punt der belangstelling. Op Paros, een eiland der Cycladen-
groep, werd n.1. een ongegomd veldeel gevonden, waarop 
9 stuks van de 40 lepta voorkwamen, waarvan één zwaar 
beschadigd, gelijk de verkleinde afbeelding weergeeft. 

Dat juist dit exemplaar gehavend werd, is daarom zoo 
jammer, wijl het veldeel op de achterzijde een aanteekening 
draagt, welke daardoor slechts gedeeltelijk leesbaar is. 
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De Londensche firma Sefi, Pemberton & Co. kocht Legen 
een hoog bedrag dit veldeel, waardoor de firmant P. L. Pem
berton, een van de grootste kenners van de Gricksehe zegels, 
de beschikking kreeg over een interessant stuk van historische 
beteekenis. 

Zooals gezegd draagt de achterzijde van het vèldeel een 
schriftelijke niededeeling in het Grieksch, luidende: ,,Apaliras 
2 Mei 1831. de Gouverneur" gevolgd door de handleekening 
„G. Glarakis". De dagteekening kan, daar deze slechts ge
deeltelijk zichtbaai is, evengoed zijn 12 of 22 Mei. 

G. Glarakis was op 19 Augustus 1830 benoemil tot gouver
neur ^an het eiland Pdios, Apalaris was het hoofd van den 
postdienst op dit eiland, terwijl als toelichtende verklaring 
moge dienen, dat de Grieksche staatsdrukkerij in 1827 op 
Paros gevestigd was, een gevolg van het feit, dat Athene door 
de Turken was bezet. 

Hebben wij hier te doen met een proefvel van de 40 lepta, 
dat door den gouverneur ontvangen werd van de staats
drukkerij en om advies gesteld werd in handen van het hoofd 
van den postdienst Apalaris ? 

Ziedaar verschillende vragen, naar de juiste beantwooi-ding 
waarvan de verzamelaars over de geheele wereld reikhalzend 
zullen uitzien. Het lijdt geen twijfel, dat waar de algemeene 
aandacht thans op deze 40 lepta gevestigd werd, terdege oude 
archieven zullen worden nagezien om bewijsstukken te voor
schijn te brengen, waaruit de ware status van deze geheim
zinnige zegels blijkt. 

Afgaande op wat hierboven werd medegedeeld omtrent de 
tot dusverre bekende benutting dezer zegels, zij het ons ver
gund het volgende op te merken. 

Het trekt dan in de eerste plaats de aandacht, dat de 40 
lepta, aannemende dat men hier te doen heeft met een 
frankeerzegel, zoo buitengewoon eenvoudig van compositie 
is, zóó simpel, dat namaak van dit frankeermiddel als het 
ware werd uitgelokt. Het zijn typische producten van slecht-
verzorgden boekdruk. Naast kleine verschillen in het cyfer 40 
en het lettertype, trekt het verschil in grootte de aandacht. 
Een frappant onderscheid bieden de beide rechtsche exem
plaren met de andere. Vertikaal treft men daar in de om
lijsting 9 gevulde cirkeltjes, horizontaal 12; bij de andere 
zeven exemplaren 10 resp. 12 (de hoeken medegeteld bü de 
vertikale zijden). 

Wie de geschiedenis leest van de invoering der eerste post
zegels in verschillende landen, wordt steeds getroffen door 
den schroom, ja zelfs den angst, om voor de voldoening van 
het porto frankeerzegels te benutten, uit hoofde van het 
gevaar voor namaak. De postadministraties gingen daartoe 
over na rijp beraad en na het treffen van bijzondere afweer-
maatregelen als ingewikkelde, fijne teekening, het aanbrengen 
van een guilloche of een geheimteeken, het benutten van pa
pier met watermerk, e. d. Bij deze Grieksche producten niets 
van dit alles. Zelfs een weinig handige drukker zou volkomen 
in staat zijn geweest, dit s t a a t s p a p i e r na te maken, 
zonder gevaar te loopen van te worden ontdekt. Wj) kunnen 
dan ook voorshands, tenzij b e w ij z e n van het tegendeel 
worden aangevoerd, niet gelooven dat we hier te doen hebben 
met staats-frankeerzegels, die binnen het bereik werden 
gebracht van het publiek. 

Een tweede bijzonderheid, die voor onze meening pleit, is 
de vernietiging van de tot dusverre bekende drie exemplaren, 
n.l. met een potloodstreep in rood. En dat, terwijl de Grieksche 
post uit die dagen was voorzien van dagteekeningstempels. 

MäJä>£. 

die ten overvloede op de bewuste brieven voorkomen. Waarom 
dan dit frankeermerk niet met den stempel vernietigd? Deze 
potloodstreep en het voorkomen van het getal 40 op de voor
zijde wijst er op, dat we te doen hebben óf met portzegels, óf 
met een hulpmiddel voor de gemakkelijke verantwoording 
van een speciaal recht. Wellicht dus een ambtelijk etiket, 
niet verkrijgbaar voor het publiek. 

Men verlieze voorts niet uit het oog, dat het in die dagen 
en ook nog geruimen tiJd na 1840, jaar van de invoering der 
Engelsche frankeerzegels, gebruikelijk was de brieven on
gefrankeerd te verzenden. Zoozeer had dit gebruik, waarvoor 
verschillende redenen zijn aan te voeren, burgerrecht ver
kregen, dat het publiek nog geruimen tijd vrij bleef in zijn 
keuze de brieven gefrankeerd of ongefrankeerd te verzenden, 
in dit laatste geval zonder strafport voor den geadresseerde. 

Dat neemt niet weg, dat wij met belangstelling de resul
taten van het verder onderzoek zullen afwachten, waarvan 
wij onze lezers op de hoogte zullen houden. 

Nog een andere vondst vraagt onze aandacht. Bij een 
groote schoonmaak van de staatsdrukkerij te Athene zijn de 
oorspronkelijke platen der eerste officieele uitgifte, de Hermes-
koppen, teruggevonden. Weliswaar beschadigd, doch zij zijn 
thans hersteld. Het zijn de platen, vervaardigd.door den be
roemden graveur Albert Barre (zoon), en waai mede de eerste 
druk te Parijs geschiedde. Daarna werden de platen naar 
Athene gezonden, waar verschillende drukken tot in de tach
tiger jaren werden vervaardigd, drukken, welke den heden-
daagschen verzamelaar plaatsen voor talrijke, somtijds on
oplosbare puzzles. 

V. B. 

DE NEDERLANDSCHE 
MASSA-BAARFRANKEERING. 

STAND ARDSTEMPELS. 
la. — Amsterdam CS. Waardestempel rechts. 
Sinds 14.V.28 is voor de baarfrankeering een Standard-

machine in gebruik. Volgens opgaaf van het postkantoor te 
Amsterdam kunnen daarmee dezelfde waarden gestempeld 
worden als met de Fliermachine, namelijk: 1'/,, 2, 2y,, 3, 4, 
4K, 5, 6, 7K, 8, 9, 10, lOy,, 12, WA, 14, 15, 16, 16K, nVj, 
18, 19 M en 20 cent. Dus ook 23 verschillende, waarvan de 
vetgedrukte 17 stempels bekend zijn. 

Er moeten twee „ringen"' met de plaatsnaam in gebruik 
zijn; verschillende typen zijn echter nooit gevonden. 

Afwisselend is roode en violette stempelinkt gebruikt, de 
laatste in verschillende tinten. Een opsomming van alle be
kende waarden, die in elk van deze roode of violette perioden 
gestempeld zijn, zou te ver voeren. Daarom worden eerst de 
data van de roode en violette tijdperken genoemd, daarna de 
waardestempels die in elk van deze beide kleuren voorkomen. 

Rood: 14.V-5.VII.28; 8.I-28.IX.29. 
In Augustus en September 1929 werd nu en dan in 
bruinrood gestempeld. Op 27.VII, 3 en 24.VIII.29 
werden de stempels voor een deel in rood, voor een 
(kleiner) deel in violet afgedrukt. 

Violet: 20-3r.Xn.29. 
Op 30 en 31.Xn.29 waren de stempels deels violet, 
deels rood. 

Rood: 2-14.1.30. 
Violet: 15.1-12.11.30. 
Rood: 13.1II.30-21.IV.31; 24.IV-22.VI.31. 
Violet: 24.VI-22.VII.31. 
Rood: 24-27.Vn.31. 
Violet: 4.VIII.31-heden. 
In r o o d komen voor de volgende stempels: 114, 2, 2K, 

3, 4, 41^, 5, 6, 7)4, 8, 9, 10, lOK, 12, 13>^, 15, 18 cent. 

r 

http://14.V-5.VII.28
http://24.VIII.29
http://20-3r.Xn.29
http://31.Xn.29
http://13.1II.30-21.IV.31
http://24.IV-22.VI.31
http://24.VI-22.VII.31
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In v i o l e t komen voor: VA, 2, 2'A, 3, 4, A'A, 5, 6, 7}i, 
S, 9, 10><, 12 cent. 

Fout voor IA cent: 2% cent. 
Combinatie: IA cent + postzegel IA cent. 

In bruinrood is bekend IA cent; deels rood deels violet: 
IA, 2%, 3, 4.A cent. 

Zonder datumstempel. 
Bij Dienstorder 127 van 22 Februari 1933 werd aan de 

fabriek van Maggi's Voedingsmiddelen te Amsterdam mach-
lis>'ing verleend om op een groot aantal postwissels een baar-
1 ankeeringsstempel van 10 cent te laten plaatsen, inplaats 
an er een postzegel op te plakken. Dit stempel van 10 cent 
crd afgedrukt zonder het datumstempel en bestaat dus alleen 
it de vlag met: Nederland / 10 / cent en de golf lijntjes. Het 

in violette kleur. Mogelyk is ook het stempel van 20 cent 
idus gebruikt. 
Op 13.V.33 werd een aantal brieven bij vergissing met een 

,empel van 5 cent inplaats van 6 cent voorzien. De fout werd 
.lersteld door er een stempel van 6 cent onder te plaatsen, 
dit laatste zonder datumstempel. Het waardestempel 5 cent 
werd met potlood doorgehaald. 

Ib. — Amsterdam CS. Waardestempel links. 
Misschien als proef, misschien bij vergissing komt een heel 

enkele maal het waardestempel links van het datumstempel 
voor. Bekend zijn: 

IA cent; rood; van 30.IV.30 (12-13 uur). Van hetzelfde uur 
zijn stukken bekend met de waarde rechts. 

8 cent; violet; van 15.IX.32 (18-19 uur). Twee uur later 
stond de waarde weer rechts. 

2. — Hillegom, in Amsterdam CS. gestempeld. 
Het waardestempel staat steeds rechts. 
Rood: 26.II-3.IV, 1 en 19.VII en 6.Vin.29, 1.1.30. 
Violet: 30.L30. 
Rood: 28.XI.30 en latere data. 
Violet: 4.III.33 en andere data. 
Jn rood komen voor: IK, 2A: 5 cent. In violet: IK en 5 cent. 
Van l.VII.29 bezit ik een 2K cent met een afwijkende rang

schikking van den datum. Deze luidt 10.11 / l.VII.29, inplaats 
van 1.VII.29 / 10-11; de regel met de uren staat dus boven 
inplaats van onder. Bij vele honderden stempels van Amster
dam CS. ben ik deze afwijking nooit tegengekomen. 

Sa. — Sneek, in Amsterdam CS. gestempeld. Waarde-
stempel rechts. 
Om dezelfde reden als voor de Hillegomsche gebruikers van 

de Amsterdamsche Standardmachine werd voor een afzendei 
uit Sneek een ring met plaatsnaam Sneek in Amsterdam ge
bruikt. In dit geval zijn philatelistische bij-motieven niet ge
heel uit te sluiten! 

NHDtPLANiD 

Met het waardestempel rechts komen voor: 
Rood: 3 cent; 18.IL31. 
Violet: IA cent; 3 en 17.11.30. 
3b. — Sneek, in Amsterdam CS. gestempeld. Waarde
stempel links. 
Rood -AA, 3 cent; 30.V en 18.VIII.30. 

UNIVERSAL-STEMPELS. 
Rotterdam. 
De Universal-machine, die het eerst voor het stempelen 

van de gewone correspondentie was gebruikt, werd op 23.IV.3S 
voor de baarfrankeering in gebruik genomen; de bedoeling is 
om deze machine in het vervolg uitsluitend daarvoor te ge
bruiken. Het waardestempel kan alleen links van den datum
stempel worden afgedrukt. 

NEDERLAND 

Bij deze machine zijn, evenals in de Fliermachine van Den 
Haag, de waardecijfers verwisselbaar. Er is dus slechts één 
vlag met de leeuw, de woorden Nederland en Cent en de hori
zontale lijntjes in gebruik, in het open vakje links (zie afb.) 
wordt telkens een blokje met de benoodigde waarde gezet. 

De volgende 16 waarden kunnen gestempeld worden: IK, 2, 
2K, 3, 4, 4K, 5, 6, 7K, 8, 9, 10, 12, 12K, 15 en 17K cent. 
Voorloopig zijn daarvan alleen de vier vetgedrukte bekend. 

De stempelkleur is violet; het eerst-bekende stempel van 
23.IV.33 is voor een deel violet, voor een deel nog zwart. 

Evenals bij de andere Universal-machines komen verschil
lende rangschikkingen van den datum voor. Mij zijn bekend: 

a. uur-dag-jaar; IK, 2K, 5, 12K cent. 
b. jaar-dag-uur; 2K cent (8.VI.33). 
Tenslotte volgt nog een beknopt overzicht van de verschil

lende stempels, waarbij tusschen haakjes vermeld zijn de 
waarden die wel bestaan kunnen, maar niet bekend zijn. 

A. M. BENDERS. 

FLIERSTEMPELS. 
Met datumstempel. 

Rood: . 
Amsterdam: 3, 4 cent. 
Amsterdam CS.: IK, 2, (2K), 3, (4, 4K, 5), 6, (7K), 8, 

(9, 10), lOK, 12, (13K, 14, 15, 16, 16K, ITA, 18, 19K, 
20) cent. 

Den Haag: IK, 2K, 3, 4, 4K, 6, 7K cent. 
Rotterdam: IK, 2K, 3, 4K, 5, 6, 9 cent. 
Utrecht-Station: IK, 3, 5, 6 cent. 
Hillegom (Amsterdam): IK, 2K cent. 

Violet: 
Amsterdam CS.: IK, 2, (2K), 3, (4, 4K, 5), 6, (7K), 8, 

9, (10, lOK, 12, 13K, 14, 15, 16, 16K, ITK, 18, 19K, 
20) cent. 

Den Haag: IK, (2), 2K, 3, 4, 4K, 5, 6, 7K, (10, 12K, 15, 
17 K) cent. 

Utrecht-Station: IK, 3, 6 cent. 
Hillegom (Amsterdam): 2K cent. 
Hillegom (Den Haag): IK cent. 

Zwart: 
Den Haag: IK, 5, 6, 7K cent. 
Rotterdam: IK cent. 

Zonder datumstempel. 
Rood: 

(Den Haag): 5 cent. 
(Utrecht-Station): IA, 3 cent. 

Zwart: 
(Den Haag): 5, 7K cent. 

STANDARDSTEMPELS. 
Waardestempel rechts. 

Rood: 
Amsterdam CS.: IK, 2, 2K, 3, 4, 4K, 5, 6, 7K, 8, 9, 10, 

lOK, 12, 13K, (14), 15, (16, 16K, 17K), 18, (19K, 
20) cent. 

Hillegom (Amsterdam): IK, 2K, 5 cent. 
Sneek (Amsterdam): 3 cent. 

Violet: 
Amsterdam CS. : IK, 2, 2K, 3, 4, 4K, 5, 6, 7K, 8, 9, (10), 

lOK, 12, (13K, 14, 15, 16, 16K, l^K, 18, 19K, 20) cent 
Hillegom (Amsterdam): IK, 5 cent. 
Sneek (Amsterdam): IK cent. 

http://30.IV.30
http://15.IX.32
http://26.II-3.IV
http://28.XI.30
http://18.VIII.30
http://23.IV.3S
http://23.IV.33
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Waardestempel links. 
Rood: 

Amsterdam CS. : 1'A cent. 
Sneek (Amsterdam): IK, 3 cent. 

Violet: 
Amsterdam CS. : 8 cent. 

Zonder datumstempel. 
Violet: 

(Amsterdam CS.) : 6, 10 cent. 
UNI VERS ALSTEMPELS. 

Waardestempel links. 
Violet: 

Rotterdam: 1%, (2), 23^, (3, 4, 43^), 5, (6, TA, 8, 9, 10, 12), 
12M, (15, 17%) cent. 

Aanvulling: 
Na het verschijnen van het eerste deel van dit stuk werden 

enkele aanvullingen opgegeven van de Flierstempels. 
A m s t e r d a m C S. : Ille op 30.IX.33 (violet). 
R o t t e r d a m : XLII al op 8.XII.30. 

XLV nog op 23.V.33. 
XLVIII nog op 26.IV.33. Van dit type is ook de 3 cent 
bekend. 

EENIGE AANTEEKENINGEN OMTRENT DE 
HISTORISCHE PERSONEN DIE OP DE 
HERDENKINGSZEGELS VAN CURACAO 

ZIJN AFGEBEELD. 
Deze personen zyn Willem Usselinx, Frederik Hendrik, 

Jacob Binckes, Cornells Evertsen de Jongste, Louis Brion. 
Verder is Johannes van Walbeeck herdacht door een repro
ductie te geven van het schip, waarmede hij 300 jaren geleden 
op Curagao landde. 

Met uitzondering van Frederik Hendrik zyn de genoemde 
voor de geschiedenis van Curagao belangrijke figuren bij de 
meeste lezers van het Maandblad niet of slechts weinig be
kend. Daarom komt het gewenscht voor iets omtrent hen mede 
te deelen. 

Gebruik werd gemaakt van de Encyclopaedie van Ned. 
West-Indié, de Geïllustreerde Encyclopaedie van Winkler 
Prins, de West-Indische Gids (o.a. het artikel van C K. Kes-
ler over Usselinx) en de werken uitgegeven door de Lin-
schoten-Vereeniging. 

Willem Usselinx, wiens poi tret door Van der Vossen be
werkt is naar een schilderij in het Rijksmuseum te Amster
dam, werd in 1567 te Antwerpen geboren. Hij was een der 
vele Zuid-Nederlanders, die zich naarmate hun gewesten in 
het einde der zesiende en in het begin der zeventiende eeuw 
meer en meer onder Spaansche heerschappij terugkeerden, in 
het Noorden gevestigd had. Dertig jaren heeft hij onver
moeid gewerkt voor de verwezenlijking van zijn ideaal: de op
richting van de West-Indische Compagnie. Hiermede beoogde 
hij niet alleen de ontwikkeling van onzen handel met West-
Indië en kolonisatie van die gewesten, maar vooral ook be
vordering van de beschaving der inboorlingen, door hun be
keering tot het Christendom, tot zijn Christendom, tot het 
Calvinisme. 

Na vele besprekingen met invloedrijke kooplieden en 
staatslieden stelde hij omstreeks 1600 een concept op voor 
de beoogde compagnie. Aanvankelijk vielen zijn plannen in 
vry goede aarde, al waren er ook aanstonds tegenstanders, 
vooral onder de belanghebbenden bij den Oost-Indischen 
handel, weldra, in 1602, vereenigd in de Oost-Indische Com
pagnie. Zijn voornaamste tegenstander was Oldenbarnevelt, 
die in een handelsmonopolie in West-Indië een belemmering 
zag voor het totstandkomen van den vrede met Spanje. Wel
iswaar verzette de raadpensionaris zich niet tegen het mono
polie voor Oost-Indië, doch dit is daaraan toe te schrijven, dat 
het vrijlaten van den handel daar tot te scherpe concurrentie 
zou leiden, waardoor de handel sterk benadeeld zou worden. 

In 1606 werd het project van Usselinx in de vergadering
van de Staten van Holland besproken. Het werd echter zoo
zeer gewijzigd, dat er een bepaalde oorlogszuchtige strekking 
in gelegd werd. Ook hierdoor kon de medewerking van Olden
barnevelt en de vredespartij niet verkregen worden. Het 
sluiten van het 12-jarig bestand (1609) maakte de verwezen
lijking van Usselinx' plannen onwaarschijnlijker dan ooit. 
Toch bleef hij daarvoor onalgebroken werken. Intusschen 
wijdde hij zijn aandacht aan iets anders. Sedert 1608 was men 
bezig met een belangrijk werk in Noord-Holland, het droog
maken van de Beemster. Usselinx, die tot dusver, waarschijn
lijk wel met het oog op zijn kolonisatieplannen, zijn kapitaal 
niet in een of andere onderneming gestoken had, kocht nu 
een belangrijke oppervlakte van het pas aangewonnen land, 
om dit te ontginnen. Hierbij had hij met groote tegenspoeden 
te kampen, waardoor hij in geldelijke moeilijkheden kwam. 
Zijn schuldeischers lieten hem niet met rust en, om gijzeling 
te ontgaan, was hij genoodzaakt naar Zeeland uit te wijken. 

Kort daarop deed de veelbewogen tijd van het bestand zijn 
papieren weer rijzen. Toen in 1618 de Contra-Remonstranten 
ook in Holland aan het roer kwamen, veranderde alles in het 
voordeel van Usselinx' West-Indische plannen. Spoedig na 
de beëindiging van het bestand werd het octrooi voor de 
West-Indische Compagnie verleend, doch in hoofdzaak naar 
het in 1606 gewijzigde concept, dat zooals vermeld sterk van 
dat van Usselinx afweek. De door hem beoogde vreedzame 
kolonisatie, uitbreiding van den handel en vooral christiani-
seering der Indianen en negers, leed feitelijk schipbreuk. 
Onder de bewindhebbers van de West-Indische Compagnie, 
die voor de eerste maal op vrij onregelmatige wijze benoemd 
werden, was Usselinx niet,' en teleurgesteld en verbitterd 
keerde hij zich ten slotte af van de Compagnie, aan wier tot
standkoming hij het beste deel van zijn leven gewijd had. 

Op 56-jarigen leeftijd verliet hij de Republiek om te trach
ten elders, o.a. in Zweden, tot stand te brengen wat hem 
hier mislukt was. Succes had hij echter niet. Niet inziende, 
dat hij met zijn voorslagen zijn tijd eigenlijk vooruit was, 
schreef hij zijn tegenspoeden aan tegenwerking van zijn 
vijanden toe. Op 70-jarigen leeftijd verklaarde hij: „lek ben 
soo bejegent dat ick niet geloove, dat in eenige historiën dier-
gelijcke exempel is te vinden." 

Johannes van Walbeeck. Aangezien van hem geen portret 
bekend is, heeft Mees op het door hem ontworpen zegel het 
admiraalschip afgebeeld, waarmede hij in 1C34 op Curagao 
landde om het eiland voor de West-Indische Compagnie in 
bezit te nemen. 

Curacao was sedert 1527 door de Spanjaarden bezet en 
met Aruba en Bonaire onder bestuur van den gouverneur van 
Coro (Venezuela) gesteld. Toen de Portugeesche havens voor 
de zeevaart der Nederlanders waren gesloten, begonnen zü 
zout uit West-Indië te halen. Van 1597 af geschiedde dit voor 
de kleine Sociëteiten te Amsterdam, Enkhuizen en Rotterdam 
bij wijze van smokkelhandel — alle handel op Spaansche 
koloniën was aan vreemdelingen verboden. Die kaapvaart 
werd door de Spanjaarden krachtig tegengegaan, reden waar
om de Nederlandsche kooplieden zich moesten aaneensluiten. 
Dit leidde tot de oprichting in 1623 van de West-Indische 
Compagnie. 

De Amsterdamsche kamer dezer Compagnie besloot in 1634 
Curacao te doen veroveren als steunpunt voor den handel en 
veste tegen den vijand. Met weinig moeite maakte Van Wal
beeck zich van het eiland meester. 

De overgave door de Spanjaarden werd op 21 Augustus 
d.a.v. in een verdrag tusschen den Spaansehen gouverneur en 
Van Walbeeck vastgelegd. De meeste Indianen werden met de 
Spanjaarden naar Coro gezonden. 

Van Walbeeck bleef tot 1636 als gezaghebber op Curafao. 
Jacob Binckes, een Nederlandsche zeeofficier uit den tijd 

van De Ruijter, was de zoon van Bincke Binckes, burgemeester 
van Stavoren, en werd te Koudum geboren. Reeds vroeg trad 
hij in dienst der Admiraliteit van Amsterdam. In den slag 
van 4 Augustus 1666 was hij gezagvoerder van de „Vereenigde 
Provinciën", behooi'ende tot het eskader van Tromp. In 1667 
nam hij op de „Essen" deel aan den tocht naar Chatham. In 
1670 ontving hij de gouden keten en gedenkpenning wegens 
het vernielen van kaperschepen. Hij beschermde de koopvaart 
in de Middellandsche Zee en streed op de „Woerden" in den 
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--lag bij Solebay (1672). In 1673 werd hij met 4 schepen naar 
AVest-Indië gezonden, waar hij zich vereenigde met den vloot-
\ üogd Cornells Evertsen de Jongste. Samen deden zij er de 
Flanschen en Engelschen veel afbreuk en heroverden Nieuw-
Nederland in Noord-Amerika. Eerst in 1674 keerden zij in het 
vaderland terug, waar — zonderling genoeg — het gedrag 
van Evertsen in Zeeland afgekeurd en dat van Binckes te 
\msterdam geprezen en beloond werd. Na een tocht naar 
iV'iiemarken begaf Binckes zich in 1676 met 11 schepen weder 
.aar West-Indië en veroverde er Cayenne, Maria Galante en 
Öt. Maarten. Hij maakte zich te St. Domingo meester van 
een Pransch oorlogsschip en 5 koopvaarders en zeilde naar 
Tabago, waar hij zich verschanste. Inmiddels had de Fransche 
vice-admiraal D' Estrées Cayenne hernomen, van waar hij 
koers zette naar Tabago. In de baai en aan land aldaar had 
een vreeselijk gevecht plaats, waarbij aan beide zijden onder
scheidene schepen vernield werden. D' Estrées zette 1000 man 
aan wal en greep de sterkte van Binckes met geweld aan. 
Hij werd echter genoodzaakt de baai te verlaten. De vijand 
gunde zich echter geen rust. Een eskader van 12 schepen, 
onder .bevel van D' Estrées gesteld, viel Tabago met een ge
duchte overmacht aan. De hulp van 3 schepen met 400 man, 
Binckes uit het vaderland te hulp gezonden, kwam te laat. 
Een der bommen welke in het fort werden geworpen, drong 
in de kruitkelder door, met het gevolg, dat de géheele ver
schansing in de lucht vloog (12 December 1677). Binckes en 
de bevelhebber van het krijgsvolk, jhr. De Montigny de 
Glacque, kwamen hierbij om het leven. 

Voor het zegel met het portret van Binckes koos Van der 
Vossen een foto naar een schilderij, dat zich in The Metro
politan Museum 'of Art te New-York bevindt; een foto is 
opgenomen in deel XXX van de werken uitgegeven door de 
Linschoten-Vereeniging. 

Evertsen is de naam van een Zeeuwsch geslacht, dat een 
aantal beroemde Nederlandsche zeehelden heeft opgeleverd. 

Cornells Evertsen de Jongste werd, als 2e zoon van luit.-
admiraal Cornells Evertsen de Oude, 16 November 1642 te 
Vlissingen geboren. Hij vergezelde reeds jong zijn vader op 
zee en werd in 1665 kapitein van een kaper. Als zoodanig 
voerde hij in dat jaar bevel over de Zeeuwsche schepen „De 
Eendracht" en „De Jonge Leeuw", toen hij in het midden van 
April door 3 groote Engelschs schepen werd aangevallen. 
Hij moest voor de overmacht bukken en zou de brandende 
lont in het kruit hebben geworpen, indien zijn volk hem niet 
had tegengehouden. Door de Engelschen krijgsgevangen ge
maakt, weid hij voor den opperbevelhebber, den hertog van 
York, gebracht en toen deze hem zeide, dat een kogel door 
zjjn hoed was gegaan, gaf Evertsen ten antwoord: „Ik 
wenschte dat de kogel mijn hoofd had doorboord." Zijn fier
heid boezemde den koning van Engeland zooveel eerbied in, 
dat deze hem 50 gouden Jacobussen schonk en hem onmid
dellijk op viije voeten stelde. Hij woonde verdei de zeeslagen 
bij, waarin zijn vader en zijn oom Jan sneuvelden, nam deel 
aan den tocht naar Chatham, hielp de Smyrnasche koop
vaardijvloot veilig thuis brengen en was tegenwoordig bij 
den slag van Solebay. 

Nu vertrok hij met den titel van commandeur met 5 fre
gatten naar West-Indië, waar hij, met Binckes vereenigd, zich 
door dappere daden onderscheidde. In 1673 heroverde hij o.a. 
St. Eustatius, dat door een Engelsch-Fransche vloot was 
veroverd. 

Zooals hiervoor bij Binckes vermeld, werd het gedrag van 
Evertsen in Zeeland afgekeurd. Zelfs vond de raadpensionaris 
termen om hem in zijn betrekking te schorsen. Dit griefde 
hem zeer. Spoedig werd hij in zijn eer hersteld. Reeds in 1675 
werd hij tot commandeur en schout-bij-nacht van Zeeland en 
in 1678 tot vice-admiraal en commandant der stad Vlissingen 
en in 1684 tot luitenant-admiraal van Zeeland bevorderd. 

Hij overleed in 1706. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet 
in het praalgraf van zijn vader en ziJn oom te Middelburg. 
Hij was een man van een opvliegend karakter, die bij de 
matrozen den naam droeg van Keesje den Duivel. 

Mees vervaardigde het zegel naar het schilderij dat zich 
bevindt in het Stedelijk Museum te Middelburg. 

Evenals het portret van Binckes komt een foto van bedoeld 
schilderij van Evertsen voor in deel XXX van de werken uit
gegeven door de Linschoten-Vereeniging. 

Philip Louis Pierre (of ook wel Pedro Luis) Brion werd in 
1782 op Curagao geboren en is aldaar in 1821 overleden. Zijn 
overschot rust in het Panteon Nacional te Caracas (Vene
zuela) ; als trouwe helper van Simon Bolivar wordt hij in 
Venezuela als een der vrij heidshelden beschouwd. Te Willem
stad op Curasao staat zijn standbeeld, naar een foto waar
van Mees zün ontwerp maakte. 

Omtrent Brion's veelbewogen leven vinden wij in de Ency-
clopaedie van Ned. West-Indië o.m. het volgende aangeteekend. 

Hij genoot zyn opvoeding te Amsterdam, kwam daar op een 
kantoor, dat hü in 1799 verliet om als vrijwilliger bij het 
Bataafsche leger deel te nemen aan den veldtocht in Noord-
Holland tegen de Engelschen en Russen. 

Zijn vader, een invloedrijk koopman en lid van den Raad op 
Curagao, overleed in 1799, aan zijn zoon een aanzienlijk ver
mogen achterlatende. 

Na zich in de Vereenigde Staten op de zeevaartkunde te 
hebben toegelegd, rustte Louis een schip uit, waarmede hij 
verschillende landen bezocht. In 1803 op Curagao terug
gekeerd, kreeg hij zijn aanstelling als 2e luitenant der burger 
dragonders; reeds in het volgend jaar werd hij tot kapitein 
der infanterie van de nationale garde bevorderd. 

Bij de herovering van het Fort Berkenberg op de En
gelschen, in 1805, betoonde Brion zooveel dapperheid en beleid 
dat het behoud van het eiland Curagao aan hem te danken 
was. 

In later jaren bezocht hij Venezuela, waar hij een zeer be
langrijke rol speelde in den onafhankelijkheidsoorlog. Hij werd 
opperbevelhebber van de vloot van Columbia en kapitein-
generaal van het leger en steunde Simon Bolivar met een 
groote geldsom. 

Zijn naam is verbonden aan de gedenkwaardigste feiten 
van de krijgsgeschiedenis van Venezuela gedurende den be
vrijdingsoorlog. Brion mocht de bevrijding van Zuid-Amerika 
niet beleven. Een verschil met Bolivar deed hem besluiten 
zich uit de woelingen en de inspanning van den strijd terug 
te trekken. Hij keerde in 1820 naar Curagao terug en overleed 
aldaar den 27en September 1821, slechts 39 jaren oud. 

Juist 60 jaren later werd zyn stoffelijk overschot naar 
Curagao overgebracht om in het Panteon Nacional te worden 
bijgezet. Toen de stoomboot de haven verliet, werden van het 
Waterfort 19 schoten gelost. 

W. F. G. O. 

WAT IS DE PHILATELISTISCHE WAARDE 
VAN EEN ONGEBRUIKT KOERSEEREND 

ƒ 5 — ZEGEL VAN NEDERLAND? 
Met het stellen dezer oogenschynlijk dwaze vraag, hoop ik 

de hoofdoorzaak van den hopeloozen toestand, waarin de 
Philatelie ten opzichte van de „onnoodige uitgiften" verkeert, 
duidelijker aan te toonen, en een weg aan te geven, die m. i. 
tot verbetering kan leiden. 

Vooropgesteld wordt, dat dit artikeltje is bedoeld voor de 
,,doorsnee verzamelaars", dus diegenen, die hetzij één of meer 
landen, landengroepen of werelddeelen algemeen verzamelen. 
Deze toch, vormen het grootste deel der verzamelaarswereld 
en zijn ook de afnemers van de „nieuwtjes", d. w. z. de bij 
verschijnen ongebruikt van de post of handelaars tegen nomi
naal gekochte zegels of series. 

Gaan wü nu trachten de oorzaak van de ziekte te vinden. 
De verschijnselen zijn vele en velerlei. Door de vloedgolf van 
nieuwtjes, zijn de verzamelaars financieel niet meer in staat 
alles te koopen wat verschijnt, met als eerste gevolg: beper
king. Maar ook verlieten velen onze gelederen, ook al door 
het feit, dat gedeeltelijke of geheele verkoop hunner verza
meling een financieele teleurstelling werd. Verder worden 
velen, die zich tot de philatelic aangetrokken voelen, weer
houden door de klachten uit de verzamelaarswereld over al 
deze narigheden. 

Want, bewust of onbewust, speelt toch het denkbeeld van 
de „waarde" van een verzameling, dus het bedrag dat men 
meent te ontvangen bij een eventueelen verkoop, bij eiken 
verzamelaar een groote rol. De cataloguswaarde was vroeger 
een belangrijke factor. Wanneer men bij aankoop beneden een 
zeker percentage van de cataloguswaarde bleef, wist men 
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vrij zeker niet te duur gekocht te hebben en bij eventueelen 
verkoop, zoo al geen winst, toch zeker geen beduidend verlies 
te lijden. 

Maar nu, nu heeft een andere factor zijn intrede gedaan 
in de philatelie en daar burgerrecht verkregen, en het is dit 
begrip of liever wanbegrip (dat toch ieder belanghebbende 
zich dit goed moge indenken), het is niets anders dan deze 
waan, die een der grootste oorzaken is van alle „nieuwtjes"-
ellende. 

En wie is die indringer, die zooveel op zijn geweten heeft 
en alleen daarom reeds verbannen diende te worden? 

Prent het u goed in: dat is de nominale waarde. 
Wat heeft toch in 's hemelsnaam nominale met philate

listische waarde te maken ? Zoomin wij onze verzameling 
taxeeren naar haar gewicht aan oud papier, zoomin moeten 
wij taxeeren naar nominale waarde. Alleen de oplaag, dus de 
zeldzaamheid, moet de vaste grondslag van de waarde
bepaling zijn en blijven. 

Maar wat gebeurt tegenwoordig, of het de gewoonste zaak 
van de wereld is? Er verschijnt een nieuwe serie of zegel, 
nemen wij zelfs aan een „noodige" uitgifte, en hiervoor be
taalt men zonder eenig nadenken de nominale waarde, terwijl 
toch de oplaag, dus hetgene wat de zeldzaamheid bepaalt, 
niet bekend is. 

Is dat niet het toppunt van dwaasheid? Als m. i. sprekend 
voorbeeld, om bij eigen land te blijven, dan de volgende 
vraag: „Wat is de philatelistische waarde van ons koer-
seerend ƒ5,— zegel ongebruikt?" 

Bij logisch nadenken is toch het antwoord: hoogstens één 
cent! Dat voor de betaalde ƒ 5,— de post een daaraan even
redige arbeids-prestatie levert heeft met de philatelistische 
waarde niets te maken. Het zegel doet slechts dienst in het 
album als completeering. De oplaag is groot genoeg om aan 
alle aanvraag te voldoen, dus is het geen zeldzaamheid. Met 
welk recht mag de eigenaar dan verlangen bij verkoop „als 
verzamelobject" daarvoor ƒ5,— terug te krijgen? 

En zoo is het met alle tegen nominaal gekochte zegels: 
hetzij noodige of onnoodige uitgiften, Nederlandsche of bui-
tenlandsche, alles wat de laatste jaren ongebruikt is gekocht, 
is als verzamelobject te duur betaald, veel te duur, is dwaas
heid geweest. 

Dat deze dwaasheid door de postzegel-uitgevende staten 
als bron van inkomsten dankbaar gebruikt wordt, wie zal hun 
dat kwalijk nemen? 

En denkt men nu door het oprichten van landelijke of 
internationale vereenigingen, door moties, door open brieven 
van groote handelaren de betreffende staten te dwingen, zelfs 
maar te beïnvloeden, hun handelwijze te staken ? 

Dit is evenzeer een utopie als het feit, dat alle verzamelaars 
op eens geen nieuwtjes meer zouden koopen. 

Maar dit neemt niet weg het onloochenbare feit: De on
noodige uitgiften zijn een g e v o l g , het koopen van on
gebruikte nieuwtjes is de o o r z a a k van de kwaal. En, wil 
men een kwaal met succes bestrijden, dan moet de oorzaak 
worden weggenomen. 

Hier ligt een prachtig terrein voor vereenigingsbesturen, 
redacties van tijdschriften en leidende personen op ons ge
bied, om de jongere, beginnende en aanstaande verzamelaars 
te wijzen op het verkeerde van ongebruikte nieuwtjes te 
koopen en hen op te voeden in het begrip, dat „nominaal" 
geen philatelistische waardemeter is. 

Terecht zal men echter gaan vragen: moet dan al het on
gebruikte in de ban ? En dan de vele ledige vakken, zelfs bla
den in onze albums! Toch zal het zoo moeten gaan, wil de 
philatelie niet ontaarden in zinneloos opplakken van papiertjes 
die met postwaarden niets hebben uit te staan. Zoo zal voor 
den doorsnee-verzamelaar als eerste gebod moeten gelden: 
„Geen ongebruikte nieuwtjes verzamelen." Er is m. i. geen 
enkele reden te vinden om het wel te doen. Het beweren dat 
ongebruikten mooier aanblik geven, is niet van zoo groot 
belang. Met moeite en geduld (wat toch zeker verzamelaars
eigenschappen zijn) zijn licht gestempelde exemplaren te 
vinden, die als geheel niet onderdoen voor ongebruikte. Wat 
de albumkwestie betreft, is maar één weg. Aangezien van de 
albumuitgevers geen initiatief zal kunnen uitgaan, wordt 
men aangewezen op het blanco album, wat toch geen bezwaar 
kan wezen, doch op den duur vele voordeelen zal brengen. 
Hiervan zou ik kunnen noemen als ideëele: aankweeken van 
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zelfstandigheid, goed gebruik van catalogus, enz. Als mate
rieel voordeel: geen supplementen, geen overtollige ledige 
bladen. 

Mogelijk zullen velen, die gewend waren ongebruikte 
nieuwtjes te koopen, nu vragen: „Hoe krijg ik ze nu gebruikt 
in bezit?" Wel, volgens den ouden normalen weg: van ge
bruiker via ontvanger naar u zelf, of uw relaties, naar de 
handelaren, in ieder geval, wanneer het noodige uitgiften 
zjjn, zullen ze in voldoende mate aan de markt komen. De 
onnoodige zullen dan automatisch door niet aan de markt 
te komen hun onnoodigheid voldoende bewijzen. 

Zooals in den aanvang reeds gezegd, geldt dit artikeltje 
alleen voor doorsnee-verzamelaars, dus zij, die speciaal on
gebruikt verzamelen, gaan hun eigen weg. Toch zou ik yelen, 
die Nederland of een ander land ongebruikt verzamelen, in 
gemoede willen vragen: „Hebt ge alle oude uitgiften compleet 
postfrisch?" Voor de meeste verzamelaars van Nederland 
ongebruikt blijft het bezit van b.v. de eerste drie uitgiften 
een onbereikbaar ideaal, doch zijn zij de eersten die de 
philatelistenloketten belegeren voor een nieuwe roltanding. 

Gaarne geef ik toe, dat de door mij aangegeven weg offers 
zal kosten, doch wat hebt ge reeds geofferd en wat zult ge 
nog offeren aan ongebruikte nieuwtjes? Beter ten halve 
gekeerd dan ten heele gedwaald! 

Zoo zal de meest a c t i e v e strijd tegen de onnoodige uit
giften bestaan uit een p a s s i e v e houding tegenover on
gebruikte nieuwtjes. Zelfs voor onze kinderzegels maak ik 
geen uitzondering! Men begrijpe mij echter goed; mijn be
doeling is: koopt ze niet als „verzamelobject". Wat ge als 
weldadig mensch doet is een heel andere zaak, dat heeft met 
philatelie niets uitstaande. 

Dat zelfs postzegel-uitgevende staten reeds inzien, dat men 
de dwaasheid van ,,nominaal" in verband met philatelistische 
waarde gebracht, binnen afzienbaren tijd zal gaan inzien, be
wijst het volgende recente voorbeeld. Rusland gaf eenige 
nieuwe series uit, en als „extra buitengewoon koopje" worden 
deze door de post gestempeld verkocht, tegen (ik meen) 
half nominaal. Hier late men zich ook weer niet door het 
tooverwoord „nominaal" verblinden! Wie weet de juiste op
laag? 

Alzoo is hier ook voorzichtigheid geboden en zou ik als 
tweede gebod voor de verzamelaars willen stellen: „Met ge
bruikte nieuwtjes niet te haastig." 

Hoewel bewust zijnde, slechts in groote trekken en dus 
onvolledig een weg te hebben aangegeven, hoop ik toch met 
het voorgaande velen tot nadenken te stemmen, en zoo moge
lijk de positie van den indringer „nominaal" een weinig aan 
het wankelen te brengen, tot heil van de ons allen zoo na .aar. 
het hart liggende patiënte: de philatelie. 

A. N. TINOVO. 
Noot der redactie. 
De geachte schrijver neemt hier een onderwerp in beschou

wing, dat alle aandacht verdient. De redactie acht dit onder
werp van zooveel belang, dat zij gaarne de kolommen van 
het blad openstelt voor hen, die dit brandende vraagstuk op 
doeltreffende wijze meenen te kunnen oplossen. De redactie 
zelve hoopt binnenkort op deze kwestie terug te komen. 

BENAMING VAN DE KLEUR DER 
POSTZEGELS 

door ir. G. VAN CASPEL. 
Wie een Yvert-catalogus bezit, zal in de inleiding op blz. VI 

een „tableau des couleurs" gevonden hebben, een tabel van 55 
postzegels, die als specimen gediend hebben voor de benoeming 
der kleur voor de overige zegels in len catalogus. Wanneer 
dit systeem van kleurbepaling door zegels van constante 
kleurendruk consequent door de catalogusuitgevers doorge
voerd werd, en het aantal specimen meer uitgebreid en beter 
gecompleteerd werd, zou deze uniforme aanduiding der tinten 
een groote vooruitgang zijn, omdat zoowel bij oude als bij 
nieuw verschijnende zegels de kleurbenoeming zoo uiteenloopt 
bij de verschillende beschrijvers; een vooruitgang vooral, wan
neer in alle landen de uitgevers zich hielden aan een inter
nationaal vastgesteld „tableau des couleurs", waarmede zij 
in hun catalogi de kleur van alle zegels konden benaderen 
en vernoemen. 
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Het is onmogelijk gebleken in de catalogi, die in diverse 
aden verschijnen, overeenstemming te bereiken voor de num
o.s der zegels, zelfs onmogelijk op gelijke wijze in deze 

uekwerken, geschreven in dezelfde taal (Yvert en Maury, 
Scnf en Michel, Gibbons en Scott), maar onmogelijk schijnt 
het niet, internationaal tot overeenstemming te komen over 
(Ie benoeming der kleur, wanneer men eensgezind bepaalde 
s,,ecimen wilde vaststellen, en dan de namen met juistheid 
vertalen. „ ■ ^ 

Dat ideaal schijnt echter nog ver af, want sommige uit
gevers houden zich niet eens consequent aan hun eigen 
kleurentabel; veel minder nog bij het benoemen van de klem
van een nieuw zegel. 

De bekende kleurensterren enz., waarvan er zoo vele be
staan in verschillende vormen, hebben geen voldoening ge
geven; veel eenvoudiger is een kleurenstaalkaart samen te 
stellen uit gewone goedkoope postzegels, uit doubletten, die 
ieder verzamelaar bezitten zal. 

Een onderhoudende winteravondbezigheid is, de zegels eens 
bijeen te zoeken, die Yvert als specimen opgeeft, en deze dan 
niet alfabetisch te rangschikken, maar naar de tint, volgens 
de kleuren van den regenboog. Dan zal blijken, dat tusschen 
de nuancen nog al heel veel gapmg is, kleurverschillen, die 
door het inlasschen van andere specimen zouden kunnen 
worden overbrugd. 

Wie lust heeft in deze onderhoudende tijdpasseering, zoeke 
eens de doodgewone zegels bijeen, die in de onderstaande lijst 
zijn opgegeven; gebruikte exemplaren kunnen even goed 
dienen, waneer niet te zwaar gestempeld. Men stelle zijn 
kleurenstaalkaart te samen op een dubbel vel gelinieerd 
kanselarijpapier; de rijen zegels in 7 windingen van 18 vakjes. 

Het vel geeft zelfs plaats voor 8 win
dingen van 18 stuks (144 zegels), 
wanneer men voor sommige tinten 
nog nuancen zou willen inlasschen. 
Elk vakje is 27|8 = 35 mm. hoog; 
27 mm. voor het zegel, 8 mm. voor 
den naam der kleur, voor het land, 
en voor het Yvertnummer. De spe
cimen door Yvert aangegeven, zijn in 
de lijst gemerkt met een sterretje. 
Men geve aan elk zegel een volg
nummer. 

Aldus zou men met weinige kosten 
een staalkaart van de meest voor
komende tinten, die toch slechts wei
nig van elkaar verschillen, kunnen 
maken. 

Moet men nu van een nieuw zegel 
de kleur noemen, zoo vergelijke men 

dat exemplaar met de kleurschakeeringen zijner tabel en be
nadere, en benoeme zoo nauwkeurig mogelijk de tint. 

Op deze wijze zou men het eens kunnen worden over de 

5 m.m. speelruimte 
tusschen de windingen 
Volg No. 

23 m.m. 

KLEUREN.STflALKAART 

|xix|x|xix|x|xix|xix|x|x|x|x|x[:g^ 

Ë^xlx|x|x|xMxix|xixi 

19 

benaming der eenvoudige kleuren en tinten, vooral wanneer 
internationaal een dusdanige kleurenstaalkaart uit postzegels 
van constante kleur werd vastgesteld. Bijvoorbeeld bij blauw: 
welke tint is te verstaan onder kobalt, indigo, Pruisisch 
blauw, enz. 

Elke tint een eigen bij zonderen naam, eventueel vast te 
stellen met behulp van een technisch geschoold kleurenkenner. 

Het hierboven geplaatste schetsje voor het vel kleuren
staalkaart kan gemakkelijk door de verzamelaars vergroot 
worden getrokken. Zou later door bemiddeling van b.v. de 
F.I.P. werkelijk een standaardtabel tot stand komen, gelijk 
nuttig en noodig is terwille van de eenheid der benaming van 
de cataloguskleuren, dan zal wellicht een handelaar te vinden 
zijn, die de vellen op natuurlijke grootte met de namen en 
nummers wil drukken en uitgeven, zoodat de samenstelling 
der tinten voor de verzamelaars veel vereenvoudigd wordt. 

Voor het inlasschen van tusschentinten blijft nog voor 
15 zegels plaats over op een vel groot formaat. 

LIJST VAN BENAMINGEN DER KLEUREN 
behoor ende bij de kleurenstaalkaart uit postzegels. 

1. sepia noir: Belgique 19211927, 1 fr., nr. 214. 
2.* sepia foncé: Algérie 1928, 65 c, nr. 80. 
3. sepia: Allemagne 1932, 50 pf., nr. 451. 
4.* maron: Allemagne 1921, 25 pf., nr. 141. 
5. brun rouge: Allemagne, Stephan 60 pf., nr. 361. 
6. grenat: Belgique 1931, 1 fr., nr. 317. 
7. rouge brun: Allemagne, Ebert 60 pf., nr. 412. 
8." brun rouge: Belgique 1921, 3 c, nr. 192. 
9. rouge brique: Allemagne 1925, 5 m., nr. 298. 

lO.* brique: Portugal 1918, 36 c , nr. 248. 
11. rouge: France 1921, 30 c , nr. 160. 
12. rouge: Allemagne 1920, 40 pf., nr. 128. 
13.' earmin: Egypte 1914, 5 m., nr. 48. 
14. earmin: Indes Neerlandaises 1891, 50 c , nr. 29. 
15. rouge carmine: Allemagne 1923, 200 m., nr. 244. 
16. rouge carmine: Allemagne 1932, 15 pf., nr. 448. 
17. rouge: PaysBas 19241927, 1 c , nr. 133. 
18.* vermilion: Bavière 1920, 50 pf., nr. 183. 
19. vermilion: Allemagne 1924, 10 pf., nr. 350. 
20. vermilion: France 1926, 40 c , nr. 194. 
21. rouge orange: Allemagne 1932, 12 pf., nr. 447. 
22. rouge orange: Allemagne 1921, 40 pf., nr. 143. 
23. orange foncé: Allemagne 1923, 5 m., nr. 239. 
24.* orange: Bavière 1914, 30 pf., nr. 99. 
25.* jaune orange: Canada 1920, 1 c , nr. 188. 
26. jaune orange: PaysBas 1924, 7% c., nr. 140. 
27. jaune: PaysBas 1891, 3 c , nr. 34a. 
28. jaune orange: PaysBas 1876, 2 c, nr. 32a. 
29. jaune: Autriche 1867, 2 kr., nr. 32. 
30. jaune: Belgique 1921, 1 fr., nr. 205. 
31. jaune: Allemagne 1932, 80 pf., nr. 413a. 
32.* ocre: Allemagne 1923, 5 m., nr. 322. 
33. jaune bistre: Allemagne 1923, 50 m., nr. 292. 
34. jaune brun: Grande Bretagne 1918, 5 d., nr. 146. 
35. brun jaune: Algérie 1926, 15 c , nr. 39. 
36. chaudron: Belgique 1924, 5 fr., nr. 218. 
37. brun: Tunisie 1926, 40 c , nr. 131. 
38. brun orange: Portugal 19121917, 10 c , nr. 215. 
39.* jaune brun: France 1927, 25 c , nr. 235. 
40. bistre: Portugal 1923, 1,20 e., nr. 291. 
41. brun jaune: Allemagne, Ebert 30 pf., nr. 401. 
42.* bistre brun: Etats Unis 1916, 4 c , nr. 231. 
43. brun: Italië 1929, 10 c , nr. 226. 
44: brun: Allemagne, Goethe 3 pf., nr. 379. 
45. bistre brun:Allemagne 1933, 3 pf., nr. 441. 
46.* bistre olive: Allemagne 1922, 25 m., nr. 179. 
47.* jaune olive: Luxembourg 1882, 4 c , nr. 71. 
48. olive: Belgique 1927, 60 c , nr. 255. 
49. jaune olive: Suède 1918, 40 o., nr. 100. 
50. vert olive: Espagne 19221927, 2 c , nr. 272. 
51.* vert olive: Allemagne 1918, 8 m., nr. 210. 
52. brun olive: France 1924, 40 c , nr. 193. 
53. olive foncé: Allemagne, Ebert 30 pf., nr. 408. 
54. olive: Allemagne 1921, 10 pf., nr. 139. 
55.* vert olive: Chine 1931, 2 c , nr. 222. 
56. vert olive: Allemagne 1921, 10 pf., nr. 147. 
57. vert: Bavière 1916, 5 pf., nr. 95. 
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58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68." 
69. 
70. 
71. 
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73. 
74. 
75. 
76.'' 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
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98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
108. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124.' 
125. 
126. 
127. 
128. 
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vert jaune: Bavière 1916, 5 pf., nr. 111. 
vert jaune: Bavière 1920, 5 pf., nr. 177. 
vert émeraude: Allemagne 1932, 5 pf., nr. 444. 
vert f once: Allemagne, Schiller 5 pf., nr. 380a. 
vert bleuatre: Pays-Bas 1926, 3 c , nr. 135. 
vert bleuatre: Pays-Bas 1924, 2+2 c , nr. 159. 
turqoise: Estonie 1919, 15 k., nr. 2. 
bleu vert: Belgique 1921-1927, 2 fr., nr. 208. 
vert bleu: Grande Bretagne, 4 d., nr. 145. 
vert foncé: Allemagne 1933, 6 pf., nr. 440. 
ardoise: Allemagne, Stephan 80 pf., nr. 362. 
bleu gris: Belgique 1921, 50 c , nr. 211. 
bleu ardoise: Allemagne 1933, 4 pf., nr. 443. 
bleu: Etats Unis 1908, 5 c , nr. 171. 
bleu foncé: Italië 1929, 1,25 1., nr. 234. 
bleu fence: Egypte 1923, 15 m., nr. 88. 
bleu: Algérie 1926, 50 c , nr. 47. 
bleu: Allemagne, Goethe 25 pf., nr. 385. 
bleu: France, Pasteur 1 fr., nr. 179. 
bleu clair: Allemagne 1932, 4 pf., nr. 442. 
bleu clair: Allemagne 1928, 4 pf., nr. 401a. 
bleu: Hongriel920, Journ. 10 f., nr. 12. 
bleu cobalt: Pays-Bas 1913, 1% c., nr. 67a. 
bleu: Allemagne 1923, 20 m., nr. 300. 
bleu outremer: Belgique 1921-1927, 50 c , nr. 218. 
bleu: Grande Bretagne 1902, 2'A d., nr. 110. 
outremer: France 1930, 40 c , nr. 237. 
outremer: Pays-Bas 1924-1927, 15 c , nr. 144. 
outremer: Allemagne 1932, 25 pf., nr. 449. 
outremer: Pays-Bas 1933, 12"^ c , nr. 253. 
outremer foncé: Allemagne 1922, 75 pf., nr. 168. 
violet: Luxembourg 1930, nr. 220. 
violet: Allemagne 1932, 40 pf., nr. 450. 
violet: Etats Unis 1908, 3 c , nr. 169. 
violet: Italië 1929, 50 c , nr. 232. 
violet: France 1908, 35 c , nr. 142. 
violet: Allemagne 1926, 40 pf., nr. 387. 
violet: Belgique 1932, 20 c , nr. 338. 
violet::Allemagne 1928, 40 pf., nr. 409. 
lilas: Allemagne 1923, 100 m., nr. 243. 
violet: Bavière 1920, 20 pf., nr. 180. 
lila pourpre: Norvège 1922, 20 o., nr. 98. 
lila rose: Allemagne, Ebert 10 pf., nr. 404a. 
lila-vif: Pays-Bas 1926, 1% c., nr. 167. 
lila rose: France 1924, 20 c , nr. 190. 
gris violet: Portugal 1923, 1 e., nr. 290. 
mauve: Portugal 1923, 1,50 e., nr. 293. 
lilas pale: Lettonie 1921, 40 k., nr. 68. 
lilas pale: Grèce 1901, 20 1., nr. 151. 
rose: Indes Neerlandaises 1912, 5 c , nr. 104. 
rose: France 1903, 10 c , nr. 129. 
rose: Portugal 1905, 25 r., nr. 131. 
rose: Egypte 1923, 10 m., nr. 87. 
lilas rose: Belgique 1921-1927, 30 c , nr. 200. 
rose: Algérie 1926, 75 c , nr. 49. 
rose: Prance 1927, 110 c , nr. 238. 
rose pale: Portugal 1918-1921, 6 c , nr. 236. 
lilas: Allemagne 1921, 60 pf., nr. 167. 
lie de vin: Bavière 1920, 75 pf., nr. 185. 
brun carmine: Autriche 1925, 2 gr., nr. 332. 
lilas rose: Norvège 1926, servic 5 o., nr. 1. 
violet brun: Allemagne 1921, 50 pf., nr. 144. 
violet: Etats Unis 1922, 3 c , nr. 230. 
violet noir: Belgique 1921, 75 c , nr. 204. 
noir: Portugal 1912, V^ c., nr. 207. 
gris: Bavière 1914, 25 pf., nr. 98. 
gris brun: Brésil 1906, 300 r., nr. 133. 
gris ardoise: Indes Neerlandaises 1903, 10 c , nr. 48. 
gris: Pays-Bas 1926, K c., nr. 165. 
gris: Allemagne 1932, 20 pf., nr. 406a. 
gris pale: Finlande 1921, 5 p., nr. 67. 

ZENDT IN OP DE VAN 6-9 SEPTEMBER 1934 
TE AMSTERDAM TE HOUDEN 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING. 

^Tifclscliriftcn 
Catalogi, eng. 

KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH, 32e AFL. 
VERLAG DES VEREINS DER FREUNDE DES 

KOHL-BRIEFMARKENHANDBUCHS, E. V. 
BERLIN N.W. 7, DOROTHEENSTRASSE 53 IV. 

Met deze aflevering, bevattende het slot van Helgoland en 
de aanvulling op het vierde deel, is dit laatste voltooid. 

Het is een slot, dat pakt. Hoe vele verzamelaars toch ver-
keeren in onzekerheid, wat de nadrukken of vervalschingen 
van de zegels van Helgoland betreft. Hier vinden zij dan eer 
uitvoerig overzicht, voor zoover noodig verduidelijkt door af
beeldingen, van de proeven, ambtelijke nadrukken en ver
valschingen, een overzicht, waarmede allen hun voordeel 
kunnen doen. 

Het wordt eentonig, maar het kan niet vaak genoeg her
haald worden: abonneert u op dit schitterend, werk; de be
scheiden prijs werpt ongetwyfeld rijke vruchten af. 

V. B. 
SIMON BOLIVAR. 

Mr. Van Peursem meldt ons, dat van z ĵn studie over Simon 
Bolivar binnenkort een vertaling verschijnt in het Fransch, 
vermoedelijk gevolgd door een in het Engelsch en het 
Zweedsch. 

Wel een bewijs, dat dit werk algemeen in den smaak valt 
Aan den succesvollen schrijver ons compliment. 
GODDEN'S GAZETTE, NR. 1, DEEL I, NOV. 

UITGAVE FRANK GODDEN LTD., 
359 STRAND, LONDON W.C. 2. 

1933. 

Deze bekende firma vergast ons op het eerste nummer van 
een nieuw werk, dat 9 malen per jaar verschijnt en waar
van de prijs per jaargang 2/6 bedraagt. 

Het is een „huisorgaan", keurig gedrukt en rijk geïillus-
treerd, overeenkomstig de standing van deze firma, die een 
goeden naam heeft op te houden. 

Zooals bekend, is de specialiteit van de firma Godden het 
oude zegel in prima kwaliteit en de verst-doorgevoerde 
specialiseering. 

Elders in het Maandblad wordt het een en ander mede
gedeeld over de beroemde collectie Van Gelder, welke door 
de firma op verzoek van de nagelaten familie van dezen 
grooten verzamelaar zal worden opgelost. Het eerste nummer 
der Gazette is grootendeels gewijd aan een beschrijving dei 
philatelistische schatten welke deze verzameling inhoudt. 

Met belangstelling zien wij uit naar de volgende nummers. 
V. B. 

LA PHILATELIE 
DOOR MAURICE SCHUERMANS. 

Van dit interessante, in het November-nummer 1933 be
sproken werk, is de oplaag van gebonden exemplaren uit
verkocht. 

Gebrocheerde deelen, in den prijs van 50 francs, zijn nog 
in beperkte hoeveelheid, alsmede enkele genummerde luxe
exemplaren, verkrijgbaar hy den schrijver. Rosier 17, Ant
werpen. 

Veilinóen . 

DE VERZAMELING HIND. 
Voor mij ligt de catalogus van de eerste Hind-veiling, te 

houden op 20, 21, 22, 23 en 24 November in het Waldorf-
Astoria Hotel te New-York, bestaande uit 109 pagina's, be
nevens als bijvoegsel 49 platen in omslag. 
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Aan het voorwoord ontleen ik het volgende. 
Hind verzamelde zegels van de geheele wereld en nóch 

kosten nóch moeite spaarde hij om in het bezit te komen van 
de zegels van een willekeurig land, hetwelk hij wenschte te 
conipleteeren, zij het populair of niet populair onder ver
zamelaars. Hij begon te verzamelen ongeveer in 1891. Vanaf 
1903 reisde hij (o.m. drie maal de wereld rond) en het gelukte 
hem op deze reizen vele zeldzame, kostbare zegels aan te 
koopen, o.m. de beroemde Eustice-verzameling van Hawaii. 
In Frankrijk kocht hij een van de grootste Mauritius-verzame-
lingen, in Engeland de verzameling van W. M. Gray van de 
Kaap de Goede Hoop. Uit de bekende collectie van A. B. 
1' Argentière te Parijs wist hij het unieke couvert van Mau
ritius te bemachtigen, gefrankeerd met de 1 en 2 pence „Post 
Office" en zijn prachtige verzameling ongebruikte Fransche 
zegels. Van den thans overleden handelaar Griebert kocht hij 
de meest complete en kostbare verzameling zegels van Spanje 
welke ooit bij elkaar is gebracht. Tevens was Hind de voor
naamste kooper op de 14 Ferrari-veilingen. Toen C. J. 
Phillips opdracht kreeg, de prachtige collectie van Henry 
Duveen te verkoopen, had Hind de eerste keuze. Hiervan zijn 
de prachtige, niet te evenaren ongebruikte blokken van 4, vel-
deelen, enz., van de Vereenigde Staten afkomstig, opgenomen 
in dezen catalogus. Deze zegels mogen volgens wettelijke be
palingen in de Vereenigde Staten n i e t afgebeeld worden. 
De „Postmaster" en „Carrier" zegels mochten wèl gefoto
grafeerd worden. 

Over 't algemeen is de conditie van de zegels schitterend. 
Hind was een verzamelaar van de nieuwe school, gom, TOOoie 
randen, geen dunne plekken, mooie centreering eischte hij. 

Alles wordt ongelimiteerd verkocht, evenals destijds bij 
Ferrari. Executeurs zijn (biJ testamentaire beschikking van 
Hind) Charles J. Phillips, die voor den catalogus de be
schrijving van de zegels der 19e eeuw verzorgde, en William 
C. Kennett, die de zegels der 20e eeuw (in de later te ver
schijnen catalogi) op zich zal nemen. 

Hieronder volgt een overzicht van de kavels, welke op de 
eerste veiling ondei- den hamer kwamen. 

Vereenigde Staten. 
In de eerste plaats de hoogst zeldzame „Postmasters", de 

meeste op geheele brieven, zooals: 
Alexandria, Va., 1845, 5 c. zwart op chamois (4 exx. be

kend), $ 10.000. 
Annapolis, 1846, 5 c. rood op wit (2 exx. bekend), $10.000. 
Baltimore, 1846, 5 c. zwart op wit, $ 1200. 
Alsvoren, 5 c. zwart op blauwachtig, $ 1200. 
Alsvoren, 10 c. zwart op wit (6 of 7 exx. bekend), $ 10.000. 
Alsvoren, 10 c. zwart op blauwachtig (2 exx. bekend), 

$ 12.000. 
Boscawen, N.H., 1846, 5 c. dofblauw op geelachtig papier ' 

(unicum), $ 15.000. 
Bovengenoemde zegels alle op blieven. 
Brattleboro, Vt., 1846, 5 c , een los ex. en een ex. op brief. 
Lockport, N.Y., 1846, 5 c. rood en zwart op chamois op 

brief (unicum), $ 10.000. 
Milbury, Mass., 1846, 5 c. zwart op blauwachtig, $ 3000. 
Madison, Fla., 1861, 3 c. goud op blauw, PAID in zwart 

(2 of 3 exx. bekend), $2000. 
New Haven, Conn., 1845, 5 c. rood op wit (1 of 2 exx. be

kend), $6000. 
Alsvoren, 5 c. blauw op chamois (2 exx. bekend), $85.000. 
New Tork, 1845, 5 c. zwart op geelachtig (plaat nr. 16). 

$ 1000. 
Verder hiervan proeven en herdrukken. 
Providence, R.I., 1847, 5 c. en 10 c , verschillende exx., o.m. 

een veldeel van 11 van de 5 c. ongebruikt en een ex. op 
brief (geschat op $500). 

St. Louis, Mo., 1845, 5 c. zwart op grijsgroen (plaat I ) , 
schitterend verticaal paar, $ 500. 

Alsvoren, 10 c. ongebruikt, dubbeldruk (geschat $600). 
Alsvoren, 1846, 20 c , roode stempelafdruk (plaat II) (ge

schat $ 1500). 
Alsvoien, zelfe ex. met pennestreep (geschat $ 1600). 
Alsvoren, 1847, van de 5 c, 2 exx. op brieven, van de 10 c. 

3 exx. op brieven, alle van plaat III. 
Hierna volgen de algemeene uitgiften der Vereenigde Sta

ten, w.o. vele ongebruikte exx. in paren, strips, blokken en 
heele of gedeelten van vellen, o.m. van de uitgifte 1851-1856. 
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Ik noem o.m. van deze uitgifte 1 c. type II, ongebruikt vel 
van 100 zegels (geschat op $3000). Alsvoren van type IV, 
diepblauw, gedeelte van vel, groot 81 zegels (ongebruikt), 
geschat op $ 3000. 1857-1860, o.m. 12 c. zwart, diagonaal ge
halveerd op brief met 3 c. (geschat $ 1000). 24 c. blok van 6, 
ongebruikt (waarschijnlijk unicum), geschat op $3000. Als
voren, 90 c. blok van 9, ongebruikt (geschat $2250). 1861. 
2e uitgifte, 5 c. licht chamois, ongebruikt, het eenige bekende 
blok van 4 (ex. collectie Duveen), $5000. 1869, 15 c. type II, 
ongebruikt (3 exx. bekend), $6000. 

Van de uitgite 1873 komen onder den hamer de z.g. „Spe
cial printings" op hard, wit, velijn papier, zonder gom, ge
drukt in 1875. Idem van de uitgifte 1875, gedrukt m 1876. 
Idem van de uitgifte 1878-1879, gedrukt in 1880 door de 
American Bank Note Co. op zeer wit, zacht, poreus papier 
zonder gom. Deze laatste series, welke schitterend van kwali
teit zijn, werden in 1921 aan Hind verkocht door W. H. Colson 
en elk zegel draagt C s initialen aan de achterkant, als waar
borg voor echtheid. De prijzen per zegel varieeren van $275 
tot $ 1000. 

1883, 2 c. en 4 c. op proefpapier. 1883, „Special printing", 
w.o. de 2 c. in blok van 12, $ 800. 4 c. blauwgroen, blok van 4, 
uiterst zeldzaam, geschat $ 2500. 

1918, 24 c. blok van 4, luchtpost, kopstaand middenstuk, 
geschat $ 13.200. 

1918-1920, o.m. van de 2 c. 2 vellen met „verkeerde" plaat-
nummers. 

New Jersey vervalsching, complete zetting van 10 varië
teiten, $ 100. 

8 „reconstructed miniature sheets" van de 1, 2 en 3 c. 
(1918-1920) in typen, ter waarde van plm. $468. 

Daarop volgen de kavels met de dienstzegels (1873), op de 
meest uitgebi-eide wijze verzameld, w.o. zeldzame foutdrukken; 
van Department of State van de 10 en 20 $ waarden ieder een 
compleet vel van 10 exx. (met pennestrepen), pry's resp. 
$1750 en $1500; van Department of War o.m. een serie on
getande „Specimens", alle in horizontale randparen, in totaal 
92 paren, benevens 88 losse randzegels (gsschat resp. op 
$1200 en $500). 

U. S. Carriers, o.m. Baltimore. 1852, 1 c , 4 losse exx. (3 on
gebruikt), 1 verticale strip van 3 ongebruikte, 2 exx. op ge
heele brieven, w.o. 1 c. rood op wit, prijs $450 (5 of 6 exx. 
bekend). 

Boston (of) St. Louis, 1849, 2 c. zwart, ongebruikt, $ 1200 
(9 of 10 exx. bekend). 

Louisville, K.G., 1857-1858, 1 c. zwart, ongebruikt, iets be
schadigd, ex. Ferrari-collectie (6 of 7 exx. bekend) (geschat 
$1200). 

New York, N.Y., „glazed paper, surface colored", „2" in 
rood op 3 c. groen, THREE in rood uitgekrabd, links aan
gesneden, vouw, op brief, ex. Ferrari-collectie (Hog 1 ex. be
kend), $1500. 

Courantenzegels 1875, „Special printing", ongetand op hard 
papier (4 series bekend), 2 c. tot $60, complete serie van 
24 zegels, geschat $ 1200. 

Daarop volgen poststukken der Vereenigde Staten en de 
zegels Tan Cuba, Guam, Philippijnen, Porto-Rico en Camal 
Zone, proeven van de origineele platen, kleurproeven, essais en 
proeven op verschillende sooróen papier van de zegels der 
Vereenigde Staten; telegraafzegels en U.S. Revenues; Gacon-
fedareerde Staten, uitgiften van de Postmasters, o.m. Albany, 
1861, 10 c , 5 PAID veranderd in 10 PAID op brief (nog 1 tx. 
bekend), geschat $250. 

Athens, 1861, 5 c. type I op brief, idem paar op brief (type 
I en type I I ) ; 5 c. type II, gebruikt (9 of 10 exx. bekend), 
$750. 

Baton Rouge, La., 2 c. groen, gebruikt (10 of 11 stuks 
bekend), $900; 5 c. groen op brief en idem ongebruikt; 10 c. 
blauw, gebruikt (nog 1 ex. bekend), $2250. 

Beaumont, Texas, 1861, 10 c. zwart op geel op brief (4 «xx. 
bekend), $1500; 10 c. zwart op rose op brief (10 of 11 exx. 
bekend), $ 1000. 

Emory, Va., 1861, 5 c. blauw op brief (9 exx. bekend) en 
in dezelfde kavel nog een dergelijk ex. op brief, $ 1400. 

Goliad, Texas, 1861, 5 c. zwart op grüs, gebruikt (S of 4 exx. 
bekend), $1200; 10 c. zwart op rose op gelegenheidscouvert 
(nog 1 ex. bekend), $1500; 5 c. zwart op donkerblauw op 
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brief (nog. 1 ex. bekend), $2000; 10 c. zwart op grijs op 
brief, foutdruk ,,Goilad" (5 exx. bekend), geschat $1500. 

Greenwood, 1861, 10 c. grijsblauw op brief (6 exx. bekend), 
$ 1000. 

Grove Hill, Ala., 1861, 5 c. zwart op brief (3 exx. bekend), 
$ 2000. 

Independence, Texas, 1861, 10 c. zwart op chamois op brief, 
5 exx. bekend, $ 1000. 

Livingstone, Ala., 18*1, 5 c. blauw, stadsstempel (8 of 9 exx. 
bekend), $2000. 

MacoH, 1861, 5 c. geel, têtebêche op brief (unicum), $2000; 
2 c. zwart op groen op brief (5 exx. bekend), $ 1500. 

New Orleans, La., 1861, 5 c. rood op wit, ongebruikt (3 exx. 
bekend), $2500; idem 5 c. rood op blauw, stadsstempels (2 
exx. bekend), $2500. 

Pleasant Shade, Va., 1861, 5 c. blauw, ongebruikt, $1000; 
alsvoren, 5 c. paar op brief, $ 2500. 

Salem, Va., 1861, 5 c. zwart op wit, niet afgestempeld op 
brief (3 exx. bekend), $1500. 

Uniontown, Ala., 1861, 10 c. rood op blauw op brief (3 exx. 
bekend), $3000. 

De catalogus eindigt met de z.g. „PAID" Provisionals, 1861, 
der Geconfedereerde Staten, alle op brieven. De geschatte 
prijzen varieeren van $ 15 tot $ 100. 

Daarop volgen de algemeene uitgiften van bovengenoemde 
staten (18611862), w.o. 2 brieven met de 5 c. dof groen, 
doorstoken, afstempeling Baton Rouge, afkomstig uit de 
Ferraricollectie. M. J. v. H. K. 

Een onzer lezers meldt om
trent de eerste veiling nog: 

Deze veiling bevatte 1653 ka
vels, waarvan de totaalopbrengst 
rond $243.000, of ca. £47.000 
bedroeg. 

Tal van nummers brachten 
meer dan $ 1000 per stuk op. De 
geheele opbrengst stelt de col
lectie Manus verre ten achter. 
Hieronder volgen enkele der in
teressantste opbrengstcijfers. 

Vereenigde Staten. 
Postmastersuitgiften (nummers Yvert 1934). 
Nr. 1. Alexandria, frs. 300.000, opbrengst $ 4.000. 
Nr. 4. Baltimore, frs. 300.000, opbrengst $ 10.500. 
Nr. 3. Baltimore, frs. 250.000, opbrengst $ 4.000. 
Nr. 1. Lockport, frs. 350.000, opbrengst $ 2.500. 
Nr. 1. Boscawen, frs. 450.000, opbrengst $ 5.000. 
1861. Nr. 23b. 12 c. noir, pr. tirage, frs. 175.000, opbrengst 

$ 4.100. 
1890. Nr. 84a. 4 c, bleu fcé., frs. 20.000, opbrengst $ 2.100. 
Nr. 203a. 5 c. carm. rouge, frs. 500, opbrengst $2.400 ( ? ) . 
1916. Nr. 203a. 2x5 c , idem, opbrengst $2.500 ( ? ) . 
1918. Luchtpost, nr. 3a. 24 c, rouge carm. et bleu, frs. 90.000, 

opbrengst $ 12.100! 
Geconfedereerde Staten. 
Nr. 3. Baton rouge, frs. 75.000, opbrengst $1.700. 
Nr. 1. Grove Hill, frs. 50.000, opbrengst $ 3.200. 
Totaal dezer 12 zegels $ 54.100, zonder verdere kosten. 

WEDEROM EEN BELANGRIJKE VERZAMELING 
ONDER DEN HAMER. 

Door de Londensche firma Frank Godden zal binnenkort het 
Europadeel der beroemde verzameling Van Gelder worden 
verkocht. Deze collectie bestaat slechts uit de allerfraaiste 
stukken. Een deel ervan is te zien geweest op verschillende 
internationale tentoonstellingen der laatste jaren, waar het 
steeds bekroond werd met de hoogste onderscheidingen. 

Wijlen Van Gelder, wiens portret wij hierbij weergeven, was 
een verzamelaar, die de postzegels meer beschouwde uit een 
kunstenaarsoogpunt dan als specialist. Men zal dan ook in 
zijn Europaverzameling van ongeveer 40 deelen als regel ver
geefs zoeken naar plaatfouten, tandingsvariëteiten, enz. De 
grootste aantrekkelijkheid zijner verzameling bestaat dan ook 
daarin, dat elk stuk voldoet aan de hoogste eischen, wat tan
dingen, j'anden en kleuren betreft. 

Talrijke paren, blokken en strips, vooral in oudEuropa, zijn 
aanwezig, verscheidene op geheelen brief. Als een van de 

'rr,:^<;pß^f^;j:^^^.^if ■■ 

grootste zeldzaamheden wordt genoemd een strip van 3 stuk 
van de 3 pfennig Saksen op geheelen brief. 

Het ligt in de bedoeling van de firma Godden uit deze ver 
zameling de meest gezochte stukken te verkoopen aan groote 
verzamelaars; wat er met de rest zal gebeuren is nog nie. 
bekend. 

Den heer hoofdredacteur van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie. 

Het door de Haagsche Philatelisten Veieeniging in mv 
Decembernummer ingezonden stuk wemelt zoozeer van on
juistheden, dat wij ter weerlegging daarvan genoodzaakt zijn 
deze in drie soorten te verdeelen en wel: 

a. onjuistheden betreffende de feiten, zooals deze zich heb
ben voorgedaan; 

b. onjuistheden betreffende het karakter van de zwartelijst 
van het Bondsinformatiebureau; 

c. onjuistheden betreffende den persoon en de zaak D. 
Ad a. In het ingezonden stuk wordt gezegd, dat het Bonds

bestuur het verzoek van den voorzitter der H. P. V., om den 
naam van den heer D. van de zwartelijst af te voeren, „van 
de hand wees". Dit is lijnrecht in strijd met de feiten. Het 
Bondsbestuur heeft nooit een verzoek van den R. v. B. of van 
den voorzitter der H. P. V. dienaangaande van de hand ge
wezen. Integendeel: toen dit punt in de vergadering van den 
Raad van Beheer ter sprake kwam, heeft de Bondsvoorzitter 
onmiddellijk toegezegd dit punt in de eerstvolgende Bonds
bestuursvergadering aanhangig te zullen maken. Staande de 
vergadering van den Raad van Beheer vroeg de Bondsvoor
zitter zelfs eenige aanwezige Bondsbestuursleden om steun, 
wanneer hij dit punt in de a.s. Bondsbestuursvergadering ter 
sprake zou brengen. 

Inderdaad is deze kwestie behandeld in de Bondsbestuurs
vergadering van 7 October. Met 4 stemmen vóór en 3 stem
men tegen, is toen — na ampele bespreking — besloten, den 
heer D. „voorloopig" van de zwartelijst af te voeren en een 
nader onderzoek naar de juistheid van de uit betrouwbare 
bron ontvangen inlichtingen omtrent de gedragingen van den 
heer D. na zijn vrijlating in te stellen. Het Bondsbestuur is 
dus — in strijd met de door de H. P. V. gegeven voorstelling 
van zaken — tegen de overtuiging van drie zijner leden — 
begonnen met het verzoek van de H. P. V. in te willigen. 

no 
as 
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In het bewuste stuk wordt voorts medegedeeld, dat toen het 
î erzoek van de H. P. V. was afgewezen (er is geen verzoek 
ifgewezen, zie boven), „werd besloten de zwartelijst niet meer 
in het Maandblad op te nemen, zoolang de naam van den 
lieer D. daarop voorkwam." Het spijt ons te moeten opmerken 
iat ook d e z e mededeeling niet met de werkelijkheid strookt. 
Den secretaris van den Raad van Beheer, belast met het op
maken van de notulen dezer vergadering, bleek althans een 
r(>odanig besluit der vergadering van den Raad van Beheer 
niet bekend te zijn. 

Het Bondsbestuur wordt nu verder verweten, dat het 
„gretig" de gelegenheid aangreep, door de H. P. V. geboden, 
om wereldkundig te maken, wat voor een ander schrijnend is. 
Ieder, die het zakelijk verslag van de Bondsbestuursverga
dering in het November-nummer van het Maandblad leest, 
zal tot de overtuiging komen, dat hier een zevental onbevoor
oordeelde personen het vóór en tegen van het verzoek der 
M. P. V. ernstig en nauwgezet hebben afgewogen en dat zij 
daarna, met de kleinst mogelijke meerderheid, tot een voor 
het voorstel van de H. P. V. voorloopig gunstige beslissing 
zijn gekomen. Het Bondsbestuur heelt gemeend tegenover 
zijn leden, zoowel als tegenover de H. P. V. v e r p l i c h t te 
zijn, de beweegredenen aan te geven, die tot het nemen van 
dit besluit hebben geleid. Wie echter in de openbaar ge
maakte bespreking een poging ziet, om iemand op „on-
mensehelijke" wijze „m het publiek omlaag te trekken", 
schijnt zoozeer door vooroordeel verblind, dat elke gedachten-
wisseling over dit punt nutteloos is. Vastgesteld dient te 
worden, dat het Bondsbestuur zoo „onmenschelijk" is geweest 
om voorloopig aan het verzoek van de H. P. V. te voldoen en 
D. van de zwartelijst af te voeren, totdat een nader onderzoek 
was ingesteld. Op de uitkomsten van dit onderzoek komen 
wij straks terug. 

Ad b. De H. P. V. geeft blijk een geheel verkeerd oordeel 
te hebben over het karakter van de zwartelijst, welke het 
Bondsiniormatiebureau publiceert. Zij ziet in het openbaar 
maken van den naam „een poging, om iemand b 1 ij v e n d 
t e s t r a f f e n en hem daardoor de gelegenheid te ont
nemen, voor zich en zijn gezin het dagelijksch brood te ver
dienen." Het klinkt roerend, maar het miskent geheel het 
karakter van een zwartelijst in het algemeen en van die van 
het Bondsinformatiebureau ip het bijzonder. Deze lijst — de 
naam van het bureau zegt het reeds — wordt niet openbaar 
gemaakt om te s t r a f f e n , maar om i n t e l i c h t e n , 
om te w a a r s c h u w e n en te v o o r k o m e n . Al stelt 
•de H. P. V. op deze informatie blijkbaar geen prijs, de leden 
van den Bond en ook anderen zijn er dankbaar voor. Dat door 
dit doel de zwartelijst nadeel kan toebrengen aan dengene, die 
erop is geplaatst, wordt dezerzijds geenszins ontkend. De 
Philatelisten zijn nu eenmaal zoo „onmenschelijk", wanneer 
zij door iemand zijn beetgenomen, dat zij andere Philatelisten 
waarschuwen, om er niet eveneens in te loopen. De vraag is 
slechts, of deze waarschuwing n o o d i g was. 

Ad c. Dit brengt ons tot punt c. Op gevaar af dooi de 
H. P. V. wederom voor „onmenschen" te worden uitgekveten, 
moeten wij tot onzen spijt opnieuw den persoon van den 
heer D. ter sprake brengen (wien de schuld?) en vaststellen, 
dat de H. P. V. blijkbaar slecht is ingelicht. Het is slechts 
ten deele waar, dat de heer D. zijn straf heeft ondergaan. Die 
straf betrof een o n d e r d e e l der begane zonden. Verschil
lende benadeelden hebben nagelaten een vervolging m te 
stellen. Dit betreft v r o e g e r e feiten. Uit het onder-zoek 
van het Bondsbestuur, naar aanleiding van het besluit der 
vergadering ingesteld, is gebleken, dat die „geruchten" maar 
al te waar zijn geweest. Nu moge de H. P. V. haar bescher
meling D. nóg zoo zeer de hand boven het hoofd houden, 
het Bondsbestuur acht het thans meer dan ooit zijn plicht 
bona fide verzamelaars te blijven waarschuwen, om met den 
heer D. zakenbetrekkingen aan te knoopen. Het heeft die 
plicht, omdat de Bond geen reclasseeringsvereeniging is, 
maar de belangen van de gezamenlijke Philatelisten neeft te 
behartigen. Wanneer de H. P. V. hare leden wél aan het ge
vaar van een zoodanige betrekking wil blootstellen, dan is dat 
häär zaak en zal zij dit te zijner tijd tegenover hare leden 
hebben te verantwoorden. 

Naar aanleiding van het protest tegen den i n h o u d zijner 
notulen, zooals die in het Maandblad zijn opgenomen, ver-
-9S uag u3p ioop — uspc^ou azap •tBp 'ann:jsaqspuoa Ï3il ^BBI^I 

cretaris naar waarheid opgemaakt en door den Bondsvoor
zitter goedgekeurd — een juist beeld geven van hetgeen tei 
Bondsbestuursvergadering is behandeld. De Bond is niet van 
plan het verslag zijner vergaderingen in het Maandblad te 
richten naar het goedvinden van eenige vereeniging, welke 
dat ook zij. De Bond duldt evenmin als de H. P. V, eenige 
censuur op haar notulen, hoezeer het zijn oprechte wensch is, 
met alle philatelistische organisaties — het zij deze al dan 
niet bij den Bond zijn aangesloten — in vrede en vriendschap 
te leven. 

Zijnerzijds sluit de Bond hiermede de gedachtenwisseling 
over dit onderwerp. 

Namens het Bondsbestuur, 
De voorzitter, W. P. COSTERUS P.zn. 
De Ie secretaris, W. G. ZWOLLE. 
De 2e secretaris, W. G. DE BAS. 

* * * 
Dank aan den hoofdredacteur, die ons in staat stelt op 

bovenstaande een onderschrift te geven. De ons toegestane tijd 
daarvoor van enkele uren (het stuk werd in den middag van 
8 Januari door ons ontvangen en moest 9 Januari met het 
onderschrift te Maastricht binnen zijn) noodzaakt ons aan 
bovenstaand tendentieus stuk enkele zinnen in telegramstijl 
te wijden: 

1. De H. P. V. kende en kent den heer D. niet! Wat het woord 
beschermeling dus in dezen te beteekenen heeft, is ons on
begrijpelijk. 

2. Omtrent het karakter van de zwartelijst, zooals deze zich 
nu begint te openbaren, blijven wij onze meening onverkort 
handhaven. 

3. De meening van het Bondsbestuur en de H. P. V. staan, 
wat reclasseeringswerk betreft, zoo lijnrecht tegenover elkaar, 
dat het ons nutteloos voorkomt daarover met een Bondsbestuur 
dat een mentaliteit huldigt als uit bovenstaand stuk blijkt, te 
disputeeren. 

's-Gravenhage, 9 Januari 1934. 
Namens de H. P. V.: 

J. DEGGELLER, voorzitter. 
A. STARINK jr., secretaris. 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
AMSTERDAM 6-9 SEPTEMBER 1934. 

Namens het uitvoerend comité plaatsen wij onderstaand« 
aanvulling op de „Uitnoodiging tot deelneming" en het pro
gramma van bovengenoemde tentoonstelling, gevoegd als bij
lage bij het December-nummer 1933. 

Op de Ie bladzijde van de uitnoodiging gelieve men te 
lezen: „(behoudens goedkeuring van Z. E. den Minister van 
Justitie)." 

Het programma wordt met het volgende aangevuld: 
„Het uitvoerend comité, bijeen gekomen in Utrecht op 16 

December 1933, het programma nader bestudeerende, bemerkt 
dat in sommige afdeelingen geen gouden medaille beschikbaar 
is gesteld. Het machtigt hierbij de jury, indien het mocht 
blijken, dat in een van de afdeelingen een gouden medaille 
op haar plaats mocht zijn, deze alsnog toe te kennen; het laat 
zulks geheel aan het oordeel van de jury over." 

Ter besctiermiTi^ 
Van Vcrzatnelaars 

en Handelaren 
®r 

Newfoundland. 
Van het Balbo-luchtpostzegel, opdruk $ 4,50 op 75 cents, 

bruingeel, bestaan zeer gevaarlijke vervalschingen. Men zij 
dus met aankoop of ruil voorzichtig. 
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Belanghebbenden kunnen hun exemplaren ter kostelooze 
vergelijking met onbetwistbaar echte, franco toezenden, onder 
bijvoeging van retour-porto, aan den hoofdredacteur. 

V. B. 

Namaken van een keurmerk. 
De heer Heinrich Köhler te Berlijn, bekend expert op phi

latelistisch gebied, verzoekt ons te melden, dat in den laatsten 
tijd valsche zegels opduiken, voorzien van zyn nagemaakt 
keurmerk. 

Men wordt er daarom voor gewaarschuwd, de zegels met 
het keur Kohier te koopen zonder dat een nakeuring door 
genoemden heer geschied is. 

V. B 

BANDERA DE LA RAZA. 

J. H. BRINKMAN t 
Mr. J. H. van Peursem schrijft ons: 
Zoo juist krijg ik het ontstellende bericht, dat de bekende 

journalist op philatelistisch gebied, de heer Jacob H. Brink
man uit Denver, Colorado, op 28 November is overleden. 

Brinkman, op 25 Mei 1901 geboren uit een immigranten
familie, voelde zich reeds jong aangetrokken tot de Phila
telie; zijn Nederlandsche afkomst verloochende hij niet: in de 
Amerikaansche philatelistenpers verschenen regelmatig over
zichten over Nederlandsche postzegeltoestanden; vooral in de 
Weekly Philatelic Gossip, in den omgang de „Gossip" geheeten, 
schreef hij talrijke artikelen, waaruit de liefde voor het land 
zijner vaderen bleek. Dat is voor ons des te merkwaardiger, 
omdat in de U.S.A. zoo zonderlinge gedachten omtrent ons 
land bestaan. Voor zijn propaganda voor ons land mogen wij 
hem dankbaar zijn. Dit te meer, aangezien de tuberculose 
reeds vele jaren geleden zijn lichaam aantastte. Toch wist hy 
nog gelegenheid te vinden voor het vak, waarin helaas zoo 
heel weinig goede krachten aanwezig zijn: journalistiek op 
philatelistisch gebied. Een vak, dat, behalve aantrekkelijk, 
ook geheel belangeloos is! 

Een week geleden schreef Brinkman mij, dat hij moest 
worden geopereerd: een viertal ribben moest worden weg
genomen, om zoodoende zijn lichaam te kunnen „inbinden" 
ZiJn zwakke gesteldheid heeft de zware operatie niet kunnen 
verdragen: na een smartelijk lijden is Brinkman heengegaan. 
Hij heeft in het bijzonder de Nederlandsche postzegelverza
melaars aan zich verplicht en wel speciaal mij persoonlijk, 
door vertaling van talrijke mijner artikelen en philatelistische 
geschriften. 

Een Zweedsch postzegelblad voert als devies: „Philatelia 
unit"; dit was hier wel zeer sterk het geval: vele jaren 
waren Brinkman en ik goede vrienden, niettegenstaande onze 
zeer sterk uiteenloopende denkbeelden op politiek en religieus 
gebied. 

Rust in vrede, trouwe vriend. 

OPROEP OM MEDEWERKING. 
Het secretariaat van de „Académie de Philatelie", gevestigd 

te Paris 14e, 70 Avenue du Maine, verzoekt ten behoeve van 
een te maken studie over de tête-bêche zegels van Frankrijk, 
inlichtingen over dergelijke kopstaande stukken betreffende de 
volgende uitgiften: 

10 centimes, 1849-1870-1872; 
15 centimes, 1849-1871; 
20 centimes, zwart 1849, blauw 1848, grijsblauw 1850; 
25 centimes, 1850-1871; 

1 franc, 1849; 
20 centimes, keizerrijk, getand; 
80 centimes, keizerrijk, ongetand; 

1 franc, keizerrijk, ongetand; 
4 centimes, keizerrak, lauwertak. 

Alle gegevens betreffende plaats in het vel of veldeel, ge
bruikt of ongebruikt, data der stempels, nuances, enz., enz., 
worden gaarne ingewacht aan bovenstaand adres. 

In de voorafgaande num
mers hebben wij de bijzon
dere zegels vermeld, uitge
geven door onderscheiden 
Midden- en Zuid-Ameri-
kaansche republieken tei 
gelegenheid van den 441en 
verjaardag van het vertrek 
van Columbus uit Palos. 

Het blijkt thans, dat de 
aanleiding tot deze uitgif
ten eenigszins anders was. 

De eigenlijke bedoeling was de gebeurtenis op verschillendo 
postzegels te vereeuwigen, dat bedoelde landen tot national« 
vlag hebben aangenomen de Bandera de la Raza (de vlag var 
het ras) . De vlag toont, als de afbeelding aangeeft, 3 kruiser 
(in violet) op een wit veld, overeenkomstig de kleuren dei 
vlag van Columbus. De drie kruisen stellen de drie scheper 
van den ontdekkingsreiziger voor, terwijl de opgaande zon eer 
symbool is voor de geboorte der La tij nsch-Amerikaansche 
volken. 

De gedachte om een dergelijke vlag aan tè nemen door de 
verschillende naties van Spaanschen of Portugeeschen oor
sprong is afkomstig van een officier uit Uruguay. Het in ge
bruik nemen jder vlag, ook door volken, die voor deze gelegen
heid geen speciale zegels hebben uitgegeven, o.a. Chili en Ecua
dor, viel samen met den in den aanhef dezes vermelden ver
jaardag en werd overal met groote feesten gevierd. 

EEN GROOTE SCHENKING AAN HET DUITSCHB 
RIJKSPOSTMUSEUM. 

Een der voornaamste Duitsche Philatelisten, architect Carl 
Schmidt, tevens een der grootste Rusland-specialisten en beste 
kenner der Russische landdistrictzegels, waarover hij pas on
langs een wei'k in verschillende deelen ten einde bracht, heeft 
dezer dagen zijn uitgebreide verzameling van ruralzegels ge
schonken aan het Rijkspostmuseum, dat daarmede van harte 
geluk te wenschen is, want waarschijnlijk bestaat er geen andei 
museum, zelfs in Rusland niet, hetwelk zulk prachtig materiaal 
kan aanwijzen. 

Het betreft een verzameling in 16 albums ondergebracht, de 
belangrijkste op dit gebied, niet alleen wegens de zegels, maar 
in het bijzonder door het opzetten en de bewerking daarvan, 
wat geen verwondering baart, gezien de groote kunde van den 
schenker. Behalve foto's van voorhanden en van door anderen 
aan architect Schmidt geleende zegels, bevinden zich daarin 
een groot aantal, waarvan geen tweede stuk bekend is. 

Bovendien bevat de verzameling reconstructies van platen, 
omvangrijke verklaringen op taalkundig gebied, diagrammen, 
landkaarten, beschrijvingen enz., die de waarde der verzame
ling nog verhoogen. 

TE KOOP GEVRAAGD 

Falsifïcalen-Album van FouraSer, 
alleen in prima staat. — Prijsopgave aan 

J. DORRESTEIN, 
P. K. PAGAR ALAM (SUMATRA) (343) 

GELEGENHEID TOT RUIL MET 
TSJECHOSLOWAKUB ! 

Voor 100 verschillende zegela van Neder
land en Koloniën geef ik 120 verschillende 
van Tsjechoslowakije; voor 150 verschil
lende geef ik er 180; voor 200 verschillende 
geef ik er 239; voor 259 verschillende geef 
ik er 250. — Masaryk, Vliegpost, port, ju
bileum 1918-1933 ! 

(378) 

MAX R. HOCHMUTH, Kaopman, 
Schiller.strasse, Königsberg a/Eger, 

(Tsjechoslowaküe). 



Uitgebreide Catalogus 
Nederland en Koloniën, 

toegelicht met 250 cliché's, 
— geheel up to date, — 

op dik kunstdrukpapier f 1,50 \ .P' 
f 0,10 op dun kunstdrukpapier f 0,75 > pon. 

Kleine Catalogus 
Nederland en Koloniën, 

in zakmodel, 136 pagina's en 
toegelicht met 200 cliché's, 
Prijs f 0,25 plus f 0,05 port. 

Alleen bij vooruitbetaling te voldoen. 
P o s t g i r o 33045. 

N.V. J. M E B U S 
Postzegelhandel, 
ROKIN 24, AMSTERDAM, C. 

(368) 

KILO'S UIT RiJKSVESUNGEN. 
Voor Verzamelaars en Handelaren. Alleen kleine uitknipsels 
van pakketkaarten, daarom mooi gefrankeerd, met weinig 
gewone waarden. Gegarandeerd origineele waar, rechtstreeks 
van de bron afkomstig. 
DENEMARKEN, met meerdere kr. 10,—, tot 1400 ex. jubi

leum 1930, door de post verzegeld, 1 K.G. (4200 ex.) ƒ3,50. 
HONGARIJE, 1925-1928, incl. 5 Pengö, ook port, 1 K.G. ƒ 3,—. 
TURKIJE, 1901-1926, half K.G. ƒ4,88; 1 K.G. ƒ8,70. 
TSJECHO-SLOVAKIJE, port, half K.G. ƒ2,90; 1 K.G. ƒ5,50. 
ZWEDEN, 1924-1930, met verschillende landen, hooge fran-

keerwaarden, door de post verzegeld, 1 K.G. ƒ 3,60. 
JOEGOSLAVIË, 1924-1929, met hooge frankeerwaarden, op

drukken, portzegels, geheele pakketkaarten, 1 K.G. ƒ 3,50. 
Voor elk der OVERIGE SOORTEN, y^ K.G. - 1% K.G. ƒ 7,45. 
Geld vooruit of rembours. Porto ƒ 0,66. Giro Den Haag 145910. 
KARL WALTER, Aschaffenburg (Beieren). (»̂ 6) 

Zoekt U werkelijke pracht-exemplaren? 
"Welnu, uit eerste hand 
kunt U het mooiste van 
het mooiste krijgen, met 

70 % korting 
op de Yvert-prijzen. 

Aanvragen onder No. 365 bureau van dit blad. 

ROBERT FURN, 
Rue Lafayette 8 5 , Parijs, 

Aanbiedingen 
uitsluitend voor handelaren 

(Voor verzamelaars worden onderstaande 
prijzen met 15 % verhoogd. — Prezen in 
guldens. — Portokosten extra voor elke 

bestelling minder dan 10 gulden). 

Per: stuk. 10. 100. 
ALBANIË. 

144/150, 151/158, 159/165 ongebr. (88 fr.) 12,— 
159a/165a, cpL, zeldz., ongebr. (1100 fr.) 8,— 

CENTRAAL-AMERIKA. 
Seebeck-uitgifte, 60 verschillende series, 

lectie van 547 zegels 7,50 70,— 
ARMENIË. 

134/143, genoteerd 40 fr., ongebr., cpl. • • 3,50 32,— 
AZARBAIDJIAN. 

29/44 (17 waarden), cpl., genoteerd 34 fr. 4,— 36,— 
KAUKASUS. 

9/23, 2 uitgiften, compL, ongebr. (112 fr.) 6,50 62,— 
EGYPTE. 

1 pond, nr. 93, gebr 4,— 
SPANJE. 

1916, Cervantes, 8 waarden, compl 1,50 14,50 
Goya, compl. en luchtpost (32 waarden), 

nominaal ƒ 8,50 5,75 55,— 
Spoorweg-congres, compl. en luchtpost (20 

waarden), nominaal ƒ 5,— 3,50 33,— 
Christophorus Columbus, zegels en lucht

post, compl. Europa en Amerika (35 
waarden), nominaal ƒ 11,— 7,— 69,— 

Ibero-americano, zegels en luchtpost cpl. 
(25 waarden), nominaal ƒ 5,60 3,60 34,— 

Panamerik. Congres, zegels en offic. en 
luchtpost compl. (32 waarden), nomi
naal ƒ 9,65 6,50 63,— 

Kleine serie herinneringszegels Goya, 
luchtpost (11 waarden), nominaal ƒ0,65 4,60 

Panamerik., 16 versah, zegels en lucht
post, nominaal ƒ 1,20 7,80 

Idem, 8 versch. luchtpost, nominaal f 0,38 2,60 
RUSLAND. 

Revolutie 1917, 9 versch. blokstukken (410 
fr.) 3,50 30,— 

216/222, ongebr., cpl., genoteerd 28 fr.. . 3,— 29,— 
282/286, ongebr., cpl., genoteerd 50 fr.. . 4,— 36,— 
308/327, ongebr., cpl., genoteerd 1800 fr. 19,— 
385/391, ongebr., cpl 6,50 
416/418, gebr., genoteerd 92,50 fr 10,— 
471/472, gebr 8,— 
Luchtpost. 
14/17, cpl., gebr., genoteerd 20 fr 2,— 17,75 
20/21, get., zeldz., ongebr., genot. 115 fr. 15,— 
22/26, cpl., gebr., genoteerd 60 fr 7,— 

TOUVA. 
1/10, cpl., ongebr., genoteerd 122 fr 9,— 
15/28, ongebr., cpl., genoteerd 51 fr 6,— 
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THEODORE CHAMPION, 
= PARIJS - 13 Rue Drouot 13 - PARIJS (9e). = 

ZOO JUIST VERSCHENEN: 
de 7e Ui tgave 1 9 3 4 
van den historischen 
en beschrijvenden 
Catalogus der 

Pri js: 
30 francs. 

Plus porto voor 
aanteekenen fr. 4,70. 

THEODORE CHAMPION, 
PARIJS - 13 Rue Drouot 13 . PARIJS (9e). 
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