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Speciale Offertes. 
tJELGIE, 1869, 5 francs, nr. 37, postftisch ƒ 37,50 
Id., 1915, 5 franken, nr. 147, pos'frisch . . - 6,— 
Id., id., gebruikt - 4,25 
Id., 1918, Roode kruis, compleet, postfrisch -42,50 
ld.,- 1925, Jubileum, compleet, postfrisch . - 3,75 
:d., 1928, Orval, compleet, postfrisch . . 
SURINAME, Do.-X, compleet op brief . 
CURACAO, 1923, Jubileum, cpL, postfr. 
ïd.. Brandkast, compleet, postfrisch . . 

\ Id., id., ECHT GEBRUIKT, R 
LUXEMBURG, 10 fr., groen, postfrisch, 

compleet vel 34,— 

- 3,75 
-11,50 
- 27,50 
- 4 , -
- 5,50 

Te koop gevraagd: 
NEDERLAND, gebruikte engros partyen van di

verse gelegenheidszegels. Losse waarden komen 
l eventueel ook in aanmerking. 
t 

: EEN GOED ONDERHOUDEN 
• EUROPA-VERZAMELING. 

N.V. Hekkers Postzegelhandel 
onder Directie van P. J. HEKKER, 
beëedigd Maicelaar en Taxateur. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON SSS24. — POSTGIRO XU7«. 

(374) 

J.K. RIETDIJK, Den Haag, 
AANKOOP VERKOOP VEILINGEN 

LANGE POTEN 15a. 
Telefoon 117020 — Postrekening 117396. 

1068 POSTZEGELVEILING 
OP 26, 27, 28 FEBRUARI EN 1 MAART 1934, 

IN HOTEL VICTORIA, SPUISTRAAT, 
TE 'S-GRAVENHAGE. 

Deze belangrflke veiling zal o.a. bevatten: 
a. Een zeer belangrijke af deeling NEDERLAND 

EERSTE UITGIFTE, voor het grootste gedeelte 
ex-collectie wglen den Weled. Heer W. G. Loeff, 
Den Haag; een keurcollectie prachtstukken. 

b. Een zeer belangrflke verzameling EUROPA, 
waaronder OUDDUITSCHE STATEN en SCAN
DINAVIË. Prachtige kwaliteit. 

Vraagt per omgaande den rgk geïUustreerden 
Catalogus ! 

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

(367) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 

^ 



ZESDE P GELVEILIN 
van 

De Haagsiha Postzegelhandel, 
Noordeinde 196. len Haag, 

op Dinsdig 20 Febriari 193 
te T/z unr in Hotel „Victoria", Spiistr., Dsn Ha 

Eqkdagen van 106 uur, Noordeinde 196. 
BaB jggaK . ^ ^ " ■> sg.^y7.^7.aiüia 

foor ds Tolgeids Fostzdgelveilisg 
kunnen nog inzendingen warden aangenomen. 

lOQIliSiüDflQODlBIllQESSIS^̂ QOlISIiiSE 
| ' > , ^3MUP»^ i iH^ i 1 ^ g^BgyaigvJ. 'y fy iycy^Ks^py^ggy^gEI 

\ G. KEISER & Z 
PASSAGE 25,  DEN HAAG. 
TELEFOON 112438. GIRO 4262 . 
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. 
ZtCH.ZENOSMGEN ook volgens MANCOLUST. 

Prima kwaliteit. Billijke prijzen. 

Indien gij nog niet in het bezit zijt van onze 
BUITENGEWONt FOTOAAĵ BI£Dlf;G, 
zullen wij U deze, op aanvrage, gaarne 

toezenden. 
g Deze aanbieding is inderdaad iets bijzonders! ^ 

CURASAO.: 
Luchtpostserie 1929, 3 stuks compleet, 
ongebruikt (met garantiestempel) f 10,50. 

(370) 

S^IEUWTJES VAM DEN LAATSTEf^ 1 
België, weldadigheid 1933, 7 waarden, cpl. * *,>. . / 
Belg.Congo, vliegpost, 50 c. t.m. 50 fr., cpl. * 
Duitschland, vliegpost, Chicagofahrt, 3 waarden, cpl. ' 
Id., vliegpost, 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 80, 100 pf., 2 en 

3 m., cpl. * 
Id., dienstzegels, hakenkruis, 3/50 pf., 12 w., cpl. * 
Colombia, vliegpost, Cartagena 15331933, 4 w., cpl. " 

ENKELE KOOPJES. 
Rusland,' weldadigheid 1923, nrs. 213/215a, 575 fr. ' 
Id., id., nr. 251a, apart (zilveren opdruk), 500 frs. ~ 
Spanje, Soc. des Nations, nrs. 380/392, 1 c. t.m. 10 p. 

en expresse nr. 6, Yv. 204 fr. * .' 
N.Indië, vliegp. 1931, nrs. 13/15, 30 c , 4 ^ en 7;^ g. 
België, telegraaf, Yv. nrs. 3/7, cpl., 61 fr 

A^^;>'■''^■■tT'i 

KILO'S (Origineel van de Pi 
OPNIEUW VERLAAGDE PRIJZE 

'ZWGÖ^^&tt, 19241930. Nieuwste regcermgslevering 111 o 
^verzegelde kilov>ak ketten Bevatten hooge frank eerwaard en, 
congres en jubileumzegels en hooge bujtenlandsche fr'apkecn 
I kilo franco, thans f 4,50. ( 

D e n e m a r i c e n » ongineele door de post verzegelde 
ketten (pl.m. 4200 ex) bevatten zeer dikwijls i, 2, lo kroiK 
keruitginen, enz. ï kilo franco, thans f 4,50. 

N o o r i v e ^ e n , fraaie samenstelling, origineel van de pO 
niet verzegeld, i kilo franco f j 00. 

Z w i t i È ' e i ' l a t l c J , fraiie samenstelling, (origineel van de 
door aankoop van een grooce panij van deze kilo's kunnen 
I kilo franco leveren voor slechts f 2,75. 

—> 2 ^ c 
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— Prijzen franco in Holland, onder rembours of betaling voon 

Au! der Senile's Pustzegelben 
HILV E R S U M . Giro 1700. A M S T E R D A M , Gr«ven»tr. 17. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(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. 

Nederiandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

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

13e Jaargang. Breda, 16 Februari 1934. Nr. 2 (146). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooru 

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

tbetaling): 
ƒ30,— 
- 17,50 
- 12,60 
-10,— 
- 7,50 

- 5,50 
- 4,50 
- 4,— 
- 3,— 

12-maal plaatsing 
5, 10, 15 % reductie. 

6-, 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijkcn en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, j . D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 

; Maastricht; al wat Nederland en Koloniën betrett, aan A. M. Benders, Amerongen, 
^ en mr. G. W, A. de Veer, Park van Nieuwenhoven i jó , Middelburg (nieuwe uitgiften), 
•j en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
I aan W. G. Zwolle, Noorder Amstellaan 209-III, Amsterdam, en buitenlandsche poststukken 
I aan j J. Stieltjes, Koningimiegracht 140, 's-Gravenhage. Afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
ö Brouwersplein ajr, Haarlem. Frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
5 's-Gravenhage. 

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

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

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergadermgen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wifhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 3718}. 

DE E E R S T E PERIODE DER 
LUXEMBURGSCHE POSTZEGELS 

(1852-1880) 
door AUG. SCHRÖDER. 

Er bestaan over dit kleine landje niet zoo'n 
groot aantal werken en studies als dit het 
geval is met de grootere staten en het is aan 
de hand van verschillende tijdschriftartikelen 
en algemeene werken, dat ik de gegevens ver
zameld heb die ik de eer heb u hier voor te 
leggen. Een van de meest interessante onder
werpen over dit land vond ik van de hand van 

Bernard de Val, en dezen heb ik dan ook vaak aangehaald. 
Celijk met Nederland in 1852 werden ook in Luxemburg de 
^ ostzegels, ter frankeering van brieven, ingevoerd; de 10e 
September van dat jaar werden de eerste zegels in omloop 
gebracht. 

Lang niet van algemeene bekendheid is het dat de Luxem-
burgsche zegels van de klassieke periode (1852-1870) zegels 
zyn van de Oud-Duitsche staten. 

Een kort historisch overzicht, waaruit dit blijkt: 
Luxemburg werd na den val van Napoleon in het tractaat 

v'an Weerien verklaard als integreerend deel van den Duit-
schen statenbond. De hoofdstad van Luxemburg werd grens
vesting van dien bond en kreeg een Pruisisch garnizoen, dat 
vrijdom van post had. Na de gebeurtenissen van 1866 werd 
Luxemburg neutraal verklaard door het tractaat van Londen 
en het Pruisisch garnizoen verdween op dien datum. 

Aangezien het land behoorde tot de Duitsch-Oostenrijksche 
tolunie werd in December 1851 door Luxemburg aan den 
Duitsch-Oostenrijkschen postbond de vraag gericht om ook 
hier eigen postzegels in te voeren en werd toen opdracht ge
geven hiertoe met 1 Januari 1852 over te gaan. 

Vanaf Maart 1851 werd te dien einde aan Michel, werk
tuigkundige te Luxemburg, opdracht gegeven zich naar Brus
sel te begeven, ten einde er in de ateliers van het Belgische 
gouvernement de fabricatie van postzegels te bestudeeren. De 
beeren Barth, graveur, en Wahl, drukker, kregen een gelijk
luidende opdracht. In Maart 1852 leverde Barth de platen en 
Michel in Juli de drukpersen. En met dit materiaal kon de 
druk begonnen worden. Het papier met watermerk werd ge
leverd door de firma Schmitt-Bruck. Voor elk der beide zegels 
waren twee platen, elk van 200 zegels. Den lOen September 
1852 werd de eerste partij afgeleverd. Daar de 1 silbergr. 
van Pruisen rose waren, moest het 1 silbergr. van Luxemburg 
dus eveneens rose worden. In de verdere uitgaven correspon-
deeren de kleuren der zegels precies met dezelfde waarden 
der bondsstaten. 

Voor vergelijking diene men de muntverhouding van dien 
tiJd te kennen. 

jt/ö silbergr.: 1 kreuzer: 4 centimes. 
1 silbergr.: 3 kreuzer: 12»/̂  centimes. 
2 silbergr.: 6 kreuzer: 25 centimes. 
3 silbergr.: 9 kreuzer: 37»^ centimes. Enz. 

Nog tot den wapenstilstand van 1918 bleef Luxemburg tot 
de Duitsch-Oostenrijksche tolunie verbonden en bleven dus 
al die gebroken waarden (7K, 12K, 17K, 37K, 62>^, overeen
stemmende met zooveel pfennig) bestaan. In December 1918 
werd dit verband verbroken en trad Luxemburg tot het Bel
gische postverbond toe. 

Toen dus in September 1852 de postzegels gereed waren, 
werd er een decreet uitgevaardigd, waarin bekend gemaakt 
werd dat er postzegels ter frankeering waren ingevoerd en 
werd daar een circulaire betreffende het gebruik bijgevoegd. 
Eerst 6 weken later, den 30en November 1852, kwam een wet 
uit van den volgenden inhoud: 

Loi du 30 Nov. 1852, No. 841, 
portant institution de timbres-poste pour 1' affranchisse-

ment des lettres. 
Nous, Guillaume III, par la grace de Dieu Roi des Pays-

Bas, Prince d' Orange-Nassau, Grand-Due de Luxembourg, 
etc. 

De commun accord avec la Ghambre des Deputes; 
Avons ordonné et ordonnons: 
Art. ler. — Des timbres-poste pour 1' affranchissement 

des lettres seront débités par 1' Administration des Postes du 
Grand-Duché. 

Il y en aura de 10 centimes et de 12 K centimes. 
Art. 2. — Les timbres-poste sont assimilés sous le rapport 

des pénalités k appliquer en cas de contrefagon, aux autres 
timbres de 1' Etat. 

Art. 3. — L' époque de la mise en execution de la présente 
loi sera fixée par arrêté royal grand-ducal. 

Le même arrêté réglera de mode d' execution de la loi. 
Mandons, etc 

Walferdange, le 30 Nov. 1852. 
Guillaume. 

De eerste emissie. 
(15 September 1852 - 15 September 1858). 

Zegels met de beeltenis van koning Willem III, koning der 
Nederlanden en groothertog van Luxemburg, gekeerd naar 
links in een gequadrilleerd ovaal. Bovenaan „Postes"; be
neden de waarde: „Dix Centimes" of „1 Silbergr." In de 
bovenhoeken de waarde in cyfers in een versiering; de zegels 
gegraveerd op staal door Barth-Wahl en gedrukt op papier 
met watermerk „W" in "verschillende dikten en tinten. On-
getand. Het watermerk komt ook kopstaand voor. De tinten 
van de 10 c. loopen van diepzwart tot grijszwart. De eerste 
stammen van de eerste drukken; ze zijn veel fijner van druk 
en veel schaarscher dan de grijszwarte. Van de 1 silbergr. 
waren de tinten van de eerste uitgaven bruinachtig rood, om 
later te veranderen in lichtrood en karmijnrood. 



26 *;±r^t^iryj;-;'-'TW':j^.>|^/!^^ NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

De oplagen van de 10 c. waren 2.120.000 exemplaren; van 
de 1 silbergr. 716.000. Er bestaan geen origineele herdrukken; 
wel eenige niet-officieele nadrukken, die ik wil beschrijven: 

De eerste nadruk werd in 1880 gemaakt door Fouré en is 
weinig bekend; des te meer echter de tweede nadruk, waar
van de geschiedenis hier volgt. 

Daar de druk op staal te duur uitkwam, werd besloten 
een goedkooper manier van postzegels drukken in te voeren. 
Daarom werden de tot nu toe gebruikte persen en platen af
geschaft. Nadat het beeld van het zegel werd vernietigd, 
werden deze platen en persen verkocht in Januari 1863 aan 
een zekeren Félix Koster, fotograaf in Diekirch, voor den 
prijs van frs. 480,—. Deze verkocht ze weer aan een zekeren 
Majrus, die er ook in geslaagd was het origineele watermerk
papier aan te koopen en deze liet nu allereerst de platen, die 
weliswaar vernietigd waren, maar toch niet op voldoende 
wijze, weer zoo goed mogelijk in den ouden toestand her
stellen en op deze herstelde platen liet hij zijn herdrukken 
maken. Dat deze herdrukken nogal door de vele foutjes in 
het beeld van de origineele afwijken, laat zich begrijpen. De 
zwarte 10 c. ziet er nog vrij goed uit, maar bij de 1 silbergi-. 
ziet men vele witte vlekjes in het beeld; deze is daarom spoe
dig als een nadruk te herkennen. De druk is overigens lang 
niet zoo fijn als bij de origineele (kleurvlekken en vele re
touches). Deze herdrukken werden door een advertentie in 
1906 het publiek aangeboden a rato van frs. 7,50 de 2 zegels. 

Aan de vervalschingen dezer beide zegels behoef ik geen 
woorden te verspillen, daar deze alle grof en ongevaarlijk zijn. 

Wapenuitgiften. 
Bij de wet van 12 Januari 1855 werden de posttarieven 

geheel gewijzigd en dientengevolge werd de behoefte gevoeld 
aan zegels van verschillende waarden. Tegelijk word besloten, 
zooals reeds gezegd, om goedkooper te fabriceeren en een 
andere drukwijze en andere zegels in te voeren. 

Hiervoor werd allereerst de zegelfabricage in andere landen 
bestudeerd en na lange studies en onderzoskingen werd bjj 
de directie van de Oldenburgsche posterijen aangevraagd een 
afdruk van elk zegel van dien sbaat te willen zenden, ter be
studeering. Aan dit verzoek werd voldaan en men zond een 
zegel van elk der toen koerseercndo in, te weten van de eerste 
uitgifte van Oldenburg 1/30, 1/15 en 1/10 thaler, benevens 
de 1/3 silbergr. van de tweede uitgifte (de andere waarden 
kwamen eerst later uit). Op nadere aanvraag ontving men 
ook instructies over den aanmaak dier zegels, en zoo werd 
besloten ook dit druksysteem (typografie), evenals het beeld 
(wapen in ovaal of cirkel) over te nemen. Daar de Luxem-
burgsche graveurs niet in staat waren de opdracht uit te 
voeren, werd de firma Dressler in Frankfort opgedragen de 
noodige cliché's te maken. Aan deze opdracht werd voldaan 
en zoo verschenen de war.rden van 10, 123^, 25, 30, 3TA en 
40 cent. Ook de afdrukken, die in Luxemburg werden ver
zorgd, vielen te slecht uit en werden ook deze in Frankfort 
uitbesteed, en wel bij de firma Naunian aldaar. 

Deze zegels vertoonen het wapen van Luxemburg, de leeuw, 
in een ovaal op gequadrilleerden grond; het bovengedeelte een 
band, rustend op 2 arabesken met het Inschrift: „G. D. de 
Luxembourg"; de 2 bovenste hoeken hebben een versiering. 
Beneden een band met het woord „Centimes", met aan weers
zoden een cirkel, inhoudende het waardecijfer. Teekening van 
Dressler, typografische druk op wit, hard papier zonder water
merk. Ongetand. 

In September 1859 werd uitgegeven de 10 c. in een oplage 
van 2.400.000 exemplaren; in October 1859 de 12K c. in een 
oplage van SIO.OOO exx., de 25 c. in een oplage van 102.000 exx., 
de 373^ c. in een oplage van 204.000 exx., de 40 c. in een oplage 
van 310.000 exx. 

Vele plaatfouten komen in deze, zoowel als in de volgende 
uitgiften voor, vooral in het woord „Centimes", waarbij de „M" 
dan weer door een N, dan weer door een I en ook door T. ver
vangen wordt. 

In December 1830 kwamen de kleinere waarden van 2 en 
4 c. uit. Wapen in cirkel; deze omgeven door witten rand, 
voorzien van 16 paarlen. Boven weer hetzelfde Inschrift; 
beneden band met waardecijfer en „Centimes". De waarde 
herhaald in cijfers aan beide kanten van het wapen in een 
kleinen cirkel op gladden grond, omgeven door wit bandje 

met 6 paarlen (de midden-cirkel inbegrepen). Teekening e 
druk als voren. Ongetand op wit papier. In December 188 
verscheen de 2 c , oplage 303.000 exx., en de 4 c , oplag 
430.000 exx. In December 1862 werd het binnenlandsche por 
van kranten teruggebracht van 2 op 1 c. en zoo kwam ii 
Januari 1863 de 1 c. uit in een oplage van 500.000 exx. j 

In 1865 ging Luxemburg over tot het aannemen van d 
officieele kleuren van de wereldpostvereeniging en zoo kregei 
de 12'A, 25 en 373/> c. andere kleuren. Daar bovendien all 
aanhangers van de Duitsch-Oostenrijksche postunie er to 
overgegaan waren om da postzegels doorstoken uit te geven 
werd hiertoe eveneens besloten en komen we dus aan de uit 
gaven van 1862-1872: 

Doorstoken wapenuitgifte. ' 
De drukwerkzegels (de 1, 2 en 4 c.) werden tot 1867 wit 

de hoogere waarden alle gekleurd doorstoken. Na 1867 wen 
ook de 1 c. gekleurd doorstoken. In 1865 werd de gele kleu 
van de 4 c. vervangen door groen, in overeenstemming mei 
de Duitsch-Oostenrijksche postunie (1/3 silbergr.: 4 c ) . 

De oplagen van de wit doorstoken waarden waren: 1 c. rood 
bruin 305.000; 2 c. zwart 700.000; 4 c. geel 200.000 en 4 c 
groen 300.000. Beide kleuren van de 4 c. zijn oplosbaar ii 
water; dus voorzichtig. 

Van de gekleurde doorstoken serie bestaan zeer vele op 
lagen. Deze zegels zijn, met uitzondering van de 37J4 c , eis 
uiterst zeldzaam is, en de 1 fr. op 37>^, die ook zeer schaarsal 
is, niet al te lastig te bekomen. 

En thans komt aan de beurt de: 
Getande wapenuitgifte. 

Daar men het drukken in Frankfort nu ook al te kostbaii 
begon te vinden, besloot het Luxemburgsche gouvernement 
de druk op te dragen aan den Luxemburgschen drukker P 
Brück. Ook waren in dezen tijd in andere landen de post 
zegels in tandingen verschenen en werd dit nieuwe systeem 
nu hier ook tegelijk ingevoerd. Zoo werden alle waarden van 
de tot nog toe verschenen zegels benevens een nieuwe waarde, 
n.l. die van 5 c. geel, in deze nieuwe serie, die in 1874 ver
scheen, uitgegeven. 

De tanding was 13 en het typische van deze serie was, 
dat de randen van de zegels zoo uiterst kort waren en de 
tanding dan ook vaak door het zegelbeeld heen liep. Een goed 
gecentreerd exemplaar van deze serie wordt dan ook graag 
extra betaald. De oplage van deze serie was niet groot, zoo
als uit het volgende staatje blijkt: 

1 centime 500.000; 2 centimes 900.000; 4 centimes 400.000; 
5 centimes 1.000.000; 10 centimes 5.000.000; 12>^ centimes 
500.000; 25 centimes l.OCO.OOO; 30 centimes 52.000; 40 cen
times 100.000; 1 franc 104.000. 

In 1879 kwam de Luxemburgsche regeering tot de ontdek
king dat Brück als drukker niet voldeed en nu vî erd aan de 
firma Enschedé in Haarlem, die zegels voor Nederland op 
bijzonder goede manier uitvoerde, opgedragen zich ook met 
de zegels van Luxemburg te belasten. Deze zegels kenmerken 
zich niet alleen door den fijneren druk, maar vooral door del 
veel grootere randen der zegels. Ook van deze serie is de | 
oplage niet groot: 1 centime 400.000; 2 centimes 1.400.000; | 
5 centimes 210.000; 10 centimes 2.500.000; 12y, centimebl 
130.000; 20 centimes 200.000; 25 centimes 2.000.0Ö0; 30 een-f 
times 110.000. 

Thans wil ik nog eenige woorden wijden aan het verschil 
tusschen de ongetande en de doorstoken-getande series. Want 
hoe dikwijls wordt de verzamelaar niet bedrogen doordat hem 
voor een ongetand zegel een van de doorstoken of getande 
serie met afgeknipte randen wordt verkocht. 

Zooals bekend waren de afstanden tusschen de zegels van 
de ongetande uitgave slechts zeer klein (1 ä IK mm.), zoodat 
de zegels met breede randen direct óf als valsch óf als af
geknipt doorstoken kunnen worden terzijde gelegd. Randen 
van 'A mm. zijn van dece leeds prachtexemplaren. 

Met een weinig opmerkzaamheid kan men echter spoedig 
het kaf van het koren onderscheiden. 

1. De tint. De 1 centime is geelbruin (hij komt geler uit U 
in vergelijking met de doorstoken, die meer roodbruin is). 
De 2 c. is zwart; altijd lichter dan de getande. Pe 4 c. is 
kanariegeel of okergeel (de doorstoken meer lichtgeel met 
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oranjeachtige tint naast de ongetande). De 12}^ c. is meer 
karmijnrood tegenover de meer rose doorstoken. De 30 c. is 
zachtlila tegenover de meer roodlila van de doorstoken. De 
40 c. is roodoranje tegenover de meer geeloranje van de 
latere uitgiften. 

2. De afstempeling. Wanneer deze is van 1859 tot 1864 is 
zü zeker goed. Afstempelingen van later daum kunnen goed 
zu'n, maar dan heeft men de zekerheid niet. 

3. Het papier. Dit is een zeer voorname factor. Bij de on
getande serie is het papier hard, dun en niet doorschijnend. 
De doorstoken serie heeft zacht, week en dikker papier, 
eenigszins doorschijnend. 

4. De druk. De ongetande hebben een zeer fijnen druk. De 
gequadrilleerde ondergrond komt scherp uit, evenals alle 
onderdeelen van het wapen. Alle lijntjes van den leeuw zyn 
yoed te onderscheiden. Uc omrandingslijn van het zegel maakt 
niet den indruk van één lange lijn, zooals dit het geval is 
bü de doorstoken serie. 

In de lage waarden moet men vooral letten op de schaduw-
lijntjes onder het bandje met waardeaanduiding en die onder 
den grooten cirkel met wapen. Deze schaduwen hebben in de 
ongetande uitgave uiterst fijne vertikale lijntjes. Veel minder 
fijn in de doorstoken serie, terwijl in de getande series deze 
lijntjes geheel onzichtbaar zijn en er in de plaats daarvan 
eén dikke grove streep loopt. Dit is vooral goed te zien in 
de zwarte 2 centimes. Men gebruike voor dit onderzoek een 
scherpe loupe. 

En ten slotte nog een woord over de vervalschingen: 
In tegenstelling met de twee eerste zegels van Luxemburg 

zijn van de wapenserie legio (en daaronder zeer goed ge
slaagde) vervalschingen gemaakt. Een oudere en goed ge
slaagde fotolithografische imitatie heeft te dun papier; recht
hoekige omlijning van het zegel; U en X boven en X en E 
onder verbonden; O kleiner dan B en U; letters van „Cen
time" te hoog van formaat; ovaal smaller en hooger; kroon 
niet conform. 

De meest beruchte is echter die van Fournier. Dit is werke
lijk een mooi stuk werk en met het bloote oog zeer bedriege-
lijk, doch wanneer men de afwijkingen kent, toch ook spoedig 
te onderkennen. Bij de kleine waarden mankeert het vertikale 
streepje in den uiterst linkschen hoek (boven) tusschen het 
figuurtje; aan den rechterkant van den band van „Centimes" 
raken de figuurtjes den band niet, bij de origineele wél. Bij 
de groote waarden wijken de beide bovenste ornamenten ge
heel af. Bü den eersten oogopslag bemerkt men dat bü het 
linker ornament een O staat inplaats van een punt. De poot 
van den leeuw is niet gebogen, doch hangt er bü als een lam 
pootje en het kruis boven het wapen ziet eruit als een pion 
in een schaakspel. 

Met deze gegevens hoop ik er in geslaagd te zün het den 
verzamelaar der oudste Luxemburgsche postzegels eenigszins 
gemakkeUjker gemaakt te hebben in het onderkennen der 
vei'schillende uitgiften. 

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

BAHREIN-EILANDEN (November 1933). 
Frankeerzegel van Britsch-Indië, lokale druk, overdrukt 

met „Bahrain": 
3 pies, grijs. 

BARBADOS. 
Portzegel in het koloniaal cüfer-type, papier met het koer-

seerend watermerk: 
1 penny, zwart. 

BASUTOLAND (Januari 1933). 
Portzegels in het koloniaal cüfertype: 

1 penny, rood. 
2 pence, violet. 

BELGISCH-CONGO. 
De in het vorige nummer aangekondigde luchtpostzegels zün 

thans verschenen, alle in de
zelfde teekening, vliegtuig bo
ven landschap: 

50 centimes, grys. 
1 franc, 
1'A francs 
3 
4H 
5 

15 
30 
50 

karmün. 
groen. 
bruin. 
blauw. 
roodbruin. 
roodviolet. 
rood. 
donkerviolet. 

jimnFmmn>9mm^ 

BRAZILIË (December 1933). 
Aanvullende waarden der série, uit

gegeven ter gelegenheid van het be
zoek van den Argentünschen president, 
allo volgens afbeelding: 

400 reis, groen. 
600 „ rose. 

1000 „ violet. 
Deze zegels komen voor met en 

zonder watermerk, een gevolg van de 
fabrieatiewüze. Het vel van 50 stuks 
(6 rijen van 8 en 2 enkele exemplaren) 
draagt n.1. het watermerk „Papel Sel-
lado", dat verdeeld is over 26 zegels, 
waarop dus slechts een gedeelte van 
het watermerk zichtbaar is. Op de 24 
overige exemplaren van het vel ont
breekt het. Ui^rihhMiilM*li 

CANADA. 
Met de afwykende „automaat-tanding" (vertikaal 8%, hori

zontaal ongetand) zün te melden de frankeerzegels in het 
koerseerend type: 

1 cent, groen. 
2 cents, sepia. 
3 „ rood. 

Voor speciaal-verzamelaars diene nog, dat verschillende 
waarden der koerseerende serie voorkomen op dun en op dik 
papier. 

CHINA. 
Frankeerzegel, buste van Sun-Yat-Sen, type II: 

15 cents, rood. 
Onderstaande frankeerzegels in dezelfde teekening en type 

verschenen voorts voorzien van de provincienamen: 
voor Szechwan: 

5 cents, groen, 
voor Yunnan: 

5 cents, groen. 
25 „ blauw. 

CHINEESCH TURKESTAN: 
Opdruk provincie-naam op type II Sun-Yat-Sen-serie: 

5 cents, groen. 
CIRENAICA. 

Luchtpostzegels, ter gele
genheid van de vlucht Rome-
Buenos-Aires: 

2 lire, bruin. 
3 „ groen. 
5 „ geelbruin. 

10 „ rose. 
Het afgebeelde type der uit

gifte 1932 werd voor deze ge
legenheid in nieuwe kleuren 
uitgegeven en voorzien van 

den opdruk als onder Italië vermeld. Het vliegtuig is evenwel 
hier links bovenaan geplaatst. 

Over het oude waarde-cüfer is het nieuwe geplaatst met 
daarboven „Lire". 

Voor verdere bü zonderheden zy verwezen naar het mede
gedeelde onder Italië. 
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COCHINANCHAL (November 1933). 
Frankeerzegels in de nieuwe radjahteekening, papier met 

het watermerk parasol: 
1 anna, bruinoranje. 
1 anna 8 p., karmijn. 
3 annas 4 p., violet. 
6 „ 8 „ sepia. 

10 „ blauw. 
COLUMBIA. 

Ter gelegenheid van het 400jarig 
bestaan der stad Cartagena versche
nen twee frankeerzegels, volgens af
beelding, portret van den conquista
dor P. de Heredia, een ongemakkelijk 
uitziend heerschap: 

1 centavo, groen. 
5 centavos, bruin. 

Voorts werden voor dezelfde ge
beurtenis onderstaande waarden der 
koerseerende luchtpostserie overdrukt 
met Cartagena, de jaartallen 1533 
1933 en waarde: 

10 op 50 c, donkergroen en sepia 
15 ,, 80 c, groen en sepia. 
20 „ 1 p., blauw en olijfgeel. 
30 „ 2 p., roodbruin en olijfgeel. 

Op de twee laagste waarden is de stadsnaam diagonaals
gewijze aangebracht, op de beide andere horizontaal. 

Van de opdrukken zyn de oplaagcijfers: 10 en 30 centavos 
elk 10.000, van de twee andere elk 20.000 stuks. 

CUBA. 
Ter herinnering aan de omwenteling 

van September j.1., welke nog steeds 
niet volledig is uitgewoed, verschenen 
onderstaande waarden van de uitgifte 
19251931 met den opdruk „Gobierno 
Revolucionario 491933" en waarde: 

1 centavo, groen. 
2 op 3 centavos, lila. 

Klaarblijkelijk behoeft men de Cu
baansche post niets te leeren, want deze 
opdrukken zijn verschenen met den 

tekst van beneder naar boven en omgekeerd! 
DANZIG. 
Weldadigheidszegels, zwarte opdruk W. H. W. en het cijfer 5 

op onderstaande waarden der koerseerende serie: 
5 pfennig, oranje. 

10 „ groen. 
15 „ karmijn. 

De letters W. H. W. zijn de afkortingen van Winter Hilfs 
Werk. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Luchtpostzegel, vliegtuig boven zee: 

10 centavos, blauw. 
DUITSCHLAND. 
Dienstzegels in de koerseerende cvjferteekening, papier met 

het watermerk netwerk: 
4 pfennig, blauw. 

10 „ bruin. 
In nieuwe teekening, hakenkruis, en op papier met dit

zelfde teeken tot watermerk, zijn te melden: 
3 pfennig, geelbruin. 

W W V W V ^ V W W 

Uicnfiinarkc 
OciitrrticsKcich 

4 
5 
6 
8 

10 
12 
15 
20 
30 
40 
50 

, grijsblauw. 
, lichtgroen. 
, donkergroen. 
, oranje. 
, bruin. 
, karmijn. 
, wiJnrood. 
, lichtblauw. 
, olijfgroen. 
, roodviolet. 
, geel. 

y » ^ ■>■»■>■■>■■ mnmmmmmmmm 

lSeutfche£uftport 
MÉM IM MMI 

Luchtpostzegels in nieuwe teekeningen, volgens afbeeldin
gen; papier met het watermerk hakenkruis: 

5 pfennig, groen. 
10 „ karmijn. 
15 „ blauw. 
20 „ grijsblauw. 
25 ,, bruin. 
40 „ lila. 
50 „ grijsgroen. 
80 „ oranjegeel. 

100 „ zwait. 
2 mark, groen en zwart. 
3 „ blauw en zwart. 

De waarden 5100 pfennig vertoonen een vliegenden arenc, 
de 2 mark het portret van Otto Lilienthal, ingenieur va i 
groote vermaardheid uit de beginjaren der aviatiek; de 3 mark 
dat van graaf Zeppelin. 

Maison Fischer te Parijs vriendelijk dank voor onverwijlde 
toezending. 

ECUADOR. 
Het Bulletin Mensuel van Januari 1934 meldt de volgende 

opdrukken op de herinneringsserie van 1930: 
5 centavos op 6 c , oranje en karmijn. 

10 „ „ 16 „ rood en geelgroen. 

EGYPTE. 

wmmm 

i m g ^ 

5 millièmes, geelbruin. 
10 „ violet. 
13 „ oranjerood. 
15 „ bruin. 
20 „ blauw. 

ERYTHREA. 

Wij geven hierbij de af
beelding van een der in 
het vorige nummer ver
melde luchtpostzegels, uit
gegeven ter gelegenheid 
van het in December j.1. 
te Cairo gehouden lucht 
vaartcongres. Alle zijn in 
dezelfde afmetingen en in 
liggend formaat gedrukt 

Voor de nieuwe lezera 
diene, dat de serie bestaat 
uit de waarden: 

Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, papier met het 
watermerk kroon: 
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2 centimes, blauw. 
5 „ zwart. 

10 „ bruin. 
15 „ bruinoranje. 
25 „ groen. 
35 „ violet. 

1 lire, blauwzwart. 
2 „ donkerolijf. 
5 „ rose. , 

10 „ oranjerood. 
De zegelbeelden geven inboorlingentypen weer, voorts mid

delen van bestaan der bevolking, enz. 
De lirewaarden zijn gedrukt in staand formaat, behalve de 

2 lire, welke evenals de overige waarden in liggend formaat 
)s vervaardigd. 

FINLAND. 
Roode kruis zegels, belast met 

een extratoeslag: 
IK m. f 10 p., grijsbruin en 

rood. 
2 m. + 20 p., lichtviolet 

en rood. 
2 ^ m. | 25 p., blauwgrijs 

en rood. 
De zegels zijn alle in het af

gebeelde formaat; achereenvol
gens toonen zij de portretten 
van Evert Horn, Torsten Stal
handske en Jacob de la Gardie. 

Eerstgenoemde was Finsch opperbevelhebber in den strijd 
tegen de Russen (1615); Stalhandske ruiteraanvoerder in den 
^Ojarigen oorlog; De la Gardie opperbevelhebber van de ver
epnigde Zweedsche en Finsche legers tegen de Russen. 

GRIEKENLAND (December 1933). 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen: 

50 drachmen, zwart en diepblauw. (L). 
100 ., bruin en grijsgroen. (S). 

Op eerstgenoemde waarde zijn afgebeeld admiraal Cohdou
iiotis en de kruiser Awaroff; de 100 drachmen geeft een repro
ductie van den „jongeling van Marathon", naar het beroemde 
beeld. 

Deze zegels zijn eveneens gedrukt door de firma Aspiotis
Elka op Corfu, van platen, vervaardigd door De la Rue te 
Londen. 

HONGARIJE. 
Opdruk op portzegel van 1926 — Yvert nr. 103 —: 

10 op 80 filler, rose. 
JHIND. 
Dienstzegels, opdruk Service op koerseerende frankeer

zegels: 
9 pies, donkergroen. 
1 anna 3 p., lila. 

ITALIË. 

UI IU I I I I fV«V«*V* *««*««* * *«V 

IT/VL$A 
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Ter gelegenheid van de 
■vlacht RomeBuenosAires 
door de vliegers Lombardi 
en Mazzotti, verschenen 
onderstaande luchtpostze
gels in het type der uit
gifte 19301932: 

2 1., geel. 
3 „ groen. 
5 „ karmijn. 

10 „ helderviolet. 
De zegels zijn voorzien van den zwarten opdruk „Primo Volo 

Diretto / Roma  BuenosAyres / Trimotore  Lombardi 
Mazzotti." Rechts bovenaan is een vliegtuig afgebeeld met 
de jaartallen 1934 XII. 

Het oorspronkelijke waardecijfer 2 (?) is onleesbaar ge
maakt door een fascistonbundel, terwijl de nieuwe waarde in 
zwart vermeld is vóór de munt. 

Het vliegtuig, S 71, vertrok op 27 Januari j.l. van Rome; 
het is nabij Parana (Brazilië) den 29en d.a.v. over den kop 

geslagen en vernield. De vliegers bleven ongedeerd, doch de 
mecanicien en de marconist werden daarbij gewond. 

De 2 lire vertegenwoordigt het port voor een courant; de 
3 lire dat voor een kaart, waarop niets anders is vermeld dan 
een gebruikelijke beleefdheidsterm; de 5 lire het port voor een 
brief tot 5 gram en de 10 lire dat voor een zwaarderen brief. 

ITALIAANSCHE KOLONIEN. 

».nmauHiAu 
pmmuAiitgÉH 

KUWAIT. 

De in het Novembernummer 1933 ver
melde herinneringsserie werd aangevuld 
met: 

25 lire, donkergrjjsblauw. 
Ter aanvulling van de luchtpostserie, 

voor dezelfde gelegenheid uitgegeven, 
verscheen: 

50 lire, helderblauw. 
Dit zegel is eveneens gedrukt in staand 

formaat. 
Van elke waarde werden 15.000 stuks 

gedrukt; de zegels zijn verkrijgbaar tot 
het eind dezer maand. 

Luchtpostzegels, opdruk 
„Kuwait" in zwart, op on
derstaande luchtpostzegels 
van BritschIndië: 

2 annas, grijsgroer 
3 „ blauw. 
4 „ grijsolijf. 

LETLAND. 
Frankeerzegel in het wapentype, groot formaat, water

merk hakenkruis: 
5 lita, groen en lichtgroen. 

LIECHTENSTEIN. 

H ü 

1 
^KKÊ 

Frankeerzegel in nevenstaande 
teekening: 

3 francs, blauwvioiet. 
Het jongste Bulletin MeubUel ver

meldt, dat van dit zegtl 20.000 stuks 
werden gedrukt. Waaraan deze be
perkte oplaag te danken is, is ons tot 
op heden onbekend. 

Firma J. Voet te Rotterdam oank 
voor toezending. 

LITAUEN. 
Frankeerzegels op papier met het watermerk der uitgifte 

1932: 
15 centai, rood. (Stadsgezicht). 
60 „ rood. (Dubbelkruis). 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, landschappen, enz.: 

20 centimes, grijsgroen. 
30 „ bruinrood. 
40 „ ultramarijn. 

MEXICO. 
Het Bulletin Mensuel meldt de verschijning van onder

staand frankeerzegel met den opdruk Servicio Oficial: 
20 centavos, blauw. (Yvert nr. 447). 

MOCAMBIQUE Cie. 
Weldadigheidszegel in nieuwe teekening, liggend formaat: 

2 centavos, lilarose en zwart. 
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PERU. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, vrijheidsbeeld: 

10 centavos, rood. 
PERZIE. 
Frankeerzegels in koerseerende teekening, sjah Pahlavi, 

kijkende naar links: 
50 dinars, lilarose. 
60 ,, blauwgroen. 

RHODES. 
Luchtpostzegels in nieuwe teekening: 

50 centimes, zwart en geel. 
80 „ zwart en lilarose. 

1 lire, zwart en blauwgroen. 
5 „ zwart en lila. 

ST. THOMAS EN PRINCIPE. 
Frankeerzegels in het nieuwe koerseerende type, oogster 

met sikkel, landsnaam aan den voet en bovenaan „Portugal 
Correo": 

15 centavos, zwart. 
20 „ grijs. 
30 „ grijsgroen. 
45 „ lichtblauw. 
50 „ bruin. 
80 „ groen. 
85 „ rose. 

2 escudos, violet. 
5 „ geelgroen. 

10 „ bruingrijs. 

TRIPOLIS. 
Luchtpostzegels, uitgege

ven ter gelegenheid van de 
vlucht RomeBuenosAires: 

2 lire, donkerbruin. 
3 „ groen. 
5 „ geelbruin. 

10 „ karmijn. 
Het afgebeelde type van 

1930 word voor deze gele
genheid in nieuwe kleuren 

uitgegeven en voorzien van den opdruk als onder Italië ver
meld. Afbeelding van het vliegtuig in den linkerbovenhoek; 
waardecijfer links onderaan, gedrukt over de vervallen waarde. 

Voor verdere bijzonderheden wordt vewezen naar het mede
gedeelde onder Italië. 

URUGUAY. 
Ter gelegenheid van het onlangs te Montevideo gehouden 

zevende PanAmerikaansch congres, verscheen een serie van 
zes waarden, alle in dezelfde teekening, vliegtuig boven het 
Amerikaansche werelddeel: 

3 centesimos, zwart, groen en bruin. 
7 „ bruin, zwart en blauw. 

12 „ grijs, blauw en rood. 
17 „ grijs, rood en blauw. 
20 „ blauw, geel en groen. 
86 „ zwart, rood en geel. 

De zegels zijn gedrukt in driehoekvorm; de oplaag bedraagt 
30.000 series. 

Op 1 Janua'i j.1. werd een speciale postvlucht gehouden 
naar de verschillende provincies, waartoe onderstaande waar
den der hierboven vermelde serie werden voorzien van den 
rooden opdrak „Servicio Postal Aereo 111934" in cirkel; 

17 centesimos, grijs, rood en blauw. 
36 „ zwart, rood en geel. 

Van elk dezer waarden bedraagt de oplaag 12.000 stuks. 
Of deze in mindering komen van de hierboven vermelde 30.000 
exemplaren is ons tot op heden onbekend. 

V. B. 

♦ Philatelisten, wekt U w ongeorganiseerde kennissen

verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 

XeVcrWaclitcii 
l^ieim'e Dit^iften 

Oplaa^cj/fcrs,en3.| 

BELGIË. 
Naar L' Union Postale van December j.1. meldt, is men voor

nemens binnenkort een nieuw type frankeerzegel in gebruik 
te nemen met het portret van den koning. De tegenwoordige 
in gebruik zijnde teekeningen, oogster, Mercurius, heraldische 
leeuw en buste van het staatshoofd (75 centimes) zullen als
dan vervallen. 

BRITSCHINDIE. 
De luchtpostzegels van 1929 zulen worden opgebruikt, ter

wijl de verdere aanmaak wordt stopgezet. Voortaan zullen de 
gewone frankeerzegels mede benut kunnen worden op lucht
postcorrespondentie. 

COSTARICA. 
Binnenkort verschijnt een serie luchtpostzegels van 13 waar

den (5 centimes tot 10 colon), waarvoor twee verschillende 
teekeningen zullen worden benut. Deze serie zal tegelijkertijd 
verschijnen in dezelfde kleuren, doch met den opdruk Oficial. 

CUBA. 
In het vorige nummer bekenden wij onze onwetendheid wat 

den persoon van dr. Carlos Finlay betreft. De heer Van 
Peursem, wiens tusschenkomst wü inriepen, schrijft dienaan
gaande het volgende: 

In dezelfde stad, waar eens de vrüheidsheld Ignacio Agra
monte y Xoynaz werd geboren, Camaguey, aanschouwde 
Cuba's groote geleerde Juan Carlos Finlay op 3 December 1833 
het licht dezer wereld. Vooral als bestrijder van de gele 
koorts, die Latijnsch Amerika zoo hevig trof,^ heeft Finlay 
zich verdienstelijk gemaakt. Onmiddellijk na zijn afstudeeren 
in 1858 maakte hij zich naam door zijn onderzoekingen naar 
oorzaak en bestrijding van de gele koorts. 

In 1881, hetzelfde jaar, dat Koch de tuberculosebacil vond, 
kwam Finlay tot de ontdekking van de catastrofale muskieten 
als oorzaak van de gevreesde ziekte. Helaas is het hem niet 
gegeven geweest, de logische conclusies zelf te trekken; dit 
was gegeven aan anderen, van wie wij vooral William Craw
ford Gorgas (zie Panamakanaalzone, 1928, 1 c.)) willen 
noemen. 

Ook aan den vrijheidsoorlog van 1898 nam Finlay deel. 
Wanneer men echter in Habana en andere Cubaansche steden 
standbeelden van Finlay aantreft en zijn naam door de Pan
Amerikaansche conferentie van 1928 wordt aangehaald als 
voorbeeld van den stand der wetenschappen in Latijnsch 
Amerika, dan hebben wij daarin uitsluitend het eerbetoon 
voor den geleerde, niet voor den vrijheidsheld te zien. 

Finlay overleed op 20 Augustus 1915 te Habana. 
FRANKRIJK. 
De onophoudelijke gegronde klachten over het uiterlijk der 

frankeerzegels beloven eindelijk het vurig verlangde resultaat 
te brengen: een serie, die op artistieke wijze het aantrekke
lijke van het Fransche landschap zal weergeven. 

De minister van posterijen, de heer Mistier, die onder een 
der vorige kabinetten het departement van schoone kunsten 
beheerde, heeft besloten tot het uitgeven van frankeerzegels 
in nieuwe teekeningen, afkomstig van sierkunstenaars van 
naam. Het is nu maar te hopen, dat de opvolger van minister 
Mistier, die deel uitmaakte van het einde Januari j.1. gevallen 
kabinet Chautemps, de beslissing van zijn voorganger hand
haaft. 

Naar Fransche bladen melden, zijn, komt er niets tusschen, 
de eerstelingen der nieuwe serie met enkele weken te ver
wachten. De drie laagste waarden in boekdruk zullen brengen 
een panorom^a van Parijs met den Eiffeltoren (40 centimes), 
den kraaienden Gallischen haan (50 centimes) en de vredes
duif (1 fr. 50). Deze teekeningen zijn afkomstig van de 
kunstenaars Laboureur, resp. Galanis en Daragnes. De 1 fr. 75, 
Dom der Invaliden, is afkomstig van ChapelainMidy, de 
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francs, een rivierlandschap in Bretagne, van Laboureur; 
e 3 francs, het klooster St. Ti-ophime te Arles, van Decaris; 
e 5 francs, de vesting Carcassonne, van Chapelain-Midy: 
e 10 francs, 1' ile de la Cité, het oude centrum van Parijs 
iet de Notre Dame, van Daragnes; de 20 francs het antieke 
ausoleum van Saint Remy, van Ceria. 
De waarden vanaf 1 fr. 75 zullen worden vervaardigd in 

rooter formaat dan de lage. 
GROOT-BRITANNIE. 
Ten vervolge op het daaromtrent medegedeelde in vooraf-

aande nummers kan thans worden bericht, dat einde Juli 
f begin Afjgustus a.s. de zegels, vervaardigd door de nieuwe 
rukkers Harrison & Sons naar het fotogravnre-procédé 
uniien worden verwacht. 
HONGARIJE. 
Naar verluidt zal een speciale serie verschijnen ter gelegen-

eid van h'et 300-jarig bestaan der universiteit te Fünf-
iri. hen. 
LITAUEN. 
Met de Engelsche drukkerij Bradbury, Wilkinson & Co. te 

[e w-Malden is een contract afgesloten voor het leveren van 
•iinkeei-- en luchtpostzegels in nieuwe teekeningen. Op eerst-
ei^oemde soort zal het portret prijken van den staats-
rt.-,ident; op de luchtpostzegels zullen de vliegers Darius en 
ir;'nas worden afgebeeld, die den dood vonden op hun lucht-
)c:it New-York-Kaunas. 
OOSTENRIJK. 
He oplaag van de in het vorige nummer vermelde weldadig-

eidszegels (opdruk Winterhilfe) bedraagt 1 millioen exem-
laren voor elk der drie laagste waarden en 60.000 stuks 
oc r de 1 schilling. 
PERZIE. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de a.s. verschijning van 

en speciale serie van 10 waarden, ter gelegenheid van het 
O-jarig regeeringsjubileum van sjah Pahlavi. 

RUSLAND. 
Ter herinnering aan het feit, dat 350 jaren geleden het 

erste gedrukte Russische boek verscheen, zullen twee spe-
iak' zegels in de waarden 20 en 40 kopeken verschijnen. 
Het zegelbeeld zal een reproductie zijn van het te Moskou 

eplaatste standbeeld ter esre van Iv;an Federow, den druk-
er van het eerste boek. 
SAARCxEBIED. 
Ultimo December j.1. zijn de volgende dienstzegels der uit-

ii'te 1922 buiten koers gesteld: 10 centimes groen. 15 cen-
iipeh bruin en 25 centimes rood en geel. 
'"STT'HELENA. 
Bmnenkort verschijnt een serie in de waarden '/,, 1, 1>Ó, 2, 

, 6 pence, 1, 2y,, 5 en 10 shillings, ter gelegenheid '-an het 
00-jarig bestaan van dit eiland als Engelsche kolonie. 
Behalve historische personen, het wapen der kolonie, enz., 

uilen op deze zegels worden afgebeeld koningin Vietoiia en 
e koningen Willem IV, Eduard VII en George V. 
URUGUAY. 
Gibbons' Stamp Monthly meldt de a.s. verschijning van 

:ichtpostzegels in 23 waarden, w.o. de vreemdste. Hierdoor 
al het mogelijk zijn de frankeerkosten van luchtpoststukk^n 
nverschillig voor v/elk land, steeds te kunnen voldoen door 
én zegel. 
VENEZUELA Januari 1933). 
Van onzen landgenoot, den heer H. Lampe te Maracaibo, 

ntvingen wij onderstaand schrijven, waarvoor dank. 
Ter aanvulling van mijn brief van 6 dezer, heb ik het 

enoegen u in te sluiten copieën van de 2 presidentieele de
reten dd. 20-11-1933, waar bij het eene 3 nieuwe -waarden 
'orden gecreëerd en bij het andere de urgente nooduitgifte 
1 deze waarden wordt gelast. 
De nooduitgifte is als volgt: 
749.900 exemplaren van bs. 0,375 op 0,40, type 1924-1928, 

lauwgroen (Yvert nr. 149). 

400.000 bs. 0,225 op 0,25, type 1924-1928, rood (Yvert nr. 
148a) en 0,225 op 0,25 type 1930, vermiljoen (Yvert nr. 164). 

299.900 bs. 0,075 op 0,10, type 1924-1928, groen (Yvert 
nr. 145). 

Totaal 1.499.800 exemplaren. Overdrukt te Caracas, door 
Litografia de Comercio; boven de buste van den Bevrijder, 
in zwart, het emissie-jaar „1933"; hieronder en boven het 
woord „Centimos", de waarde van het zegel, in cijfer ((37)4". 
„22K>" of „TA", resp, in zwart, terwijl de oorspronkelijke 
waarden, voorkomende in de 2 hoekjes onderaan, worden weg
gemaakt door het bedrukken dezer hoekjes in de kleur van 
het zegel. 

YOUGO-SLAVIE. 
L' Union Postale van December j.1. meldt, dat de post be

sloten heeft „dans un but philatélique" (!) een opruiming 
onder de restanten te houden, en wel o.a. in de serie van 1918 
van Servië. Voorts zal zij trachten te slijten 3087 watersnood
series van 1926-1927. 

De zegels zijn verkrijgbaar stuksgewijze of in series tegen 
nominale waarde. 

V. B . 

Nederland en 
Overzeeiche 
Gewesten 

NEDERLAND. 
De zegels voor het Permanente Hof van Internationale 
Justitie. 

fmmmmmmmm 
COURPER 
MANENTE 
DTUSTICE 
EJ INTER ; 
NAIIONAIE 

lAMÉlüHiMÉi 

In het vorig nummer konden wij nog juist een berichtje 
opnemen over te verschijnen opdrukzegels voor het Inter
nationale Hof; kort daarop verscheen ook een persbericht met 
dezelfde gegevens. De uitgifte is, op verzoek van het Hof. 
geschied in analogie met de opdrukzegels voor den Volken
bond, die in Zwitserland verschijnen. 

Over de wijze van beschikbaarstelling heeft de Neder-
landsche P.T.T.-dienst zich, naar wij uit de Haagsohe Courant 
vernamen, met den Zwitserschen postdienst verstaan. De 
regeling van het gebruik is niet geheel dezelfde als voor de 
Volkenbondszegels in Zwitserland. Daar beschikt een speciaal 
daartoe gemachtigd ambtenaar van het Volkenbondssecre
tariaat over de bijzondere zegels voor de irankeering van de 
Volkenbondscorrespondentie, t e r w ij 1 h i e r d e g e h e e 1 e 
p o s t v a n h.et P e r m a n e n t e H o f o n g e f r a n k e e r d 
op h e t p l a a t s e l i j k p o s t k a n t o . o r w o r d t be 
z o r g d ; d i t z o r g t v o o r f r a n k e e r i n . g e n af
s t e m p e 1 i n g. (Eenzelfde regelig dus als voor de te fran-
keeren dienstbrieven, zooals b.v. de buitenlandsshe post van 
de ministeries). 

Het Permanente Hof beschikt dus niet over ongestempelde 
exemplaren van de opdrukzegels. 

Op de vraag waarom de zegels alleen in gestempelden staat 
aan verzamelaars verstrekt worden, werd door het hoofd
bestuur der P.T.T. aan d-> Haagschc Courant het volgende 
geantwoord: „De zegels zijn niet geldig in het gewone ver
keer. Elke kans, dat zij op de een of andere wijze toch in cir
culatie zouden kunnen geraken, dient daarom te worden ver
meden. Ook anderen dan Philatelisten zouden, indien men de 
zegels ongestempeld verkocht, ervan kunnen bemachtigen." 
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De zegels worden door het Permanente Hof gebruikt sinds 
15 Januari (als „bewijsstuk" zijn wij in het bezit gekomen 
van een brief van het Hof van dien datum, de speciale zegels 
afgestempeld 's-Gravenhage 15.1.34, 19 uur); voor het publiek 
waren zij voor het eerst verkrijgbaar op Zaterdag 20 Januari. 
Zooals te verwachten was, was de kooplust enorm. Bij de 
opening van het loket om 2 uur stond een file van ongeveer 
50 liefhebbers te wachten, zoodat de laatsten bijna niet meer 
in het postkantoor geborgen konden worden. Spoedig werd 
een tweede loket geopend, terwijl het aantal koopers nog 
steeds toenam. Ook schriftelijk schijnt een groote hoeveelheid 
zegels besteld te zijn. 

De zegels, die op dien dag verkrijgbaar waren, droegen alle 
het stempel 's-Gravenhage 20.1.34, 14 uur. - De kasten van 
den opdruk zullen stellig ruimschoots door den grooten ver
koop zijn gedekt! 

Op Zaterdag 27 Januari waren 3 loketten voor de opdruk-
zegels geopend. 

En thans de zegels zelf. Overdrukt zijn de volgende zes 
waarden: 

IK cent paars, 
214 cent groen, 
1% cent rood, 

12>j cent blauw (vredeszegel), 
15 cent oranjegeel, 
30 cent lila. 

De opdruk is in goud uitgevoerd en voor alle waarden de
zelfde. Hij is vijf regelig en luidt: COUR PER- / MANENTE / 
D JUSTICE / E INTER- / NATIONALE. Het woordje DE 
is vertikaal geplaatst, de J van JUSTICE is twee regels hoog. 

De lengte van den opdruk is ongeveer 15 Vj mm. (laatste 
regel), de hoogte eveneens ongeveer Ihy, mm. Wij zagen enkele 
zegels van ly, cent met een iets kleineren opdruk (15 bij 15 
mm.), maar dit zal wel aan de meerdere of mindere dikte van 
de letters te wijten zijn. Hierbij de afbeelding van den opdruk. 

De opdruk is hoogstwaarschijnlijk in boekdruk uitgevoerd 
Alle opdrukzegels zijn getand i2;<;:12><; men heeft dus 

oude oplagen voor het overdrukken gebruikt, hetgeen ook aan 
de oplaagletters en plaatnummers te zien is. De mogelijkheid 
is natuurlijk groot, dat bij een eventueele tweede oplaag enkele 
waarden met de nieuwe tanding lSy,:12'A zullen verschijnen. 

Daarom hebben wij bij den persdienst der P.T.T. geïnfor
meerd naar de grootte van deze eerste oplaag, en ontvingen 
bericht dat de volgende aantallen zegels zijn overdrukt: 

ly cent 
2'A cent 
7y cent 

12)4 cent 
15 cent 
30 cent 

107.800, 
106.600, 
40.300, 
36.700, 
42.150, 
41.400. 

„Deze oplaag, welke geheel in hot oude perforaat is uit
gevoerd, voorziet voorshands voldoende in de beh'^efte. Wan
neer eventueel een nieuwe oplaag zal verschijnen is thans 
niet te zeggen en dient te worden afgewasht." 

Het aantal series, dat voor het publiek beschikbaar is ge
steld, is ons niet bekend; het zal vermoedelijk 25 ä 30.000 zijn. 

Drie verdere waarden in de nieuwe tanding. 
Als eerste zegel met de nieuwe kamtanding lS'/j:12y2 

meldden wij de vorige maand de 6 cent, uit Den Haag af
komstig. Ook de l'A, 3 en 5 cent zijn nu verschenen, ze veerden 
ons al uit verschillende plaatsen gemeld. De 6 cent is nu ook 
in vellen verki-ijgbaar. 

De tanding van de IV, cent moet, in verband met het hg 
gende formaat, als 12K:13M genoteerd worden. 

Niet alleen de gaatjes van de zijden, die 13J4 getand zijn, 
zijn klein, maar ook die aan de 12y, getande zijden zijn 
kleiner dan vroeger, zoodat het afscheuren der zegels inder
daad moeilijker is. De tandingskam zelf is gelijk aan die van 
de gewijzigde kamtanding 12yj:12y,, de vellen hebben één 
gaatje in den bovenrand en 16 in den onaerrand, terwijl de 
linkerzijrand doorgeperforeerd is, dus Gl. Ook het omgekeerde 
(Gr) zal t.z.t. wel voor den dag komen. 

Wij zagen een strip van de 5 cent, waarvan de tanding 
zuiver 13/<i:12/i was, dit zal waarschijnlijk wel aan het pa
pier gelegen hebben. 

De beeren Van Dongen, Swaan, Veen, Van der Willigen, Te 
Winkel en anderen dank voor hun melding. 

Voorloopige oplaagcijfers der kinderzegels. 
Een persbericht deelt mede dat volgens de voorloopige cijfers 

van de weldadigheidszegels 1933-1934 de volgende aantallen 
zijn verkocht: 

ly+iy, cent: 1.539.403 (vorig jaar 1.579.670). 
5 + 3 cent: 994.141 (vorig jaar 948.895). 
6 -1-4 cent: 1.523.492 (vorig jaar 1.594.852). 

12K-f-3>< cent: 395.931 (vorig jaar 399.408). 
De opbrengst boven de frankeerwaarde bedroeg derhalve 

rond ƒ 127.700. Een geringe vermindering in vergelijking mei 
het vorig jaar, toen de bruto-opbrengst plm. f 130.000 bedroeg 

Het kon bijna niet anders of de tijdsomstandigheden moes
ten ook hun invloed op den verkoop doen gelden; in dit ver
band beschouwd geeft de opbrengst geen reden tot ontevre
denheid. 

In Amsterdam werden de volgende aantallen verkocht-
212.292, 155.171, 194.021 en 98.527, met een batig saldo var 
rond ƒ 19.000, bijna ƒ 750 minder dan het vorig jaar. 

Aan den grooteren verkoop van het zegel van 5 cent zal 
de aardige kaart met het kinderkopje niet vreemd zijn. 

Nieuwe oplaagletters. 
y. cent H, 2 cent M, 3 cent L, 5 cent P. ' 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent P : L 428, tanding Gl (13</. :12>^). 

R 428, „ Gl (13>$:12K). 
6 cent M: L 426, 

R 426, 
430 L, 
430 R, 

Gl. 
Gl, Gr en Gl (lBy:12y). 
Gl (13M:12K). 
Gl (lZy:12y,). 

De plaatnummers van de zegels met opdruk voor het Per
manente Hof zijn: 

ly cent B: L 244, 12^ cent A: 403, 15 cent G: 416, 30 cent 
M: 396. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
y cent H: 189, tanding 2 z. r o 11 a n d i n g. 

ly cent J: 188, „ Gl. 
\y, cent J: 177, 178, 194, 195, alle tanding Gl (lSy:12y). 
3 cent L: 196, tanding Gl, 197, Gl. 
3 cent L: 197, „ Gl (ISy). 
Met opdruk Cour Permanente: 2'/, cent P: 176. Van de 

ly cent is ons het nummer nog niet bekend. 
NED.-INDIE. 

Zes waarden van de nieuwe serie verschenen. 
In Indië zijn, naar dr. Borel ons 

bericht, op 19 Januari de hoogste 
zes waarden van de nieuwe serie 
(ontwerp Kreisler) verschenen, en 
wel: 

50 cent grijs, 
60 cent blauw, 
80 cent rood, 

1 gld. paars, 
1,75 gld. lichtgroen. 
2,50 gld. donkermagenta. 

Voorloopig zijn zij alleen nog op 
speciale aanvraag aan de Indische 
philatelistenloketten verkrijgbaar, 
om.dat men eerst de oude voorra
den wil opmaken. Het zegel van 
80 cent werd ons toegezonden 
(hierbij de afbeelding), de kleur is 
een prachtig vermiljoenrood. 

Alle waarden in het groote formaat zijn dus verschenen. De 
afmetingen van de zegels zijn 30 bij 30 mm. 

Op boven- en onderranden hebben de vellen de oplaagletters 
A, op den bovenrand verder een cijfer, bij alle waarden ver
schillend, dat verdacht veel lijkt op de „plaatnummers" bij onze 
Nederlandsche koerseerende zegels, die op dezelfde w\jze ge
drukt worden. Waarschijnlijk wordt door dit cijfer het nummer 
van den di'ukcylinder aangegeven. Gevonden zijn: 50 cent: 13, 
60 cent: 8, 80 cent: 9, 1 gld.: 11, 1,75 gld.: 12, 2,50 gld.: 10. 
Ook hier dus een doorloopende nummerreeks voor alle waarden 
samen, en niet meer een serie nummers voor elke waarde 
afzonderlijk. 
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De beide opdrukken van 42 y, cent verschenen. 
In de eerste helft van Januari 

zijn ook de twee opdrukken A2'A 
cent op 75 cent groen en 4234 
cent op 150 cent oranje lucht
post verschenen. 

De 2 cent opdrukken zijn wel 
gedrukt, maar nog niet in om
loop; de controle, die ditmaal 
bijzonder streng is, om het in 
omloop komen van fouten te 
voorkomen, is nog niet geheel 
klaar met haar werk. Naar wij 

vernamen zouden er nog al wat verschoven opdrukken bij 
zijn. 

Minderwaardige A.M.V.J.-zegels. 
Het was aan enkele verzame

laars opgevallen, dat sinds eeni-
gen tijd de A.M.V.J.-zegels ge
stempeld voor een gering bedrag 
wei'den aangeboden. De zegels 
hebben alle het stempel Soerabaja 
(een serie blokken, die wij zagen, 
had den datum 23.12.83), en heb
ben volle gom. 

Van een Indisch lezer vernamen wij het volgende hierover: 
„Het zal u misschien interesseeren, te vernemen dat de 

A.M.V.J.-zegels hier zeer weinig gebruikt worden. De A.M.V.J. 
heeft er in overleg met de posterijen nu dit op gevonden, dat 
met ingang van 10 Januari (wanneer de offieieele verkoop 
aan de postkantoren sluit) geheele vellen afgestempeld ver
krijgbaar worden gesteld voor Philatelisten. Vier vellen, dus 
100 series, kosten dan ƒ 11,—, zoodat de post ze blijkbaar 
gratis aan de A.M.V.J. levert en deze ze vei-koopt voor het 
bedrag, dat zy er bij normalen verkoop ook aan verdient. 
Ik vind dit meer dan schandelijk, want de zegels worden hier 
door gedegradeerd tot plakplaatjes. Het is dan ook te hopen, 
dat hiertegen bij de autoriteiten in Nederland ten sterkste 
wordt geprotesteerd en dat het bij deze eene keer zal blijver. 
Verwacht mag worden, dat de markt nu overstroomd zal 
worden met goedkoope aanbiedingen van complete series. Of 
de „gelegenheidsafstempeling" altijd gemakkelijk te herken
nen zal zijn, weet ik niet, want ik heb die gestempelde vellen 
nog niet gezien." 

Later vernamen wij nog, dat de geheele afgestempelde 
voorraad, groot 10.000 series, werd gekocht door een Haagsche 
postzegelfirma, die de detailprijs op 25 cent per serie vast
stelde. 

Wö hebben terstond in Indië geïnformeerd, of het boven
staande inderdaad geheel juist is. Is dit zoo, dan zijn deze 
gratis-A.M.V.J.-zegels het beste te vergelijken met onze tuber-
culosezegels van 1906, die eveneens in geheele vellen werden 
afgestempeld. 

Of de gratis-vellen alle het stempel Soerabaja van 23.12.33 
dragen is ons nog niet bekend. Voorloopig doet men in ieder 
geval er verstandig aan, gestempelde zegels alleen mee het 
stempel van een andere plaats in zyn verzameling op te 
nemen, of, voor alle zekerheid, op briefstukjes. 

Wij sluiten ons geheel aan bij het bovenstaande protest van 
den Indischen verzamelaar. Misschien kan de Bond bij de be
trokken autoriteiten (de Indische posterijen) stappen onder
nemen om zooiets in het vervolg te verhinderen. Het spveekü 
bovendien vanzelf dat een dergelijke handelwijze een zeer 
slechten invloed moet hebben op den verkoop der komende 
weldadigheidsseries. De Vereeniging tot bestrijding der tuber
culose in Ned.-Indië, die nu een verzoek heeft ingediend cf 
zal indienen voor een serie t.b.c.-zegels, zal goed doen, van 
tevoren zekerheid te vragen en aan het publiek te geven, dat 
er geen gratis-zegels in den handel zullen worden geb/acht. 

Rectificatie; géén 40 cent in enkelvoudige druk. 
Op gezag van een Indischen correspondent meldden wij de 

vorige maand het verschijnen van de 40 cent groen, scheeps-
type, die in éénmaal gedrukt was. De heer Cramer, te Den 
Haag, legt ons nu blokken voor van de bewuste 40 cent, op
laag D, waaruit blijkt dat evenals vroeger de waardecijfers 

afzonderlijk gedrukt zijn. Alleen staat er nog maar één 
drukkersteeken boven zegel 10, hetgeen misschien de vergis
sing verklaren kan. 

Het was ook al vreemd dat men nu, terwijl een zegel van 
40 cent in de nieuwe teekening (ontwerp Kreisler) in voor
bereiding is, nog een geheel nieuwe drukplaat voor deze 
waarde in de oude teekening zou hebben aangemaakt. 

De 40 cent in enkelvoudige druk moet dus ook geschrapt 
worden uit het lijstje van de in 1933 verschenen zegels in het 
vorig nummer. 

Zegels op helderwit papier. 
Wij' danken den heer Cramer ook voor een opgaaf van de 

zegels, die op het helderwitte, tot de randen gegomde papier 
zijn verschenen, waarbij ook de eerste oplaagletters op dit 
papier vermeld zijn. 

1 cent vanaf oplaagletter C. 
2 cent (bruin) vanaf oplaagletter F. 
2 cent (grijs) vanaf oplaagletter A. 
3 cent (geel) vanaf oplaagletter E. 
3 cent (groen) vanaf oplaagletter A. 
4 cent (blauw) vanaf oplaagletter D. 
4 cent (groen) vanaf oplaagletter A. 
4 cent (geel) vanaf oplaagletter A. 
5 cent (groen) vanaf oplaagletter D. 
5 cent (blauw) vanaf oplaagletter A. 
■TVi cent vanaf oplaagletter G. 

12)4 cent (rood) vanaf oplaagletter D. 
15 cent vanaf oplaagletter A. 
20 cent (oranje) vanaf oplaagletter A. 
25 cent vanaf oplaagletter G. 
35 cent vanaf oplaagletter A. 
40 cent vanaf oplaagletter D. 
De hierboven niet genoemde waarden zijn nog slechts be

kend op het geelachtige papier. 
Postcongresboekje Cairo. 
Aan de gedelegeerden van het congres der Postvereeniging 

te Caïro worden kleine boekjes verstrekt met een overzicht 
van Ned.Indië. Voorin bevinden zich op ingedrukte veldjes 
alle in koers zijnde zegels van Indië (post en portzegels). 
De waarden van de nieuwe serie, die nog niet in Indië zijn 
aangekomen, zullen er van Nederland uit nog aan toegevoegd 
worden. 

De boekjes worden verstrekt aan de gedelegeerden van het 
congres en aan enlcele anderen. Dr. Borel was, naar hij ons 
schrijft, zoo gelukkig om er een te krügen in verband met 
zijn verdiensten voor het Indische Postmuseum. 

De zegels zijn niet overdrukt of gestempeld met „Specimen", 
zooals indertijd voor het congres te Stockholm het geval was. 

Afwijkingen. 
De heer Swartsenburg te Tjimahi meldt ons enkele plaat

fouten, voor zoover wij weten nog niet vermeld. 
15 cent bruin 19021909 met punt tusschen S en CH van 

Nederlandsch. Dezelfde fout bij alle opdrukken. 
22)4 cent bruin en olijf met punt tusschen R en L. Idem bij 

alle opdrukken. 
1 cent Roode Kruis 1915. Door verschoven opdruk staat het 

groote kruis onder inplaats van boven. 
12)4 op 22'A cent 1922. Door verschuiving van den opdruk 

luidt de waarde 2)4 cent. 
40 op 50 cent 1922, rechts ongetand. 
10 cent luchtpost paars, 1928. Duidelijke breuk in de voet 

van de E van Indië. Dezelfde fout wordt ons door den heer 
Varekamp te Haarlem voorgelegd. 

Behandeling aangeteekende stukken. 
De heer Dekker te Semarang zond ons een bekendmaking 

van het hoofdbestuur der P.T.T. te Bandoeng over een nieuwe 
behandeling van aangeteekende (geadviseerde) stukken aan 
de postkantoren. Evenals in Nederland dienen de afzenders 
voortaan zelf het regcu te schrijven, waarop aan het post
kantoor een genummerd strookje geplakt wordt, een strookje 
met hetzelfde nummer wordt op de stukken geplakt. 

Wij vermelden dit omdat tegenwoordig ook aanteeken
strookjes blijken te worden verzameld, en de nieuwe strookjes 
afwijken van de oude. Vroeger in rood de letter R en het 
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nummer, in zwart de plaatsnaam, terwijl de nieuwe strookjes 
veel kleiner zijn en in groen het woord Geadviseerd en het 
nummer dragen. 

CURACAO. 
De 1.50 met tanding 12K:12>4. 
De heer Van der Willigen schrijft ons, dat op een veiling 

van „Philatelica" een kavel Curagao-zegels geveild werd, 
waarbij voorkwam het zegel van ƒ 1,50 in de voor dit zegel 
nog onbekende tanding 12'/,:12y2. Of de ƒ1,50 ook hier te 
lande al aan de verzamelaarsloketten verkrijgbaar is, is ons 
nog niet bekend. 

Rectificatie. 
In het artikel, opgenomen in het vorige nummer over de 

historische personen, afgebeeld op de herdenkingszegels van 
Curagao, bleef tot ons leedwezen een storende zetfout in de 
slotalinea onopgemerkt. 

Het stoffelijk overschot van Brion werd naar C a r a c a s 
overgebracht om in het Panteon Nacional te woiden bijgezet. 

NEDERLAND. 
Het tweede type van de geïllustreerde briefkaart Delft, 

serie III nr. 7, is ook gevonden. Bij type 1 is het midden van 
den walkant 21 mm., bij type 2 19)4 mm. van den onderkant 
van de kaart verwijderd. 

Het blijkt, dat de briefkaarten nr. 161, a2 en b3, bestaan, 
zoodat uit mijn handleiding de vraagteekens achter deze 
nummers vervangen moeten worden door een paar streepjes. 

BUITENLAND. 
BASOETOLAND. 
De reeds in het November-nummer van het vorige jaar aan-

"gekondigde poststukken zijn thans door Bern uitgedeeld; de 
geldbriefomslagen pas in één model, n.l. 152:93. De stempel 
4 p. rood is rond en staat op de klep aan de bovenzijde. Het 
papier is zeemkleurig. Overigens het gebruikelijke model. De 
briefkaart van 1 p. karmijn op zeemkleurig karton heeft een 
geheel nieuw stempel; in een op de korte zijde staanden 
rechthoek 22:28 bevindt zich onderaan een krokodil languit 
voor een rivier met bergen op den achtergrond. Daarboven 
een medaillon met den koningskop, waarboven zich de ge
bruikelijke waarde-aanduiding en in schriftbanden de naam 
van het land en Postage en Revenue bevinden. Uitsluitend 
Postcard als opschrift, tusschen de beide deelen van dat woord 
het wapen in vierhoek 16:12. 

BRAZILIË. 
Met twintig prentbriefkaarten, alle van 100 reis donkerlila 

op wit karton, werden de verzamelaars verrast. In den stem
pel een landschap in vierhoek, waaromheen een grove tanding 
geteekend is. Aan de linkerzijde van de kaart een niet altijd 
even goed geslaagde afbeelding van Rio de Janeiro in een 
vierhoek, waaronder de tekst in het portugeesch en het es
peranto. Het formaat der kaarten is 150:90; boven de deel
streep staat Cartao postal. De afbeeldingen hebben zoo ge
zegd alle betrekking op de hoofdstad en vertoonen deze in 
vogelvlucht of geven gezichten van verschillende gebouwen, 
parken, baaien, enz., weer. 

DENEMARKEN. 
Ook de kruisbanden hebben een kleine verandering onder

gaan, door het wegvallen van het watermerk. De afmetingen 
zijn 385:98. De stempel is nog altijd de bekende cijfer-
teekening; de kleuren zijn blauw en groen voor de waarden 
4 en 5 o. 

DUITSCHLAND. 
Ter eere van den nationalen gedenkdag is uitgegeven een 

briefkaart van 6 pf., welke in den bruinen stempel de koppen 
van Hindenburg en Hitler in profiel naar links vertoont. Daar
onder nog in den bruinen ondergrond van den stempel, in 
witte letters Deutsches Reich. De linker vooorzijde wordt in
genomen door een afbeelding van den Brandenburger Tor, bij 
avondbelichting met roode en witte schijnwerpers. Een geest
driftige volksmassa begroet de onder de poorten voort
schrijdende troepen. Onder de afbeelding staat Deutschland, 
Deutschland über alles! 30.1.1933 in twee regels. Het geheel 
is omgeven door een rand waarvan de hoeken uit haken
kruisen bestaan. 

GROOT-BRIT ANNIE. 
De omslag nr. 31 van iy> d. bruin wordt in formaat H 

gemeld. 
ITALIË. 
Nieuwe prentjes in de 75 c. reeks zijn te melden en wel: 

Anversa degli Abruzi (Aquila); Baveno (Novara) Panorama; 
Bordighera (Imperia) Giardino Winter; Capri, I Faraglioni; 
Gardone Torre di S' Marco; Grimaldi Villa Hambury alia 
Mortola; Isola Borromee; Malcesine Panorama; Perugia 
Palazzo dei Piori Lato Nord; Pompei Via dell' Abbondanza; 
Roma Via del Mare; Sorrento Panorama; Venezia, Angelo 
della scuola di S. Marco; Venezia, Ponte dei sospiri. 

PERZIE. 
De briefkaart voor binnenlandsch gebruik van 10 d. is van 

kleur veranderd en is nu blauw op wit karton geworden; de 
oude uitvoering is onveranderd gebleven. 

POLEN. 
Uit Berlijn verneem ik, dat de dubbele briefkaart van 

20-1-20 gr. grijsbruin op donker zeemkleurig karton nieuw 
uigegeven is met een opdruk aan de linker bovenzijde, te 
gebruiken indien men een telefoonaansluiting bestellen wil. 

SPANJE. 
Naar Die Ganzsache mededeelt zijn de volgende privaat 

briefomslagen verschenen: 2 c. olijf, 5 c. bruin, 10 c. groen, 
15 c. blauwgroen, 1 p. zwart, 4 p. rood, 10 p. geelbruin. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
De binnenlandsche antwoordbetaald kaart van 50-f-50 h. 

groen op geelachtig karton verscheen met het staatswapen 
in den stempel, een deelstreep precies in het midden en de 
aanduidingen I en II onderaan in de linkerhoeken. 

NEDERLAND. 
Nog niet vermeld werd, dat Schaefer's Lilliputstad te 

Maastricht van 12 t.m. 20 Augustus 1933 is geweest en dat 
daar een stempel van het gebruikelijke model werd gebezigd. 

In Haarlem kwam op 26.XII.33 een stempelmachine in ge
bruik, die als afdruk de reeds uit Zaandam, Sneek, enz., be
kende continueerende stempel Adresseer volledig onder een 
duif plus een gedeelte van het firmament vertoont. 

Van 11 December 1933 t.m. 10 Januari 1934 stond de uit 
vorige jaren reeds bekende tekst in kastje: KOOPT THANS / 
WELDADIGHEIDS- / POSTZEGELS / VOOR HET KIND 
in de stempelmachines te 

Arnhem-Station, rechts, datumstempel 3 open sterren; 
Amsterdam-C.S., links, datumstempel zonder binnencirkel; 
's Gravenhage, rechts, datumstempel 3 open sterren; 
's-Gravenhage, rechts, datumstempel boogje; 
Haarlem, rechts, datumstempel 3 dichte sterren; 
Rotterdam, rechts, datumstempel 3 open sterren; 
Utrecht Station, rechts, datumstempel 1 open ster; hier 

ging men met deze tekst door tot en met 15.1.1934, eerst 16.1 
was de tekst vervangen door VERZEND PER / LUCHTPOST. 

http://26.XII.33
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RAAD VAN BEHEER. 
Voorjaarsvergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 

het N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a d v o o r P h i l a t e l i e 
op Zondag 4 Maart 1934, des voormiddags te 11 uur, in het 
hotel „Terminus", tegenover het station, te 's-Gravenhage. 

HERHAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopij v ó ó r d e n 
5 e n d e r m a a n d aan de administratie toe te zenden en 
toch niet den uitersten termijn van inzending af te wachten. 
Al wat na den 5en ontvangen wordt, zal in den regel tot het 
v o l g e n d n u m m e r moeten bewaard blijven. (In bij
zondere gevallen kan door adverteerders van dezen inzendings
termijn worden afgeweken). 

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
DE ADMINISTRATIE, ' 
Wilhelminapark 128, Breda. 

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

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

DE ADMINISTRATIE. 

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

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

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

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

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

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

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

Tentoongesteld is thans de van de Nederlandsche Ver-
eeniging voor Radiotelegrafie ten geschenke ontvangen ver
zameling radio-apparaten, waaronder behoort de verzameling 
uit de nalatenschap van den heer A. Veder te Rotterdam, een 
der oprichters en vele jaren voorzitter van genoemde ver-
eeniging. 

Deze verzameling is aangevuld met apparaten uit den radio-
dienst van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie, om den ontwikkelingsgang van het begin af te 
kunnen volgen. 

Het Nederlandsche Postmuseum is onlangs verrijkt met een 
geschenk van den heer J. C. Pull, oud-controleur der P. en T., 
n.1. een honderdtal verschillende ongebruikte briefkaarten, 
waaronder de zeldzame dubbele kaart nr. 63h (volgens cata
logus Ascher 1926) met kopstaanden opdruk op de eerste 
kaart en voorzien van een afdruk van den firmastempel Bohl-
meijer & Co., waarschijnlijk tot nu eenig bekend exemplaar. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 214—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3^-4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2'A—4 uur. 

Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 23^—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: Sen Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Roosendaal: Sen Zaterdag der maand 2—3J^ uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—A uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 214—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering op Zaterdag 
6 Januari 1934, in hotel-café-restaurant „Neuf", Kalver-
straat, Amsterdam. 

Aanwezig het geheele Bondsbestuur, behalve de heer Jo-
rissen, die bericht van verhindering heeft gezonden. De voor
zitter opent om 14.45 uur de vergadering en uit in zijn nieuw-
jaarswensch de hoop, dat het jaar 1934 een jaar van vrede in 
de Nederlandsche philatelistisehe wereld moge zijn. De Bond 
zal zijnerzijds zeer zeker daarnaar streven. De uitvoerige 
notulen worden na voorlezing goedgekeurd. De penning
meester mei'kt op, dat de post drukkosten Maandblad door de 
uitvoerige notuleering dreigt te worden overschreden. De 
voorzitter acht zulks geen overwegend bezwaar. Hij acht het 
een Bondsbelang, dat leden en niet-leden van den Bond door 
de notulen kennis nemen van diens werkzaamheid. Door drie 
leden van het Bondsbestuur is een ontwerp-antwoord samen
gesteld op het ingezonden stuk der H. P. V. (December
nummer van het Maandblad, blz. 241). De redactie van dit 
antwoord wordt, na uitvoerige bespreking, met algemeene 
stemmen goedgekeurd en zal met den meesten spoed aan den 
hoofdredacteur van het Maandblad worden verzonden, om nog 
in het Januari-nummer te worden openbaar gemaakt. 

Omtrent de behandeling der ingekomen en uitgegane stuk
ken dient te worden vermeld, dat de heer W. G. Zwolle, Noor
der Amstellaan 209 III, Amsterdam, Z., zich belast heeft met 
verstrekking van het internationale Bondsinsigne in den vorm 
van knoopjes en speldjes. 

De Nederlandsche Spoorwegen hebben het Bondsverzoek om 
prijsvermindering voor personenvervoer tijdens de philate-
listendagen (zooals in het buitenland gebruikelijk is!) van de 
hand gewezen op gi'ond van de beweegreden, dat voor be
zoekers van tentoonstellingen nooit prijsvermindering wordt 
toegestaan. 

De heer Waller heeft toestemming verleend zijn naam aan 
de „Waller-medaille" te verbinden en zijn erkentelijkheid uit
gesproken voor de waardeering, waarvan de Bond in dezen 
vorm jegens zijn persoon heeft doen blijken. 

Blijkens schrijven van den directeur van het Postmuseum 
zal binnen afzienbaren tijd d e r o l t a n d i n g w o r d e n 
a f g e s c h a f t . Voor goedkeuring van de statuten der Cos-
terus-medaille zal — tegelijkertijd met de eerstvolgende 
Bondsbestuursvergadering — een kapittelvergadering worden 
uitgeschreven. De Bond verleent den deelnemers aan deze ver
gadering g e e n vergoeding van reis- en verblijfkosten. 

Naar aanleiding van een antwoord, binnengekomen inge-
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volge de door den Bond gevoerde propaganda, dient uitdrukke
lijk erop gewezen te vi^orden, dat — volgens de Bondsstatuten 
— de koninklijke goedkeuring een beslist vereischte is voor 
een vereeniging om als Bondslid te worden aangenomen. 

Blijkens schrijven van het hoofdbestuur der P.T.T. bestonden 
bezwaren, de poststukken der bijzondere Indië-vluchten o p d e 
p l a a t s v a n b e s t e m m i n g van een aankomststempel 
te voorzien; mitsdien werd bedoelde stempelafdruk daarop ge
steld op de postkantoren, waarvoor door den Nederlandschen, 
respectievelijk Ned.-Indischen dienst, rechtstreeksche brief
postzendingen worden gevormd. 

De Federation verzoekt goedkoopere keuringstarieven ten 
bate harer aangesloten Bonden. De Bond is bereid verlaging 
dezer tarieven te overwegen, mits op voet van wederkeerig-
heid. De Federation heeft voor personen de gelegenheid ge
opend tot haar toe te treden als „steunpilaar" en als „eere-
lid". Aan beide klassen zijn geldelijIve voorwaarden verbonden; 
voor het eerelidmaatschap is bovendien een bijzondere aan
beveling door den betrokken nationalen Bond noodzakelijk. De 
V. S. hebben den wensch te kennen gegeven, tot de F.LP. toe 
te treden. Volgens de bestaande statuten echter strekt de 
Federation zich niet uit tot overzeesche gewesten. Als nieuwe 
leden der Federation traden toe Joegoslavië en Luxemburg. 
Thans zijn veertien landen bij de Federation aangesloten. 

De eerste secretaris zal tijdig in overleg treden met de 
Nederlandsche Vereeniging omtrent het programma van den 
Philatelistendag te Amsterdam. Gelet op de opmerkingen in 
het artikel door W. S. W. op blz. 181 van het October-nummer 
van het Maandblad, voorzien van een onderschrift door v. B. 
op blz. 182, zal getracht worden het Congres te doen stellen 
op Zaterdag-middag en den Zondag te bestemmen voor even-
tueele uitstapjes of andere ontspanningen. De spreektijd voor 
eiken spreker op het Congres dient tot hoogstens drie kwartier 
te worden beperkt. Ten hoogste zullen slechts drie sprekers 
tijdens het Congres als inleiders optreden. Het heeft het Bonds-
bestuur verwonderd, dat het programma der a.s. Nationale 
Postzegeltentoonstelling is opgemaakt buiten overleg met den 
Bond. De Bond zal trachten de Nederlandsche Vereeniging te 
bewegen tot billijkere waardeering van ongebruikte luchtpost
zegels en Nederlandsche poststukken. Het Bondsbestuur be
sluit deel te nemen voor 5 aandeelen ä ƒ 5,— in het waarborg
fonds dezer tentoonstelling en als e x t r a - p r ij s ter be
schikking van de jury te stellen een bronzen medaille, aan de 
voorzijde conform de Bondsmedaille. 

De propaganda voor de Philatelie onder de jeugd baart zeer 
veel moeilijkheden. Zoowel „Breda" als „Helder" hebben dien
aangaande zeer teleurstellende ervaringen opgedaan. De jeugd 
denkt tegenwoordig meer aan sport dan aan verzamelen van 
postzegels. Bovendien stuit men aan den kant der onder
wijzers — terecht of ten onrechte — op bezwaren tegen het 
verzamelen van postzegels. Het is de groote vraag of een 
kort, populair vlugschrift, b.v. van slechts één vel omvang, te 
verspreiden op scholen voor M. O., uitkomsten zal afwerpen, 
welke evenredig zijn aan tie kosten. Er zullen inlichtingen 
worden ingewonnen bij den Duitschen Bond betreffende het
geen ter zake in Duitschland met blijkbaar succes geschiedt. 

Het onderzoek, door de beeren Kastein en Vredenduin in
gesteld omtrent het artikel „Schadenersatzkasse" in „Das 
Postwertzeichen" van 6 Januari 1933, heeft uitgewezen, niet 
geschikt te zijn voor Nederlandsche toestanden. Thans zal een 
soortgelijk artikel worden bestudeerd in het „Bulletin Officiel 
de la Federation des Sociétés Philatéliques Frangaises" van 
Januari 1934. De heer Kästeln wijst op de onbevredigende uit
komsten, welke destijds een rondschrijven langs de aange
sloten Vereenigingen heeft gehad betreffende een voordeelig 
contract, dat door „HoUandia" ter verzekering harer zendingen 
is afgesloten. 

De heer De Bas legt een bewijsstuk over omtrent ergerlijke 
verminking van kinderzegels door afstempeling op het sta
tionspostkantoor te Breda. Dit bewijs zal aan het hoofdbestuur 
der P.T.T. worden toegezonden. 

De heer Cramerus vestigt de aandacht op een bericht in de 
„Grüne Sammler Welt" mit Beilage „Der Philatelistische Lite
ratursammler" van September 1933, blz. 122, volgens hetwelk 
in Nederland een philatelistische geluidsfilm zou draaien onder 
auspiciën van de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging en 
den Nederlandschen Bioscoopbond, die voor verdere verbrei
ding dezer film zullen zorgdragen. 

De volgende Bondsbestuursvergadering wordt bepaald op 
April of Mei. De voorzitter sluit omstreeks 18.45 uur de ver
gadering. 

Utrecht, 7 Januari 1934. De 2e secretaris, 
W. G. DE BAS. 

Afgestempelde overdruk-zegels 
Permanente Hof van Internationale Justitie, 

Ned.-Indische A.M.V.J.-zegels. 
De Bond heeft den minister verzocht den verkoop der afge

stempelde overdrukzegels voor het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie te willen doen staken en de zegels o n g e 
b r u i k t aan alle philatelistenloketten verkrijgbaar te willen 
doen stellen. 

De Bond heeft den minister van koloniën medegedeeld, dat 
de gratis beschikbaarstelling in afgestempelden staat van een 
groot gedeelte der Ned.-Indische A.M.V.J.-zegels aan de 
A.M.V.J. op de Philatelisten een onprettigen indruk gemaakt 
heeft, wijl bedoelde zegels thans ver beneden de nominale 
waarde, welke anderen ervoor betaalden, door de A.M.V.J. 
in den handel gebracht worden. De Bond heeft den minister 
verzocht maatregelen te willen treffen, om in den vervolge 
onverkochte restanten niet meer op deze wijze te doen 
likwideeren. 

Bondsinformatiebureau. 
Over onderstaande handelaren en verzamelaars worden 

gaarne inlichtingen verstrekt door den beheerder van het 
Bondsinformatiebureau 

J. A. KASTEIN, 
Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

S. Waseinan, Bucarest I. 
dr. Stefan Fischer, Schmelzgasse 3, Wien IL 
prof. Th. Lemmens, Soignies (België). 
Jos. H. Leibowitz, Boekarest (Roemenië). 
Alfonso Corsi, Poggibonsi (Sienna). 
Guido Lusardi, Ponte Chiasso (Italië). 
Carlos Lenze, Madrid. 
M. R. Hochmuth, Königsberg a. d. Eger. 
C. Nies, Deurne (N.-Br.). 
Ludwig Kipke, Abendrothweg 38, Hamburg. 
J. Bijl & Co., Jan Wapstraat 58, Den Haag. 
Frau T. di Pietro, Via Carignona, Nervi (Italië). 
M. F. Gimbergh, Oudekerksplein, Amsterdam. 
J. H. Donnai, Den Haag. 
N. van Dien, Scheveningen. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat, Den Haag. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
Aug. van de Velde, Van Ostadestraat 33, Amsterdam. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
J. C. E. van Herwerden, adres onbekend. 
M. E. Bouwmeester, Haitsma Mulierstraat, Haarlem. 
Th. Haentjes Dekker, Balistraat, Den Haag. 
William Paret, Beggen (Lux.), leider van „Pax". 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
Alex. Ridnik, Badestraat, Libau. 
M. Haefele, Ulm a/d Donau. 
Frau Toini Miinala, Kouvola (Finland). 
E. Gaudo, rue Plati 11, Monaco. 
F. Klein, postzegelhandelaar, Cairo. 
A. Cohen (p/a pension Heger), Den Haag. 
W. Hansen, Aarhuus, Denemarken. 
H. Jänsch, Rosenthalerstrasse, Breslau. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE. 
Door bovengenoemd lichaam werden de volgende brieven 

verzonden: 
Monsieur Ie président du Congres postal universel, 
Le Caire. 

Monsieur le président, 
Notre Federation Internationale réunie en congres ä Vienne 

le 6 Juillet 1933, s' est occupée de la question du transport 
e n q u a n t i t é des „Entiers postaux" — cartes postales, 
enveloppes, etc. — par la poste et des frais considerables 
grevant celui-ci par suite du reglement actuel sur la matière. 

En vertu de ce reglement, les entiers postaux ä 1' état 
n e u f ne peuvent être expédiés en quantité aux collection-
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neurs comme „imprimés", sous bande ou enveloppe ouverte, 
mais bien comme „lettres", sous prétexte que ce mode d' envoi 
pourra donner lieu k des soustractions en cours de transit. 
L' application de ce reglement est extrêmement onéreuse pour 
les collectionneurs d' entiers postaux, dont Ie nombre ne cesse 
d' augmenter dans tous les pays du globe. Elle 1' est devenue 
d' autant plus, que depuis quelque années plusieurs pays 
émettent des series entières de cartes postales illustrées offi-
eielles, dont ie tres grand nombre a même nécessité 1' edition 
d' un cataloque spécial, dénommé: Weltkatalog der Bild-
ganzsachen. 

A 1' initiative de la Federation néerlandaise et k 1' una-
nimité des 14 pays fédérés, notre Federation Internationale, 
groupant les Federations nationales d' Allemagne, d' Autriche, 
de Belgique, de Danemark, de France, de Grèce, de Hongrie, 
de Luxembourg, d' Italië, des Pays-Bas, de Pologne, de Suisse, 
de Tchéco-Slovaquie et de Yougo-Slavie, se permet done de 
sousmettre ä votre Congres postal Ie voeu suivant: 

„que dorénavant les envois par la poste d' entiers postaux 
en quantité puissent se faire comme „imprimés", aux risques 
et perils des expediteurs." 

Considérant que les tres nombreux collectionneurs d' en
tiers postaux, sont par leurs achats considerables et ré
guliers, des clients interessants et fidèles des postes, nous 
prions Ie Congres postal universel du Caire de prendre notre 
voeu en sérieuse consideration, convaincus que 1' adoption 
de celui-ci procurera un avantage financier tres appreciable 
ä r administration des postes de tous les pays. 

Veuillez agréer ,monsieur Ie président, 1' expression de 
notre haute consideration. 

Le secrétaire general, Le président, 
L. GOLDBERG. P. MAINGAY. 

Monsieur le président du Congres postal universel, 
Le Caire. 

Monsieur le président. 
Au début de 1933 le bruit s' est répandu dans la presse du 

monde entier que le gouvernement de 1' Union des Républiques 
Sovietiques projettait peur 1935 1' emission d' une série de 
timbres-poste de caractère nettement anti-religieux et se com-
posant de 8 valeurs. 

L' annonce seule de cette nouvelle a soulevé une profonde 
indignation dans le monde entier; bon nombre ,de journaux 
s' en sont fait 1' echo. Il résulte des détails parus dans la 
presse que 1' emission en question fait partie du nouveau 
plan quinquennal sous forme de „propaganda par les timbres-
poste" et que les dessins seront empruntes k ceux figurant 
actuellement sur les cartes ä jouer russes. Ces dessins con-
stituant une insulte grossière k toute idéé religieuse, 1' opinion 
publique s' est profondément émue et des protestations 
vehementes se sont fait entendre de tous cotés. 

Notre Federation Internationale, réunie en congres ä 
Vienne le 6 Juillet 1933, sollicitée par diveis pays de prendre 
nettement position dans la matière, a soumis la question ä un 
examen approfondi. Elle se rend parfaitement compte du fait, 
que tout pays a le droit d' émettre, et de faire circuler sur 
son propre territoire, les timbres de son choix, mais eile 
estime que 1' aspect de la question change aussitot qu' il 
s' agit de timbres destines au service extérieur. Sous ce 
rapport-la il y a des precedents, notamment celui ou 1' admini
stration postale des Etats-Unis a renvoyé aux expediteurs 
des lettres affranchies de timbres jugés froissants pour les 
convenances morales par eile. Si 1' emission annoncée de-
venait une réalité, il est ä craindre qu' eile apporterait une 
Pertubation dans le service postal international, aggravé par 
le fait que notre Federation Internationale se verrait dans 
1' obligation morale de combattre les dits timbres par tous 
les moyens a sa disposition. Si des timbres peuvent re-
produire des effigies de tètes couronnées ou d' hommes 
célèbres, porter des emblèmes nationaux, commémorer des 
événements historiques ou mettre en relief 1' activité écono-
mique d' une nation, nous estimons par contre qu' ils ne 
devraient jamais, par leur representation, être de nature ä 
offenser 1' immense majorité du monde civilise. 

Partant de cette idéé, la Federation Internationale de Phila
telie, groupant les Federations nationales d' Allemagne, 

d' Autriche, de Belgique, de Danemark, de France, de Grèce, 
de Hongrie, de Luxembourg, d' Italië, des Pays-Bas, de Po
logne, de Suisse, de Tchéco-Slovaquie et de Yougo-Slavie, 
croit agir conformément ä son devoir en transmettant ä 
votre Congres postal le voeu suivant: 

„Si le projet piêté au gouvernement des Soviets, et re
produit dans la presse mondiale, de procéder dans un avenir 
prochain ä 1' emission d' une série de timbres-poste k carac
tère nettement anti-religieux, repose sur une réalité, la 
Federation Internationale, en dehors de tout esprit politique, 
profeste tres énergiquement contre ce projet au nom du 
respect des convictions religieuses; eile émet le voeu que le 
gouvernement des Soviets ne donne pas suite a ï' intention 
qu' on lui prête ou que de toute fagon les dits timbres anti-
religieux ne soient pas admis dans le service international." 

Nous espérons, monsieur le président, que le Congres 
postal du Caire donnera ä notre voeu toute 1' attention qu' il 
mérite et en attendant une suite favorable, nous vous pré
sentons 1' expression de notre haute consideration. 

Le secrétaire general, Le président, 
L. GOLDBERG. P. MAINGAY. 

Bericht. 
Het bestuur deelt mede: 
a. In Oostenrijk werd op 5 Januari j.l. een zéér volledige wet 

tegen de vervalschingen uitgevaardigd. 
b. Als nieuw eere-lid der F. I. P. werd ingeschreven de heer 

J. van Nifterik, te Amsterdam. 

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

Nationale Tentoonstelling 1934. 
Denkt aan het waarborgfonds. Heeft u reeds ingeteekend? 

Niet? Doet het dan alsnog. Maakt uw inzendingen bijtijds 
gereed, ook kleine inzendingen zijn welkom. 

Afdeeling verkoop. 
Daar het mij den laatsten tijd is gebleken, dat de leden

deelnemers aan de afdeeling verkoop de boekjes zeer dikwijls 
langer houden dan staat voorgeschreven, breng ik onder de 
aandacht, dat art. 11 van het reglement voorschrijft, dat zen
dingen niet langer dan 3 dagen behouden mogen worden. Het 
langer behouden bevordert niet den verkoop en het is boven
dien ten zeerste onaangenaam voor de inzenders. 

Directeur verkoop. 
Aan de afdeelings-secretarissen. 

Tweede en laatste herinnering aan het inzenden van jaar
verslag en ledenlijst vóór 1 Maart a.s. 

Nieuwe leden. 
331. Math. Engels, Ambon (Ned.-Indië). 
344. M. A. Mutter, Grisseeweg 14, Batavia, C. (Java). 
345. C. C. Rijksen, p/a B.P.M., Pladjoe bij Palembang (Su

matra). 
349. E. F. baron van Haersolte, Prins Frederiklaan 36, Amers

foort. (L.). 
355. D. van Orde, p/a Kantoor K.P.M., Batavia, C. (Java).-
359. H. C. Scheffer, p/a B.P.M., Pladjoe bij Palembang (Su

matra). 
Aanmeldingen. 

F. E. Ball, koopman. Postbus 64, Rotterdam. (V.L.). 
P. Blom, Eslaan 3, Bussum. 

Adreswijzigingen. 
451. ir. L. M. Vreugde, thans Spruitenboschstraat 14, Haarlem. 
283. dr. G. L. C. la Bastide, thans Spir. fabr. Wates, Modjo-

kerto (Java). 
230. W. J. Liefheid, thans Justitielaan 2, Makassar (Celebes). 
766. C. J. de Lang Evertsen, thans ond. Goenoeng-Majang. 

Djember (Java). 
409. dr. H. Eggenberger, thans Tjepoe (Java). 
519. Th. van Waasdijk, thans p/a Gebeo, Bandoeng (Java). 
614. A. Schuuring, thans Goebeng Podjok 22, Soerabaja 

(Java). 
406. H. L. I. M. Schellart, thans Tjepoe (Java). 
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879. ir. H. E. Lesueur, thans s.f. Tjepper bij Solo (Java). 
552. J. A. Corver, thans Toentangscheweg 75, Salatiga (Java). 
393. L. K. C. Röpcke, thans Timorstraat 42, Nijmegen. 
337. H. Harten, thans Westvlietweg 144, Voorburg. 
870. R. E. P. Maier, thans Bilderdijkstraat 16, Bandoeng 

(Java). 
297. W. Küchlin, thans Halte Mrawan O. L. (Java). 

17. E. Smith, thans P. O. Box 661, Lugano (Zwitserland). 
Overleden. 

241. J. Rodenhuis. 188. P. J. Jonker. 
251. E. Donath. 444. L. van Roosendaal. 

Afgevoerd. 
323. L. A. Leidelmeijer. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Januari-vergadering. Opkomst bevredigend. 

Vier nieuwe leden traden toe. De beeren Keiser en Wittkämper 
herkozen als 2e voorzitter en penningmeester; jaai'verslag van 
penningmeester en secretaris goedgekeurd. De voorzitter be
sprak de bestuursplannen voor de toekomst der afdeeling. De 
heer Van der Meij toonde het eerste deel zijner Europa
verzameling, welke bezichtiging in Februari met het tweede 
deel zal worden vervolgd. Voor belangstellenden zijn steeds 
introducties voor de bijeenkomsten beschikbaar bij den secre
taris K. van Nes, Domselaerstraat 1, Amsterdam. 

Vertegenwoordiger Ned.-Indië. 
Het adres van den heer dr. H. W. Borel is thans „Grand 

Hotel", Lembang bij Bandoeng (Java). 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 29 Januari 
1934, des avonds te 7M uur, in de bovenzaal van de 
„Beurs van Breda", te Breda. 

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering met 
een welkomstwoord tot de 53 aanwezige leden en 4 intro-
ducé's, begroet speciaal de beeren Broeder, mr. Marres, Rien-
stra, die voor het eerst, en de beeren Hendriks, De Jong, 
Theunen en een 9-tal van onze Belgische vrienden, die weder
om onze vergadering bijwonen, memoreert vervolgens het over
lijden van onze leden, de beeren Laurijssen en Donath, welke 
laatste jaren lang keurmeester onzer Vereeniging was en 
wenscht ten slotte allen een gelukkig nieuwjaar. De notulen 
van de vergadering van 18 December 1.1. worden goedgekeurd, 
waarna 6 candidaat-leden als lid worden aangenomen. 

De vorzitter dankt de beeren Blom, Correljé, Francq, Keiser 
en Mutsaers voor de schenking van diverse zegels voor de 
verloting en wenscht den heer Smeulders geluk met diens 
benoeming tot eere-lid van de H. P. V. 

De penningmeester, de heer Wiggers, doet vervolgens reke
ning en verantwoording over het jaar 1933. De heer Quirijnen 
heeft de verschillende bedragen en bescheiden geconroleerd 
en in orde bevonden, zoodat de penningmeester over het jaar 
1933 wordt gedechargeerd en dank gezegd voor het gehouden 
beheer. Daarna volgt het verslag van ondergeteekende en 
van den administrateur der rondzendingen, terwijl de heer 
Jacobs een humoristisch verslag op rijm voorleest. Al deze 
beeren worden door den voorzitter bedankt. 

De bestuursverkiezing heeft tot uitslag, dat de aftredende 
functionarissen, de beeren Wiggers als penningmeester en 
Molenaar als 2e secretaris en hoofd van secties VI-VII, als 
zoodanig worden herkozen. Beiden nemen hun herbenoeming 
aan. 

De voorzitter wenscht den heer Jacobs nog geluk met het 
succes, dat onze Vereeniging op zijn voorstel, om het hoofd
bestuur der P.T.T. te verzoeken de brieven van „Pelikaan" 
en „Postjager" van een aankomststempel te voorzien, had, 
waardoor deze stukken voor de verzamelaars zeer in 
waarde zijn gestegen, en deelt mede, dat hij den Bond heeft 
verzocht te protesteeren tegen het in gebruikte exemplaren 
tegen den vollen prijs beschikbaar stellen van de zegels van 
het Internationale Hof, waardoor de P.T.T. zich opwerpt als 
postzegelhandelaar. 

Mededeeling wordt gedaan, dat het succes met onze poging 

een jeugdafdeeling te stichten tot heden zeer miniem is, even
als met de inrichting van een sectie „luchtpost" bij de rond
zendingen, en wekt de leden op nog eens propaganda te maken 
onder de jeugd en zich op te geven als inzender of ontvanger 
van zendingen met luchtpoststukken. 

Besloten wordt in het waarborgfonds van de Nationale 
Postzegeltentoonstelling te Amsterdam in te schrijven voor 
een bedrag van ƒ 25,—. 

Ingekomen is een schrijven van den heer Maingay, waarin 
hij mededeelt, dat door de F. I. P. een verzoek is gericht tot 
het Postcongres te Caïro, om te besluiten dat de goddelooze 
zegels van Rusland niet in internationaal verkeer toegelaten 
zullen worden en internationaal toe te staan, dat poststukken 
als „papiers d' affaire" mogen worden verzonden; dat Oosten
rijk de wet op de valsche zegels heeft aangenomen en dat tot 
de F. I. P. thans 14 landen zijn toegetreden. 

De heer Vroom vestigt de aandacht op het artikel in het 
Januari-numnier van het Maandblad „Wat is de philatelis
tische waarde van een ongebruikt koerseerend ƒ 5,— zegel 
van Nederland?", verzoekt dit nog eens aandachtig door te 
lezen en stelt voor in de volgende vergadering daarover van 
gedachten te wisselen. De heer Wiggers deelt mede hierover 
reeds een artikeltje gereed te hebben. 

Na rondvraag wordt overgegaan tot de groote verloting 
zonder nieten. Onder 438 leden worden evenzoovele zegels 
verloot. Hier volgen enkele van de hoofdprijzen: 

Nederland, ƒ10 jub. '13, ƒ5 koningin '96, ongebr., 50 cent 
goud '67 (2 maal), 15 cent oranje '64 (2 maal), ƒ2,50 koning 
'72 (2 maal), ƒ 5 jub. '23, 50 cent op ƒ 1 '05; Ned.-Indië, 10 cent 
get. '68, ƒ2,50 '92, ongebr., ƒ2,50 Java-opdruk, ƒ2.50 Dienst 
(blauwzwart); Curagao, ƒ2,50 koning '73 (2 maal), ƒ1,50 op 
ƒ2,50 N«d. '01, jub.-serie '34 compL; Engeland, £ 1 groen 
(Victoria), £ 1 zwart Postcongres '29, enz., enz. 

Daarna wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 
J. C. G. V. d. B. 

Nieuwe leden. 
142. (S.E.NK.). J. F. van Abbe, Bilderdijklaan 3, Eindhoven, 

giro 8146. (VI). 
297. (S.E.Z.BE.). J. J. van Hoogstraten, Baronielaan 152, 

Breda, giro 165286. (II). 
315. (S.E.NK.). W. J. Mulder-Veldhuijsen, Bolwerk Noord 29, 

Bergen-op-Zoom, giro 170379. (III) . 
388. (S.E.Z.NK.). J. Pieterse, Van Slingelandtstraat 147, Den 

Haag, giro 137121. (V). 
97. (E.). B. van Praag, Kievitstraat 95, Antwerpen. 

445. (S.E.NK.). J. D. Dibbits Rienstra, Baronielaan 197, 
Breda, giro 65732. (II). 

Candidaat-leden. 
J. Broeder, vertegenwoordiger, Spoorlaan 70, Tilburg. (Voor

gedragen door J. Molenaar, Breda). 
H. S. C. Huijsman, oogarts, Loskade P 264, Middelburg. 

(Eigen aangifte). 
N.V. Postzegel-Centrale, Coolsingel 63, postbus 876, Rotter

dam. (Eigen aangifte). 
K. van der Steen, technisch employé B.P.M., p /a N. J. Heze, 

Emmastad 131, Curagao. (Voorgedragen door het secre
tariaat) . 

M. J. Smit, directeur Coöp. Beetwortelsuikerfabriek, Zuid-
haven 5, Zevenbergen. (Voorgedragen door J. D. Dibbits 
Rienstra, Breda). 

Overleden. 
15. Ch. J. R. M. Laurijssen, Breda. (II). 

Bedankt (met 31 December 1933). 
84. Josef Becker, Wien. 

Adreswijzigingen. 
138. J. N. Optendrees, thans Prinsessestraat 39, Paramaribo 

(Suriname). 
181. Joh. Romeijn, thans De Savornin Lohmanlaan 40, Rot

terdam. (V). 
27. J. van der Schoot, thans Hasselaersplein 9, Haarlem. 

(VII). 
135. Fr. Sleegers, thans Bodenplein 34, Rumpen, L. (VI). 
55. E. Slik, thans Soestdijkscheweg 93 Noord, Bilthoven. (IV). 
42. H. J. J. van Seventer, thans Visschersdijk 103, Rotter

dam. (V). 
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Rekening der Postzegelvereeniging „ B R E D A " over 1933. 

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

1. Contr ibutie van 418 — 4 = 414 leden 
ä f 4,— 

2. Contr ibutie en ent ree van in 1933 aan
genomen leden 

3. 10 % van het verkochte in de rond-
zendingen 

4. Verkochte nummers tempel t jes . . . 
5. Spaarbankboekje 
6. Crediet van den Nederlandschen Bond 

van Vereenigingen van Postzegelver
zamelaa r s (Phi la te l i s tendag en Ten
toonstel l ing) 

7. Onvoorziene on tvangs ten 
8. Ui t reservefonds 
9. Nadeel ig saldo over 1933 

Totaa l der O n t v a n g s t e n 

Begroot , Werkelijk 
bedrag bedrag 

f 1656,— f 1628,— 

„ 100,— „ 142,— 

„ 500,— „ 503,56 
„ 10.— „ 14,40 
„ 632,83 „ 632,83 

150,-
100,-

f 3148,83 

Bezi t t ingen. 
Spaarbankboekje 
Spaarbankboekje (Reservefonds) . . . 
Nagezien en accoord bevonden 29 J a n u a r i 1934. 

De commissie van onderzoek: 
(get . ) A. C. Q U I R I J N E N , rappor teur . 

150,— 
100,=') 
210,— 
219.31 

f 3600,10 

14,05 
91,91 

1. Nadeelig saldo over 1932 
2. Kosten van het vereenig ings-orgaan 

na af t r . opbrengs t adver tent iën, enz. 
3. Kosten l idmaatschap van den Neder

landschen Bond van Vereenigingen v. 
Pos tzegelverzamelaars (418 X / 0,35) 

4. Kosten van drukwerken, por te 
feuilles, enz 

5. Kosten van nummerstempeldoosjes . 
6. Por t i en bureaubehoef ten secre tar is . 
7. idem admin i s t ra teur . . . 
8. idem penningmees ter . . . 
9. idem sectiehoofden . . . . 

10. idem bibliothecaris . . . . 
11. Zaalhuur van het vergader lokaal . . 
12. Kosten van elf maandelijksche verlo

t ingen 
13. Kosten der jaarl i jksche algenïeene 

verlot ing in J a n u a r i 1933 
14. Assurant ie-premie 
15. Kosten van afgevaardigden n a a r de 

Bondsvergader ingen 
16. Twin t igs te jaarl i jksche bijdrage a a n 

het reservefonds. (Beslui t van 5 Mei 
1913) 

17. Kosten der bibliotheek 
18. Garant ie boek Vellinga 
19. Kosten der feestelijkheden ter gele

genheid van he t 40-jarig bes taan der 
Vereeniging 

20. Onvoorziene u i tgaven 
21. Vermoedelijk voordeelig saldo . . . 
22. Schenking aan he t Maandblad . . . 

Totaa l der U i t g a v e n . 

Begroot 
bedrag 

f 250,— 

„ 700,— 

„ 146,30 

„ 100,— 
1 — 

„ 100,— 
„ 40,— 
„ 1 5 , -
„ 200,— 
„ 5 , -
„ 20,— 

„ 55,— 

„ 400,— 
„ 20,— 

„ 15,— 

5 0 , -
5 , -

100,— 

750,— 
51,53 

125,— 

Werkelijk 
bedrag 

f 3148,83 

f 297,85 

821,85 
« 

151,90 

94,10 

70^5 
30,01 
14,63 

159,47 

20^50 

55,63 

400,— 
19,10 

50,— 
3,43 

100,— 

753,60 
347,18 

210^0 
f 3600,10 

*) Hieronder is opgenomen de schenking van de U. Ph. V. 

Aldus opgemaak t 31 December 1933. 
De penningmeester , 

J . W. WIGGERS. 

Mededeeling. 
Bij he t sec re ta r i aa t zijn verkr i jgbaar de nieuwe in terna t io

nale insignes. F ranco toezending volgt na beta l ing van ƒ 0,31 
op pos t rekening 100318 van J. C. G. van den Bei-g, te Breda, 
waarby men gelieve op te geven of een insigne op knoop of 
op speld gewenscht wordt . 

Vergader ing . 
Ledenvergader ing op Maandag 26 Feb rua r i 1934, des avonds 

te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda 
( ingang St . J a n s t r a a t ) . 

Ver. van Postzegelverz. „Hollandia", te Amsterdam. 
Secr.: J . A. K A S T E I N , Koninginneweg 200, Amste rdam, Z 

KORT VERSLAG der a lgemeene vergader ing op Za te rdag 
27 J a n u a r i 1934. 

E r zün 46 aanwezigen. De voorz i t te r heet speciaal welkom 
mevrouw Van der Hoeven-Kok en de beeren Koldeweij, 
Schrikkel, Zep en dr. Vredenduin, wenscht allen nog he t beste 
in 1934 en hoopt op onderl inge goede vers tandhouding t u s -
schen alle Neder landsche vereenigingen. De notulen van de 

December-vergadering worden hierna goedgekeurd. Een dank
betuiging is on tvangen van de Nat ionale Postzegel Tentoon
stelling voor de toezegging van een medaille. Vervolgens 
wordt voorgelezen een zeer ui tvoer ig schrijven van ons lid 
van verdienste Sitsen over onnoodige ui tgif ten. Men blijkt 
het hiermede nie t geheel eens te zijn; wij willen vrij blijven 
in de keus w a t we willen verzamelen. Bijzondere actie moet 
van den Bond en de F . I. P . u i tgaan , niet van „Hollandia". 
De voorzi t ter is m e t den secretar is n a a r de huldiging van de 
„Pe l ikaan"-bemanning gewees t en heeft elk het zilveren 
Bondsinsigne overhandigd. N a a r aanleiding van zijn daa r ge
houden speech behandelt hij nu zeer ui tvoerig het briefver-
voer in en naa r Indië van de oudste tijden af to t heden. Hier
na deelt de voorzi t ter mede, da t de minder aangename ver
s tandhouding en bespreking, vooral van een bepaalde zijde, 
hem van opinie hebben doen veranderen om de eers tkomende 
vergader ing van den Raad van Beheer nog bij te wonen. Hij 
is he t met den tegenwoordigen g a n g van zaken in het geheel 
niet eens. Wel wordt de lijst der phi latel is tenloket ten regel
ma t ig opgenomen, m a a r de zwartelij st, die van veel meer 
belang is, slechts sporadisch. He t blijkt, da t de vergader ing 
het met deze opva t t ing eens is. De heer Van P r a a g m e r k t op, 
da t de zegels ten behoeve van he t In ternat ionale Hof van 
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Justitie eerst zijn afgestempeld en daarna voorzien zijn van 
den opdruk! De voorzitter deelt mede, dat de Bond reeds 
heeft geprotesteerd, daar een dergelijke handelwijze niet door 
den beugel kan. Gedurende de pauze laat de heer Van der 
Hurk zijn tentoonstellingszegels zien, waarvoor de voorzitter 
hem na afloop dank zegt. Na de veiling van 20 kavels en een 
verloting van 20 prijzen, sluit de voorzitter tegen half elf 
de vergadering. , W. G. Z. 

Adresveranderingen. 
D. Visser, Prins Hendrikkade 186 I, Amsterdam, C. 

*dr. J. A. Lente, Terborchstraat 13, Zwolle. 
Afgevoerd als lid. 

M. van de Werke, Rotterdam (te vervangen door N.V. Post
zegelcentrale, Coolsingel 63, Rotterdam). 

Candidaatlid. 
C. L. A. de Boer, Juliana van Stolberglaan 34r, Den Haag. 

(Voorgesteld door K. M. van der Zee). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 17 Februari 1934, des 
avonds te 8 uur, in café „Parkzicht", Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 24 Februari 1934, des avonds 
te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amster
dam. 

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

VERSLAG der vergadering van Dinsdag 30 Januari 1934. in 
Hotel de 1' Europe, Vreeburg, Utrecht. 

Aanwezig 40 leden en 3 introducé's. De voorzitter is ver
hinderd deze vergadering te leiden. Mitsdien treedt de vice
voorzitter, de heer G. J. Baljet, in diens plaats. De voor
zitter heeft de vergadering schriftelijk zijn goede wenschen 
doen toekomen voor 1934, waarin hij tevens de U. Ph. V. 
welkom heet in haar nieuwe vergaderzaal. De notulen worden 
na voorlezing goedgekeurd. 

Bij de behandeling der ingekomen stukken blijkt, dat de 
inspecteur der P.T.T. te 'sHertogenbosch de klacht betref
fende verminking van een volledige serie kinderzegels 1934 
door te zware afstempeling aan het stationspostkantoor te 
Breda, gegrond heeft bevonden. Genoemde inspecteur deed 
den benadeelde een keurig afgestempelde nieuwe serie ter 
schadeloosstelling toekomen, welk loffelijk gebaar door de 
U. Ph. V. in het algemeen en door den benadeelde in het bij
zonder ten hoogste is gewaardeerd. De voorzitter heeft den 
directeur der P.T.T. te Utrecht hulde en dank gebracht voor 
de bezorging van de „Pelikaan"post op oudejaarsdag (Zon
dag). Genoemde directeur heeft deswege aan de U. Ph. V. 
zijn dank betuigd. 

Wederom verblijdden 4 leden de Vereeniging met schen
kingen voor de algemeene verloting. Met waardeering nam de 
vergadering kennis van de mededeeling, dat het Utrechtsch 
Nieuwsblad weer een postzegelrubriek heeft geopend, welke 
Dinsdags om de veertien dagen in dat blad verschijnt. Deze 
rubriek wordt door een zijner eigen redacteuren (lid der 
U. Ph. V.) verzorgd. De heer Van Gittert stelt aan het be
stuur — onder gesloten couvert — een puzzle ter hand, be
stemd voor de eerstvolgende vergadering. 

De vergadering spreekt haar volle vertrouwen uit in het 
beleid der hoofdredactie en administratie van het Maandblad. 
Zonder twijfel heeft de hoofdredactie gegronde redenen gehad 
■— ondanks tijdig en uitdrukkelijk verzoek van het Bonds
bestuur — de zwartelij st niet in het Januarinummer van het 
Maandblad af te drukken. Met belangstelling ziet zij een 
nadere verklaring dezer handelviajze van de hoofdredactie ter 
zake tegemoet. 

De aan de Vereeniging geschonken vliegbrief uit Indië van 
den heer Lammers wordt geveild en brengt ƒ 1,10 ten bate 
der Vereeniging op. 

De 4 geballoteerde nieuwe leden der Vereeniging worden 
met algemeene stemmen tot lid aangenomen. 

Voor den landen wedstrijd Luxemburg waren 2 inzendingen, 

n.1. van de beeren Cortenbach en Kaub. De inzending van 
eerstgenoemde mocht de hoogste onderscheiding ontvangen. 

Twee leden, de beeren Cortenbach en Werff, hadden beiden 
in hun verzameling het door den heer Van der Woude in zjjn 
opgegeven puzzle bedoeld zegel. De prüs, een blokje van vier 
verrekeningszegels 11 op 22:!4 c , werd nu onder hen verdeeld. 

Met groote instemming van de vergadering werd de heer 
Van der Woude gehandhaafd als lid der commissie tot be
oordeeling van de landenwedstrijden. Er bestond n.1. de be
paling, dat slechts één bestuurslid deel daarvan mocht uit
maken en nu was hij, na zijn verkiezing tot sectiehoofd, het 
tweede bestuurslid, dat deel uitmaakte van de commissie. 

Na de verloting en rondvraag werd de vergadering ge
sloten. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
dr. H. Hondelink, Burg. Reigerstraat 84, Utrecht. 
mevr. G. Noordhof f-Vogel, Agnes van Leeuwenberghstraat 

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

Ballotage. 
mevr. Rombouts-Weissenborn, Dallaan 4, Baarn. 
E. Gerritsen, Willem van Noortstraat 39, Utrecht. 

Adreswijzigingen. 
J. A. Lammers wordt S. O. Winongan, Pasoeroean (Java) 
J. van der Schoot wordt Hasselaersplein 9, Haarlem. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 20 Februari 1934, des 

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

Ledenvergadering op Dinsdag 27 Februari 1934, des avonds 
te 8 uur, in hotel De 1' Europe, Vreeburg, Utrecht. 

Agenda. 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 
4. Ballotage. 5. Puzzle van den heer Van Gittert. 6. Verloting. 
7. Landenwedstrijd (jubileumserie Nederland 1913, ongebruikt 
of gebruikt). 8. Veiling. 9. Rondvraag en eventueele veiling. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 25 Januari 1934, des avonds te 8>^ uur, in café „The 
Corner", Den Haag. 

Er is een groot getal leden opgekomen, meer dan 50, en dit 
stemt tot groote dankbaarheid, daar het bewijst, dat de al te 
veel besproken malaise nog geen intrede in ons vereenigings-
leven heeft gedaan en de H. P. V. steeds groeiende blijft. 
Waar het de eerste vergadering is in het nieuwe jaar, wijdt 
de voorzitter aan dit feit enkele woorden, waarna overgegaan 
wordt tot het voorlezen der notulen, welke onveranderd goed
gekeurd worden. 

De ingekomen stukken worden dan afgedaan en langen tijd 
wordt er over een interne aangelegenheid gedaan, zóó lang, 
dat er voor de traditioneele veiling geen tijd meer is, ge
lukkig echter wel voor de verloting. 

Op een laat uur sloot de voorzitter deze zeer geanimeerde 
vergadering. A. S. jr. 

Candidaat-leden. 
P. van Waasbergen, Voorstraat 246, Nieuw-Beijerland. 
G. Gramberg, Duncklerstraat 14, Den Haag. 
J. Hessels, Balistraat 21, Den Haag. 

Bedankt als lid (per 31 December a.p.). 
ir. J. Vrins, Wassenaar. 
G. B. H. von Hombracht, Sleedoornstraat, Den Haag. 
E. P. Swarte, Rotterdam. 

Adresverandering. ' 
H. Hanekamp wordt Overtoom 239, Amsterdam, W. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 22 Februari 1934, des avonds te 

8% uur, in café „The Corner", Anna Pauwlownastraat, Den 
Haag. 
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Opening. Notulen. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 
Ballotage nieuwe leden. Veiling. Rondvraag. Verloting. 
Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 24 Ja
nuari 1934, in het „Gouden Hoofd", 's-Gravenhage. 

Aanwezig 57 leden. Daar de voorzitter, de heer C. J. 
Reijerse, verhinderd is, presideert de heer Van Leijden. Hij 
spreekt den nieuwjaarswensch ui voor de leden en hun be
trekkingen en verzoekt de overleden leden, de beeren mr. dr. 
N. G. Veldhoen, Voorburg, en F. R. van Dam, Zwolle, met op
staan te herdenken. 

Zegels voor de jaarlijksche verloting zijn ontvangen van de 
heeren H. Haussen, Maastricht; voor de gewone verloting van 
de heeren Taenzer, Scharrenburg, Verhoeff en Van den 
Houwen, en falsificaten van den heer Verhoeff; van den heer 
Rootlieb enkele boekwerken en catalogi. Ter rondgang zijn 
aanwezig de tijdschriften der bibliotheek en een paar zeer 
interessante „Pelikaan"-brieven van den heer Lorang. 

Ontvangen is het versalg de afeeing Dordrecht. Een zeer 
opgewekt en gunstig verslag. Het ging in 1933 dan ook al 
maar vooruit: het aantal leden van 40 op 52 plus één jeugd
lid, het vergaderingbezoek van gemiddeld 25 op 34. De heeren 
Van der Mark en Teunisse werden als bestuursleden herkozen. 
Het aantal prijzen voor de maandelijksche verloting werd uit
gebreid tot 30 per avond. De heeren Van der Mark en Rou-
venhorst vertegenwoordigden de afdeeling op de jaarver
gadering in Den Haag. Ook de financieele resultaten zijn zeer 
bevredigend met een stijgend batig saldo. 

De notulen der vorige vergadering worden vei*volgens goed
gekeurd. Bij de besuursverkiezing wordt bij enkele candidaat-
stelling de heer Wiederholt als commissaris verkozen ver-
klaad, terwijl tevens besloten wordt den bibliothecaris D. O. 
Kirchner als commissaris in het bestuur te doen plaatsnemen. 
De ledenverkiezing levert 51 stemmen vóór, 5 blanco en 1 van 
onwaarde. 

Hierna volgt de verloting, waarbij de Ie prijs den heer 
Servaas Smits ten deel valt. De veiling heeft een gewoon 
verloop. 

BiJ de rondvraag wijst de heer Kirchner in verband met 
het verslag in het Maandblad (pag. IX) van de Ligue Inter
nationale Aérophilatélique op een artikel in „Die Postmarke", 
blz. 6 en 7: „Der Unfug der österreichische Raquetenpost", 
dat er niet veel goeds van overlaat. 

De voorzitter sluit na dankzegging voor de flinke opkomst 
de vergadering. J. N. H. v. R. 

Begrooting 1934. 
O n t v a n g s t e n . 

Contributies f 1300,-
Entrée's - 26,-
Veilingen - 24,-
Comm. rondzend - 380,-
Intrest - 110,-

U i t g a v e n . 
Assurantie ƒ 44,33 
Maandblad - 1150,— 
Zaalhuur - 72,— 
Onkosten - 200,— 
Verlotingen - 315,— 
Voordeelig saldo - 58,67 

ƒ 1840,- ƒ 1840,— 
Nieuwe leden. 

185. J. J. A. Weber, Heemskerckstraat 22, Den Haag. 
462. M. J. A. M. Jansen, Paulus Potterstraat 6, Amsterdam, Z. 

Blijft lid. 
624. H. N. Zaalberg, Heemskerckstraat la, Den Haag. 

Overleden. 
606. G. P. M. van Ree, Leiden. 

Candidaat-leden. 
mevr. wed. C. J. In 't Velt-Kramers, Vivienstraat 11, Den 

Haag. (Voorgesteld door S. D. Kramers), 
mevr. R. E. Hammes-Wagner, Breedestraat 158, Hees bij 

Nijmegen. (Voorgesteld door D. Sängers). 

J. W. Trip, Batjan, Molukken (N.-L). (Voorgesteld door 
C. J. H. Rootlieb en D. O. Kirchner). 

G. E. Gravenhorst, St. Stephanusstraat 9, Nijmegen. (Voor
gesteld door D. Sängers en P. Veen). 

G. H. Plattel (oud-lid). Groenestraat 115, Nijmegen. (Voor
gesteld door D. Sängers en P. Veen). 

J. Keijzer, Perenstraat 200, Den Haag. (Eigen aangifte). 
H. F. Oldendorff, Lomanstraat 4, Amsterdam, Z. (Eigen aan

gifte). 
G. Sevestre, Anna van Buerenstraat 7, Den Haag (Voor

gesteld door F. A. Scharrenburg). 
D. Th. van der Schalie, Louise de Colignystraat 43, Den Haag. 

(Oud-lid). (Voorgesteld door W. C. Eijckelhof). 
H. Pieters, Van Lansbergestraat 132, Den Haag. (Voorgesteld 

door W. C. Eijckelhof). 
Nieuw nummer. 

D. 482. A. Smit, Dordrecht. 
119. R. van der Mei, Apeldoornschelaan 129, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
252. J. J. M. de Bont, van Nijmegen naar Obrechtstraat 283, 

Den Haag. 
540. A. van Deursen, Franklinstraat 98, Den Haag. 
268. J. van Meel, Dordtschestraat 3, Den Haag. 
154. W. Smit, Van Lansbergenstraat 142, Den Haag. 
460. P. H. Kwadijk, Vlierboomstraat 201, Den Haag. 
586. F. van Cleef, van Madioen naar p/a Fam. Van Brouwers

haven, Emmastraat 9, Rijswijk (Z.-H.). 
427. C. W. M. Roskes, Turnstraat 26, Breda. 
254. W. van Genderen, Tooropstraat 49, Nijmegen. 
130. G. L. Varin, Haarlemmerstraat 31h, Amsterdam, W. 

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

op Woensdag 28 Februari 1934 (steeds den 4en Woensdag der 
maand), in het „Gouden Hoofd", Den Haag. 

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

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

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

Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: H. 
Dercx, Westwal 30b, Goes), den 3en Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den 2en Maandag der 
maand: 734 uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 31 Ja
nuari 1934, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 19 leden. Wegens afwezigheid van den voorzitter 
en van den penningmeester wordt de vergadering tegen half 
negen door den secretaris geopend, die de aanwezigen harte
lijk welkom heet, in het bijzonder den heer Peters, die heden 
avond voor het eerst ter vergadering aanwezig is. De notulen 
van de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 
Hierna volgt mededeeling van eenige ingekomen stukken, o.a. 
een schrijven van den directeur van het postkantoor alhier, 
waarin wordt medegedeeld, dat in den vervolge alle koloniale 
zegels aan het philatelistenloket zullen worden verkrijgbaar 
gesteld. 

Het candidaat-lid J. L. van Triebt wordt hierna als lid der 
Vereeniging aangenomen. Het hoofd van de rondzendingen 
deelt mede, dat in één sectie een proef wordt genomen met 
een vel kunstleer voor het inpakken van de boekjes. Een re
sultaat hieromtrent kan nog niet worden medegedeeld. Van 
de geboden gelegenheid tot het collectief bestellen van de 
zegels van het Permanente Hof van Internationale Justitie 
werd door de aanwezigen een druk gebruik gemaakt. Nadat 
hierna de gebruikelijke maandelij ksche verloting onder de 
aanwezigen heeft plaats gehad, sluit de voorzitter de ver
gadering. C. R. 
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Nieuw lid. 
100. J . L. van Tricht , Vondellaan 1, Arnhem. 

Rectificatie. 
De vermelding in he t vor ig Maandblad van he t candidaat -

lid J. Pe te r s berus t op een vergiss ing. 
Vergader ing . 

Ledenvergader ing op Woensdag 28 Feb rua r i 1934, des 
avonclo te 8 uur, in „Nat iona l" , te Arnhem. 

Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secr.: H. W E I J E N B E R G H , Oranje -Nassau laan 26, Overveen. 

Z E E R KORT VERSLAG van de ledenvergader ing op Vrijdag 
26 J a n u a r i 1934. 

Aangevangen wordt met de veiling van he t r e s t an t kave
lingen der vorige ve rgader ing , w a a r v a n 20 s tuks overgaan 
op een anderen e igenaar voor plm. ƒ 15. Met de daarop vol
gende algemeene ver lot ing winnen 15 leden een pri js ; de niet 
t e r ve rgader ing u i tgere ik te prijzen worden den gelukkigen 
in Feb rua r i 1934 toegezonden. 

Enkele der ru im 30 aanwezigen maken gebruik van de 
rondvraag , welke gevolgd wordt door de gebruikelijke m a a n -
delijksche ver lot ing. H. W. 

Bedankt als lid (met 1 M a a r t 1934). 
9. E. Vel tman jr., Bloemendaal. 

158. M. J . Dollée, Den H a a g . 
188. J . Zemel, Heemstede . 

Voorgesteld als lid. 
J. van Nes, Koepelweg 8a, Noordwijk aan Zee. (Voorgesteld 

door D. W. van W a a r d ) . 
J . van der Schoot, Hasselaerple in 9, Haar l em. 

Adreswijzigingen. 
77. J . F . Cramer jr . wordt N. Groenmark t 15 rood ( inw.) , 

Haa r l em. 
187. F . H. Proper wordt Spa renbe rgs t r aa t 30, Haar l em. 
147. jh r . F . J . van Humalda van Eijsinga wordt Saxen Weimar-

laan 30, Ams te rdam, Z. 
Het adres van den commissar is van toezicht, den heer P . 

Enge lenberg (lid 43), word t me t ingang van 1 M a a r t 1934 
Van Kinsbe rgens t r aa t 1, hoek Pijlslaan, Haar l em. 

Vergader ing . 
Ledenvergader ing op Vrijdag 23 Feb rua r i 1934, des avonds 

te 8 uur precies, in het gebouw van den Haar lemschen Kegel
bond, Tempel ie r s s t raa t 35, Haar l em. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secre ta r i s : A. C. S IETINGA, G r a t a m a s t r a a t 23, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergader ing van Maandag 22 J a 
nuar i 1934, in r e s t a u r a n t Suisse, te Groningen. 

Aanwezig 27 leden en 1 introducé. He t vers lag van de 
vorige ve rgader ing wordt gelezen en goedgekeurd. Eenige 
ingekomen s tukken worden behandeld, w a a r n a eenige mede-
deelingen van he t bes tuur . Tot kasnazieners worden de beeren 
Jonker en Slager benoemd. Vervolgens brengen de secre tar is , 
de commissar is van het rondzendverkeer en de penningmees
te r hun vers lagen over 1933 ui t . He t blijkt, da t n ie t tegen
s taande de crisis het ledental nog is vooruit gegaan . De voor
z i t t e r bedankt deze en de andere funct ionarissen voor de 
verr ichte werkzaamheden. Ook de vorige secre tar is heeft een 
woord van flank in on tvangs t te nemen. Dan wordt een ver
loting van eenige mooie zegels gehouden, w a a r n a de be-
s tuursverk iez ing aan de orde komt. Aan de beur t van af t reden 
zijn de beeren Bakker en Van der Warf . Beiden zijn direct 
herkiesbaar . De heer Bakker heeft echter medegedeeld ook 
in de toekomst voor een bestuursfunct ie weinig tijd t e hebben, 
waarom bovendien nog de heer Cleij wordt candidaat gesteld. 
Na s temming blijkt, da t de heer Van der Warf is herkozen en 
de heer Cleij gekozen. De voorzi t ter r icht een hartel i jk woord 

to t beide beeren, terwijl hij tevens den heer Bakker , die niet 
aanwezig is, dank zegt voor al he tgeen deze als bestuursli( 
in he t be lang van de Vereeniging heeft gedaan . 

Bij de thans volgende bal lotage wordt de heer Kamstra 
m e t a lgemeene s temmen als lid aangenomen. N a de rond
v r a a g wordt de vergader ing , w a t het officieele gedeelte be
tref t , te ongeveer 10.15 uur gesloten. A. C. S. 

Nieuw lid. 
111. H. K a m s t r a , J . C. Kapte i jn laan 15b, Groningen. 

Candidaat- leden. 
M. Sijtsma, J . C. Kapte i jn laan 47a, Groningen. 
R. Boekema, directeur Pos tzegelcent ra le N.V., Ro t te rdam. 

Mededeeling. 
De sectiehoofden verzoeken dr ingend bij het doorzenden 

van de portefeuilles de cont ro lekaar t op t e zenden. 

Vergader ing . 
Ledenvergader ing op Maandag 26 Feb rua r i 1934, des avonds 

te 8.30 uur, in r e s t a u r a n t Suisse, t e Groningen. 
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J a n u a r i 1934, in de bovenzaal van Taverne Rut ten , Vrijt- ?^S'' 

Philatel.-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht 
Secre ta r i s : J . H E R M A N S , Alex. B a t t a l a a n 20, Maast r icht 

KORT VERSLAG van de j aa rve rgade r ing op Maandag 22 

hof, Maas t r i ch t . 
Den voorzi t ter , die voor 31 leden de ve rgader ing opent, doet 

he t genoegen onder de aanwezigen weder oude gezichten te 
zien. De notulen van de vorige ve rgader ing worden gearres
teerd . De heer De Plönnies kr i jgt he t woord en is e r g ver
heugd, da t onze zeer eminente voorzi t ter op zijn besluit, om af 
te t reden, is t e ruggekomen. Spreker prijst me t zeer veel waar-
deerende woorden he t goede beleid van den voorzi t ter . Verder 
doet de heer De Plönnies namens de kascommissie verslag 
en deelt mede, da t de admin i s t r a t i e van den penningmeester 
schi t terend in orde is bevonden. Den penningmees te r wordt 
décharge verleend. Vervolgens lezen secre tar is en commis
sar i s -penningmees te r de j aa rve r s l agen voor, waa ru i t de voor 
naams te punten zijn, da t het ledental in het afgeloopen jaar 
een weinig is teruggeloopen, e r een ba t ig saldo is en het 
nieuwe ve reen ig ings jaa r met gerus the id kan worden tegemoet 
gezien. Beide funct ionarissen worden bedankt voor hetgeen 
zij in he t be lang van de Vereeniging hebben gedaan . Bij het 
kiezen van voorz i t te r en secre tar is wordt er van alle kanten 
op aangedrongen , da t beide af t redenden moeten blijven; ziJ 
worden bij acclamat ie herkozen. De voorzi t ter dank t mede 
namens den secre tar i s voor het ver t rouwen in hen gesteld 

Ons lid, de heer Van Brink, hoofdredacteur van he t Maand
blad, zegt toe een lezing te zullen houden op 5 M a a r t a.s. met 
het onderwerp : „He t on t s t aan der postzegels" , gevolgd door 
„Humor en sa t i re in de philatel ie" . Op voorstel van den heer 
Van Nijnat ten zullen de zuser-vereenigingen van Heerlen, Ge 
leen en Brunssum worden ui tgenoodigd. 

De candidaat- leden, de beeren Burge r s en Vogels, die reeds 
lid van andere vereenigingen waren , worden zonder ballotage 
als lid aangenomen. 

N a d a t nog enkele minder belangri jke zaken zijn afge
handeld, word t overgegaan to t de jaarl i jksche ver lot ing. De 
commissie, die zich me t he t gereedmaken van de prijzen heeft 
belast , wordt door den voorzi t ter vriendelijk bedankt . De 
vergader ing , welke zeer geanimeerd is, word t nog geruimen 
tijd in p re t t i ge s t emming voor tgezet . J . H. 

Nieuwe leden. 
16. C. Vogels, Lage Kanaaldijk, Maas t r ich t . 
17. W. C. L. Burge r s , Luikerweg 1, Maas t r ich t . 
43. H e t l idmaatschap van M. van de Werke is overgeschreven 

op R. Boekema, Coolsingel 63, Ro t t e rdam. 
Bedankt . 

38. W. de Ras , Maas t r ich t . 

G. Hack, 
Candidaat- l id. 

Wol f s t r aa t 10, Maas t r ich t . 
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liet Adreswijziging. 
^''' 06. F. Sleegers, t hans Bodenplein 34, Rumpen (L . ) . 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 19 F e b r u a r i 1934, vergader ing . 
Maandag 5 M a a r t 1934, vergader ing en lezing van den heer 

l'̂ an Brink. 
Maandag 19 M a a r t 1934, beurs . 

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: J . G. J . POLLING, Cronjés t raa t 4, Den Helder. 

iORT VERSLAG der vergader ing , gehouden op Vrijdag 26 
J a n u a r i 1934, in de zaal van den heer Van Weelde, 
Koningsplein, Den Helder. 

len Te ru im half negen opent de voorzi t te r met een kor t woord 
fan welkom de vergader ing . Hij wenscht alle leden een ge
ukkig 1934 toe. Tevens breng t hij de „Pel ikaan"vlucht t e r 
;prake en breng t den secre tar is hartel i jk dank voor zijn 

■"*' irbeid inzake de brieven van deze vlucht, alsook den heer 
Dijkstra, da t deze op zoo ui ts tekende wijze voor de re tour
lost heeft gezorgd. De secre tar i s kri jgt gelegenheid to t voor
ezmg der notulen, welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Van mevi'ouw A. Buhse zijn in dank ontvangen Zwitsersche 
^ro Juventutezegels . De secre tar i s breng t hierna vers lag u i t 
Dver de werkzaamheden van het afgeloopen j aa r , waaru i t 
blijkt, dat ook voor ons de crisis niet onges t ra f t is voorbij
gegaan. Wij verloren 16 leden en schreven slechts 5 nieuwe 
leden in, alzoo een verlies van 11, zoodat het ledental op 31 
December 53 bedroeg. Met groote aandach t wordt he t vers lag 
gevolgd, w a a r n a den samenste l ler een hartel i jk applaus ten 
deel valt . Het vers lag wordt vervolgens zonder op of aan
merkingen goedgekeurd. De penningmees te r breng t zijn 
financieel vers lag uit . Hierui t blijkt, dat de vereeniging f inan
cieel nog kerngezond is, hoewel het ba t ig saldo kleiner is dan 
het voorgaande j aa r . Ook dit vers lag wordt met applaus 
goedgekeurd. Uit het vers lag van den admin i s t ra teur blijkt, 
dat ook op den verkoop uit de boekjes de crisis belangrijk 
werkt. Toch was naa r verhouding de verkoop niet slecht te 
noemen. Opgemerk t werd, da t er nogal eens boekjes in de 
rondzending voorkomen, welke zeer duur zijn. Verzocht werd 
deze boekjes eenvoudig te weigeren. Voorgesteld wordt een 
lijst aan te leggen van die landen, waarvoor de leden bij
zondere in teresse hebben, zoodat he t samenstel len van de 
rondzendingen h ie rnaa r kan gebeuren. De secretar is deelt 
mede, dat dit al eens gebeurd is, doch de prakt i jk wijst uit , 
dat dit niet is vol te houden. Ook dit vers lag wordt goed
gekeurd. 

Aan de beur t van af t reden zijn de beeren Quant en Polling 
(voorzitter en sec re ta r i s ) . De heer Poll ing meent, da t de 
proef van den heer Quant ui ts tekend geslaagd is en stel t 
voor dezen heer bij acclamatie te herbenoemen, hetgeen met 
applaus wordt begroet . De secre tar is stel t zich ook weer be
schikbaar; alleen merk t hij op dat hij vrij zeker in den loop 
van het j a a r uit Den Helder g a a t ver t rekken, waarmede men 
dus rekening diejit te houden. Ook deze heer wordt her
benoemd. 

De beeren Dijkstra en Wal te r stellen zich beschikbaar voor 
de commissie t o t nazien der bescheiden van penningmees te r 
en admin is t ra teur Besloten wordt de tentoonstel l ing te houden 
op Zaterdag 3 M a a r t a.s. en hierbij verschil lende autor i te i ten 
uit te noodigen en te t r ach ten h a a r door den burgemees te r 
te laten openen. 

Van de rondvraag wordt door den heer Wal te r gebruik ge
maakt om te spreken over het ledenverlies en de middelen, 
welke aangewend kunnen worden om dit ongedaan te maken; 
als een van de middelen noemt hij ver lag ing der contr ibutie , 
welke, n a a r hij meent , zeer hoog is. De voorzi t ter antwoordt , 
dat het bes tuur deze v r a a g had verwach t en dit pun t in zijn 
vergader ing reeds besproken heeft, m a a r to t geen definitief 
besluit is kunnen komen. De heer Wal te r zit echter in de kas
commissie, waardoor hij een speciaal inzicht kan krijgen in 
onze huishouding, zoodat wij in de volgende vergader ingen 
misschien een voors te l t egemoet kunnen zien. Verschillende 
punten to t bezuiniging worden aan de hand gedaan, welke in 
de volgende vergader ing zullen worden besproken. 
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De heer Meijer stel t voor het postpersoneel een dank
betuiging t e zenden voor het bezorgen van de „Pel ikaan"
post ; dit zal gebeuren. 

Te 11 uur slui t ing. J . P 

Overschrijving l idmaatschap. 
M. van de Werke wordt R. Boekema, directeur Postzegel

centrale, Rot te rdam. 

Vergader ing . 
Vergader ing op Vrijdag 23 Februa r i 1934 in de zaal van 

den heer Van Weelde, Koningsplein, Den Helder. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretar is : P. S C H O E N M A K E R S , Schinkels t raa t 99, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergader ing van Maandag 29 Ja 
nuar i 1934. 

De voorzi t ter opent de goed bezochte vergader ing en heet 
de aanwezigen welkom, in het bijzonder den heer Uitenbosch, 
die voor het eers t als lid aanwezig is. De notulen worden 
voorgelezen en goedgekeurd. Uit het j a a rve r s l ag van den 
secretar is blijkt, dat het ledental hetzelfde gebleven is. De 
penningmeester breng t hierna vers lag ui t over het f inan
cieele gedeel te ; he t voordeelig saldo is door hoogere ui tgaven 
iets gedaald. Tot leden van de kascommissie worden aan 
gewezen de beeren Bestebroer en Hüsgen, die op de volgende 
vergader ing vers lag zullen ui tbrengen. De beide aftredende 
bestuursleden, de beeren Closset en Schoenmakers , worden bij 
acclamatie herbenoemd, waarna zij verk la ren de benoeming 
aan te nemen. 

Hierna worden de ingekomen s tukken voorgelezen. Bij de 
rondvraag brengt de voorzi t ter het t ien jar ig bes taan in her 
innering. Op de volgende vergader ing hoopt hij een voorstel 
te kunnen doen, om dan te beslissen hoe dit gevierd zal 
worden. Om het aanwerven van nieuwe leden aan te moe
digen stel t de secretar is voor gedurende 1934 voor de aan
brengers een premie in den vorm van zegels beschikbaar te 
stellen. Dit voorstel wordt aangenomen. Voor ieder nieuw lid 
van wien de contr ibut ie voor één j a a r betaald is, kan de voor
steller voor één gulden gra t i s zegels uit de rondzendingen 
nemen. Tevens verzocht de secretar is in de rondzendboekjes 
steeds het nummers tempel te gebruiken, hetgeen den l aa t s t en 
tijd te wenschen overlaat . Kapelaan Janssen geeft nog een 
prachtser ie zegels cadeau, welke de volgende vergader ing ver
loot zal worden. Hierna heeft de gi'oote jaarl i jksche verlot ing 
onder groote belangstel l ing plaa ts . Bij den wedstrijd Suriname 
nr. 29 kri jgt de heer Bloemen met 50 punten den eersten 
prijs, gevolgd door nr. 2 met 49 punten. Vervolgens slui t ing. 

P. S. 
Nieuwe leden. 

G. van Mameren, E n g e r s t r a a t 4, Treebeek. 
P. van der Scheer, Engerple in 6, Treebeek. 
S. Si tar tz , Koolhofs t raa t 17, Rumpen. 

Overgeschreven l idmaatschap . 
M. van de Werke op R. Boekema, Coolsingel 63, Rot te rdam. 

Vergader ing . 
Vergader ing op Maandag 26 Februa r i 1934, des avonds te 

8 uur, in hotel Du Nord, Sta t ions t raa t , Heerlen. 

Nieuwe PhilatelistenVereeniging, te Groningen. 
Secre tar is : H. STIENSMA, Graaf Adolfs t raa t 90a, Groningen 

Mededeelingen. 
Wederom lid geworden. 

7. Ed. M. Wiersema, Oosterkade 3, Groningen. 
Donateur . 

Th. B. M. Engelkamp, N.Z. Voorburgwal 371, Amste rdam, C 
Bedankt met 31 Januar i 1934. 

16. A. Boelens, E. Thom. ä Thuess inklaan 44a, Groningen. 
25. mej. G. Mulder, Zuiderpark 26, Groningen. 
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et c Candidaat-Ieden. 
J . C. Groenhuijzen, S teen t i l s t r aa t 27a, Groninger!. 
ir. Ch. L. Hanewinckel , S ta r N u m a n s t r a a t 29, Groningen. 

Vergader ing . 
Vergader ing op Donderdag 22 Feb rua r i 1934, des avonds 

te 8'A uur, in ca fé - res tauran t „De Pool", Groote Mark t , 
Groningen. 

Agenda. Opening. Ingekomen s tukken. Notulen. Vers lag 
tentoonstel l ing. Vers lag penningmees teres . In te ressan te ver
lot ing van ingekomen prijzen. 

's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: F . F . G. S C H E E F H A L S , Kempenlands t r . 17, 's-Bosch. 

VERSLAG der jaarl i jksche fees tvergader ing , gehouden in het 
Oranje-hotel te ' s -Hertogenbosch, op Za te rdag 3 Feb rua r i 
1934, des avonds te 8 uur. 

Bij onts tentenis van den voorzi t ter , wegens ongesteldheid, 
werd he t voorz i t te rschap door den heer F r i s sen waargenomen . 
De secre tar is kon door onvoorziene omstandigheden eers t te 
9 uu r t e r ve rgader ing komen, waarop de waarnemend voor
z i t te r besloot de behandeling der agenda , welke aan het feest
p r o g r a m m a zou voorafgaan, te verschuiven to t de volgende 
vergader ing . De waarnemend voorzi t ter opent te 9 u u r met 
een kor te t oesp raak dezen feestavond en hee t de talr i jke 
dames en beeren van ha r t e welkom, w a a r n a hij het woord 
verleent aan den voorzi t ter der feestcommissie, den heer Rade
maker , die omt ren t he t verloop van den avond nog een en 
ander toelicht, waa rop wordt ingezet met een flinken feest-
marsch. De heer Kersemaekers droeg een dichterlijke ont
boezeming voor, waa r in ieder lid min of meer zijn deel k r eeg ; 
da t dit insloeg bewees het l angdur ig applaus . Daa rna werden 
enkele muzieknummers ten gehoore gebracht , afgewisseld 
door ver lot ingen voor dames en beeren. Te 11 uur ving he t 
souper a a n ; allen waren vol lof over de culinaire bekwaam
heden der beeren gebroeders Rademaker . De clou van den 
avond w a s de a lgemeene ver lo t ing zonder nieten, waarvoor 
waardevolle prijzen ter beschikking waren gesteld en die 
voor menige ve r rass ing zorgde. Allen waren met hun prijs 
zeer voldaan. D a a r n a werd de avond verder gesle ten met 
zang en dans. In zijn afscheidswoord dankte de waarnemend 
voorzi t ter de feestcommissie en allen, die to t het wels lagen 
van dezen avond hun medewerking hadden verleend alsook 
hen, die door het a f s t aan van mooie zegels en andere zaken 
de kas voor groote u i tgaven hadden gespaard . De voorzi t ter 
der feestcommissie, daarop he t woord nemend, be t r eu r t da t 
de tijd van scheiden m a a r al te spoedig was aangebroken ; hij 
verheugde zich over de volle tevredenheid der aanwezigen en 
wenschte allen goed thu is en wel te ru s t en ! F . F . G. S. 

Nieuw lid. 
freule Gabrielle Legrel le , Hoeve St. Annaland, Boxtelscheweg, 

Vught . 
Bedankt met 31 December 1933. 

A. G. Duijn. 
B. Mulder. 
M. Vernooijs. 

Vergader ing . 
Ledenvergader ing op Zondag 4 Maar t 1934, des namiddags 

te 3 uur, in hotel Centra l , Mark t 51, ' s -Her togenbosch. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secr.: C. M. H I L G E R D E N A A R , Mierloscheweg 86d, Helmond. 

VERSLAG der j aa rve rgade r ing , gehouden op Maandag 29 
J a n u a r i 1934. 

Als de voorzi t ter , de heer Mulder, de ve rgader ing opent, 
zijn ongeveer alle leden tegenwoordig. Hij heet op deze eers te 
ve rgader ing in 1934 de leden hartel i jk welkom en wenscht 
hun e r hun gezinnen een gelukkig n ieuwjaar . De notulen der 
vorige ve rgader ing worden zonder op- of aanmerk ingen goed
gekeurd. Daa rna worden de ingekomen s tukken behandeld. 

waarbij een aanbieding van Ned.-Indische zegels en een ve 
zoek van de Phi latel is ten-Club Eindhoven, om boekjes vi itie 
onzen rondzenddienst ook in Eindhoven te la ten circuleen 
Aan dit verzoek zal worden voldaan. 

zo 
tter 

De secre tar i s -penningmees ter bracht daa rna de jaarve ;che 
s lagen uit , eers t als seci-etaris, waar in hij het wel en wee T\fa 
het afgeloopen vereenig ings jaar memoreerde. Ui t he t finai ikeli 
cieele gedeelte bleek, dat het ba t ig saldo over 1938, na aftri 
van de kosten van de jaarl i jksche verlot ing, bedroeg ƒ 68,7 
waa rvan ƒ 25,— wordt ges tor t in het reservefonds. De fina 
cieele commissie b rach t daa rna vers lag uit over het boek ja 
1933 bij monde van den heer Schouten, die mededeelde, dat ( 
boeken en bescheiden in orde zijn bevonden. Het hoofd va 
den rondzenddienst gaf daa rna een overzicht over de rotii 
zendingen. He t ba t ig saldo van de rondzendingen voor 
Vereeniging bedraag t ƒ 45,48. 

De voorzi t ter b rach t alsdan in behandeling punt 9 van j 
agenda : Bestuursvoors te l len betreffende wijzigingen van hi id^c 
reglement . De nieuwe on twerp-s ta tu ten en huishoudelijk leg 
lement werden met enkele kleine wijzigingen met algemeen 
s temmen goedgekeurd. 

Alsdan werd de begroot ing voor 1934 ingediend, welkt, i ksc 
onderdeelen eenige wijziging onderging irl verband met é !t b 
i-eglementswijziging, doch het to taa lbedrag werd onveranclei »i h 
aangenomen. 

De voorzi t ter s tel t dan punt 7 aan de orde, n.1. periodiek 
af t reding van 2 bestuursleden. In verband echter met 
reglementswijziging deelt hij mede, da t het bes tuur beslote 
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heeft in zijn geheel af te t reden. De voorzi t ter stel t a lsnu aai )t .f 
de orde het verkiezen van een voorzi t ter . Bij de eers te stem este 
ming verkreeg de heer Thielen 13 van de 19 s temmen, zooda md 
deze is gekozen. De voorzi t ter , de heer Mulder, verzoekt de 
nieuw gekozen voorzi t ter de leiding van het volgend gedeelt ragt 
der ve rgader ing over te nemen, w a a r a a n deze voldoet ei :hill 
daarop de leden dankt voor het in hem gestelde vertrou^ve 
en den scheidenden voorz i t te r voor he t vele, dat hij als voor 
z i t te r voor onze Vereeniging heeft gedaan. 

Thans is aan de orde verkiezing van 4 bestuur.sleden, waai 
toe werden gekozen de beeren Merx, Hi lgerdenaar , Vai 
Schijndel en Theunissen. De voorz i t te r spreekt daa rna eei fede 
dankwoord to t den heer Knol voor het vele werk, da t hij al 
secre tar i s -penningmees ter voor de Vereeniging heeft gedaan 
w a a r n a wordt overgegaan to t de jaarl i jksche ver lot ing. 

Bij de ro n d v raag stelde het lid Van Hoof voor, om in he 
vervolg de vergader ingen om 8 uur te doen aanvangen , waar 
toe besloten werd. 

Na een dankwoord van den voorzi t ter aan de leden \ooi 
de opkomst , wordt de vei 'gadering gesloten. P . v. S 

Mededeelingen. 
De functies zijn door het bes tuur als volgt verdeeld. Ie 

secre tar i s -penningmeester , C. M. Hi lgerdenaar ; hoofd 
den rondzenddienst , A. P . J . Thielen; onder-voorzittei ' , J . M H 
Merkx; 2e secre tar i s , P . van Schijndel; lid, H. J . M. Theu
nissen. 

Leden en dona teurs worden verzocht boekjes woor den rond 
zenddienst in het vervolg te willen inzenden aan het hoofd 
van den rondzenddienst A. P . J . Thielen, K lu i s s t r aa t 3, Hel
mond. Verzoeke toezending van boekjes met Europa-zegels 

Vergader ing . 
Ledenvergader ing op Maandag 26 Feb rua r i 1934, des avonds 

te ACHT uur, in r e s t a u r a n t „De Beurs" , Helmond. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleer, 
Secre ta r i s : P . GIJZEN, D o r p s t r a a t 25, Geleen (L . ) . 
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VERSLAG der vergader ing , gehouden op Zondag 14 Januari 
1934, in hotel Riche, te Geleen. 
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De voorzi t te r opent de ve rgader ing en heet allen welkom y ^ 
in deze eers te ve rgader ing in 1934 me t den gebruikelijkeii ^et 
n ieuwjaarsgroe t , on wenscht alle leden een voorspoed« 
nieuwjaar , met de hoop da t dit voor de leden ook een goedi 
„zege l jaa r" moge wezen. y- ^ 

N a de behandel ing der ingekomen s tukken worden de no p . K 
tulen der vorige ve rgader ing voorgelezen en onverandeii lf ■ K 
goedgekeurd. Alleen worden inl ichtingen gevraagd in verband«. R 



L93 ; FEBRUARI 1934. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. XI 

ve et de kwestie van leden, die meer dan 3 maanden contri-
vi itie achterstallig zijn, hoe hierin gehandeld wordt gedurende 

-ve . zomermaanden, als er geen vergaderingen zijn. De voor-
tter licht toe, dat dan gedui-ende die maanden geen prac-

'w ;che toepassing van dezen maatregel zal plaatsvinden. 
Na de rondvraag wordt overgegaan tot het uitkienen van 

'̂ äi ikele series nieuwe zegels, hetgeen een zeer vlot en uiter-
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ate gezellig verloop had. Hierna sluit de voorzitter de 
irgadering. P. G. 

ERSLAG der vergadering op Zondag 4 Februari 1934, des 
namiddags te 4 uur, in hotel Riche, te Geleen. 

Opening door den voorzitter. Hierna vooi'lezing der notulen, 
elke worden aangehouden. Van de Vereeniging „Zuid-Lim-
u-g" te Maastricht is een uitnoodiging ontvangen tot het 
jwonen van de lezing, welke de heer Van Brink, hoofd-
idacteur van het Maandblad, 5 Maart a.s. aldaar zal houden, 
elke uitnoodiging door verschillende leden met graagte 
erd aangenomen. Door den voorzitter wordt verder in her
nering gebracht, dat de eerstvolgende vergadering de jaar-
ksehe feestvei-gadering is en stelt in verband hiermede voor 
!t benoemen van een kascommissie, ten einde bij het sluiten 

ei UI het jaarlijksche boekjaar de controle over de geldmiddelen 
doen geschieden, zooals dit reglementair is vastgelegd. Als 
sdanig worden benoemd de leden P. Koch en D. Daenen, 
Bij de rondvraag wordt naar voren gebracht een contri

te jtieverlaging, welke na eenige bespreking verlaagd wordt 
t ƒ 4,80 's jaars. Door den heer Daenen wordt nog voor-
esteld, dat het bestuur der Vereeniging, wanneer van Neder-
nd bijzondere zegels (hoofdzakelijk roltanding) worden uit
egeven of bijzondere vluchten worden gehouden, zal zorg 
rasen, dat ieder lid in het bezit ervan komt. Nadat ver-
:hillende standpunten desbetreffend zijn te kennen gegeven, 
ordt dit door het bestuur op zich genomen. Hierna volgt 
en verloting en sluit de voorzitter de vergadering. P. G. 
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Ligue Internationale Aérophilatélique, 
es federlandsche Af deeling: Van Nijenrodestraat 117, Den Haag. 
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Mededeelingen. 
IJsvlucht 1934. Een nieuwe „ijsvlucht" heeft plaats gevon-

en, welke alle Nederlandsche en Koloniale verzamelaars on-
etwijfeld zal hebben doen terugdenken aan de bekende ijs-
eriode van voorjaar 1929, welke hun verzameling zoovele 
istorische documenten verschafte. Na een isolement van bijna 

weken, werd door den schrjjver-vlieger Viruly met een 
..L.M.-vliegtuig, in opdracht der posterijen, een vlucht naar 
et eiland Urk ondernomen op 8 Januari 1.1. Ofschoon het 
liegtuig op de heen- en terugvlucht eenige honderden kilo's 
lost overbracht, zal hier wel heel weinig of niets voor de 
lërophilatelie bjshoriden zijn. Verdere vluchten naar Urk 
rerden aangekondigd, doch vonden niet plaats. 

Belgisch-Kongo. De nieuwe serie luchtpostzegels, nominaal 
r. b. 110,— (ƒ 7,70) kan aan het secretariaat tegen nominaal 
ilus porto besteld worden. 

Nationaal Luchtvaart Fonds. Uit naam der bemanning van 
e „Pelikaan" heeft de heer I. Smirnoff, Ie piloot, ons zijn 
ank betuigd voor de door onze Vereeniging aan de „Pelikaan"-
emanning gebrachte hulde. Tevens verzocht hij ons, onze leden 
p te wekken een bijdrage te storten ten behoeve van het N,a-
ionale Luchtvaart Fonds. Hieraan geven wij gaarne gehoor en 
ertrouwen, dat allen een bijdrage, hoe gering ook, zullen over-
aaken aan het bekende fonds. 

Nieuwe catalogi. Uitsluitend onze leden kunnen de nieuwe 
atalogi tegen de volgende prijzen bestellen: Champion Cata-
ogue H. D. Poste Aérienne ƒ2,70; Standard 1934 Supplement 
^1,90; Field Priced Catalogue of Airmail 1934 ƒ3,50; Martin's 

«Air Transport Label Catalog 1934 ƒ 1 , — ; alles te verhoogen 
'' met porto. 

Nieuwe leden. 
J. W. Mousset, Bussum. 
I). Keiler, Den Haag. 
C. Kars, Rotterdam 

I J- R. A. Schouten, Amsterdam. 

Postzegelveiling No. 59 
12, 13 e n 14 M A A R T 1934, 

telkens des avonds ée 7 uur 30, 
in Hotel „ P O L E N " Rokin 14-16, 

te A M S T E R D A M . 

Deze belangrijke veiling bevat: 
Afd. N E D E R L A N D a KOLONIËN, 
w.o. als U N I C U M bet E E N I G S T beken= 
de exempl., RECHTER ONDERHOEK= 
STUK M E T R A N D E N V A N H E T V E L 
van den 10 Gulden Jubileum 1913. Superbei 
postfrisch stuk! (Zie noot in catalogus 
Korteweg!) 

Afd. E U R O P A met vele pracbtkavels, 
O V E R Z E E met scbaarsche E N G E L -
SCHE en FRANSCHE KOLONIËN. 
Afd. V L I E G P O S T , w.o. de grootste zeld= 
zaamheden, o.a. Origineel gevlogen exem
plaar op brief der R O S S S M I T H 
V L U C H T (Engeland—Australië.) Keur 
Champion. Cat. waarde Fr. 16500,—. Eén 
nog nimmer in Nederland geveilde rariteit! 
Serie der zoo zeldzame M A D R I D - M A -
NILLA=vlucht op origineel gevlogen en
veloppe. Keur Champion. (Cat. w^aarde 
ruim Fr. 8600,—), enz., enz. 

Afd. BOEKJES met zegels. R E S T A N -
TEN, A L B U M S met zegels, enz. Alles 
ongelimiteerd! 

De van origineele foto's voorziene catalogus 
wordt^ na verschijnen^ franco op aanvraag 
toegezonden. 
WfF" Voor volgende veilingen kan steeds 
goed materiaal worden ingezonden. Vlugge, 
contante afwikkeling; bij belangrijke ob= 
jecten wordt op verzoek r e n t e l o o s voor= 
schot verstrekt. D i s c r e t i e v e r z e k e r d ! 
Vraagt de gunstige veilingcondities i 

MAX POOL, 
Veilinghouder sedert 1918. 

70 STEVINSTRAAT - DEN HAAG. 
— Postrekening 61989. 

(38S) 

Telefoon 554629. 

i 
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JADVERTENTIËN.I 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postz. Worden nl*t in betaling gen. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

ZICHTZENDINGEN ™?^--TKor. 
ZOOWEL GEWONE ALS ZELDZAME EXEMPLAREN. 

Bied zeer billijk a a n : Neder land postfrisch, Yver t Nos . 6, 10,43a. 
Telegraaf zegel 25 ct., N o . 7. Portzegel N o . 6 - 5 et, Type IV, gebr., pr , ex, 

. m. r . i ju incncinu^ ROTTERDAM. (389) 

P O S X Z E G E I v N I E U W S , 
35e jg. i 2,— per jaar Proefnummer gratis. 
2 annonces gratis. i50versch. Nederland f 1.25, 
Goudsche Glazen f 0,25. Vreemd.verkecr f 0,25. 
REINOU KINGMA, Villa Philatelie, 
ADeidoorn, tel. 3536, postr. 99018. 

(353) 

G e v r a a g d : 
Oude brieven en alle afstempelingen van 
Nederland, ook in partijen of geheele verza
meling. Aanbiedingen of zichtzendingen aan 

Mr. C. VAN NIEVELT, 
Van Limburg Stlrumlaan 5, - Arnhem. (394) 

GEVRAAGD : OOSTENRIJK, Lombardije 
en Levant tot en met 1867, ook massawaar; 
verder ie uitgiften BADEN, BEIEREN, 
KERK. STAAT, LUXEMBURG en WUR-
TEMBURG, ook in lioeveelheden. 

dr. H . C. VALKEMA BLOUW, 
Oosterbeek. (381) 

Perkament zakjes, 8 x 12Va c.M., goed door-
zichtbaar, per IOC f 0,15, per 1000 f 1,00 
Boekjes voor léo zegels, per 10 stuks f o,jo 
Boekjes voor 320 zegels, per 10 stuks f 0,75 
Eng. gomstr. per looo f 0,12, per 10.000 f 1,00. 
Porto extra. - Giro 118330. 
„The Globe", - Zaandam. (388) 

G e v r a a g d t e koop of in ruii : gebr., prima 
kwaliteit Ned., Yvert nos. 19-28, 34-46, 63, 
73-75, 82-92, 94, 114-117, Weldad., Herinn., 
Vliegpost, Taxe 1-38, 46, jo , 52-54. Sur., 
Cur. alles; Ned.-Ind. 3-15, 19, 21, 24-30, 32-37, 
44, 45, Luchtpost Geef af gebr. Ned.Ind. nos. 
59, 115-117, 128, 143-147, div. tanding, Taxe 
23-34, Weld, ongebr, 

J. J. M. DE BONT, Stephensonstraat 36, 
Den Haag. (39O 

Op voordeelige voorwaarden 
maken wij zichtzendingen van post
zegels, speciaal geschikt voor hen, die 
eenige relaties hebben onder verza
melaars of zich belasten met rond-
zendingen in vereenigingen enz. 
Overdruk Brandkast Suriname per 
serie f 1,25, Padv. serie Roemenië 
f 0,23, A.M.V.J. f 0,25, enz. 
Nederlandsche Postzegelbears, 
Stationsweg 2,DenHaag.TeLl 17133. 

Postzegelverzamelaar vraagt te koop op brief 
of briefkaart (geen Panderkaart) afstempeling 
Postjager/Bandoeng, benevens Postjager/Palem-
bang of Pelikaan/Palembang. Aanbieding 
onder Nr . 393, bureau Maandblad. 

Te koop gevraagd: 
goed onderhouden gebruikte, blanco albums 
met klemband. Brieven met volledige inlich
tingen, formaat, kleur, grootte enz. en uiter
sten prijs, Rozenbosch 9, De Steeg (G.). 

(397) 

S u r i n a m e , 1898, opdr., compl, gebr. f6 ,— 
(uitgez. 10/25 ultramar.). Nos. 60-64, compl, 
ongebr. f 14,50. Portz.: 4, III, gebr. f 3,— 
5, IIÏ, ongebr. f 3,75; 6, I, gebr. f 6,50 
16, III, gebr. f 10,50 en andere koopjes. 

Rondzendingsverkeer „Economie" , 
Kortekeda 24a, — R o t t e r d a m . {398) 

Wy 

Te koop aangeboden Falsificaten-
album van Fournier, in prima 
staat tegen hoogste bod. 
P.J .J . Vroom, Guido Gezellestr. 2, 

Eindhoven, (399) 

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

Koopen, 
Verkoopen 
of 
Veilen 

U w 
POSTZEGELVERZAMELING, 
tegen zeer voordeelige voorwaarden. 
,,De Haagsche PostzegelhandeF', 
Noordeinde 196, Den Haag. 

Va 
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;ewi 
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23 
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Tong 

4 
13 
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(366b) 

16 
NJ 

Hoei 
9 

liep. 
M, 

stem 
reels 
fabr 

Ui 
am 
tem 

ie ir 
Is 1 

yersi 

Een keur van goede p o s t z e g e l s in 
grootste verscheidenheid 
der g e h e e l e wereld, 
geprijsd op laagst mogelijk niveau, 
ligt ter verzending gereed. 
Uw aanvrage voor 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. 55t?45. Giro 3702?. Bank : Amslerdamscha Bank. 

(344a) 

I Philatelisten, wekt Uw on
georganiseerde kennissen' 
verzamelaars op tot aan-
sluiting bij een vereeniging. 

UITKNIPPEN en toezenden. 

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

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

•i«itVt-'-''vi»i;f,;>#v.->. 
' ',1' ' ^ . - ' J - v " : . . . . ' t 

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. (Handteekening) 
(344b) 
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Bi 
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Bi 
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n. 

Van circa 20.XII.1933 t.m. 6.1.1934 werd bovengenoemde 
;ekst te Amsterdam-C.S., 's-Gravenhage en Rotterdam af-
'ewisseld door de eveneens reeds in vorige jaren gebezigde 
;-regelige tekst GOEDKOOPE / KERST- & NIEUWJAARS- / 
TELEGRAMMEN / & GESPREKKEN. 

Het is voor de stempelverzamelaars van belang, kennis te 
lemen van onderstaande wijzigingen: 

Postagentschappen: 
16 Sept. 1933 opgeheven Amsterdam-Hoofddorpweg. 
17 Sept. 1933 opgeheven Leeuwarden-Mr. P. J. Troelstra-

»veg. 
16 Oct. 1933 gevestigd Amsterdam W.-Hoofddorpplein. 
16 Oct. 1933 gevestigd Dordrecht-Land van Valk. 
23 Oct. 1933 gevestigd Tongelre [ressort Eindhoven] in de 

jlaats van het met gelijken datum opgeheven poststation 
fongelre. 

4 Nov. 1933 gesloten Schiedam-Mesdaglaan. 
13 Nov. 1933 gevestigd Schiedam-Vondellaan. 
15 Nov. 1933 gevestigd Breda-Vroom & Dreesman. 
1 Dec. 1933 gevestigd Den Helder-Zuidstraat. 

16 Dec. 1933 gevestigd Leeuwarden-Roekstraat. 
Naamswijziging. 4 Oct. 1933. Poststation Hoenderloo wordt 

Hoenderloo-Apeldoornscheweg. 
9 Dec. 1933 opgeheven bijpostkantoor Den Helder-Nieuwe

liep. 
Mevrouw bsse. Van Heerdt-Kolff zag een kaart, afge

stempeld in Maastricht 27.XI.1933 17-18 met kopstaanden 
reclamestempel „Gebruik / bij voorkeur / Nederlandsch / 
fabrikaat. 

Uit Amsterdam C.S., 's-Gravenhage, Haarlem en Rotter
dam zagen we de reeds uit vorige jaren bekende nieuwjaars-
stempels voor visitekaartjes. Eindhoven had voor dit doel in 
de machinestempel een blanco datumrondje en rechts daarvan 
als vlag den kantoornaam tusschen 2 lijnen; Leiden de Uni
versalstempel zonder datum en zonder vlag. 

NED.-INDIE. 
Van dr. Weigand mochten wij de volgende stempels ont

vangen : 
Biffagestempel SOERABAJA / JAARMARKT 7.10.33 8-9V. 
Bandoeng, Batavia, Batavia-Centrum, machinestempels met 

rechts in kastje 3-regelig TELEFONEEREN / GAAT / 
VLUGGER. 

Bandoeng, Batavia, Batavia-Centrum, Soerabaja, rechts 
staande tekst m kastje Koopt in Dec. en Jan. A. M. V. J. 
postzegels. 

Afb. A. 

Pelikaan-post. 
De kranige Pelikaan-bemanning heeft met de recordvlucht 

velen Philatelisten een belangrijk document voor hun verzame
ling verschaft. Op de medewerking der verzamelaars was 
trouwens gerekend en de K.L.M, had aan alle verzamelaars-
vereenigingen en aan vele bekende Philatelisten de navolgende 
circulaire gericht: 

„De K.L.M, heeft het plan opgevat om met het nieuwste 
vliegtuig de „Zilvermeeuw", een Fokker F XX met intrekbaar 
landingsgestel, een versnelde extra Kerst- en Nieuwjaars-
vlucht uit te voeren. 

„De dienst is als volgt samengesteld: Vertrek Amsterdam 
Maandag 18 December, aankomst Batavia Vrijdag 22 of 
Zaterdag 23 December. Vertrek Batavia Woensdag 27 De
cember, aankomst Amsterdam Zondag 31 December. 

„Het betreft hier geen recordvlucht, doch slechts een ver
snelde dienst, om zoodoende de Kerstpost binnen enkele dagen 
vanuit Nederland naar Oost-Indië te vervoeren en de Nieuw-
jaarspost uit Indie tijdig in Nederland te brengen. 

„Voor dergelijke speciale postvluchten hebben de posterijen 
een driekante zegel ontworpen, die binnenkort aan de post
kantoren verkrijgbaar zullen worden gesteld. Een belangrijk 
zegel voor uw verzameling. ,,Post tijdig!". 

Zooals men weet, was de „Zilvermeeuw" aangewezen deze 
Kerstvlucht uit te voeren. De groene luchtpostzegels voor bij
zondere vluchten ontvingen dan ook de roode afstempeling 
AMSTERDAM-BATAVIA DE ZILVERMEEUW PH A I Z 
18 DEC. 33, doch bij vertrek moest de „Pelikaan" de met 
motorpech kampende Zilvermeeuw vervangen. 

Als aankomststempel trof ik aan een machinestempel van 
Bandoeng 22-XII 1933 21 (9 uur n.m.) met rechtsstaande 
6-regelige tekst VERZENDT / NIEUWJAARSWENSCHEN 
/ PER TELEGRAAF TEGEN / VERLAAGD TARIEF / 

ALLE / TELEGRAAPKANTOREN. 
In Indié was men zeer actief ge

weest en had men stempels laten 
aanmaken in het zelfde type als de 
Postjager-stempels, doch bovenin 
staat PELIKAAN. Ik zag deze 
stempels uit Bandoeng 26.12.33.12, 
Batavia-Centrum 27.12.33.-1 en Me-
dan 27.12.33.-3, terwijl de heer Dun
nebier ov nog een uit Palembang 
meldt. De mededecling, voorkomende 
in een philatelistisch blad, dat op 
de vliegzegels een gewoon post

stempel Batavia-Centrum was aangetroffen en de speciale 
stempel voor de „Pelikaan" niet tijdig zou zijn aangemaakt, 
blijkt dus gelukkig onjuist te zijn. De verklaring, waarom een 
deel der te Batavia-Centrum geposte stukken den gewonen 
poststempel ontving, heeft de heer De Lang Evertsen den 
heer Benders verschaft: de toevoer van post was op het laatst 
zoo groot, dat een gedeelte met den gewonen stempel be
handeld moest worden, om alles nog op tijd mede te krijgen. 

INLICHTINGEN BIJ 

HE.R:lhDlE. j 
Afb. B. 

http://20.XII.1933
http://27.XI.1933
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Als aankomststempels worden gemeld Amsterdam 30.XIL23, 
Haarlem 30.XI1.23, Den Helder, 's-Gravenhage en Rotterdam 

Postjager. 
Hoewel het verloop dezer voor het „Studie-Comité Snelpost 

Nederland-Indië" uitgevoerde vlucht door overmachtige om 
standigheden niet zoo snel geweest is, als men zich voor
genomen had, blijven de per „Postjager" vervoerde stukken 
toch van philatelistisch belang. 

Op de naar Indiè verzonden stukken is het speciale groene 
luchtpostzegel in roode inkt afgestempeld: AMSTERDAM 
BATAVIA DE POSTJAGER PH O S T 9 DEC 33 (zie af
beelding B). Na met een motordefect te Grottaglie (Italië) 
gedaald te zijn, was de post met een Engelsch vliegtuig naar 
Cairo doorgezonden en daar overgeladen in de „Ijsvogel" 
van de K.L.M, op 18 December. Te Djodpoor laadde de „Peli
kaan", welke inmiddels de in gewone weekdienst vliegende 
„Ijsvogel" ingehaald had, de oorspronkelijke „Postjager"-mail 
in en deze arriveerde dan ook te Batavia-Centrum 22.12.33 
18 uur, zooals een aankomststempel nr. 1 vermeldt. Intusschen 
was de „Postjager", na van een nieuwen motor voorzien te 
zijn, 27 December uit Grottaglie vertrokken en 31 December 
te Batavia gearriveerd. 

5 Januari 1934 werd de terugreis 
aanvaard. Den specialen stempel trof
fen wij aan uit Batavia-Centrum van 
-5.1.34.-1 en wordt eveneens uit Ban
doeng en Medan gemeld. Aankomst
stempel Haarlem 11.1.1934.12. (uur). 
De heer H. Meijer ontving een brief, 
welke op 3 Januari 1934 uit Soerabaja 
verzonden is, echter zonder driehoek
zegel en zonder speciaal „Postjager"-
stempel. Daar de brief 11.1 te Am

sterdam met een aankomststempel voorzien is, blijkt dat het 
stuk wel degelijk „gepostjagerd" heeft. 

De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het feit, dat 
volgens het dagblad „De Locomotief" op verschillende kantoren 
de voorraad driehoekzegels uitverkocht was. 

Als bijzonderheid kan worden gemeld, dat het couvert ge
merkt A voorzien is van een dooi de K.L.M, ter beschikking 
gesteld sluitzegel en een uitknipsel uit de klep van een K.L.M.-
couvert. 

Afbeelding B is een door den afzender ontworpen kaart. 
Afbeelding C is een couvert door de K.L.M, verstrekt en 

nader ingericht voor heen en terugvlucht. 
Vermeldenswaard is, dat door de K.L.M, twee soorten cou

verten werden uitgegeven, n.1. met en zonder aanwijzing 
„Maandag 18 December 1933" onder de woorden PER ZILVER
MEEUW. 

Evenals afbeelding C stellen ook de afbeeldingen A en B 
stukken voor, ingericht voor heen- tn terugvlucht. 

i^-'-y S P E C I A L E K E R S T V L U C H T 1 9 3 3 i *"' 
''"' S T E R D A M - B A T A V I A V.V H 

OKKER F XX VAN DE K L M 

frar lieer 
NEDERLAND. 

Een interessant cüfer. 
Het persbureau der P.T.T. deelde onlangs mede, dat eind 

November 1933 7.2 pet. van de poststukken door middel van 
frankeermachines gefrankeerd werden, tegen 5.2 pet. in Juli 
1932, hetgeen dus een belangrijke vooruitgang aanwijst. 
Hierbij zijn niet inbegrepen de op de postkantoren machinaal 
gefrankeerde stukken (door middel van de z.g. massa-baar-
frankeering). 

Baarfrankeering. 
De Nederlandsche massa-baarfrankeering. 
In aansluiting op bovengenoemd artikel verzoekt dr. A. H 

Benders te Amerongen de volgende aanvullingen hierop te 
willen vermelden: 

FLIER. — 's-Gravenhage (met losse waardecijfers): 
XIX. 2 en 15 cent (violet). 
STANDARD. — Amsterdam CS. Waardestempel links: 
2 cent violet van 18.VII.33.16-17. 
UNIVERSAL. — Rotterdam. 
a. uur-dag-jaar: 3 cent. 
Voorts kunnen bij dr. Benders losse afdrukken van bedoeld 

artikel (verschenen in de nummers van December 1933 en 
Januari 1934) besteld worden tegen 5 cents per stuk, inclusief 
porto voor toezending als drukwerk. 

Francotyp. 
Machine 108 V. 
Sedert 19 Januari stempelt de machine van de Neder

landsche Handelmaatschappij te Amsterdam met een nieuw 
datum- en waardecliché en nieuw machinenummer. Vooral de 
letters van AMSTERDAM in het daturacliché zijn belangrijk 
grooter. Waardecijfers, afdruknummer en afzender.scliché 
bleven ongewijzigd. 

Afb. C. 

Machine 247 II. 
De kweekerij „Moerheim" te Dedemsvaart plaatste in haar 

machine links van den datumstempel een reclamecliché: 
HEEL DE WERELD ROND / GROEIEN / MOERHEIM's / 
PLANTEN / GOED IN ELKEN GROND / LAAT UW TUIN 
DUS DOOR / ONS AANLEGGEN, VERAN- / DEREN OF 
AANVULLEN. 

Machine 302 V. 
Als vijfde type gebruikt de firma Bur mann te Groningen 

in hare machines links een stempel, bestaande uit een vier
kant, waarin 50 / JAAR, omgeven door een lauwerkrans en 
in een band de jaartallen 1884-1934. 

Machine 331 HL 
Na de vernieuwing van den datumstempel volgde in deze 

machine ook de waardestempel, machinenummer en waarde
cijfer omstreeks 1 Januari. De letters van Nederland evenals 
het machinenummer zijn thans grooter dan voorheen en van 
de waardecijfers heeft de 6 thans een bovenvlag. 

Machine 358 II. 
Op kleinere poststukken stempelt de machine van het labo

ratorium der Bataafsche Petroleummaatschappij te Amster
dam zonder reclame links. 

Machine 412 IL 
De Friesche Bank te Leeuwarden is per 1 Januari j.1. over

genomen door de Amsterdamsche Bank, waarmede een cliché-
wijziging in de frankeermachine gepaard ging: tusschen vier 
horizontale lijnen staat thans: AMSTERDAMSCHE BANK 
N.V. / BIJKANTOOR LEEUWARDEN. 

http://30.XI1.23
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Machine 418 II. 
Sinds begin Januari zijn in de jiiachine van de Midden

standsbedrij f svereeniging te Utrecht de waardecijfers aan de 
buitenzijde blijkbaar hoekig afgesneden. Voorheen waren zij 
afgerond, thans scherp aan alle hoeken. 

Machine 435. 
Model C3B, sedert 19 December in gebruik bij de N.V. Mij. 

tot Exploitatie van het Limburgsch Dagblad te Heerlen. 
Tusschen de stempels geen afdruknummer, doch in groot 
formaat de letters L D in rechthoekige omlijsting. 

Machine 438. 
Model C3B, sedert begin December in gebruik bij de N.V. 

Automatic Screw Works te Nijmegen. Tusschen de stempels 
in omlijsting A. S. W. / NIJMEGEN, links van den datum
stempel een afbeelding van een keukengeisertje, waarover-
heen de naam A / GEIJSERS / W. 

Machine 439. 
Model C3B, sedert 5 Januari in gebruik bij de N.V. Spaarne 

Bank te Haarlem. Tusschen de stempels SPAARNE / BANK ,' 
N V., links een fraaie afbeelding van het kantoorgebouw. 

Machine 441. 
Sinds eind Januari in gebruik bij de firma S. van Wester-

boi-g & Zonen te Rotterdam. Tusschen de stempels geen af
druknummer, doch een groot cliché met: S. v. WESTER
BORG & Zn. / LEEUW GAREN / (Afb. leeuw met twee 
klossen garen) / GED. BINNENROTTE 160-164. Links: 
G Ï : B R U I K T ALLEEN / EXCENTRIC / (Afb. 3 wieltjes 
r.iast elkaar) / SCHEERMESJES. 

Machine 442. 
Model C3B, sinds begin Januari in gebruik bij de N.V. 

W. J. Stokvis' Koninklijke Fabriek van Metaalwerken te 
A'nhem. Tusschen de stempels in dubbelen ciikel een viscii 
ep een stok gekruist, alsmede de letters W J S A, eromheen 
W. J. Stokvis / Arnhem, links een kwartcirkelvormig cliché, 
een soort warmte-uitstralend rooster met bijschrift: NORRA-
HAMMAR / VERWARMINGSKETELS. 

Machine 446. 
Model C3B, eveneens sedert eind Januari in gebruik bij de 

Aktiengesellschaft zum Verkauf von Getreide-Prodakten 
„Exportchleb" te Rotterdam. Tusschen de stempeis N.V. / 
„EXPORTCHLEB" / ROTTERDAM. 

Machine 447. 
Model C3B, sedert 8 Januari in gebruik bij de N.V. Blaauw-

hoedenveem-Vriesseveem te Amsterdam. Tusschen de stempeis 
geen afdruknummer, doch drieregelig de firmanaam in recht
hoek en links in vierkant: EXPEDITIE / VEEMBEDRIJF / 
KOELHUIZEN. 

Machine 451. 

AMERSFOORT 0 9 4 9 

MElJRStNGf 

LNEDERIANOI 

CENT; 
451 

Model C3B, sedert 17 Januari in gebruik bij de N.V. 
Biscuitfabrieken Meursing te Amersfoort. Tusschen de stem
pels een aardig cliché volgens bovenstaande afbeelding. 

Machine 452. 
Model C3B, op 11 Januari in gebruik genomen door de N.V. 

Phoenix Brouwerij te Amersfoort. Tusschen de stempels 
PHOENIX, tusschen twee horizontale lijnen. 

Machine 462. 
Model 04, sedert 5 December in gebruik bij de N.V. Flanel-

en Wollenstoffenfabriek v/h Gebrs. Van Spaendonck te Til
burg. Tusschen de stempels AaBe, uitgespaai-d in een geruit 
schildje, daaronder WOLLEN FLANEL EN WOLLEN 
DEKENS. 

Machine 472. 
Model C4, sedert 7 December in gebruik bij de N.V. Neder-

landsche Lloyd te Amsterdam C. Tusschen de stempels, geen 
afdruknummer, N.V. NEDERLANDSCHE / LLOYD / DE 
NED. LLOYD / ONGEVALLEN en links van den datum
stempel: ALLE / VERZEKERINGEN / BEHALVE LEVEN / 
EN LIJFRENTE, beide cliché's met horizontale lijnen tot 
rechthoeken aangevuld. 

Hasler. 
Machine H. 591 II. 
Na slechts korten tijd zonder gestempeld te hebben, bevat 

deze machine van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van 
Noord-Holland thans links van den datumstempel nog een 
afbeelding van het Noord-Hollandsche wapen. 

Machine H. 592. 
Sinds 17 Januari in gebruik bij de firma Herberhold te 

Utrecht. Tusschen de stempels in plaats van afdruknummer 
een rechthoekig cliché waarin: HERBERHOLD / batterijen / 
elementen. Links een afbeelding van een „Witte-Kat"-batterij 
met opschrift: EERST KEUREN / DAN SCHEUREN / 
HOUDT DIT MERK / VOOR OOGEN / DE WITTE KAT 
en het merk V.N.F. 

Machine H. 593. 
Eveneens zonder afdruknummer, sedert 3 Januari 1934 in 

gebruik bij de firma Bessel-Kok te Amsterdam. Tusschen de 
stempels in rechthoek: RENAULT / OLIËN. 

Machine H. 594 I-III. 
Sedert 28 December in gebruik bij het concern Unilever te 

Rotterdam, evenals machine 536 met zeer klein machine-
nummer. Type I is zonder eenige reclame; bij type II staat 
tusschen de stempels in dubbelen cirkel UL en omschrift 
UNILEVERVERKOOPCENTRALE N.V., links: VOORTAAN 
/ HEET / SLAOLIE / SALADINE en bij type III tusschen 
de stempels LEVER'S ZEEP / MAATSCHAPPIJ N.V. / 
VLAARDINGEN / ROTTERDAM / V.N.P., links over een 
stralende zon: Sunlight Zeep / Nu goedkooper / Slechts 
25 ets. 

Machine H. 595. 
Sedert 1 Februari in gebruik bij de Algemeene Neder-

landsche Typografenbond te Amsterdam. Tusschen de stem
pels in dubbelen cirkel het monogram ANTB en omschrift: 
ALLEN NIJVEREN TEN BESTE. 

Neopost. 
Machine N. 250 X. 
De import der Roneo-kantoormachines geschiedt sedert 

eenige maanden onder een andere firmanaam, waardoor nu 
ook de frankeermachine van een nieuw cliché voorzien werd. 
In een rechthoek staat links: J. Dijst's / Handelsvereen. / 
AMSTERDAM / N.Z. VOORB.WAL / 292 en rechts het 
handelsmerk Roneo / KAïn'OORMACHINES / STALEN 
MEUBELEN / ADMINISTR. SYSTEMEN. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 26 IX. 
In combinatie met de nieuwe Indische datum- en telcijfers 

stempelde deze machine van het Akiz-kantoor te Soerabaja 
met de reeds bekende reclame voor Valvoline-Motor-Oliën. 

NIEUW! (Vepkpllgbaan bl] alle Handelapen.) (372) 
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GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 
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EGYPTE. 

1933. Spoorwegcongres. 

I •«€ I iw nmrmfwm 

■CONGRESSUi, 

, MCMXXXIH. , 

1911. 

5, 13, 15 en 20 millièmes, 
ter gelegenheid van het van 
18 tot 31 Januari te Cairo 
gehouden Internationaal 
Spoorweg Congres. 
De 4 zegels geven de ver
schillende locomotieftypen 
weer met de jaartallen, dat 
zij in Egypte in gebruik 
zijn genomen; de eerste lo
comotief van 1852 tot de 
meest moderne van 1932. 

Oplage: 50000, van de laagste waarde 200000. 
Toevoegen aan het reeds eerder medegedeelde: 

IERLAND. 
1932. Eucharistisch congres. 
2 en 3 penny, bij de opening van het Eucha
ristisch congres te Dublin op 12 Mei. 
Het middenstuk van de beide zegels ver
toont het kruis van Cong, van den avond
maalbeker uit het museum van Dublin, 
een meesterstuk van goud en zilversmeed
kunst uit ds 12e eeuw. 

TRAVANCORE. 
1931. Troonsbestijging, 

6, 10 cash en 3 chuckrams, ter gelegenheid van de regee 
ringsaanvaarding van den nieuwen maharadja Sri Sir 
Rama Varma Schitira Tirunal op 5 November. 
6 e. Hindoetempel Sri Padmanabha in de hoofdstad 
Trivandrum. 
10 c. Statiewagen van den maharadja. 
3 ch. Beeltenis van den maharadja. 

KOLONIEN IN AMERIKA. 
CANADA. 

Toevoegen op blz. 90 van jaargang 1929 bij de uitgiften: 
1897. Regeeringsjubileum. 

De oplage van de hoogste waarden is officieel 25000 
maar door restant enz. zijn in werkelijkheid uitgegeven: 
3 dollar 12660, 4 dollar 9937, 5 dollar 9515 stuks. 
Kroning. 
1 tot 15 ets. (11 waarden), ter gelegenheid van de kro
ning van koning George en koningin Mary. De zegels 
geven de koninklijke familie weer. 
1 c. Koning George. 
2 e. Koningin Mary. 
3 c. Prince of Wales. 
4 e. Prince Albert, de latere Duke of York. 
5 c. Princess Mary, de eenige dochter, later gehuwd met 
lord Lascelles. 
6 c. Prince Henry. 
8 c. Prince George. 
9 c. Prince John. 
10 c. Koninginmoeder Alexandra, gestorven in 1928 
12 c. Duke of Connought. 
15 c. .411egorische voorstelling, als op de 30 c. van 1897 

Toevoegen op dezelfde blz. 90 onder: 
1927. 60jarig bestaan. 

1 c. John Macdonald, Canadeesch staatsman, in 1896 
minister van binnenlandsche zaken. 
2 c. Wilfi'id Laurier, leider van de liberale parti), in l9i' 
eerste minister. 

1932. Ottawaconferentie. 
3, 5, 13 cents en luchtpost
zegel 6 c , ter gelegenheid 
van de economische confe
rentie van het geheele Brit
sche rijk, op 20 Juli te Otta
wa geopend door lord Boss
borough, den gouverneur
generaal. 
3 c. Portret koning George 
5 c. Prince of Wales. 
13 c. Zittende Brittania tus
schen twee wereldhelften, aL= 
symbool van Engelands we
reldmacht. 

6 c. Luchtpostzegel, verkregen door opdruk op het ge
wone luchtpostzegel van 5 c. 

1933. Postcongres. 
5 cents, uitgegeven ter gelegenheid van de voorbespre
king voor het congres van de Union Postale Universelle, 
dat dit jaar te Cairo zal worden gehouden, te Ottawa, 
op 18 Mei. 
Het zegel geeft de Ottawarivier weer met de regeerings
gebouwen van de stad Ottawa. Oplage 200000 stuks. 

NEW FOUNDLAND. 
Blz. 90 jaargang 1929 toevoegen: 
1897. Ontdekking. 

Jean Cabot, zijn eigenlijke naam was Giovanni Caboto. 
De man, die bij den gevallen caribou staat op de 4 c , zou 
zijn Pierce Clay, een millionair uit St. Louis, die een 
uitgestrekt jachtgebied op het eiland bezit. 

1910. Nederzetting. 
De serie bestaat uit 11 waarden. Toevoegen: 
12 c. Edward VIL 

1930. Vliegtocht. 
36 cents van de caribouuitgifte, overdrukt met: Trans 
Atlantic AIR MAIL By B. M. „Columbia" 1930 Fifty 
Cents, voor de vlucht van New Poundland naar Engeland 
door Errol Boyd en O'Connor. 
De vlucht had plaats 1011 October, toen de Scilly
eilanden behouden bereikt werden. 
Oplage 300 stuks, waarvan 252 op 25 September werden 
verkocht te St. John en 48 in Harbour Grace. 

1932. Vliegtocht. 
1 dollar luchtpostzegel van 1931 met opdruk: TRANS
ATLANTIC WEST TO EAST Per Domier DOX May 
1932 One Dollar and Fifty Cents, ter herinnering aan 
de vlucht van het gioote Duitsche vliegtuig over den 
oceaan. 
De oplage zou hebben bedraden 8000, waarvan 1700 ge
bruikt op brieven. 

BRITSCH GUYANA. 
Toevoegen blz. 112, bij: 
1898. Regeeringsjubileum. 

Roiainaberg, op de gren« van Venezuela. 
Kaïeteurwaterval in de Potatorivier, zjj rivier van de 
Essequibo. 

1931. Samenvoeging. 
1 cent tot 1 dollar (5 waaiden), ter 
herdenking van de samenvoeging van 
de departementen Demarara, Berbice 
en Essiquibo 100 jaar geleden. 
1 c. Inheemsche rijstbouw. 
2 c. Inheemsche vischvangst meL pijl 
en boog'. 
4 c. en 1 d. Kaïeteur waterval. 
C c. Regeermgsgebouwen te George
town, de hoofdplaats. 

(Wordt vervolgd). 
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VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN JANUARI 1894). 
Van Heinde en Verre. 
S u r i n a m e . — We vinden iets wat der herinnering wel 
iard is in „Am. Journ. of Ph." omtrent den vernietigings
empel 

SURINAME 
VIA 

HAVRE 
De kroniekschrijver vertelt dat bovenbedoelde vernietigings
empel een kunststuk is van de hoogvermaarde firma .Ben
mm Sarpy & Co., om daarmee een zeer rijk verzamelaar te 
idctten. De firma Scott Stamp & Coin Co. bezit nog eenige 

be\i )zen, daar de eerstgenoemde beruchte firma, vóór twee 
jaa tijdens hun verblijf in Londen aan laatstgenoemde fir
ma len een afdruk van een geheel vel met deze vervalschte 
af nipeling voorzien verkocht. 

' 'i a n g h a i. — Ten slotte ontleenen wij aan het 111. Br. 
Jo n. eene beschrijving van den verkoop van het Jubileums
pc ^egel van 2 Cents op den 15 Nov. 1893. 

1 den 14 Nov. 1893, aldus lezen v/ij, verscheen in de bladen 
ee bekendmaking van ambtswege, waardoor het publiek 
er ■. in kennis werd gesteld, dat de Jubileumspostzegel van 

Cents aan het postkantoor des Woensdags den 15 en op de 
)lgende dagen tusschen 10 uur v.m. en 4 uur n.m. te ver
•i)^en waren, en dat het getal der zegels, dat aan lederen 
)0i er afzonderlijk zou worden afgegeven, op 250 stuks, dus 
)o een waarde van 5 Dollars, bepaald was. Tien minuten 
'er tienen waren den volgenden dag reeds ongeveer 200 
■eemdelingen van allerlei soort en de meest verschillende 
ities aanwezig, die zich allen veidrongen, stieten, brulden 
L ook wel vloekten, en allen vastbesloten schenen om de 
:is+e zegels machtig te worden. Onder hen, die het post
Uitoor belegerden, waren ook vertegenwoordigsters van het 

se' ' ne geslacht, voor wie de kans om haar doel te bereiken 
al eol gering was, en die zich daarom bescheidenlijk op ren 
al tiiid hielden. Om kwartier over tienen v/as de menigte nog 
m' aangegroeid; rijtuigen en draagkoetsen namen tot op 
ee .lanzienlijken afstand de beide zijden van den straatweg 
in ' (^lag en de menschen waren zoo dicht opeen gedrongen, 
da IJ, die tot aan 't loket gekomen waren, waar slechts één 
vo één geholpen kon worden, bijna onmogelijk weer den 
te ^weg uit het gedrang korden afleggen, nadat zij hun 
ii laad haden verkregen. — Om half elf nam het gedrang 
n( toe, de zwakkeren werden tegen den muur gedrukt en 
it tevigsten en sterksten waren er het best aan toe. 

CATALOQUE INTERNATIONAL DE LA POSTE 
AERIENNE. 2e UITGAVE. PRIJS 12 FR. 50. 

UITGAVE INAPRESS, 'SGRAVENHAGE. 
In weerwil van zijn Franschen tekst is deze catalogus ge
«1 „Nederlandsch fabrikaat". 
Het moet den samenstellers een groote voldoening zijn, 
it ongeveer een jaar na de verschijning der eerste uitgave 
eds nu de behoefte bleek te bestaan aan een nieuwen druk. 
8ze ligt thans voor ons in een goed gedrukt handig boekje 
m 175 bladzijden, overvloedig geïllustreerd. 
Het werk is geheel bijgewerkt tot op heden en is voor de 

Slrijke luchtpostverzamelaars ongetwijfeld een goede weg
wij zer. 

Werd de nieuwe druk aangevuld met de in den loop van 
iet jaar verschenen luchtpostzegels, een goede gedachte lijkt 
iet ons thans weg te laten de zoogenaamde luchtpostGanz
sachen; deze zullen worden opgenomen in een binnenkort te 
.^eischijnen speciaalcatalogus over luchtpostetikettcn. 

Ook de Zeppelinpost en de vluchten van de Do.X, welke 
een studie op zichzelve vormen, zijn thans achterwege ge
laten; deze zullen eveneens worden behandeld in een binnen
kort te verschijnen speciaal werk. 

De prijsbepaling? Hier en daar een kleine daling of een 
stijging. Voor den beoordeelaar is dit een terrein, dat hij 
niet anders dan noodgedwongen betreedt, wijl een oordeel
velling slechts waarde heeft wanneer hij volkomen op de 
hoogte is van de ups and downs der markt, wat met schrijver 
dezes niet het geval is. 

Samenvattend: een aantrekkelijk, goed verzorgd werk, 
waarvoor de schrijvers dank verdienen en dat zijn weg wel 
zal vinden. v. B. 

GROSSES HANDBUCH DER FAELSCHUNGEN. 
AFLEVERING 2. BREMEN. 

UITGAVE FRITZ BILLIG, HERRENGASSE 6 IV, WIEN I. 
PRIJS 6 SCHILLING. 

Otto E. Stiedl behandelt in deze studie de vervalschingen 
van de zegels van Bremen, aan de hand van vergroote, duide
lijke afbeeldingen. Hij volstaat niet met een droge opsomming 
van de diverse herkenningsteekenen, doch lascht in zijn tekst 
talrijke bijzonderheden in. 

Vijftig vergrootingen brengt dit interessante werk, waar
mede een ieder, vooral de keurmeester en de handelaar, on
getwijfeld zijn voordeel zal kunnen doen. 

Wij hopen, dat de uitgever voor zijn moeite en kosten 
dermate zal worden beloond, dat z;jn handboek der ver
valschingen, dat in een behoefte voorziet, geregeld en met 
korte tusschenpoozen wordt uitgebouwd. 

v. B. 

CATALOGUE HISTORIQUE ET DESCRIPTIE 
DE LA POSTE AERIENNE. 7e UITGAVE 1934. 
TH. CHAMPION, PARIJS. PRIJS 30 FRANCS. 

Vier jaren is het reeds geleden, dat de vorige uitgave ver
scheen; weliswaar brachten de maandelijksche Bulletins regel
matig de aanvullingen, doch reikhalzend is ongetwijfeld door 
velen uitgezien naar de nieuwe uitgave, waarin al deze aan
vullingen, prijsveranderingen enz. waren verwerkt. 

De uitgever heeft echter die jaren niet stilgezeten; een 
geheel nieuwe catalogus ligt thans voor ons. De tweetalige 
tekst, Fransch en Engelsch, is verlaten; thans is alleen eerst
genoemde taal benut. Voorts werden de zoo interessante 
ballonbrieven tijdens het beleg van Parijs achterwege gelaten, 
welke een ruime plaats innamen in de vorige uitgave. ToCh 
is dit gelukkig maar tijdelijk; in de volgende uitgave, die, 
naar we van harte hopen, niet zoo lang als de zevende op 
zich zal laten wachten, zullen de vruchten van een nieuwe, 
uitgebreider studie ovsr dit onderwerp worden gepubliceerd. 

De luchtpostetiketten vterdwenen eveneens; zij zijn op
genomen in een afzonderlijk werkje, bij denzelfden uitgever 
verkrijgbaar. 

Ongeacht deze inkrimpingen en den eentaligen tekst, telt 
de nieuwe catalogus 427 bladzijden, rijk geïllustreerd en op 
fraai papier gedrukt. 

De inhoud is verdeeld over officieele, semiofficieele zegels 
en afstempelingen. Vooral aan dit laatste onderdeel, dat voor 
den luchtpostverzamelaar van zoo groot belang is, is zeer 
veel zorg besteed. 

Het werk is sLevig gebonden en van handig formaat, zoo
l̂â  het gemakkelijk in den zak kan worden gestoken. Wij 

bevelen het gaarne in de welverdiende aandacht der ver
zamelaars aan. v. B. 

PRIJSLIJST NEDERLAND EN KOLONIEN. 
UITGAVE DE HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL, 

NOORDEINDE, 'SGRAVENHAGE. PRIJS ƒ0,25. 
Een net-gedrukte, goed geïllustreerde prijslijst, geëigend 

voor den „gewonen" verzamelaar, die zich niet druk wil maker 
met types en tandingen. Wel worden de types der portzegels 
van moederland en koloniën vermeld, doch verder gaat de 
lijst niet. De vlag dekt dus volkomen de lading: een prijslijst, 
geen min of meer uitgebreide catalogus. 

Zooals gezegd, voor den ,,gewonen" verzamelaar een ge
schikte wegwijzer. v. B. 
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CORRELJE'S CATALOGUS NEDERLAND EN KOLONIEN 
UITGAVE H. E. CORRELJE, LEIDSCHEWEG, UTRECHT. 

PRIJS ƒ0,50. 
Eenzelfde opzet als bij de hierboven vermelde prijslijst. Al

leen heeft deze uitgever de goede gedachte gehad zijn „cata
logus" (juister ware „prijslijst") te doen drukken op kunst
drukpapier, waardoor de afbeeldingen goed tot hun recht 
komen. 

Het werkje doorbladerend, dat met zorg is samengesteld, 
treft het ons, dat de uitgever den verzamelaar nog maar steeds 
zet aan het schakels tellen bij de types I-IV der portzegels! 
Het is om de oogen te bederven. Er zijn toch wel meer 
sprekende en gemakkelijke herkenningsmiddelen dezer types 
te noemen dan de stand van de T en het aantal schakels 
(o.a. bij type IV de N kort op de rechter vertikale lijn). 

Overigens een aantrekkelijk, pretentieloos boekje; dat het 
de 6e oplaag met deze uitgave beleeft, bewijst het succes. 

V. B. 

TentobnstelIir^€ii 

UITBREIDING PROGRAMMA DER 
NATIONALE TENTOONSTELLING 

TE HOUDEN TE AMSTERDAM IN 1934 TER GELEGEN
HEID VAN HET VIJFTIG-JARIG BESTAAN VAN DE 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Aan het programma der Nationale Tentoonstelling worden 
de volgende toevoegingen aangebracht: 

Klasse 6 afd. E: Stempels van andere landen. 
Klasse 7 wordt: Verzamelingen van plaatnummers en/of 

drukkersteekens van Nederland en/of Koloniën. 
Klasse 8e: Verzamelingen van vooraf stempelingen: 
afd. A: Nederland; 
afd. B: Europa; 
afd. C: Vereenigde Staten; 
afd. D: andere landen. 
Prijzen: verguld zilveren, zilveren en bronzen medaille. 
Verder worden de beeren leden gewezen op het in het vorig 

Maandblad voorkomende artikel onder de i-ubriek tentoon
stellingen betreffende de machtiging voor de jury om daar, 
waar in het programma geen gouden medaille is aangegeven, 
deze alsnog toe te kennen voor inzendingen, welke volgens 
haar meening daarvoor in aanmerking komen. 

APEX. 
LUCHTPOSTTENTOONSTELLING TE LONDEN 

VAN 7-12 MEI 1934. 
Door hei uitvoerend comité van bovengenoemde tentoon

stelling is de heer Leon de Raaij te Watergraafsmeer benoemd 
tot commissaris-generaal voor Nederland. 

Verzamelaars, die op deze tentoonstelling wenschen in te 
zenden, worden verzocht zich daartoe ten spoedigste met den 
heer De Raaij in verbinding te stellen, bij wien tevens alle 
gewenschte inlichtingen kunnen worden verkregen. 

HET PHILATELISTISCH JAAR 1934 IN LUGANO. 
De club „Filatelico Ticino" in Lugano viert binnenkort haar 

25-jarig bestaan. Voor dit feest, dat einde Juni a.s. gevierd 
zal worden, kreeg de vereeniging de toezegging, dat de a.s. 
Zwitsersche philatelistendag op denzelfden tijd te Lugano 
zal worden gehouden. Tegelijk wordt aldaar de internationale 
bijeenkomst der philatelistische wereldpers gehouden. 

De feestvierende vereeniging heet alle belangstellende ver
zamelaars van harte welkom en hoopt hen in grooten getale 
in Juni a.s. in het mooie Tessino te kunnen begroeten. 

Zendtin op de in 1934 te Amsterdam 
te houden 

Nationale Post zegel tentoon stelling. 
Ik.. 

Naar aanleiding van het artikel van A. N. Tinovo: ,,Wat is 
de philatelistische waarde van een ongebruikt koerseerend 
ƒ5,— zegel van Nederland?" ontving de redactie verschil
lende stukken en opmerkingen. In het Maart-nummer komt 
zü op een en ander in een afzonderlijk artikel terug. 

Verschillende lezers. — Dank voor uw waardeering voor het 
artikel over „Het uiterlijk van de Nederlandsche frankeer-
zegels enz.", opgenomen in het December-nummer 1933. De 
plaatsruimte belet deze op te nemen; de redactie nam echter 
met voldoening kennis van uw zienswijze, die met de hare 
strookt. Moge de welwillendheid, waarmede vî ij onze eigen 
Nederlandsche zegels dienen te beschouwen, er bij winnen. 

Ter b€sctiermifi^ 
Var Verzamelaars 

en t1an(JcIaren. 
^ 

Raketten-post. 
In „Die Fostmarke" van 15 Januari j . l . komt een artikal 

voor, getiteld: „Der Unfug der oesterreichischen Raketen-
post". 

Uit de gepubliceerde officieele bescheiden van de post-
directie te Graz blijkt overduidelijk, dat in weerwil van hun 
misleidend uiterlijk de voor de „frankeering" benutte plaatjes 
geen andere waarde hebben dan fantasie-producten. lïet is 
uitgesloten, dat zij zelfs een semi-officieel karakter hebben, 
wat hun van belanghebbende zijde wordt toegedacht. 

De postdirectie te Graz heeft verder verboden, dat zoo
genaamde „i'aketten-brieven" door de postkantoren ter ver
dere verzending worden aangenomen. 

Wij waarschuwen de belangstellende verzamelaars er met 
den meesten nadruk voor, hun geld te besteden aan den 
raketten-nonsei's, die alleen uitgegeven en aangeprezen wordt 
door personen, die daarmede hun voordeel hopen te kunnen 
doen. V. B. 

Monaco. 
Er duiken valsche zegels op, welke voornamelijk te Ant

werpen op de markt komen. Het betreft hier o.a. de 10 francs 
der uitgifte 1924-1929, welke gebruikt en ongebruikt, getand 
en ongetand wordt aangeboden. 

Hieronder volgen eenige aanwijzingen, waaruit de valsch-
heid is vast te stellen. 

Rand grijsbruin, middenstuk donkerblauw (echt: donker
bruin en blauw). 

Witte gom (echt: bruingeel). 
Tanding 11>^:11K (echt: 14:13)4)-
Druk beter verzorgd dan bij de echte. 
De buitenste randlijn is bij de valsche onder de C van 

Principauté gebroken; het cijfer 10 is minder vet dan bjj de 
echte stukken. De schaduw van de landingsplaats is bij de 
valsche korter dan bij de echte stukken. v. B. 

DE OOGST OVER 1933. 
Georges Brunei geeft over de in het afgeloopen jaar ver

schenen nieuwe zegels zijn gebruikelijke cijfers en beschou
wingen in L' Echo de la Timbrologie van 15 Januari j.l. 

Wij ontleenen er het volgende aan. f 
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1933 bracht 1660 nieuwe zegels, tegen 1682 het jaar te
voren. Er is dus een kleine teruggang te constateeren. Ver
geleken met het gemiddelde cijfer over de jaren 19211930, 
zijnde 1809, is de teruggang zelfs vrij aanzienlijk. 

Van de 1660 nieuwgeborenen, die een plaatsje in onze ver
zamelingen vragen, behooren 492 stuks tot de speciale uit
giften: gelegenheids, jubileumzegels e. d. 

361 luchtpostzegels werden uitgegeven, waarvan 103 voor 
Europa en 166 voor Amerika. 

Men ziet, dat de postadministraties terdege rekening 
houden met het greoiend leger der verzamelaars van lucht
postzegels. 

DE NIEUWSTE ORVALSERIE VAN BELGIË. 
Het heeft mij verwonderd, zoo schrijft de heer Van Caspel te 

Brussel ons, dat tegen deze serie zoo weinig protesten zijn op
gegaan. Deze komen thans evenwel los; een tweetal volgt hier
onder. 

La Revue Postale, Brussel, schrijft in haar November
nummer: 

„België geneert zich niet. Zonder twijfel tracht het naar de 
eer, de al te beroemde MiddenAmerikaansche republieken de 
loef af te steken, die by elke wisseling van de maan nieuwe 
zegels uitgeven. Maar die kunnen ter verontschuldiging doen 
gelden, dat zij hun ontredderde financiën te hulp komen. Maar 
hier, voor het herstellen van bouwvallen! Wij zijn van meening 
dat men wat ver gaat. Bedenkt eens: meer dan anderhalf 
niillioen baten! Het grapje van Orval wordt voorgezet! Eerst 
de gewone uitgifte, toen die van de Antwerpsche tentoon
stelling, ̂  verder die met de kroontjes en LL; ten slotte met de 
perforatie, en nu weer een nieuwe! De verkoopprijs is 100 frs. 
met een frankeerwaarde van slechts frs. 25,15. 300 pet. toe
slag! En het zijn weer de Philatelisten, die moeten bloeden. 
Het was waarschijnlijk niet de moeite waard, 20.000 stellen 
van de vorige uitgifte te verbranden in het bijzijn van rechts
persoonlijkheden voor het procesverbaal, om ons ten slotte 
20.000 nieuwe stellen te doen slikken!" 

De club te Charleroi nam tegen deze uitgifte de volgende 
motie aan: 

„De vergadering van Dinsdag 7 November 1933: 
„kennis genomen hebbende van de mededeeling omtrent de 

uitgifte van een nieuwe reeks van 12 postzegels, zoo gezegd 
■weldadigheidszegels, ter waarde van 100 frs. het stel, waarvan 
meer dan yi ten goede komt aan de instelling, ten bate waar
van deze zegels worden uitgegeven; 

„overwegende, dat hier ontegenzeggelijk een misbruik voor
hgt, daar een dergelijke toeslag den kooper opgelegd niet meer 
een penningske daarstelt, hetwelk van ganscher harte gegeven 
wordt, maar een schatting, even ergerlijk als overdreven, uit
sluitend op de schouders der verzamelaars gelegd ten bate 
van een instelling, die slechts van heel verre en zeer vaag 
met liefdadigheid iets te maken heeft; 

„overwegende anderzijds, dat de verkoop bij inteekening en 
slechts bij voltallige stellen dezer zegels hun feitelijk elk nut 
als frankeermiddel ontneemt, even goed als door de overdreven 
bezwarende toeslagen, en hun dientengevolge elk karakter van 
ware postzegels te ontzeggen is; 

„is van meening, dat onder deze omstandigheden dusdanige 
plakplaatjes in het album van den echten verzamelaar geen 
plaats mogen vinden, en beslist eenstemmig af te zien van den 
aankoop van elk dusdanig zegel, hetwelk nu of in de toekomst 
uitgegeven zal worden; 

„deelt bovendien als haar gevoelen mede, dat zulke mis
plaatste uitgiften slechts een nadeeligen invloed hebben op den 
ijver der verzamelaars en hun neiging voor de rechtmatig uit
gegeven en gewone postzegels, zoodat talrijke liefhebbers zich 
afwenden van de philatelic, terwijl hun aankoopen toch voor de 
begrooting der P.T.T. belangrijke bronnen van inkomsten 
vormen; 

„dringt bijgevolg bij den bevoegden minister aan dergelijke 
uitgiften in de toekomst niet meer te bewilligen; 

„en gaat over tot de orde van den dag." 
In aansluiting op het bovenstaande deelt de heer Van Caspel 

ons nog mede, dat het met den verkoop dezer zegels niet hard 
vlotten wil, wat niet te verwonderen is. 

Wat enkele bladen meldden, dat de oplaag thans reeds uit
verkocht is, strookt niet met de feiten. In het gunstigste geval 
is thans iets meer dan de helft verkocht, wat nog te veel is 
voor een serie, waar de geldmakerij duimen dik opligt. 

ZEGELS WELKE BIJ ELKANDER BEHOOREN. 
Diegenen, die nog niet van de onontbeerlijkheid van de 

wereldorganisatie van Geneve overtuigd waren, zullen zonder 
twijfel een stoot in de goede richting hebben gekregen na de 
uitnemende rede van onzen minister van buitenlandsche zaken 
op 17 Januari j . l . 

Ook onze postzegelverzameling spreekt van den Volkenbond. 
In hoeverre de diverse Volkenbondszegels bjj elkaar behooren, 
is een vraagsuk, dat ik hier niet wil bespreken; zonder meer 
wil ik de zegels, welke den Volkenbond en zijn nevenorgani
saties betreffen, opsommen; indertijd noemde ik er eenige 
in mijn werkje over den Volkenbond, maar aangezien de 
tweede druk daarvan, de philatelistische uitgave, dateert van 
1930. is de opstelling daar zeer onvolledig, vooral na de uit
gave van de interessante zegels van Nederland. 

A. — Volkenbond. 
1. Zwitserland. Sinds 1922 gaf Zwitserland zegels met over

druk „Société des Nations" uit. 
2. In Juni 1929 vergaderde de Volkenbondsraad voor de 

55e maal te Madrid; Spanje gaf toen een serie zegels uit met 
opdruk „Sociedad de las Naciones. LV Reunion del Consejo. 
Madrid." 

B. — Internationale Arbeidsorganisatie. 
1. Zwitserland. Sinds 1922 geeft de Helvetische republiek 

eveneens zegels uit met opdruk „S. d. N. Bureau International 
du Travail", welke dienst doen voor de I. A. O. 

2. Duitschland. De 37e zitting van den Conseil d' Admini
stration werd te Berlijn gehouden. Er verschenen zegels met 
opdruk „Internationales Arbeitsamt" (I. A. A.). 

3. Frankrijk. De 48e zitting werd te Parijs gehouden. Frank
rijk gaf zegels uit met opdruk „Congres du B. I. T.". 

4. België. De 50e zitting vond plaats te Brussel. Er ver
schenen zegels met opdruk „B. I. T.". 

C. — Permanente Hof van Internationale Justitie. 
1. Nedeiland. In 1934 verschenen zegels ten gebruike van 

het Hof, met opdruk „Cour Permanente de Justice Inter
nationale". 

Naast deze eigenlijk gezegde Volkenbondszegels zjjn er 
talrijke te noemen, die zijdelings in betrekking staan tot 
Geneve, zooals de mandaatlandenzegels, Danzig, Saar
gebied, enz. 

Mr. J. H. v. P. 

WAT EEN VAKMAN OVER EEN POSTZEGELKUNDIG 
TIJDSCHRIFT ZEGT. 

Uit „Die Postmarke" van 15 Januari 1934 van Edw. Muller: 
Want de philatelistische tijdschriften lijden het meest aan 
een verschijnsel, dat ook den handelaar treft, hoewel in min
dere mate: aan het specialiseeren in de philatelic, dat alle 
dagen toeneemt. In een tijdperk, waarin de wereldverzamelaar 
aan het uitsterven is, en bijna elke verzamelaar een ander 
speciaalgebied kiest, moet een tijdschrift óf eenzijdig worden 
en aan één bepaald gebied de voorkeur geven, misschien zelfs 
ten gunste van dit eene al het overige verwaarloozen, óf wel, 
het moet om elk wat wils te brengen, zich zoodanig splitsen 
dat het niemand volkomen bevredigen kan. 

Ik ben bezig met het realiseeren van een schitterende verzameling der EERSTE UITGIFTEN VAN BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. I l 
Fraaie zichtzendingen van uitgezochte exemplaren tegen eenderde van den catalogusprijs op aanvraag. Referentiën worden verzocht. 

J. B I R D , e W e s t H i l l R o a d , L,onc ion , S . W. 18. 
Prijzen in Bngelsche éeldswaarde beteekenen een groote extra korting. (347) 
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Daar een tijdschrift, dat slechts één bepaald speciaalgebied 
bewerkt, slechts bij uitzondering een voldoende financieele 
basis zal vinden, omdat de kring zijner lezers beperkt is en 
een philatelistisch „all round" tijdschrift, wanneer het zich 
aan alle gebieden der philatelie wil wijden, en toch interessant 
blijven moet, omvangrijk en bijgevolg naar verhouding niet 
goedkoop kan zijn, is het heden ten dage moeilijker dan ooit, 
aan het hoofd van een postzegelblad te staan. 

HERDENKINGSZBGEL EEUWFEEST ALGIERS. 
)n „Philatelie Magazine" 

van 15 December 1933 geeft 
de heer B. S. Williams de 
beschrijving van een bij
zonder opmei'kelijke re
touche van een beschadigd 
type van bovengenoemd 
zegel (Senf nr. 228, Yvert 
nr. 263). 

In den speciaalcatalogus van Yvert „France et Colonies" 
staat van dit zegel een beschadiging vermeld, een schrapje 
tusschen de A en het koppelteeken van „Centenaire" en „Al-
gérie". Dit streepje, weergegeven in fig. la, is daardoor weg
gewerkt, dat men de pooten van de A van „Algérie" (maar 
vooral den linker poot) zooveel zwaarder gemaakt heeft, dat 
het schrapje daarin bijna geheel is opgenomen en daardoor 
de A op het geretoucheerde zegel opvallend uitkomt tegen
over de andere letters (zie fig. 2a). 

Dat het hier wel degelijk hetzelfde zegel betreft, is daar
uit te bewijzen, dat zoowel het oorspronkelijke beschadigde 
zegel als het geretoucheerde nog een ander klein foutje ge
meen hebben, en wel: halver hoogte van de R van R.F. in het 
rechter vierkantje van de omranding staat een schrapje 
gelijk fig. lb doet zien, in hoogte, stand en vorm gelijk op 
beide zegels. 

Een andere regelmatig voorkomende variëteit is een schrap 
rechs in de nul van „50", die zich over meer dan de halve 
hoogte van het cijfer uitstrekt, gelijk in fig. 3 is weergegeven. 

De schrijver is van meening, dat het zegel meer dan tot 
heden de aandacht verdient, en daar de regelmatig voor
komende foutjes en krassen in omranding en landschap goed 
te onderscheiden zijn, zal het zegel te platen zijn. Welke 
plaats in het vel bovengenoemd geretoucheerd zegel inneemt, 
is hem onbekend; misschien dat dit artikeltje er toe opwekt, 
deze plaats te ontdekken. 

De nuances zijn talrijk door de samenstelling uit twee 
kleuren. Hü is van meening, dat een zuiver ultramarijnblauwe 
omranding een zeldzaamheid is. 

Fig. la. Fig. 2a. Fig. lb. Pig. 3. 
EEN VERZOEK OM EEN TOESLAGZEGEL ! 

La France Philatélique zegt over het verzoek aan den mi
nister van posterijen van den heer Charabot (president van 
de commissie uit den senaat ter bescherming van den Fran-
schen kunstzin) om uitgifte van een 5 fr. postzegel met een 
toeslag van eveneens 5 fr., te stellen ter beschikking van den 
minister van arbeid ten behoeve der noodlijdende intellec-
tueelen, waar aan toegevoegd was de opmerking: „De uit
gifte wordt tot 2 millioen stuks beperkt. Op deze wijze zouden 
10 millioen francs losgemaakt worden": Daar zeg je zoowat! 
2 millioen — 10 millioen! Ik wed, dat de heer Charabot geen 
philatelist is en dat hij ons wijs wil maken dat zijn zegel 
in 2 millioen exemplaren gedrukt een zeldzaamheid zal wor
den, die den verzamelaar met vreugde zal vervullen. Jawel, 
wiJ wisten dat er in de maatschappij vele weetnieten rond-

loopen, maar zóó erg toch niet. Met moeite zal hij er 20.( 
stuks van kunnen plaatsen, die weldra beneden de postwaai 
zullen gedaald zijn. En wat de overige 1.980.000 stuks betre 
waarvan de aanmaak zooveel zal ko&en als de opbrengst 
de 20.000 verkochte exemplaren: er blijft niets anders ov 
dan die te verbranden, of wel, ze door een opdruk te vi 
nietigen. 

EEN SCHITTERENDE WATERVAL. 
Op de 10 ets. van Colombia, zegel voor aangeteeken 

brieven van 1917, ziet men den Taquedama-waterval, in do o 
middellijke nabijheid van de Colombiaansche hoofdstad Bi 
goté. Volgens een oude sage kwam vele eeuwen geleden ei 
oud man met langen baard, Bochica genaamd, bij het vo 
der Chicha's en leerde hen spinnen en weven, benevens ai 
dere handnijverheid. Weldra verdween hij weer, doch het vo 
maakte misbruik van de uitvindingen en verviel in giool 
corruptie; de goden straften de Chicha's met een grooti 
zondvloed (ook hier weer het zondvloedverhaal!), welke hi 
schoone gebied rond Bogota veranderde in een meer. De wai 
hopige menschen riepen de hulp der goden in en wedero 
verscheen de oude Bochica boven den regenboog. Met e 
gouden staf raakte hij de rotsen aan; zoodoende vormde zii 
de Taquedama-waterval, langs welken de wateien \tej 
stroomden, zoodat het land rond Bogota weer bewoonbai 
werd. 

Het merkwaardige van het geval is, dat geologisch vast 
staat, dat in vroeger tijden het land in de omgeving va 
Bogota inderdaad een meer moet zijn geweest! 

Y. 

DB PIONIER DER ATLANTISCHE STOOMSCHEPEN. 
Het Philatelie Magazin 

van September j.1. geel 
de volgende belangwel 
kende bijzonderheden ove| 
de „Royal William", afg( 
beeld op het herinneriigi 
zegel van Canada, 
langs verschenen. Wij ont 
leenen hieraan het vol 
gende (vrij vertaald). 

In dit jaar valt hf 

P ^ 

. . V . . . . . . . . . . . . . . . . — , i . i . . 

eeuwfeest van den eerstel 
tocht over den Atlantischen Oceaan door een schip, dat ove 
den geheelen afstand door stoom werd voortbewogen. Dea 
historische reis werd gemaakt door do houten raderstoomboot 
de Royal William. 

Gebouwd t€ Quebec, liep het in April 1831 van de helling ei 
werd het naar Montreal gesleept om te worden uitgerust met 
machines van 200 p.k. Het schip kostte, geheel zeewaardig 
16000'pond. Oorspronkelijk was het bestemd voor de beurt' 
vaart tusschen Montreal en Quebec en Nieuw-Schotland. Het 
plan om dit schip te bouwen was afkomstig van een groep 
kooplieden uit Quebec en Halifax, financieel bijgestaan dooi 
een subsidie van £3000 van het gouvernement van Beneden 
Canada. Onder de aandeelhouders komen de namen voor val 
drie gebroeders Cunard. 

Nadat in 1831 drie tamelijk succesvolle reizen naar Halifa) 
en tusschenliggende havens waren volbracht, werd de Roya 
William voor den winter opgelegd. In 1832 maakte zij, ten ge 
volge van een cholera-epidemie, slechts één reis, en gingei 
haar eigenaren bankroet. 

In het voorjaar van 1833 werd een nieuwe maatschappj 
gevormd, die het schip kocht en het tijdelijk benutte voof 
korte passagiersvaarten. In Juni vertrok het schip naar 
Boston, waar het met groot enthousiasme werd ontvangen , 
daar het het eerste stoomschip was, dat met de Union Jack | 
in top een Amerikaansche haven binnenliep. ' 

Na de terugkomst te Quebec besloten de eigenaars het schip 1 
naar Engeland te zenden om te worden verkocht. Op deze reis • 
maakte de Royal William geschiedenis, door de wereld è' 
mogelijkheid te bewijzen om op de oceanen te varen met be 
hulp van stoomschepen en dat in weerwil van de verklarin?' 
van een zekeren dr. Lardner, dat „men net zoo goed kon pra 
ten over een reis van Quebec naar de maan". 
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In de eerste dagen van Augustus verliet het schip Quebec 
op weg naar Pictou in de Northumberland-straat, waar het 
eenige dagen bleef liggen om te bunkeren, levensmiddelen in 
te nemen en de machines te controleeren, alsmede in afwach
ting van passagiers. Haar afmetingen waren: totale lengte 
176 voet, diepgang 18 voet, breedte 44 voet. 

Op 17 Augustus verliet de Royal William de haven van 
Pictou om met haar nietige machines den stryd aan te binden 
tegen de machtige rollers van den Atlantischen Oceaan. Haar 
uitklaringspapieren van de douane te Pictou luidden als volgt: 

„Royal William". 363 ton. Kapitein John Mc. Dougall. 
Haven van bestemming: Londen. 

Vracht: 648 ton steenkolen. Een kist opgezette vogels. 
S.'heepsmasten. Een koffer. Huishoudelijke artikelen. Een 
harp. Zeven passagiers, alle van Britsche nationaliteit. 

Na enkele dagen kwam het schip in een hevigen storm bjj 
(i>' banken van New-Foundland, waardoor de stuurboord
machine onklaar werd; door den geweldigen waterdruk sloeg 
Let lek. De hoofdmachinist kwam aan dek en rapporteerde 
don kapitein, dat het schip zinkende was, maar Mc. Dougall 
beval de pompen in werking te stellen en vervolgde zyn 
koers. ' 

Gedurende een week stoomde men op één machine verder, 
v>aarna de defecte hersteld werd. Toch moest men onderweg 
herhaaldelijk stoppen als gevolg van lekke ketels. Eindelijk, 
i.a 25 dagen van groote inspanning en tal van moeilijkheden, 
lereikte men Gravesend. Tien dagen later was het schip ver
kocht en gecharterd voor de Portugeesche regeering voor 
troepenvervoer. Kapitein Mc. Dougall behield het commando 
i'. bracht de Royal William naar Lissabon, waar zij tever-
j.'oefs te koop werd aangeboden aan de Portugeezen. 

In 1834 was het schip door de Spanjaaz'den gekocht en werd 
h-t naar Gravesend gezonden om te worden omgebouwd in 
een bewapend stoomschip; het werd omgedoopt in Ysabel 
Segunda. Daarna keerde het terug naar de Spaansche kust 
Cl' op 5 Mei 1836, in de baai van San Sebastian, viel het de 
onderscheiding te beurt van het eerste stoom-oorlogsschip te 
zijn, dat een vijandelijk schot loste. In 1840 werd het schip 
naar Bordeaux gezonden om te worden hersteld, doch het 
bleek, dat het houtwerk zoo hopeloos vergaan was, dat het 
ü'e^loopt werd tot op de romp na. De machines werden ge
plaatst in een nieuw schip van denzelfden naam, dat ten 
slotte in 1860 tijdens een hevigen storm zonk op de Al
ge rij nsche kust. 

En aldus, met haar vergane romp in de haven van Bordeaux 
en haar machines op den bodem der Middellandsche Zee, 
eindigde de Royal William haar bijzonder wisselvallige loop
baan. 

In het „Canadian House of Commons" is een gedenksteen 
aanwezig met den volgenden tekst: 

5)fn Hounnur of Üjc JUaeii 
By Whose Enterprise, Courage 

and Skill 
Cljt „lïonal D3iIIiam", 

tha first ^/essel to cross the Atlantic 
by Staam Power, was wholly con
structed in Canada and navigated 
to England in 1833. The Pioneer 
of Those Mighty Fleets of Ocean 
Steamers by whrch Passengers and 
Merchandise of all Nations are now 
conveyed on every sea throughout 

the World. 

3.'-j*li4' 
EEN WINSTGEVEND ZAAKJE ! 

Door een meer dan vrijmoedige advertentiecampagne en het 
in uitzicht stellen van een hooge opbrengst worden telken 
male verzamelaars verleid hun collecties te doen veilen door 
buitenlandsche firma's, niet beseffend, dat het eigen land 
hun als regel betere mogelijkheden opent om hun zegels van 
de hand te doen. Wij schakelen natuurlijk de goede buiten-
lansche firma's uit, alsmede de buitengewone verzamelingen, 
voor welke laatste ons land een te beperkt afzetgebied kan 
vormen. Toch is onderstaand staatje zeer leerzaam, in het 
bijzonder voor hen, die meenen, dat het buitenland in dezen 
de voorkeur verdient. 

De dupe van deze onverkwikkelijke geschiedenis is een Ber-
lijnsche verzamelaar, die zijn collectie van plm. 80 000 stuks 
met een catalogus-waarde van ongeveer 180 000 mark ter 
veiling toevertrouwdQ aan een zekere buitenlandsche firma. 

Veiling van 10-24 Maart 1932. 
Opbrengst 
25 % Zw. 
397 kavels ä 1 fr. 25 
34 foto's a. 1 fr. 
Vervoer vanaf Berlijn 
Vervoer tot L 
Douane-rechten 
Vervoer tot L 
Verzekering Berlijn-L 
Voorschot 
7 7o interest en 2 % commissie 

30 November-30 April 
Vi % van 4000 voor raming 
Brand- en inbraakverzekering 
Op afrekening 
Porto 
Saldo credit 

Zw. fr. 14631,— 
fr. 3657,75 

496,25 
34,— 
12,— 
49,— 

140,50 
4,— 

131,20 
4000,— 

250,— 
10,— 
52,50 

2000,— 
1,20 

3792,60 

Zw. fr. 14631,— Zw. fr. 14631,— 
Men rekene nu maar eens na, wat de gelukkige ( ?) bezitter 

ontving. Wie zich aan een ander spiegelt, spiejjelt zich zacht! 

^ ^ ADVERTENTIEN ^ ^ 
NIEUWE GELEGENHEIDS-AANBIEDINGEN BELGIË ! ! 
1869. 30 c , 40 c , 1 fr. (Yv. nrs. 33, 34, 36, fr. 30,50) . . ƒ0,75 
1893-1900. 1 fr., oranje (nr. 65, fr. 10,—) - 0,20 
1905. 2 fr., violet (nr. 80, fr. 10,—) - 0,20 
1914. Roode kruis (nrs. 132-134), Albert, gr. formaat -0,75 
1919-1920. 1 fr., geel, „helm" (nr. 175, fr. 65) - 1,75 
Spoorwegzegels 1882. 15 c. grijs (nr. 8, fr. 17,50) - 0,50 
Griekenland. 1912-1923. 25 dr., blauw (nr. 198 I, fr. 5,—) -0,10 
Frankrijk. 1924-1926. 10 en 20 fr., „Merson" (nrs. 207 

en 208, fr. 17,50) - 0,35 
IMalta. 2K P- (nr. 29) en 2)4 P- (nr. 36), fr. 11,25 -0,18 
Nederland. 1864. 5 c , blauw (nr. 4, fr. 10,—) - 0,25 
Saargebied. 1920. 2'A pf. (nr. 2, fr. 15,—), Ie druk - 0,35 
Prima kwaliteit. — Portokosten (20 c.) beneden ƒ 2,50 extra. 
Juliard & Fils, 12 rus Emile Claus, Brussel (Giro Brussel 66.553). 
Zichtzendlngen worden aan belanghebbenden gaarne gezonden 
ter plaatsing onzer zegels bij hun bekende verzamelaars, 

(383) 

Postzegels. | | 
DE ONTVANGER DER REGISTRATIE E N DOMEINEN, te 'S-GRAVENHAGE, zal | | 
op VRIJDAG 23 MAART 1934, des namiddags te 2 uur, in het gebouw van het Hoofd- r̂ JttAi 
bestuur der Posterijen, T. en T., aldaar, Kortenaerkade, bij inschrijving verkoopen: ^vx} 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw verkrijgbaar. (396) H e 



44 NEDERLANDSCH MAANDBI AD VOOR PHILATELIE. 

Het eerste gedeelte van de bekende verzameling van wijlen den WelEd. Geb. Heer 
I. J. NIJMAN, Wiesbaden, zal op 12, 13 en 14 Maart 1934 te Rotterdam verkocht 

worden in R Q S T Z E G E L V E I L I N G N o . 2 5 7 . = = = 
Dit gedeelte omvat de letters A—L, waaronder zich bevindt een zeer belangrijke afdeeling Oud-Duitscbe 
Staten, Duitsche Koloniën, Oud-Italiaansche Staten, U.S.A. en bezittingen, alsmede eenige 
Zuid-Amerikaansche Staten; ALLES IN PRIMA KWALITEIT. 

De rijk geïllustreerde catalogus zal op aanvrage gaarne aan serieuze reflectanten verstrekt 
worden door de AUCTIONARISSEN - EXPERTS 

J. l . van Dieten's Postzegelhandel N.V. 
44 Delftschevaart - Telefoon 55259 - Rotterdai. 

t**rÉ<MMtAA4^4MA*rMMMM I M I M 
(3 => 

NEDERLAND. 
Te koop gevraagd: Gebruikte zegels van 

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

Aanbieding: 
Nederland, postpakketverrekenzegels nrs. 1 

en 2, tanding 12}^, ä ƒ2,50 per serie; per 
10 series ƒ22,50. 

Idem, nr. 1, per 10 stuks ƒ 2,75 (tanding 
12K> en 11^:11) . 

Idem, nr. 1, in tanding 11»^:11 en nr. 2 in 
tanding ll'A (nr. 1 B en 2 C) ƒ2,75. 

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

Postbewijs, cpl. ƒ 3,—; per 10 series ƒ 22,50. 
Verzameling, hoofdzakelijk overzee, prima 

kwaliteit, uitstekend object ook voor meer 
gevorderde verzamelaars (taxatie plm. 
25 000 fr. Yvert), voor ƒ225,—. 

Groote sorteering Nederland en Koloniën. 
B. J. ABRAHAMS, 

Tel. 116976. Postrekening 78080. 
STILLE VEERKADE 10. — DEN HAAG. 
Lid Ned. Ver. v. Postz. handelaren. (316) 

N E : D E : R L , A N D . 
Kinderzegels 1933, per serie ƒ 0,18 

10 series ƒ 1,65; 100 series - 16,— 
Kinderzegels 1927, per 10 series . . - 1,50 

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

Idem, roltanding (31 w.) - 4,13 
1932, A.N.V.V., per 10 series - 3,— 
1933, Zeemanszegels, per 10 series - 1,90 
1933, W. de Zwijger, per 10 series - 0,90 
Pakketten 50 versch. Nederland, l a - 0,20 

10 ä ƒO,17M, 25 ä - 0,15 
Pakketten 100 versch. Ned., l a . . . - 0,55 

10 ä ƒ 0,45, 25 ä • • - 0,40 
Pakketten 50 versch. Ned.-Indië, l a - 0,35 

10 ä - 0,27}^ 
Porto steeds extra. 

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

en Koloniën. 
Nederlandsche Postzegelhandel, 

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

Gelegenheidsaanbieding. 
ƒ 4 , -
-14,— 
- 3,75 
- 4,75 

NEDERLAND, nr. 29, gebr. 
NEDERLAND, nr. 101, gebr. 
NEDERLAND, nr. 130, gebr. 
NEDERLAND, nr. 131, gebr. 
NED.-INDIE, Bandoeng, ongebr. 
CURACAO, nr. 11 

- 6,— 
- 6,25 

Van de landen BOSNIË, DANZIG, FIUME, 
LITAUEN, TSJECHOSLOWAKIJE, ROE
MENIE, MEMEL en OOSTENRIJKSCHE 
VELDPOST hebben wij een schitterende 
collectie. < 

Zichtzendingen met scherp concurreerende 
prijzen worden gaarne door ons gemaakt. 

J . & W . S M I T , Den Haag . 
W. van Outhoornstraat 45. 

(384) 

Inkoop. Verhoop. Huil. 
Pri js l i jst 

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 334929. Giro 31822. 

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

PRIMA SORTEERING, 
alle verschillende, uit eigen voorraad 

samengesteld. 
Nederland, 50 versch., 15 c , per 10 . ƒ 1,-

100 versch. 50 c , 150 versch. . . . - 2,! 
Ned. en Indië, 100 versch. 50 c , 150 - 1,! 
320 versch. Ned. en Koloniën (B) . - !0,-
Nederland, 36, 70 en 80 c , licht gest. - 0,S 
Vliegbrief „Pelikaan" (met bij fran

keering), retourvlucht - 0,S 
500 versch. Geheele Wereld - 0,i 
500 versch. N.- en Z.-Amerika (B) - 7,i 
1000 versch. N.- en Z.-Amerika (B) - ;0,-
— (B) = op volgorde in boekje geplalt. ■ 
Zichtzendingen. — Partijen Nederlan 1 e 
Koloniën in ruil gevraagd tegen zeld au 
buitenlahdsche zegels, vrü naar keuzi u 
zichtzending. 
Toezending na ontvangst van het bfdra 
of giro 118330. POSTZEGELHANDE 

,Jli8 Globe", Hoogendijk 142, Zaaiiilai 
BENUT DEZE KANS ! 

Curasao 1928, 6, 10, 15, 20, 25, 
30 en 35 c ƒ 1,11 

Id., 50 c , groen, kol. type . . . - 0,1 
Surin. 1928, 10, 20, 2 2 ^ , 30, 35 - 0,1 
Id., 1 g., bruin (10 st. ƒ1,20) - 0,1 
Id., brandkast, cpl - 1,5 
Ned.-Indië, weid. 1933, p. serie - 0,2 
Id., jub. 1923, 5 c—1 g., p. ser. - 0: 
ld-, vliegp., 1—5, cpl., ongebr. - 2; 
Id., 30/40, groen en zwart . . - 0,2 
Id., 50/1,50 g - 0,ï 
Id., prm. u., 10, 20, 40, 75, 1,50 - 0,S 
50 versch. Cur. en Surin. (pr.) - 1,8 
200 versch. Nederland, pr.coll. - 3; 
Zeldzaam verticaal watermerk 

weid. 1926, 2 en 10 c , prijsc. 
ƒ3,— (ook paren en blokk.) - 1,1 

Cour perman., opdruk op 6 w. - 0,8 
N.-Indië, brndk., ong. (vrijbl.) -12,5 
Id., 100 versch - 1,* 
Porto extra. Prijsl. gratis. Giro 4021 

JOHN GOEDE, 
Brederodestr. 46, Amsterdam. (291 
Te k. gevr. Ned. en Kol.; br. m. prÖ 

_.B«ii.A^..^ 
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A l S e s o o r t e n P O S T Z E G E L C A X A L O G I e n AI^BUJVIS 
t e g e n d e o r l é l n c e l e p r i j z e n b i j o n s v e r k r i j g b a a r . 

foor onze volgende veilingen ^^^CM U UW vsrzamelmg of doubleten van de hand 
, .. i j , .w A ' , wenschen to dom, vraagt dan onze veiling-condities aan. 

zoeken w« steeds g3schifet niat3Fi"al. ^ , ^ ^ . „ . 
Desverlangd voorschot! • Vakkundige bewerking. 

—p——P>@SÏÏIi©ilLCiiiïlgAILi M.¥. 
fiiCillZenamgeil. C O O L S I P I G E L 6 3 , tegenover het hoofd postkantoor. 

VBilinges. 
Taxaties lÜVieZSa. POSTBUS 8 7 6 . 

Organisator : R. BOEKEMA. 

Telefoon 11017. 

(390) 

Bijzondere aanhiedingsn van 
zeldzame zegels der 
Engelsche Koloniën. 

A l l e o n g e b r u l R t e n p o s t S r i s c h . 

Nummers van den catalogus Yvert & Tellier. 
MALTA, 2/, nr. 77 f 15,— 
MARSHALL, 1/, nr. 35 108,— 
MARSHALL, 3/ , nr. 37 180,— 
MAtTRITIUS, 1/, nr. 20  33,— 
MAURITIUS, 1/, rechtlijn. rand links, nr. 22  90,— 
NIEUWGUINEA, 1/, nr. 12 ■■•^mm^'mW " 108,— 
NIEUWGUINEA, 2/, nr. 13 . . . f ^ ^ ^ ^ ü  90,— 
NIEUWGUINEA, 3/ , nr. 14 180,— 
NIEUWGUINEA, 5/, nr. 15  216,— 
RHODESIA, £ 1 , nr. 38b -224,— 

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 handelaar, die met de beste markt ter wereld 

de zeldzame zegels der Engelsche Koloniën 
verkoopt in uitstekenden staat. 

T. ALLEN, 
5, Blake Hal! Road, Wanstead, London E. 11.025) 

ostzegelliaodel p. HoOBerdflk, 
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 - O.GO 
ITALIË, 5 lire, Yvert nr. 139 i ë * * A ' " " ' ^ ^ 
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 . v ^ . v . -1,90 
TURKIJE, 300 verschillende zegels ^ m ^ . . . . - 4,25 
PERZIE, 200 verschillende zegels ".". - 4,25 
Prijslijst van postzegelpakketten en alle benoodigdheden op 
aanvraag gratis verkrijgbaar. Bestellingen boven ƒ 10 franco. 

(371) 

N.V. Postzegel l iandel ^^Philadelphia'', 
KRUISWEG 43, HAARLEM, 

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

-P^PWi 



Uitgebreide Catalogus 
Nederland en Koloniën, 

toegelicht met 250 cliché's, 
— geheel up to date, — 

op dik kunstdi'ukpapier f 1,50 \ P̂̂ Ĵ̂ ^ 
op dun kunstdrukpapier f 0,75 i pon. 

Kleine Catalogus 
Nederland en Koloniën, 

in zakmodel, 136 pagina's en 
toegelicht met 2t)0 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. 

U.V. J. M E B U S 
Postzegelhandel, 
ROKiN 24, AMSTERDAVi, C. 

(368) 

CORRELJFs SPECIAAL CATALOGUS 
Nederland & Koloniën, 6e uitg. 1934, 

STAAT AAN DE SPITS! 
Ts heden verschenen met ruim 220 CLICHÉ'S, 

100 pagina's groot, op Ifunstdruk-papier, met zeer 
belangrflke prüsveranderingen. 

Wenscht U een catalogus met juiste en reëele 
prezen, dan spoedig bestellen! 

Prijs franco f 0,30. 
Postzegelhandel H. G. CORRELJÉ, 
LEIDSCHEWEG Ib, P0ST6IR0 10849, UTRECHT. 
POSTBOX 31. - - TELEFOON 12782. 
Ook verkrijgbaar bq de onderstaande handelaren: 

Auf der Heide, Gravenstraat 17, Amsterdam. 
J. Engelkamp, Spui 13, Amsterdam. 
P. Hoogerdijk, Molenstraat 22, 's-Gravenhage. 
P. Veen, Nieuwe Ginnekenstraat 11, Breda. 

(387) 

1872. 
1891. 
1905. 

1913. 

1920. 
1923. 

1867. 
1869. 
1872. 
1891. 

1923. 

NBOeRI^AND. 
ONGEBRUIKT. 

ƒ 2,50, prima blok van 4 . . .._ 
ƒ 2,50, 2e kleur, blok van 4 v«v. w^Ävj^Ni;,^*-- • 
ƒ 10,—, postfrisch r!r>?r;^v7?;?it.-. 
Idem, blok van 4 
ƒ 5,—, blok van 4, z.z 
ƒ10,—, postfrisch »^^,j^-.,< 
Idem, Wok van 4 ï4«l^-'i--#ï'riSi";?^ 
Beide 2,50/10,—, blok van 4 ~." T..". 
ƒ 5,—, blok van 4 
Indië, jubileum, complete serie ^,^.^^.. 
Curaeao, jubileum, complete serie ... i^/^jsriri.. 
Suriname, jubileum, complete serie 

GEBRUIKT. 
15 c , II, lOy^ :10%, op brief, z.z 
214 c., blok van 8, één zegel m. gering scheurtje 
ƒ 2,50, blok van 4 
ƒ 2,50, Ie kleur, blok van 4, z.z. (zie aanteeke-
ning Mebus-catalogus!) .^^sj^p,-
ƒ 2,50, blok van 4 .^m?ïA 
ƒ 5,—, blok van 4 

— Vooruitbetaling of prima referenties s.v.p. 
— Franco toezending, tenzy alleen op zicht. 

ƒ 6 E -
- 3 5 -
- 1 5 , -
-7C,-
- 4 ( , -
- K ,50 
-6t,~ 
- 2 5 -
- 2 f -
-12 50 
- 3 0 -
-27 50 

- 8 5 -
- 4 5 -
-37 50 

- 3 C -
- 1 2 -
- 1 5 -

A . V A N D E R WILIwIGEIV, 
Beeklaan 454, Den Haai, 

TEL. 337909, GIRO 131237. 
(3 6) 

P. o . Box 661, 
LUGANO (Zwitserland), 

e 
verzoekt alle correspondenten er 
n3ta van te willen nemen, dat nij 

GEDURENDE DE MCAKD 

U73) 

tengevolge waarvan alle aanva-
gen, bestellingen, enz. eerst in 
MAART behandeld kunnen word )n. 

KILO'S UIT RIJKSVEILINGEN. 
Voor Verzamelaars en Handelaren. Alleen kleine uitknipsels 
van pakketkaarten, daarom mooi gefrankeerd, met weiaig 
gewone waarden. Gegarandeerd origineele waar, rechtstre« ks 
van de bron afkomstig. 
D e n e m a r k e n , met meerdere kr. lo.—, tot 1400 ex. jubileum 1930, door de 

post verzegeld, l K G (4200 ex.) f 3 » a O . 
H on^arlte t^is-i^zS, incl. < Pengo, ook port, i K.G. f 3 , — . 
T u r k i j e . 1901-1926, half K.G. f 4 . S S , i KG. f S , 7 0 . 
T s l e c h o - S l o w a k l l e , port, half K.G. f 2 , 6 5 . i K.G. f 4 , S O . 
S C i v e d e n . 1924-1930, met verschillende landen, hooge frankeerwaarden, door de post 

verzegeld, l K G. I 3 , S O . 
P o r t u g a l , fraaie sorteering, lage waarden, half K.G. t 2 , 9 S : i K.G. (4200 es.) 

t S , 4 S . 
J F o e ^ n - S l a v i ë . 1924-I929, met hooge frankeerwaarden, opdrukken, portzfgels» 

geheele pakketkaarten, i K.G. f 3 . 2 0 . 
Voor elk der OVERIGE SOORTEN, % K.G. = IX K.G. ƒ8,95 
Geld vooruit of rembours. Porto ƒ 0,66. Giro Den Haag 145910. 

KARL WALTER, Aschaffenburg (Beieren). (^^^^ 


