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l 'S-GRAVENHAGE. 

Deze belangrijke veiling zal bevatten: 
a. Een bijzonder prachtige af deeling 

NEDERLAND Ie EMISSIE, 
i waaronder 3 blokken! Luxe kwaliteit. 
l b. Een verzameling 
l NEDERLAND EN KOLONIEN. 
' c. Een hoogst belangrijke verzameling 
i 
1 EUROPA, 

prachtige kwaliteit. Vele rariteiten (o.a. 5 stuks 
Malta 10 sh. nr. 53 a fr. 5000—!). 

1 Vraagt per omgaande den rijk geïUustreerden 
catalogus. 

J.K. RIETDIJK, Den Haag, 
LANGE POTEN 15a. 
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In onze 1 
AprN'VellIng 

brengen wij weer veel en prachtig \ 
materiaal van 

Nederland! 1852, 
Voorts fraaie collecties van diverse 

\ landen. 
Bij spoedige toezending ^an voor die 
veiling nog een goede 

Europa^collecfle 
Worden opgenomen. 
Voor onderhandse hen verkoop 
zoel^en wij steeds goede objecten, ter-1 
wijl wij op voordeelige voorwaarden 
steeds goede collecties en bloc of wel 
in gedeelten Joannen aanbieden. 
Mogen wij .U eens komen bezoeken ? 
U verplicht zich tot niets. 

y . HektosPostzegelbdell 
onder Directie van P. J. HEKKER, 

! beëedigd IVIalcelaar en Taxateur. 1 
1 ROKIN 42, AMSTERDAM, c J 

TELEFOON 33324. — POSTGIRO 21271. j 
(374) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 



O o k v o o r 
PHILATELISTISCHE: 
L I T E R A T U U R s t a a t 
d e f ir tna »I. V O E T 

a a n d e s p i t s . 
Kohl Briefmarken Handboek, Deel I f 9,75 Deel H f 10,40 

idem Deel III f 11,05 Deel IV f 11,05 
^ Elke volgende aflevering f 1,30 

Die Poststempel auf der Freimarken, Ausgabe 1867 von 
Oesterreich und Ungarn, von Ing. E. Müller und dr. S. 
Mayer, met 1000 afbeeldingen f 42,25 
Grosses Handbuch der Abstempelungen von Altoester-
reich und Lombardei-Venetien, met suppl., 1000 afb. f 26.— 
The Postage Stamps of Japan and Dependencies by A. 
M. Tracey Woodward, 2 deelen met 240 platen . . f 120,— 
British P.O. from its beginning to end of 1925, by C. 
F. Dendy Marshall f 30.— 

Practisch gesproken, kunnen wij U ieder 
gewenscht boek of tijdschriftartikel leveren. 

Voor Postzegels (Europa, oude en nieuwe uitgiften), 
Literatuur, Albums, is de aangewezen Postzegelhandel 

Pirma J. Voet 
(a . G. Ali l laard), 

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

The Firm that means satisfaction. (375) 

► 
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G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25,  DEN HAAG. 
TELEFOON 112438. GIRO 4 2 6 2 . 
in en verkoop van postzegels. 

' G r o o t s t e s o r t e e r i n g hier te lande. 
ZICHTZENDINGEN ook volgens MANCOLIJST. 

Prima kwaliteit. Billijl<e prijzen. 

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

toezenden. 
Deze aanbieding is inderdaad iets bijzonders! 

l^iCiLAIMIi'ÄÄI^iGüPDI^©. 

CURASAO. 
Luchtpostserie 1929, 3 stuks compleet, 
ongebruikt (met garantiestempel) f 10,50. 
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'"■ MiJ J ' . l i r ' 

l i l^i ©IILi^lilitgiHiiDP 
voor Philatelisten, om in eigendom te ver
kregen een groote, meermalen op tentoon
stellingen bekroonde 

i^CILySDii¥i 

van de geheele wereld. 
Door overlyden van een in Philatelisten

kringen welbekend verzamelaar wordt deze 
uitgebreide verzameling in haar geheel of in 
gedeelten te koop aangeboden. De verzame
ling is zonder weerga, prachtig verzorgd en 
gerangschikt en wordt slechts op reëele basis 
van de hand gedaan. 

Hoewel op onderbiedingen niet zal worden 
ingegaan, voor werkelgke liefhebbers gelegen
heidskoop. 

Slechts reflectanten, die eventueel tegen 
contante betaling kunnen koop en, worden 
verzocht te schrijven onder motto „Verzame
ling" aan M. Sanders, Prinsengracht 759, 
Amsterdam, O. 

(416) 

CORRELJFs SPECIAAL CATALOGUS 
Nederland & Koloniën, 6e uitg. 1934, 

STAAT AAN DE SPITS! 
Is heden verschenen met ruim 220 CLICHE'S, 

100 pagina's groot, op kunstdrukpapier, met zeer 
belangrijke prysveranderingen. 

Wenscht U een catalogus met juiste en reëele 
prgzen, dan spoedig bestellen! 

Prijs franco f 0,30. 
Postzegelhandel H. G. GORSELJË, 
LEIDSCHEWEG Ib, POSTGIRO 10849, UTRECHT. 
POSTBOX 31.   TELEFOON 12782. 
Ook verkrijgbaar bij de onderstaande handelaren: 

Auf der Heide, Gravenstraat 17, Amsterdam. 
J. Engelkamp, Spui 13, Amsterdam. 
P. Hoogerdijk, Molenstraat 22, 'sGravenhage. 
P. Veen, Nieuwe Ginnekenstraat 11, Breda. 
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i r ABONNEMENTSPRIJS 
II (bij vooruitbetaling): 
I l Nederland en Koloniën, 
I I per jaar, franco p. post ƒ 5,— 
I I Buitenland, 
1H per jaar, franco p. post ƒ 6,— 
1 1 Afzonderlijke nummers ƒ 0,50 
1 Gratis 
1 1 voor de leden der aangesloten 
1 '1 Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

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

13e Jaargang. Breda, 16 Maart 1934. Nr. 3 (147). 

1 1 \i!e bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
I ,1 ,1 uwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Lage Kanaaldijlt 28, 
l i jvi.uiitricbt; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
I I mr G, W, A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
1 1 en ir. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
1 1 aan W. G. Zwolle, Noorder Amstellaan 209-III, Amsterdam; buitenlandsche poststukken 
I ■ aan J. j . Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
I I BDuwersplein 2jr, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
I I 's-O'-avenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Rijksstraatweg ^-j^ Wageningen. 

ADVERTENTIEN 1 
(bij vooruitbetaling): 1 

1/1 pagina . . . . ƒ30,— 1 
1/2 , -17,50 1 
1/3 „ . . . . -12,50 1 
1/4 -10,— 
1/6 „ . . . . - 7,50 1 
1/8 „ . . . . - 6,— 1 
1/9 „ . . . . - 5,50 
1/12 , - 4,50 1 
1/16 - 4 , - 1 
1/18 , - 3 , - 1 
Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing 1 

10, 20, 30 % reductie. j 
Eerelid der Redactie: H. J. Spitzen. 1 
Vaste medewerkers: H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bólian, ir. G. van Caspel, W. P. Costeru , 1 

L. van Essen, M. J. baronesse van Heerdt-Kolff, J. A. Kasteln, K. E, König, J. G. Miliaar , 1 
mr. J. H . van Peursem, Leon de Raaij, 1 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num- 1 
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 1 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 1 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekenmg 3718 . 1 

wat daarmee verband houdt, waardoor we een idee krijgen 
over de plaats, welke de eenkleurige portzegels innemen in de 
rij der Surinaamsche portzegels en de bestaande verwantschap 
onderling. 

1896-1912. 
Type I van 1896 en wat daarmede verband houdt. 

De tweevoudig gedrukte eenkleurige portzegels van Suri
name behooren, wat type en de wijze van drukken aangaat, 
tot de uitgifte van 1896. Vanaf dat jaar werden de portzegels 
van Nederland en koloniën (dus ook Suriname) gedrukt van 
bepaalde drukvormen met uitsluitend type I. Nu dus geen 
3 typen meer. De bestaande methode van 2 drukgangen bleef 
ook voor type 1896 (alles type I) gehandhaafd. Men drukte 
dus ook met dezen gewijzigden vorm (halve vorm van 200) 
eerst de zegelranden (maar nu uitsluitend in type I) om daar
na, door middel van een tweeden druk, de waarde-aanduiding, 
in zwart, in het medaillon te drukken. Van Suriname ver
scheen het eerst in deze zetting (A), op 12 Juni 1896, de 
40 cent. Verder verschenen van de toen vigeerende 10 cent 
port met zwart waardecijfer, de vervolgoplagen, t.w.: onder
scheidenlijk op 21 April 1903, Juli 1910 en Juni 1912, tot een 
gezamenlijk aantal van 22550 stuks. Waar dit uitsluitend 
zegels in type I waren, werd daardoor het aantal typen I 
grooter dan het aantal typen III, waarmede de hoogere prijs 
van type III is verklaard. Uit deze zetting werden nog zetting 
B en C geboren, welke we voor Suriname kunnen overslaan. 
Nadat men in Suriname van de „kleine zwarte porten" de 
40 cent en de 10 cent in genoemde zetting A 1896, type I, 
geruimen tijd in gebruik had, werd besloten óók van de 
Surinaamsche portzegels — in overeenstemming met Neder
land, Ned.-Indië en Curagao — de in te drukken waarde-
aanduidingen dezelfde kleur te geven als de zegelranden. 

Aldus geschiedde en ontstond zetting D, de eenkleurige twee
voudige druk, ook wel „Ie druk" genoeind. Vergelijkender
wijze bestaat er, wat de zetting betreft, tusschen de „Ie druk" 
der eenkleurige portzegels en de 40 cent, zoomede de laatste 
oplagen der 10 cent met zwarte waarde-aanduiding, een 
nauwe verwantschap. 

1913-1915. 
Iets over tweevoudigen druk 

der eenkleurige portzegels 1913-1915. 
In Februari 1918 werd als nummer één de 10 cent aan de 

controle te Haarlem afgeleverd. Data van invoering dezer 
zegels in de kolonie zijn zeer moeilijk vast te stellen, daar de 
eenkleurige portzegels „gaandeweg" de „kleine zwarte porten" 
naar behoefte moesten vervangen. Het tijdstip van aflevering 
aan de controle, noch dat van de verzending naa)' Suriname, 
kan ons omtrent het ingebruikstellen dezer zegels inlichten. 
Zoo b.v. kan ik mij herinneren, dat in Suriname de 2K' cent 
met zwart waardecijfer plotseling aan de loketten werd ge
bruikt, nadat toch geruimen tijd de eenkleurige 2Yi cent had 
dienst gedaan. Merkwaardig ontstond daardoor de ongerijmde 
oinstandigheid, dat wij in Suriname de eenkleurige 2)4 cent 

UITBREIDING STAF MEDEWERKERS. 
I'et is ons een genoegen te kunnen mededeelen, den heer 

[. L. S. Adama te Wageningen bereid te hebben bevonden 
m Ie verzorging van een maandelijksche rubriek Luchtpost 
p ^ich te nemen. 
Voor alle mededeelingen enz. betreffende luchtpost gelieve 

lei. zich dus te wenden tot genoemden heer, Rijksstraat-
?ei>- 97, Wageningen. 

DE PORTZEGELS VAN SURINAME 
SINDS 1916 

door H. J. L. DE BIE. 
Inleiding. 

S D-' Surinaamsche eenkleurige portzegels vormen een nog 
i'ij'..ol onbekend en niet te onderschatten studie-object. Zoo-
aii",' niet al de daarop betrekking hebbende gegevens over-
ichtelijk konden worden samengevat, was het niet goed moge-

) ijk, oen nauwkeurige opstelling te maken. Was zulks voor 
e -peciaalverzamelaars moeilijk, voor doorsnee-verzamelaars 

I fa- dit bijna niet te doen. Het gevolg was, dat deze serie over 
iet algemeen in de albums een bonte, onderling door papier-

I oorten en kleurverschillen sterk van elkaar verschillende, 
etks zegels vormde. | 

a Aanvankelijk behandelde ik deze interessante serie reeds 
n het gedenkboek en het Nederlandsch Maandblad voor Phi-

31" atclie. Het uitgangspunt mijner beschouwing was toen de 
loodzakelijkheid om te komen tot een identificeering met be-
lulp der randen van de zegelvellen, van de vasthoudende en 

[g oslatende soorten, zoomede der kleur en papier-verscheiden-
leden. De op de randen der vellen voorkomende letters en 
iji'ers noemde ik „randbedekking". Om veel voorkomende on-
uiste voorstellen en begrippen omtrent deze serie te beperken 

, lindigde ik mijn beschouwingen met het geven eener opstelling 
'an door kleur- en papierverschil identieke, gelijksoortige [ 

I :egels. Een opstelling, welke m.i. ter bereiking van het meest 
I luttige effect en uit schoonheidszin aan te bevelen is. 
I) Indien men de door mij in het gedenkboek vermelde op-

itelling der vasthoudende en loslatende eenkleurige port-
1, »gels practiscli wil toepassen, kan daarbij ook tegelijk reke-
2 ling gehouden worden met de enkelvoudige en tweevoudig 
• gedrukte zegels. Bij zoo'n opstelling is dus niet het verschil 

n kleurvastheid, maar dat der drukken het uitgangspunt. 
Uit den aard der zaak wordt met beide specialiseeringen 

len overeenkomstig resultaat bereikt. Bij de beschrijving van 
Ie opstelling van den tweevoudigen en enkelvoudigen druk 
;al ik, evenals bij de vasthoudende en loslatende soort, uit
gaan van een „oude serie" en een „nieuwe serie". Met de i 
,oude serie" wordt bedoeld, de oude soort op geelachtig papier, 
«rwyl de „nieuwe serie" zal bestaan uit de zegels op helder 

0) vit papier, uitsluitend in enkelvoudigen druk. Alvorens over 
e gaan tot de vermelding van de opstelling der drukken, lijkt 
iet mij niet ondienstig, om beknopt een en ander te vertellen 
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uit Neder land moesten bet rekken. Op dit pun t zullen de af-
s tempel ingen ons moeten helpen. Kor t na de 10 cent werden 
ook de overige waarden aan de controle afgeleverd. He t Hand
boek der pos twaarden van Ned.-Indië, deel II , teekent daarbij 
aan, da t behoudens de 10 cent alle waarden van den „ l e n d ruk" 
verschenen op geprepareerd papier . 

Indien dit w a a r moge zijn, is dit p r e p a r a a t dan al zeer 
ge r ing geweest . De onjuiste conclusie en geheel verouderde 
opvat t ing , da t daardoor deze „ Ie d ruk" ook loslatend is, werd 
in de practi jk voldoende gelogenstraf t , wa t ook het geval is 
met de f rankeerzegels 1913-1915. De op deze zegels betrekking-
hebbende oplaagcijfers, welke ik niet l ang geleden van de 
controle mocht ontvangen, kloppen met die van het Handboek. 
Ech te r werd op mijn verzoek d a a r a a n nog toegevoegd, da t 
dit zegels waren met blanco velranden. Indien men dus de 
„optische verschil len" n i e t kent , is het van belang zulks te 
weten. ^) Heeft men dus zegels met een blanco boven- of 
onder-velrand, dan zijn di t tweevoudig gedruk te zegels. Bezit 
men de zegels met blanco zij-velranden, dan k u n n e n dit 
de tweevoudig gedruk te zegels zijn, m a a r ook zegels in enkel-
voudigen druk, daa r de zij-velranden van de enkelvoudig ge 
druk te zegels der oude soort ook blanco zijn. Tenslot te wete 
men, da t de „Ie d ruk" over het a lgemeen zonder gom ver
scheen. A a n di t verschijnsel m a g evenwel niet veel waarde 
gehecht worden, daa r er ui tzonderingen zijn. Zoo bezit ik de 
5 cent „ Ie d ruk" b.v. met vollen gom. Hier dus een te r re in 
vol voetangels en klemmen. 

Na dezen tweevoudigen druk verschenen (zonder de eerder 
vermelde ve rwantschap) de enkelvoudig gedrukte , eenkleurige 
por tzegels in 1916 (dus na 1915). Dit feit mogen we als een 
mijlpaal beschouwen in de geschiedenis van de por tzegels , 
omdat daarmede een periode van plm. 34 j a ren werd af
gesloten, 1881 to t 1915, gedurende welken tijd men de por t 
zegels steeds in twee d rukgangen had gedrukt . 

In algemeen verband beschouwd, behoort dus de twee
voudige druk, wa t druk-methode betreft , niet aangeduid te 
worden me t „ Ie druk" . Zet t ing D, is wetenschappeli jk ju is ter . 
Aan den anderen kan t is „eers te druk" , ten opzichte van den 
la teren „2en druk" , in zoodanig afzonderlijk verband be
schouwd, ook niet ju is t . Ik teeken daarbij aan , da t di t echter 
mijn persoonlijk inzicht is. Indien men spreekt van , , len en 
2en druk", kan men allicht daa ru i t opvat ten, da t beide drukken 
technische producten zijn van denzelfden d rukvorm c.q. van 
één druk-methode, terwijl dit toch niet het geval is. He t is 
daarom aan te bevelen, om in de catalogi den tweevoudigen 
d ruk geheel afzonderlijk in een serie op te stellen, zooals in 
den Kor teweg-ca ta logus , en niet als var ië te i t stiefmoederlijk 
ondergeschikt te maken aan een hoofdserie enkelvoudig ge
druk te zegels, welke veel l a t e r verschenen, gelijk zulks in 
sommige catalogi ten onrechte werd gedaan. Zoo iets is m.i. 
wetenschappeli jk onjuist. De Nederlandsehe ca ta logus neme 
dus de tweevoudig ged ruk te zegels m e t h o o f d n u m m e r s 
op. De buitenlandsche zal dan wel volgen. 

1916-1923. 
Enkelvoudige druk op geelacht ig papier . 

Na 1915 verschenen voor taan de por tzegels in ui ts lui tend 
enkelvoudigen druk. Niet l anger dus he t d rukken van de 
cliché-raiiden en waarde-aanduid ing elk afzonderlijk. Zegel-
rand en waarde-aanduid ing werden nu -yoortaan tezamen in 
één d r u k g a n g gedrukt . ledere waarde k reeg zijn eigen druk-
p laa t en vanzelfsprekend ontstonden daardoor eigen, van 
andere waarden onafhankelijke, p laa t fouten c.q. cliché- en 
oplaagfouten. Van 1915 to t 1923 verschenen de enkelvoudig 
gedrukte zegels in ui ts lui tend geelacht ig papier en behooren 
daarom tot de ,,oude ser ie" . Zij bes taan weer in 2 soorten, n.l. 
vasthoudend en loslatend. De eers te oplaag enkelvoudige druk 
ontving randcijfer 1 en is vasthoudend, tei-wijl de daarop 
volgende oplaag verscheen in de loslatende kleur met rand
cijfer 2 (zie ar t ikel in het gedenkboek op blz. 169). In 1922 
kwam er een nieuwe waarde bij, t.w. de 12>< cent, gedruk t op 
hetzelfde geelget inte papier , r and le t t e r A, terwijl d a a r n a ook 

nog een vervolg-oplaag der 10 cent verscheen me t raiK 
le t te r A op geelacht ig papier , even loslatend als de daarv 
verschenen oplaag 2 der andere waarde . 

' ) Optische verschillen zijn verschoven waarde-aanduidin
gen. In dit verband bes taan er voor den specialist ook nog 
andere , u i te rs t moeilijke, m a a r toch te vinden kenmerken, 
waarover la ter een ar t ikel t je volgt. 

Na 1922. 
Nieuwe soort op helder wit papier 

Enkelvoudige druk. 
E r werd besloten in den vervolge de zegels voor de kolonie 

niet meer op he t geelget in te papier te doen aanmaken . Ovei 
eenkomst ig verschenen dus na 1922 de porzegels niet mee 
als zoodanig, m a a r op helder wi t pap ie r me t blanco gom 
heer W. F . Gerdes Oosterbeek schreef hierover in zijn vei 
dienstelijke bijdrage voor het gedenkboek op blz. 172 he 
volgende: ,,Dat seder t 1923 voor de koloniale zegels niet mee 
van het geelget in te papier , doch van het wi t te papier gel rui 
wordt gemaak t . " Op deze papiersoor t zijn ook, volden 
schrijver, n a a r aanle iding van een verzoek der f i rma Ensched 
de Indische jubileumzegels van 1923 to t en met 1 gld. gedi ukl ' ^ j ; 

Men zal moeten erkennen, da t dus deze geheel andere tooi [1 A 
zegels n ie t aan toevall ige omstandigheden t e danken zijn. Di 
als g ronds lag aannemende , kwam ik to t de conclusie, dat he 
s t r eng selecteeren van deze zegels de eenige oplossing is oi 
u i t den chaos van kleur-nuances t e komen. De serie \M'lk 
me t deze soort zegels gevormd kan worden, bes taa t ui 
vervolgoplagen van de reeds bes taande waarden, aangevuli 
met de nieuw in gebruik gestelde waarden (zie gedenkhoel ig^gj. 
blz. 169). Voor specialisten en belangstel lenden volgt ' ' "^ 
onder de opstel l ing der drukken volledig. 

1. ' 
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Overzicht. 
Gronds lag : 2 series. 
A. — Oude serie . 
B. — Nieuwe serie. 

A. — Oude serie. 
1913-1915. Tweevoudige druk, vasthoudend, blanco rand: 
234 c , 5 c , 10 c , 20 c , 25 c. en 40 c. 
1915-1923. Enkelvoudige d ruk : 
a. Randcijfer 1, vasthoudend, met gom: 2i4 c., 5 c , 10 

20 c , 25 c. en 40 c. 
b. Randcijfer 2, loslatend, schraal gegomd: 214 c., 10 

20 c , 25 c. en 40 c. 
c. Randle t t e r A, loslatend: 10 c. en 12>^ c. 

B. — Nieuwe serie, 1923 t o t heden. 
Enkelvoudige d ruk : 
1. Alle vervolgoplagen op helder wit papier van den 

b en c genoemden enkelvoudige-n druk. 
2. De nieuwe waarden y, c , 1 c , 2 c , 12 c , 15 c , 30 

50 c. en 1 gld. 
3. De 75 c. in tweevoudigen druk. 

H e t overzicht leer t ons 3 soorten enkelvoudigen druk. 
Het gegeven overzicht als fe i tenmater iaa l gebruikende voor 

de opstel l ing der drukken zien we, da t er eigenlijk 3 vel
schillende soor ten zegels in enkelvoudigen druk bes taan . Zij 
verschillen niet door kleinigheden, welke alleen met de micros 
coop te vinden zijn, van e lkaar . He t verschil in zegelstructuui 
is ook nie t aan louter toeval t e danken. De verschillen zijn 
voor de postzegelkunde van tè groot belang om over het 
hoofd te zien. In de „oude ser ie" zien we de vasthoudende 
zegels tegenover de loslatende. Twee u i te rs ten dus. Terwijl 
de „nieuwe ser ie" bes t aa t ui t den 3en enkelvoudigen druk 
Deze zegels wijken door kleur- en papierverschi l zoowel 
door de wijze van perforeeren weer s te rk van de beide andere 
enkelvoudige soorten af. Zooals ik ook in het gedenkboel 
schreef, kan men de special iseering beperken. Dit kan elke 
verzamelaar zelf het best beoordeelen, omdat alles, naas t tijd 
en animo, vooral toch van de financieele d r a a g k r a c h t af
hang t . Men heeft de keus om van de oude enkelvoudige 
soorten beide, dan wel één soort te verzamelen. Als men 
m a a r een groep vormt van identieke zegels. Men kan ook 
behoudens vanzelfsprekend den tweevoudigen druk, de ge-
heele „oude ser ie" beperken en ui ts lui tend de „nieuwe serie" 
opstellen, b.v.: 
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aiK 1. Tweevoudige zegels. 
voj 2. De nieuwe soort op wit papier van y, c. t.m. 1 gld. 

In hoofdzaak dus leere men de verschillende variëteiten 
ennen, waardoor vanzelf de zegels in den vervolge niet 
leer door elkaar zullen worden opgesteld en een bont alle
aartje zullen vormen. 
Verschillende catalogi zijn omtrent deze serie nog zeer on-

uidelijk c.q. onvolledig. Indien ik zulks beweer, is dit niet 
m te willen critiseeren. Hierop leg ik vooral den nadruk 
mdat ik mij wel bewust ben, dat de studie over deze zegels 
og niet in een zoodanig eind-stadium verkeert, dat zoo'n 
itiek gerechtvaardigd zoude zijn. Eenige opmerkingen moge 
mij toch veroorloven. Het viel mij op, dat de onlangs ver-

chenen speciaal-catalogus (welken ik over het algemeen een 
. anwinst vind) wat betreft de eenkleurige portzegels van 

™ uriname m.i. beter en juister kon zijn. In dezen catalogus 
'̂ J rorden de eenkleurige portjes aangeduid met de nummers 
^ I 7 t.m. 32. Daarmede worden — om de uitdrukking van den 
™ peciaal-catalogus over te nemen — de normale zegels bedoeld. 
°°! lp deze reeks volgt nog een serie 17 t.m. 32, zijnde een 

litsing tusschen de enkelvoudige en tweevoudig gedrukte 
egels. De in de eerste reeks 17/32 genoteerde prijzen zijn 

l*,' recies overeenkomstig die van de in de tweede reeks 17/32 
ermelde enkelvoudig gedrukte zegels, zoodat klaarblijkelijk 
ezejfde zegels bedoeld zyn. Hierdoor is de geheele noteering 
an de eerste reeks „normale zegels" overbodig geworden, 
eter en juister is het om de eerste serie 17/32 „normale 
egels" weg te laten en daarvoor in de plaats te stellen de 
erie tweevoudig gedrukte zegels. Hierdoor wordt de schijn 
ermeden, alsof de tweevoudige druk een variëteit is van de 
normale zegels". Dan ook werd verder het bestaan der zegels 

elder wit papier geheel genegeerd, waarmede we in ver-
land met wat ik daarover reeds in dit artikel schreef, het 
iet eens kunnen zijn. 
Met de opstelling in den Mebus-catalogus kan ik mij iets 

leer vereenigen. In elk geval wordt daarin de tweevoudige 
ruk eerst vermeld en daarna de enkelvoudige druk. Jammer, 
at daarnaast ook de o u d e soort enkelvoudig gedrukte 
egels niet werd opgegeven, z.a. de serie 2>^-40, enkelvoudige 
ruk „vasthoudend" en de dito serie „loslatend". Nu echter 

C' lagenoeg alles omtrent deze zegels bekend is, zal, daarvan ben 
k overtuigd, de auteur van den Mebus-catalogus de opstelling 
teeds vollediger vermelden. 

Over deze serie is nog veel meer te vermelden. Ik moet 
ichter rekening houden met de beschikbare plaatsruimte, 
oodat ik eindigen wil met een schetsje op welke wijze de 
egels in het album opgesteld kunnen worden. De oude soort 
tan precies op één bladzijde opgesteld worden binnen een 
uimte van 24x20 cm., terwijl de nieuwe soort op de volgende 
)ladzijde van het album een plaatsje kan vinden. Het is 
ichter geen voorschrift. Men kan dit naar eigen smaak doen. 
leeft u moed ? Men probeere het dan. Maar denk dan aan 
Ie voetangels en klemmen. 

A. — EENKLEURIGE PORTZEGELS. 
ooil 
er-l Tweevoudige druk. 1913-1915. 

U I 
S' 1 
I 1 214 

" 1 M ^ . . -

5 10 20 1 ld El 
ide Toelichtingen 

Blanco velranden. Algemeen zonder gom. Al of niet met 
ireparaat. Vasthoudend. 

Enkelvoudige druk. 1916-1922. Vasthoudend. 

0QEI00E 
Toelichtingen. 
Gegomd. Randcijfer 1 op boven- en beneden-velrandên. Ge-

irepareerd papier. 

Enkelvoudige druk. 1916-1922. Loslatend. 

2 ^ 10 12 U 

Toelichtingen. 
HEIIZ] 

Randcijfer 2. De 10 cent ook in A. De 12 K cent uit
sluitend A. Geprepareerd papier; glanzig (de glans en het 
preparaat blijven op den duur niet). Sober gegomd. 

B. — NIEUWE SOORT OP WIT PAPIER. 
Enkelvoudige druk. 1923-1934. 

Kä 

15 

1 

10 

20 

Tweevoudige druk. 

2 

12 

21/2 

12H 

5 

Gewijzigd type . 

25 

75 

1 
gld 

1 30 50 

Toelichtingen. 
Licht lila. Blanco gom. Randletter A, B, C, enz. De 10 en 

12;4 cent B, C, D, enz. De A van 10 en 12K' cent behooren 
tot de loslatende soort. 

Uïlaifteïi 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

ARABIE. 
Ter gelegenheid van de troonsbestijging van den nieuwen 

koning werd een serie van 11 waarden uitgegeven, welke ge
durende drie maanden (tot einde dezer maand) verkrijgbaar 
is gesteld. 

De serie bestaat uit de waarden: 

JiHtMI i tMMMÉM 

X 
% 

l'A 
3 
•6% 
b 

10 
20 
30 

y, 
% 

1 

guerche, groen. 
„ rood. 
„ helderblauw. 
„. blauwgroen. 
„ u l t ramar i jn . 
„ oranje. 
„ roodoranje. 
., violet. 

lila. 
sou, rood. 

„ bruin. 
„ purper . 
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De zegels zijn getand en ongetand verschenen en alle in 
liggend formaat. Het zegelbeeld geeft de toughra (hand-
merk) weer van den koning, met den tekst „Royaume de 
1' Arable Soudite". 

Voor de liefhebbers zij vermeld, dat zij worden verkocht 
tegen goudkoers van het pond (1 sou = 1 £). Als bijzonder 
lokaas dient nog de mededeeling, dat van de drie hoogste 
waarden de oplaag bestaat uit 8000, resp. 6000 en 4000 
exemplaren. 

BAHAMAS. 
Frankeerzegel in het koerseerend koningstype, papier met 

het meervoudig watermerk in sierschrift: 
ly, pence, roodbruin. 

BELGIË. 
Voorafstempeling „Belgique / 1934 / België" en waarde op 

fi'ankeerzegel in het leeuwen-type: 
10 c. op 40 cenimes, lila. (Yvert nr. 284). 

Ir. Van Caspel dank voor bericht. 
BULGARIJE. 
Frankeerzegels in het koerseei'end koningstype: 

2 lewa op 3 lewa, bruin. (Opdruk blauw). 
4 „ oranje. 

CHILI. 
Frankeerzegel, uitgegeven ter gelegenheid van het eeuw

feest der grondwet: 
30 centavos, roselila. 

Het zegel geeft het portret van Mariano Egana. 
CHINA (Februari 1934). 
Aanvullingswaarden der „martelaren"-serie: 

1 cent, oranje. 
50 „ geelgroen. 

Beide toonen de buste van Chen Ying Shih. 
Voor Szechwan en Yunnan is te melden: 

15 cent, rood. Kop van Sun Yat Sen (type II) . 
CHINEESCH TURKESTAN (Februari 1934). 
Opdruk provincie-naam op type II Sun Yat Sen serie: 

15 cent, rood. 

COLUMBIA. 

Aanvullingswaarde der in het vo-
lige nummer vermelde herinnerings
serie, portret van Heredia: 

8 centavos, blauw. 
De oplaag bedraagt 300.000 stuks 

van de 1, 500.000 van de 5 en 200.000 
van de 8 centavos. 

DUITSCHLAND. 

Frankeerzegels in het Hindenburg-type 
doch op papier 
kruis: 

3 
4 
5 
6 

10 
12 

pfennig 
,, 
j j 

,, 

met het watermerk haken-

lichtbruin. 
donkerblauwgrij s. 
lichtgroen. 
russisch groen. 
donkerroodbruin. 
karmijn. 

ECUADOR. 
Toeslagzegels, waarvan het gebruik verplichtend is in het 

binnenlandsch en Pan-Amerikaansch postverkeer, opdruk 
„Casa / de / Correos y / Telégrafos / de / Guayaquil" op 
onderstaande plakzegels: 

2 centavos, groen. (Opdruk blauw). 
20 „ blauw en oranje. (Opdruk rood). 

De opbrengst dient voor het stichten enz. van nieuwe p.t.t 
gebouwen. 

EGYPTE. 

Ter gelegenheid van de opening van het 10e congres de 
Wereldpostvereeniging te Cairo op 1 Februari j.1. verscheel 
onderstaande serie frankeerzegels: 

1 millième, oranje. 
2 millièmes, zwar t , 

sepia, 
groen, 
bruin, 
violet, 
roodbruin, 
bruinviolet . 
u l t ramar i jn , 
groenblauw. 
olijf, 
donkerviolet . 

50 p ias t res , sepia. 
1 pond, groenblauw. 

De twee l aa t s te waarden zijn ged ruk t in he t afgebeeldi 
groote fo rmaa t , de andere in de kleinere teekening. Alle ver 
toonen het po r t r e t van khedive Ismail , onder wiens bestuui 
het Egypt i sche postwezen werd gemoderniseerd. Voor enkeli 
bijzonderheden d ienaangaande zij verwezen n a a r de rubriel 
„Philatel isisch al ler le i" in dit nummer 

Opc 
iet 1 

3 
4 
5 

10 
13 
15 
20 
50 

100 
200 

De zegels zijn ged ruk t op papier met het koerseereiK ^^^ 

Li l 
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1 
1 
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w a t e r m e r k ; de oplaagcijfers zijn de volgende: 800.000 vooi 
de 5 millièmes, 200.000 voor de 50, 100 en 200 mill ièmes. Vooi 
de overige lage waarden l iggen zij tusschen de 500.000 en 
600.000 s tuks voor elke waarde . Van de 50 p ias t res en het 
pond werden elk 17000 s tuks gedrukt . 

F R A N K R I J K . 
Als eers tel ing der nieuwe serie f ran

keerzegels , w a a r v a n het een en ander werd 
medegedeeld op blz. 30 van he t Feb rua r i 
nummer , is te melden: 

1 franc 50, u l t ramar i jn . 
De teekening is a fkomst ig van Darag-

nès. 

ands 

Portzegels in nieuwe cijferteekeningen 
5 centesimi. 

10 
20 
25 
30 
40 
50 
60 

bruin. 
blauw. 
karmijn. 
groen. 
oranjerood. 
donkergrijs. 
violet. 
donkerblauw. 

1 lire, oranje. 
2 „ groen 
5 „ violet . 

10 „ blauw. 
20 „ roodviolet. 

i)üÉè&:^^ 
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KAAP V E R D E . 
Frankeerzegels in het nieuwe Cerestype, bovenaan „Por

igal Correo", a a n den voet „Cabo Verde" : 
1 centavo, gri jsbruin. 
5 eentavos, sepia. 

10 „ violet. 
15 „ zwar t . 
20 „ grijs. 
30 „ gri jsgroen. 
40 „ oranjerood. 
45 „ l ichtblauw. 
50 „ bruin. 
GO „ olijfgroen. 
70 „ bruingeel . 
80 „ l ichtgroen. 
35 „ rose. 

1 escudo, lila. 
1 esc. 40, blauw. 
2 escudos, violet. 
5 ,, geelgroen. 

10 „ bruinolijf. 
20 „ oranje. 

KUWAIT. 
Opdruk Kuwai t op f rankeerzegel van BritschIndië, papier 

iet het meervoudig w a t e r m e r k s t e r : 
2 annas , rood. 
3 „ karmijn. 

12 „ wijnrood. 
LITAUEN. 
Ter vervanging van het in het vorige nummer medegedeelde 

ij bericht, dat de volgende f rankeerzegels verschenen: 
2 centu, oranje . (Dubbelkru is ) . 

10 „ violet. ( K r u i s ) . 
15 „ rood. ( K r u i s ) . 
50 „ groen. (Ru ïne ) . 
60 „ rood. (Ru ïne ) . 

MANDSJOEKWO. 
Onderstaande waarden der koerseerende 

11 il' verschenen op papie r met het (hori
ontale) wate rmerk golflijnen: 

2 fen, grijs. 
4 „ olijfgroen. 

MAROKKO (Spaansche k a n t o r e n ) . 
Aanvull ingswaarden op de in het vorige nummer vermelde 

andschapzegels: 
1 centimo, rood. 

10 centimes, groen. 
50 „ oranje. 

De 10 peseta ' s van Spanje, Yvei t nr. 286, werd voorzien van 
leii blauwen diagonaalopdruk ,,Corrco Espanol / Marruecos" . 

Dit zegel, da t slechts zeer kor t verkr i jgbaar was aan het 
postkantoor te Tanger , werd vervangen door dezelfde waarde 
in net koerseerend type, doch met den opdruk „Marruecos" . 

NIEUWZEELAND. 
Ter gelegenheid van een spe

ciale vlucht door hat vl iegtuig 
„Fa i th in Aust ra l ia" , werd het 
hierbij afgebeelde luchtpost
zegel ui tgegeven in blauw en 
overdrukt met „Trans Tasman 
A]r Mail, Fa i th in Aust ra l ia" . 

Dit zegel, in een oplaag van 
120.000 s tuks , was slechts kor
ten tijd verkr i jgbaar . 

PANAMA. 
Roode opdruk „Habi l i t ada" en waarde op frankeerzegel der 

Jitgitte 1926: 
10 c. op 12 centesimos, olijfgroen. (Yver t nr. 152). 

De oplaag bed raag t 50.000 s tuks . 

PERU (Feb rua r i 1934). 
Frankeerzegel , standbeeld van Simon Bolivar: 

50 eentavos, groen. 

'Idi 
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P E R Z I E (Februa r i 1934). 
Frankeerzegel in het koerseerende type, por t re t van den 

sjah en face: 
3 r., roselila en blauwgroen. 

RHODES. 

wmmmmmmm 

Wij geven hierbij de afbeelding van 
de in het vorige n u m m e r vermelde 
nieuwe serie luchtpostzegels in de 
waarden 50 en 80 centimes, 1 en 5 l ire. 

RUSLAND. 
Ter her inner ing aan den lOen s ter fdag van W. J. Lenin ver

scheen onders taande serie f rankeerzegels , alle volgens af
beelding : 

5 kopeken, donkerbruin. 
10 „ zwar tb lauw. 
15 „ bloedrood. 
20 „ donkergroen. 
35 „ sepia. 

Het zegelbeeld s te l t he t nieuwe Leninmausoleum voor met 
de muur van het Kremlin op den achtergrond rechts . In de 
verte ziet men de Spasskytoren, waarvan het cai'illon eiken 
nacht om 12 uur de „In te rna t iona le" speelt. 

De zegels zijn gedruk t op papier zonder w a t e r m e r k ; de 
oplaagcijfers bedragen 100.000 resp . 75.000, 40.000, 100.000 en 
40.000 s tuks . 

Fi rma J. Voet te Rot te rdam dank voor onverwijlde toe
zending. 
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Ter vier ing van het feit, da t de burgerl i jke l uch tvaa r t t ien 
ja ren bes taa t , verscheen een serie speciale luchtpostzegels in 
verschillende teekeningen, alle in het afgebeelde fo rmaat . 

Te melden zijn: 
5 kopeken, blauw. 

10 „ groen. 
20 „ bloedrood. 
50 „ grijsblauw. 
80 „ violet. 

Het onderschrif t onder de waarde beduidt: , ,Luchtpost der 
SovjetUnie". De zegelbeelden stellen achtereenvolgens voor: 
hoogovens van Kusnetzk (5 kop . ) ; petroleumboortorens van 
Bakoe (10 kop . ) ; moderne landbouw (kolchos) in de Ukraine 
(20 kop. ) ; k a a r t van het in wording zijnde kanaal van Moskou 
naa r de Wolga (50 kop . ) ; i jsbreker temidden der ijszee (80 
kop.) . De teekeningen zijn afkomst ig van de s ie rkuns tenaars 
Borow, Samsky en Yang . De zegels zijn gedrukt in een op
laag van 25.000 s tuks voor elke waarde op papier met het 
wate rmerk Griekschen r and ; een tweede druk, groot 50.000 
series, is binnenkort te veiwachten op papier zonder water 
merk. 
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SAARGEBIED. 
Dienstzegels, opdruk „Diens tmarke" in blauw op onder

s taande f rankeerzegels der koerseerende ser ie : 
10 centimes, bruin. 
15 „ gri jsgroen. 
25 „ grijsblauw. 

S P A N J E . 
Toeslagzegel in de koerseerende teekening, wapen met daar 

boven „Correos" en aan den voet „Ayuntamiento de Barce
lona" (serie 3 *■): 

5 centimes, oranje en bruin. 
Ir . Reus te Barcelona dank voor toezending. 
T R A N S J O R D A N I E . 
Frankeerzege l in het emir type van 1930: 

1 millième, bruin. 
3 millièmes, groen. 
4 „ rose. 

TRIPOLIS . 
Ter gelegenheid van de 8e jaai 'beurs verschenen onder

s taande f rankeerzegels : 

POSTE. . ■■ 
'. . COUONIÄLI 

VItl FIER* CAHPIONARU ^ 
SI 1934 TRIPOLI *X" I 

MMMMM ■ * * ^ » * * * " 

mmm 
POSTA AEREA _, 

VIII FIERA CAMPIONARIA 
a 1934 TRIPOLI * " " 

tmÊÊÊÊÊÉÊÊiÊÊÊÊm 

10 centimes, bruin. (L ) . 
20 „ karmijn. ( S ) . 
25 „ groen. ( S ) . 
30 „ sepia. ( L ) . 
50 „ violet. (S ) . 
75 „ karmijn. ( L ) . 

1 1. 25, blauw. (L ) . 
Luchtpos tzegels : 

50 centimes, leiblauw. ( L ) . 
75 „ oranje. ( L ) . 

2 1. 25, sepia. ( L ) . 
4 ,, 50 f 1 1., donkergri js . ( L ) . 
5 „ f 1 1., groen. (L ) . 

10 „ I 2 ,. donkerviolet . ( L ) . 
25 „ f 3 „ bruin. ( S ) . 

De zegelbeelden geven inboorl ingentypes, gezichten op het 
land, enz., weer. 

T U R K I J E . 
Weldadigheidszegel , waardeopdruk op ioode kruis zegel 

van 1928: 
5 kurus op 'A pias t re , geelbruin. (Yver t nr. 720). 

V E N E Z U E L A . 
Opdi'uk 1933 en nieuwe waarde op onders taande f rankeer

zegels van verschillende ui tg i f ten : 
7K op 10 cent imes, groen. (Yver t nr. 145). 

22y, „ 25 „ vermiljoen. (Yver t nr. 164). 
37;^ „ 40 „ blauwgioen. (Yver t nr. 149). 

V E R E E N I G D E S T A T E N VAN NOORDAMERIKA. 
Ter gelegenheid van de inzending van het „Bureau of En

grav ing and P r i n t i n g " op de nat ionale postzegel tentoon
stel l ing in NewYork, werden velletjes van 6 s tuks van de 
3 cents Byrd type in blauw vervaard igd . Deze velletjes zyn 
ongegomd; op de wit te randen is in blauwen inkt gedruk t : 
, ,Printed by the T r e a s u r y Depar tmen t , Bureau of E n g r a v i n g 
and Pr in t ing , under au thor i ty of J a m e s A. Far ley , Post 
mas ter Genera l , New York, N. Y. F e b r u a r y 1015, 1934, in 
compliment to the National S t a m p Exhibit ion of 1934". 

v. B. 

•feVcrWacThtcn 
NieuiVc Dit^iften 

A U S T R A L I Ë . 
Het eeuwfeest van de s t icht ing der stad Melbourne, dat di 

j a a r wordt gevierd, zal ons een of meer speciale zu 
brengen. N a a r Engelsche bladen berichten l ig t he t in 
bedoeling daarop pr ins George van Engeland af t e beelden .gg^t 
die als ver tegenwoordiger van het moederland de feestei 
zal bijwonen. JJV 

iSlij 
BELGIË . irord' 
De heer Van Caspel deelt ons mede, dat in Jul i a.s. al ,ggte 

rec lame voor de in 1935 t e houden tentoonste l l ing een >eri 192 
van zes „hooge" waarden zal verschijnen, waarop afbeeldinge 
der voornaamste gebouwen. 

Zooals was t e verwachten , is het met den verkoop de 
jongs te Orvalserie niet naa r wensch g e g a a n ; het comité heef 
10.000 series moeten t e rugnemen. Hoewel toegezegd was, da 
de onverkochte hoeveelheden zouden worden verniet igd, word j^ed 
toch nog overwogen hieraan een andere bes temming t e geven 

Dezelfde heer meldt ons nog het besluit van den minister 
raad Om t e r eere van wijlen koning Alber t I een tweeta 
speciale zegels uit te geven. Deze zullen de beeltenis van dei i'^"'' 
overleden vors t vertoonen met de mili ta i re kepi, en zullei ^^™ 
verschijnen in de waarden 75 centimes en 1,75 fr. De uit<.'ifti ^^^^^ 
zal geldig zijn gedurende 3 maanden . 

BRAZILIË . 
Het jongs te Bulletin Mensuel meldt de oplaagcijfers dfr i*gj. 

he t Decembernummer 1933 en in het vorige nummer be 55.] 
schieven gelegenheidszegels , bezoek van den Argenti jns ' hei jY.gg 
president . Deze zijn: 200 reis 750.000, 400, 600 en 1000 reij4.53 
elk 250.000 s tuks . 

F I N L A N D . 
Van de in het vorige nummer vermelde Roode kruis zegeli |̂ g j . 

Yve 
192 
19S 
19S 
19£ 

SA 
L' 

ifte 
litgi 

He 

SA 
In 

werden van elke waarde 400.000 s tuks gedruk t . 
I T A L I Ë . 
Binnenkort verschijnt een serie t e r gelegenheid van dei 

iir C 
:en 

De 

L' 
ie w 
ege 

lOen ver jaa rdag der annexat ie van Fiume en een serie vooi h'uk 
de 15e j a a rbeu r s van Milaan. 

M A N D S J O E K W O . 
Op 1 dezer is Henr i PuYi gekroond als keizer van zijn 

land. Een speciale serie f rankeerzegels werd voor deze _ 
legenheid ui tgegeven, w a a r v a n wij nadere gegevens hopen te Hoe^ 
kunnen publiceeren in het volgend nummer . 

P A N A M A . 
Ter gelegenheid van het binnenkort te vieren 25jarig 

bes taan van het Nationale In s t i t uu t van P a n a m a zal een 
speciale serie verschijnen. 

P H I L I P P I J N E N . 
In Mei a.s. zal het feit herdacht worden, dat voor de tiende 

maal om het spor tkampioenschap zal worden gekampt . Vooi 
deze wereldschokkende gebeur tenis zal een speciale serie ver 
schijnen in drie waarden , waarop afgebeeld zullen worden 
tennis , korfbal en „basebal l" . 

PORTUGAL. 
L' Union Posta le van J a n u a r i j .1 . meldt, dat de volgende 

f rankeerzegels van vroegere uitgif ten, waarvan nog groote 
voorraden aanwezig zijn, gedurende de eers te 90 dagen van 
dit j a a r opnieuw aan de pos tkan toren verkr i jgbaar zijn en 
voor f rankeer ing kunnen worden benut : 

1. Voor correspondentie in Por tuga l (Azoren en Madeira 
u i tgezonde rd ) : 

a. Ceres type: 4, 5, 6, 10, 15, 25, 50, 80 centavos, 1, 1,20, 
1,60, 2 en 5 escudos; 

b. St. Anton ius : 12, 25, 40 centavos, 4,50 escudos; 
c. Camillo Branco : 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 81) 

centavos, 1, 1,20, 1,60, 2 en 4,50 escudos; 
c. idem opdruk Azoren: 4, 5, 10, 25, 40, 50, 80 centavos, 

1,60 en 2 escudos; 

j);k&ä 
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,(li 

sta 

d. Padroes da Grande Guer ra : 10 en 20 centavos; 
e. Pombal : 15 en 30 centavos; 
f. Nun ' A lva re s : 15, 25, 40 centavos en 4,50 escudos. 
2. Voor correspondentie in Po r tuga l met de Azoren: 
(T. Ceres-type, overdruk t met „Agores" : 6, 25, 50, 80 centa-

|os en 1,20 escudos; por tzegels : 5, 10, 20, 40, 50, 60 centavos 
n 1,20 escudos. 
Voor ve rzamelaa r s zijn ook nog andere buiten koers ge

telde waarden beschikbaar , w a a r o m t r e n t inlichtingen worden 
eistrekt door den „Directeur de 1' Exploi ta t ion pos ta le" te 
jssabon. 

Wat na bovengenoemd tijdvak van 90 dagen niet is ver-
™ ocht, zal worden verniet igd. 

RUMENIE. 
Blijkens ber icht van het hoofdbestuur der posterijen a ldaar 

forden met 1 Apri l a.s. de volgende zegels buiten omloop 
!̂ esteld: 

1928, her inner ing aan de 10-jarige annexat ie van Bessarabië 
'gsf Yvert n r s . 344-350); 

1!!29, idem van Transsylvanië (nrs . 365-370); 
1930, volkstel l ing (nrs . 402-405); 
19:U, eeuwfeest koningshuis , leger, mar ine (nrs . 406-421); 
1;)J2, 500e herdenking overlijdensdag van Alexander den 

o^^oeden (nr . 438). 
SAARGEBIED. 
L' Union Pos ta le meldt, d a t verschillende f r a n k e e r - ' en 

da lienstzegels na 31 December j . l . zijn ingetrokken. Ter comple-
llei eering van het medegedeelde in het Feb rua r i -nummer diene, 
fti lat met genoemden da tum buiten koers werden geste ld: uit

gifte 1922, alle f rankeer en dienstzegels ; ui tgif te 1923, idem; 
litmfte 1925, 45 cent imes. (Yver t n rs . 83-101, dienst 1-15). 

Il ' ' l Bulletin Mensuel deelt de officieele aanta l len mede 
'Jfter verkochte weldadigheidszegels van 1932 (Yver t n r s . 

§55-161): 40 4- 15 c. 34.662; 60 -f 20 c. 35.733; 1 fr. + 50 c. 
2 fr. 

vei 
tei 
eta 

be 

dei 

hei !7.S<)8; 1 fr. 50 + 75 c. 26.433; 2 + l iv. 25.073; 3 
« i f 4.533; 5 -f 5 fr. 23.676. 

SARAWAK. 
In Mei a.s. verschijnt een serie van 20 waarden, 1 cent to t 

dollars, met een nieuw por t r e t van den , ,blanken" radjah 
ir Charles Vyner Brooke. De beel tenaar is gef lankeerd door 
en staalt je van inboorlingen-houtsnij kunst . 

De zegels zullen ge tand worden ui tgegeven; zij worden ge-
ooiprukt door Bradbury , Wilkinson & Co. 

ZWITSERLAND. 
L' Union Posta le deelt eenige bijzonderheden mede over 

tie moeilijkheden, die zich voordoen bij de verander ing van de 
zegelbeelden (W. Teil vader en zoon en de maagd Helve t ia ) . 

te Hoewel de j u ry reeds enkele ja ren bezig is, is het to t op heden 
niet gelukt ui t de nagenoeg 1000 ontwerpen, afkomstig van 
meer dan 400 inzenders, iets te vinden, w a t onvoorwaardelijk 
geschikt wordt geacht . Wel heeft men daaronder eenige 
suggesties aanget rof fen , w a a r v a n w a t goeds t e maken valt . 

Wederom een bewijs, da t het uitschrijven van een pr i jsvraag 
in geenen deele d e oplossing is om fraaie zegelbeelden t e 
krijgen. v. B. 

nde 
oor 
er-

den 

zijn 

en Overzecsclie Gewesler 
De zegels voor het Perm. Hof van In t e rna t . Jus t i t ie . 
De 30 cent reeds met tanding WA:l2i4\ 

H e t persbureau der P.T.T. deelde ons 
nog mede, da t in verband met bij de 
controle gebleken misdruk de oplaag 
voor de 30 cent te hoog is aangegeven 
en met 500 moet worden verminderd; 
deze oplaag wordt d u s : 

30 cent 40.900-
Van deze waarde is blijkbaar al een 

nieuwe oplaag gedruk t ; to t onze groote 
ve r rass ing ontvingen wij begin Maar t 

COUR PER 
MANENTE 
DTUSTÏCE 
Ej I N T E R 
NATIONAIE 

het opdrukzegel van 30 cent me t de nieuwe tanding 1334:123/^. 
De verzekering in het vorig nummer , da t de eers te oplaag 
„voorshands voldoende in de behoefte voorziet" is dus niet 
juis t gebleken. 

He t lijkt ons nu een groot bezwaar da t de zegels alleen 
per complete serie worden verkocht . Wie de nieuwe 30 cent 
reeds nu in zijn verzamel ing wil inlijven, is verpl icht om ook 
de oude waarden nog eens te koopen. Wanneer de nieuwe 
tanding langzamerhand wordt ingevoerd zit men met vijf 
onvolledige oude series. H e t is een goede zaak voor de post, 
maar niet a angenaam voor de verzamelaars . Hopelijk zal 
daarom deze bepal ing komen te vervallen. 

Onder de Bondsmededeelingen heeft men in het vorig num
mer kunnen lezen da t a a n den minis ter is verzocht, de op
drukken ongebruikt en a a n alle phi latel is tenloket ten verkri jg
baar te willen doen stellen. H e t is ons nog niet bekend of 
deze s tap resu l t a ten heeft opgeleverd. 

Op de Januar i -ve rgader ing van „HoUandia" deelde een der 
leden mede, dat de zegels eers t waren afgestempeld en eers t 
daarna van den gouden opdruk waren voorzien. Een week 
la ter bleek h ie romt ren t verschil van meening te bes taan , 
waarop he t Bondsbestuur besloot de kwestie door een geheel 
onparti jdigen deskundige t e la ten onderzoeken. Opdat l a te r 
geen tw|jfel meer zou mogen bes taan omt ren t het aanbrengen 
van den opdruk, moest den leden óf het een óf het ander 
duidelijk worden medegedeeld. 

Het Bondsbestuur wendde zich om advies to t den bekenden 
Amsterdamschen deskundige C. J . van Ledden Hulsebosch. 
Deze bracht op 9 Februa r i j . l . het volgende vers lag nr . 32790 
ui t : 

Als r e su l t aa t van he t mij opgedragen onderzoek betref
fende de v raag , of op de mij overhandigde postzegels de 
gouden le t ter t jes van den opdruk „Cour pe rmanen te de Ju s 
tice In te rna t iona le" boven dan wel ónder de vern ie t ig ings-
stempelingen l iggen, heb ik de eer, u het navolgende mede te 
deelen: 

Bij oppervlakkige beschouwing gelijkt het alleszins, alsof 
de gouden le t t e r s bovenop de donkere lijnen der posts tempels 
liggen. Vooral wanneer men bij sommige vergulde le t te rs op 
de rugzij de van het papier de zwar te — a l thans donkere — 
streep der s tempel ing ziet doorloopen, en in aanmerk ing neemt 
dat op het verguldsel géén zwar t van de vernie t ig ingss tempels 
te zien is, kr i jgt men werkelijk den indruk, da t de gouden 
let ters la ter zijn gezet dan de posts tempels . 

Om te onderzoeken, of die i n d r u k ju is t is, moest ik mij 
eerst vergewissen van den aard der mater ia len, waarmede 
de twee drukken — n.l. die der gouden le t ters en die der 
posts tempels — werden aangebracht , en he t wezen der ma te 
rialen met hunne eigenschappen nader te beschouwen. 

Voor he t aanbrengen der vernie t ig ingss tempels werd voor
heen een met minerale oliën afgewreven fijn zwartse l ge
bruikt. La te r werd deze s tempel inkt vervangen door minerale 
oliën, welke me t behulp van opgeloste b lauwzwar te anil ine-
kleurstoffen zeer donker ge t in t waren. Bevat te de inkt van 
voorheen dus een p igment — waardoor hij kon „dekken" — 
de huidige s tempel inkt is een — zoo men wil — h e l d e r e 
b lauwzwarte vloeistof (als zoodanig in d u n n e r e lagen te 
herkennen) , die géén „zwevende", onopgeloste deeltjes meer 
bevat en n i e t als „dekverf" beschouwd kan worden. 

Komt de moderne s tempel inkt op papier, dan geeft hij, 
daarin binnendringende, ters tond de b lauwzwarte lijnen of 
vlekken te zien, kortom, i s z i c h t b a a r . Komt een u i t e r s t 
dun laagje dezer olie evenwel op de gouden le t ter t jes van den 
opdruk, dan kan men niet me t het bloote oog — ja, zelfs met 
de philatelistenloupe niet! — eenig spoor van da t u i t e r s t 
dunne vet laagje onderkennen. De papiervezels konden binnen
gedrongen worden; die namen de anil inekleurstof in zich op 
en teekenden zich tegen de omgeving duidelijk af; op de 
gouden le t ter t jes is het evenwel geheel anders! 

Laa t ons eers t eens zien, hoe die gouden le t ter t jes zijn 
on t s taan : op de postzegels werd eers t met een oranjegelen 
drukinkt van bijzonder k a r a k t e r (na-klevend!) de bewuste 
opdruk aangebracht , w a a r n a de oppervlakte van de vellen 
papier met stofgoud werd afgewreven; daarbij konden de stof
gouddeeltjes zich op den kleverigen grond vas tze t ten . Beziet 
men de oppervlakte der le t ter t jes evenwel met den mikros-
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koop bij s te rkere vergroot ing , dan doen zich de stofgoud
deeltjes voor als ui te r s t kleine f ragmenten van platen goud. 
Men denkt bij het aanschouwen van dat beeld onwillekeurig 
aan een uit het wate r opgeschept dun ijsvlies, dat stuk
brokkelt en waarvan de afzonderlijke stukjes kr is kras door 
elkander op den grond ui tgespreid l iggen. Tusschen deze 
stukjes door kon ik in den mikroskoop op ta l van plaa t sen 
de opengelaten kleine hoekjes ontwaren, te klein om nog 
kans to t aanhechten van de daarvoor t e groote gouddeeltjes 
te geven. De felle schi t te r ing van de omringende gouddeeltjes 
is oorzaak, dat men die lacunen slechts onder bijzondere voor
zorgen kan waarnemen, t.w. wanneer men, onder gebruik
making van nicols, gepolar iseerd licht op de gouden l e t te rs 
l aa t vallen; daardoor verdwijnt alles, wat reflex i s ; dan kan 
men den toes tand zuiver beoordeelen. 

Was dus eenerzijds de o p het goud g e r a a k t e dunne olie
laag van de s tempel ing onzichtbaar en zond het goud er zijn 
bri l janten glans ongestoord door heenen — anderzijds drong 
een deel der olie t u s s c h e n de gouddeelt jes door, in het 
onderl iggende papier ; vandaar , dat op sommige plaa tsen aan 
den ach t e rkan t der zegels oliedeelen van de s tempel ing 
o n d e r de gouden le t ter t jes gevonden worden. Op andere 
plaa tsen hield klaarblijkelijk de goudgele drukverf, die het 
goud moest „vas t leggen" , den zwar ten s tempel inkt weer tegen. 

Ik heb de proef op de som genomen en nieuwe post
s tempels z e l f op de mij t e r hand gestelde postzegels ge
zet ; hierbij was dus geen twijfel, of ze waren n a het aan
brengen van den goudopdruk aangebrach t . En ik kon toen 
waarnemen, da t eenzelfde gezichtsbedrog opt iad , als dat , 
hetwelk u aanleiding gaf, mij de oplossing der puzzle op te 
dragen! 

Concludeerende verk laa r ik, dat op de mij ten onderzoek 
geboden postzegels met goudopdruk van „Cour permanen te 
de Jus t ice In te rna t iona le" de posts tempels , welke ze waarde 
loos maakten , l a t e r op die zegels gep laa t s t zijn dan de 
goudopdruk. De indruk, als zoude het andersom zijn, berus t 
op g e z i c h t s b e d r o g . 

Ik leg u hierbij over: oedir 
1. Een foto, waarop de S van „Jus t i ce" met gedeelten de apiei 

nabuur le t t e r s , door den mikroskoop genomen; deze foto laa edraj 
duidelijk het „poreuze" k a r a k t e r der gouden le t te rs zien; j an 2. 
werd genomen met gepolar iseerd licht, zoodat géén reflexei 
optraden. 

2. Een foto van de le t ter D uit den goudopdruk, eveneen 
s te rk vergroo t ; deze opname werd onder zoodanige voorzorgs [ 
maat rege len genomen, dat rechtsboven in den bocht dei , to^ 
le t ter de s tempel inkt kan waargenomen worden; die l igt hie 
duidelijk o p de gouden le t ter . 

Met de meeste hoogacht ing, uw dw 
Van Ledden Hulseboscli 

Afw 
Van 

Yi Cl 

Weer drie waarden in de nieuwe t anding 
H e t g a a t met spoed; begin M a a r t zijn weer drie waardei 

met t and ing 13'A:12y, verschenen, te weten de 2>2, 27) 
30 cent. 

De 30 cent is to t dusver alleen met opdruk Cour Permanent! 
verschenen (zie hierboven) . 

het 
„De 
In 1 

an O 
en h 
faarii 
omor 
en bi 
[edor 
eei v 
an o 

br 
De oplagen der Willem de Zwijger inanc 
zegels, 
In een overzicht van de werkzaam 

heden van den P.T.T.dienst troffel ^^_^^'^ 
wü een opgaaf aan van de aantallen 
verkochte Willem de Zwijgerzegels 
In „ronde" cijfers werden verkocht 

l'A cent 24.996.470, 
5 cent 13.626.532, 
6 cent 26.783.656, 

12y, cent 3.183.250. 

6 
27k; 
30 
30 
36 

cent M: 
cent F: 
cent K: 
cent N: 
cent D: 

431 R, 
R 432, 

429, 
328, 
425, 
427, 

rukp 
aardi 

Weldadigheidszegels 1933. 
De definitieve cijfers van den verkoop der weldadigheid; 

zegels in het tijdvak December 1933  J a n u a r i 1934 bedraden 
li4 ( 3) cent 1.539.341, 
5 ( 8) cent 995.022, 
6 (10) cent 1.523.536, 

1234 (16) cent 395.468. 
Nieuwe oplaag le t te r s . 
2J4 cent Q, 2 7 ^ cent F , 30 cent N, 36 cent D. 
Nieuwe p laa tnummers en tandingen. 

5 cent P : 431 L, t and ing G1(13M). 
01(1334). 
01(1334). 
01(1334). 

„ 2 z. r o 1 p e r f. 
01(1234). 
143^^:1334. 

Met opdruk Cour P e r m . : 30 cent N, 425, t and ing 01(1334) 
Nieuwe drukkers teekens en t andingen . 
134 cent J : 203, t and ing 01(1334). 
2y, cent Q: 199 en 200, t and ing GlilS'A). 
3 cent L: 196, t and ing 01(1334). 
Met opdruk Cour Perm. : 134 cent J, 188. 
Verkoop jubi leumzegels 1923. 
N a a r men ons schreef werden in de l aa t s t e dagen van 1933 

aan de gewone loketten van het hoofdpostkantoor te Amstei
dam jubi leumzegels van 5 en 10 cent van de serie van 1923 
verkocht . W a t de oorzaak daarvan is, weten wij niet ; balanS' 
opruiming door de poster i jen? Wij hopen erbij t e zijn als 
emissie 1852 aan de beur t is. 
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Telefoonbrieven voor de luchtpost . 
Met ingang van 15 M a a r t t reed t een regel ing in werking 

waarbij men nog brieven met de luchtpost mee kan geven,; veige 
terwijl de l aa t s t e l ichting daarvoor al geschied is. Daar toe kaïî  Hei 
men een telefoongesprek aanvragen met „telefoonbrieven" te; 'ermi 
A m s t e r d a m (voor Schiphol) of Rot te rdam (voor Waalhaven), mdei 
De afzender dicteer t dan telefonisch zijn brief, die op het ilk ja 
betreffende postkantoor wordt opgeschreven en nog per lucht '■ 'and 
post verzonden. Behalve de gewone gesprekkosten is een vei I e t 1 
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oedmg verschuldigd voor de kosten van porto, luchtrecht, 
de apier en omslag, terwijl voor het opnemen van de brief een 

idrag geheven wordt van ƒ 1,— per uur, met een minimum 
, Jan 25 cent. 
xei 
■en 
'gs 
dei 
l ie 

ié 

nti 

Afwijking. 
Van den heer Julius te Arnhem zagen wij twee zegels van 

'/, cent met 2zijdige roltanding, die een duidelijke witte 
treep door de zegels vertoonden, als gevolg van een vouw 
1 het papier tijdens het drukken. 
„üe eerste postzegels van Nederland". 
In het verslag van de commissie1852 (in het Maandblad 

an October 1933) werd gewag gemaakt van een studie van 
en heer P. W. Waller over de emissie 1852 van Nederland, 
'aa m alle nog bereikbare officieele gegevens waren opge
omcn. Dit werk is thans in boekvorm verschenen, en vormt 
en buitengewoon belangrijke aanwinst op het gebied van de 
ledovlandsche philatelistische literatuur. De heer Waller is 
eei voorzichtig geweest met zijn conclusies en het boek bevat 
an ook bijna uitsluitend de verslagen van het muntcoUege, 

iefwisseling tusschen dit college en den minister van 
er ini' icién, de declaraties van de stempelsnijders voor nieuwe 

ruLplaten en dergelijke „officieele" gegevens. Het boek wordt 
aa. ioor volstrekt geen droge kost, integendeel is het uiterst 

'uj ite essant, te merken hoe de verschillen in tint, papier en 
er^lijke, die in den loop van de uitgifte zijn opgetreden, 
31 \(le gevallen een gevolg zijn van opmerkingen, in de cor
esp )ndenties gemaakt. 
O.er de bekende 5 cent zwart lezen wij, dat dit zegel géén 

rot is, zooals werd aangenomen, maar dat enkele vellen 
1 cl' eerste dagen van 1852 in zwart zijn afgedrukt om de 
ra\ are goed te doen uitkomen, omdat deze met de aan
en nen kleuren zeer onvoordeelig uitkwam. De zwarte vellen 
ia.' n hoofdzakelijk bestemd als geschenk voor de Belgische 
egt 'ring en enkele buitenlandsche postadministraties, als 
ank voor hun inlichtingen bij de eerste fabricage. 
Van alle bij de verzamelaars bekende platen dezer emissie 

ijn de declaraties gevonden, behalve van de 10 cent plaat II, 
ie !u Mei of Juni 1853 in gebruik moet zijn genomen. Hier
001 ivordt een waarschijnlijke verklaring gegeven. 
Interessant zjjn de geregelde klachten over het papier en 

e methodes om daarin verbetering te brengen. Ook de kleur 
af loms aanleiding tot opmerkingen; begin October 1856 
napkte de minister de opmerking, dat de blauwe zegels in 
iet gebruik hun oorspronkelijke kleur niet behouden, maar 
en groenachtige tint aannemen. Dit is de aanleiding voor 
en berie kleurproeven van December 1856 van de 5 en 10 cent 
n allerlei tinten blauw en rood. 

In 1861 komt event ueele perforatie ter sprake. In een rap
lovt van een ambtenaar, die in Utrecht over allerlei ver
nderingen in den aanmaak geconfereerd had, staat te lezen: 
Het doorboren der vellen postzegels met gaatjes om de af
cheiding van elk zegel gemakkelijk te maken.  Tot mijne 
roote verwondering was geen der Heeren van de Munt, zelfs 
liet oppervlakkig bekend met de wijze waarop dit doorboren 
ebchiedt, of bevond zich in staat daaromtrent eenige in
igiing te geven.  Men zal alzoo buitenslands daaromtrent 
lerigten dienen in te winnen." 

De perforatie blijft ook het volgend jaar nog in over
weging; mooi is ook de volgende uitlating van den Munt
neester in zijn rapport over 1861, die wel een merkwaardig 
icht erop werpt, hoe men over de postzegels dacht: „ Bij 
ins zijn de postzegels een artikel van Luxe, bestaat er dus 
een bepaalde behoefte aan het meer gemakkelijk maken 

fan hun gebruik, doch begrijp ik zeer goed dat bij sommige 
Ie wensch opkomt dit luxe artikel voor het gebruik, zoo goed 
!n doelmatig mogelijk te maken en door hen met eenigen 
frond wordt aangevoerd dat, indien de natie zich de luxe 
mzer tegenwoordige postzegels veroorlooft er geen afdoende 
edenen bestaan om haar het geryf van den doorslag te 
weigeren ". 

Het slot wordt gevormd door een overzicht van het 
'ermoedelijk gebruik van de 17 platen, met de data, en twee 
mdere staten. Het boek zelf is zeer overzichtelijk ingedeeld, 
sik jaar wordt afzonderlijk behandeld, terwijl overal langs den 
■and korte opmerkingen de voornaamste punten aangeven. 
Iet boek is uitgegeven voor rekening van het Nederlandsch 

Postmuseum bij de firma Enschedé en ziet er smaakvol uit. 
Het wordt in den boekhandel verkrijgbaar gesteld. De prijs, 
ƒ 1,—, is laag gesteld om velen in de gelegenheid te stellen, 
het boek te koopen, wat wij ieder Nederland-verzamelaar ten 
zeerste aanraden! B. 

NED.-INDIE. 
De minderwaardige A.M.V.J.-zegels. 
Uit Indië ontvingen wij nadere mededeelingen over de 

kwestie van de bij geheele vellen tegelijk afgestempelde 
A.M.V.J.-zegels, die voor een gering bedrag worden aan
geboden. 

Het verzoek om deze zegels gestempeld verkrijgbaar te 
stellen schijnt uitgegaan te zijn van de A.M.V.J. in Neder
land, die dat verzoek deed omdat zij de Nederlandsche kinder
zegels in geheele vellen kende, afkomstig van de verrekening 
voor frankeering bij abonnement. Blijkbaar wist men niet dat 
deze wijze van verrekening in Indie niet bestaat. 

Het Indische postbestuur nam dat verzoek over en stelde 
de A.M.V.J. in de gelegenheid, de zegels gestempeld te kunnen 
krijgen. Het zag hier geen bezwaren in, maar dacht alleen, 
op die manier nog een voordeeltje aan het A.M.V.J.-comité te 
kunnen geven, omdat anders die zegels toch als restant ver
brand zouden zijn. De verrekening ging zoogenaamd voor 
massafrankeering, het kwam er echter op neer dat de A.M.V.J. 
deze zegels kreeg tegen 11 cent per serie. 

In totaal zijn op die manier afgegeven ongeveer 20.000 
series, van alle waarden echter niet evenveel, van sommige 
meer dan 20.000. Ze moesten aangevraagd worden vóór' 9 Ja
nuari, den sluitingsdag van den verkoop aan de postkantoren, 
en werden te Soerabaja afgestempeld in geheele, gegomde 
vellen, met verschillende gewone handstempels, o.a. nummers 
7, 10 en 21, alle met datum 9.1.34. 

Tweemaal is deze methode toegepast, de eerste maal op 
23 December 1933, welken datum wij in het vorig nummer al 
vermeldden. 

De series werden door het comité per advertentie aan
geboden tegen ƒ 11,— per 100 stel. Evenals het Leger des 
Heils de vorige maal, heeft de A.M.V.J. ditmaal zelf ook nog 
voor een aanzienlijk bedrag ingeslagen, met de bedoeling die 
zegels langzamerhand nog aan den man te brengen. 

Het postbestuur heeft verzekerd, dat deze manier van doen 
in de toekomst niet meer zal voorkomen; men had er eerst 
geen bezwaar in gezien, en had de gevolgen niet overzien. 

De oplagen der A.M.V.J.-zegels zijn: 
2 -1-1 c. 300.830, waarvan in Nederland verkocht 12.731, 
5 +2% c. 181.461, waarvan in Nederland verkocht 11.534, 

1'2'A+2'A c. 418.997, waarvan in Nederland verkocht 11.826, 
15 -f5 c. 155.748, waarvan in Nederland verkocht 11.291. 

Het aan de A.M.V.J. afgedragen bedrag is ƒ 25.807,15. 
In deze getallen zijn de in massa afgestempelde zegels in

begrepen. 
Wij danken dr. Borel zeer voor zijn mededeelingen. 
Op het door den Bond aan den minister van koloniën ge

lichte schrijven betreffende de onverkocht gebleven A.M.V.J.-
weldadigheidszegels werd bericht ontvangen, dat ter zake bij 
den gouverneur-generaal van Ned.-Indié inlichtingen werden 
ingewonnen. Na ontvangst van het antwoord van den land
voogd zal den Bond nader worden bericht. 

De opdrukken van 2 cent verschenen. 

I« ■««■»»« 

MEDEfiLftWD3GHIÜME 

Op 16 Februari waren in Indië de drie opdrukken 2 CENT 
op vroegere luchtpostzegels voor het eerst verkrijgbaar. Zoo
als bekend is zijn overdrukt de 10 cent lila, 20 cent bruin en 
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30 cent roodlila. De beide vormen van den opdruk beelden wij 
hierboven nogmaals af. 

Het overdrukken geschiedde in geheele vellen van 100 stuks. 
De nieuwe serie. 
Het grootste deel van de waarden van de nieuwe serie is 

al in Indië aangekomen; met het in omloop brengen wordt 
nog gewacht tot de heele serie compleet is, tenzij door het 
opraken van oude voorraden de uitgifte van sommige waarden 
al eerder noodig mocht zijn. 

IWIIIIHWINPNI 
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Hierboven beelden wij het zegel van 2 cent af, de teekening 
dus voor de lagere waarden tot en met 10 cent (sawahtype). 
De kleur van de 2 cent is lila. 

Ook ontvingen wij de nieuwe, definitieve 12 J4 cent oranje 
in het nieuwe koninginnetype, die volgens ontvangen be
richten donkerder oranje zou moeten zijn dan de eerste oplaag 
van het vorig jaar. Met eenigen goeden wil is de nieuwe 
kleur misschien iets donkerder te noemen, maar het verschil 
met de eerste 12 >̂  cent is miniem. Dit kan dus geen onder
scheidingsmiddel tusschen eerste en tweede oplaag zijn, moge
lijk is er verschil in de loslaatbaarheid van de kleur. 

De firma Enschedé heeft echter voor een duidelijker verschil
punt gezorgd dan de kleur, n.1. de tanding. De oude 12 J<; cent 
was getand 1234:12><, de nieuwe 12'A cent heeft, evenals de 
hierboven afgebeelde 2 cent, de tanding 11)4:12)4. Als deze 
tanding ook bij volgende oplagen zal worden blijven toe
gepast, dan is dit dus een goed onderscheidingsmiddel. 

De in het vorig nummer gemelde 80 cent rood heeft de 
tanding ■12)4:12><. 

De heer Van der Willigen, die de nieuwe hooge waarden 
gezien heeft, geeft ons een nadere beschrijving der kleuren. 
Zij zijn: 50 cent grijszwart, 60 cent lichtblauw, 80 cent ver
miljoenrood, 1 gld. violet, 1,75 gld. licht(smaragd)groen, 
2,50 gld. lila (veel lichter dan de 1 gld.). 

SURINAME. 
De eenkleurige portzegels. 
Het onderscheiden van de diverse drukken van de Suri

naamsche eenkleurige portzegels in twee en enkelvoudige 
druk, met en zonder gom, enz., is een moeilijk werk. De ver
zamelaars van Nederland en Koloniën raden wij daarom aan, 
vooral de belangrijke studie van den heer De Bie in dit 
nummer niet over te slaan! 

NEDERLAND. 
Kragmachinestempels met tekst Adresseer volledig zün se

dert 13.11.34 te 'sGravenhage en sedert 26.11.34 te Amster
dam CiS. in gebruik. Terwijl de residentiestempel het zelfde 
type als Zaandam enz. heeft, heeft de hoofdstedelijke de om
trekken van duif, zon en sterren in lijntjes en den tekst in 
puntjes. 

'sGravenhage had vanaf 16.11.34 in de machine met 
3 zwarte sterren in den dagteekeningstempel den links staan
den tekst VERZENDT GELUK / TELEGRAMMEN tusschen 
dubbele golflijnen staan; vanaf 1.III.34 is deze tekst ver
huisd naar één der machines van Rotterdam. 

In Zwolle, Leiden en Delft is in de Universalmachine 
tekst postzegels / rechts  boven / in den hoek! / VLUGGE 
VERZENDING gekomen. 

NED.INDIE. 
Hier is een nieuwe briefomslag verschenen van 12K cei 

(prijs 13'A cent) met waardestempel 1214 cent oranje in 
nieuwe teekening (ontwerp Kreisler). De omslagen hi bbe 
een nieuw soort binnenzijde, een bruin netwerk. Begin 1 aai 
waren ze aan de philatelistenloketten hier te lande nog nie neg 
verkrijgbaar. 

Va 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Amsterdam CS. 
Van 23 Februari j.1. verscheen weer eens een a '̂iiti 

1)4 ets. afdrukken, welke met de Pliermachine gesten pel 
waren, datumstempel type IVc (volgens de lijst var 
Benders), met de oude 12uurstijdverdeeling, welke leed 
sedert 1928 uit de gewone stempelmachines is vervallen! 

Francotyp. 
Wie meldt de volgende nog onbekende Francotypmach.ne, 

die het lijstje tot en met nr. 450 moeten volmaken: 377, 41! 
430, 437, 443, 444, 445, 450? 

Machine 102 IV en 103 II. 
De beide PhilipsFrancotyps werden ook dienstbaar gemaal 

aan de reclame voor de nieuwe Philipslampen: van omstreek 
25 Januari tot 10 Februari werd in machine 103 een afbeeldini 
van een stralende gloeilamp geplaatst met bijschrift: PHl 
LIPS / NIEUWE / Biarlita, daarna is deze reclame over 
geplaatst in machine 102, eveneens tusschen datum en waarde 
stempel, terwijl hier onder den datumstempel bovendien ver 
meld is: „BIARLITA" / LAMPEN ZIJN / NOG ZUINIGEE 
Machine 103 stempelde daarna weer zonder reclame. 

Machine 154 V. 
Het filiaal van Ruys' Handelsvereeniging te Eindhoven ge 

bruikte eind Januari in machine 154 een nieuw cliché link 
van den datumstempel: 1400 aanslagen / per minuut / Oli 
vetti / SCHRIJFMACHINE. 

Machine 204 IV. 
Van begin Maart kwamen van deze machine der N.V. Wm. B 

Müller & Co. eenige afdrukken te voorschijn zonder afzenders 
cliché tusschen de stempels, doch wel met de reclame links. 

Machine 301 IL 
De Bond van Arbeiders in het Land, Tuinbouw en Zuivel 

bedrijf veiwisselde zijn machine met kleine waardecijfers (C3 
voor een met de tegenwoordige grootere cijfers (model C3B) 
Het afzenderscliché bleef onveranderd. 

Machine 349 II. 
Eerst nu blijkt deze machine der firma H. Smits te Almeli 

korten tijd na de ingebruikneming in Augustus 1932 noj 
zonder reclame links te hebben gestempeld. 

Machine 354 II. 
Van deze machine, in gebruik bij het A.S.S.0. te Arnhoni 

komen ook afdrukken voor zonder cliché links van den datum 
stempel. 
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HERHAALD VERZOEK. 
Heeren vereeniging.ssecretarissen en adverteerders worden 

ir nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopij v ó ó r d e n 
en d e r m a a n d aan de administratie toe te zenden en 

;och niet den uitersten termijn van inzending af te wachten. 
1 wat na den 5en ontvangen wordt, zal in den regel tot het 
o ! g e n d n u m m e r moeten bewaard blijven. (In bij

Miidere gevallen kan door adverteerders van dezen inzendings
;crmijn worden afgeweken). 

^!en 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 

nieln e «J; e n d e n bereiken, kan voor het in d i é maand te ver
schonen nummer g é é n n o t a meer worden genomen. 

DE ADMINISTRATIE. 

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

llich tingen, welke ons gevraagd worden, vaak over onder
Iwerpen van den meest eenvoudigen aard, nopen er ons toe 
lall'en dän een antwoord te zenden, wanneer het retourporto 
lis bijgevoegd. 

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

laJ! 
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EE 

N E D E R L A N D S e n P O S T M U S E U M . 
ii 'jvestigd in het gebouw van het hoofdbestuur der P.T.T., 

K) ;enaerkade 11, te ' s Gravenhage . 
' oor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 

vaii 10—4 u u r ; bovendien eiken eers ten Zate rdag der maand 
van 2—4 uur . Ent r ee 10 cent per persoon. 

Behalve verzamel ingen op post, te legraaf en telefoon
gebied, beva t dit museum talr i jke philatel ist ische schat ten. De 
plaatsruimte l a a t evenwel niet toe deze in h a a r geheel t e r 
bezichtiging t e stellen. Daarom wordt te lkenmale een ander 
gebied geëxposeerd. 

Tentoongesteld is t hans de van de Nederlandsche Ver
ecniging voor Radiotelegraf ie ten geschenke ontvangen ver
zameling rad io appara ten , waaronder behoort de verzamel ing 
uit de nala tenschap van den heer A. Veder te Rot te rdam, een 
dei' oprichters en vele j a ren voorzi t ter van genoemde ver
eeniging. 

Deze verzamel ing is aangevuld met a p p a r a t e n ui t den radio
dienst van het Staatsbedri jf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie, om den ontwikkel ingsgang van he t begin af t e 
kunnen volgen. 

Het Nederlandsche Pos tmuseum is onlangs verr i jkt met een 
geschenk van den heer J . C. Pull, oudcontroleur der P . en T., 
n.l. een honderd ta l verschil lende ongebruikte br iefkaar ten , 
waaronder de zeldzame dubbele k a a r t nr. 63h (volgens cata
logus Ascher 1926) m e t kops taanden opdruk op de eers te 
kaart en voorzien van een afdruk van den f i rmas tempel Bohl
me\jer & eo . , waarschijnli jk t o t nu eenig bekend exemplaar . 

leli 
10| 

PHILATELISTÉNLOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2J4—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
BergenopZoom: 2en Zaterdag der maand 2'A—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2^—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2'/,—4 uur. 
'sGravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O,): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
'sHertogenbosch: 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: 3en Zaterdag der maand 2—3K uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur, 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2'A—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE. 
In ons vorig nummer publiceerden wij den tekst van een 

protestbrief in zake de voorgenomen uitgifte van antigods
dienstige Russische postzegels, dien de F. I. P. aan het post
congres te Gairo op 25 Januari j.l. gericht had. 

Thans wordt ons medegedeeld, dat de P. I. P. in antwoord 
daarop een officieel schrijven van het postcongres mocht ont
vangen, meldende, dat de gewraakte uitgifte niet zal plaats 
vinden. 

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

Nieuwe leden. 
427. F, E. Ball, Postbus 64, Rotterdam. (V.L.). 
474. P. Blom, Eslaan 3, Bussum. (V.L.). 

Aanmeldingen. 
C. G. N. Mes, Ubbergscheveldweg 64, Nijmegen. (V). 
Th. Mes, Holenberg 164, Wichen. (V). 
J. E. Heenk, notaris, Venedien 14, Purmerend. (V.L.). 
A. Bosman, Wilhelminastraat 1, Medan (Sumatra). 
P. Statins Muller, Djatibarang bij Tegal (Java). 
W. A. C. Zweerts, Koninginnelaan 35, Soerabaja (Java). 

Adreswijzigingen. 
657. P. Wittkämper jr., thans Jacob Obrechtplein 11, Amster

dam, Z. 
922. G. Meijer, thans Joh. van Oldenbarneveldtlaan 106, Den 

Haag. ■*) 
106. A. J. J. van der Kamp, thans p/a N.V. Verkerk & Co., 

Bodjong 65, Semarang (Java). 
362. E. J. M. Heim, thans Juliana van Stolberglaan 316, Den 

Haag. 
603. A. L. de Bruijn Kops, thans Progoetraat 8, Bandoeng 

(Java). 
425. D. J. Beer, thans p/a N.I. Esco. Mij., Soerabaja (Java). 
985. A. A. Magendans, thans Maasbommel. 
175. W. J. Wijsmulier, thans Lankhorstlaan 12, Heemstede. 
798. R. Schönhuth, thans Stolbergstraat 4, Haarlem. 
751. E. Dunlop, thans Huize Duinwük, Overveen. 
706. H. C. Lefering, thans p/a J. van Reenen, Nassaukade 

157, Amsterdam, W. 
703. J. H. Frederikse, thans R. O. Telogo Redjo, Malang 

(Java). 
878. ir. L. P. Stephan, thans Bosch en Vaart 27, Haarlem. 
502. mr. G. A. Visscher, thans Gen. Van Daalenweg 43, Ma

kassar (Celebes). 
512. H. Mouthaan, thans Emmalaan 21, Palembang (Su

matra). 
641. A. W. J. Kruger, thans Soember Mas, Toeren bij Malang 

(Java). 

') Woont sedert jaren al aan dit adres. Adm. 
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347. P. A. Ammer laan , t hans par t ic . land Tjakoeng, pos tadres 
Mr. Cornells ( J a v a ) . 

450. N. Waalewijn, thans Riouws t raa t 163, Bandoeng ( J a v a ) . 
764. F . F . Venema, t hans Schoolweg 7, Bandoeng ( J a v a ) . 
389. J. H. Verhoogt, t hans Tj . P e r a k boulevard 131, Soera

ba ja ( J a v a ) . 
412. F . G. Bes, t hans Tjepoe ( J a v a ) . 
463. mr. W. Schols, thans Buys Bal lo ts t raa t 57, Den H a a g . 
781. W. H. G. Palm, t hans Van Oldenbarneveld ts t raa t 30, 

Den H a a g . 
64. H. Lewin, t hans Duinsche hoeve, Rosmalen. 

Afgevoerd. 
401. mevr. H. J. RaasveldtHoogendoorn. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amste rdam. De Pebruar i ve rgader ing had een bevredigend 

bezoek. De heer Van Essen hield een causerie over den veil ing
catalogus A r t h u r Hind; de heer Enge lkamp liet bezichtigen 
een speciaalverzameling Noorwegen nr. 1 geplaa t , en de 
heer Van der Meij vervolgde de bezichtiging zijner Europa
verzamel ing, welke onderwerpen veel belangste l l ing genoten. 
In M a a r t zal de heer Van Essen een lezing houden over de 
Mayfairvondst en de heer Schröder over zegels van Baden. 
Introduct ies beschikbaar gesteld door den secre tar is K. van 
Nes, Domse lae r s t r aa t 1, A m s t e r d a m . 

' s Gravenhage. Jaarvei ' s lag 1933. Door het bedanken van 
eenige en de aanweiving van andere leden liep het ledental 
to t 28 t e rug , w a a r v a n een vas te kern geregeld de vergade
r ingen bijwoonde. Het bestuur bleef op dezelfde wijze samen
gesteld en ook in het vereenigingslokaal kwam geen ver
ander ing . Ik meen hier goed te doen, namens alle leden der 
afdeeling, onzen dank uit te brengen a a n den heer Bosch 
voor zijn welwillendheid in deze, waardoor aan onze kas een 
fhnke ui tgave bespaard wordt . 

De vergader ingen kenmerk ten zich als gewoonlijk door een 
gezelligen toon, terwijl tevens de philatel ie niet werd ver
waarloosd. Hiervoor zorgden verschil lende leden door het 
toonen van gedeelten hunner verzamel ingen. Zoo zagen wij 
dit j a a r van den heer Van Strijen een verzamel ing luchtpost
brieven der geheele wereld, van den heer Hamil ton zijn col
lectie Luxemburg , van den heer Cramer zijn gespecial iseerde 
verzamel ing Z.W.Afrika, van den heer Jor issen zijn zeer 
gespecial iseerde verzamel ing Bulgarije, terwijl de heer Ferf 
zijn verzamel ing ongebru ik t Nederland en Kolonien, China 
en Siam benevens een deel van Frankr i jk toonde. 

Wij willen hopen, da t ook dit j a a r nog meerdere leden van 
hun philatel ist ische schat ten mee willen la ten genieten. In 
verband met de a.s. Nat ionale Postzegel tentoonste l l ing werd 
besloten in het waarborgfonds voor ,f 25 deel te nemen. Ik 
eindig mijn verslag' en spreek hierbij de hoop uit, dat ook het 
aangebroken j a a r een j a a r van bloei voor de afdeeling moge 
zijn. De secre tar i s , Ferf. 

Haar l em. De vergader ing op 12 F e b r u a r i werd t o t ons ge
noegen bijgewoond door den voorzi t te r der Nederlandsche 
Vei'eeniging, den heer Van Essen, die de aan de Nederlandsche 
Vereeniging toebehoorende speciaalverzameling N.Z.Wales 
t e r bezichtiging medebracht . N a d a t de heer Van Essen had 
medegedeeld, hoe de Nederlandsche Vereeniging d a a r v a n 
eigenaresse is geworden en welke voorzorgen zijn genomen 
om dit kos tbaa r bezit te beschermen, werd t o t bezicht iging 
van deze prach tverzamel ing overgegaan . Hartel i jk dank der 
afdeeling aan den heer Van Essen voor zijn komst en die ons 
bovendien nog ver ras t e met zich op t e geven als lid onzer 
afdeeling. 

Nat ionale Tentoonstel l ing 1934. 
Weet u w a t „Napos t en t " be teeken t? „Nat iona le Postzegel

tentoonste l l ing." 
Heef t u reeds ui tvoer ing gegeven a a n uw vas t voornemen 

om deel te nemen in het waarborgfonds ? Stel dit en evenmin 
het gereedmaken uwer inzending nie t ui t t o t he t l aa t s t e 
oogenblik. 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secret . : J. C. G. VAN D E N BERG, Hor tens ias t r . 25, Bre Led 

8 u 
ingai 

KORT VERSLAG van de vergader ing , gehouden op Maandag 
26 F e b r u a r i 1934, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van 
de „Beurs van Breda" , t e Breda. 

Aanwezig zijn 45 leden, als de voorzi t ter , de heer Crameius 
de vergader ing opent. In het bijzonder verwelkomt hij 
nieuwe leden Roskes en Van Hoogs t ra t en en deelt mede, dat 
het bes tuur een brief van deelneming bij het overlijden van 
Z. M. Koning Alber t I van België heeft gezonden a a n <.nze 
zus tervereenig ing „Phi la te l i sme" te Antwerpen. Door ops'aan 
eer t men de nagedachtenis van dezen sympath ieken vorst . De 
heer Boks, voorzi t te r van „Phi la te l i sme", dankt voor de be
toonde deelneming. 

De notulen van de vorige vergader ing worden goe'ige
keui'd en 4 candidaat leden als lid aangenomen. Ballotage Lvei 
den heer Broeder wordt aangehouden. Vervolgens breng t het leccn 
bes tuur t e r sprake het geval van de zwartel i js t van den B' nd. 
Den afgevaard igden onzer Vereen igmg n a a r de vergade mg 
van den Raad van Beheer van aans t aanden Zondag word in 
verband met deze kwest ie m a n d a a t vers t rek t . 

De voorzi t ter deelt daa rna mede, dat de Bond bij de P.' \T. 
gepi 'otesteerd heeft tegen het verkoopen van gebru ik te ze 
ten gebruike van het Hof van In te rna t iona le Jus t i t i e ( t t ;eii 
nominalen prijs) en verzocht deze ongebruik t aan de pi 'h
te l i s tenloket ten verkr i jgbaar t e stellen. Ook heeft de Bonc de 
aandach t van den minis te r van koloniën gevest igd op de 
gra t i s beschikbaars te l l ing in afgestempelden s t a a t van 'en 
groot gedeelte der Ned.Indische A.M.V.J.zegels aan 
A.M.V.J., welke Vereeniging bedoelde zegels t hans ver bene len 

Clul 
vond 
Ireda 

ERS 
O' 

Hie 
an dl 
et a 
ich lil 
ledec 
oen, 

anße 
ntvie 
oyee] 
lerki 
oodo 
1 te 

iet ( 
iov>'r 
Isiiie 
an c 
en s 

♦ Philatelisten, wekt Uw ongeorganiseerde kennissen

verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 

de nominale waarde , welke anderen ervoor betaalden, ia len ^^^ _^ 
handel brengt . 

De heer Jacobs deelt mede — in verband met een in de 
vorige vergader ing door den heer Vriens gemaak t e opmerkmg 
— da t de driehoekzegels van Neder land en Ned.Indië bu uen 
bepaalde tijden ook niet aan de phi la te l is tenloket ten mo ',eii 
worden verkocht . Verkoopt men ze op sommige kantoren \,el, 
dan houdt men zich niet a a n de officieele aanschri jving. Hij 
wijst ook op eenige adver tent iën in de Postwertzeichenma'kt , 
waar in men beschadigde zegels te koop v r a a g t en noemt dit 
een gevaa r voor de philatel ie. De voorzi t ter zegt , da t cisze 
zaak reeds alle aandach t van de F.I .P . heeft. N a verloting 
wordt de vergader ing daa rna door den voorzi t te r gesloien, 

J . C. G. V. d. B. 
Nieuwe leden. 

464. (S .E.Z.NK.) . H. S. C. Huijsman, Loskade P 264, Middel
burg , giro 117877. ( I I I ) . 

31. (  ) . N.V. Postzegelcent ra le , Coolsingel 63, Postbus 876, 
Rot te rdam, giro 220942. (V) . 

466. (S.E.Z.) . M. J . Smit , Zuidhaven 5, Zevenbergen. (III). 
15. ( E . ) . K. van der Steen, p / a N. J. Heze, E m m a s t a d 131, 

Curagao. 

Candidaat leden. 
J. H. van Rinkhuijzen, lu i tenant t e r zee Ie kl. (comm.) , a/b 

H r . Ms. Medusa, Vlissingen. (Eigen aang i f t e ) . 
Paul Kohier, dessinateur , Janninkple in 13, Enschedé. (Voor

gedragen door he t sec re t a r i aa t ) . 
H. Thaels , Boschdijk 143, Eindhoven. (Voorgedragen door 

V. H. C. J . Thaels , Eindhoven) . 
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Afgevoerd als lid. 
147. P . Bleeker. 
206. F . Geldmacher. 

Adreswijzigingen. 
384. E. J. C. van Hootegem, t hans V e e m a r k t s r a a t 32a, Breda 

( I ) 
266. ir. H. J . W. Reus, t hans Plaza de la Estac ion 1, P r a t de 

Llobregat , Barcelona. 
27. J . van der Schoot, t hans W a g e n w e g 60, H a a r l e m . (VII). 

288. A. J. Verhagen, t hans se rg t . maj . adm., 2 H 21 Bat . Inf., 
Solo ( J a v a ) . 

39. H. van der Vlist, t hans Apothekersdi jk 10, Leiden. (V). 
James Singer, t hans Hotel National , Monte Carlo (Monaco). 
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Ledenvergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 26 Maart 1934, des avonds 

ï 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda 
Ingang St. Janstraat) . 

Clubbijeenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 

Ivonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te Ginneken (bij 
ireda). Introductie vrij. 

EPSLAG van den toestand der Postzegelvereeniging „Breda" 
over het vereenigingsjaar 1933. 

Hierbij heb ik het genoegen u aan te bieden het verslag 
ai) den toestand der Postzegelvereeniging „Breda" gedurende 

|et afgeloopen vereenigingsjaar, en wel het 40e van de op
ichilng af. Het verheugt mij buitengewoon u te kunnen 
Qec!'>deelen, hetgeen ik u sinds 1927 niet meer heb kunnen 
;oeii, dat ons ledental is gestegen. Het bedroeg op ultimo 
becomber 12 meer dan op 1 Januari en wel op 31 December 
93" 430 (vorig jaar 418). In 1933 werden 60 nieuwe leden 
ar enomen, 43 bedankten voor het lidmaatschap, 4 leden 
nt̂  ielen ons door overlijden, terwijl geen enkel lid werd ge
'oj'urd. Dit prachtige resultaat, de ongunstige tijden in aan
hê  king genomen, is een aansporing om actief te blijven om 
looiloende den teruggang van de laatste jaren weer spoedig 

|ii te halen, waartoe ik aller medewerking dringend verzoek. 
D' maandelijksche vergaderingen hadden geregeld plaats 

defcet een gemiddeld bezoek van 35 leden (vorig jaar 38). 
Bov ndien werd een buitengewone ledenvergadering gehouden, 
[Isii.ede 9 bestuuisvergaderingen. Het rondzendverkeer, waar
■an lie administrateur verslag zal uitbrengen, bezorgde ons 
len .saldo van ƒ503,56 (vorig jaar ƒ497,78). De penning-
nee.ster zal u over den toestand der kas inlichten. Ik kan u 
rel mededeelen, dat onze Vereeniging er niet slecht voor-
itaar. 

Ds. verlotingscommissie bestond uit de beeren Van den 
^ei'g, Cramerus en ir. Hagedoorn. Als vertegenwoordigers 
an den Bond werden benoemd de beeren Van den Berg, 
ïro^ders, Jacobs, ds. Loeff, t' Sas en Smeulders. De Bonds-
erg-adering werd te Breda gehouden. 
In den Raad van Beheer van het Maandblad hadden weder-

im zitting de beeren Cramerus en Smeulders, met als plaats-
rer\angend lid de hoer dr. Gommers. In het bestuur kwamen 
;eeii wijzigingen voor. 

Onze leening ad ƒ210,— aan het Maandblad, ten behoeve 
ân de uitgave van het Jubileumboek verstrekt, werd aan 

ien Raad van Beheer ten geschenke gegeven. 
Enkele leden brachten een bezoek aan de philatelistendagen 

e Gent en het jubileumfeest te Antwerpen, waar zij buiten
gewoon hartelijk werden ontvangen. Sindsdien vereeren onze 
Lntwerpsche leden ons herhaaldelijk met hun aanwezigheid 
p onze ledenvergaderingen, en ware er niet steeds op het 

laatste nippertje iets tusschenbeide gekomen, dan waren ook 
[vij al eenige malen te Antwerpen ter vergadering gegaan. 

In de November-vergadering werd besloten een sectie 
.luchtpost" op te richten en een proef te nemen met de op-
'ichting van een jeugd-afdeeling. Het resultaat dient alsnog 
e worden afgewacht. 

De feesten ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan moeen 
lis wel geslaagd genoemd wordïi . Gememoreerd moge worden 
ie officieele ontvangst der deelnemers aan de philatelisten-

>r Jagen door het college van b;;: ijemeester en wethouders ten 
tadhuize. Op de feestvergadei ig waren meer dan 150 Phi
latelisten aanwezig. Op deze vev ■^adering werden voor hunne 
roote verdiensten jegens de Veieeniging en de Philatelie in 

|iet algemeen de beeren mr. W. S. W. de Beer, J. D. van Brink 
n J. C. Cramerus tot eerelid benoemd. 

K l E U W ! CVerkr I jgbaap bli .̂ 9le H a n d e l a r e n . ) (372) 

Ik eindig dit verslag met dank te brengen aan de bestuurs
leden voor den steun en de goede samenwerking in het af
geloopen jaar en met de hoop uit te spreken, dat 1934 voor 
de Vereeniging even gunstig moge verloopen als 1933. 

De Ie secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

VERSLAG van den administrateur der rondzendingen over 
1933. 

Omtrent het rondzendingsverkeer het volgende. 
Door mij werden in 1933 van inzenders ontvangen 895 

boekjes, terwijl door mij werden afgerekend 761 boekjes met 
een verkoop van ƒ 5287,31. 

Het aantal aan de sectiehoofden afgegeven en van dezen 
terugontvangen zendingen was in 1933 als volgt: sectie 
N. en K. 14 en 14; sectie B.E. 17 en 17; sectie I 12 en 12; 
sectie II 11 en 12; sectie III 11 en 10; sectie IV-VI 17 en 18; 
secie V 13 en 14; sectie Zwolle 11 en 13; sectie Den Haag 
(vanaf 1 Augustus) N. en K. 4 en 3 en Europa 4 en 3. Door 
het bedanken van het sectiehoofd te Zwolle, kon ik in de 
maanden November en December geen nieuwe zendingen al
daar ' doen circuleeren en was dan ook eind des jaars niets 
meer in omloop. 

De sectiehoofden, de beeren Molenaar, Hekking en Hage
doorn, hebben dit jaar ook weer het leeuwenaandeel in het 
getal verwerkte zendingen, waarvoor hierbij dank. Dankbaar 
zij hier ook vermeld, dat het vroegere sectiehoofd te Zwolle, 
bij zijn vertrek naar 's-Gravenhage, zich ongevraagd beschik
baar stelde om de rondzendingen te 's-Gravenhage te ver
zorgen, waardoor het sectiehoofd V belangrijk werd ontlast. 

Dit verslag sluit ik als vorig jaar met een beroep te doen 
op de leden, om de zendingen toch geregeld door te zenden, 
zulks ter besparing van onnoodige correspondentie voor de 
sectiehoofden, die toch al de werkzaamheden belangeloos ver
richten in het belang hunner medeleden. 

De administrateur der rondzendingen, 
J. BROEDERS 

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

ALGEMEENE VERGADERING op Zaterdag 24 Februari 
1934, in hotel Krasnapolsky, te Amsterdam. 

Om 8.15 uur opent de voorzitter de door 45 leden bezochte 
vergadering. De voorzitter behandelt achtereenvolgens: de 
door de F.I.P. gedane voorstellen op het congres te Caïro; 
het niet alleen vervalschen van zeldzame zegels, maar ook 
van gewone zegels en wel in massa-product; de wetten in 
Griekenland, Hongarije en Oostenrijk ter bestrijding van ver-
valschingen; dat nu Italië onze plaats heeft ingenomen wat 
betreft het grootste aantal en de hoogste nominale waarde 
der in één jaar uitgegeven jubileum-zegels; een eenvoudigen 
catalogus voor jeugd-verzamelaars; Roosevelt als ijverig ver
zamelaar. De notulen der vorige vergadering worden goed
gekeurd. De heer Zwolle leest het rapport van den heer Van 
Ledden Hulsebosch voor over de opdrukzegels van het Inter
nationaal Hof van Justitie. De vergadering besluit de totale 
onkosten van ƒ 40,—, welke hiervoor door den Bond zijn ge
maakt, aan den Bond te schenken. De 3 candidaat-leden, de 
beeren De Boer, Groen en Schrikkel, worden met algemeene 
stemmen aangenomen; laatstgenoemde, ter vergadering aan
wezig, wordt hierna van harte welkom geheeten. De brochure 
over de „Apex", alsmede een briefkaart, waarop als waarde
stempel de beeltenissen van Hindenburg en Hitler, gaan rond. 
Gedurende de pauze laat de heer Zwolle het tweede deel zijner 
collectie luchtpostzegels zien, waarvoor hem later de dank 
der vergadering wordt gebracht. Besloten wordt de volgende 
veigadering te houden op Zaterdag 24 Maart a.s. De heer 
Poulie zal in de April-vergadering een deel van zijn collectie 
Letland laten zien, terwijl in de Mei-vergadering de heer Ver-
heusele zijn voordracht zal houden. De heer Zwolle zal in de 
Maart-vergadering o.a. geïllustreerde Nederlandsche brief
kaarten vertoonen. Uit den boezem der vergadering komt de 
vraag naar voren, dr. Reedeker naar aanleiding van zijn 
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25-jar ig jubileum te huldigen, daa r hij een t rouw bezoeker 
is en ons steeds g a a r n e me t raad en daad ter zijde s t aa t . 
Daa r de voorzi t ter mededeelt, da t dr. Reedeker geen ruch t 
baarheid aan zijn jubileum wilde geven, wordt besloten geen 
bloemen te zenden, doch een schrijven to t hem te r ichten, 
waar in onze harteli jke gevoelens to t u i t ing worden gebracht . 
Op voorstel van den heer Boeg zal dit schrijven vergezeld 
gaan van de handteekeningen van alle t e r ve rgader ing aan 
wezigen. De algemeene ver lot ing wordt ui tgesteld to t de vol
gende vergader ing . Daa r geen zegels voor de veil ing zijn 
binnengekomen, vei-zoekt de voorzi t ter inzenders zich niet te 
la ten afschrikken door een enkele maal , da t er minder animo 
voor de veiling blykt t e zün. Om 10 uur slui t ing. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
H. Groen, Breeds t r aa t 29, Purmerend . 
C. L. A. de Boer, Ju l iana van Stolberglaan 342, Den H a a g . 

(Voorgesteld door K, M. van der Zee) . 
M. J . Schrikkel, W a v e r s t r a a t 50 I, Amste rdam, Z. (Voorge

steld door R. S iegmund) . 

Adresverander ingen. ^ 
E. E. Kip jr., Cath. van Clevepark 79, Amste rdam, Z. 
J . J . van Hil ten, Suma t r a l aan 17, Hi lversum. 

Vergader ingen. 
Bes tuursvergader ing op Za te rdag 24 M a a r t 1934, des avonds 

t e half 8 uur, vóór de ledenvergader ing . 
Ledenvergader ing op Za te rdag 24 Maar t 1934, des avonds 

te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky" , Warmoes s t r aa t , Amster 
dam. 

Wegens de feestdagen wordt de a.s. vergader ing N I E T 
gehouden op den laa t s ten Za te rdag der maand, doch op Zater
dag 24 Maar t . 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secre ta r i s : H. VAN R I E Z E N , Wes te rkade 32bis, Ut rech t . 

VERSLAG der vergader ing van Dinsdag 27 Februa r i 1934, 
in Hotel de 1' Europe, Vreeburg, Utrecht . 

Aanwezig 34 leden en 3 introducé 's . De voorzi t ter opent te 
8.15 uur de vergader ing , voor het eers t na ja ren met den 
aanhef „mevrouw en mijne beeren", daarbij in het bijzonder 
een woord van welkom richtende to t het adspirant- l id , me
vrouw Rombouts-Weissenborn. De voorzi t ter spreekt er zijn 
groote voldoening over uit, de dorre woestenij van heeren-
kleedij te zien onderbroken door een damestoi let . N a a s t me
vrouw R.-W. heet de voorzi t ter in het bijzonder welkom de 
beeren Gerr i tsen, Van Nimwegen, Van Doorn en Pie te rs , t e r 
wijl hü den heer Koek, dien men zoo lang wegens erns t ige 
ziekte heeft moeten missen, geluk wenscht met zyn hers te l . 

De notulen worden na voorlezing goedgekeurd. Van den heer 
R a a t g e v e r c irculeer t een Russische Sovjet-zegel 215a met 
zilveren opdruk, van den voorzi t ter de „Ton van Tast-brief
k a a r t " van den „Pos t jager" , waarop de handteekeningen der 
bemanning. De voorzi t ter deelt mede, da t zijn naam, waa r 
ach te r „voorzi t ter der U. Ph . V.", in het Ut rech tsch Nieuws
blad vermeld stond op de lijst der bezoekers van de afscheids
receptie bij den commissar is der koningin. Hij ve rk l aa r t na
drukkelijk da t dit bezoek geen verband hield me t de U. Ph. V. 
en da t de toevoeging eigendunkelijk door den vers laggever is 
geschied. Zeer onts temd is de voorzi t ter , da t het Ut rechtsch 
Dagblad de onbescheidenheid heeft gehad, op 22 Februa r i een 
aangelegenheid te publiceeren, welke in een besloten bes tuurs 
ve rgader ing van den 20en t.v. was behandeld en die de leden 
heden van de bes tuurs tafe l behoorden te vernemen, doch niet 

uit de k r a n t moesten lezen. He t Ut rechtsch Nieuwsblad heef 
op 26 Februar i , het onvolledige en onjuiste re laas van ziji 
concurrent , me t voorkennis van den voorzi t ter , recht gezel 
De aangelegenheid had be t rekk ing op he t feit, da t de politj 
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in den avond van den 15en den verdachte inzake den diefsta I"?^^ 
van de zoekgeraake zending t e r waarde van ƒ450 (Decembei 
1932) heeft gea r res tee rd . Bedoelde persoon heeft daags daar 
op een volledige bekentenis afgelegd. Onze rechtskundige ad 
viseur zal onderzoeken, in hoeverre aan de procedure eei 
eisch to t schadeloosstell ing is te verbinden. H e t is nood 
zakelijk gebleken s t a tu ten te ontwerpen betreffende 
landen wedstrijden en den d a a r a a n verbonden wisselbeker. Eei 
commissie, bes taande ui t dr. P . H. van Git ter t , mr . J. H 
Vuijstingh en den voorzi t ter , zal een ontwerp-regleinenl secre 
samenstel len en dit, na onderzoek door het bes tuur , aa 
ledenvergader ing t e r goedkeur ing aanbieden. Wegens b illo 
t age van een adspirant-damesl id benoemde de voorzittei eei 
eere-ballotagecommissie, bes taande uit het eerelid J . W. Si rui 
en den gewezen voorzi t ter dr. P . H. van Git ter t . Met giooti 
var ië te i t in s temui t ing werden mevrouw Rombouts en de 'lea Aa 
Gerr i t sen met a lgemeene s temmen to t leden aangenome i ei .ezinj 
vervolgens door den voorzi t ter geïnstalleerd'. Inj 

De heer Van Leent uit Semarang vest igde in een schr'jvei welk' 
de aandach t der Vereeniging op een foutdruk TA cent N.-I zoo 
(Senf nr . 104b) (gebroken C) . Dit schrijven zal aan den ver aenig 
zoi'ger der rubr iek Nederland en Overzeesche Gewesten toe 
gezonden worden 

Reeds bij he t begin der ve rgader ing had de voorzittei dt 
Van Git ter t verzocht, zelf zijn onder gesloten enveloppe in 
gezonden puzzle te openen en nader toe te l ichten. Deze be 
stond in een vernuf t ig samengeste ld zegel, gevormd uit l ok 
sukken van vijf bekende Neder landsche zegels. Gevri ag( de ri 
werd, deze 5 zegels nader aan te duiden. De oplossing vai 
deze puzzle mocht zich in groote belangste l l ing verheu ;'eii 
Ui t de 15 goede oplossingen, welke binnenkwamen, t rok me 
vrouw Rombouts die van den heer Van Riezen, aan wie i di 
door dr. Van Git ter t beschikbaar gestelde prijs van drie zes^els 
Officiel Luxemburg , werd toegekend. Ook de landenwedsirij( 
verheugde zich d i tmaal in verhoogde belangstel l ing. Uit 
in de volgorde van waardee r ing de beeren : Gortenbach, Koek 
Van der Woude en Baljet. Aan den heer Moesman verd 
een eervolle vermelding toegekend voor zijn ingezondei 
„ F a n t a s i e " op de jubi leumserie Neder land 1913. 

Bij de rondvraag vroeg de heer Sprui t inl ichtingen, waarom 
bij de f rankeer ing bij abonnement geen kwij t ing mee 
zegels is toeges taan , alsmede of het waardeloos maken van 
zegels door s t repen met anilinepotlood niet kan worden \ lor 
komen. Beide v ragen zullen door het bes tuur onder de ocgei 
worden gezien. De heer Noordhoff m a a k t melding van enkele 
onaangename ervar ingen, opgedaan bij verzending van post
s tukken n a a r en van Indië. Hierop volgde een zeer geam 
meerde veiling. Omstreeks 10.15 uur sloot de voorz i t te r deze 
goed bezochte vergader ing . H. v. E 

Nieuwe leden. 
mevr. M. Rombouts-Weissenborn, Dal laan 4, Baarn . 
E. Gerr i tsen, Willem van N o o r t s t r a a t 39, Ut rech t . 

Bal lotage. 
A. W. J. van Doorn, P a l e m b a n g s t r a a t 5bis, Ut rech t . 
W. Pie ters , Gerard Dous t r aa t 16, Ut rech t . 
J . L. F ru i tman , p / a In te rna t io , Semarang ( J a v a ) . 
H. Th. Hobma, Wes te rkade 3a, U t rech t . 

Adresverander ingen . 
W. G. de Bas wordt Lepelenburg 3bis, Ut rech t . (Met ingang 

van 22 M a a r t ) . 
J . van der Schoot wordt Wagenweg 60, Haa r l em. 
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I Ik ben bezig met het realiseeren van een schitterende verzameling der EERSTE UITGIFTEN VAN BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. | l 
Fraaie zichtzendingen van uitgezochte exemplaren tegen een-derde van den catalogusprijs op aanvraag. Referentiën worden verzocht. "" 

J. B I R D , 6 W e s t H i l l R o a d , L o n d o n , S . W. 
Pr i j zen In E n ^ e l s c h e é e l d s w a a r d e b e t e e K e n e n e e n g r o o t e extra Korting. 
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Vergaderingen. 
zjj Bestuursvergadering op Dinsdag 20 Maart 1934, in restau-
zei ant Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
litii Ledenvergadering op Dinsdag 27 Maart 1934, te 8 uur, in 
sta lotel de 1' Europe, Vreeburg, Utrecht. 

Agenda. De heer Moesman organiseert op deze vergadering 
leii tentoonstelling: „Neefjes en nichtjes van de postzegels". 
. Opening. 2, Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Ballotage. 

eei i. Landen wedstrijd (Deutsche Abstimmungsgebiete). 6. Ver-
,0(1 oting. 7. Veiling. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. 

dl 
Eei 

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

dl 

l̂" (ORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder-
^̂ ' dag 22 Februari 1934, des avonds te 8K uur, in café 
™i „The Corner", Den Haag. 
lOtl 
lee Aantal opgekomen leden 37. De notulen worden na voor-

ezing onveranderd goedgekeurd. 
Ingekomen is een schrijven van een zustervereeniging, 

vei welke ons vraagt, hoe het komt, dat onze vergaderingen altijd 
zoo geanimeerd zijn. Geen slecht pluimpje voor onze Ver-

er eeiiiging! 
e drie nieuwe candidaat-leden worden met algemeene 

stenmen aangenomen. Voorts wordt de rest van den avond 
gev, :]d aan een interne aangelegenheid. 

Den leden wordt medegedeeld, dat de directeur van den 
ver koophandel in zijn functie is geschorst. Men wordt alzoo 
vei^ocht geen gelden aan hem over te maken en voorloopig 
de rondzendingen, welke men onder zich heeft, aan te houden. 

Nieuwe leden. 
P. "an Waasbergen, Voorstraat 246, Nieuw-Beijerland. 
G. Gramberg, Duncklerstraat 14, Den Haag. 
J. Kessels, Balistraat 21, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
W. M. F. Sutherland, Bij Iwerf f straat 40b, Rotterdam. 
J. -T. H. Schuurmans, Weimarstraat 371, Den Haag. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Donderdag 22 Maart 1934, des 

a\onds te S'A uur, in café „The Corner", Anna Paulowna-
straat, 's-Gravenhage. 

Opening. Notulen. Mededeelingen. Ingekomen stukken. Bal
lotage nieuwe leden. Veiling. Verloting. Wat verder ter tafel 
woi'dt gebracht. Sluiting. 

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

ng 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 28 Fe
bruari 1934, te Den Haag. 

Aanwezig 61 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
begroet de aanwezigen, speciaal de beide introducé's en den 
heer G. Hol, voor het eerst ter vergadering aanwezig. Hij 
deelt mede, dat de jaarvergadering zal plaats hebben in ,,Ba
gatelle" (in den nieuwen arm van de Passage) op Woensdag 
21 Maart a.s. 

Palsificaten zijn geschonken door de beeren Verhoef f en 
Van Buuren; giften voor de bibliotheek van de beeren 
Reijerse en Rootlieb. Bovendien is de bibliotheek door aan
koop verder verrijkt. Van de afdeeling Venlo is het financieel 
verslag over 1933 ontvangen, benevens de begrooting voor 
1934, welke beide in orde zijn bevonden. Medegedeeld wordt, 
dat door het bestuur de heer D. Sängers, te Nijmegen, is 
aangesteld als sectiehoofd. Ter rondgang zijn aanwezig de 
tijdschriften der bibliotheek en een pracht-vliegbrief met de 
nieuwe Indische zegels van den heer Lorang; tevens een paar 
brieven met de nieuwe opdrukken op vliegpostzegels van 
Ned.-Indië. 

De notulen der voorgaande vergadering worden onder dank
zegging aan den secretaris goedgekeurd. Tijdens de ledenver

kiezing leest de secretaris het vervolg voor van het artikel 
over de waarde van een ongebruikt koerseerend ƒ 5,— zegel, 
getiteld: „Philatelie en monopolie", van A. N. Tinovo. Dit 
heeft eenige discussie tengevolge, waarbij de, voorzitter zijn 
meening verklaart, dat de zegels van het Permanente Hof 
van Justitie niet verzamelwaardig zijn; het zijn conti-olezegels, 
doch geen echte postzegels, zeker niet die, welke wij afge
stempeld kunnen koopen. Verder komt ter sprake, naar aan
leiding van het voorstel van den heer Melsert, dat het zeer 
noodzakelijk is, dat de leden streng de hand houden aan de 
bepalingen van het rondzendverkeer. Dringend is, dat ieder 
direct controleert of er geruild is, vakjes niet afgestempeld 
zijn, en of er iets bijgeschreven is zonder handteekening. Het 
best is bij constateering van zoo iets direct het sectiehoofd 
te waarschuwen. De voorzitter doet nogmaals een ernstig 
beroep op zeer nauwkeurige medewerking van alle leden, in 
en buiten 's-Gravenhage. 

Tot leden der commissie voor het nazien der rekening en 
verantwoording van den penningmeester worden de beeren 
P. Dekker en P. G. Melsert door de vergadering aangewezen. 
Bij de verloting wint de heer Van Meel den eersten prijs. De 
veiling heeft hierna een zeer geanimeerd verloop en gunstig 
resultaat. Bij de rondvraag komen de beeren Van Leijden en 
Melsert nog even aan het woord over de a.s. begrooting, 
waarna de voorzitter sluit. J. N. H. v. R. 

Mededeelingen. 
Wie op de Maart-vergadering als nieuw lid wordt aan

genomen, doet nog mede aan de GROOTE JAARLIJKSCHE 
VERLOTING. 

Den 3en Woensdag in Maart jaarvergadering in „Baga
telle", Passage (nieuwe arm), te ly, uur. 

Nieuwe leden. 
85. mevr. wed. C. J. In 't Velt-Kramers, Vivienstraat 11, 

Den Haag. 
59. mevr. R. E. Hammes-Wagner, Breedestraat 158, Hees 

bij Nijmegen. 
98. J. W. Trip, Batjan, Molukken (N.-L). 

123. G. E. Gravenhorst, St. Stephanusstraat 9, Nijmegen. 
192. G. H. Plattel, Groenestraat 115, Nijmegen. 
164. J. Keijzer, Perenstraat 200, Den Haag. 
237. H. F. Oldenhoff, Lomanstraat 4, Amsterdam, Z. 
255. G. Sevestre, Anna van Buerenstraat 7, Den Haag. 
298. H. Bieters, Van Linsbergestraat 132, Den Haag. 
299. D. Th. van der Schalie, Louise de Colignystraat 43, Den 

Haag. 
Van de afdeeling Dordrecht. 

D. 348. Chr. Bartholomeus, Toulonschelaan 100, Dordrecht. 
D. 373. T. de Vries, Heijsterbachstraat 14, Dordrecht. 
D. 378. G. L. van der Hum, Groote Kerksplein 8, Dordrecht. 
D. 370. D. A. Jonkers, Korte Scheidingsweg 12, Dordrecht. 

Onder voorbehoud. 
550. A. M. Mondt, Tholenschestraat 135, Scheveningen. 

Candidaat-leden. 
mej. E. van Aarsen, Javastraat 16, Nijmegen. (Voorgesteld 

door C. J. van Woerkom). 
B. C. Th. Spierenburgh, Van Langeveldtstraat 11, Nijmegen. 

(Voorgesteld door P. Veen en J. Castelijn). 
Chr. M. Brand, Burghard van den Berghstraat 61, Nijmegen. 

(Voorgesteld door D. Sängers en P. Veen). 
J. A. C. Achilles, Beekbergenstraat 22, Den Haag. (Voor

gesteld door G. Hol). 
A. Beijer. P. C. Hooftstraat 11, Zwolle. (Voorgesteld door 

L. H. Slothouwer). 
Adresveranderingen. 

575. G. Hol, Obrechtstraat 31, Den Haag. 
245. A. Beek, Hobbemakade 39, Zutphen. 
252. J. J. M. de Bont, Stephensonstraat 36, Den Haag. 

47. J. H. van Noord, Schieweg 145d, Rotterdam. 
156. H. Stolk, Van der Veerstraat 143, Den Haag. 
313. P. Hagemeijer, Palmenlaan 67, Soerabaja (Java). 
408. Th. Groeneveld, Oldegalileën P 93, Leeuwarden. 
435. C. van der Zee, p/a P. Dekker, Geraniumstraat 41, Den 

Haag. 
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130. G. L. Varin, Haarlemmermeerstraat 31 huis, Amster
dam, W. 

548. P. P. Heidsieck, Moeriaweg 21, Batavia, C. 
3. J. van Rossum, Tjibeunjingplantsoen 6, Bandoeng (Java). 

Vergaderingen, 
.laarvergadering op Woensdag 21 Maart 1934, des avonds 

te TA uur, in „Bagatelle", Passage, Den Haag. 
Agenda. 1. Opening. 2. Mededeeling. 3. Notulen. 4. Verslag 

van den secretaris. 5. Verslag van de commissie tot nazien der 
rekening en verantwoording van den administrateur-penning
meester. 6. Verslag van den administrateur-penningmeester. 
7. Voorstel eerelidmaatschap. 8. Begrooting 1934. 9. Verslag 
van den bibliothecaris. 10. Verkiezing bestuursleden (aftre
dend C. J. Reijerse, q.q. voorzitter, D. Sierig, commissaris); 
beiden zijn herkiesbaar. 11. Ledenverkiezing. 12. Begin jaar-
lijksche verloting. 13. Veiling. 14. Rondvraag en sluiting. 

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

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

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

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den 2en Maandag der 
maand: TA 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 28 Fe
bruari 1934, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 19 leden. De voorzitter opent tegen half negen 
de vergadering, waarna de notulen van de vorige vergadering 
worden gelezen en goedgekeurd. Hierna volgt mededeeling 
van eenige onbelangrijke ingekomen stukken. Aangezien geen 
punten te behandelen zijn, wordt overgegaan tot de rond
vraag. Mevrouw Schuurman, het hoofd van de rondzendingen, 
deelt mede, dat door haar in een van de boekjes een portzegel 
van 6 A cent van Nederland is aangetroffen, waarop in de nul 
van de 6 een teekening met inkt is gemaakt. Deze laagstaande 
vernieling van een goed zegel wekte dan ook zeer terecht, bij 
het rondgaan van dit zegel, veel ontstemming bij de aan
wezigen. 

Hierna werd door den heer Heidenreich nog een enkel punt 
van de agenda van de voorjaarsvergadering van den Raad 
van Beheer ter sprake gebracht, waarna de gewone maande-
lijksche verloting onder de aanwezigen volgde. Vervolgens 
sluiting. C. R. 

Adresveranderingen. 
82. W. C. Maas wordt Van Limburg Stirumlaan 4, Oosterbeek. 
94. A. te Winkel wordt Lorentzlaan 13, Arnhem. 

Ter herinnering. 
In de vergadering van Woensdag 25 April 1934 wedstrijd 

met de zegels van Argentinië voor de leden, waarvoor aardige 
geldprijsjes beschikbaar worden gesteld. Zie Maandblad van 
Juli 1933. 

De leden worden ei aan herinnerd, dat de bons van de al-
gemeene verloting 1933-1934 vóór 1 Juli 1934 ter verrekening 
moeten zijn ingezonden. Nadien zijn ze waardeloos. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 28 Maart 1934, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

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

JAARVERGADERING op Dinsdag 9 Januari 1934, des avonds 
te TA uur, in restaurant „Suisse", Beursplein, Rotterdam. 

Aanwezig 15 leden. Na opening door den voorzitter worden 
door den secretaris de notulen voorgelezen benevens het jaar

verslag, dat eenige bijzonderheden gaf over ledental, opkomst 
collecties die circuleerden, verlotingen, hernieuwing der koninli 
lijke goedkeuring (inmiddels afgekomen), de komende tentoon, 
stelling in Amsterdam en het ambtsjubileum van den voor 
zitter. Onder dankzegging en applaus werd het goedgekeurd 

Vervolgens bracht de heer Weijer als boekbewaarder vet. 
slag uit over biblioheek en leesporefeuille, waarbij dank 
bracht werd voor de prettige samenwerking met de zuster, 
vereeniging. Het doorzenden der portefeuilles liet wel eens 
te wenschen over. 

De keuringscommissie bracht een bedrag in de kas. Dii 
verslag werd, evenals dat van den verkoop, uitgebracht dooi 
den heer Frenkel, die hiervoor den dank der vergader 
oogstte. Onze penningmeester werd, nadat er een commissie 
was benoemd, gedechargeerd en verslag en begrooting gaven 
geen aanleiding tot opmerkingen. Hem werd hiervoor harte
lijk dank gebracht. 

Bij de hierna volgende bestuursverkiezing werden allen her 
kozen bij acclamatie; ook de keuringscommissie en de direc
teur van den verkoop behielden hun functie. 

De heer Eijgenraam stelde vervolgens voor de nieuwe leden 
uit de randgemeenten als gewone leden te beschouwen; dit 
werd aangenomen. De oude leden behouden, zoo gewen^cht, 
hun positie. In de Februari-bijeenkomst zullen we de colk;tie 
Congo van den heer Weissmann te zien krijgen. 

Hierna sloot de voorzitter deze jaarvergadering onder c'̂ inli 
aan de aanwezigen. L. M. 1. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 13 Februari 1934, des 
avonds te 7A uur, in restaurant „Suisse", Beursplein, 
Rotterdam. 

Aanwezig 16 leden. Na opening der vergadering door len 
heer Van Harderwijk, leest de secretaris de notulen en wordt 
voorlezing gedaan van enkele ingekomen drukwerken en de 
hernieuwing onzer koninklijke goedkeuring bij verleng 'ig. 
Hierna wordt de heer L. A. van Putten door den voorzi'ter 
als nieuw lid geïnstalleerd. 

Vervolgens verkrijgt de heer Weissmann het woord, die -;p 
verzameling Belgisch-Congo zal laten passeeren. Dit geschiedt 
op zeer keurige wijze op een stel onderleggers van bordpapier, 
waardoor zeer zeker niemand de kartons met zegels beh( eft 
te beroeren. Dit is een novum in onze vereeniging en tevens 
een groote verbetering, ook, indien men slappe albumblaJen 
laat circuleereii. Deze zeer uitgebreide collectie toonde v.eer 
eens aan, wat van een land te maken' is. De heer Weissm.inii 
heeft het in deze ver gebracht; een smaakvolle wijze van op
zetten en daarnaast vele fotografische vergrootingen, op 
keurige wijze aangebracht, ten einde de eigenaardigheden der 
bijzonderheden duidelijker en overzichtelijker te maken. Voor 
een vervalsching was zelfs een micro-opname ter verduide
lijking als pendant aangebracht. Op deze wijze krijgt men 
wel iets bijzonders te zien. Het was dan ook geen wonder, 
dat de voorzitter een hartelijk woord van dank en waar
deering voor dezen met zorg en nauwgezetheid opgezetten 
arbeid uitsprak en deze nieuwe wijze van opzetten, waarvoor 
de hulp der fotografie werd benut, zeer aanprees. Voor de 
hoffelijkheid, dat de heer Wcissmann de onderleggers ten 
geschenke gaf, was de Club ook zeer erkentelijk. 

Na de gebruikelijke verloting en de rondvraag, welke zich 
tot enkele inlichtingen omtrent zegels bepaalde, bedankte de 
voorzitter nogmaals den heer Sanison, die voor de koninklijke 
goedkeuring zich moeite had gegeven. Hierna werd de ver 
gadering gesloten. L. W. I. 

Nieuw lid. 
L. A. van Putten, Rochussenstraat 197, Rotterdam. 

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

VERSLAG der ledenvergadering van Vrijdag 23 Februari 
1934, te Haarlem. 

Na goedkeuring van de notulen wordt overgegaan tot het 
bekendmaken der ingekomen stukken, waarvan ik hier slechts 
noem een ter vergadering ontvangen humoristische teekening 



vn NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 MAART 1934. 

op het gebied van postzegels verzamelen, door „een O.H.V.Z.-
lid", gekleurd en ingelijst, met begeleidend schrijven, waarin 
de schenker voorstelt deze op Amerikaansche wijze te ver-
koopen ten bate van het jubelfonds 1936. Dit geschenk wordt 
aanvaard en tot bedoelde wijze van verkoopen wordt be
sloten, doch wijl het aantal aanwezigen onder het gemiddelde 
is van het afgeloopen jaar (onbelangrijke agenda en mistig 
weer!?) wordt deze verkoop uitgesteld tot een drukker be
zochte vergadering. 

Tot leden der verificatie-commissie worden gekozen de bee
ren Van Bemmel en Mos, die hun benoeming' aanvaarden. 

Van de rondvraag maken alle aanwezige sectiehoofden ge
bruik met opmerkingen over te hooge prijzen en mindere 
kwaliteit der zegels in de boekjes v^n de rondzendingen, 
waarmede dus de inzenders rekening gelieven te houden, ter
wijl de koopers uit de rondzendingen verzocht worden nauw
keuriger de begeleidende lijsten te willen invullen! 

Nadat de diverse agenda-punten zijn afgehandeld, blijft 
het meerendeel der aanwezigen nog eenigen tijd tezamen. 

H. W. 
Voorgesteld als lid. 

O. R. A. Michelsen, Westerhoutstraat 4, Haarlem. (Voorge
steld door D. G. Swanenburg de Veije). 

Aangenomen als lid. 
22. J. van Nes, Koepelweg 8a, Noordwijk aan Zee. 
'26. J. van der Schoot, Wagenweg 60, Haarlem. 

Adreswijzigingen. 
•13. P. Engelenberg, thans Van Kinsbergenstraat 1, hoek 

Pijlslaan, Haarlem. 
lr^7. F. H. Proper, thans Berckheijdestraat 11 rood, Haarlem. 

Bedankt als lid. 
148. W. J. de Ronden, Amsterdam. 
254. N. Reinalda, Haarlem. 

Vergadering, 
.laarlijksche algemeene ledenvergadering op WOENSDAG 

28 Maart 1934, des avonds te 8 uur precies, in het Gebouw 
van den Haarlemschen Kegelbond, Tempeliersstraat 35, te 
Haarlem. (Dus niet op den laatsten Vrijdag der maagd: 
Goeden Vrijdag!). 

Philatelislen-Vereetiiging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen. 

KORT VERSLAG van de ledenvergadering op Maandag 26 
Februari 1934, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

Te ruim half negen opent de voorzitter deze door 28 leden 
bezochte vergadering. De heer Nijhuis, voor het eerst als lid 
aanwezig, wordt speciaal welkom geheeten. De notulen van 
de vorige vei'gadering worden gelezen en onveranderd goed
gekeurd. Verschillende ingekomen stukken worden behandeld, 
waarop eenige mededeelingen volgen. De voorzitter deelt o.a. 
mede, dat het nieuw gekozen bestuurslid, de heer Cleij, de 
functie van 2en voorzitter zal vervullen. De sectiehoofden 
worden weer voor een jaar herbenoemd. De candidaat-leden, 
de beeren Sijtsma en Boekema, worden met algemeene stem
men als lid aangenomen. 

De heer Van der Warf heeft uit zijn luchtpostverzameling 
de bladen Egypte, Egyptische Soedan en Uruguay meege
bracht, welke worden geëxposeerd. De leden maken gaarne 
van de gelegenheid gebruik, deze keurige collectie te bewon- • 
deren. Onderwijl wordt de gebruikelijke maandverloting ge
houden. Na de pauze brengt de voorzitter een woord van dank 
an den heer Van der Warf en geeft dan gelegenheid de 
prijzen van de jaarverloting uit te reiken. De verlotings
commissie, bestaande uit de beeren Ongering, Jonker en Schol-
tens, wordt door den voorzitter bedankt. De heer Ongering, 
die zich steeds veel moeite voor de verlotingen getroost hesft, 
krijgt een extra bedankje. Dan volgt een geanimeerde veiling. 

Van de rondvraag maken nog enkele leden gebruik. Daarna 
sluiting. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
178. M. Sijtsma, J. C. Kapteijnlaan 47a, Groningen. 
110. R. Boekema, directeur Postzegelcentrale N.V., Rotterdam. 

Candidaat-leden. 
M. Th. la Gro, Willemskade 40, Leeuwarden, 
mr. J. A. Schreuder. 

Bedanken ingetrokken. 
P. van der Wint, Kraneweg 6, Groningen. 

Bedankt. 
ds. W. Tj. Klumper, Noorddijk. 

Adresveranderingen. 
S. S. Ongering wordt Gelkingerstraat 50, Groningen. 
J. Walraven wordt Oostersingel 194a, Groningen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 26 Maart 1934, des avonds 

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

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

In Memoriam 
JAN JONKERS, 

t 4 Februari 1934. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 19 Fe
bruari 1934, in de bovenzaal van Taverne Rutten, Vrijt
hof, Maastricht. 

Aanwezig 19 leden. De voorzitter opent de vergadering, 
heet alle leden welkom en herdenkt daarna de nagedachtenis 
van ons verscheiden lid, wijlen den heer J. Jonkers, die op 
4 Februari onze Vereeniging is ontvallen. De overledene was 
sinds 4 December 1922 lid, werd 19 Maart 1923 tot secretris 
benoemd, welke functie, vereenigd met die van penning
meester, hij verschillende jaren waarnam. De heer Jonkers 
was een braaf en trouw lid; veel werk heeft hij belangloos 
verricht. Namens de Vereeniging werd de familie een con
doleance-schrijven gezonden. De voorzitter, de onder-voor
zitter, de commissaris en vele leden waren bij de begrafenis 
tegenwoordig. 

De notulen worden goedgekeurd. Enkele, ingekomen stukken 
worden voorgelezen. Het candidaat-lid, de heer Hack, wordt 
met algemeene stemmen als lid aangenomen. Nadat nog 
eenige minder belangrijke zaken zijn behandeld, wordt over
gegaan tot de gratis-verloting, waarna de avond verder ge
zellig wordt doorgebracht. J. H. 

Nieuw lid. 
38. G. Hack, Wolfstraat 10, Maastricht. 

Candidaat-leden. 
J. Philippens jr., Houthem St. Gerlach. (Voorgedragen door 

A. de Beer). 
P. Mastenbroek, Snouckstraat 4, Enkhuizen. (Voorgedragen 

door S. Bok). 
L. Maris, St. Bernardusstraat, Maastricht (Voorgedragen 

door J. Lemmens). 
Adresverandering. 

91. mevr. P. Paumen-Beurskens, thans Pieter Sijthofflaan 49, 
Semarang (Java). 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 19 Maart 1934, beurs; 
Maandag 9 April 1934, beurs; 
Maandag 23 April 1934, vergadering; 

des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van Taverne Rutten, 
Vrijthof, Maastricht. 

ADVERTEERT IN DIT BLAD. 
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Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Cronjéstraat 4, Den Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 23 
Februari 1934, in de zaal van den heer Van Weelde. 
Koningsplein, Den Helder. 

Te ruim haK negen opent de voorzitter, de heer Quant, met 
een kort woord van welkom de vergadering. De secretaris 
krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, welke zonder 
op of aanmerking worden goedgekeurd. 

Als ingekomen stukken wordt kennis genomen van enkele 
brieven van officieele personen voor het bijwonen van de 
opening der a.s. tentoonstelling, o.a. van den heer burge
meester van Den Helder, van het gemeentebestuur en van 
den directeur van het postkantoor. 

Bij monde van den heer Walter brengt de kascommissie 
verslag uit van haar bevindingen omtrent de bescheiden van 
penningmeester en administrateur, welke in de beste orde 
zijn bevonden. De heer Walter doet verder voorstellen, welke 
kunnen leiden tot bezuiniging en die tot verlaging van contri
butie leiden. Deze voorstellen zijn van zeer ingrijpenden aard 
en zullen in de werkwijze der Vereeniging groote verande
ringen veroorzaken. 

Er ontspint zich een discussie, welke nog niet tot vruchtbare 
oplossingen leidt, totdat de secretaris er met grooten nadruk 
op wijst, dat de voorstellen van dien aard zijn. dat zij toch 
eerst wel eens in het bestuur mogen worden besproken en 
stelt voor de voorstellen in de volgende vergadering te be
handelen, waartoe wordt besloten. 

In bespreking komt dan de op Zaterdag 3 Maart te houden 
propagandatentoonstelling. Het bestuur verzoekt alle moge
lijke medewerking, eensdeels bij het klaarmaken, anderdeels 
door het beschikbaar stellen van verzamelingen. Allerwegen 
worden toezeggingen gedaan, zoodat de tentoonstelling een 
succes belooft te worden. 

Het bestuur stelt voor het lid C. H. Witte wegens contri
butieschuld te royeeren, daar ondanks alle aanschrijvingen 
hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, waartoe wordt 
besloten. 

Bij de rondvraag komt ter sprake de Duitsche handelaar E., 
van wien zeer ernstig wordt gedacht welbewust valsche en 
gerepareerde zegels te verkoopen en wordt gevraagd hier
tegen op te treden. 

De heer Nieuwenhuizen vraagt of nu de voorjaarsverloting 
nog doorgaat, met het oog op de ter tafel liggende voor
stellen. Besloten wordt deze een maand uit te stellen. Dezelfde 
heer verzoekt de leden boekjes in te zenden voor de rond
zending. 

De heer Walter heeft een aardige serie Bezit Buiten be
schikbaar gesteld, welke wordt verloot en gewonnen wordt 
door den heer Ter Bruggen, die haar weder beschikbaar stelt 
voor de volgende vergadering. J. P. 

Nieuw lid. 
M. G. Klerk, Singel 38, Den Helder. 

Candidafitleden. 
F. Stam, Ie officier Hr. Ms. Gelderland, Den Helder, 
dr. W. Bakker, Kanaalweg 89, Den Helder. 
J. Wit, Asterplein 14, Den Helder. 
W. J. C. Mijnders, Loodsgracht 68, Den Helder. 
A. G. A. Karsten, Gasstraat 46, Den Helder. 
J. C. Okkerse, Van Speijkstraat 42, Den Helder. 

Adresverandering. 
G. C. Broeke wordt Vischstraat 97, Den Helder. 

Geroyeerd wegens contributieschuld. 
C. H. Witte, Den Helder. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 23 Maart 1934, in de zaal van den 

heer Van Weelde, Den Helder. 

ZENDT IN OP DE TE AMSTERDAM TE HOUDEN 
NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING. 

ï'ostzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Schinkelstraat 99, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 26 Fe
bruari 1934, te Heerlen. 

Na opening der vergadering door den voorzitter worden 
de notulen voorgelezen en goedgekeurd. Vervolgens brengt 
de kascommissie haar verslag uit en wordt het jaarverslag 
van den penningmeester onder dank goedgekeurd. De inge 
komen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. By 
de rondvraag wordt lang gesproken over het houden van een 
onderlinge tentoonstelling bij gelegenheid van ons tienjarig 
bestaan. Er wordt een commissie benoemd, die het plan nader 
zal uitwerken en in de volgende vergadering een voorstel zal 
indienen. 

De beeren Finken en Uitenbosch schenken enkele series 
voor de gratisverloting, waarna de vergadering gesloten 
wordt. P. S 

Nieuw lid. 
W. J. Lindelauf, Schinkelstraat 19, Heerlen. (Oudlid). 

Candidaatlid. 
H. J. Lemmens, Kloosterweg 18, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 Maart 1934, des avonds te 

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

Nieuwe PhilatelistenVereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Graaf Adolf straat 90a, Groningen 

VEVRSLAG van de vergadering, gehouden op Donderdag 22 
Februari 1934, des avonds te 83̂  uur, in café „De Pool', 
Groote Markt, Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en richt zich in het 
bijzonder tot den heer Hanewinekel, die voor de eerste maal 
aanwezig is. Voorts brengt hij een woord van dank aan allen, 
die aan het welslagen der tentoonstelling hebben medege
werkt, in het bijzonder aan den secretaris, terwijl aan me
juffrouw Feenstra voor haar vele bemoeiingen een stoffelijk 
blijk van waardeering wordt aangeboden. 

De secretaris leest daarna de notulen van do vorige verga
dering, welke onveranderd worden goedgekeurd. De penning
meesteres brengt verslag uit der financiën over 1933 en m 
verband hiermede worden verzocht als kasnazieners te fun
geeren de beeren Frerks en De Groot, die van hun bevin
dingen in de volgende vergadering verslag zullen uitbrengen. 
Volgens rooster is aan de beurt van aftreding de heer De 
Vogel, die met meerderheid van stemmen herkozen wordt. 
De heer De Vogel neemt de benoeming voorloopig voor een 
jaar aan en brengt zijn dank voor het vertrouwen in hem 
gesteld. 

Door omstandigheden kon de verloting niet plaats hebben 
en zal deze nu de volgende vergadering worden gehouden. Bij 
de rondvraag wordt naar voren gebracht het instellen van een 
nieuwighedendienst, doch omlijnde voorstellen komen alsnog 
niet ter tafel. H. S. 

Nieuwe leden. 
16. ir. Ch. L. Hanewinekel, Star Numanstraat 29, Groningen. 
24. J. C. Groenhuijzen, Steentilstraat 27a, Groningen. 

Vergadering. 
' Vergadering op Donderdag 22 Maart ■ 1934, des avonds te 

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

Postzegelvereeniging „ZeeuwschVlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

Nieuwe lede'i. 
J. K. de Putter, L 48a, Axel. 
K. van Dixhoorn, Klaas^enstraat 21, Terneuzen, 
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Bedankt als lid. 
M. P. Buter, Terneuzen. 
J. Riemens, Terneuzen. 
J. van der Rijst, Oostburg. 
P. Warnier, v/h Axel, thans Oosterbeek. 
mevr. T. R. de Milano. IJzendijke. 
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'sHertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Seer.: F. F. G. SCHEEFHALS, Kempenlandstr. 17, 'sBosch. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Zondag 4 Maart 
1934, te 'sHertogenbosch. 

De voorzitter opent te 3.30 uur de vergadering, op welke 
24 leden aanwezig zijn. Daarna wordt medegedeeld, dat 2 
nieuwe leden tot de Vereeniging zijn toegetreden, n.l. freule 
G. Legrelle te Vught en de heer J. A. J. Th. Bruijsters te 
'sHertogenbosch. De notulen der vergadering van 9 Januari 1.1 
worden onveianderd goedgekeurd en vastgesteld. B̂ j de in
gekomen stukken zijn er slechts enkele, die aanleiding geven 
tot nadere bespreking, w.o. een schrijven der Philatelistenclub 
tp Eindhoven, ter zake deelname aan onze rondzendingen, 
•„■elk schrijven in handen wordt gesteld der rondzendcommissie, 
Hie zich nader met deze Vereeniging in verbinding zal stellen. 
\ ervolgens een schrijven van den directeur van het post
kantoor alhier, mededeelende, dat ons verzoek tot het aan
brengen van een kastje ten dienste van het verzamelaarsloket 
is ingewilligd. 

Daarna doet de secretaris voorlezing van het jaarverslag 
1933, waaruit o.m. blijkt, dat het ledental steeds vooruitgaat; 
dit geldt ook voor de financieele positie. De kascontrole
commissie, bestaande uit de leden IJsbrandij en Heeren, brengt 
verslag uit over haar bevindingen en stelt de vergadering 
voor, den penningmeester décharge te verleenen, onder dank
betuiging voor de keurige wijze waarop het beheer is ge
voerd. Daarna brengt de penningmeester rapport uit, waarbij 
blijkt dat het batig saldo over 1933 ƒ 76,60 bedraagt, w.o. 
begrepen het mandaat van ƒ 25,—. 

Bij de hierop volgende verkiezing van een secretaris
penningmeester, wegens periodieke aftreding, werd deze her
kozen. 

Vervolgens werd besloten het bestuur met 2 leden uit te 
breiden. Het bestuursvoorstel tot het aanvragen der konink
lijke goedkeuring werd in beginsel aangenomen, waarvoor 
een commissie van 3 leden werd gekozen. 

Het lid Visser vroeg, of er niet meer Zondag-middagen kon 
vergaderd worden. Hierover woi-dt breedvoerig van gedachten 
Siewisseid; het lid Theunissen doet dienaangaande een voor
stel, zoodat van nu af 6 Zondag-middagen en 4 Dinsdag
avonden vergaderingen zullen worden gehouden. Na de ver
loting zijn er nog enkele leden, die van de rondvraag gebruik 
maken, waarna te 5.45 uur sluiting, met dankwoord van den 
voorzitter voor de groote opkomst. F. F. G. S. 

Nieuw lid. 
J. A. J. Th. Bruijsters, Markt 95, 's-Hertogenbosch. 

Mededeeling. 
Contributie-inning 2e kwartaal 1934. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Zondag 8 April 1934, des namiddags 

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

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secretaris: 

VERSLAG der vergadering van Maandag 26 Februari 1934, 
te Helmond. 

Op 26 Februari hield de Vereeniging haar maandelij ksche 
bijeenkomst onder leiding van haar voorzitter, den heer 
Thielen. De agenda werd vlot en met veel animo afgewerkt. 
In de pauze had een gratis verloting plaats en werd een 
levendige ruilhandel gedreven. Na de pauze hield de heer 
Van Schijndel een causerie. In de volgende vergadering zal 
een onderlinge wedstrijd worden gehouden. Een nieuw lid 

had zich aangemeld en zal op de volgende vergadering wor
den voorgedragen. De vergadering had een geanimeerd en 
prettig verloop. C. H. 

Candidaat-lid. 
J. A. Brouwers, Hulsboschstraat 8, Helmond. 

Mededeeling. 
Wegens vertrek naar elders is het secretariaat bij het ver

schijnen van dit nummer reeds niet meer gevestigd te Hel
mond, Mierloscheweg 86d. De naam van den nieuwen functio
naris zal zoo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt. Cor
respondentie kan voorloopig gezonden worden aan den voor
zitter der Vereeniging, den heer A. Thielen, Kluisstraat 3, 
Helmond. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op 

Maandag 26 Maart 1934, des avonds te 8 uur, in het gewone 
lokaal. 

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

Luchtpostdienst Duitschland-Brazilië. Terwijl Frankrijk en 
Italië gedeeltelijk geslaagde proefvluchten organiseerden naar 
Zuid-Amerika, is de Duitsche geregelde luchtpostdienst over 
den Atlantischen Oceaan een feit geworden. 

De eerste vlucht naar Brazilië begon op 3 Februari, des 
ochtends te 9 uur, te Stuttgart. Een Heinkel-snelverkeers-
vliegtuig bracht de post naar Sevilla en vervolgens over Las 
Palmas naar Bathurst. Hier werd de post overgebracht op 
de vliegboot ,,Taifun", om na een tusschenlanding op het 
moederschip „Westfalen" in den ochtend van 7 Februari te 
Natal aan te komen. In Natal werd de post per Condor-vlieg
tuigen naar Rio de Janeiro, Montevideo en Buenos-Aires door
gezonden. 

Met de eerste terugvlucht startte de vliegboot „Taifun" op 
9 Februari in Natal en bereikte na een oponthoud op de 
„Westfalen" Bathurst in Britsch-Gambië op 10 Februari; nog 
's nachts vloog de vliegboot vérder naar Larache. Van hier 
werd de post overgenomen door een Heinkel-vliegtuig, dat de 
post op 12 Februari te Berlijn overgaf. Hiermede was het 
gansche traject van Natal naar Berlijn in een recordtijd van 
80 uur afgelegd. Jammer is, dat de Nederlandsche posterijen, 
welke toch post medegaven voor de Zeppelin-vluchten naar 
Zuid-Amerika, meenden bij dezen geregelden dienst afzijdig 
te moeten blijven. 

De post Duitschland-Brazilië draagt een rood rond speciaal 
stempel met de woorden ,.Deutsche Luftpost Europa Süd
amerika" en in het midden de Graf Zeppelin en een Dornier-
vliegboot. 

De post van de eerste vlucht Brazilië-Europa draagt een 
stempel met de woorden „Servicio aereo transatlantico Brasil/ 
Europa Condor Lufthansa 1. Voo 1934" in violet. De in Stutt-
gai't afgegeven post ontving nog een speciaal aankomst
stempel „Stuttgart 9, Deutsche Luftpost Südamerika Europa 
12-2-34-17" en een Dornier-vliegtuig. 

Uitsluitend voor de leden van de Ligue Internationale Aéro
philatélique is een kleine hoeveelheid aangeteekende brieven 
van deze eerstvluchten beschikbaar tegen den prijs van res
pectievelijk ƒ 1,50 en ƒ 1,60 per stuk, over te maken (vermeer
derd met porto-kosten) op giro 175835. 

In Mei zullen deze vluchten gecombineerd worden met de 
vluchten van de Graf Zeppelin, en zullen wij hierover nog 
nader berichten. 

De overvloed van kopij maakt het noodzakelijk, dat ver
schillende artikelen en bijdragen moeten blijven overstaa.i 
tot het volgend nummer. 
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GOEDKOOPE AANBIEDING ! 
100 verschillende Afrika ƒ 0,50 
200 „ Azië - 2,— 
100 „ Australië -1,40 
200 „ Eng. Koloniën - 1,35 

50 „ Letland - 0,90 
100 „ Letland - 3,25 
100 „ Litauen - 2,50 
300 „ Oostenrijk - 0,90 
500 „ Oostenrijk - 3,— 
200 „ Polen -1,10 
100 „ Rusland -1,50 
150 „ Rusland - 3,— 
100 „ Saargebied - 2,90 
200 „ Zuid-Slavië - 3,25 
200 „ Turkije - 2,— 
500 „ Hongarije - 4,—■ 
100 „ Wurtemberg 1,90 

POSTZEGELHANDEL 

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

(268) 
— Rondzendingsverkeer „ECONOMIE"."— 

De heer L. B. schijjft: 
„Uw afrekening ontvangen. Uwe ver

koopen zijn inderdaad zeer goed. Alhoewel 
dit 25 % was, is dit voor tegenwoordig veel. 
Soms heb ik van U 3050 %." 

Hieruit blijkt dus, dat verzamelaahs het 
goedkoopst terecht kunnen bjj „Economie". 

Geen contributie! 
P. GORDON, 

Kortekade 24a, Rotterdam. (409) 
IVEDERLANfD. 

Kinderzegels 1933, per serie ƒ 0,18 
10 series f 1,65; 100 series - 16,— 

Kinderzegels 1927, per 10 series . . - 1,50 
100 series -14,— 

1923/33, alle Kinderzegels (40 w.) - 3,33 
Idem, i-oltanding (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 /0,17j4, 25 a - 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 k - 0,27}^ 
Porto steeds extra. 

Zendt ons Uw mancolijst van Nederland en 
Koloniën en Duitsche, Pransche, Engelsche 
en Portugeesche Koloniën. ZEER BILLIJKE 
PRIJZEN, ook voor specialiteiten Nederland 

en Koloniën. 
Nederlandsche Postzegelhandel, 

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

SCHENKT AANDACHT AAN DE IN DIT 
BLAD OPGENOMEN ANNONCES EN 
BEGUNSTIGT, ZOO MOGELIJK, ONZE 

ADVERTEERDERS! 

NEDERLAND. 
TE hoop geuraagd: 

Nummers volgens speciaalcatalogus 1934: 
46, 47, 142, 167, 232-235, 236-238, 239-242, 
243-246, 247-250, 254; luchtpost: 4, 5, 6-8 
en 9; porto: 3-12, 25. Alles per 10, 100 en 
meer. 

Verzamelingen, partijen, losse zegels, in 
prima kwaliteit. 

Aanbieding: 
Te mijnen kantore ter inzage, zonder 

eenige verplichting: 
Groote sorteering zegels van Nederland 

en Koloniën, zoowel ongebruikt als ge
bruikt; ook series en losse zegels van andere 
landen. 

B. J. ABRAHAMS, 
Tel. 116976. Postrekening 78080. 

STILLE VEERKADE 10. — DEN HAAG. 
Lid Ned. Ver. v. Postz. handelaren. (316) 

:3i» '3 
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 w e r e l d , 
gepr i jsd op laagst mogel i jk n iveau, 
ligt ter verzending gereed. 
Uw aanvrage voor een p r o e f z e n d i n g 
wordt gaarne i n g e w a c h t . ^ — ^ — ^ ^ - ^ — ^ 
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. 5St94S. Giro 37029. Bank: Amsterdamsche Bank. 

:2i:^ 
(344a) 

H E D E N G E O P E I N D : 
P O S T 2 J E G E L H A I V D E L 

„Het Centrum" 
N i e u w s t r a a t S , R o t t e r d a m . 

Wij zijn in het bezit van een uit
gebreide collectie NEDERLAND en 
KOLONIËN, alsmede EUROPA. 

Onze prijzen zijn zeer laag gecalcu
leerd; zichtzendingen worden gaarne 
door ons op aanvraag toegezonden. 

Alles uit voorraad leverbaar, zooals 
albums, catalogi, enz., enz. 

Zendt ons Uw mancolijst! ! (415) 

PRIMA SORTEERING, 
alle verschillende, uit eigen voorraad 

samengesteld. 
Nederland, 50 versch., 15 c , per 10 . ƒ 1,— 

100 versch. 50 c , 160 versch. . . . - 2,25 
Ned. en Indië, 100 versch. 50 c , 150 - 1,25 
320 versch. Ned. en Koloniën (B) . -10 , -
Nederland, 36, 70 en 80 c , licht gest. - (',50 
Vliegbrief „Pelikaan" (met bijfran-

keering), retourvlucht - (',95 
500 versch. Geheele Wereld - (,80 
500 versch. N.- en Z.-Amerika (B) - 7,50 
1000 versch. N.- en Z.-Amerika (B) -2(\~ 
— (B) = op volgorde in boekje geplakt. — 
Zichtzendingen. — Partijen Nederland en 
Koloniën in ruil gevraagd tegen zeldzame 
buitenlandsche zegels, vrij naar keuze uit 
zichtzending. 
Toezending na ontvangst van het bediag 
of giro 118330. POSTZEGELHAND JL 

„Tiis Globe", Hoogendijk 142, /aandai 
(2:8) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

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

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (HancUeekening) 
(344b) 

REëELE RUIL GEZOCHT! 
Ik geef DUITSCHLAND (ook weldadig

heid en vliegpost), iets van DANZIG, DE
NEMARKEN, ZWEDEN, OOSTENRIJK, 
TSJECHOSLOWAKIJE, POLEN, ITALIË, 
SPANJE, TURKIJE, enz. De minst porto-
loonende zendingen van uw land verzocht. 
Philatelistische frankeering. 

A. W. KLAUCK, 
Konradinstrasse 22, BERLIN - Tempelhof. 

(400) 
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H i e r d o o r d e e l e n w ü U m e d e , d a t wii o n z e ^ v i n k e l z a a k 
COOLSIIVGEL 6 3 h e b h e n o p g e h e v e n , t e n e i n d e o n z e 
a a n d a c h t m e e r s p e c i a a l t e k u n n e n iw^ijden a a n o n z e 

VEIIwIIMGEN. 
Z^ICHTXENDIIVGEIV 
v o e r e n wij a l s s t e e d s g a a r n e uit . 

iViANCOLiaSXEN 
vkTorden g a a r n e t e g e m o e t g e z i e n . V o o r o n z e 

V E I L I I V G VAIV B I I V D A P R I L 
K u n n e n wij> m i t s o m é a a n d t o e g e z o n d e n , noé e n R e l e i n z e n d i n g e n a a n v a a r d e n . 
O n z e z a a k i s v e r p l a a t s t 
naat* Crooswijk 3'4. 
H E X TEUEFOOIMIVUMWIER B L U F T 

: = R O T T E ^ R D A i U . 
POSTZEGELCENTRALE N.V., 

11 o 17. Postbus S76. (414) 
KM 

Bijzondere aanbiedingen van 
zeldzame zegels der 
Engelsche Koloniën, 

A l l e o n g e b r u i k t e n p o s t f r i s c h . 

Nummers van den catalogus Yvert & Tellier. 
ST. CHRISTOPHORUS, 6 d., nr. 3 ƒ 13,— 
ST. CHRISTOPHORUS, 4 d., nr. 6 - 16,— 
ST. VINCENT, 4 d., nr. 26 - 40,— 
ST. VINCENT, 4 d., nr. 28 • • - 40,— 
ZUID-WEST-AFRIKA, 10/-, paar, nrs. 11 en 23 - 95,— 
ZUID-WEST-AFRIKA, £ 1, paar, nrs. 47 en 58 - 25,— 
NEW-FOUNDLAND, 4 d., nr. 4 - 400,— 
ZANZIBAR, 100 rs., nr. 130 - 68,— 
ZANZIBAR, 200 rs., nr. 131 -136,— 

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 Hall Road, Wanstead, London E. 11. (325) 

KILO'S UIT RIJKSVEILINGEN. 
Voor Verzamelaars en Handelaren. Alleen kleine uitknipsels 
van pakketkaarten, daarom mooi gefrankeerd, met weinig 
gewone waarden. Gegarandeerd origineele waar, rechtstreeks 
van de bron afkomstig. 
D e n e m a r i l L e n , met meerdere kr. lo.—, tot 1400 ex. jubileum 1930, door de 

post verzegeld, i K.G. (4200 ex.) f S ^ S O . 
H o n é a r i i e ^ 1925-1928, incl. s Pengö, ook port, i K.G. f 3 9 - - . 
X u r K l J e . 1901-1926, half K.G. f 4 , 8 8 , l KG. f 8 , 7 0 . 
X s j e c h o - S l o w a R i l e , port, half K.G. f 2 , e 5 , i K.G. f 4 , 8 0 . 
Z w e d e n , 1924-1930, met verschillende landen, hooge frankeerwaarden, door de post 

verzegeld, i K G. f 3 , S O . 
P o r t u g a l , fraaie sorteering, lage waarden, half K.G. f 2 , 9 5 ; 1 K.G. (4200 ex.) 

f S , 4 S . 
v l o e ^ o - S l a v i ë , 1924-I929, met hooge frankeerwaarden, opdrukken, portzegels, 

geheele pakketkaarten, i K.G. f 3 . 2 0 . 
Voor elk der OVERIGE SOORTEN, % K.G. = 1% K.G. ƒ8,95 
Geld vooruit of rembours. Porto ƒ 0,66. Giro Den Haag 145910. 

KARL WALTER, Aschaffenburg (Beieren). (411) 

Derde gelegenheids-aanbieding! 
(Nummers volgens Yvert). 

België, 1915. 5 „franken" (147) ƒ 4,25 
België, 1919-1920. 1 franc, geel ongebruikt (175**) - 1,60 
België, 1921-1927. 1 franc, bruin (214**), randzegel, 

ongetand aan randzyde - 3,— 
Zuid-Bulgarije. 5 pi. (8**), t. III (keur Schlesinger) -100,— 
Luxemburg, 1891. 20 c , bruin (61a), op brief stuk . . - 10,— 
Memel, 1920-1921. 5 mk./5 fr. (30**) - 3,— 
Prins Eduard eil., 1861. 3 p., blauw (2*'0 - 12,50 
Franco, alles prima en voorzien van onzen garantiestempel. 
^ d ^ Onze specialiteit: geclasseerde zichtzendingen. 

JIUI^IARD & F I I ^ S , 
12 Rue Emile Claus, BRUSSEL, (Giro 66.553) (408) 

N.V. Postzegelhandel ^^Philadelphia'', 
KRUISWEG 43, HAARLEM, 

TELEFOON 15515, GIRO 135793. 
Zooeven verschenen: Nieuwe Luchtpost-catalogus met 
netto prijzen voor ongebruikte, gebruikte en luchtpost
zegels op geheelen brief. . . . Prijs f 1,50. (249) 
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NIEUWTJES VAN DEN LAATSTEN TIJD 
TEGEN BILLIJKE PRIJZEN. 

Danzig, Winterhilfe, 3 w., cpl. * ƒ 0,33 
Duitschland, 10-jarig' bestaan Nothilfe, velletje ä 4 * - 2,50 
Frankrijk, 1 fr„ lichtblauw, vredesduif * - 0,18 
Finland, Roode kruis, VA+10, 2+20, 2K+25 , cpl. * - 0,35 
Griekenland, 50 dr. en 100 dr., tezamen * - 2,90 
Italië, Ie non-stop-vlucht Rome-Buenos-Aires, 2, 3, 5 

en 10 1. Reeds zeldzaam op 27/1 (dag van vertrek), 
ingetrokken •■  4,— 
Dezelfde serie voor Tripolis en Cyrenaica, ook ä *  4,—■ 

Idem, 10jarige herdenking annexatie der stad Fiume: 
a. postzegels, serie ä 7 w., cpl. *  2,35 
b. vliegpostzegels, serie a 6 w., cpl. *  1,90 
c. vliegpostexpresse, serie ä 2 w., cpl. *  1,55 

Letland, vliegpost LatviaAfrica, 1933, zeldzame serie, 
cpl. * 15,— 

N.Caledonië, vliegpost ParisNouméa, serie cpl. t.m. 
20 fr. *  7,50 

Noorwegen, dienst, nieuwe 35 ö., paars, per ex. * . . . .  0,18 
S.Rusland, mausoleum Lenin, uitg. 20/2 '34, 5, 10, 

15, 20, 35 kop., fraaie serie, cpl., gebr  0,35 
Idem, vliegpost, 10jarig jub. Sovjetvliegpost, 5, 10, 

20, 50, 80 kop., fraaie serie, cpl. mét en zónder w.m., 
gebr. *  0,60 

Idem, 350jarig'e overlijdensdag J. Pederow (Rusland's 
eerste boekdrukker), cpl., gebr  0,25 

Turkije, Roode kruis, 5 bes kurus op 2 pi., lilabr. *  0,10 
Enz., enz. 

Vraagt toezending van onze ju is t ver
sohenen voordeelige aanbieding van 

Maar t , waar in wi j o.a. off reeren: 
Argentinië, vliegpost. Zeppelin, 20/25 m. groenen op

druk, cpl  70,— 
België, de zeldzame Roode kruis serie 150/163, Yv. 

1700 fr. *  42,— 
Idem, Albert, met helm, 2 fr., RR. *  18,50 
Idem, 19211927, nr. 217, 5 fr., violet, gebr  0,60 
Idem, 19211927, nr. 218, 5 fr., bruin (tent. Brussel),. 

gebr  0,50 
Idem, 1925, nrs. 221/233, jubileum 2 koppen, cpl. * :  3,60 
Idem, 1928, nrs. 258/266, Orval, cpl. *  3,60 
Idem, 1928, dagbladen, de zeldzame 1 fr. ultramarin 

(nr. 8a), echt, 30 fr  0,60 
Belg.Congo, 1928, nrs. 135/149, Stanley, cpl., gebr. .  1,10 
Idem, 1930, nrs. 150/158, weldadigheid, cpl. *  8,40 
Idem, 1930, vliegpost, nrs. 5/6, 15 en 30 fr., cpl  1,75 
Frankrijk, 18631871, nr. 33, de zeldzame 5 fr., violet

grijs in goede ex., Yvert 400 fr  8,— 
Idem, 1923, nr. 182, Congres phil. de Bordeaux, 1 fr. *  1,35 
Rusland, 1923, ongetand, nrs. 216, 217, 218, 219, 220 

en 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 
245a, 245b, 245c, uiterst zeldzame zegels, Yvert
waarde fr. 3118, slechts *  30,— 

Spanje, 1929, nrs. 380/392 en expresse nr. 6, Sociedad 
de las Naciones, geheel cpl. incl. expressezegel * . .  4,50 

Idem, 1931, Montserratserie, nrs. 473/485, vliegpost 
nrs. 90/94 en expresse nr. 13, zeer zeldz., geh. cpl. * 20,— 

Enz., enz. 

Auf der Heide's Postzegelhandel, 
HILVERSUM, Giro 1700. AM^̂ TERDAM, 

Box I. Gravenstr. 17^a.d. N.!Kerk. 
(242) 

plus 
f 0,10 
port. 

Uitgebreide Catalogus 
Nederland en Koloniën, 

toegelicht met 250 cliché's, 
— geheel up to date, — 

op dik kunstdrukpapier f 1,50 
op dun kunstdrukpapier f 0,75 

Kleine Catalogus 
Nederland en Koloniën, 

in zakmodel, 136 pagina's en 
toegelicht met 200 cliché's. 
Prijs f 0,25 plus f 0,05 port. 

Alleen bij vooruitbetaling te voldoen. 
P o s t g i r o 33045. 

N.V. J. M E B U S 
Postzegelhandel, 
ROKIN 24, AMSTERDAM, C. 

(368) 

postzegelliandel p. Hoogerdp, 
MOLENSTRtAT 22, DEN HAte. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Speciale aanbieding. 
DUITSCHLAND, 2 mark, Yvert nr. 77, ongebruikt ƒ 4,50 
GRIEKENLAND, luchtpost, Yvert nrs. 1-4, ongebruikt -0,60 
SPANJE, republiek, Yvert nrs. 505-514, ongebruikt . . . - 4,75 
Idem, idem, dienst, Yvert nrs. 20-29, ongebruikt - 4,75 
PERZIE, Yvert nrs. 302-321, ongebruikt - 0,40 
TSJECHO-SLOWAKIJE, Yvert nrs. 242-251, gebruikt . - 0,75 
POLEN, luchtpost, Yvert nrs. 1-9, gebruikt - 0,60 
ITALIË, 5 lire, Yvert nr. 139 - 0,50 
FINLAND, 25 mark, Yvert nr. 133 - 0,70 
ESTLAND, Yvert nrs. 47 en 48, get. en onget - 0,60 
Idem, 30, 40 en 70, Yvert nrs. 81-83 - 0,80 
DANZIG, tentoonstelling, Yvert nrs. 198-200 - 0,80 
NED.-INDIE, luchtpost, Yvert nrs. 6-10 - 0,90 
POLEN, 300 verschillende zegels - 3,76 
LIBERIA, 100 verschillende zegels - 7,— 
HONGARIJE, 500 verschillende zegels - 5,25 
DUITSCHLAND, 400 verschillende zegels - 1,90 
TURKIJE, 300 verschillende zegels - 4,25 
PERZIE, 200 verschillende zegels - 4,25 
Prijslijst van postzegelpakketten en alle benoodigdheden op 
aanvraag gratis verkrijgbaar. Bestellingen boven ƒ 10 franco. 

(371) 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 55 

Machine 374. 
Model C3B, sedert geruimen tijd in gebruik te Deventer, 

waarschijnlijk bij de firma Holterman & Ten Hove. Op een 
lossen afdruk hiervan staan in het firmacliché alleen de 
initialen H & TH. Genoem.de firma laat echter een verzoek 
om inlichtingen met antwoord-porto, ook na herhaling, on
beantwoord. Welke lezer kan nadere inlichtingen verstrekken? 

Machine 432 I-II. 
Model C3B, sedert 30 November 1933 in gebruik bij de N.V. 

' onfectie-Ateliers „Tubantia" te Enschedé. Tusschen de stem-
i.ols: CT / N.V. CONPECTIE-ATELIERS / „TUBANTIA" / 
ENSCHEDE. Medegebruiker is de fa. Gebrs. Reysoo, van 
welke het afzenderscliché tusschen de stempels bestaat uit 
t; met elkaar verbonden ringen, waaronder GEBROEDERS / 
Reysoo / ENSCHEDE en links een reclame met forsche om
lijsting: Linda / WITTE / KATOEN. 

Machine 438 II. 
De in het vorig nummer gemelde machine der Automatic 

Screw Works te Nijmegen stempelde begin December aan
vankelijk geheel zonder eenige reclame. 

Machine 440. 
Sedert 2 Januari in gebruik bij Bonda's Handelmaatschappij 

X.V. te Rotterdam. Tusschen de stempels in cirkel H. J. 
BONDA, gedeeltelijk bedekt door een horizontale band met: 

-IMPORT - EXPORT. Model C3B. 

Machine 442 II. 
W. J. Stokvis te Arnhem stempelt eveneens sedert eenigen 

tijd zonder reclame links van den datumstempel. 
Machine 448. 
Model C3B, sedert 9 Januari in gebruik bij den Katholieken 

Radio-Omroep te Amsterdam-C. Tusschen de stempels een op 
de punt staand vierkant waarin in kruisvorm K / KRO / O. 

Machine 449. 
Model C3B, sedert begin Februari in gebruik bij de firma 

H. J. Schadd te Amsterdam, C. Tusschen de stempels een 
reddingsboei met opschrift: „ALL RISKS" / AMSTERDAM 
en waarin het monogram H j S. 

Machine 453. 
Model C3B, sedert medio Februari in gebruik bij de Kandij-

fabriek der Gebroeders Van Gilse te Roosendaal. Tusschen de 
stempels een afbeeldmg van een hand, welke (vermoedelijk) 
een stuk kandij vasthoudt, daarboven GIRO-KANDIJ en er
onder GEBR. V. GILSE. 

Machine 455. 
Model C3B, sinds begin Februari in gebruik bij de firma 

Van Es & Van Ommeren te Amsterdam C. Tusschen de 
stempels in rechthoek: VAN ES & VAN OMMEREN / 
AMSTERDAM C. 

Machine 457 I-II. 
Model C3B, in gebruik bij de N.V. Scholten & Van Heek 

te Enschede. Tusschen de stempels in rechthoek het handels
merk „Esveha" / GEDEPONEERD / SCHOLTEN & VAN 
HEEK N.V. Als type II staat links van den datumstempel 
bovendien een afbeelding van een z.g. ritssluiting met bij
schrift: „Ri-Ri" / GEDEPONEERD / HET / KWALITEITS
MERK. 

Machine 469. 
Model C4, sedert medio Februari in gebruik bij de firma 

Swift & Company te Rotterdam. Tusschen de stempels: Swift 
& Company. 

Machine 476. 
Model C4, sinds 25 Januari in gebruik bij de N.V. Neder-

landsche Ford Automobielfabriek. Tusschen de stempels V8, 
waaroverheen een afbeelding van het nieuwe auto-model en 
m kleine letters eronder: Ford. (Volgens mededeeling worden 
aanvragen om afdrukken door verzamelaars terzijde gelegd) 

Machine 506. 
Nadat als hoogste nummer totnogtoe 478 bekend werd, is 

thans plotseling nr. 506 verschenen, in gebruik bij de firma 
Erik Schaper Radio te Hilversum. Nadere beschrijving in 
het volgende nummer. 

Komusina. 
Machine K. 172 II. 
Door liquidatie van de Limburgsche Bankvereeniging te 

Maastricht kwam deze machine weer beschikbaar en werd 
omstreeks 1 Februari in gebruik genomen op een Haagsch 
octrooibureau; links van den datumstempel (weer met foutieve 
plaatsnaam s'GR !) staat OCTROOI / BUREAU / BAR
TELS / & / GEEST, onder de stempels verder: Mrs. Bartels, 
Schim v/d Loeff & v. Raalte / Bezuidenhout 43, den Haag. 

Neopost. 
Machine N. 252 II. 
De firma H. D. Burgers plaatste in haar machine een nieuwe 

reclame: Wie kwaliteit kent, / zoekt niet, maar koopt / 
BURGERS' / PAPIERWAREN. De waardecliché's bleven de
zelfde. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 40 II. 
In de machine der Kon. Vereeniging Java-Motor-Club wer

den de datum- en telcijfers door die in het Indisch model ver
vangen, terwijl ook de waardecijfers thans rond in plaats van 
hoekig werden, zoodat wellicht de geheele machine door een 
nieuwe vervangen is. De afzenderstekst bleef onveranderd. 

Machine 52. 
Sinds medio Januari in gebruik bij de Bataafsche Petro

leum Maatschappij te Pladjoe. Tusschen de stempels 
B. / P. / M., daarnaast een boortoren en eronder een schelp 
en PLADJOE. 

De tochten der Graf Zeppelin in 1934. 
Volgens mededeeling der Luftschiffbau Zeppelin G.m.b.H. 

te Friedrichshafen, zal de Graf Zeppelin dit jaar wederom een 
veertiendaagschen dienst op Zuid-Amerika ondernemen. Zij 
zal in totaal 10 reizen aanvaarden, waarvan de eerste op 
26 Mei a.s. zal aanvangen. Landingen zullen plaats hebben 
te Pernambuco en Rio de Janeiro. In de Spaansche havens 
zal dit jaar n i e t geland worden. De tarieven voor passa
giersvervoer zijn wederom verlaagd en bedragen nu voor het 
traject Friedrichshafen-Pernambuco 1400 mark in het voor-
en naseizoen en 1550 mark in het hoogseizoen. Voor het traject 
Friedrichshafen-Rio de Janeiro resp. 1500 en 1650 mark. 
Pernambuco-Rio de Janeiro kost 400 mark. 

Tengevolge van de geweldige prestaties, die imponeeren, 
en de nog steeds toenemende mogelijkheden, die het postver
voer biedt, alsmede door de aerophilatelistisch gunstige ver
zorging der poststukken (duidelijke vertrek-, doorgangs- en 
aankomststempels, alsmede fraaie speciale stempels en zegels) 
vindt men vooral in Duitschland en Amerika talrijke verzame
laars dezer stukken. En dit niettegenstaande het feit, dat de 
Graf Zeppelin nu geleidelijk aan tot een geregelden dienst 
op Zuid-Amerika is overgegaan. 

Zooals bekend, had de eerste tocht der Graf Zeppelin naar 
Zuid-Amerika plaats in 1930, daarna volgden 3 tochten in 
1931, 9 in 1932 en 9 in 1933. Van de hoeveelheid post welke 
in 1933 vervoerd werd, schat men dat ongeveer de helft z.g. 
verzamelaarspost was. 

Voor den Nederlandschen verzamelaar is een en ander van 
belang omdat men óók vanaf Nederland post per Graf Zep
pelin kan verzenden. Weliswaar was dit tot nu toe nog vrij 

http://Genoem.de
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duur in vergelijking met verschillende andere Europeesche 
landen, maar wij Nederlandsche verzamelaars hopen nog 
steeds, dat de Nederlandsche posterijen haar toeslagtarieven 
nog eens zullen herzien. Wellicht kunnen zij bij de Duitsche 
postadministratie even gunstige condities bedingen als b.v. 
Denemarken, waar de toeslag voor een brief (5 gram) of een 
drukwerk (20 gram) naar Brazilië 100 öre (ongeveer 45 cent) 
bedraagt, of als Noorwegen, waar een drukwerk van 5 gram 
aan toeslag slechts 0,50 kroon (ongeveer 23 cent) kost. Daar 
steken v/ij wel wat erg bij af met onzen toeslag op brieven 
(5 gx'am) of drukwerken (25 gram) van 90 cent! 

Overigens kan men door philatelistische frankeering na
tuurlijk zorgen, dat niet een dergelijk bedrag opgeofferd 
wordt, doordat dan de afgestempelde zegels ook nog een 
zekere waarde vertegenwoordigen. 

Behalve de Zuid-Amerika-tochten zal het luchtschip dezen 
zomer ook nog verschillende kleinere Europa-tochten onder
nemen, waarover nadere bijzonderheden nog niet bekend zijn. 

Imperial Airways. 
Over eenige maanden houdt de Imperial Airways haar eerste 

geregelde wekelijksche postvlucht naar Australië. Speciaal 
bedrukte couverten ter verzending met deze vlucht worden 
uitgegeven. 

Zooals bekend, werd 15 October 1932 haar luchtlijn door
getrokken van Karachi via Ahmedabad, Bombay, Bellary 
naar Madras; daarna op 7 Juli 1933 van Karachi via Jodhpur, 
Delhi, Allahabad naar Calcutta. Dit was een heele verbetering 
voor het luchtpostvervoer in Britsch-Indië, daar de met de 
Fransehe luchtlijn (Marseille-Saigon) en met de K.L.M, aan
gevoerde Britsch-Indische post in Karachi moet worden uit
geladen. 

Daarna volgden 2 October 1933 Calcutta-Rangoon en 17 De
cember 1933 haar eerste postvlucht Rangoon-Bangkok (Siam)-
Bandon (Siam)-Alor Star (Kedah)-Singapore. 

Ook hiervoor werden door de Imperial Airways zeer fraaie 
speciale enveloppen uitgegeven. Over het algemeen zijn groote 
hoeveelheden post vervoerd, daar deze eerstvluchten in Enge
land zeer populair zijn. Verreweg de meeste post ging van en 
naar Londen. Sommige specialisten echter verzonden van en 
naar alle luchthavens, zoowel aan de Azië- als aan de Afrika-
lijn, en daarenboven nog de verdragstatenpost, hetgeen pers
pectieven opent voor honderden combinaties! 

10 Februari 1934 werd de luchtlijn geopend tusschen Cal
cutta en Madras via Puri en Vizagapatam. 

Australië. 
Een speciale postvlucht vond 17 Februari 1934 plaats 

tusschen Nieuw-Zeeland en Australië door den bekenden 
vlieger Charles Ulm, vermaard door zijn vlucht Engeland-
Australië. 

Met deze gevaarlijke vlucht over de Tasmanzee wei'den on
geveer 40000 poststukken vervoerd. 

Japan. 
De eerste postnachtvlucht tusschen Tokio en Osaka vond 

plaats in den nacht van 1 op 2 November 1933. De post
stukken kregen zoowel te Tokio als te Osaka een speciaal 
stempel in rood, voorstellende een vliegmachine in de stralen 
van de vlieghavenvuurtoren. 

Veertiendaagsche luchtpostdienst Berlijn-Zuid-Amerika via 
het vliegtuigmoederschip Westfalen. 
3 Februari j.l. had de eerste geregelde postvlucht van de 

Deutsche Lufthansa naar Zuid-Amerika plaats. Daar het hier 
aanvankelijk nog veertiendaagsche proefvluchten zijn, kon 
alleen post vanaf Duitschland, Saargebied en Danzig ver
zonden worden. De poststukken ontvingen óf in Berlijn, óf in 
Stuttgart een doorgangsstempel, alsmede een rond rood 
speciaalstempel. 

De eersten dag wordt gevlogen via Stuttgart naar Sevilla, 
den tweeden dag Sevilla-Las Palmas; den derden dag Las 
Palmas-Bathurst (Britsch-Gambia); den vierden dag Bathurst-
stoomschip Westfalen; den vijfden dag, na met een katapult
installatie van de Westfalen afgeschoten te zijn, naar Natal 
(Brazilië). 

Een dag later is de post, per Condor vervoerd, in Rio de 
Janeiro, twee dagen later in Buenos-Aires. 

Van de terugvlucht beelden wij heden een kaart af. De^e 
stukken ontvingen dus zoowel in Brazilië als in Duitschlai d 
een speciaalstempel, zoodat de recordprestatie duidelijk g-'-
demonstreerd is. Het ligt in de bedoeling der Lufthansa VOOJ-
loopig geregeld speciale stempels te gebruiken, daar dit •— zoo
als ba de katapultvluchten op Noord-Amerika en de Zeppelin-
tochten gebleken is — een groote propagandistische waarrie 
heeft. 

Het verzamelen van ongebruikte luchtpostetiketten. 
Door belanghebbenden wordt in den laatsten tijd het ver

zamelen van ongebruikte luchtpostetiketten gepropageera, 
veelal onder het motto, dat deze zoo goedkoop zijn. 

Wij meenen het verzamelen van deze etiketten te moeten 
o n t r a d e n . Alleen echt gebruikt op vliegbrief achten wij 
ze verzamelwaardig, en dan nog alléén, als er een poststempel 
overheen valt, zoodat ze er niet later opgeplakt kunnen zijn, 
en voorts dat ze gebruikt zijn in de jaren, dat ze uitgereikt 
werden. 

Het is bekend, dat speculanten vellen en nog eens velle'i 
van deze ongebruikte etiketten opgepot hebben. Voorts zijn 
van vele soorten zonder moeilijkheid herdrukken te vervaal-
digen, daar de cliché's gemakkelijk bereikbaar zijn en het 
nadrukken niet strafbaar is, zooals bij de postzegels. 

Wie dan ook aan deze strookjes — die men vrijwel overal 
g r a t i s aan de post- en luchtvaartkantoren kan of kon 
krijgen — w a a r d e gaat toekennen, opent een bron van 
speculatie! 

HET VERZAMELEN VAN LUCHTPOSTSTUKKEN. 
Naar aanleiding van de mededeelingen van de Ligue Inter

nationale Aérophilalélique op blz. X van het December-nummer 
1933, wilde ik enkele opmerkingen maken over wat m.i. ver
zamelwaardig is voor een luchtpoststukken-verzameling. We 
moeten daarbij steeds het oog gericht houden op het feit, dat 
wij, postzegelverzamelaars, ons oorspronkelijk geworpen heb
ben op restanten van den postdienst voor zoover het gebruikte 
zegels — en in het geval van de luchtpost: luchtpoststukken — 
betreft. Nimmer moeten we uit het oog verliezen, dat de post
dienst nummer één was en had moeten blijven. 

Het gebruik te veroorloven van zegels, oorspronkelijk alleen 
bedoeld ter kwijting van het luchtrecht, voor andere doel
einden, is voor ons verzamelaars reden geweest te zeggen, 
dat een afgestempelde luchtpostzegel nog geen garantie geeft 
dat hij „gevlogen" heeft. Wat de redenen van den postdienst 
geweest zijn om zulke besluiten te nemen, doet hier niet 
ter zake. 

Vanuit verzamelaaisstandpunt is het dus juist, de garantie 
te verlangen van het „echt gevlogen zijn" en zoo is de lucht-
poststukkenverzameling in de mode gekomen. 

Echter schuilt hier weder een addertje onder het gras. Hoe 
hebben we zekerheid, dat ondanks etiketten met luchtpost 
erop een frankeering met luchtpostzegels een garantie biedt 
voor het „echt gevlogen" zijn? 

In het algemeen toch volgen de posterijen den goeden stel
regel: verzending langs den snelsten weg. Is het vliegtuig 
vertrokken, of is de dienst door slecht weer verbroken, dan 
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worden dergelijke brieven niet per luchtpost, doch per snelste 
gelegenheid verzonden, waarmede voor ons verzamelaars het 
„echt gevlogen zijn" verloren gaat. 

Wij moeten dus nu trachten ook deze nieuwe moeilijkheid ' 
te overwinnen. Veelal wordt verlangd, dat uit een duidelijk 
vlieghaven-vertrek- en -aankomststempel zal blijken, dat de 
brief „echt gevlogen" is. Zie de advertenties in het Maandblad. 
Inderdaad, als deze aanwezig zijn, is de volle garantie ver
kregen. 

Maar nu komt echter de groote vraag: is het juist, dat die 
stempels worden aangebracht? In het algemeen zal de lucht
post iets ultra-snels moeten zijn en als het afstempelen een 
tijdroovende bezigheid is — en waarom zou het dit niet zijn? — 
dan is het speciale afstempelen uit het oogpunt van een 
snellen postdienst verwerpelijk, hoe jammer het dan ook zij 
voor ons verzamelaars. 

Speciale afstempelingen zijn m.i. t e g e n h e t w e z e n 
d e r l u c h t p o s t : dat is een snelle bediening van het 
publiek, afgescheiden van" de philatelie. 

Ware het, dat ik het niet verder kon brengen dan deze af
brekende kritiek, dan hadde ik gezwegen. 

Ik wil echter een andere oplossing aan de hand doen. Het 
lijkt mij logisch, dat een brief ter luchtpostverzending aan
geboden, ook gevlogen wordt, en ik wilde nu voorstellen, dat 
als de posterijen het noodig vinden om dien brief anders te 
verzenden dan per luchtpost, dit op den brief door een extra
stempel wordt aangegeven. ^) De ontvanger van een derge-
lijken brief ziet dan dadelijk: niet per luchtpost verzonden, 
hoewel daarvoor aangeboden. Staat er geen nadere afstem
peling op den brief, dan vormen de opgeplakte luchtpostzegels 
het bewijs reeds, dat de brief gevlogen is. 

Na deze beschouwing doet zich de volgende vraag voor: 
zijn alle gevlogen stukken, ook „echt gevlogen" stukken, ver-
zaraelwaardig ? De Ligue veroordeelt de Pander-kaart. Ik ben 
het er volkomen mee eens. Die kaart is maakwerk, hoewel 
„echt gevlogen". Maar zijn de brieven, die u aan het hoofd 
der posterijen in Bandoeng stuurt met verzoek om terug
zending niet net zoo goed maakwerk? Zeker, ik heb ze ook 
zoo in mijn verzameling, maar ik beloof u, dat ze er uit gaan 
voor elk exemplaar dat e c h t — nu in den werkelijken zin — 
gebruikt is, ook al is dat exemplaar minder mooi. 

Onder echt gebruikt moeten we m.i. verstaan: stukken per 
luchtpost verzonden, die, als er g e e n luchtpost was ge
weest, t o c h verzonden waren geworden. 

Ik zal de eerste zijn om toe te geven, dat dit bijna ondoenlijk 
is, maar daar staat tegenover, dat zulk een verzameling al
thans moreel veel hooger staat. 

Volgens deze uiteenzetting is dus de Pander-kaart evenzeer 
maakwerk als de brief van keurig formaat en wit papier, 
meestal verzonden aan een of anderen postzegelhandelaar, _ 
met een heele serie luchtpostzegels plus porto en aanteeken-
recht, waarbij het porto meestal ontoereikend is om in overeen
stemming te zijn met het veel hoogere luchtrecht en de 
enveloppe te klein om een gewicht te kunnen hebben in over
eenstemming met dit hooge luchtrecht. 

') Dit is voor de post naar onze meening ondoenlijk. Nemen 
wij het geval dat een postvliegtuig „strandt" (wat herhaal
delijk gebeurt) en dat de post met de gewone middelen van 
vervoer wordt doorgezonden. Ofwel, op het beginpunt van de 
luchtreis faalt het vliegtuig. De post wordt overgeladen in 
trein of boot. Zou de geachte schrijver nu willen, dat al deze 
poststukken werden voorzien van een bijzondere aanwijzing? 
Waar blijft alsdan het leidend beginsel van spoed, dat door 
de post steeds hoog moet worden gehouden, niet in het minst 
in het belang van het publiek zelf? Het zou klachten regenen 
tegen een dergelijk postbestuur, dat ter wille van de ver
zamelaars van luchtpoststukken een geheele luchtmail de aan
sluiting zou laten missen op een verzendgelegenheid, die op 
het punt kan staan te vertrekken en waardoor een groot deel 
van de ontstane vertraging zou kunnen worden ingehaald. 

Het spreekt van zelf, dat de post de verzamelaars wel eens 
en gaarne tegemoet wil komen waar dit zonder bezwaar kan, 
doch een dergelijke welwillendheid mag nimmer ontaarden in 
een prijsgeven van het principe, dat de post er is voor het 
algemeen, hoe teleurstellend zulks wel eens kan zijn voor den 
verzamelaar. v. B. 

De hoogere waarden echt gebruikt volgens mijn definitie 
komen voor op enveloppen zóó groot, dat ze ongevouwen toch 
niet in een verzameling passen. Ikzelf b.v. bezit de voorzijde 
van een gevoerde enveloppe, waarvan de linnen voering is 
verwijderd en deze voorzijde is in vieren gevouwen. Niets 
waard volgens veelal heerschende begrippen, want zelfs het 
aankomststempel ontbreekt. Laat ik echter vertellen, dat deze 
voorzijde niet minder dan 33 cm. lang is en dat de brief 360 gr. 
heeft gewogen, waarvoor de loketambtenaar op de enveloppe 
de volgende berekening maakte: 91 et. porto, 15 et. aanteeken-
recht en ƒ 7,35 luchtrecht. Deze brief, door een der grootste 
Nederlandsche maatschappijen naar Indië verzonden, heeft 
91 et. frankeering in gewone zegels en verder 2 luchtzegels 
van ƒ 1,50 en 1 van ƒ 4,50. Hoewel deze brief bij lange na niet 
voldoet aan heerschende netheidsbegrippen, is dit er een, die 
per gewone post verzonden zou zijn, als er geen luchtpost voor 
snellere verbinding gezorgd had, en heeft m. i. daarom 100 % 
luchtpostwaarde, waar misschien een paar procent afgaan om
dat de achterzijde van dit stuk ontbreekt. 

De stukken met normale lijnen gevlogen zullen voor zoover 
het de lagere waarden betreft, in netten toestand niet zeldzaam 
zyn, terwijl het heel moeilijk zal blijven, de hooge waarden 
echt dienst gedaan hebbend te verkrijgen, maar is het niet 
evenzeer moeilijk Nederland nrs. 1-6 ongebruikt te verkrijgen? 

Dit behoeft echter geen reden te zijn niet te preciseeren 
wat in een ideale luchtpoststukkenverzameling thuis hoort. 
In hoeverre men dan daarvan verwijderd blijft, is een kwestie 
van relaties en geldmiddelen. 

Resumeerend kom ik op grond van bovenstaande uiteen
zetting tot de volgende conclusies: 

1. dat echt gevlogen kaarten wel degelijk volwaardig zijn, 
omdat uit een kaart beter dan uit een enveloppe blijkt, 
of zij verzonden werd voor correspondentiedoeleinden of als 
plaatje voor een verzameling; 

2. dat alle speciale enveloppen van comité's enz. af te keuren 
zijn op grond van het feit, dat zij eigenlijk voor de Phila
telisten gemaakt zijn en niet voor correspondentie; 

3. dat rakettenstukken — n.b. met handteekening van den 
uitvinder — momenteel nog maakwerk zijn, omdat niemand 
er aan denkt zijn post met een raket te laten verzenden. Deze 
stukken zouden b.v. evenals zegelproeven afzonderlijk in
gedeeld kunnen worden in een luchtpostproevenverzameling. 

Tenslotte zal volgens mijn principes verzamelende de zware 
last van de subsidieering van alle speciale vluchten van de 
schouders der Philatelisten afgenomen worden. 

H. J. W. REUS. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN MAART 1894). 
Van Heinde en Verre. 
N e d e r l a n d — Uit officieele bron weten wij dat de 

kleuren van de koerseerende zegels zullen veranderd worden 
en de tinten door schoonheid uitmunten. 

Ook werd reeds in Juni over een nieuw type beraadslaagd 
tusschen den Directeur Generaal en den Administrateur der 
Posterijen eenerzijds en competente kenners en den ontwerper 
anderzijds. Dit type moet zijn aangenomen en zal denkelijk 
het volgende jaar in omloop komen. 

H o n d u r a s . — In December ontvingen we de Staats
courant van deze republiek „La Gaceta" met het onder
staande: 

Besluit no. 98 waarbij wordt afgekeurd de beslissing van 
de Uitvoerende Macht goedkeurende een Postzegelcontract 
opgemaakt tusschen den Directeur Generaal der Inkomsten 
en den Heer Nicholas F. Seebeck; 

De President van de Republiek Honduras: 
Tot hare inwoners: 
Doet te weten: 
Dat het Nationaal Gongres heeft bepaald: 

Besluit no. 96. 
Eenig artikel: - De resolutie van de Uitvoerende Macht van 

den 20en April 1889, goedkeurende het verdrag tusschen den 
Directeur Generaal der Inkomsten, den Heer Roque J. Munoz 



58 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

en den Heer Nicholas F. Seebeck, in zijne kwaliteit van Secre
taris van de Hamilton Co. te New York, tot levering van de 
benoodigde zegels voor den Postdienst der Republiek zoo voor 
de binnenlandsche als buitenlandsche briefwisseling wordt 
afgekeurd. 

Gegeven te Tegucigalpa, op den 19en dag van de maand 
October van het jaar 1893. 

Dus geen Seebeck uitgiften meer. Hiep, hiep, hoerah! Ja 
ad fundum! Leve de Staatsuitgiften! Leve de Staatsop-
drukken! Leve de Staatsfoutdrukken! Maniakken! Wat schat 
ge, armen van geest! die Staten hoog! Ik beklaag U zeer. De 
voordeelen worden den particulier onttrokken omdat de Staat 
meer voordeel ziet in eigen exploitatie. En den Staat werd 

- alles gratis geleverd dus alles was netto-winst. En de Staat 
zal meer voordeel behalen door zelf uitgaven te doen! Zoo 
niet op Uwe zakken werd gespeculeerd, het hoog republi-
keinsche congres zou zeker geene uitgaven goedkeuren, waar
bij de inkomsten 't loodje zouden leggen. Neen, geen vreugde
vuren, geen jubelkreten! De nu steeds goed, zelfs schoon uit
gevoerde speculatie uitgiften zullen verdwijnen; slechte, 't 
schoonheidsgevoel kwetsende zullen U geschonken worden. 
Bij den particulier Seebeck kunt U de verscheidenheden tellen; 
bij den Staat Honduras zullen ze tot in 't oneindige vermenig
vuldigd worden. Heil U, dwazen die gelooven in de goede 
trouw van al die ongelukkige Amerikaansche Vrijheidsstaten! 
Heil U! Ad fundum! Omnia fausta! 

P o r t o - R i c o. — De prachtige!! jubileum of Columbus-
zegel werd door Pedro Planes Viale, een kwajongen van veer
tien jaar geteekend. Is zijn jeugd ook een verontschuldiging 
voor den teekenaar van dit leelijke ding, niet alzoo voor de 
Hoog Mogende Heeren die „ter eere van den grooten Ad
miraal" een aap van een jongen belasten met de teekening 
yan de caravela des roemrijken Zeevaarders. Bah! 't Is misse
lijk! Spanje's trotsche kinderen zijn sterk aan 't dalen! 

DE POOLS CHE PORTO-PROVISORISCHE 
UITGIFTEN VAN 1919. 

EEN PROEF VAN CATALOGISEERING 
door ERWIN KÖNIG. 

Inleiding. 
Een van de moeilijkste na-oorlogsche landen is Polen met 

zijn officieele-, halfofficieele-, stadpost-, privé- en maakwerk
uitgiften. Zeer lastig zijn echter de vele porto-provisorische 
uitgiften uit het jaar 1919. Het is daarom heden, na ruim 
13 jaar, zelfs niet gemakkelijk hierover te schrijven, daar hier 
in den tuin der philatelie zooveel onkruid is gekomen, dat 
men met het slechte ook licht wat goeds kan uitroeien. De 
uitgevers van catalogi zien van een catalogiseering af. Michel 
noemt tenminste het bestaan ervan, Yvert daarentegen zwügt 
er geheel over. Michel zegt, dat ze alleen voor speciaal
verzamelaars van beteekenis zijn en daarom achterwege kun
nen blijven. Schrijver dezes meent echter, dat ze ook voor den 
niet-Polen-specialist van belang ziJn en wel om de volgende 
redenen: 

1. Zij hebben hun ontstaan te danken aan een ministerieel 
besluit en hebben dus van staatswege officieele goedkeuring. ^) 

2. Zij zijn in tegenstelling met b.v. de eentonige -P- en -T-
opdrukken van Tsjecho-Slowakije zeer interessant en afwis
selend van opdruk, zoodat ze op een albumblad geen slechten 
indruk maken. 

3 De meeste dezer zegels zijn goedkoop en liggen dus 
binnen ieders bereik. 

4. Door het onder 2 en 3 genoemde zijn ze in vele niet-
speciaalverzamelingen te vinden en daarmede vervalt dus de 

^) Noot van den schrijver. 
De 10e Mebus-veiling bevatte als kavel nr. 413 een zevental 

officieele poststukken met porto-provisoriën, die niet minder 
dan ƒ 14,50 (exclusief procenten) opbrachten. 

Verzamelen op officieele stukken is zeer aan te raden, maar 
duur. Koop geen „ongebruikte" porto-provisoriën, die moogt 
u zich slechts laten schenken. Betaal nooit veel, voor welke 
uitgifte ook, want .,namaak" is aan de orde van den dag (vaak 
met origineele cliché's). 

stelling, dat ze alleen voor specialisten van belang zouden 
zijn. 

Het ministerieel besluft, waarin werd toegestaan, dat post
zegels voorloopig als portozegels gebruikt mochten worden, 
dateert van 19 Maart 1919, nr. 11670-1. Daarin wordt tevens 
gezegd, dat men deze post-portozegels ter onderscheiding \ati 
de gewone postzegels door opschriften en handstempels mocht 
kenmerken. (In denzelfden geest zijn de Hongaarsche porto-
opdrukken ontstaan. Geheel anders is dat met de Boheemsihe 
porto-provisoriën, die zonder eenige goedkeuring door spe. u-
lanten zijn geproduceerd. Natuurlijk is ook bij de Poolsi he 
uitgiften eenige speculatie te bemerken, maar dat kan moeih]k 
anders in een zoo woeligen tijd als dien van na den wereld
oorlog. 

De eerste stad, die tot uitgifte overging, was Teschen, 
spoedig gevolgd door Krakau en Jablunkau, waarna vele 
andere steden van Galicie volgden. Men overdrukte (num
mering naar Yvert): 

1. Poolsche zegels uit het jaar 1919 en wel: 
a. de Krakauer parlementsserie van 1919 (nrs. 136-146), 
b. de helleruitgifte ongetand (nrs. 172-183); 
c. de helleruitgifte getand (nrs. 184-195). • 
(Natuurlijk alle helleruitgiften, want het ministerieel be

sluit betrof Galicië, vroeger Oostenrijksch gebied!). 
2. Oostenrijksche uitgiften uit 1916 en 1917, en wel: 
a. postzegel nr. 143 (Yvert); 
b. portozegels nrs. 47, 62 en 63 (Yvert). 
De opstelling naar de plaatsen is alfabetisch; de verschil

lende uitgiften van een zelfde plaats zijn chronologisch 
gerangschikt. 

Bielits. 
Ie uitgifte. — Zwart machinestempel. Het woord Porto in 

rechthoek van 15 bij 6 mm., die horizontaal staat. De nis. 
185-187, 189 en 190. (Afb. 1). 

2e uitgifte. — Handstempelopdruk PORTO, 14 mm. breed 
en 3 mm. hoog, nu eens schuinstaand, dan weer bijna horizon
taal. Deze uitgifte moet 2 maanden in gebruik geweest zijn. 
Nrs. 174 en 184-191. 

Voor mij ligt voorts nog een z.g. 3e uitgifte, n.l. een recht
hoekig, uit ruitvormige punten bestaand kastje, waarin het 
woord PORTO. Opdrukkleur lila. Bij de 3, 5, 10, 15, 20, 25 en 
50 heller (kleine adelaar, getand) staat dit kastje verticaal, 
bij de 1 kroon horizontaal. Alle 8 zegels zijn zoo afgestempeld 
dat van een datum niets te zien is, wat voor porto-provisorien 
steeds een zeer bedenkelijk teeken is. Waarschijnlijk dus een 
fantasieproduct ( ?). 

Jablunkau. 
Metaalstempel PORTO, 16 mm. breed, 5 mm. hoog, blauw-

zwart, schuinstaand, van beneden naar boven en omgekeerd, 
vaak ook horizontaal. Er bestaan de nrs. 140, 141, 145, 176 
en 184-191. (Afb. 2). 

Krakau. 
Ie uitgifte. — Blauwzwarte handstempelopdruk. Kastje 

met 2 sterren, waartusschen het woord Porto. Nrs. 136-138, 
140-144, 172, 173, 175 en 185-190. (Afb. 3). 

2e uitgifte. — Postkantoor nr. 11. Violette gummistempel: 
driehoek uit punten bestaande, waarin een ster en daaronder 
het woord PORTO. De nrs. 136-138, 140-144, 174, 175, 185. 
(Afb. 4). 

3e uitgifte. — Even.^ens postkantoor 11 (Debniki). Het 
woord PORTO in groote letter schuin over de zegels. Het 

Afb. 1. Afb. 2. 

^iß^si^ 
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1 IDOCZTA 1 

Afb. 3. Afb. 4. Afb. 5. 

woord PORTO is 33 mm. lang, de P 9 mm. hoog en ORTO 
7 mm. hoog. Er bestaan de nrs. 136138, 140146. Verder 
over telkens 2 zegels de nrs. 184186, 188 en 190 en de nrs. 
173 en 175. 

4e uitgifte. — Nog eens postkantoor 11. Violette dubbel
ringstempel, waarin het woord Porto. Nogal vlekkig. De nrs. 
172176, 179 en de nrs. 175189. Deze uitgifte komt niet zoo 
heel veel voor. 

5e uitgifte. — Krakau 10 (Zwierzyniec). Violette, uit punt
jes bestaande rechthoek. De punten zijn vierkant. In den 
rechthoek het woord Porto in diagonaal. De nrs. 187190 en 
de nrs. 175, 177. 

6e uitgifte. — Machineopdruk van een 13 mm. groot vier
kant, waarin het woord Porto. Er bestaan de nrs. 185 en 187 
met rooden opdruk, de nrs. 186188 en 190 met zwarten op
duik, de nrs. 186, 188 en 190 met groenen opdruk. Inplaats 
van PORTO vindt men bij alle waarden den foutdruk POTRO. 

7e uitgifte. — KrakauPodgorze. Gummistempel. Vlekkig, 
zwart, schuinstaand, uit punten bestaand rechthoekje met 
PORTO. De nrs. 138, 140144, verder nrs. 172179 en 184191. 
(Afb. 5). 

Lemberg. 
Ie uitgifte. — Blauwviolet gummistempel PORTO, 23 mm 

lang en 5 mm. hoog, op de nrs. 172, 173, 175, 177, 185187, 
189, 190. Deze uitgifte is. van 20.6.1919 tot 14.8.1919 in ver
keer geweest. 

2e uitgifte. — Zwartviolette metaalstempel PORTO in 
smalle hoog letters, 14 mm. lang en 4 mm. hoog. De nrs. 185, 
187 en 189. De uitgifte was slechts drie dagen in verkeer, 
n.1. van 23.81919 tot 26.8.1919. 

3e uitgifte. — Zwartblauwe metaalstempelopdruk, zooals 
de vorige uitgiften, alleen grooter (18 mm. lang en 4 mm. 
hoog). Deze uitgifte lijkt verbazend veel op de Jablunkau
uitgifte, alleen heeft de T geen zijuitloopers. Er bestaan de 
nrs. 173, 185, 187, 189, 190 (in koers van 29.8.19191.12.1919). 

Mielee. 
Handstempel, uit punten bestaand kastje, waarin het woord 

PORTO en waaronder — 1919 —. Daarvan bestaan de nrs. 
184, 186, 187, 190 met violetten opdruk en de nrs. 185, 188, 
189 en 191 met rooden opdruk. 

Voorts schijnen in Mielee ook de roode dienstzegels (50, 
150 en 200 fen) overdrukt te zijn met het onderstreepte woord 
Porto en ook werkelijk gebruikt te zijn. (Wie weet er meer 
van?). 

Myslenice. 
Gummistempel, vlekkig zwart. Een op zijn punt staand 

vierkant, waarin het woord PORTO gestyleerd is aangebracht. 
Er bestaan de nrs. 185190. (Afb. 6). 

Afb. 6. 

jPORTOJ 

Afb. 7. 

P O R T O 

• 5 0 h 9 

Afb. 8. 

Przemysl. 
Eerst schijnt er een gummistempel gebruikt te zijn, dat 

spoedig werd vervangen door een duidelijk metaalstempel. 
Dit was een 15 mm. lang en 6 mm. hoog kastje, waarin het 
woord PORTO. De nrs. 185190. Volgens anderen zijn ook 
de nrs. 173178 overdrukt ( ? ) . (Afb. 7). 

Rozwadow. 
Gummistempel. Een uit stippen bestaande driehoek, waarin 

het woord PORTO en waaronder het jaar 1919. Er bestaan: 
1. met violet stempel de nrs. 184, 186, 187, 190; 
2. met rood stempel de nrs. 185, 188, 189, 191. 

Rudnik. 
Schuinstaande gummistempel PORTO, 17 mm. lang, 4 mm 

hoog (vrij dikke letters). Daarvan bestaan: 
1. met violetten opdruk de nrs. 184, 186, 187, 190; 
2. met rooden opdruk de nrs. 185, 188, 189, 191. 

Sambor. 
In Sambor overdrukte men in tegenstelling met de overige 

plaatsen in Polen een Oostenrijksch zegel, n.1. de 3 heller 1916, 
met het woord PORTO (19 mm. lang en 334 mm. hoog). Het 
was een onduidelijk, zwart handstempel. 

Skrzeczon. 
Ie uitgifte. — Deze ■ eerste, mij onbekende uitgifte draagt 

het woord PORTO van links boven naar rechts onder en moet 
voorkomen op de nrs. 184190. 

2e uitgifte. — Gummistempel. Het woord PORTO traps
gewijs opgedrukt: 

a. opdruk zwart op de nrs. 172183 (dit is maakwerk!); 
b. opdruk zwart op de nrs. 184195; 
c. opdruk lila op de nrs. 184195. 
De hooge waarden werden gebruikt voor betaling voor het 

gebruik van de postbussen. De opdrukken (a), b en c zijn 
in tijdsvolgorde achter elkaar in gebruik geweest. 

SwiatnikiGorne. 
Ie uitgifte. — Ook hier zijn voor de eerste uitgifte Oosten

rij ksche zegels gebruikt, n.1. de portoprovisorische uitgiften 
1 heller van 1916 en 20 op 54 en 50 op 42 heller van 1917. Zij 
werden overdrukt met Polska poczta (zwart in 2 regels) met 
er boven en er onder een ster. Ook het gewone 3 heller zegel 
van 1916 werd van denzelfden opdruk voorzien en bovendien 
nog van het woord PORTO in een kastje. 

2e uitgifte. — Schuine handstempelopdruk PORTO, 18 mm. 
lang en 3 mm. hoog. Er bestaan de nrs. 136138, 140142 en 
144. Verder nr. 174 en de nrs. 185190. 

3e uitgifte. — Gummistempel. Kastje, waarin het woord 
PORTO. Dit kastje staat nu eens recht, dan weer scheef. De 
nrs. 138146, 172~"en 174 en de nrs. 184191. 

4e uitgifte. — Opdruk van het woord PORTO en 50 h. 
De oude waarde is met dichte vierkantjes overdekt, terwijl 
zich links en rechts van 50 h. een dichte ronde stip bevindt. 
De opdruk bestaat in violette en zwarte kleur alleen op 
nr. 145. (Handstempel). (Afb. 8). 

Vooral de Ie en 2e uitgifte 'zijn vrij zeldzaam! 
Teschen. 

Ie uitgifte. — Blauwzwarte handstempelopdruk Porto, 20 
mm. lang en 334 mm. hoog, schuin van boven naar onder 
(ook omgekeerd); bij de nrs. 144 en 179 echter horizontaal. 
De opdruk is vlekkig en olieachtig. Er bestaan nog de nrs. 
140, 141, 143, 145 en de nrs. 185191. 

2e uitgifte. — Gummistempel Porto, 5 mm. hoog, violette, 
zeer duidelijke opdruk. De hoek, waarin de opdruk staat, is 
onregelmatig. Horizontaal komt niet voor. De nrs. 138, 
140143 en 185190. (Afb. 9). 

3e uitgifte. — Blauwzwarte houten stempel, smalle hooge 
letters PORTO, 20 mm. lang en 7 mm. hoog. De opdruk is 
steeds horizontaal. De nrs. 140, 141 en de nrs. 185191. 

4e uitgifte. — Gummistempel, adelaar met er onder het 
woord PORTO, blauwzwart. De nrs. 140 en 141 en de nrs. 
185191. (Afb. 10). 

Ook hier schijnt het Oostenrijksche portozegel nr. 63 ge
halveerd als 25 heller portozegel gebruikt te zijn ( ? ) . 
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Afb. 9. Afb. 10. Afb. 11. 

In Teschen zijn te veel portoprovisoriën geproduceerd, 
want in J a n u a r i 1920 heeft men de portoprovisorische zegels 
door een stempel F R ANCO weer als postzegel gebruikt . Deze 
opmerking betref t de 5, 10 en 25 heller. 

Uitgi f te 1 schijnt van pos tkantoor nr. I, de overige van 
postkantoor nr. I I te zijn. Nadere bijzonderheden hie romtren t 
zijn mij niet bekend. 

Wadowice. 
Zwarte , schuine opdruk van het woord Por to tusschen 

twee dubbele lijnen. E r bes taan de nrs . 140 en 143145 en de 
nrs . 184190, 192 en 193. 

Vervalschingen. 
Men heeft verschillende ui tgif ten vervalscht , vooral de 

I e Bielitser ui tgif te . (Afb. 11) . De vervalschers hadden ze 
keur ig op briefstukjes geplakt , m a a r hebben verge ten het 
stempel te anteda teeren , zoodat hun afs tempel ing het j a a r t a l 
1920 draag t , terwijl de zegels slechts eenigen tijd in 1919 
(Juni ) werden gebruikt . Eind 1919 verschenen t rouwens ook 
al de definitieve portozegels van s t aa t swege (de kleine roode 
voor het vroegere Oostenrijksche gebied) . 

Ook Podgorze ( K r a k a u ) moet vervalscht zijn en ook af
gestempeld. 

Tenslot te res t mij nog de opmerking over de Graudenser 
uitgif te , welke ook Michel even noemt. Het is de z.g. Sejm
uitgif te , welke een of andere grappenmaker , die veel van 
deze uitgif te in portefeuille had, heeft willen veredelen. Ze 
zijn zelfs afgestempeld met het Duitsche plaa tss tempel Grau
denz  17.III.1920. Gebruikt zijn ze natuurl i jk nooit. 

Waarschijnlijk is de hier voors taande opsomming niet vol
ledig; dat kan ook niet, want ze bevat alleen zegels, die in 
mijn verzamel ing voorkomen of zegels, die mij ui t de l i t e ra 
tuu r bekend zijn. Daarom houdt schrijver dezes zich aan
bevolen voor completeer ing der lijst, die zeker toch reeds 
een kleine wegwijzer door dit moeilijke gebied m a g genoemd 
worden. 

(Overname alleen met toes temming van den schri jver) . 

LANDKAARTZEGELS 
door mr. J . H. VAN P E U R S E M 

H e t conflict tusschen P a r a g u a y on Bolivia, dat gedurende 
twee j a ren de gemoederen bezig hield, gaf me onlangs aan
leiding, samen met wijlen mijn vriend Jacob H. Brinkman, 
in de Weekly Philatel ic Gossip een ar t ikel te publiceeren over 
l andkaar tzege ls , omdat het genoemde conflict, dat thans , einde 
December 1933, hopelijk to t een oplossing zal komen, dank zij 
het energieke optreden van den Volkenbond en de Panamer i 

kaansche conferentie te Montevideo, zoo buitengewoon mooi 
een afspiegel ing vindt op de postzegels . D a a r n a a s t zijn echter 
talri jke andere l andkaar tzege ls , die historische beteekenis 
hebben. Van mijn hand verscheen tevens een ar t ikel in de 
Spaansche t a a l in den Madrid Filatél ico; vóór deze beide publi
caties was nooit een ar t ikel verschenen, dat ook m a a r in de 
vers te ver te a a n s p r a a k mocht maken op volledigheid; het 
meest volledige, da t zich zelf aanduidde als „compleet", ver
toonde toenmaals 31 gapingen. Vooral in het l aa t s te j a a r zijn 
echter zeer vele l andkaarzegels verschenen; mogelijk is dus 
ook deze opstel l ing niet volledig; ik verzoek daarom dringend 
alle aant 'ul l ingen aan mij te willen melden, met het oog op een 
publicatie, welke in 1934 zal verschijnen in de serie „Philatelie 
en Geschiedenis". 

Wij hebben opgenomen alle zegels, waarop een l andkaar t of 
een globe is te zien, ook wanneer deze schijnbaar slechts een 
„ledige" globe is. Zoo b.v. de 30 ets. van de U.S.A. van ]8i.'i, 
waarop men geen omtrekken kan zien op de globe, well;e 
Columbus voor zich heeft; op het origineele schilderij is echter 
duidelijk een k a a r t te zien. Hoogstens de serie van Uruguay, 
1921, val t iets buiten de lijn. 

Vermelden wij ten slotte, dat de algemeene opvat t ing , als zou 
de 5 sh. van NieuwZuidWales het oudste l andkaar tzege l ziin, 
niet te handhaven i s ; daarvóór verscheen de 25 ets . van Belgié, 
terwijl voor de Turksei landen een serie in proef verscheen. 

Europa . 
Azerbeidschan: 1921, 25 en 250 r. 
België: 1884, 25 ets. 
Bulgar i je : 1921, 10 st. 
Castel lor izo: '1923, serie. 
Duitsche republ iek: 19281933, Zeppelinzegels. 
Es t l and : 19231924, 100 en 300 mark . 
Frankr i jk : 18761900, 1 c. to t 5 frs . ; 1925, 5 frs . 
Pransche koloniën: 18771880, 1 c. to t 1 fr. 
Griekenland: 1927, 5 dr. vl iegpost ; 1930, 4 dr . ; 1983, 10 dr. 

vliegpost ; 1933, serie vliegpost, met twee verschillende land
kaa r t en . 
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Ie r land : 1923, 1, ly, en 2 pin. 
I t a l i ë : 1932, 1% ï.; 1934, 2 1. 
Let land : 1918, zegels gedruk t op s t a fkaa r t en van het voor

mal ige Duitsche leger ; 1933, vliegpostzegel . 
Li tauen : 1932, 5 en 10 et. vliegpost . 
Rumenië : 1927, 1 1.; 1930, 1 1. 
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Rusland: 1927, 14 kop.; 1927, 10 en 15 kop. vliegpost ; 1930. 
14 kop.; 1931, Zeppelin 50 kop.; 1932, 50 kop. en 1 r . vlieg
zegels ; 1933, 30 kop. ; 1934, 50 kop. 

Samos : 1912, serie. 
Spanje : 1926, vl iegpostser ie ; 1930, 2 e ts . en 10 p t s . ; 1930, 

vliegpostserie, 50 ets . en 1 pta . 
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Turkije: 1917, 1 pi. en 50 para; 1921, 200 pi.; 1928, serie; 
1931, serie. 

IJsland: 1930, 1 kr. 
Zwitserland: 1900, serie. 

Amerika. 
Argentinië: 1921, serie; 1921-1922, 5 cts.; 1928, vliegpost, 

5, 10, 18, 36 cts.; 1929, 2 cts.; 1932, congres-serie. 
Bolivia: 1928, 15 cts.; 1931-1933, 15, 35, 45 cts. 
Brazilië: 1906, 100 en 200 r.; 1908, 100 r.; 1918-1920, 1, 2, 

5 fflilr.; 1920-1933, 300 tot 1000 rs.; 1927, 200 rs.; 1932, 20 rs.; 
1932, 100 en 500 rs. Sao Paulo; 1933, 200 rs. blauw. 

Canada: 1898, 2 cts.; 1927, 12 cts.; 1928, 5 cts. vliegpost; 
1930, 5 cts. vliegpost; 1932, 13 cts. 

Colombia: 1917, ,5 cts. AR.; 1922, privaatpost Ribón, 6, 12, 
18 cts. 

Costa-Rica: 1923, 12 en 40 cts.; 1924, 1 tot 10 cts. 
Cuba: 1914-1916, serie; 1928, serie. 
Dominikaansche republiek: 1900, serie; 1929-1932, vlieg-

postzegels; 1929, serie; 1931, telegraaf zegels. 
Falklandeilanden: 1933, 3 d. 
Guatemala: 1902-1926, 1 p.; 1929, 15 cts.; 1933, serie. 
Haiti: 1924, 20 cts. 
Honduras: 1927, 30 cts., 1 peso. 
Mexico: 1915-1917, 40 cts.; 1926, 4 en 10 cts.; 1933, serie. 
New-Foundland: 1908, 2 cts.; 1928-1930, 1 ct.; 1930, 1 d. 

vliegpost; 1933, 20 cts. 
Nicaragua: 1896-1897, series. 
Panama: 1878-1906, de meeste zegels; 1915, 1 cto. (relief-

kaart); 1921, 15 cts.; 1928, 5 cts.; 1930, vliegpost. (In het 
wapen van Panama, Colombia en Bolivar komt de landengte 
van Panama eveneens voor.). 

Paraguay: 1924, serie; 1927-1932, VA p.; 1930, vliegpost, 
6, 80 p.; 1932, 1% P-> met merkwaardig, doch zonder twijfel 
geiechtvaardigd Inschrift: El Chaco Boreal ha sido, es y sera 
del Paraguay; 1933, Zeppelin-zegels; 1933, serie Columbus. 

Peru: 1927, 50 ets. vliegpost. 
Saint Pierre et Miquelon: 1932, diverse waarden. 
Salvador: 1896, pakketpostzegels; 1924, 10 en 50 ets. 
Turks Islands: 1881, proefdrukken. 
Uruguay: 1921-1922, serie; 1928, 5 cts.; 1933, serie; 1934, 

serie Pan-Amerikaansche conferentie. 
tmmmmmmm 

Venezuela: 1896, serie; 1930-1933, vliegpostseries. 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika: 1893, 30 cts.; 1904, 

10 cts.; 1926, vliegpostzegels; 1927, 10 cts. vliegpost; 1928, 
5 cts.; 1930, Zeppelin 30 cts., 1 d.; 1930-1932, 5 en 8 ets. vlieg
post; 1931, 2 ets. Roode Kruis; 1932, 5 ets. Olympiade; 1933, 
o ets. Byrd. 

Azië. 
Cyprus: 1928, l'A d. 
Japan: 1927, 6 en 10 sen; 1930, I14 en 3 sen. 
Ned.-Indië: 1931, 1 g. 
Tanna Tuva: 1927, 8 kop. 

Australië. 
Commonwealth of Australië: 1912-1933, serie; 1920, vlieg-

zegel; 1931, serie. 
Nieuw-Zeeland: 1900-1910, 1 d.; 1923, 1 d. 
Nieuw-Zuid-Wales: 1888, 5 sh.; 1891, 2>^ d. 

Afrika. 
Belgisch-Kongo: 1930, 10 fr. 
Eritrea: 1933, 50 1. 

Ethiopië: 1931, vliegpostserie. 
Liberia: 1894, 5 cts.; 1929, 5, 15 cts., 1 d. 
Oltre Giuba: 1926, serie. 
Reunion: 1907-1930, 1 tot 15 ets. 
Sierra Leone: 1933, 1>< d. 
Voorzoover mij bekend, zijn dit alle postzegels waarop land

kaarten voorkomen. Men houde er wel rekening mede, dat 
uiteraard n i e t zijn opgenomen opdrukken op landkaart
zegels, b.v. de 10 fr. van Ruanda-Urundi, welke reeds bij 
Belgisch-Kongo staat vermeld. 

Ook bestaan er een aantal postkaarten met landkaart. Om 
te beginnen bij Nederland: de Zuiderzeekaart en twee crisis-
kaarten. Verder talrijke kaarten van Zwitserland, Argentinië, 
Nicaragua, Salvador. Wellicht nog andere landen. 

Voor aanvullingen houd ik mij aanbevolen. 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE HOUDEN TE AMSTERDAM IN 1934 TER GELEGEN
HEID VAN HET VIJFTIGJARIG BESTAAN VAN DE 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

De officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank te 
Amsterdam brengt, namens den minister van justitie, ter 
kennis van het uitvoerend comité der Nationale Postzegel
tentoonstelling (secretariaat J. Cloeck, Oranjelaan 6, Hilver
sum), dat Z. E. geen termen aanwezig acht voor het ver-
leenen der gevraagde vergunning, daar de ontworpen loterij 
niet gezegd kan worden uitsluitend te strekken tot een lief
dadig doel of bevordering van wetenschap, kunst of een ander 
algemeen belang. 

Er kan dus geen verloting worden gehouden. 

A 
ÈAJÊ—È. tmn 

HIND-VERZAMELING. 
De voor 31 dezer tot 10 April a.s. aangekondigde veiling 

van genoemde collectie te New-York gaat niet door, in weer
wil van het feit, dat de desbetreffende catalogus reeds was 
verschenen. 

De firma H. R. Harmer te Londen is thans belast met deze 
en volgende veilingen, die in de Engelsche hoofdstad zullen 
plaatsvinden. De juiste data worden later medegedeeld. 

Opgemerkt zij, dat van deze verzameling tot dusverre alleen 
het deel Amerika geveild werd, waartoe wij verwijzen naar 
blz. 20 e. V. van het Januari-nammer. 

UITSLAG ACHTTIENDE PRIJSVRAAG. 
De oplossing luidt: „Correio federal republica dos estados 

unidos do Brazil" en is onleend aan het watermerk der zegels 
van Bi'azilië van 1905. 

De verschillende hulpwoorden zijn: Nederland, Lorentz, 
Oficial (niet Official, zooals vele inzenders meenden), Buenos-
Aires, Noord-Borneo, Prince Edouard, Assistencia. 
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Prijswinnaars zijn: 
H. Ewalds, Kerkstraat 28, Tegelen (L.). 
H. du Hen, Heijsterbachstraat 2, Dordrecht. 
L. Kooijman, Ketenstraat 6, Rotterdam. 
C. H. Neuman, s.f. Adiwerna, Tegal (N.-L). 
P. A. Leffring, Roekstraat 4, Leeuwarden. 
R. Rodenburg, Mr. P. J. Troelstraweg 4, Leeuwarden. 
E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 98, Den Haag. 
C. T. Tellekamp, Pegasusstraat 89, Haarlem (N.). 
P. A. J. Veen, Barbarossastraat 61, Nijmegen. 
J. Zemel, Dr. Cuijperslaan 13, Heemstede. 

NEGENTIENDE PRIJSVRAAG. 
Gevraagd wordt, aan welke zegels de onderstaande jaar

tallen en de omlijsting ontleend zijn. 

Oplosingen vóór 15 Augustus 1934 in te zenden aan dr. 
P. H. van Gittert, Wilhelminapark 22, Utrecht. Op de enve
loppe te vermelden: „19e prijsvraag". 

Een tiental prijzen wordt beschikbaar gesteld. 
Correspondentie Kan over deze prijsvraag niet gevoei'd 

worden. 
Namens den Raad van Beheer: 

dr. P. H. VAN GITTERT. 

Ter bcscliermiri^ j | 
Van Vcrzainelaars m 

er IHafidcBarcm. ^p 
Australië. 
Talrijke vervalschingen bü de dienstzegels, valsche opdruk 

O S op frankeer-, gelegenheids- en luchtpostzegels. Bijzonder 
in den smaak der vervalschers zijn gevallen de Kingsford 
Smith luchtpostzegels en de zegels, uitgegeven ter gelegen
heid van de opening der brug bij Sydney. Voor deze ver
valschingen geldt het kenmerkend onderscheid, dat de binnen-
cirkel van de O korter en wijder is dan bij de echte en dus 
gelijk is aan de O, voorkomende op de e c h t e dienstzegels. 
Dit is daaraan te wijten, dat de bedriegers er niet aan hebben 
gedacht, dat voor de dienstopdrukken op de luchtpost- en 
gelegenheidszegels in groot formaat, een andere O werd benut. 

V. B. 
Bejgisch-Congo. 
Van talrijke zjjden worden zoogenaamde „proeven" aan

geboden, die niets anders zjjn dan maakwerk. Men zjj dus op 
zijn hoede. 

V. B. 
Malta. 
In Stamp Collecting van 17 Februari j.1. waarschuwt de 

heer H. R. Harmer tegen zeer gevaarlijke vervalschingen 
van het zeldzame 10 shilling zegel van 1913 (Yvert nr. 53). 

Genoemde heer, die geen kenmerken der vervalsching mede
deelt, is bereid exemplaren van dit zegel, in den laatsten tijd 
gekocht, kosteloos te keuren, mits tegen vergoeding der 
kosten voor terugzending. Het adres is H. R. Harmer, 131-134 
New Bond Street, London W. I. 

V. B. 

VOOR PHILATELIE. 

Nederland. 
Postzegelzending gestolen. — Dader gearresteerd. 
Onder bovenstaand opschrift maakte het Utrechtsch Dag

blad in zijn avondblad, 4e b4ad, van Donderdag 22 Februari j.1. 
een gebeuren openbaar, dat n i e t voor publicatie was be
stemd. Bedoeld bericht kan slechts beschouwd worden als een 
o n b e s c h e i d e n m i s b r u i k , gemaakt van mededeelingen 
welke de voorzitter der Utrechtsche Philatelisten Vereeniging 
ter zake deed in den besloten kring van een bestuursvergade
ring der U. Ph. V. Bovendien is de inhoud van bedoeld artikel 
hier en daar onjuist en onvolledig. De voorzitter der U. Ph. V. 
bleek — nu door de onbescheidenheid van het U. D. de kwestie 
tóch naar buiten was uitgelekt — bereid den verzorger van 
onze postzegelrubriek de volgende inlichtingen ter zake te 
verstrekken. 

In December 1932 merkte het sectiehoofd der afdeel.ng 
Z(eldzaam) van de U. Ph. V., dat een rondzending zegels, 
welke onder zijn beheer stond, niet naar wensch verliep. Bij 
onderzoek bleek, dat een der leden deze zending — ter waaide 
van ongeveer ƒ 450 — verpakt in een papier, waarop wél 
straatnaam en huisnummer, doch geen familienaam stond 
vermeld, door een dienstbode had laten bezorgen aan het 
adres van zijn opvolger, zooals dit op de verzehdingslijst stond 
aangegeven. Op die lijst nu stond de straatnaam juist, doch 
het huisnummer fout vermeld. De dienstbode had het pakje 
ter hand gesteld aan een heer, die toevallig het huis verliet 
Deze had het pakje op het gaskastje in de gang neergelegd. 
Sedert was van deze waardezending niets meer vernomen. 
De recherche, welke onmiddellijk in deze zaak werd gemoeid, 
slaagde er niet in de zending te achterhalen. 

Zeer onlangs nu deelde een postzegelhandelaar hier ter stede 
aan bedoeld sectiehoofd — z e e r t o e v a l l i g — mede, dat 
hem door iemand uit Utrecht weinig voorkomende zegels te 
koop waren aangeboden. Onmiddellijk trok het de aandacht 
van het sectiehoofd, dat dezelfde soort zegels óók voorkwamen 
in boekjes, welke tot de vermiste zending hadden behoord. 
De recherche werd op dit nieuwe spoor gewezen. In den avond 
van 15 Februari nu vond de politie aanleiding den bewoner 
van het perceel, waar de zending zegels was bezorgd, te ar
resteeren. Aanvankelijk ontkende hij alles. Het sectiehoofd 
herkende enkele in beslag genomen zegels beslist als gelijk
soortig aan die, welke voorkwamen in de zoekgeraakte zen
ding. De politie vond aanleiding den arrestant voorloopig in 
verzekerde bewaring te houden. Deze legde daags daarop een 
volledige bekentenis af. Reeds eenigen tijd deden geruchten 
van onsoliditeit — op geldelijk gebied — omtrent hem de 
ronde. Hij beheert een pension op een eersten stand in onze 
stad. 

(Utrechtsch Nieuwsblad). 

Oostenrijk. 
Een wet tegen de vervalschingen. 
In 1928 werd door de Federation Internationale de Philatelie 

een ontwerp-wet tegen de vervalschers en vervalschingen op
gesteld, terwijl de aangesloten nationale Bonden de opdracht 
kregen, bij hun regeeringen moeite te doen om een dergelijke 
wet aangenomen te krijgen. Het eerste land dat een wet uit
vaardigde, was G r i e k e n l a n d ; de wet van 28-30 April 
1930 legt strenge straffen op het vervaardigen van verval
schingen en de voorbereidingen daartoe, dit geldt voor binnen-
en buitenlandsche, koerseerende en niet-koerseerende post
zegels. Een wet van 31 December 1932 van H o n g a r i j e be
vat dergelijke bepalingen; zegels van andere landen worden 
echter alleen in geval van wederkeerigheid beschermd. 

Thans is ook in Oostenrijk een wet tegen de vervalschingen 
aangenomen (5 Januari 1934), die veel verder gaat dan de 
beide reeds bestaande. De „Verordnung betreffend den Schut« 
der Postwertzeichen, postamtlichen Stempel und Klebezettel 
(Postwertzeichenschutzverordnung)" is tot stand gekomen 
door samenwerking tusschen de betreffende ministeries (de 
Oostenrijksche handelsminister Stockinger is philatelist!), het 
Verbond van Oostenrijksche Philatelisten-Vereenigingen en de 
Oostenrijksche Postzegelhandelarenvereeniging. De „Verord
nung" is daarom van zooveel belang, omdat niet alleen post
zegels beschermd worden, maar ook alles wat verder tot de 
Philatelie behoort: proeven, niet-uitgegeven zegels, stempels, 
aanteeken- en luchtpoststrookjes. Zoowel de complete ver-
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valsching als de gedeeltelijke is verboden van al deze dingen, 
zoodat ook de „reparaties" en bijwerkingen onder de wet 
vallen. Ook de vervaardiging van privé-opdrukken is niet 
meer toegestaan, en gelukkig ook die van privé-postzegels, 
zoodat geen „raketpostzegels" van Schmiedl meer slacht
offers kunnen vinden. 

Om geen mogelijkheden tot ontduiking van de wet te laten 
bestaan, moesten ook enkele bepalingen gemaakt worden die 
het aanleggen van verzamelingen van vervalschingen aan 
vaste voorschriften binden, en werd verder voorgeschreven 
dat afbeeldingen van postzegels, stempels of strookjes, voor 
zoover zij in origineele grootte zijn, in het vervolg een wit 
streepje moeten vertoonen (als in Amerika). Dit laatste is 
het eenige bezwaar van de wet, die overigens door de Oosten-
rij ksche verzamelaars en handelaars met vreugde begroet is. 

Het is zeker te hopen dat over eenigen tijd ook bij ons een 
een dergelijke wet zal worden aangenomen; misschien moeten 
we echter ook wachten tot een philatelist den ministerszetel 
heeft ingenomen! 

Hier volgt nog een vertaling van de wet: 
Wet der Bondsregeering van den 5en Januari 1934 betref

fende de bescherming van postzegels, poststempels en strook
jes (Postwertzeichenschutzverordnung). 

Op grond van de wet van 24 Juli 1917 wordt gelast: 
§ 1. Behalve de post heeft niemand het recht, „Postwert

zeichen" te laten vervaardigen of in verkeer te brengen. 
§ 2. (1). Ook is het verboden: 
j . Postzegels (onder „Postwertzeichen" worden natuurlek 

ook nog andere zegels en poststukken begrepen), postale 
stempels of strookjes na te maken, te veranderen of te ver-
valschen; , 

2. Nagemaakte, veranderde of vervalschte postzegels, post
stempels of strookjes, al worden zy' ook als nagemaakt, ver
anderd of vervalscht aangeduid, te koop te hebben of voor 
geld of gratis te verbreiden; 

(2). Echter mogen postzegels onder voorwaarden, vast te 
stellen bij verordening van den Bondsminister voor handel en 
verkeer, van een perforatie worden voorzien. 

§ 3. Postzegels, poststempels of strookjes mogen in druk
werk slechts in een lineaire vergrooting of verkleining van 
minstens een derde, of met een duidelijke lichte streep door 
de geheele afbeelding, gereproduceerd worden. 

§ 4. Het is verboden, vermenigvuldigingsmiddelen (eliché's, 
drukplaten, fotografische negatieven en diapositieven, e. d.) 
tot het vervaardigen van afbeeldingen, die niet overeenkomen 
met de voorschriften van § 3, te vervaardigen, te koop te 
hebben of aan een ander tegen betaling of gratis af te staan. 

§ 5. De voorschriften van deze verordening gelden zoowel 
voor koerseerende als buiten koers gekomen of niet in koers 
gekomen binnen- en buitenlandsche postzegels, postale stem
pels en strookjes, evenals de proefdrukken hiervoor. 

§ 6. (1). Regelt de straffen bij overtreding: boeten tot 
2000 schilling of gevangenisstraf tot 6 maanden, benevens 
inbeslagneming van de bewuste voorwerpen, terwijl voor be
drijven behalve de straf ook nog intrekking van de bedrijfs-
vergunning opgelegd kan worden. 

(2). Ook vervalschingspogingen zijn strafbaar. 
§ 7. Deze wet treedt 8 dagen na de publicatie in werking. 

(Ontleend aan „Die Postmarke", Weenen). 
B. 
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EEN RECORDJAAR VOOR DE BRITSCHE POST. 
Het afgeloopen boekjaar, loopende van Maart tot Maart, 

bracht een netto overschot van ruim £11.000.000! Dit is 
£ 4.000.000 meer dan in het vorige boekjaar en het behaalde 
winstcijfer is een record in de geschiedenis der Engelsche 
posterijen. 

Geen wonder dat men wederom aandi-ingt op invoering van 
het penny-port, dat, naar voorzichtige raming, de schatkist 
zal komen te staan op een winstderving van £ 5.000.000. 

KRONIEK 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

In deze kroniek wil ik slechts één' 
gebeurtenis releveeren, maar dan 
ook een, die vrijwel ons geheele 
volk met ontroering heeft vervuld: 
de dood van koning Albert I der 
Belgen. 

Geboren op 8 April 1875 te Brus
sel als zoon van Philips, graaf van 
Vlaanderen, volgde hij op 17 De
cember 19u9 zijn oom Leopold II op 
als koning der Belgen. Hij was op 
2 October 1900 gehuwd met Elisa
beth van Beieren, uit welk huwe
lijk o.a. prins Leopold, thans Leo
pold III der Belgen, en prinses 
Marie José zijn geboren. Reeds 

kort na zijn ambtsaanvaarding vielen de Duitsche troepen 
België binnen; van 1914 tot 1918 stond hij aan het hoofd van 
de kleine heldenschare, die aan den IJzer stand hield. Op 
11 November 1918 hield hij zijn intocht in Gent, 11 dagen 
later in de rechtmatige hoofdstad. Albert was populair als 
weinigen; van socialist tot rechts-monarchist, ieder vereerde 
hem als een man van hooge plichtsbetrachting. 

Op twee momenten zie ik hem gaarne: bij zijn ambtsaan
vaarding, toen hij in het Vlaamsch sprak als eerste koning 
der Belgen, en bij zijn terugkeer in November 1918, als een
voudig soldaat alle vermoeienissen van den krijg doorstaan 
hebbend. Eenvoud, eerlijkheid en plichtsbetrachting waren 
zijn deugden! 

De beeltenis van den grooten staatsman zien wij op vele 
Belgische zegels sinds 1912, waarbij ik in het bijzonder w;js 
op de 5 en 10 frank van 1915, op de „helm-serie" van 1919, 
op de weldadigheidszegels van 1922 en op het schitterende 
eeuwfeestzegel van 1930. Ter gelegenheid van zijn bezoek 
aan Brazilië verscheen een zegel van genoemde republiek, 
waarop wij zijn portret aantreffen naast dat van president 
Epitacio da Silva Pessoa, terwijl de Kongo-serie van 1928 
werd uitgegeven naar aanleiding van zijn bezoek aan de 
Belgische kolonie. 

Zijn vrouw vinden wij op de zegels van 1926; den kroon
prins, vanaf 23 Februari koning der Belgen, op de zegels van 
1931 en op een van de Orval-zegels van 1933; prinses Marie 
José met haar man, kroonprins Umberto van Italië, op de 
zegels van laatstgenoemd land van 1930. 

De doodelijke val op 17 Februari 1934 bij Marche-les-Dames 
was voor België een nationale ramp, voor de wereld een groot 
verlies. 

IETS OVER HET EGYPTISCHE POSTWEZEN. 
Vóór dat in Egypte de algemeene staatspost werd op

gericht, wat in 1865 geschiedde, onderscheidde men daar twee 
tijdvakken in de postale geschiedenis: het eerste eindigend in 
1842 en omvattend de beperkte staatspost van den vice-koning 
Mehemed Ali; het tweede en niet het minst belangrijke be
treft de privaatpost van den Italiaan Meratti. Deze werd in
gesteld in 1842 en in 1865 opgenomen in de gereorganiseerde 
staatspost. 

Onder Mehemed Ali diende de post uitsluitend voor het ver
voer van stukken, betrekking hebbende op den staatsdienst. 
Het vervoer geschiedde betrekkelijk vlug door middel van 
bodediensten tusschen Cairo en de voornaamste plaatsen in 
de provincie. In Beneden-Egypte, het dichtstbevolkte deel 
van het land, vertrokken de boden dagelijks, in Midden-Egypte 
wekelüks en in Boven-Egypte eenmaal per maand. De geheele 
dienst werd geleid door een hoofd der briefboden, die in Cairo 
gevestigd was en in hoog aanzien stond. Deze zorgde o.a. 
voor de verdeeling der uit Cairo te verzenden brieven over de 
verschillende boden. Particulieren konden evenwel formeel 
van dezen postdienst geen gebruik maken, maar het hoofd 
der boden had er voor gezorgd, dat de staatsboden de gewone 
brieven toch oogluikend medenamen, tegen betaling van een 
extra loon, dat niet buitensporig was. In een bekend café in 
Cairo konden belanghebbenden aan een daar gevestigd post
kantoortje hun brieven afgeven ter verzending. 
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Brieven n a a r E u r o p a kon men alleen verzenden door be
middeling van de verschil lende consulaten. 

Toen het a a n t a l vreemdelingen, da t zich in Cairo vest igde, 
toenam, onts tond meer en meer de behoefte aan een betere 
pos t ; me t vreugde werd dan ook in 1842 de instel l ing begroet 
van de pr ivaa t -pos t te Cairo en Alexandria door den I t a l i aan 
Carlo Mera t t i . Dit bedrijf zorgde er voor, da t de brieven ui t 
Europa komend van de schepen werden afgehaald en bij de 
geadresseerden besteld; omgekeerd, da t de t e verzenden br ie
ven voor het bui tenland naa r de voor ve r t r ek gereedl iggende 
schepen werden overgebracht . 

Toen Mera t t i stierf, l iet hij een bloeiend bedrijf achter , da t 
zijn werkingssfeer reeds had ui tgebreid t o t geheel Beneden-
Egyp te . Zijn beide opvolgers, van wie in de eers te plaa.ts ge 
noemd dient te worden Giacomo Muzzi, breidden de onder
neming steeds meer ui t en de tijd kwam, da t de „Europeesche 
post" , zooals dit bedrijf werd genoemd, de s t aa t spos t in 
Beneden-Egypte overvleugelde. Deze liet zelfs t en leste he t 
te r re in in dit belangri jkste deel van het land geheel aan de 
I ta l ianen over. 

Toen in 1856 de eers te spoorweg in gebruik werd genomen, 
wist de „Europeesche pos t " concessie te verkri jgen to t he t 
gra t i s -vervoer van h a a r brievenmalen onder verpl icht ing de 
s taa tscorrespondent ie g ra t i s te verzenden en te bestellen. De 
s taa t spos t werd daardoor overbodig en in 1862 opgeheven. 
De Europeesche post k reeg voor den duur van t ien j a ren he t 
monopolie voor he t briefvervoer. Twee j a r en la ter beschikte 
de Europeesche pos t reeds over een 20-tal goed inger ichte 
pos tkan toren en genoot de dienst het a lgemeen ver t rouwen. 

Min of meer a fguns t ig beschouwde de khedive Ismai l — 
wiens p o r t r e t we op de nieuwe zegels aan t re f fen — den bloei 
van de vreemde post . Men besloot deze u i t te koopen, waa r toe 
men een s t rooman, den Franschen bankier Dervieu, in den 
a r m nam, die he t deed voorkomen, of hij de pos t wilde over
nemen om deze dan verder zelf te exploiteeren. Muzzi g ing 
op het voorstel in en in 1865 g ing de Europeesche post over 
in s t aa t shanden . 

De verdiens ten van den I t a l i aan werden beloond door zijn 
benoeming to t directet i r -generaal der posterijen. Nog vele 
j a r en heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de verdere ont
wikkel ing en vervolmaking van de Egypt i sche s t aa t spos t . 

B E R O E M D E P E R S O N E N OP DE P O S T Z E G E L S . 
D a a r he t beheer der posterijen eindelijk besloten heeft, 

eenige van onze beroemde groote mannen door postzegels in 
her inner ing t e brengen, is he t wenschelijk, da t deze beroemd
heden gekozen worden ui t alle beroepen. Men verneemt me t 
voldoening, da t de Lyonsche zi jdefabrikanten de toezegging 
ontvangen hebben, da t een zegel zal worden ui tgegeven met 
de beeltenis van Joseph Marie Jacquard , Lyonsch ui tvinder 
van he t weefgetouw voor zijden stoffen; 1752-1834. 

(Ui t he t B. M. van Hermouet , Pa r i j s ) . 

DE VERZAMELING WANE VAN NEDERLAND. 
Deze ui tvoerige gespecial iseerde verzamel ing van den En-

gelschman Wane , bes taande ui t t ien deelen, wordt opgelost 
door de bekende Londensche f i rma F r a n k Godden Ltd. 

De verzamel ing werd op verschil lende in ternat ionale ten
toonstel l ingen bekroond; zij is zeer ui tgebreid wa t de platen 
der eers te ui tgif te betref t . 

P R O T E S T T E G E N D E N G A L L I S C H E N H A A N . 
He t latijnsche woord „ga l lus" beteekent 

zoowel „ h a a n " als „Galliër". Waarschijn
lijk a ls gevolg van deze gelijknamig!.eid 
werd deze woordspel ing gedurende de om
wentel ing, waarschijnlijk in 1789, en ook 
in 1830, ingeburgerd door het invoeren van 
den haan als zinnebeeld van Gallië, van 
Frankr i jk ; misschien ook omdat da t dier 
een fiere houding heeft. 

Tech is een haan slechs een hoogvaardig 
dier en een zo t skap ; hij p ronk t en is 
ingebeeld, m a a r ge temd leeft hiJ in den 

hoenderhof me t de ganzen en ander dom gedier te tezamen. 
Hij k raa i t , m a a r kan niet zingen. Hij is aanmat igend , ja-
loersch en heft ig. 

Zulk een vergiss ing behoorde nie t van ambtswege t e worden 
bekracht igd door de afbeelding op onzen nieuwen postzegel 
van 50 cent imes. 

H e t zinnebeeld der Galliërs was 'de leeuwerik, toonbeeld 
van omzichtigheid, de aa rd ige vogel, die zich vroolijk al din
gend in de lucht verhef t ; ,hooger , s teeds hooger, de zon nabij, 
nabij he t ideaal. 

( N a a r een F r a n s c h bl?,d). 
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E R I C S M I X H , 
P . O . B O X 6 6 1 , - U U G A I V O ( Z W I X S E R L A M O ) . 
L U C H T P O S T ! — Alle ongebruikt . — N u m m e r s Yver t 1934, 
100 verschillende ƒ g,— 
Oostenrijk 1922, 4/9 * (6 waarden) - 1.25 
Idem 1925, 19 * (15 g. l i la-bruin) - 0,18 
Griekenland 1927, 1/4 cpl. * (4 waarden) - 0,50 
Ital ië 1930, Ferrucci cpl. * (3 waa rden ) - 1,55 
Tripol i tania 1930, Fer rucc i cpl. * (3 waa rden ) - 1,55 
Polen 1925, 1/9 cpl. * (9 waarden) - 0,55 
Argent in ië 1931, „6 de Sept iembre" , cpl. * (5 waa rden ) - 5,— 
Brazilië 1930, Zeppelin, cpl. * (9 waa rden ) Brazi l ië-

E u r o p a en Brazil ië-U.S.A.) - 41 ,— 
P a r a g u a y 1932, Zeppelin, cpl. * (5 waarden) - 3,— 
Idem 1932, idem, opdruk Feliz Ano - 0,85 
Nieuw-Caledonië 1932, Par i s -Nouméa , cpl. * (2 wrdn.) - 18,50 
Nieuw-Guinea 1932, derde ui tgif te , cpl. * (14 waa rden ) -20,— 
Por to ex t ra ƒ0,35 ( tê te-bèches!) . Prijslijst franco op verzoek. 

(373) 

\m' 

Wi 

iff' 

Prijs dezer a d v e r t e n t i e s : 
f 0,75 bij v o o r u i t b e t a l i n g . 
Poatz. worden ni«t in betaling (cn. 

Extra Reclame! Wij zenden na 
ontvangst van slechts f 1,— franco 
500 verschillende geheele wereld plm. 
25 frc. Yvert in prima zegels. Giro 
118330. „The Globe", Zaandam. 

m) 
Te koop gevraagd 

Vliegbrief eerste vlucht 1927 Van der Hoop, 
met prijsopgaaf. 

A. P. DURAN, 
Eerste Luitenant 

b.d. Topografischen Dienst. 
Prinsessegracht 15, Den Haag. (404) 

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

BOD GEVRAAGD OP 
EUROPA-VERZAMELING 

VAN 7700 STUKS. 
ADRES: J. A. R. B R U I N SE, 

Celebesstraat 92, Dordrecht. (413) 

T e k o o p g e v r a a g d geb ru i k te pos t 
zege l s van 3 6 , 4 0 , 7 0 , 7 5 en 8 0 et . 

A a n b i e d i n g e n met pr i js per 10 s tuks 
of m e e r aan T H . W I T T E N H O R S T , 

S t o k k u m bij ' s - H e e r e n b e r g . (405) 

Tegen storting van f 1,50 op postrekening 
222932 zend ik 35 ö 40 verschillende vr. 
postzegels met een Yvert-vroarde von 100 
froncs. Aanteekenen ev. 15 cent extra. 

A. ESKES, GORINCHEM. (407) 

Bod gevraagd op verzameling 
luchtpostzegels, 1200 verschillende 
in Schaubeii-Luchtpostalbum, waarde 
Gat. Intern. Aéroph. ± fr. 5500,—. 
Brieven onder no . 412 bureau Maandblad. 

P O S T Z E G E L N I E U W S , 
35c jg. f 2,— per jaar Proefnummer gratis. 
2 annonces gratis, rjoversch. Nederland f 1.25, 
Goudsclie Glazen f o,2j. Vreemd.verkecr f 0.25. 
REINOU KINGMA, Villa Philatelie, 
Apeldoorn, tel. 3536, postr. 99018. 

(3S3) 

TE KOOP BEVRAAGD OF IN RUIL, 
uoor gsbrulht of ongebrulht Meder-
land en KolDniën, 

Kerkelijke Staat 
uanaf 1929 ongebrulht en gebrulht, 
post-, part-, pahhet- en expresee 
zegels. 

AanblBdingen aan H. T. UAN DER 
WÜUDE, CroBSBstraat 59, Utrecht. 
(Sectiehoofd U Ph.V.) (402) 

T W E E R A R I X E I T E I V 
te koop aangeboden : S O O dollars Str. 
Settlements en l O O O Rup. Ceylon, beide 
met opdruk „Specimen"; Groote coli. V. St. 
div, ie uitgiften. 
A. H O U W I L I N G , J. V. d. Heijdenstroot 2», 

Amersfoort. (406) 

U I T S L U I T E N D voor en 
t e n b e h o e v e v a n L E D E N 
der a a n g e s l o t e n VereeU' 

100 verschillende puntstempels op j c. 1872 
f 2,— ; i j o verschillende f 4,—. 

50 verschillende Nederland 2. tand. of 
typen, ongel., per 100 f 7,50. 

D. VAN OMMEN, Apeld.weg 46, FPE. 
(Giro 132330). {4°3) 

Te koop gevraagd en aangeboden of in lui! 

Puntstempels en lanystenipels 
VAN NEDERLAND. 

K. J. SCHON, Judith Leijsterstraat 17, 
Haarlem. (401) 

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) 



ZEER BELANGRIJKE 
POSTZEGELYEILING, 

W.O. 

vele zeldzame nummers van Nederland 
•en Koloniën, Luchtpostbrieven, Europa
rariteiten, benevens ruim 150 restanten, 

op Zaterdag-middag 
24 Haart 1934, 2 uur, 

in de groote bovenzaal van Hotel Victoria 
Spuistraat 16, Den Haag. 

Kijkdagen bij 

„De Haagsche Postzegelhander', 
Noordeinde 196, Den Haag, van 15 Maart a.s. af, 
telkens van 10 tot 6 uurUCbehaive] Zondags). 

VRAAGT GRATISlDENjiCATALOGUS. 
M T Voor de a.s. APRIL-VEILING kunnen nog inzendingen 
worden aangenomen tegen zeer billijke voorwaarden. 'WÊ 

(366) 
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THEODORE CHAMPION, 
= : PARIJS - 13 Rue Drouot 13 - PARIJS (9e). = 

ZOO JUIST VERSCHENEN: 
de 7e Uitgave 1 9 3 4 
van den historischen 
en beschnjvenden 
Catalogus der 

Prijs: 
3 0 francs. 

Plus porto voor 
aanteekenen fr. 4 ,70. 

THEODORE CHAMPION. 
PARIJS - 13 Rue Drouot 13 . PARIJS (9e). 

(357) 


