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Deze belangrijke veiliüg zal bevatten: 

a. Ren bijzonder prachtige afdeeling 
N E D E R L A N D Ie EMISSIE, 

LUXE KWALITEIT!! 
b. VERZAMELING EUROPA 
c. VERZAMELING 
E N G E L S C H E K O L O N I E N 
Vraagt nu reeds den rijk geïllustreerden catalogus. 

Onze 109 POSTZEGEL VEIUNG zal begin Juni 
plaatsvinden. (Laatste veiling in dit seizoen.) 

J.K. RIETDIJK, Den Haag, 
LANGE POTEN 15a. 
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G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25, - DEN HAAG. 
TELEFOON 112438. GIRO 4262 . 

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. Billijlce prijzen. 

Bijzondere gelegenheidsaanbieding! 
Nederl.-Indië - Foutdrukken 1908. 

»JAVA« kopstaand. 
1/2 c., 1 c , 2 c , 21/2 c , 5 c., 10 c , 121/2 c., 

15 c , 20 c , 25 c , 30 c , 50 c. 
« B E Z I T B U I T E N « 

Yz c , 1 c , 2 c , 21/2 c., 5 c., 10 c , 121/2 c , 
20 c , 25 c , 30 c , 50 c. 

Bovenstaande 2 3 stuks te zamen, ongebruikt, 
postfrisch, voor slechts f 2 , 7 5 . 

Ook enkele blokstukken voorhanden. 
(Porto aanteekenen f 0,21 extra.) 
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•Ju i s t v e r s c h e n e n : 
C o r r e l j é ' s S p e c i a a l C a t a l o g u s 

I V e d e r l a n c I e n K o l o n i e n , 
« e U I T G A V E 1 9 3 4 . P R I J S F R A N C O t O , S O . 

Met Correljé's Catalogus op zak kunt U eerst 
zegels van Nederland en Koloniën koopen en ver-
koopen. W a a r o m ! Omdat ons devies is, zooveel 
mogelijk de j u i s t e en reëele handelsprijzen te 
noteeren. 

Zeg niet: ik heb reeds oen prijscourant van den 
een of anderen handelaar ontvangen, doch bestel 
spoedig Correljé's Catalogus; dit in Uw eigen voor
deel! 

E enige regels, welke het ütrechtsch Nieuwsblad 
over onzen Catalogus schrijft: 

„Belangrü'ker is het echter nog, dat de uitgever de prijzen 
algeheel herzien heeft. Hij is hierbij vrij radicaal opgetreden en 
reeds daarom alleen verdient deze Catalogus de voorkeur bo
ven vele andere, die met de algemeene prysdaling zoo goed 
als geen rekening hebben gehouden. 

Correljé's Catalogus tracht bovenal een betrouwbare prijs
lijst voor de zegels van Nederland en Koloniën te zijn, en wü 
gelooven dat dit doel zeer dicht wordt benaderd." 
P O S T Z E G E L H A N D E L H. C. CORRELJÉ, 
LEIDSCHEWEG 1 B - GIRO 10849 - UTRECHT. 
POSTBOX 31. TELEFOON 12782 

Ook verkrijgbaar hy de handelaren: 
A U F DER HEIDE, Gravenstraat 17, Amsterdam. 
J . ENGELKAMP, Spui 13, Amsterdam. 
P. HOOGERDIJK, Molenstraat 22, Den Haag. 
P . VEEN, Nieuwe Ginnekenstraat 11, Breda. (420) 
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Boekjes met zegels, Albums» 
Restantverzamelingen, enz. 

II Geïllustreerde catalogus wordt gratis I K 
en franco op aanvraag toegezonden. | f 

Voor volgende veilingen kan steeds woi 
den ingezonden. Condities worden gaarne op aan 
vraag toegezonden. Op daarvoor in aanmerkin 
komende objecten wordt op verzoek renteloo 
voorschot verstrekt. D i s c r e t i e v e r z e k e r d 

Vlngge contante afwikkeling! 

MAXPÖOL, 
VEILINGHOUDER SEDERT 1918. 

TO S T E V i r V S T R A A T , D E I V H A A C . 
TELEFOON 554629. POSTREKENING 61989. 

(4 

N.V. Postzegelhandel ^^Philadelphia"] 
KRUISWEG 43, HAARLEM, 

TELEFOON 15515, GIRO 135793. 
Zooeven verschenen: Nieuwe Luchtpost-catalogus mei 
netto prijzen voor ongebruikte, gebruikte en luchtpost! 
zegels op geheelen brief. . . . Prijs f 1,50. .'433| 

INKOOP - V E R K O O P - R U I Ü 
Grootste verscheidentieid van geheel Europal 
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NEDERLAND 
ROODEKROS 

H. M. DE KONINGIN-MOEDER. 

Adelheid' Emma Wilhelmina Theresia, prinses van 
Waldeck en Pyrmont, werd geboren op 2 Augustus 1858, 
uit het huwelijk van George Victor, vorst van Waldeck 
en Pyrmont en prinses Helena van Nassau. De „Moeder 
des Lands", zooals de op 20 Maart j.1. ontslapene wel 
eens eerbiedig genoemd werd, is dus 75 jaren oud 
geworden. 

Toen koning Willem III op 23 November 1890 over
leed, nam, in naam van de toen 10-jarige prinses, de 
koningin-weduwe het landsbestuur waar. Acht jaren 
lang heeft koningin Emma ons land bestuurd, acht 
jaren lang is de regentes met waardigheid de uit
voerster geweest van het koninklijk gezag. 

Op 30 Augustus 1898, den dag vóór de meerderjarig
heid van koningin Wilhelmina, richtte koningin Emma 
een proclamatie tot het volk als afscheid van haar 
8-jarige werkzaamheid als regentes. Een zinsnede daar

van is klassiek geworden: „Moge het ons land met zijn 
bezittingen en koloniën wel gaan! Het zij groot in alles, 
waarin een klein volk groot kan zijn!" 

Het Nederlandsche volk gaf uiting aan zijn dankbaar
heid voor alles wat de regentes in de afgeloopen jaren 
had gedaan en bracht een bedrag van ƒ 300.000 tezamen, 
waaraan de koningin-moeder de vorstelijke bestemming 
gaf: het inrichten van het Oranje-Nassau-Oord te Ren-
kum als sanatorium voor longlijders, het eerste Neder
landsche 

Door mannen en vrouwen van allerlei stand en poli
tieke inzichten is op treffende wijze de werkelijke majes
teit en zieleadel van de ontslapen vorstin naar voren 
gebracht. Doch de hoogste loftuiting is die, dat H. M. 
de Koningin-Moeder zich in de harten van haar volk 
een monument heeft opgericht, gegrondvest op onver
gankelijke liefde en hoogachting. 
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PHILATELIE EN MONOPOLIE. 
In verband m e t recente feiten zou ik de in mijn vorig 

ar t ikel t je ( „ W a t is de philatel is t ische waarde van een koer-
seerend ƒ 5 , — zege l?" ) genoemde wegen to t bestrijding- van 
de onnoodige ui tgif ten g a a r n e willen vermeerderen. 

De verkoop van de res tan ten der Indische A.M.V.J.-zogels 
heeft p ro t e s t ui tgelokt . Vooropstellend, da t deze verkoop ook 
mijn sympath ie niet heeft, vind ik deze zaak toch niet van 
zoo groot belang voor de Philatelie in he t a lgemeen. Wie 
toch heeft er schade van ? Zij, die een ongebruikte serie 
kochten zeker niet, wan t deze zijn meer dan ƒ0,25 waard . 
Gebruikte series waren zoo goed als niet aan de m a r k t , en 
kunnen dus niet lager in prijs komen. Diegenen, die per se 
„echt" gebru ik t willen hebben, en da t is een klein percen tage , 
moeten uitslui tend op brief of brief s tuk verzamelen! Kwali
ficaties a l s : minderwaard ig , of: p lakplaat jes , zijn m. i. over
bodig. W a t verzameld wordt, is niet de hoofdzaak, m a a r wèl 
de prjjs die voor he t verzamelobject wordt betaald. Hierover 
s t r aks . He t a r g u m e n t : slechte invloed op verkoop van vol
gende series, heeft met philatel ist ische belangen niets uit te 
s t aan . ■ Terloops zij opgemerkt , da t de doorsnee verzamelaar , 
die den raad Ie . en 2e. uit bovengenoemd ar t ikel t je heeft 
opgevolgd, het best is ui t geweest . 

W a t nu wel opmerkelijk is, dat tegen den verkoop van de 
afgestempelde zegels voor het Permanen t e Hof van In t e r 
nat ionale Jus t i t i e nog geen pro tes t is opgegaan , tenzij men 
het verzoek van den Bond om ongestempelde inp laa ts van 
gestempelde verkr i jgbaar te stellen, als een pro tes t wil be
schouwen. De v r a a g : „ZiJn deze gestempelde zegels minder
waard ig of p l a k p l a a t j e s ? " l aa t ik in het midden, de hoofd
zaak is alweer of de prijs ju is t i s ! Welnu, verzamelaars , m a a k t 
dan toch gebruik van de gegevens , die uw philatel is t isch blad 
of bladen u zoo actief en goed ingelicht vers t rekken . En 
vergel i jkt : 

A.M.V.J.zegels ( r e s t a n t e n ) : 20000 ser ies ; prijs ƒ0 ,25 . 
P.H.I .J .-zegels ( I e o p l a a g ) : plm. 35000 ser ies ; prijs ƒ0,69. 
Commentaa r overbodig. En hiermede kom ili to t mijn vol

genden r a a d : „Koopt nooit bij de posterijen". Deze raad zal 
stell ig kre ten van p ro tes t doen opgaan, m a a r to t heil van 
de Philatelie zullen ingeslagen wegen moeten worden ver
laten, wegen, die overduidelijk dwaalwegen blijken te zijn. 

W a t hebben wij met moeite als „ g u n s t " verkregen ? Wij 
„mochten" zegels koopen, die voorheen niet voor he t publiek 
verkr i jgbaar waren : s t raf port , la ter koloniale zegels, en als 
bekroning van ons s t reven kwamen de phi la tel is tenloket ten, 
een en ander zoowel in ons land als in het buitenland. 

De resu l t a t en : de onnoodige ui tg i f ten! Mochten deze niet 
sprekend genoeg zijn, dan nog het volgende. Wanneer men een 
ar t ikel koopt, da t slechts bij één zaak te koop is, een mono
polie dus, is men 100 tegen 1 te duur uit. Heef t men boven
dien dat a r t ike l niet noodig, is het dan niet dwaas , het toch 
t e koopen ? De verkoop bij inschrijving va l t dus bui ten deze 
beschouwing; d a a r kan de kooper den prijs bepalen. 

Een volgend voor de philatel ie nadeel ig r e s u l t a a t is , da t be
ginnende verzamelaars , door den s t room meegesleurd, aan
gelokt door de gemakkeli jke wijze inee'ns „complete" series 
te verkri jgen, hun interesse en hun budget besteden aan 
w a t de posterijen zoo welwillend aanbieden. De resu l ta ten 
hiervan meen ik in mijn vor ig ar t ike l te hebben aangetoond. 

Niet genoeg kan worden gewaarschuwd tegen de Russische 
ui tgif ten van de l aa t s t e maanden ( rech ts t reeks of door 
agen t en ) , door de Russische posterijen aan de m a r k t ge
bracht , ledere maand , ja , iedere week kan een dergelijke 
serie plaat jes de wereld worden ingezonden. He t wapen er 
t e g e n ? W a c h t to t een zegel ziJn bes taans rech t heeft bewezen, 
en wel door in voldoende hoeveelheid van verschillende zijden 
op de vrije m a r k t te komen. D a t is he t j u i s t e cr i ter ium voor 
„verzamelwaard ig" . Voldoende oplaag, geldigheidsduur van 
mins tens een half j aa r , voor weldadigheidszegels kleine toe
slag, deze factoren werken normaal gebru ik in de hand. Als 
voorbeeld zou ik kunnen noemen de volgende I ta l iaansche uit
g i f ten: Jubi leum 1925, St. Franc iscus , Volta, Emanue l Phil i -
ber t . Huwelijk, Ferrucci , Virgil ius, St. Antonius , Zeevaar t 
school, Dante , Garibaldi , Marsch naa r Rome, Giuochi en Heil ig 
J a a r . Hoewel een respectabel lijstje (over noodig of onnoodig 
val t t e rede twis ten) , zijn deze zegels, enkele hooge waarden 
ui tgezonderd, voor enkele centen te verkri jgen. Zij ziJn daa r 

door en mede door hun ui tvoer ing aantrekkel i jk voor de 
groote massa , en kweeken zeer zeker a.s. Philatel is ten. 

Laa t ik besluiten met den wensch, da t velen, voorgegaan 
door vereenigingen en redact ies , hun energie mogen wij 
aan de ui t roei ing van den wortel van het euvel: het koopen 
van onze verzamelobjecten bij een monopoliehouder: de 
posteri jen! 

A. N. TINOVO 
W a a r „Tinovo" he t bovenstaande zelf beschouwt als een 

aanvul l ing op zijn in den aanhef vermelde ar t ikel , ongeno nen 
in het J anua r i -nummer , meent de redact ie te kunnen volstaan 
met eenige opmerkingen en cri t ische beschouwingen, die bjide 
ar t ike len in hun geheel betreffen. 

H e t is inderdaad juis t , da t he t koopen van ongebru kte 
nieuwtjes als regel geldelijk nadeel met zich brengt , al be>eft 
de kleine of gemiddelde verzamelaar di t niet op he t oogenl lik, 
da t hij to t de aanschaff ing overgaa t . Wie wel eens op een 
veiling een r e s t an t kocht van een of ander land, heeft on
getwijfeld zijn hoofd meer dan eens meewar ig geschud ah hij 
bedacht, wa t de verkooper voor de ongebruikte series lad 
neergeteld. Men make van het behalen van een dei'gelij een 
lagen prijs, die in geen verband s t a a t to t de nominale waa de, 
a ls regel vermeerderd me t een toes lag van 10 of meer proc nt, 
den vei l inghouder geen verwijt. Dezen is het het liefst v, «■ 
neer elke kavel zooveel mogelijk opbrengt , doch het zijn d( 
koopers, die den prijs bepalen en die zich in een dergelijk gi val 
weinig of niets van nominaal aan t rekken . Ongetwijfeld v or
den bij dergelijke verkoopen verhoudingsgewijze vrij gi 'ote 
geldelijke verliezen geleden. 

Wij spraken zooeven van den gemiddelden of kleinen ^ er 
zamelaa r ; het ziJn ju is t zij, die de klappen krijgen, want zjj 
verzamelen als regel gebru ik t en ongebruik t door elkaar . Hen 
vaste regel wordt door hen niet gevolgd en het is dan ook 
niet t e verwonderen, da t r e s t an ten uit dergelijke verzarie
lingen afkomst ig door de eventueele koopers getaxeerd wor
den op de voor hen voordeeligste wijze, dit is als regel iiiet 
verwaar loozing van de nominale waarde . 

Wij zijn het dan ook met den geachten schrijver eens, dat 
dergelijke „kleine" of bescheiden verzamelaa r s beter doen de 
ongebruikte nieuwe uitgif ten te la ten voor wat zij zijn, doch 
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ru s t i g af te wachten to t de gebruik te exemplaren hun als letcels 
het ware in den schoot vallen. Wij hooren al verschillende 
lezers ui t roepen, d a t dit l aa t s t e toch m a a r niet zoo gemakke
lijk zal gaan . En toch, ongeduldigen onder u, het val t werke
lijk mede. Wij zelf verzamelen al j a r en en j a r en en volgen 
met de groo t s t mogelijke nauwgezetheid de verschijnseler in 
de philatel is t ische wereld. Wij hebben ons j eugdig ongeduld 
ook dikwerf duur betaald en moesten dan l a t e r ervaren , dat 
een weinig afwachten ons de toen zoo heet begeerde en be
trekkeli jk duur betaalde zegeltjes voor een kleinigheid in 
handen zou hebben gespeeld. 

Wij raden dan ook lederen verzamelaa r aan, die niet de 
voorkeur geeft aan het bijeenbrengen van uits lui tend on
gebru ik te s tukken : besteedt uw geld niet a a n de postfrissche 
nieuwtjes, m a a r wacht kalm af, to t het gebruik te stuk in 
goede kwal i te i t voor u l igt . 
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Eenigszins anders s t a a t de zaak voor hen, wier genegenheid levera 
u i t g a a t n a a r ongebruikte postfr issche s tukken en die hun ver
zamel ing n a a r dit principe opbouwen. Hier legt men zich zelf 
een belas t ing op; de financieele d r a a g k r a c h t bepaa l t voor een 
ieder hoeverre hij in dezen kan en m a g gaan . Heeft men een
maal dezen vorm van verzamelen gekozen, dan neemt men de 
voor en nadeelen op den koop toe. Voordeelen: een ver
zameling, die den e igenaar bevredigt , w a a r n a a r hij met ge
noegen kijkt en die hem volkomen in s t a a t stel t zich t e ver
lust igen in het technisch volmaakte of in de aantrekkelijke 
zegelbeelden, onderdeelen der philatelie, w a a r n a a r zijn belang
stel l ing u i tgaa t . Nadeelen: bij l iquidatie zeer waarschijnlijk 
eenig geldelijk verlies, hoewel wij dit niet hoog schatten. 
Immers , een verzamel ing, s t r eng n a a r dit beginsel opge
bouwd, zal een hoogeren prijs waard blijken dan een, waarin 
gebru ik t en ongebruik t n a a s t elkander voorkomen. Bovendien: 
is eenig geldelijk verlies nu zoo heel erg bij de l iquidatie van 
een verzamel ing, w a a r v a n men j a r en l ang zijn genoegen heeft 
beleefd ? Waarom te l t dit toch altijd zoo zwaar bij den ver
koop van een postzegelverzameling, terwijl dezelfde eigenaar 
bjj het verkoopen van zijn bibliotheek van romans e. d. het 
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'anzelf sprekend vindt, dat hier op geen stukken na de kost-
)rijs wordt gehaald? Hoevele andere liefhebberijen kosten 
;een geld? Wie rekent eens uit, wat zijn wekelijksche kegel-
ivondje hem kost, of zijn vlinder- of muntenverzameling ? 
)mdat — op zeer geringe uitzonderingen na — in eiken ver-
;aiiielaar de handelaar sluimert, die zich vastklampt aan de 
iat,<logus-waarde en voor wien als de hoogste wijsheid geldt 
len verzameling op te bouwen, daarvan jarenlang genoegen te 
)el< \ en en deze dan met een zoet winstje te verkoopen. 

1̂  praktijk wijst als regel anders uit en daarom van tweeen 
lei acht men zijn liefhebberij te duur betaald door daaraan 
loeuienswaard geld te besteden, weest dan tevreden met wat 
e ler en daar geschonken krijgt of langs den weinig kost-
)ai> 1 weg van ruilen kunt verwerven. Bevredigt dit u niet 
n 'int ge u geldelijke uitgaven veroorloven, welnu, doe dit 
iai 'liet verstand en zet den koopman in u opzij; weegt als-
iai. iw genoegen als verzamelaar af tegen de bestede be-
Ira' 11 en laat u dit voldoende zijn. Met verstand: fladdei 
lie' 'Is een vlinder in het schitterende licht der kaars. Over-
?ê  L wat ge koopt, want dwaasheid is het geld weg te werpen 
aii ,iubbish", waartegen uw blad herhaaldelijk waarschuwt. 
2\.' t alle waardeering voor de goede bedoeling, die de ge-

,cb schrijver naar de pen deed grijpen, gelooven wij toch. 
Jat et niet juist is het begrip ,,nominale waarde" de oorzaak 

emen van de jacht naar nieuwe uitgiften. Naar onze 
ne(, mg zijn voor dit verschijnsel andere oorzaken aan te 
vij'( 1. Reeds vóór 1914 kwam het verzamelen' van onge-
iruiKte zegels meer en meer in zwang; men heeft dit wel eens 
;en uiode genoemd. Wellicht was deze ondefinieerbare zucht 
;ot ^ts nieuws van invloed, doch wij meenen, dat hier de 
,'0(' laamste oorzaak schuilde in een veranderd aspect van 
iet .erzamelen. De moderne philatelist schenkt meer aan-
iac aan bijzonderheden dan een vorig geslacht. Het tegen-
xo> dige postzegel wordt met geheel andere oogen bekeken 
iai .roeger; het is niet langer het zegel zonder meer, dat 
iel: gstelling vraagt. Bemoeide men zich niet met plaat-
ôu n, druktechniek e. d., dan was men op de „klassieke" 
ei; 1̂  spoedig uitgekeken, daar de zegelbeelden als regel niet 

JCQ] anders vertoonden dan het hoofd van den staat, een 
iva 1 of een cijfer. Hoe geheel anders is het gesteld met de 
;c ^ van de latere jaren en van thans! Interessante voor-
t»'' ..gen, dikwerf uitgevoerd op bewonderenswaardige wijze, 
'it' 'm de aandacht van den huldigen verzamelaar. Juweeltjes 
Pa] modern technisch kunnen boeien ons bij honderdtallen, 
[s net te verwonderen, dat velen overgingen tot het verza
nden van ongebruikte exemplaren, waarbij veel wonder-
raais in volkomenheid te genieten is ? 

Dan komt de Europeesche oorlog met tot gevolg een lawine 
ran nieuwe zegels, waaronder vele één-dags-vliegen of an-
ieve, die zich ten onrechte en tot nadeel van de verzamelaars 
als zoodanig aandienen. Tal van nieuwe staten verrijzen uit 
den grond, alle geven zegels uit, meermalen in een tempo, 

niet bij te houden is. Gebruikt zijn zij als regel schaarsch; 
wie er op wacht wordt herhaaldelijk en blijvend teleurgesteld. 
Is het wonder, dat de verzamelaar, die herhaaldelijk achter 
het net vischt, zijn toevlucht gaat nemen tot den handelaar, 
everancier van „nieuwtjes" ? 

Wij gelooven, dat hiermede het verschijnsel is verklaard, 
doch niet goed gepraat. Het mag zijn reden van bestaan heb
ben gehad in de woelige tijden van den grooten oorlog en de 
jaren kort daarna. Doch thans zijn de toestanden geheel ver
anderd. Nu kan men rustig overzien, wat de dag van gisteren 
heeft gebracht. Thans is er geen plaats voor de beduchtheid, 
dat een zegel den belangstellenden verzamelaar ont-nappen 
zal, mits — en wij komen hier aan een reeds herhialdeli)k 
geuiten wensch — de goedwillende verzamelaars- en liaiide-
laarswereld ernstig samenwerkt. Doch hierover meer in het 
volgend nummer. v. B. 

V I E U W ! CVerkpl lgbaar b l | a l l e Hande lapen . ) 1372) 

Wt^fiflem 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

AFGHANISTAN. 

Kroningszegel volgens 
afbeelding, ter eere van 
Mahd Ziar: 

50 pools, ultramarijn. 

BELGIË. 

Rouwzegel ter herinnering aan koning 
Albert I: "" 

75 centimes, zwart. 
Het zegelbeeld is omgeven door een snial-

len zwarten rand. Om het zegelvel van 100 
stuks (10 rijen van 10) is eveneens een 
zwarte rand aangebracht. 

CANADA. 
Portzegels in de koerseerende cijferteekening, doch met 

twee-taligen tekst „Postage due" en „A percevoir": 
2 cents, violet. 
4 ,, violet. 

10 „ violet. 
CHILI (Maart 1934) 

" 

' 

m 

CORPEDS DE CHILE 
;»ÏÏ_^CO;NJTITUCIOM^W; 

M 1 
^ 

Ter herinnering aan het eeuwfeest der grondwet verscheen 
een zegel in bovenstaande teekening, portret van Joaquin 
Tocornal: 

1 peso 20, blauwgroen. 
De in het vorige nummer vermelde 30 centavos roodlila 

is gedrukt in het normale formaat. 
Naar verluidt zijn nog 5 andere waarden voor deze her

denkingsserie te verwachten. 
De 5 pesos, groen en zwart, Yvert nr. 99, verscheen op 

papier met het watermerk vijfstralige ster. 
Luchtpostzegels in bovenstaande afbeelding: 

2 pesos, blauwgroen. 
Dit is de eersteling der serie luchtpostzegels voor het inter

nationaal verkeer, reeds meerdere maanden geleden in dit blad 
aangekondigd. 

Het papier draagt het hierboven vermelde watermerk. 



68 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

CHINA (Maart 1934). 
Onderstaande waarden der martelaren-serie zijn verschenen 

met den opgedrukten provincie-naam voor Szechwan, Tur
kestan en Yunnan: 

1 cent, oranje. 
23^ cents, lila. 
3 „ bruin. 

50 „ geelgroen. 
COCHIN-ANCHAL. 
De volgende dienstzegels zijn te melden: 

six pies op 10 pies, blauw. 
1 anna, bruinrood. 
3 a. 4 p., violet. 

De eerste is aangebracht op de 10 pies van de uitgifte 
1918-1926; de beide laatste zijn in het nieuwe radjah-type, 
met den opdruk On C. G. S. 

DENEMARKEN. 
Kleurwijzigingen bij onders taande waarden der koerseerende 

serie in het scheepjes- type: 
25 ore, bruin. 
30 „ blauw. 

Bij de portzegels werd een nieuw drukprocédé gevolgd; de 
achtergrond ver toont een fijn netwerk, waardoor de kleuren 
wa t doffer lijken; overigens bleef de teekening onveranderd. 
Hier in zijn t e melden: 

1 ore, zwar tgroen . 
2 „ rood. 
5 „ geelgroen. 

10 ,, oranje. 
20 „ grijs. 
25 „ blauwgroen. 

1 kroon, lichtbi'uin. 
Het toeslag-zegel , verschuldigd voor sommige loket-hande-

Imgen (Gebyrmarke ) , is te melden in een nieuwe k leur : 
10 ore, oranje. 

Voor de f rankeerzegels werd voorts een 
nieuwe teekening benut, volgens afbeelding. 
Bijzonder ges laagd achten wij deze niet . 
Hierin zijn tot op heden verschenen: 

50 ore, gri js . 
60 „ groenblauw. 

1 kroon, geelbruin. 
2 kronen, donkerrood. 
5 „ violet. 

He t papier heeft geen wa te rmerk . 
F i r m a J. Voet te Rot te rdam dank voor 

toezending. 

D O M I N I K A A N S C H E R E P U B L I E K . 
Ter gelegenheid van de ope

ning van de groote Raphael-
hangbrug , verscheen in neven-
s taande teekening de f rankeer -
zegel: 

1 centavo, donkergroen. 
N a a r verluidt zullen in de

zelfde teekening nog verschij
nen de >2 en 5 centavos. 

De hangbrug , volgens het 
opschrif t de groos te in h a a r 
soort m West-Indié, vormt een 
deel van he t ui tgebreide werk

p r o g r a m m a van pres ident Trujillo t e r bestri jding der werk
loosheid. 

ECUADOR. 
Frankeerzege l s in nieuwe landschapteekeningen: 

5 centavos, violet. 
10 „ karmijn. 

In het vorige nummer vermeldden wij twee toeslagzegels , 
waa rvan de ex t ra -opbrengs t bestemd is voor den bouw en de 
u i t rus t ing van nieuwe pos tkantoren . Abusievelijk werd daar 
bij gezegd, da t de opdruk werd aangebrach t op plakzegels . 
Dit is alleen juis t voor de 2 centavos groen; voor de 20 cen
tavos werd benut he t jubileumzegel in deze waarde der ui t
gifte 1930. 

%' REPUBLICA OOMINICfiNA 

m SAN RAPAEL-

1 ™ - — 

i^ i fc l i^ai»^ IpïM 
i 
E i m 

' 

F R A N K R I J K . 

Wf<mmrrrw9f9wm 

M É M É M M 

Herinneringszegel, 100e sterfdag ^an 
den uitvinder van het weefgetouw vcor 
zijden stoffen, Joseph Marie Jacquard: 

40 centimes, blauwgrijs. 
Voor bijzonderheden zij verwezen naar 

blz. 64 van het Maart-nummer. 

FRANSCH-OCEANIE. 
Frankeerzegels volgens afbeeldingen: 

IIUPWWIHHW »WIHH t «|i<(l*l| 
1 
2 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
.45 
50 

zwar t . 
lila. 
oranje. 
violet. 
sepia. 
groen. 
rood. 
diepblauw. 
groen. 
lila. 
roodbruin. 
violet. 65 c , sepia. 

75 „ olyfgroen. 
90 „ karmijn. 

1 fr. roodbruin. 
1 „ 25, bruinviolet . 
1 „ 50, blauw. 
1 „ 75, bruinolijf. 
2 „ rood. 

De zegelbeelden stellen voor: inboorling met speer op de 
vischvangst , een inlandsche schoone u i t deze gewes ten en af
godsbeelden der inboorlingen. 

Maison Fischer te Pari js dank voor toezending. 
H O N D U R A S . 
He t Bulletin Mensuel meldt den ver t ikalen opdruk „Habili-

tado / Jul i - 1930" op onders taanden f rankeerzegel : 
20 centavos, bruin. (Yver t n r . 164). 

INDORE. 
Frankeerzege l in he t koerseerend rad jah - type : 

I K annas , groen. 
I T A L I Ë . 
De in het vorige nummer aangekondigde serie t e r her

inner ing a a n he t feit, da t 10 j a r en geleden de s tad Fiume 
werd geannexeerd, is thans verschenen in de onderstaande 
waarden : 

10 centesimi, b ru inzwar t . 
20 „ rose. 
50 „ violet. 

1 lire 25, blauw. 
1 1. 75 + 1 1., leiblauw. 
2 „ 55 -f 2 „ bruinviolet . 
2 „ 75 + 2 „ 50, donkerolijfgroen. 

Luchtpostzegels , voor dezelfde gelegenheid: 
25 centesimi, groen. 
50 „ bruin. 
75 „ roodbruin. 

1 1. + 50 c , bruinviolet . 
2 „ + 1 1. 50, blauw. 
3 „ -|- 2 „ zwar tbru in . 
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Rxpresse: 
2 1. 25 + 1 1. 25, olijfgroen. 
4 „ 50 + 2 „ rose. 

De zegels zijn alle gedrukt in groot, staand formaat, ge
li] de afbeeldingen weergeven. Zij zijn prachtig van uit
vo'ring. 

De volgende toelichtingen op de zegelbeelden zijn wellicht 
gc'.venscht. 

)m alle is aangebracht een reproductie van de Romeinsche 
po )rt te Fiume. 

Op 4 November 1918 zette de „Emanuele Piliberto" het 
eeibte contingent Italiaansche troepen te Fiume aan wal. Het 
an';er van dit schip werd aan de stad Fiume geschonken; de 
afbeelding daarvan komt voor op de waarden 10 en 20 een
te imi. 

Oe 50 centesimi herinnert aan den intocht der legionairs 
in Fiume op 12 September 1919, onder leiding van den dichter 
Gabriele d' Annunzio, die op dit zegel in het uniform van 
lepioensoldaat is afgebeeld. 

De 1 lire 25 geeft een gezicht op de barricaden voor de 
keik van S. Vito, in de dagen van 24 tot 28 December 1920, 
toen om het bezit der stad de strijd dreigde te ontbranden. 

Op de 1 lire 75 ziet men een zoogenaamden steenen kroon 
opgeheven door twee handen, gelijk de oude Romeinen dezen 
gaven, aan hem die het eerst de muren van een bestormde 
stad overschreed. Tusschen de campanila van Venetië en het 
kapitool van Rome ziet men de toren van den St. Vito te 
Fiume. Voorts zijn er nog enkele andere kerken op weer
g fieven. 

De 2 lire 55 brengt de aankomst van Victor Emanuel III 
te Fiume in herinnering, op 16 Maart 1924. Men ziet er het 
ooi'logsschip Brindisi op, waarmede de koning de reis maakte 
en de triomfboog, die te zijner eere werd opgericht. 

De 2 lire 75 verheerlijkt de macht van Italië op de Adria
tische zee. Een triremen of antiek Romeinsch schip met drie 
roeibanken, een Venetiaansche galei en een modern oorlogs
schip vormen de hoofdbestanddeelen der teekening. 

De 25 en 75 centesimi der luchtpostserie toonen ons een 
gezicht op Fiume, genomen vanuit een vliegtuig; de 50 cen
tesimi en 1 lire het monument, opgericht ter eere van de 
dooden bij den ingang der haven. 

Drie Venetiaansche leeuwen op de 2 lire vertolken het 
Italiaansche bezit aan deze zijde der Adriatische zee: de stad 
Fiume en de eilanden Cherso en Lussin. 

Het keizerlijk Rome had in het jaar 12 v. Chr. de „Valium 
Julium" aangelegd, ter bescherming van het rijk tegen de 
invallen der barbaren. De 3 lire geeft van dezen verdedigings
wal een reproductie. 

Op de twee expressezegels speelt zich de plechtigheid, de 
„Alzabandiera" af, vóór don zetel der stichting „Citta di 
Fiume", waaraan door de fascistische jeugdvereenigingen 
wordt deelgenomen. De extratoeslag, waarmede de zegels 
zijn belast, komt aan deze stichting ten goede. 

JAPAN. 
Luchtpostzegel in het koerseerend type: 

93^ sen, rood. 
KUWAIT (Maart 1934). 
Opdruk „Kuwait" op onderstaanden frankeerzegel van 

BiitschIndië: 
4 annas, olijfgroen. (Yvert nr. 112). 

Te melden zijn voorts onderstaande waarden der dienst
zegels, opdruk Kuwait / Service op frankeerzegels van 
BritschIndie, meervoudig watermerk: 

1 anna, bruin. 
2 annas, violet. 
3 „ blauw. 
4 ,, olijfgroen. 

12 „ wijnrood. 
MANDSJOEKWO (Maart 1934). 

Verdere waarden in de koersee
rende teekening, doch op papier met 
het watermerk golf lijnen: 

1 fen, roodbruin. 
10 „ oranje. 

De kroning van Henri PuYi, den 
laatsten telg uit het koninklijk ge
slacht der Tsings, tot keizer van 
Mandsjoekwo, vond plaats op 1 Maart 
j.1. te Hsinking. De nieuwe vorst 
bestijgt onder den naam van Kan Te 
den troon van het „Groote Mand
sjoersche Keizerrijk" („Ta Mandsjoe 
Ti Kwo"). 

De plechtigheid der kroning toonde naast het meest mo
derne — de keizerlijke stoet bestond uit 22 automobielen —■ 
een ceremonie van meer dan 30 eeuwen geleden. Verschillende 
offeranden vonden plaats, o.a. van een zuiver wit stierkalf. 

Vier speciale zegels werden voor deze gelegenheid uit
gegeven, waarvan een hierbij is afgebeeld. De waarden zijn: 

IK fen, bruin. 
3 „ rood. 
6 „ groen. 

10 „ blauw. 
De 3 en 10 fen zijn in het afgebeelde type, de beide andere 

waarden toonen het keizerlijk paleis. 
Het papier heeft het watermerk golf lijnen. 
MEXICO. 
Het Bulletin Mensuel meldt de volgende dienstzegels, op

druk Servicio / Oficial op frankeerzegels der doorstoken uit
gifte van 19241927: 

3 centavos, bruin. 
5 „ oranje. 

NOORWEGEN. 

nwj^i i i i i i »n; 

10W 10 
«AMÉÉ^AMtÉÉMM 

Aanvullingswaarde der serie 
dienstzegels in nevenstaande 
teekening, watermerk post
horen: 

35 ore, helderviolet. 

PERU. 
Frankeerzegel in het type ruiterstandbeeld: 

1 sol, bruinrood. 
PORTUGEESCHINDIE. 
Aanvullingswaarde der koerseerende serie: 

5 tanga, oranjerood. 
RUSLAND. 

Herinneringszegel, 350e stert 
dag van den boekdrukker Iwan 
Fedorow: 

20 k., karmijn. 
40 „ grijsblauw. 

De zegels, beide in dezelfde 
teekening, toonen het stand
beeld van den eersten Russi
schen boekdrukker, opgericht 
op het Theaterplein te Moskou. 
Terzijde zijn weergegeven een 
handpers, waarvan Fedorow 
zich bediende, en een moderne 
snelpers. 
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SAARGEBIED. 

WMMM 

MÜÉÉftM 

Weldadigheidszegels in verschillende teekeningen, alle in 
het afgebeelde f o r m a a t : 

40 + 15 centimes, sepia. 
60 + 20 „ roodbruin. 

1 fr. + 50 centimes, bruinviolet . 
1 „ 50 + 75 centimes, blauw. 
2 „ + 1 fr., karmijn. 
3 „ + 2 „ olijfgroen. 
5 „ + 5 „ roodbruin. 

De zegels zijn vervaardigd op de bekende drukkerij Vau
g i r a rd t e Par i j s ; alle zegelbeelden geven een viouwengestalte 
weer als symbolen van verschillende deugden. Voor de vijf 
eerste waarden nam men kunstvolle plast ieken, voorkomende 
op de barokzuilen in de evangelische Ludwigskerk t e Saar 
brücken; op de 5 francs is de gotische graf f iguur van grav in 
Elizabeth van Saarbrücken weergegeven, welke zich bevindt 
in de domkerk te St. Arnual (Saa rb rücken) . 

De Ludwigskerk is het werk van den beroemden bouw
mees ter Friedr ich Joachim Stengel en da tee r t uit de tweede 
helft der 183 eeuw. Prach t ige zuilen, voorzien van plast ieken, 
het werk van den bekenden beeldhouwer Pozzi, torsen de 
bogen. Zes van de acht werken van dezen kuns tenaa r werden 
benut als zegelbeelden, en wel : het symbool der liefde (40 
cent imes) , dat der zorg (60 cent imes) , het symbool van den 
vrede (1 f ranc) , het t roostsymbool (1 fr. 50), het symbool 
van de welvaar t (2 f rancs) en dat der waarheid (3 f r ancs ) . 
N a a r men zegt dienden vrouwen van Saarbrücken den beeld
houwer t o t model. 

De hoogste waarde geeft de beeltenis weer van gravin 
Elizabeth van NassauSaarbrücken , gestorven in 1455. 

ST. THOMAS E N P R I N C I P E (Februa r i 1934). 
Verdere waarden in de nieuwe oogs ter  teekening: 

1 centavo, l ichtbruin. 
5 centavos, bruinolijf. 

10 „ purper . 
40 „ donkerrood. 
60 „ olijfgroen. 
70 „ bruinrood. 

1 escudo, wijnrood. 
1 esc. 40, blauw. 

20 escudos, oranje. 
T S C H E C H O  S L O W A K I J E . 
Herinner ingszegel aan den 5flen sterf

dag van den componist Bedrich Smetana : 
50 haleru, groen. 

Het zegelbeeld geeft het por t re t van 
den musicus weer in de krach t van zijn 
leven; in de omlijsting t ref t men de begin
noten aan van zijn opera Libusa. 

T U N I S . 
De koerseerende 1 franc bru inzwar t verscheen in donker

bruin. 
U R U G U A Y . 
Frankeerzege l in klein fo rmaa t , por t r e t van generaa l Ri

vera, kijkend naa r l inks : 
3 centesimos, groen. 

v. B. 

cVerWacMen 
^ieuii'c Uil̂ iftcFi 

OpIaa^ci/'ferS/r 

ASCENSION. 
Binnenkor t verschijnt voor deze kolonie een serie fran'«et 

zegels in nieuwe teekeningen. 
BASUTOLAND. 
N a a r Engelsche bladen melden, zullen meerdere was.n 

der f rankeerzegels verschijnen met dienstopdruk. 
BELGIË. 
Volgens nader ontvangen officieele berichten is defii.itiel 

afgezien van het voornemen ook een rouwzegel van 1 f . li 
uit t e geven, wat de heer Van Caspel ons aanvankelijic o| 
goede gronden mededeelde. 

H e t jongs te Bulletin Mensuel meldt reeds de waardei 
a.s. propagandaser ie voor de Brusselsche wereldtentooi stel 
ling van 1935. Deze zullen zijn: 35 en 50 centimes, 1, ly, 
XYi en 2>a f rancs . Volgens dezelfde bron zullen deze z >gel 
reeds op 1 Jul i a.s. verkr i jgbaar worden gesteld. 

Mogen we Gibbons' Stamp Monthly gelooven, dan kan mei 
binnenkort een of meer speciale zegels tegemoet zien, tei her 
inner ing aan het eers te eeuwfeest der geboorte van da 
Vlaamschen componist Pe te r Benoit. 

BRAZILIË. 
Van de in het Februa r i nummer vermelde zegels, uitgej: v̂ei 

te r gelegenheid van het bezoek van den Argenti jnschen pi'esi 
dent, werden de volgende aantal len gedruk t : 200 reis 750 
400. 600 en 1000 reis elk 250.000 s tuks . 

BRITSCHOOSTAFRIKA. 
Op blz. 7 van den vorigen j a a r g a n g vermeldden wij rndei 

Tangany ika reeds het een en ander omtren t het voorncniei 
deze kolonie adminis t ra t ief samen te smelten met Kenya 
Uganda . 

Dit voornemen g a a t thans binnenkort in vervull ing. I eedi 
is een pr i j svraag ui tgeschreven voor f rankeerzegels voor dez! 
vereenigde koloniën, die den gemeenschappeli jken n a a m z allen 
dragen van BritschOostAfrika. Het zegelbeeld moet het por
t r e t van den Engelschen koning vertoonen, met de name;' der 
drie onderscheiden gebieden. 

Prijzen van 50, 25 en 10 pond zijn uitgeloofd voor de drie 
best ges laagde ontwerpen; a a n den wedstrijd mogen alleen 
deelnemen inwoners van de genoemde drie koloniën. 

COLUMBIA. 
Het Bulletin Mensuel van Maar j .1 . meldt de oplaagcijfers 

der luchtpostzegels van 1929, Yvert nrs . 6073: 
5 centavos 300.000, 10 centavos 450.000, 15 centavos 300.1 

20 centavos 2.320.0O0, 30 centavos 1.000.000, 40 centavos 
200.000, 50 c. 150.000, 60 centavos 130.000, 80 centavos 
100.000, 1 peso 107.500, 2 pesos 37.500, 3 pesos 25.000, 5 pesos 
12.500, 20 cent R. 80.000. 

ECUADOR. 
Volgens het Bulletin Mensuel van M a a r t j .1 . werden de lucht 

postzegels van 1929 — Yver t nrs . 717 — gedruk t in de vol
gende aan ta l l en : 

50 centavos 20.000, 75 centavos 20.000, 1 sucre 50, 
1'A sucre 75.000, 2 sucres 25.000, 3 sucres 25.000, 5 sucres 
12.500, 10 sucres 5.000, 15 sucres 3.000, 25 sucres 2 
1 sucre R. 10.000. 

G R I E K E N L A N D . 
Van de luchtpostzegels van 1927, welke vervangen zijn door 

een nieuwe serie, werden de volgende aanta l len gedrukt , ter
wijl tusschen haakjes de verkoopcijfers zijn vermeld: 

2 drachmen 360.000 (154.020), 3 drachmen 259.350 (141.748) 
5 drachmen 360.600 (167.263), 10 drachmen 208.725 (53.894) 

Wat er met het zeer groote onverkochte r e s t a n t zal & 
beuren is to t op heden niet bekend. 
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GUATEMALA. 
Binnen afzienbaren tijd verschijnt een serie luchtpostzegels 

ter vervanging van de talrijke opdrukken. 
HONGARIJE. . 
Van 6-13 Mei a.s. wordt te Budapest een nationale postzegel

tentoonstelling gehouden, de zoogenaamde „Jubilehe". De 
financiering moet, zooals meer en meer gebruikelijk wordt, 
komen van den verkoop van een speciaal zegel, in dit geval 
het Liszt-zegel van 1932, de 20 filler, dat voor deze gelegen
heid wordt uitgegeven in bruinrood en in velletjes van één stuk 
met het opschrift „Il Orszagos Bélyegkiallitas L. E. H. E. 
188-1-1934". 

50.000 van deze velletjes worden gedrukt; zij zijn naar het 
bepi'oefde recept alleen verkrijgbaar op vertoon van een 
eiiii-ee-kaart. De geheele grap komt daardoor te staan op 
70 filler per stuk. 

LUXEMBURG. 
L' Union Postale van Februari j.1. meldt de oplaagcijfers 

va.i de jongste Kerstzegels: 
i!) + 5 centimes 150.000, 75 + 10 centimes 60.000, van de 

drij andere waarden elk 50.000 stuks. 
:)i3 verkoop werd gestaakt op 31 Januari j.1.; de zegels zijn 

ge.iurende het geheele jaar 1934 voor frankeering geldig. 
MALAY-STATEN. 
(ieruimen tijd geleden vestigden wij reeds de aandacht op 

de postale veranderingen die in dit deel van het Britsche 
wei eldrijk op komst waren. 

Op 3 Februari j.1. is tusschen den gouverneur der Straits 
Se' tlements, de sultans van Perak, Selangor, Negri Sembilan 
en Pahang, alsmede de gevolmachtigden van Sungei Ujong, 
Jelebu, Johol en Rembau een postverdrag gesloten, waartoe 
ooi" andere sultanaten in dit gebied kunnen toetreden. 

Ten aanzien van de postzegels is paragraaf 6 van belang: 
Elke administratie behoudt het recht om haar eigen frankeer-
zejïels te benutten, met dien verstande, dat het woord „Ma
laya" in Romeinsche letters vermeld moet zijn op alle zegels, 
ui{;;egeven voor postale doeleinden. De zegels, door elke ad-
miiiistratie uitgegeven, kunnen worden benut in het geheele 
gebied van het verdrag. 

We kunnen derhalve binnen eenigen tijd tal van nieuwe 
zei, cis voor deze landen tegemoet zien. 

OOSTENRIJK. 
T-' Echo de la Timbrologie bericht, dat in den loop van dit 

jaar een serie frankeerzegels zal verschijnen, waarop natio
nale kleederdrachten zijn weergegeven. De schilder Georg 
Jung is met de uivoering daarvan belast. 

POLEN. 
Van 6-13 Mei a.s. vindt te Katowice het Al-Poolsche phila-

telistencongres plaats, samenvallende met een nationale post-
zegeltentoonstelling. Voor deze gelegenheid zullen twee spe
ciale frankeerzegels verschijnen in een oplaag van 40.000 paar. 
De frankeerwaarde zal 50 groszy bedragen, waarbij dan nog 
een toeslag komt voor het tentoonstellingsfonds. 

RUMENIE. 
In deze maand wordt in de hoofdstad een tentoonstelling 

gehouden der Rumeensche linnen-industrie. Drie toeslagzegels 
zullen voor deze gelegenheid verschijnen, welke tegen het 
dubbele bedrag worden verkocht. Vermoedelijk zullen de 
waarden zijn: 1 leu (boerin aan het weefgetouw), 2 lei (spin
nende boerin), 3 lei (portret van koningin Maria, de bescherm
vrouwe van de „Nationale Rumeensche Vrouwenvereeniging", 
die deze tentoonstelling houdt). 

SWAZILAND. 
Evenals onder Basutoland is vermeld, zullen hier enkele 

dienstzegels verschijnen. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Pogingen worden in het werk gesteld om te geraken tot een 

zegel ter gelegenheid van den „moeder-dag". Gesuggereerd 
is om voor dit zegel te nemen het over de geheele wereld 
bekende portret van de moeder van den beroemden schilder 
James Mc. Neil Wistler (1834-1908). 

Het derde eeuwfeest van de stichting van den staat Mary 
land zal op de gewone wijze „gevierd" worden door de uit
gifte van een speciaal zegel. Het zegel zal voor het eerst 
verkrijgbaar worden gesteld in St. Mary's City, de plaats, 
waar in 1634 tweehonderd Engelsche kolonisten onder leiding 
van Leonard Calvert landden. Deze maakten den overtocht 
van Cowes (op het eiland Wight) naar de nieuwe wereld met 
de schepen „Ark" en „Dove", welke dan ook op het zegel 
zullen worden weergegeven. 

v. B. 

Nederlancï er Overzeesche Gewesten 
NEDERLAND. 

De nieuwe tanding. 
Zooals al wel te verwachten was is het zegel van 30 cent 

nu ook zonder den gouden opdruk met de nieuwe tanding 
13K':12M verschenen. 

Van de nieuwe serie bestaan dus nu de 1'A, 2^, 3, 5, 6, 
27 K en 30 cent. 

De Crisispostzegels. 
Zooals bekend zal binnenkort een tweetal bijzondere fran

keerzegels met toeslag worden uitgegeven, waarvan de extra
opbrengst ten bate komt van het Nationaal Crisis-Comité. 

De zegels zullen van 30 April tot en met 31 Juli a.s. verkrijg
baar zijn met een frankeerwaarde van resp. 5 en 6 cent, terwijl 
de toeslag is bepaald op resp. 4 en 5 cent. De geldigheidsduur 
— ook voor het internationale verkeer — eindigt 31 Mei 1935. 

De zegels dragen de beeltenis resp. van H. M. de Koningin, 
beschermvrouwe, en van H. K. H. Prinses Juliana, eerevoor
zitster van het Nationaal Crisis-Comité. 

De gravures zijn vervaardigd door H. Seegers te Haarlem 
naar teekeningen van Pokko Mees en P. W. van Baarsel. 

De zegels zijn van hetzelfde formaat als de Willem de 
Zwijger-zegels; het zegel van 5-|-4 cent is uitgevoerd in 
blauwe kleur, dat van 6-|-5 cent in paars. 

Het komt ons voor dat de hooge toeslag wel een beletsel 
zal zijn om de zegels populair te maken, al hopen wij vooi 
het goede doel natuurlijk dat er veel van gekocht zal worden. 

Geen rouwpostzegel. 
In een ingezonden stuk in „De Telegraaf" wordt om de uit

gifte van een rouwpostzegel voor koningin Emma gevraagd, 
waarbij als voorbeeld het zegel voor koning Albert wordt 
genoemd. 

Tevens wordt aangeraden, dit zegel met een kleinen toeslag 
uit te geven ten bate van de tuberculosebestrijding. Dit laatste 
zal niet mogelijk zijn, in verband met de belofte van den 
minister, dat er per jaar niet meer dan twee toeslag-series 
zullen verschijnen. 

Ook in het „Alg. Handelsblad" wordt de uitgifte van een 
Emma-zegel met toeslag bepleit. 

Wij hebben geïnformeerd bij den persdienst der P.T.T. en 
ontvingen de mededeeling, dat n i e t tot uitgifte van een 
rouwpostzegel met de beeltenis van wijlen H. M. de Koningin-
Moeder zal worden overgegaan. 

Een nieuwe snelpost naar Indië? 
Aan den door een Engelschman uitgeschreven vliegwedstrüd 

Londen-Melbourne zal volgens de courantenberichten ook de 
K.L.M, deelnemen, en wel met een Fokker-vliegtuig in de 
handicaprace en met een Douglas in de snelheidsrace. 

Voorloopig zijn de plannen, om met de Douglas geen passa
giers, maar wel post te vervoeren, „hetgeen," volgens de 
kranten, „philatelisische waarde heeft". In dat geval krijgen 
we dus een nieuwe mogelijkheid voor het gebruik van het 
driehoekige luchtpostzegel. 

Ook is er de mogelijkheid dat de Post jager aan de snelheids-
vlucht deel zal nemen. Over eventueel postvervoer hiermee is 
nog niets bekend. 

a 
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Ook hier „rakef-vluchten? 
Naar het illustere voorbeeld van den Oostenrijker Schmiedl 

heeft ook de Duitsche uitvinder Zucker zijn i-aketten mis
bruikt om „rakef'-zegels uit te geven en raketpost te ver
voeren, evenals in Oostenrijk zonder toestemming van de post-
autoriteiten. In verband met dit afwijzende standpunt van de 
Duitsche posterijen zal de heer Zucker, naar „Die Postmarke", 
Weenen, bericht, zijn werkzaamheden in N e d e r l a n d voort
zetten. 

Wij willen hopen dat de Nederlandsche post een even ge
zond standpunt zal innemen als de beide genoemde postadmi-
nistraties, en de uitgifte van waardelooze privé-papiertjes, die 
als raketpostzegels betiteld worden, terstond zal verbieden. 
Waar zouden wij heengaan ? Wij denken toch ook niet aan het 
uitgeven van speciale zegels en aan postvervoer bij een 
ballonwedstrijd van Dinges' Warenhuis, en heeft het pontje 
over het Rokin ooit eigen zegels uitgegeven? 

De zegels van het Permanente Hof. 
Naar aanleiding van een door het Bondsbestuur gedaan 

verzoek om de opdrukzegels voor het Permanente Hof van 
Internationale Justitie ongebruikt beschikbaar te stellen, mocht 
het Bondsbestuur van den minister van binnenlandsche zaken 
dd. 26 Maart het volgende antwoord ontvangen: 

1. Naar aanleiding van uw schrijven dd. 23 Februari j.L, 
waarbij uw telegram, gericht aan den minister van waterstaat, 
v/ordt ingetrokken, bericht ik u, dat het door u bedoelde mis
verstand is ontstaan, door de omstandigheid, dat het goud 
van den opdruk niet of slechts in beperkte mate den stempel-
inkt opneemt. Door het plaatsen van een zwaarderen stempel
afdruk zou dit misschien kunnen worden verholpen; gemeend 
wordt evenwel, dat in het belang van de Philatelisten hiertoe 
niet moet worden overgegaan. 

2. Met betrekking tot het medegedeelde in uw tweede schrij
ven dd. 23 Februari j.L zij bericht, dat, aangezien de onder
werpelij ke zegels uitsluitend dienen voor de frankeering van 
de correspondentie van het Permanente Hof van Internatio
nale Justitie alhier en tot deze frankeering beperkt moeten 
blijven, het niet mogelijk is ze met behoud van dit doel o n-
a f g e s t e m p e l d aan derden te vei-koopen. 

3. Het zou naar mijn meening geenszins in het belang van 
de Philatelisten zijn geweest, indien de zegels na afstempeling 
niet algemeen verkrijgbaar waren gesteld. Dan toch zouden 
deze, daar ze alleen op de door het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie verzonden correspondentie, waarvan een 
groot deel voor het buitenland is bestemd, voorkomen, moeilijk 
te bemachtigen zijn geweest en zoodoende een object voor spe
culatie kunnen zijn geworden. Dit is thans voorkomen. 

4. Opgemerkt wordt nog, dat de hier te lande geldende 
regeling overeenstemt met die in Zwitserland, waar de zegels 
met opdruk „Société des Nations" en S. d. N. Bureau Inter
national du Travail", eveneens uitsluitend afgestempeld en 
tegen betaling van de nominale waarde voor de Philatelisten 
verkrijgbaar' zijn. 

5. Ik vind in verband met het vorenstaande geen aanleiding 
aan uw verzoek om in de getroffen regeling in den door u 
gewenschten zin wijziging te brengen, te voldoen. 

Postmuseum. 
Met de tentoonstelling van een gedeelte der proeven, welke 

gediend hebben voor de totstandkoming der Nederlandsche 
luchtpostzegels van 1921, 1928 en 1929 heeft het Postmuseum 
een greep gedaan in de geschiedenis der moderne uitgiften,en 
opnieuw blijkt ook hier weer met hoeveel zorg door onze 
posterijen en de firma Enschedé een nieuwe zegeluitgifte 
voorbereid wordt. 

Van de uitgifte 1921 (10, 15, 60 cent), ontworpen door 
Chris Lebeau, worden slechts sterk vergi'oote afdrukken in 
zwart en groen van de 60 cent getoond, benevens op de werke
lijke grootte en bijgewerkt 2 proeven in zwart van dezelfde 
waarde. 

Ook de in 1928 uitgegeven' waarden van 40 en 75 cent met 
de portretten van luitenant Koppen en Van der Hoop werden 
door Chris Lebeau ontworpen. Merkwaardig is het, dat voor 
het 75 cent zegel aanvankelijk een geheel ander ontwerp be
stemd was, n.1. een staand, langwerpig model, en dit, blijkens 
de verschillende wijzigingen erin, waarschijnlijk ook voor-
loopig aanvaard was. Op een donkerblauwen afdruk, welke 

van de oorspronkelijke houtgravure is gemaakt, ziet men k 
portret van Van der Hoop in vliegerkleeding, gezeten in i 
bestuurderscabine van een vliegtuig. Bovenaan NEDERLANl 
beneden tweeregelig LUCHT-POST en ter weerszijden daa 
van 75 CT. De 2e, 3e en 4e proefdrukken zijn in blokken van 
waarbij telkens in de vrij grove teekening eenige verfijr.inge 
zijn aangebracht. Bij de 5e proef is het ontwerp ter.slotti 
geheel omgewerkt en werden de gelaatstrekken, alsmede 
vormen der kleeding, meer gestyleerd, welke proeven ook wej 
in blokken van 4 en in drie verschillende tinten blau-v 
maakt werden. Nochtans heeft dit vrij onrustige ontwerp Wijl 
baar geen genade kunnen vinden en heeft Chr. Lebeau tej 
slotte voor de 75 cent een nieuw ontwerp, ook in het "dei» 
vierkante model van de 40 cent, vervaardigd. Daarin -wordei 
dan nog eens tot driemaal toe kleine wijzigingen aangebraclit 
zooals uit de proeven blijkt, terwijl kleurproeven in hlauï 
groen, lichtgroen en de gekozen kleur gemaakt werden. 

Van de 40 cent waarde is ook eerst één afdruk in zwaï 
van de (vergroote) houtgravure gemaakt, daarna een cersti 
proef in blokken van 4, ongeveer op de werkelijke grootte mi 
het offsetdrukprocédé en in de kleuren oranje en verm'ljoei 
Een tweede proef werd in blauwgrijs afgedrukt, en wd éé 
blok van 4 gelijk aan de eerste proef met donkeren a htei 
grond van den kop en een tweede blok waarvan de achter iron 
meer wit bevat, welk laatste type is uitgevoerd. 

Van de drie in 1929 uitgegeven guldenswaarden is ee-i noj 
omvangrijker proevenmateriaal tentoongesteld, te beginne 
met een foto op zegelgrootte van de potloodteekeninf, vai 
Jac. Jongert, aangevuld met in eenvoudige hoofdle ters 
LUCHTPOST. NEDERLAND en \y, GULDEN. Hierop \ olgd 
een sterk vergroote penteekening van het geheele ontvveri 
waarin door H. Seegers dezelfde tekst in holle hoofdl ttei 
uitgevoerd was. Van deze penteekening worden telkens fot» 
reproducties na verschillende kleine, met het bloote oog n: uwf 
lijks zichtbare, wijzigingen gemaakt; de belangrijkste 
van is, dat de horizontale onderlijn in 4 dunnere horiz(,ntaIi 
lijnen gesplitst wordt. Na de definitieve goedkeuring heef 
H. Seegers eveneens de schitterend geslaagde gravure in staa 
voor zijn rekening genomen, waarvan 3 afdrukken nut 
waarde 1>2 gulden op verschillende papiersoorten werden 
gedrukt. Hierna werd het cliché volgens de rolmethode canigi 
malen vermenigvuldigd, waarvan negatieven met de nunimer 
II en VI (op den rand voorkomend) goedgekeurd werden. He 
waardecijfer ly, werd hieruit verwijderd (blijkende uit éé 
afdruk van elk dezer „platen" II en VI zonder waarde), vaar 
na plaat II met 7K en VI met 4>2 voorzien werd, we'leroii 
door pix)even bewezen. Verdere papier- (ook op kunstdruk 
papier) en kleurproeven, zoowel van losse cliché's als verticali 
paren, blokken van 4 en 9 stuks, leidden tenslotte tot de 
kende serie: lyi gld. grijszwart, 4^4 gld. karmijnrood ei 
7K gld. groen. 

Uit de collectie-Waller zijn voorts in groote verscheidenheil 
de portzegels van Indië en Curasao tentoongesteld, waarvan 
een speciale vermelding verdienen: 5 brieven met de vei-̂ cliil 
lende z.g. landmail-etiketten en 1 met dito stempel, unieb 
veldeelen der Indische portzegels van 1874 (100 stuk-^ dei 
5 cent, 70 van 10 cent, een op 14 stuks na compleet vel val 
200 der 15 cent en 50 stuks van de 20 cent) en een magnifiela 
brief met strip van 3 en 1 los exemplaar van dezelfde 5 cent 
zegel. De uitgifte 1882 is aanwezig in alle tandingen en veli 
plaatfouten, alsmede geheele vellen der 2'/,, 30 en 50 cent, res 
pectievelijk in zetting A, H en D. 

Curasao is vertegenwoordigd door geheele vellen van 101 
der uitgifte 1889, waarbij echter de zeldzame type II der 2 
25, 30 en 40 cent waarden, aanvankelijk uitgescheurd, late 
weer door losse exemplaren vervangen zju. Ook de uitgift 
1896 ligt in complete vellen van 100 stuks ter bezichtigingi 
van de 25 cent bovendien een vel met opdruk Specimen. 

Voor radio-liefhebbers ligt er tenslotte nog een groot aanta 
primitieve zend- en ontvanginstallaties en -onderdeelen. 

Hoewel het bovenstaande niet in de eerste plaats een soort 
reclame voor het postmuseum bedoelt te zijn, bewijzen 
bezoekcijfers, dat deze toch niet overbodig zou zijn! ledeti 
verzamelaar moge dan ook bedenken, dat niet alleen zijl 
eigen album, maar ook zelfs een klein deel van de postmuseum 
eigendommen, als boven beschreven, een nauwkeurige bezieh 
tiging ten volle waard zijn! 
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NED.INDIE. 
De nieuwe serie geheel verschenen. 
Medio Maart is in Nederland aan de verzamelaarsloketten 

de geheele nieuwe serie verschenen. Zy telt 23 waarden, als 
\olgt: 

• •■ • •■ ( •■ • l l lU l l f 

Sawahtype: 
1 cent donkergrijs, 
2 cent donkerlila, 
2% cent geelbruin, 
3 cent lichtgroen, 
4 cent grijsbruin, 
5 cent blauw, 
73^ cent violet, 

10 cent oranjerood. 
Koninginnetype, klein formaat: 
■.2M cent oranje, 
15 cent ultramarijn, 
O cent donkerlila, 
Z5 cent blauwgroen, 
30 cent donkergrijs, 
?>2% cent geelbruin, 
J5 cent donkerviolet, 
40 cent groen, 
42}^ cent bruingeel. 
Koninginnetype, groot formaat: 
50 cent donkergrijs, 
SO cent ultramarijn, 
80 cent oranjerood, 
1 gld. violet, 
1,75 gld. lichtgroen, 
2,50 gld. donkerlila. 

De waarden tot en met de 42 M cent hebben alle de in het 
voiig nummer al genoemde tanding lly,:12'A, een nieuwe 
kamtanding, die waarschijnlijk speciaal voor dit vierkante 
fi,rmaat is aangemaakt. De waarden in het groote formaat, 
van 50 cent af, hebben lijntanding 12M:12K. 

De „kleine" waarden zijn gedrukt in vellen van 200 stuks. 
Op boven en onderranden de oplaagletters A, op de zij
landen de telnummers 120 respectievelijk 201. De „groote" 
waarden zijn in vellen van 100, eveneens oplaagletters A en 
telnummers 110 en 101. 

Alle vellen dragen op den bovenrand een plaatnummer. 
Inderdaad blijkt, dat nu ook voor Indië een doorloopende 
nummerreeks is ingevoerd, evenals wij die bij de koerseerende 
Nederlandsche zegels kennen. Zooals wij al schreven wordt 
hiermede waarschijnlijk het nummer van de cylinder aan
gegeven, waarin de drukplaat geëtst is. Een verdere gelijkenis 
met de Nederlandsche plaatnummers is het verschijnen van 
de letters L en R bij sommige nummers van de meest
gebruikte waarden. Aangenomen wordt dat er van die waarden 
twee drukplaten in één cylinder voorkomen, en dat deze het
zelfde nummer dragen, maar ter onderscheiding de letters 
L (voor Links) en R (voor Rechts) voor of achter het 
nummer gegraveerd krijgen. Tot dusver zagen wij alleen bij 
de 2 cent het nummer 27 R; waarden als de 1234 cent zullen 
waarschijnlijk ook wel een L of R bij het nummer hebben. 

Op het oogenblik zijn ons de volgende nummers bekend: 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 

— 
— 
15 c. 
20 c. 
25 c. 
35 c. 
40 c. 

8: 
9: 

10: 
11: 
12: 
13: 
14: 

60 c. 
80 c. 
2,50. 
1,— 
1,75. 
50 e. 
— 

15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 

'i2'A c. 
— 
— 

2'/, c. 
73^ c. 
30 c. 
10 c. 

22: 3 c. 
23: 5 c. 
24: 4 c. 
25: 32M c. 
26: — 
27 L: — 
27 R: 2 c. 
28: 1 c. 

De eenige waarde, waarvan nog geen nummer bekend is, 
is de 1234 cent. Waarschijnlijk zal in Nederland eerst de 
voorraad van de eerste oplaag, die geen nummer droeg, op
gemaakt worden. Wij hopen op medewerking van Indische 
lezers om de nog onbekende nummers 1, 2, 14, 16, 17, 26 en 
27 L te kunnen invullen. 

Aan verschillende lezers vriendelijk dank voor hun op
gaven! 

Over de loslaatbaarheid van de kleur hebben wij nog geen 
ervaringen. 

De opdrukken 2 op 4234 cent. 
Als bewijs ervoor, hoe deugdelijk de controle op de op

drukken geweest is, wordt ons gemeld dat op verscheidene 
vellen op den rand het woord „goed" met rood of blauw pot
lood geschreven is! 

In het Postzegelblad voor Indië vonden wij een opgave van 
de aantallen overdrukken, die aan de loketten verkrijgbaar 
z\jn gesteld; ze volgen hieronder. In het Maandblad van 
September j.1. gaven wij een lijstje van de geschatte voorraden 
van de luchpostzegels, die overdrukt zouden worden; deze 
aantallen voegen wij tusschen haakjes bij. In drie gevallen 
zijn de aantallen even groot; de voorraad zal dus eenigszins 
aan den lagen kant zijn geschat. 

2 op 10 cent: 2.000.000 (2.000.000), 
2 op 20 cent: 3.200.000 (3.200.000), 
2 op 30 cent: 450.000 (800.000), 

423^ op 75 cent: 1.100.000 (1.100.000), 
423^ op 150 cent: 600.000 (625.000). 

De oplaag van het Willem de Zwijgerzegel. 
De N.R.C, vermeldde omtrent het Indische Willem de 

Zwijgerzegel, dat de eerste zending met de „waterschuwe" 
kleur bestond uit 7.380.000 stuks, waarvan verkocht om
streeks 2.254.000, en de tweede zending met vastere kleur 
uit 8.280.000, waarvan verkocht circa 8.000,000. 

Afwijking. 
De heer Van Leent te Semarang meldt de 73^ cent geel

bruin van de serie 1913 met gebroken c van cent, de onderste 
krul ontbreekt. 

Plaatfouten bij de luchtpostzegels. 
Hiertoe zij verwezen naar de rubriek Luchtpost in dit 

nummer. 
SURINAME. 

Dubbele tanding. 
Wij zagen een vel van de 10 cent karmijn, cijfertype (serie 

19221927, nr. 94 van den Speciaalcatalogus) met een dubbele 
tanding langs den bovenrand van het vel, op een afstand van 
ongeveer 2 mm. van de „goede" tanding. 

'oststuWkerL. 

NED.INDIE. 
De in omloop zijnde briefkaart van 5 cent in het cijfertype 

met afzendersaanwijzing, welke vroeger gedrukt werd in 
een lichtblauwe kleur, is sinds korten tijd verschenen in een 
nieuwe donkerblauwe kleur. 

Daar de kaart overigens geheel gelijk is gebleven, moet de 
oude kaart type a en de nieuwe type b genoemd worden. 

Zoo juist ontving ik 3 nieuwe Indische briefkaarten met 
in den rechter bovenhoek de nieuwe waardeaanduiding ge
lijk aan die der lagere waarden van de nieuwe postzegels. In 
den linker bovenhoek een gestyleerd wapen. 

Aldus zijn te melden: 
2 cent. Violet. Verhuiskaart. 
5 cent. Blauw. Enkele briefkaart. 
10+10 cent. Rood. Briefkaart met betaald antwoord. 
De verhuiskaart is nog in het oude kleine formaat, de 

beide andere in het grootere formaat. 

file:///olgt
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De 5 cent heeft een afzendersaanwijzing, de 10 cent riot. 
De adreszijde is niet meer door een slangenlijntje in tweeën 

verdeeld, doch door een dubbele lijn. 

BUITENLAND. 
AFGHANISTAN. 
Door de toetreding tot het wereld-postverdrag werden 

briefkaarten voor het buitenland met Franschen tekst noodig. 
Deze verschenen nu in het formaat 150:105 met een waarde 
van 5 pul roodbruin op wit karton. De stempel vertoont in 
een cirkel een bergmassief, het geheel omgeven door een ver
sierden rechtopstaanden rechthoek. De vertikale deelstreep 
is dubbel; van de 5 adreslynen is de vierde sterk onderstreept. 
Voor de afzenderaanduiding zijn 4 lijnen beschikbaar. 

DANZIG. 
Met het doel werkloozen in den winter te steunen werd een 

privaatkaart van 10 pf. groen uitgegeven, welke echter slechts 
bij gelijktijdigen koop van een lot verkrijgbaar is. Deze kaar
ten dragen aan de achterzijde slecht uitgevoerde afbeeldingen 
van de vrije stad Danzig, in totaal 36 verschillende soorten. 

De gewone briefkaarten van 5 pf. verkregen nieuw, thans 
bijna wit gekleurd karton. 

DENEMARKEN. 
De nieuwe antwoord-betaald-kaarten zijn thans ook ver

schenen; zij zijn evenals de enkele kaarten óf violet óf oranje 
op wit karton. 

DUITSCHLAND. 
Bern bracht de nieuwe antwoord-betaald-briefkaart van 

5-J-5 pf. lichtgroen op zeemkleurig karton onder de oogen der 
administraties. In den stempel nog het Hindenburg-medaillon. 
Voor de uitvoerigere adresaanduiding is maar één lijn beschik
baar; de afzender daarentegen kan zijn woonplaats op drie 
lijnen verduidelijken. 

De Berliner Ganzsachensammler Verein liet privaatomslagen 
aanmaken. Een van 3 pf. bruin en een van 2x8 pf. oranje, 
bestaande uit twee stempels naast elkaar. 

Ook de Germanoposta, een vereeniging welke 8 April te 
Berlijn een tentoonstelling van postzegels van Germaansche 
staten opent, heeft voor die gelegenheid 2 privaatkaarten 
van 3 en 5 pf. (Hindenburg) laten vervaardigen. 

Het prentbriefkaarten-jaar is met 9 stuks in de uitvoering 
als verleden jaar geopend. Verschenen zyn: Ostseebad Arend-
see (Meckl.) met 4 afbeeldingen; Friedrichroda, Bad Ilmenau, 
Bad Mergentheim; Eisenmoorbad Pretzseh (Elbe); Kloster
schule Rossleben. 

KAAP-VERDISCHE EILANDEN. 
Door tusschenkomst van Bern werd een nieuwe briefkaart 

van 85 c. uitgedeeld. Hoewel de vrouwenfiguur in hoofd-
trekken behouden bleef, is toch een nieuw stempel door A. 
Fragoso gesneden. De voorheen aanwezige schildjes met in 
zwart de waarde-aanduiding zijn nu verdwenen, terwijl de 
waarde gewoon op den achtergrond naast de figuur is ge
plaatst. Trouwens ook de overige zwarte aanduidingen zijn 
vervangen door aanduidingen in de kleur van den stempel, 
welke rood is. De naam staat nu in witte letters onderaan op 
een rood fond en bovenaan in den stempel staat nu niet meer 
Republica Portuguesa, maar Portugal Correio. 

MADAGASCAR. 
De in 1931 op blz. 209 gemelde briefomslag van 50 c. groen 

was in koperdruk vervaardigd; dat was te kostbaar, zoodat 
thans een nieuwe oplaag in boekdruk aangemaakt werd, welke 
een eenigszins ander uiterlijk heeft dan de eerste oplaag. De 
drie regels tekst tusschen stempel en vignet vervielen en ook 
het drukkersmerk daarnaast is verdwenen. Het papier bleef 
wit. 

OOSTENRIJK. 
Als eerste van een nieuwe serie wordt een briefkaart van 

12 gr. blauwgroen (adelaar) gemeld, waarbij de twee regels 
voor de afzenderaanduiding vervielen en alleen het woord 
„Absender" overbleef. 

In het model van het 20-jarig feest van de Wiener Ganz-
In de Field Airmail Catalogue vind ik vermeld, dat er ook 

o n g e t a n d e Pattist-zegels zouden bestaan. Wie kan ons 
daarover nadere inlichtingen verstrekken ? 
Sachensammler Verein gaf deze vereeniging nu weder nieuwe 
privaatkaarten van 30 gr. rood uit met in den stempel weiden 
langs een meer. 

POLEN. 
Uit Berlijn meldt men mij, dat om te voorzien in een di'.n-

gende behoefte de wereldpost-briefkaart van 20 gr. rood ter 
behoeve van de Poolsche post in Danzig voorzien werd van 
een drieregeligen zwarten opdruk: 15 gr. / Port / Gdansk. 

PORTUGEESCH-INDDIE. 
Onder de door Bern verdeelde poststukken bevond zich d( ze 

maand ook een nieuwe kaart van 3 reis en een antwoo d-
betaald-kaart van dezelfde waarde. De stempel is geheel v. r-
anderd. In een staanden rechthoek leest men onderaan de 
waarde-aanduiding 3 reis 3, geheel bovenaan staat Corr io 
India. Het middengeeelte is aan de rechterzijde ingenon.en 
door een vrouwenfiguur met schild en getrokken zwaa d, 
ziende naar links, waar een schip zichtbaar is. Een ha v'e 
cirkel sluit deze afbeelding naar boven af. In de hoeken b x-
deren als vulling. Het wapen is in kleiner afmeting thr is 
midden op de kaart geplaatst, daarnaast bloem- en bladi r-
ranken. De opschriften hebben denzelfden tekst als voorhe( n, 
doch Bilhete Postal is nu in een boog boven het wapen ar i-
gebracht. De kleur is rood; het karton, klein formaat, is i ij 
de enkele kaart lichter zeemkleurig dan bij de dubbele kaa' t. 
De deelstreep is uit andere onderdeelen samengesteld d^n 
vroeger toen deze uit staande ruiten opgebouwd was. 

ROEMENIE. 
Een nieuwe briefomslag van 6 lei rood op wit papier in 

formaat 160:115 wordt gemeld. De stempel draagt den klein n 
kop van koning Carol naar haiflinks. 

SPANJE. 
Een briefkaart met den kop van koning Alfonso naar voren, 

van 25-f 25 c. blauw op wit papier, verkreeg een zwarten op
druk Republica Eäpagnola in één regel; een woord op het 
wapen en het andere op den stempel. 

Privaatomslagen worden bovendien gemeld van 2 e. olijf, 
5 c. rood (beide koningskop) en 1 c. donkergroen (republie) ). 
De laatste kreeg bovendien soms nog den volgenden opdri'k 
„Kongress der philat. Presse in Madrid Januar 1933". Vooits 
nog de omslagen van 20 c. violet en 10 c. blauwgroen. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
De deelstreep van de kaart van 50 h. groen voor binnen-

landsch gebruik is nu bij een nieuwe oplaag precies in het 
midden geplaatst. De kartonkleur bleef onveranderd. 

YOUGO-SLAVIE. 
Aan de prentbriefkaartenserie van 75 p. is toe te voegen: 

Cacovex-Stari grad Trinj skih. 

Foutdrukken der Ned.-Indische vliegzegels. 
Dankbaar ontvingen wij ter inzage de volgende interessante 

foutdrukken: 
Van de eerste luchtpostuitgifte van Ned.-Indië (de opdruk-

zegels) een misdruk van de 10 cent. Hier bevindt zich een 
dwarreling van lijntjes in den vorm van een stip tusschen 
de beide dwarslijntjes, die de oude waarde-aanduiding 12M 
doorhalen. Van dit zegel komt in elk vel één exemplaar voor; 
de plaats was niet meer vast te stellen. 

De misdruk op de ƒ 1,50 is zeer merk
waardig. Men ziet daar in de vlieg-

/ machine rechts boven in den langen vleu-
^ gel een extra balkje (op de afbeelding 

^äjt JJ^^^^^ sterk vergroot). Van dit zegel is de 
^ ^ T j P I f c y j , plaats in het vel op de 2e rij van boven, 

» " het 2e zegel rechts. 
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Tenslotte een zeer bijzondere misdruk van den Pattist-
;gel van ƒ 1,—, welke indertijd op het postkantoor Tjimahi 
Java) werd ontdekt. Tus&chen den vlieger en den blauwen 
and bevindt zich een witte strook, terwijl op het gewone 
egel de vlieger aan den rand vastzit. Vermoedelijk zijn er 
an dezen misdruk hoogstens 10 geweest, n.1. één rij, althans 

oeen enkel ander vel was hij te ontdekken. Bij de ont-
èkking waren er nog 2 over, zoodat er 8 verkocht zijn, die 
nbpwust door de koopers voor frankeering zijn gebruikt. 
Vie bezit zulk een interessanten brief? 

mmmm^mmmmmm 

K -^^MÊêé I M M M * 

mijn eigen collectie vond ik nog een foutdruk van de 
V nt opdruk-vliegzegel, waar men onder de blauwe dwars-

ijn^ ' die het woord „gulden" doorhalen, een blauwe stip 
lantieft. 

PI; mouth Air Services. 
\ aiiaf 26 November 1933 werd vrij onverv/achts een lucht-

)o>*\ ervoer ingesteld door de Provincial Airways tusschen 
jOiic'.on-Southampton-Plymouth. Het geheven luchtrecht moest 
ivoi'!"n voldaan door een door die maatschappij uitgegeven 
i il .zegel, welke ook door haar met een ovaal stempel werd 
ifg ^jtempeld. De stukken werden eerst op de plaats van 
aes emming aan de posterijen overgereilit, die dan aldaar de 
re\\one zegels, welke naast het speciale 3 d. zegel geplakt 
waien, afstempelde. 

per Vv'efatc 
A i r - .■ervice 

3outharnptori  London.

Al spoedig gingen stemmen op, of een dergelijk postvervoer 
geoorloofd was, waarop deze dienst voorloopig gestaakt werd. 

Met de eerste vlucht op 26 November 1933 werden de vol
gende aantallen vervoerd: LondonPlymouth 714, London
Southampton 343, PlymouthSouthampton 553, Plymouth
London 750, SouthamptonLondon 257, SouthamptonPlymouth 
319 stuks. 

aSSfiSM 

Van dit zegel bestaan 3 verschillende drukken, die vrij veel 
van elkaar verschillen, terwijl ook nog eenige foutdrukken 
voorkomen. 

Aankomst en doorgangsstempels op onze vliegpoststukken. 
Een bezoek aan een der grootste Duitsche luchthavens en 

een kijkje achter de coulissen bij den postdirecteur, heeft mij 
den indi'uk gegeven, dat het plaatsen van aankomststempels 
— zelfs van twee, n.1. één stempel in rood met als tekst: „Mit 
Luftpost befördert", waaronder de naam der vlieghaven, en 
daarnaast veelal het postdatumstempel, zooals in Duitschland 
gebruikelijk is, — géén vertraging in het vervoer geeft. Zelfs 
plaatst men op vele stukken, die door het eene vliegtuig aan
gebracht worden en met het andere weer verder gaan, tijdens 
het sorteeren nog even een dezer stempels, dus bij wijze van 
doorgangsstempel. 

Als leek heeft men een veel te groote voorstelling van de 
hoeveelheden luchtpost, welke dagelijks vervoerd worden. 

Het bleek mij n.1., dat de luchtpostdépeches veelal uit slechts 
10 tot 30 stukken bestonden. Zelfs van de groote hoofdsteden 
als Londen en Parijs arriveerden gewoonlijk niet meer dan 
100 tot 200 stukken. Men moet niet vergeten, dat in Europa 
een groot gedeelte van de „luchtpost" per t r e i n vervoerd 
wordt, omdat dit, tengevolge van de goede verbindingen — in 
het bijzonder door de nachtposttreinen — s n e l l e r gaat. 

Er zijn natuurlijk wel eens dagen, dat grootere hoeveelheden 
post aangevoerd worden, maar dat zijn uitzonderingen, en dan 
zelfs blijken deze hoeveelheden in de praktijk — b.v. door 
alléén het roode stempel te plaatsen — gemakkelijk te ver
werken. Ieder, die wel eens gestempeld heeft, weet, hoe snel 
dat gaat, vooral als men — zooals een postbeambte — daar
in geoefend is! 

Zou men dan ook in Nederland v/eder tot het aankomst
stempelen overgaan — waarin toch een groote propagandis
tische waarde zit — dan zou dit normaliter, voor zoover het 
de Europeesche luchtpost betreft, zonder personeelsuitbreiding 
of kosten kunnen geschieden. Alleen de uit Indië aangebrachte 
luchtpost zou, door haar vrij groote hoeveelheid, daarbuiten 
vallen. Of hier de meerdere kosten aan arbeidstijd door de 
gi'ootere propagandistische waarde, die de aldus verzorgde 
stukken — ook bij de nietverzamelaars — ongetwijfeld zullen 
hebben, te verantwoorden zijn, zou de ervaring moeten leeren; 
de cost gaat aan de baet vooraf! 

Een feit is echter, dat de stukken zónder aankomststempel 
weinig of niets (blijvends) demonstreeren van hetgeen onze 
vlieghelden, week in, week uit, met een regelmatigheid die 
onze grootste bewondering opwekt, op onze Indiëlijn pres
teeren. Door het tijdsverschil toch tusschen een duidelijk 
vertrekstempel (en in Indië zorgt men daarvoor door op de 
uitwisselingskantoren, b.v. te Bandoeng en Batavia, een duide
lijk doorgangsstempel op alle stukken te plaatsen) en een 
helder aankomststempel zou aan ieder overtuigend getoond 
worden, dat onze Nederlandsche luchtvaart heusch niet voor 
de buitenlandsche behoeft onder te doen: neen, zelfs toon
aangevend is! 

Ik acht het dan ook een gelukkig verschijnsel, dat in Indië 
nog steeds bij aankomst gestempeld wordt, en meen, dat het 
stellig voor de bevoegde instanties de overweging waard is 
om eens na te gaan, of hiermede niet ons Nederlandsch lucht
postvei'voer dié bekendheid en populariteit is te geven, die 
het ongetwijfeld toekomt. Ik denk hier ook vooral aan het 
buitenland, waar t. z. t. alle verzenders van luchtpoststukken, 
die voor onze K.L.M, in aanmerking komen, door een datum
doorgangsstempel van Amsterdam, en daarnaast eenigen 
propagandistischen tekst, met onze prima luchtpostverzending 
bekend on vertrouwd geraken. 

(Overname gewenscht). H. L. S. ADAMA, 
Wageningen. 

Rakettenpost. 
'sGravenhage, 1 Maart 1934. 

Den heer hoofdredacteur van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie, Maastricht. 

Zeer geachte heer. 
Onder den titel „Rakettenpost" komt in het vorig nummer 

een artikeltje voor, dat m. i. beter niet geplaatst had moeten 
worden. In de eerste plaats wordt a l l e rakettenpost be
schouwd als „rakettennonsens" en „fantasieproducten", ter
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wijl toch een enkel geval wordt aangehaald . Speciaal die 
woorden , . fantasie-producten" moeten wél heel kwetsend zijn 
voor hen, die bij deze rake t tenvluchten het leven lieten, o. a. 
Till ing en zijn ass i s ten te en vele anderen. Hen, die over de 
rake t tenvluchten meer willen weten, zou ik aanraden he t boek 
van Werner Brüge l : „Männer der R a k e t e " te willen lezen. Zij 
zullen dan to t de over tu ig ing komen, da t hier in het geheel ' 
geen sprake is van „ rake t ten-nonsens" , m a a r van voorloopers 
van een geheel nieuw luchtverkeersmiddel . Als voorloopers 
zijn dan ook de in Oostenrijk u i tgegeven zegels t e beschouwen, 
gelijk vóór den oorlog zeer vele z.g. „voorloopers" werden 
ui tgegeven voor de diverse vluchten van vl iegtuigen. Deze 
voorloopers zijn nu zéér gezocht en doen vaak zeer hooge 
prijzen. De Oostenrijksche raket tenzegels hebben dan ook in 
het geheel geen speculatief k a r a k t e r en dienden ui ts lui tend 
om in de zéér hooge aanmaakkos ten der r ake t t en tegemoet 
te komen. Prijzen van plm. ƒ 1 , — per s t u k ^ ) voor dergelijke 
brieven kan men moeilijk als speculatief beschouwen, temeer 
w a a r het aan ta l verzonden s tukken nooit meer dan plm. 350 
s tuks is. Bij alle pos t rake t tenvluchten in Oostenrijk betrof 
het een rechts t reeksche verbinding met bijna ontoegankeli jke 
bergplaa ts jes , en deze vonden p laa t s met toes temming der 
Oostenrijksche posterijen. Men heeft mij indertijd de volgende 
verk lar ing laten zien: 

„Bes tä t igung , dasz Unterze ichneter in der Angelegenhei t 
„Raketenf lugpost Schmiedl" für He r rn F . Schmiedl, Graz, 
im Sommer 1931 sowohl bei He r rn Landeshaup tmann Dr. 
Rintelen, als auch bei H e r r n Bundesminis ter Eduard Heini in 
Wien vorgesprochen ha t . Zur Sprache kam un te r anderem 
die al lgemein benutzbare Briefbeförderung mit den Schmiedi
schen Pos t rake ten und die Verwendung von Rake tenmarken 
als Zusa tzf rankierung, welke analog den P lugmarkenvor 
läufern „Er s t e Deutsche Luftpost am Rhein" (1912) anzu
sehen und zu behandeln sind. 

H e r r Bundesminis ter Heini äuszer te sich zust immend. 
Unterze ichneter ha t von dieser Vorsprache beim H e r r n 

Bundesminis ter noch am selben Tage in der Wiener General
postdirekt ion Mit tei lung gemacht und wurde von keiner Seite 
i rgend ein Einwand gemacht . 

Oesterr . Radio Verkehrs A.-G. Groszsender Graz, 
(Hand teeken ing) . " -) 

Hopelijk m a g een en ander to t een be tere en ju is te re be
oordeeling van de r ake t t enpos t leiden. 

J A C Q U E S GASPERS, 
alg. secr. Ligue In te rna t iona le Aérophilatél ique. 

^) De heer Gaspers meent hier zeker de z.g. Stufenpost 
van Schmiedl van 27 December 1933, welke deze voor 0,90 RM. 
per s tuk franco leverde. Voor de s tukken met rake t tenzege ls 
k reeg Schmiedl ongeveer 3-4 RM. per s tuk, en Zucker de 
waarde die zijn zegels aangeven. In t e res san t is he t nog, te 
vernemen, da t de ui tvinder Schmiedl de s tukken van zijn 
eers te proefneming grootendeels g ra t i s wegschonk. Toen 
echter kwamen eenige handelaren, die hem een bron van in
komsten voorspiegelden, als hij hun groote par t i jen — phila
tel ist isch verzorgd — wilde leveren. Voor een a rm uitvinder, 
onervaren op de schoonlij kende philatel ist ische gl ibberpaadjes, 
wiens eenige denken en s t reven u i t g a a t naar , wiens levens
doel i s : zijn ui tvinding te vervolmaken, en die voor tdurend 
te kampen heeft met geldgebrek, was deze behulpzame hand 
een ui tkomst . 

Vindt de heer Caspers he t ook niet be t reurenswaard ig , da t 
er zooveel aan de str i jkstok blijft hangen, w a a r deze s tukken 
— betrekkelijk goedkoop ingekocht — voor abnormale prijzen 
aangeboden worden? 

^) He t is e igenaardig , da t men nog steeds t r a c h t de s tukken 
een officieel cachet te geven; de afzet en de te bedi"ngen 
prijzen zijn dan zeker guns t iger . 

Wij kennen de volgende r ake t t enpos t : 1. die van Schmiedl in 
Oostenrijk; 2. die van Zucker te Hasselfelde (Harz ) in 
Duitschland; 3. die van Tilling, die onlangs bij het samen
stellen der lading omkwam en die één keer ook pos t 'vervoerde . 

De Schmiedische noemt A m t s s e k r e t ä r G. Sobetzky in zijn 
Oesterreich P lugpos tka ta log 1934 (ui tgave van de Oester-
reichische F lugpos t sammlervere in te Wien I ) : o h n e posta
lische Genehmigung, en van de zegels zegt hi j : Die auf der 
Raketenf lugpost Schmiedl als — Flugspende — verwendeten 

Rake tenpos tmarken ohne W e r t a n g a b e (Rake t t e I ) oder mi 
Wer t angabe können nicht als „halboffiziell" angesehen wer 
den, weil die Hers te l lung , Verwendung und Abstempelun; 
dieser Marken o h n e Bewill igung der österreichischen Post 
Verwaltung erfolgte . 

In het nummer van 15 J a n u a r i 1934 van het tijdschrift „Dii 
P o s t m a r k e " vindt men op pag . 6 en 7 hierover een doen. 
mientatie die wij belangstel lenden aan raden eens te lezen, 

In het nummer van 14 M a a r t j . l . van hetzelfde tijdschrift 
lezen wij nog n a a r aanle iding van een v r a a g : Die Aitiltel 
des Br i e tmarkenhänd le r s : Kosel (Wien) und von Weihs (Graz) 
in der Zeitschrif t „Tamina" (Berl in) — en ik ken er no«? wl 
meer — über die Schmiedische Raketenpos t sind R e k l a m e -
a r t i k e l ; beide Ver lasse r s tehen mit Schmiedl in engen Ver
bindung. Sich mit dor t gemachten Angaben zu beschäf' igej, 
h a t nach den eindeutigen a m t l i c h e n Pes ts te l lungen ubei 
diese Pr iva te rzeugnisse — deren Ver t r ieb übr igens nacli der 
Pos twer tze ichenschutzverordnung je tz t in Oesterreich vei.iotei 
is t — die wir auf Seite 6 des If. J g . veröffentl icht haben, aber 
f lüssig. T r a u r i g is t nur , das sich eine philatel is t ische Zeit
schrif t heute noch dazu ergibt , solchen geschäftstüchugei 
Machenschaften durch die Aufnahme von Animierar t ik 1 zu 
machen. • 

Van de Zuckersche rake t t enpos t ve rnamen wij voor het oerst 
ie ts door de volgende adver tent ie , welke in verschillende b'aden 
verscheen: P o s t r a k e t t e n s t a r t , nicht vom Broeken, soidern 
Mit te A u g u s t in Duhnen (Cuxh.) nach Insel Neuwerk. E.gen-
sondermarke , Stempel, A u t o g r a m m . K. oder B. 3 .— RM, 
N.N. Nordseebad Duhnen, pos t lagernd. 

Ook deze s tukken d ragen een p r ivaa t ka rak te r , evenals die 
van Tilling. 

Dit t e r weer legging van het officieele ( ? ) document van 
den heer Caspers , w a a r v a n ik betreffende de herkomst wel 
g a a r n e w a t meer zou willen weten. 

Resumeerend kom ik to t de volgende conclusies: 
1. d a t he t nu wel va s t s t a a t , da t de r ake t t enpos t to t ni toe 

een p r i v a a t k a r a k t e r gedragen heeft. Men kan dit toe
juichen of be t reuren , het is zoo. De s tukken moet men dus 
beschouwen als s o u v e n i r s . Als zoodanig kan men ze tocl "f"'! 
ook wel verzamelen ? ■> aa 

2. dat de ui tvinders doodarme drommels zijn, wien wij 
g a a r n e eenige inkomsten, om hun onkosten te bestri den, 
gunnen ; m a a r dat zij goed doen hun „weldoeners", die sUchts 
op eigen wins tbe jag uit zijn en voor de s tukken prijzei be
rekenen, w a a r v a n de ui tvinders slechts een f ract ie kriegen, 
uit te schakelen. Een wins tmarge van plm. 50 % lijkt mij neer 
dan genoeg. 

Lofwaardig is ook het s t reven van een bekend Rotter
damsch verzamelaar , die geheel belangeloos bemiddelt , eii die 
binnenkort weer voor de radio (d i tmaal voor de Phohi) over 
de Schmiedische pos t rake t t en zal spreken, w a a r v a n de leve
nuen geheel aan den uitvinder ten goede komen. 

II. A, 
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NEDERLAND. 
Franco typ . 

Machine 152 VI. 
Ruys ' Handelsvereeniging N.V. te Enschede gebruik te medio 

Maar t in haa r machine l inks het cliché L. C. Smith / Schrijft 
sneller / Slijt l angzamer , reeds van andere machines bekend 
de kogellagerafbeelding is hier evenwel aangevuld tot een 
schrijfmachinetoets met klein bijschrift T Y P E ARM MET / 
KOGELLAGER. 

Machine 160 X. 
Het hoofdkantoor van Ruys ' H.V. te ' s Gravenhage stem

pelde eind F e b r u a r i in de machine 160 in combinatie niet 
het firmacliché met wit monogram weer eens den tekst 
R.H.V. Carbonpapier enz., bekend van type IV. 
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HERHAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigingssecretarissen en adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopij v ó ó r d e n 
5e n d e r m a a n d aan de administratie toe te zenden en 
toch niet den uitersten termijn van inzending af te wachten. 
Al ^vat na den 5en ontvangen wordt, zal in den regel tot het 

>gend n u m m e r moeten bewaard blijven. (In bij
■ !ere gevallen kan door adverteerders van dezen inzendings
lijn worden afgeweken). 
en gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 

DE ADMINISTRATIE, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

AAN VELEN. 
,in adres veranderingen en dergelijke, welke ons n ä d e n 

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

DE ADMINISTRATIE. 

'1st i 
den 
ern 
en

m 
die 

DENK AAN HET PORTO ! 
T' talrijke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige in

ich'igen, welke ons gevraagd worden, vaak over onder
veijvn van den meest eenvoudigen aard, nopen er ons toe 
tlle' :i dan een antwoord te zenden, wanneer het retourporto 
s bijgevoegd. 

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

NEDERLANDSen POSTMUSEUM. 
C estigd in het gebouw van het hoofdbestuur der P.T.T., 

Coi onaerkade 11, te 'sGravenhage. 
Vi or het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 

'an JO—4 uur; bovendien eiken eersten Zaterdag der maand 
'an J—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 

Bf halve verzamelingen op post, telegraaf en telefoon
febitd, bevat dit museum talrijke philatelistische schatten. De 
dansruimte laat evenwel niet toe deze in haar geheel ter 
lez.chtiging te stellen. Daarom wordt telkenmale een ander 
febied geëxposeerd. 

Tortoongesteld zijn thans verschillende voorwerpen, oude 
»ek^n, oude resolutièn e. d., ook op den buitenlandschen post
liensf betrekking hebbende. 

Voorts: 
a. de portzegels van Ned.Indië tot 1913; 
b. de portzegels van Curagao tot 1914; 
c. de proeven van de luchtpostzegels van Nederland van 

.921, 1928 en 1929; 
d. voorstelling van de totstandkoming van een drukjdaat 

rooi een der soorten jubileumzegels 1913; 
e de van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotele

ralie ten geschenke ontvangen verzameling radioapparaten, 
.•aa]onder behoort de verzameling uit de nalatenschap van 

de,, lieer A. Veder te Rotterdam, een der oprichters en vele 
jaii>n voorzitter van genoemde veeeniging. 

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

PHILATELISTENLOKETTEN. 
iVmersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
i^msterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2^—4 uur. 
^.rnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
3ergenopZoom: 2en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
3elft: 2en Zaterdag der maand 2>^—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Snschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
oes: 3en Zaterdag der maand 2>^—4 uur. 

sGravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
roningen: 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 2y,—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Roosendaal: 3en Zaterdag der maand 2—3'/, uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

INFORM ATIEBURE AU. 
(BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID DER REDACTIE). 

Over den hieronder genoemde worden gaarne inlichtingen 
door mij verstrekt. 

Max R. Hochmuth, Königsberg a. d. Eger. 
Rehabilitatie. 

Tot ons genoegen kunnen wij mededeelen, dat we den heer 
dr. Stefan Fischer, te Weenen, kunnen rehabiliteeren. 

De beheerder van het Bondsinformatiebureau, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

Vóórvergadering. 
Daar het Bondsbestuur geen biizondere punten van bespre

king heeft voor een „voorvergadering" en ook van geen der 
aangesloten Vereenigingen een verzoek hiertoe i.<! binnen
gekomen, is besloten dit voorjaar geen voorvergadering t^ 
houden. 

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

Nieuwe leden. 
388. C. G. N. Mes, Ubbergsche Veldweg 64, Nijmegen. (V). 
394. Th. Mes, Holenberg 164, Wijchen. (V). 
503. J. E. Heenk, Venedien 14, Purmerend. (V.L.). 
506. A. Bosman, Wilhelminastraat 1, Medan (Sumatra). 
509. P. StatiusMuller, Djatibarang bij Tegal (Java). 
567. W. A. C. Zweerts, Koninginnelaan 35, Soerabaja (Java). 
541. H. A. Bal, p /a B.P.M., Soerabaja (Java). 
643. R. F. Neijs, Kerkhof pad 27, Makassar (Celebss). 
644. mevr. A. A. Westermanvan Dorssen, Djangli 18, Se

marang (Java). 
817. J. Veldhuijzen, gezagvoerder K.P.M., Claymore Road 3, 

Singapore. 
Aanmeldingen. 

H. Lampe, a/c Curagao Trading Co., S.A., Maracaibo (Vene 
zuela). 

J. C. Vet, accountant, Engelszstraat 42, Haarlem. (V). 
J. Engels, koopman, Volkerakstraat 51, Amsterdam, Z. .'__ 

Adreswijzigingen. ;d, 
46. mej. M. de Jong moet worden mevr. M. Cloeckde Jong. ^V

338. mej. J. M. Zwaan, thans Gouw 19, Hoorn. ^^<J
532. F. W. van Duim, thans Binnenhaven 28, Den Helder. :^" ' 
629. G. J. A. Bolk, thans Graadt van Roggenstraat 6, Nij.^^^" 

megen. Hel
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840. K. van Nes, thans 2e Oosterparkstraat 197 II, Amster
dam, O. 

925. ir. W. L. Brocx, thans Gamerschestraat, Zaltbommel. 
328. J. van Schagen, thans Oud Gondangdia 17, Batavia, C. 

(Java). 
207. B. Cornelisse, thans Ondern. Kandang Sapi, halte Meling-

ping, Rantas Bitoeng (Java). 
151. F. Bieters, thans Malang (Java). 
626. W. F. de Nieuwe, thans Toontje Polandlaan 2, Malang 

(Java). 
477. C. Di gemanse, thans p/a J. Dingemanse, Nieuwland bü 

Middelburg. 
954. W. A. van der Noordaa, thans Bilderdijkstraat 15, Den 

Haag. 
610. A. Levy, thans Midelburgschestraat 69, Scheveningen. 
455. jhr. H. P. C. de Stuers, thans p/a Beeklaan 431, Den 

Haag. 
830. H. E. Tancrelle, thans p/a N.K.P.M., Soengei Gevong bij 

Palembang (Sumatra). 
938. Th. Bussingh de Vries, thans Alertojoedan bij Magelang' 

(Java). 
941. W. P. Coolhaas, thans Rozenhoflaan 23, Zutphen. 

Afgevoerd. 
201. G. Jongman. 
487. Thji Mohammed Thajeb. 
534. W. A. van Nahuijs. 

Financieele commissie 1934. 
Deze commissie wordt voor 1934 gevormd door de beeren 

ir. A. Ferf, Prinses Mariesti'aat 7b, Den Haag, A. G. V. van 
der Schooren, Burgemeestersplein 2, Arnhem, en mr. A. P. 
van Schilffgaarde, Koningsstraat 10, Arnhem. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Op de Maart-vergadering hield de heer Van 

Essen een lezing over de Mayfair-vondst en de heer Schröder 
een over de zegels van Baden. In April zal de heer Van der 
Meij het derde deel zijner Europa-veii'zameling laten be-
ziditigen. In het vervolg zal als secretaris der afdeeling Am
sterdam optreden de heer W. F. G. Härtung, Johan Verhulst-
straat 175, Amsterdam, Z. 

Apeldoorn. 27 Maart j.l. vergaderde de afdeeling. Terwijl 
de aanwezigen zich van hun zetels verhieven, opende de voor
zitter de vergadering met in welgekozen woorden het heen
gaan der Koningin-Moeder te herdenken. Daarna heette hij 
de aanwezigen, in het bijzonder de beeren Van Woerden en 
Van Essen, die als gasten aanwezig waren, welkom. De voor
zitter der Nederlandsche Vereeniging, die het album met 
zegels van Nieuw-Zuid-Wales, eigendom der Vereeniging, had 
medegebracht, gaf bij het bezichtigen daarvan waardevolle 
inlichtingen, die met belangstelling werden aangehoord. Aan 
het slot van de vergadering was onze voorzitter de tolk der 
aanwezigen toen hij den heer Van Essen hartelijk dank zegde 
voor het genotene. 

Gooi en Eemland. Onze afdeeling vergadert in het \fervolg 
in Maison A. J. Heken, 's-Gravelandscheweg 6, Hilversum, en 
in café „De Rozeboom", Bussum, beurtelings. 

Tentoonstelling 1934. 
Denkt aan de a.s. tentoonstelling in September 1934. Op

wekking om in het waarborgfonds te teekenen en zoo moge
lijk reeds nu de benoodigde ruimte voor uw inzending aan
vragen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
26 Maart 1934, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van 
de „Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig zijn 39 leden en 1 introducé, als de voorzitter, de 
heer Cramerus, de vergadering opent. Hij wijdt, terwijl alle 

C aanwezigen zich van hun zetels verheffen, eenige woorden 
rivan eerbied aan de nagedachtenis van H. M. Koningin Emma. 
li Van de Vereeniging „Philatelisme" te Antwerpen is een 
R'Schrijven ingekomen, waarin zy hartelijke en welgemeende 

deelneming betuigt bij het verlies door Nederland geleden 
het afsterven onzer geliefde Koningin-Moeder. 

Daarop verwelkomt de voorzitter de beeren Smit, Van di 
Wal en Martens, waarna de notulen van de vorige vergadern 
worden goedgekeurd en de 3 candidaat-leden met algemeen 
stemmen worden aangenomen als lid. 

Voorlezing wordt vervolgens gedaan van de volgende in 
gekomen stukken: 

Brief van den heer Weigand te Bandoeng met gegevens om 
trent de Pelikaan-Postjager-vluchten. 

Schrijven van de Philatelistenvereeniging ,,Zuid-Limb 
met uitvoerige inlichtingen omtrent haar jeugdaf dt diuj, 
waarmede wij ons voordeel hopen te doen. 

Schrijven van de Vereeniging „Philatelisme", dankende voo 
de deelneming door onze Vereeniging betuigd bij het over 
lijden van den koning der Belgen. 

Een exemplaar van „Do eerste postzegels van Ned( r 
uitgifte 1852", door P. W. Waller, geschonken door het Ne 
derlandsch Postmuseum, dat een plaats in onze biblii theel 
zal worden ingeruimd. 

De Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,,Helmond' 
heeft aan verschillende vereenigingen een circulaire ge? iiidei 
waarin inlichtingen worden gevraagd hoe. de vergadci ngi 
aantrekkelijk worden gemaakt en de leden bij elkaar gei rac 
worden. Ook onze Vereeniging heeft een dergelijk scl. ijvei 
ontvangen en is daarop reeds geantwoord, dat men het best 
doet eens een vergadering te komen bijwonen. 

Besloten wordt het lid Van de Werke af te voeren. 
De heer Francq waarschuv^t tegen een zeker-en Vine, nt t 

Parijs, die in een advertentie in L' Echo de la Timbi Jogi 
voor fr. 250 Fransche koloniale zegels aanbiedt. Voldoe mei 
aan het verzoek fr. 250 te zenden, dan hoort men ni mm 
meer iets van hem. 

De voorzitter releveert ons bezoek aan de vergadering' vai 
„Philatelisme" en de voetbalmatch tusschen Antwerpsche e 
Bredasche Philatelisten, welke door de onzen met 3-2 wer 
gewonnen, waardoor de prachtige wisselbeker voorlooi'ig i 
het bezit van „Breda" komt. 

Ten slotte heeft de verloting plaats, waarvoor zegeK ziji 
beschikbaar gesteld door de beeren mr. De Beer (Ainster 
dam), Francq (Antwerpen), Martens (Antwerpen), Mu.saei 
(Cappellen) en Van Rijswijk (Den Ilaag). Na rondvvi 
wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 

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

468. (S.E.NK.). Paul Kohier, Janninkplein 13, Enschede. (IV) 
469. (S.E.NK.). J. H. van Rinkhuijzen, a/b Hr. Ms. Medusa 

Vlissingen. (III). 
471. (S.E.Z.BE.NK.). H. E. Thaels, Bogchdijk 143, Eindhoven 

(YI). 
Afgevoerd als lid. 

285. M. van de Werke, Rotterdam. (V). 
Overleden. 

319. C. B. Simons, Rootendaal. (IV). 
353. F. L. M. J. Soeters, Tilburg. (III). 

Adreswijzigingen. 
191. H. Altena, thans Sophiastraat 17, Zwolle. (IV). 

49. ir. W. L. Brocx, thans Gamerschestraat, Zaltbommel 
(IV). 

1. A. M. F. L. Povel, thans Haringvlietstraat 6, Amster 
dam, Z. (VII). 

386. W. Snoeijenbos, thans Vlietstraat 48 huis, Amsterdan 
Z. (VII). 

233. M. J. van der Wal, thans Baronielaan 57, Breda. (Val 
V naar I I ) . 

421. J. F. Borghouts, thans Schieweg i41d, Rotterdam. (V) 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Matmdag 30 April 1934, des avond 
te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Bredi 
(ingang St. Janstraat) . 

Clubbijeenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, d« 

avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te Ginneken (W 
Breda). Introductie vrij. 

file:///fervolg
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Ver. van Postzegelverz. „HoUandia", te Amsterdam. 
Secr.: J. A. KA STEIN, Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

In Memoriam 
H. J. P. SLUIJP. 
t 15 Maart 1934. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Zaterdag 24 Maart 
1934, in „Krasnapolsky", Amsterdam. 

Tegen half 9 opening; aanwezig zijn 43 leden. De heer 
Zanger, voor het eerst ter vergadering aanwezig, wordt spe
ciaal welkom geheeten. De voorzitter herdenkt H. M. de 
Koningin-Moeder; de vergadering eert haar door opstaan. 
De notulen warden goedgekeurd. Dank van den Bond voor de 
gift van ƒ40,—; dank van dr. Reedeker voor onze geluk-
wenschen bij zijn ambtsjubileum. Van het Postmuseum is ten 
geschenke ontvangen het boek van den heer Waller, waar-
1 (or wij dank zullen betuigen. Er ontstaat een gedachten-
V i^iseling over de philatelistische waarde van ongebruikte 
7tgels; men is het met den schrijver in het Maandblad niet 
I ,'ns. Als afschrikwekkend voorbeeld voor echt gebruikt gaat 

•n enveloppe rond met een verschrikkelijke afstempeling uit 
iJaarlem. Ook het stuk van den heer Reus vindt geen aan-
' mgers; de voorzitter behandelt hierbij zijn eigen verzameling 
: 1 entzijdig gefrankeerde prentkaarten. Een ieder verzamelt 
U nslotte zooals hij dat zelf wenscht. 

Bij de rondvraag leidt de heer Pootjes de kwestie in van 
ii'>t vinden van valsche zegels in een rondzending. Hij stelt 

, \(ior in een dergelijk geval de zegels uit de zending te nemen 
* u behoeve van het falsificaten-album der Vereeniging. Bij 
' \ geanimeerde gedachtenwisseling blijkt het onderwerp niet 
'"O eenvoudig te zijn; het idee is heel goed, maar de uit-
î eving zal zeer moeilijk zjjn. 
Op de vraag hoe men tandingen moet meten, geven ver-

^,'billende leden hun gedachten weer. De heer F. Niethammer 
'vordt met algemeene stemmen al.' lid aangenomen. De heer 
Zwolle, die van te voren een korte inleiding over poststukken 
-'n in het bijzonder over geïllustreerde briefkaarten heeft j;e-
;'even, laat gedurende de pauze een paar albums zien met ge
ïllustreerde kaarten van Nederland, Luxemburg en Oosten-
lyk. Hem wordt voor zijn welwillendheid de dank der ver-
i^'adering gebracht. Na de veiling van 35 kavels eerst de 
algemeene verloting van 25 prijzen, waarvoor de gelukkigen 
worden de nrs. 129, 227, 253, 121, 56, 67, 41, 20, 75, 131, 7, 
159, 166, 215, 140, 222, 320, 134, 290, 183, 19, 48, 195, 202 en 
126. Tot slot de verloting van 20 stuks onder de aanwezigen. 
Te ruim half elf sluiting. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
Fr. Niethammer, Noord Amstellaan 116, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door D. Knaap jr.). 
Candidaat-lid. 

J. E. Avis, oliefabrikant, Minervaplein 1 I, Amsterdam. (Voor
gesteld door J. A. Kästeln). 

Adresveranderingen. 
ir. W. L. Brocx, Gamerschestraat, Zaltbommel. 
F. W. N. Beccari, Mauritsstraat 3, Haarlem. 
R. A. M. E. Gommers, Julianastraat 2, Ginneken. 
W. F. Schön, Juliana van Stolbergstraat 24 II, Amster

dam, W. 
N. J. Wasterval, Olympiaplein 82 II, Amsterdam, Z. 

Overleden. 
H. J. P. Sluüp, Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
J. Romein, Oosterstraat, Schiedam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 21 April 1934, des avonds 

te 8 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 28 April 1934, des avonds 

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

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

VERSLAG der vergadering van Dinsdag 27 Maart 1934, in 
Hotel de 1' Europe, Vreeburg, Utrecht. 

Opening te 8.15 uur. Terwijl alle leden zich van hun zetels 
verheffen, spreekt de voorzitter op dezen dag van nationalen 
rouw, nu Nederland enkele uren geleden zijn geliefde Koningin-
Moeder ten grave heeft gedragen, eenige woorden te Harer 
eerbiedige nagedachtenis. De heer Baljet heeft bericht van 
verhindering gezonden wegens ongesteldheid, mevrouw Rom-
bouts wegens uitstedigheid. Naar aanleiding der notulen wordt 
opgemerkt, dat daarin — en ook in het verslag der verga
dering van 27 Februari in het Maandblad — verzuimd is de 
inzending van den heer Kaub te vermelden onder die van den 
landenwedstrijd jubileumserie Nederland 1913. 

De voorzitter deelt mede, dat de heer Kaub en hij de 
U. Ph. V. hebben vertegenwoordigd op de begrafenis van het 
oud-lid der Vereeniging, den heer H. J. Sluijp. De nage
dachtenis van den heer Sluijp wordt door de vergadering 
staande geëerd. 

Onder de ingekomen stukken bevindt zich een antwoord 
van dr. Benders op het schrijven der Vereeniging betreffende 
een plaatfout (gebroken C) van de 7>^ cent N.-O.-I. (Senf 
nr. 104b), alsmede een verzoek om inlichtingen betreffende 
een aanbieding tot verkoop van Arabische zegels van den heer 
A. Rijkers. De beeren A. W. J. van Doorn, W. Pieters en 
H. Th. Hobma worden met algemeene stemmen als leden der 
Vereeniging toegelaten en door den voorzitter op de ge
bruikelijke wijze geïnstalleerd. De voorzitter vestigt de aan
dacht der vergadering op het Maart-nummer van het Maand
blad, en wel in het bijzonder op het artikel betreffende het 
onderzoek van den opdruk der zegels voor het Permanente Hof 
van Internationale Justitie op blz. 51, de mededeeling omtrent 
het verschijnen van het door het Postmuseum uitgegeven 
werk door den heer P. W. Waller over de emissie 1852 (op 
blz. 53) en op de werkzaamheid van den Bond, blijkende uit 
mededeelingen op blz. 51 (bemoeienissen in zake verkrijg
baarstelling en onderzoek zegels Permanente Hof van Inter
nationale Justitie) en I (niet-uitgifte van Russische anti-gods
dienstige postzegels, als gevolg van het protest der F.I.P., 
mede op verzoek van den Bond). 

De voorzitter deelt aan de vergadering mede, dat het be
stuur het plan heeft gevormd, ter gelegenheid van den 25en 
verjaardag van prinses Juliana een tentoonstelling te oi'gani-
seeren van poststukken e. a. zaken, betrekking hebbende op 
de blijde gebeurtenis van 30 April 1909. De heer De Bas zal 
daarbij een voordracht houden. Deze vergadering zal een 
eenigszins feestelijk karakter dragen door uitnoodiging van 
enkele autoriteiten en van de dames der leden. In verband 
hiermede verzoekt het bestuur aan de vergadering mach
tiging tot het doen van eenige geringe extra uitgaven. De 
heer Spruit maakt zich tot tolk der vergadering om de waar
deering der leden uit te spreken voor het plan van het be
stuur, dat bij acclamatie wordt goedgekeurd. 

Van den heer Raatgever circuleeren de nrs. 2, 3 en 4 van 
Rusland, van 10, 20 en 30 kop., met watermerk 1, 2 en 3; van 
den heer Van der Woude een brief met de opdrukken vliegpost 
N.-0.-I.2 op 10, 2 op 20 en 2 op 30 cent, waarvan de oplaag 
tengevolge van bijzondere omstandigheden gering schijnt te 
zijn. Voor den landenwedstrijd (Deutsche Abstimmungs
gebiete) waren geen inzendingen ontvangen. De tentoon
stelling van den heer Moesman: „Neefjes en nichtjes van de 
postzegels", verheugde zich in zeer groote belangstelling en 
bewees, dat men het — in dit bijzondere geval — wèl van 
zijn familie hebben moest! 

De Vereeniging ontving van het Postmuseum een present
exemplaar van het werk door den heer P. W. Waller over de 
emissie 1852. Met dit geschenk werd de bibliotheek der Ver
eeniging verrijkt. De aandacht der leden werd erop gevestigd, 
dat dit zeer lezenswaardige werk door tusschenkomst. van 
den boekhandel voor ieder k f 1,— verkrijgbaar is gesteld. 

De veiling, onder de uitstekende leiding van dr. Van Gittert, 
vond veel aftrek. Bij de rondvraag deelt de heer Harbrink Nu-
man, naar aanleiding van het verslag der Vereeniging „Hel-

•m^^iuiadïÊ^sMM,JiÉaaiS, 
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der" in het Maart-nummer van het Maandblad, blz. VIII, 
mede, dat ook hij onaangename ondervindingen heeft op
gedaan omtrent den Duitschen handelaar E. De voorzitter 
oppert de vraag, of de handelwijzen van dezen handelaar niet 
aan het Bondsinformatiebureau kenbaar gemaakt dienen te 
worden. Eenige andere leden merken daartegen op, dat E. 
wel minderwaardige zegels verkoopt, doch tegelijkertijd den 
koopers mededeelt, dat de zegels gerepareerd of niet van de 
öeste hoedanigheid zijn. Het bestuur zal nadere inlichtingen 
ter zake inwinnen bij de Vereeniging ,,Helder". De heer 
Werff vraagt, waarom wèl de Belgische en niet de Neder-
landsche spoorwegzegels als verzamelobject worden erkend. 
Antwoord: de Belgische spoorwegzegels zjjn staats-uitgiften, 
de Nederlandsche die van de N. S. De voorzitter vestigt de 
aandacht der vergadering op de omstandigheid, dat in de 
londzendboekjes meei-malen de plaatsen der gekochte zegels 
niet of niet naar behooren worden gewaarmerkt, wat den 
betrokken sectiehoofden veel moeite, ja zelfs geldelijke schade 
berokkent. Hij doet een dringend beroep op de leden, bij aan
koop van zegels uit de boekjes de noodige stiptheid te be
trachten en verzoekt in het bijzonder niet met postzegels af 
te rekenen. Sluiting der vergadering omstreeks 10.30 uur. 

H. V. R. 
Nieuwe leden. 

A. W. J. van Doorn, Willem de Zwijgerplantsoen 7, Tuindorp, 
Utrecht. 

W. Pieters, Gerard Doustraat 16, Utrecht. 
H. Th. Hobma, Westerkade 3a, Utrecht. 
J. L. Fruitman, p/a Internatio, Semarang (Java). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 17 April 1934, des avonds 

te 8 uur, in restaurant Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
FEESTVERGADERING MET DAMES op Dinsdag 24 

April 1934, des avonds te 8 uur, in de sociëteitszaal van Hotel 
de 1' Europe, Vreeburg, Utrecht. 

Tentoonstelling van merkwaardigheden, betrekking hebbend 
op de geboorte van prinses Juliana, dd. 30 April 1909. Voor
dracht over dit onderwerp door den voorzitter. 

Overdracht van den wisselbeker door mr. J. H. Vuijstingh 
aan den heer F. de Bruijn. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 22 Maart 1934, des avonds te 8% uur, in café 
„The Corner", 's-Gravenhage. 

Aantal opgekomen leden 50. Nadat de voorzitter met eenige 
welgekozen woorden het heengaan van H. M. de Koningin-
Moeder herdacht heeft, worden de notulen voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd. Nadat een informatie over een der 
candidaat-leden is voorgelezen, besluit de vergadering met 
groote meerderheid hem niet aan te nemen. 

Wat de aan de leden gerichte vertrouwelijke circulaire be
treft, kan de voorzitter mededeelen, dat de overgroote meer
derheid met de voorstellen van het bestuur accoord is gegaan. 
Alle antwoorden zijn echter nog niet binnen; toch hoopt het 
bestuur deze zaak binnenkort tot een bevredigend einde te 
brengen. Den leden wordt verzocht voorloopig alles wat de 
financiën betreft aan den heer C. J. Coeland, Anna Paulowna-
plein 3, Den Haag, over te maken, giro-nummer Den Haag 
121318, en alles wat het rondzendverkeer betreft aan den heer 
E. K. Boissevain, Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar, te 
richten. De naam van de nieuwe girorekening luidt: Directeur 
rondzendverkeer Haagsche Phüatelisten-Vereeniging, kantoor 
Den Haag 232387. 

Wat het eenige maanden geleden aan den Raad van Beheer 
van het Maandblad gerichte protest tegen het opnemen van 
de zwartelijst aangaat, is dit, naar aanleiding van eenige 
besluiten, genomen in de j.l. gehouden vergadering van den 
Raad van Beheer, overbodig geworden en is het alzoo terug
genomen. 

Hierna heeft de verloting plaats, welke een 35-tal prijzen 
bevat. Vervolgens heeft een veiling plaats, gedeeltelijk ten 

bate der kas, welke een aardig bedrag opbrengt. Besloten 
wordt nog de e.k. bijeenkomst als ruilavond te bestemmen. 
Hierop sluit de voorzitter de vergadering. 

Nieuw lid. 
J. J. Schuurmans, Weimarstraat 371, Den Haag. 

Candidaat-lid. 
E. Marcar, Groot Hertoginnelaan 97, Den Haag. 

Vergadering. 
Ruilavond, te houden op Donderdag 26 April 1934, des avonds 

te 8K uur, in café „The Corner", Anna Paulownastraat, I'ien 
Haag. 

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

VERSLAG der 23e jaarvergadering op Woensdag 21 Maiirt 
1934, in „Bagatelle", Passage, Den Haag. 

Aanwezig 83 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijei->e, 
zegt dat het hem een behoefte is, te herdenken het groi te 
verlies, dat Nederland geleden heeft door het overlijden van 
H. M. de Koningin-Moeder, wezenlijk een moeder met größte 
liefde voor het volk, een hoogstaande vrouwe, van wie hî ar 
persoonlijkheid en idee van barmhartigheid bij ons zuü^n 
blijven voortleven. Deze inleiding werd door de vergaderi ig 
staande met diepen eerbied gevolgd. 

De voorzitter opent daarna de vergadering en verwelke ut 
in het bijzonder onze trouwe afgevaardigden van Dordreclit, 
de beeren Van der Mark en Rouwenhorst; daarna ook een^ 
welkom aan de beeren Van der Zee en Van der Schalie, wed> r-
om in ons midden aanwezig. Hij deelt verder mede, dat ons 
bestuurslid, de heer Sierig, wegens ziekte afwezig is en dat 
zegels geschonken zijn door de beeren Verhoef f, Feije, P. ^ os 
en Melsei't. 

De notulen der vorige vergadering worden hierna gotd-
gekeui'd. De secretaris brengt het jaarverslag uit. Het voî r-
naamste hieruit is: 1933 was voor onze Vereeniging een jiiar 
zonder ingrijpende daden of belangrijke gebeurtenissen, ton 
gewoon gezellig vereenigingsjaar met een gezond, krach lig 
leven. Een der aangenaamste vermeldenswaardigheden v as 
de krachtige groei onzer af deeling Dordrecht. De steeds j.'e-
animeerde algemeene vergaderingen in Den Haag hadden 
een gemiddeld bezoek van 54 leden (vorig jaar 61). Herinnord 
wordt aan de tentoonstellingen van de beeren Millaard en 
P. Vos, wedstrijd met de De Ruijter-porten, de vaak zeer in
teressante philatelistische stukken ter rondgang en de ge
animeerde veilingen door den heer Verhoeff. Ons bestuurslid 
mevrouw Jenezon-Den Hei'tog bedankte op het eind van het 
jaar. Het verloop onzer ledenlijst luidt: bedankt 45, overleden 
4, geroyeerd 15, afgevoerd 4 leden; aanwinst 97 nieuwe leden 
+ 2 jeugdleden; de Vereeniging steeg daardoor van 1 Ja
nuari 1933 tot 1 Januari 1934 tot 595 leden -|- 2 jeugdleden. 
De afdeeling Dordrecht steeg van 40 tot 52 leden + 1 jeugd
lid; Goes liep 1 lid terug, n.l. van 21 op 20; Tiel bleef 19; 
Venlo 16 leden. 

Namens het hoofdbestuur wordt dank gebracht aan de vele 
medewerkers en de verwachting uitgesproken, dat wij nog 
zullen blijven groeien en aan de spits der Nederlandsche phila-
telisten-vereenigingen zullen blijven. 

Hierna volgt het verslag der verificatie-commissie voor de 
rekening en verantwoording over 1933. De voorzitter leest 
dit zeer waardeerende rapport voor. Een batig saldo van 
ƒ 248,97 in deze tijden vedient onze aandacht. De vergadering 
verleent den penningmeester-administrateur décharge, waar
na de voorzitter namens het hoofdbestuur en in overleg met 
de vorige vergadering voorstelt den penningmeester-admini
strateur, den heer C. van der Willigen, om zijn groote ver
diensten aan onze Vereeniging sedert jaren achtereen bewe
zen, te benoemen tot e e r e 1 i d. Nadat dit met langdurig ap
plaus is goedgekeurd, dankt de heer Van der Willigen de 
aanwezigen. 

De begrooting voor 1934 wordt hierna met algemeene stem
men goedgekeurd. De bibliothecaris brengt zijn 10e jaarver
slag uit. Hij vermeldt een groote stijging in het aantal aan-
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Rekening van de In te rna t iona le Vereeniging „Phi la te l ica" te ' s -Gravenhage over 1933. 

tvangsten. Begroot 
bedrag . 

Werkelijk 
bedrag . 

i tributies 
Knlrée's 
Commissie rondzending 
Veilingen 
Intrest 
Onvoorziene on tvangs ten 

ƒ 1400,— ƒ 1450,21 
34,— 

425,— 
32,— 

120,— 

75,-
451,98^4 

37,07^2 
132,57 

17,04)4 

ƒ2011,- /2163 ,88K 

Ui tgaven . Begroot Werkelijk 
bedrag . bedrag . 

Kosten van he t Maandblad na a f t rek 
opbrengs t abonné 's , enz ƒ 1100,— ƒ 1223,60 

Onkosten, por t i , enz - 240,— - 189,30 >; 
Ver lot ingen - 335,— - 344,50 
Assuran t i e - 44,33 - 44,33 
Zaalhuur - 72,— - 65,— 
Onvoorziene u i tgaven - —,— - 48,18 
Voordeelig saldo - 219,67 - 248,97 

ƒ2011 ,— ƒ2163,88K 

vraR'en om philatel is t ische lectuur , de ui tbreiding door groote 
schoiikingen en aankoop; de omwerking der fa ls i f icatenalbums 
is in den loop van het j a a r to t s tand gekomen. De voorzi t ter 
dankt hem namens allen voor zijn ijver voor onze bibliotheek 
en v<verhandigt hem het kor t geleden ontvangen werk „De 
eerrte postzegels van Neder land ui tg i f te 1852", door P . W. 
Waller, een geschenk van he t Nedei ' landsch Pos tmuseum. 

I'G voorzit ter deelt tevens mede, vernomen te hebben, dat de 
pro.;aganda-zegels der godloozen officieel in te rna t ionaa l ge -
we, ~erd zijn. 

B'j punt 10 neemt de eerevoorzi t ter , de heer Van der Leijden 
het presidium. De beeren C. J . Reijerse en D. Sierig worden 
bij jcclamatie herkozen als voorz i t te r en commissar is . Namens 
de -ergadering dank t de heer Van Leijden de herkozenen 
vov^ hun pres ta t ies en hoopt, da t het zoo zal voor tgaan . Tij
de- - de noodige handel ingen voor de ledenverkiezing, spreekt 
de "afgevaardigde Van der Mark, namens de afdeeling Dord
recht, zeer harteli jke woorden van gelukwensch, waardeer ing , 
wei klust en samenwerk ing , hetgeen door de ve rgader ing blijk
bar i zeer geapprecieerd wordt . 

Pc ledenverkiezing lever t 74 s temmen vóór en 5 blanco. De 
hejien Achilles en Mioch worden op de gebruikelijke wijze 
door den voorzi t ter geïnstal leerd, die tevens mededeelt , da t 
hi' > mede op dit oogenblik onze Vereeniging 650 leden tel t , 
hec»een een flink applaus ontlokt . 

Hierna begint de jaarl i jksche ver lot ing. De heer W. Smit 
tr^kt den 2en prijs. Verder vallen nog nrs . 11, 13, 26, 54, 58 en 
hooger. De veiling heeft weder een p re t t i g verloop. Aan het 
eii.ii krijgt de heer Jongeneelen nog even het woord, w a a r n a 
de voorzitter onder dankzegg ing voor de belangste l l ing sluit. 

J . N . H . V. R. 
Mededeelingen. 

Prijzen voor de jaarl i jksche en gewone ver lot ing nog ge
schonken door de beeren dr. L. H. Vrijman, H. Cohn en J. J . 
van den Houwen. 

Prijzen der groote jaarl i jksche ver lo t ing voor de leden in 
Den Haag en naas te omgeving af te halen bij den heer C. 
van der Willigen, Beeklaan 454, to t 1 October 1934. 

Den len prijs der jaarl i jksche ver lo t ing t rok de heer dr. 
J. C. B. Eijkman, Eindhoven. 

Nieuwe leden. 
606. mej . E. van Aarsen , J a v a s t r a a t 16, Nijmegen. 
644. B. C. Th. Spierenburgh, Van Langeve lds t r aa t 11, Nij

megen. 
C45. Chr. M. Brand, Burgha rd van den B e r g h s t r a a t 61, Nij

megen. 
646. J. A. C. Achilles, Beekbergens t r aa t 22, Den H a a g . 
647. A. Beijer, P. C. Hoof t s t r aa t 11, Zwolle. 

Onder voorbehoud van reclame. 
648. A. van S t ra ten , Laan van Eik en Duinen 237, Den H a a g . 
598. W. baron von der Fel tz , Zwolscheweg 142, Deventer . 
649. J . van den Akker , Auke S te l l ingwer fs t raa t 21, 

Leeuwarden. 
650. M. V. Mioch, Van Zeggelenlaan 207, Den H a a g . 

Verbeter ingen (zie M a a r t - n u m m e r ) . 
237. H. F . Oldendorff, L o m a n s t r a a t 4, Ams te rdam, Z. 
298. A. P ie te rs , Van K insbe rges t r aa t 132, Den H a a g . 
156. H. Stolk, Van der N e e r s t r a a t 143, Den H a a g . 

Afgevoerd. 
170. A. van Marie , Den H a a g . 

24. Th. Janssens , Muntok. 
532. M. van de Werke , Ro t te rdam. 

Adresverander ingen . 
488. J . Th. Berkhout , Van der Wi jcks t raa t 41, Den H a a g . 
166. D. Keiler , Bossches t raa t 119, Scheveningen. 

71. dr. H. J . van Opstal l , Zu ids t raa t 101, Katwijk aan Zee. 
365. P. A. J . Veen, B a r b a r o s s a s t r a a t 74, Nijmegen. 
491. A. C. Heiweg, B a r e n t s z s t r a a t 32, Den H a a g . 
221. ir. H. H. Sirks, S langenweg 6, Laren (N. -H. ) . 
107. ir. W. L. Brocx, Gamersches t raa t , Zal tbommel. 
342. W. Goeden, P a r k w e g 169, Voorburg . 
132. A. Hoeijenbos, Gasthuiss ingel 60 rood, Haa r l em. 
591. J . Caminada, Hee rengrach t 12a, Den H a a g . 
G. P. B. van Bergen, Van E g m o n t s t r a a t 64, Den H a a g . 
B. Kes t ing , Ca lands t r aa t 58, Ro t te rdam. 
dr. F . Emmer l ing , Äussere P r inz regen tens t r a s se 23 I I I , Mün

chen. 
Vergader ingen . 

Bes tuursvergader ing te 7K uur, ledenvergader ing te 8 uur, 
op Woensdag 25 Apri l 1934 (s teeds den 4en Woensdag der 
m a a n d ) , in het „Gouden Hoofd", Den H a a g . 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Verlot ing. 6. Veiling. 7. Rondvraag . 8. Slui t ing. 

Vergader ing afdeeling Dordrecht ( I e s ec re t a r i s : A. Rou
wenhorst , Celebess t raat 29) , den l en Woensdag der maand. 

Vergader ing afdeeling Tiel ( s ec re t a r i s : J . Sonneveldt ) , den 
2en Donderdag der maand in hotel „Corbelijn". 

Vergader ing afdeeling Goes en omst reken ( sec re t a r i s : H. 
Derex, Wes twal 30b, Goes) , den 3en Woensdag der maand . 

Vergader ing afdeeling Venlo ( sec re t a r i s : F . Groeneboer, 
Groote L a m b e r t u s s t r a a t 57, Bler ick) , den 2en Maandag der 
m a a n d : ^^^ uur bes tuursvergader ing , 8 uur ledenvergader ing 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschst raat , Venlo 

Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Secre ta r i s : C. RAADSVELD, Apeldoornscheweg 114, Arnhem. 

KORT VERSLAG van de ve rgader ing van Woensdag 28 M a a r t 
1934, in r e s t a u r a n t „Nat iona l" , te Arnhem. 

Aanwezig 13 leden en 1 gas t . De waarnemend voorzi t ter , 
de heer Heidenreich, opent t egen half negen de vei-gadering, 
na den heer Swar t , oud-lid onzer Vereeniging, welkom te 
hebben geheeten. De notulen van de vorige ve rgader ing wor
den gelezen en goedgekeurd, w a a r n a mededeeling volgt van 
eenige ingekomen s tukken, w.o. een boekwerk omt ren t de ui t
gifte van de postzegels van 1852 van Nederland door P . W. 
Waller . Dit werk zal bij de leden, die hiervoor interesse 
hebben, circuleeren. 

De heer Heidenreich doet h ierna eenige mededeelingen in
zake he t verhandelde op de voor jaarsvergader ing van den 
Raad van Beheer van he t Maandblad. 

Vervolgens wijst de voorz i t te r op den wedstrijd met de 
zegels van Argent in ië , welke in de volgende ve rgader ing zal 
worden gehouden. Bij de ro n d v raag s tel t de heer Te Winkel 
de v r a a g , of in de sectie Neder land en Koloniën het boete-



16 APRIL 1934. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

stelsel moet worden gehandhaafd voor hen, die langer dan 
drie dagen de zendingen behouden. De vergadering kan er zich 
mede vereenigen, dat, indien blijkt, dat een lid zich hieraan 
schuldig maakt en geen gegronde reden hiervoor aanwezig is, 
hij voor de volgende malen voor die zendingen niet meer in 
aanmerking zal komen. 

Na de gewone maandelijksche verloting onder de aanwezigen 
sluit de voorzitter de vergadering. C. R. 

Candidaat-lid. 
J. P. van Walree, Vijverlaan 13, Velp (G.). (Voorgesteld door 

A. P. Bruil). 
Adresverandering. 

86. Th. L. J. Janssen wordt Velperbinnensingel 5, Arnhem. 
Verzoek. 

Het hoofd van de rondzendingen, mevrouw Schuurman, ver
zoekt bij toezending van girobiljetten, hierop s.v.p. het num
mer van de zending, waaruit zegels zijn aangekocht, te willen 
vermelden. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 25 April 1934, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
Op deze vergadering wedstrijd met de zegels van Argen

tinië, in te zenden bij mejuffrouw C. Becking, Tivolilaan 38, 
te Arnhem (retourporto bijvoegen) of ter vergadering in te 
leveren. Voor dezen wedstrijd zijn aardige geldprijsjes beschik
baar (zie Maandblad van Juli 1933). 

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

VERSLAG der ledenvergadering van Woensdag 28 Maart 
1934 (jaarvergadering), te Haarlem. 

Het jaarverslag van den secretaris, alsmede de notulen der 
vorige vergadering, worden goedgekeurd. De rekening en ver
antwoording van den penningmeester en de begrooting (beide 
bekendgemaakt door den voorzitter, den heer Robbers, wijl de 
penningmeester zelf, evenals de commissaris van toezicht, 
verhinderd was aanwezig te zijn) worden accoord bevonden. 
Op voorstel van de verificatie-commissie wordt den heer Mans 
décharge verleend, in dank voor het gevoerde beheer. 

Onder de ingekomen stukken bevindt zich het boekwerk van 
den heer Waller over de uitgifte 1852 van Nederland, dat in 
dank in de boekerij wordt opgenomen. 

De beeren Engelenberg, Trupp en Weijenbergh worden res-
pecievelijk als commissaris van toezicht, bibliothecaris en se
cretaris herkozen. 

Van de rondvraag wordt door meerdere aanwezigen gebruik
gemaakt, o. a. in verband met het 25-jarig bestaan van 
O. H. V. Z. in 1936. Naar aanleiding hiervan worden de leden 
reeds thans opgewekt schenkingen te zenden aan het bestuur 
in den vorm van zegels ter verloting en/of bedragen voor 
het jubelfonds 1936, of prijzen ter veiling ten bate van het 
jubelfonds 1936, of anderszins. 

De opbrengst van de vervolgens gehouden verkooping op 
Amerikaansche wijze van de humoristische teekening (zie 
vorig verslag) bedraagt ƒ4,05. 

Met de gebruikelijke verloting onder de aanwezigen werd 
ook deze jaarlijksche algemeene ledenvergadering besloten. 

H. W. 
Aangenomen als lid. 

30. O. R. A. Michelsen, Westerhoutstraat 4, Haarlem. 
Bedankt als lid. 

33. K. N. Korteweg, 's-Gravenhage. 
114. H. Marcus, Amsterdam. 

Afgevoerd (wegens onbekend adres). 
63. W. Keijser. 

Adreswijzigingen. 
7. S. Schagen, thans Oliefabriek Smit, Poelestraat 22, Gro

ningen. 
215. G. H. Proper, thans Voorduinstraat 18, Haarlem, N. 
174. J. Scholten, thans Vermeerstraat 18, Amersfoort. 
212. ir. W. L. Brocx, thans Gamerschestraat, Zaltbommel. 

77. J. F. Cramer jr., thans Kleverparkweg 156, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
P. Burghgraef, Bi'ederodestraat 24, Haarlem. (Voorgestel 

door C. B. Mans), 
mr. A. A. Bouman, Deurloostraat 54 I, Amsterdam, Z. (Voor 

gesteld door H. Rumpff). 
Vergadering. 

Vergadering op Vrijdag 27 April 1934, des avonds te ,'■ uur, 
in het gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, Haarlem. 

Op deze vergadering zal dr. Bölian uit Hilversum wa; 
schijnlijk aanwezig zijn met zijn collectie vervalschingea; bj 
verhindering van genoemden heer: algemeene verlotini;', be
noeming afgevaardigden en veiling (waarvoor kavelingen k 
te zenden uiterlijk 25 April a.s. aan den heer J. P. Jr. 
berg. Brouwersplein 25 rood, Haarlem), welke punten anderi 
in Mei a.s. behandeld zullen worden. 

PhilatelistenVereeniging „Groningen", te Groningen, 
Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen, 

KORT VERSLAG van de ledenvergadering op Dond: rdag 
29 Maart 1934, in restaurant Suisse, te Groningen. 

Te ruim half negen opent de voorzitter, de heer Kie man, 
deze vergadering, die in verband met het overlijden van il. M, 
de KoninginMoeder niet op den gebruikelijken 4en Mainidag 
werd gehouden. Aanwezig zijn 20 leden. Het verslag v;in d 
vorige vergadering wordt door den secretaris voorgelez' n en 
onveranderd goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken bt 'indt 
zich o. m. het juist verschenen werk: „De eerste postzegels 
van Nederland", door P. W. Waller, aangeboden doo het 
Nederlandsch Postmuseum te 'sGravenhage. Dit gesi hed 
wordt in dank aanvaard en voor de bibliotheek bestemc'. 

Bij de ballotage worden de candidaatleden, de hf̂ erei 
La Gro en mr. Schreuder, met algemeene stemmen aan
genomen. 

Na het afhandelen van het verdere huishoudelijke geiieelte 
houdt de heer dr. Wachters een bijzonder leerzame cai êrie 
over de zegels van Bosnië. Aan de hand van zijn zee'' 
specialiseerde verzameling bespreekt de inleider de verchil
lende emissies van dit bij de verzamelaars zoo geliefde g, bied. 
Namens de aanwezigen brengt de voorzitter den heer Wach
ters hartelijk dank voor deze lezing. 

Het officieele gedeelte van de vergadering wordt daarop 
gesloten; het meerendeel der leden blijft echter nog geruimen 
tijd bijeen. A. C. S. 

Nieuwe leden. 
109. M. Th. La Gro, Willemskade 40, Leeuwarden. 
179. mr. J. A. Schreuder, Mr. S. van Houtenlaan 38, Gro

ningen. 
Adresveranderingen. 

175. P. J. de Klerk wordt Noorderhaven 70a, Groningen
173. H. Geertsma wordt Peizerweg 26, Groningen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 23 April 1934, des avonds 

te 8.30 uur, in restaurant Suisse, Groningen. 

E R I C S M I T H , 
P . O . B O X e e i , - LUGAMO ( Z W I T S E R L A N D ) , 
LUCHTPOST ! — Alle ongebruikt. — Nummers Yvert 1934 
100 verschillende ƒ 3,-
Oostenrijk 1922, 4/9 * (6 waarden) - 1,25 
Idem 1925, 19 * (15 g. lila-bruin) - 0,18 
Griekenland 1927, 1/4 cpl. * (4 waarden) - O 
Italië 1930, Ferrucci cpl. * (3 waarden) - 1,68 
Tripolitania 1930, Ferrucci cpl. * (3 waarden) - 1,55 
Polen 1925, 1/9 cpl. * (9 waarden) - 0,55 
Argentinië 1931, „6 de Septiembre", cpl. * (5 waarden) - 5,-
Brazilië 1930, Zeppelin, cpl. * (9 waarden) Brazilië-

Europa en Brazilië-U.S.A.) - 41,-
Paraguay 1932, Zeppelin, cpl. * (5 waarden) - 3,-
Idem 1932, idem, opdruk Feliz Ano - 0,8S 
Nieuw-Caledonië 1932, Paris-Nouméa, cpl. * (2 wrdn.) -18,51 
Nieuw-Guinea 1932, derde uitgifte, cpl. * (14 waarden) -20 
Porto extra ƒ0,35 (tête-bèches!). Prijslijst franco op verzoek, 

(373) 
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Philatel.Vereeniging „ZuidLimburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 19 Maart 
1934, in de bovenzaal van Taverne Kutten, Vrijthof, 
Maastricht. 

Aanwezig 18 leden. De voorzitter is met kennisgeving af
wezig en opent de ondervoorzitter de vergadering met een 
liartelijk welkomstw^oord. Hij richt zich speciaal tot de heeren 
Burgers en Hack, die voor het eerst de vergadering bijwonen. 
De secretaris leest de notulen voor, die ongewijzigd worden 
"oedgekeurd. Daarna heeft ballotage plaats van de candidaat
ieden, de heeren Philippens, Mastenbroek en Maris, welke 
allon met algemeene stemmen worden aangenomen tot lid. 

Bij de ingekomen sukken is een dankbrief aan de Vereeni
ging van den heer en mevrouw Hermans voor het prachtige 
f iideau, geschonken bij gelegenheid van hun koperen huwelijks
fppst. Verder is ingekomen het boek: „De eerste postzegels 
^n Nederland, uitgifte 1852", door P. J. Waller, bestemd 

voor de bibliotheek. Er zijn geen punten meer te behandelen; 
Je gratisverloting heeft plaats en de aanwezigen blijven nog 
coruimen tijd gezellig bij elkaar. J. H 

Nieuwe leden. 
i Philippens jr., HouthemSt. Gerlach. 
r . Mastenbroek, Snouckstraat 4, Enkhuizen. 
' . Maris, St. Bernardusstraat, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 23 April 1934, vergadering; 
Maandag 7 Mei 1934, beurs; 

'!PS avonds te 8 uur, in de bovenzaal van Taverne Rutten, 
' rijthof, Maastricht. 

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

1ERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 23 Maart 
1934, in de zaal van den heer Van Weelde, Den Helder. 

Te 8>j uur opent de voorzitter, de heer Quant, met een 
■ ort woord de vergadering, welke, ondanks de uiterst belang
lijke agenda, slecht bezocht was. De voorzitter herinnert aan 
de tentoonstelling van 3 Maart, welke een succes is geweest 
en ons een winst van 6 nieuwe leden heeft gebracht, van wie 
de heeren Okkerse en Karsten aanwezig zijn. Ballotage wordt 
8'ehouden over de 6 candidaatleden, die met algemeene stem
men als lid worden aangenomen. De secretaris krijgt hierna 
gelegenheid tot voorlezing der notulen, welke onveranderd 
worden goedgekeurd. 

In dank werd aanvaard het werk van den heer P. W. Waller: 
.,De eerste postzegels van Nederland, uitgifte 1852". 

Een schrijven wordt behandeld van den heer Harbrink Nu
man, te Utrecht, die inlichtingen vraagt over den handelaar 
E., met wien enkele onzer leden minder aangename ervaringen 
hadden opgedaan. Uit de besprekingen blijkt, hoe moeilijk het 
is, fraude te bewijzen. De heer Harbrink Numan zal zoo uit
voerig mogeliik worden beantwoord. 

Nu komen in behandeling de voorstellen van den heer Wal
t̂ r̂, o. a. het verlagen der zaaihuur. De voorzitter merkt op, 
dat onze tegenwoordige zaalhouder op ons eerste verzoek zoo 
legemoetkomend is geweest, dat hij bereids de zaaihuur met 
ƒ 1 heeft verlaagd. Verschillende leden merken op, dat wij 
nog goedkooper terecht kunnen en stellen voor den tegen-
woordigen nog eens aan te schrijven voor verdere verlaging. 
De secretaris merkt op, dat het hem voorkomt, dat aan deze 
zaak toch ook een moreele zijde is. De zaaihuur is op ons 

eerste verzoek reeds met 25 % verlaagd; 10 jaar vergaderen 
wij reeds hier en steeds tot de grootste tevredenheid, en hij 
stelt voor te blijven waar wij zijn. Bij gehouden schriftelijke 
stemming blijkt, dat zijn uitgebracht 12 stemmen vóór, 4 tegen 
en 2 blanco, zoodat wij blijven waar wij zijn. Besloten wordt 
verder geen convocaties meer rond te zenden. Bij de bespre
king der vergoeding voor de afgevaardigden naar de Bonds
vergadering wordt voorgesteld, deze afhankelijk te stellen 
van de geldmiddelen; de posten werden te zwaar geacht voor 
de kas. De voorzitter merkt op, dat het afvaardigen elk jaar 
een punt van bespreking uitmaakt, zoodat dit later kan 
worden besproken. De heer Alderliefste stelt voor, in het ge
heel geen afgevaardigden te zenden. De secretaris merkt op, 
dat als wij lid zijn van den Bond, wij den moreelen plicht 
hebben, naar de algemeene vergadering een vertegenwoor
diger te zenden. De heer Walter merkt op, dat hij niet tegen 
een afvaardiging is, maar hij wil dit afhankelijk stellen van 
den stand der kas. De secretaris merkt op, dat daarmede elk 
jaar rekening is gehouden. In dezen geest wordt besloten. 
Bij het voorstel tot afschaffing der voorjaarsverloting en ver
laging der contributie deelt de voorzitter mede, dat het be
stuur dit punt ernstig heeft bezien en tot de slotsom is ge
komen, dat deze vergadering de bevoegdheid mist een zoo 
verstrekkend besluit te nemen. De meening van het bestuur 
is, dat hierover een referendum moet worden gehouden door 
alle leden. Na een lange bespreking wordt het voorstel van 
het bestuur tot het houden van een referendum aangenomen, 
evenals het voorstel om voor de October-verloting het inleg-
geld te brengen van ƒ 0,50 op ƒ 0,75. 

Er worden vervolgens nog enkele prijzen verloot ten bate 
van de kas, waarna te 11 uur sluiting. J. G. J. P. 

Nieuwe leden. 
F. Stam, Ie officier a/b 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 45, Den Helder. 
J. C. Okkerse, Van Speijkstraat 42, Den Helder. 

Bedankt. 
P. Dijkstra. 

Adresveranderingen. 
P. van Koijek wordt Bassingracht 9, Den Helder. 
A. Hoogkamer wordt Officier M.S.D. 2e kl.. Dep. van Marine, 

Batavia. 
C. van Leijden wordt Damrak 88, Amsterdam, C. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 27 April 1934, in de zaal van den 

heer Van Weelde, Den Helder. 

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

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

Om half negen opent de voorzitter met een kort woord van 
welkom de vergadering. De secretaris leest de notulen voor, 
welke worden goedgekeurd. Voor de bibliotheek werd in dank 
ontvangen „De eerste postzegels van Nederland" door P. W. 
Waller. Het candidaat-lid wordt met algemeene stemmen als 
lid aangenomen. Bij de rondvraag komt de tentoonstelling ter 
sprake. De aanwezigen zeggen bijna zonder uitzondering hun 
medewerking toe. Ons vereenigingslokaal komt het meest in 
aanmerking, indien de ruimte groot genoeg is. 

Bij den wedstrijd over het kroningszegel krijgt de heer 
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Bloemen met 29 punten den len prijs. Nadat de maandelijksche 
verloting heeft plaats gehad, wordt de vergadering gesloten. 

P. S. 
Nieuw lid. 

H. J. Lemmens, Kloosterweg 18, Heerlen. 
Candidaat-lid. 

S. Visser, Haansberg 195, Rumpen-Brunssum. 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 30 April 1934, des avonds te 8 uur, 
in hotel Du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

Wedstrijd over zegel Nederland nr. 47, 1 gld., bruin en 
olijfgroen. 

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

Mededeeling. 
Van den heer Th. B. M. Engelkamp, te Amsterdam, ont

vingen wij onder dankzegging een aantal keurige series post
zegels ten geschenke, als tegenprestatie voor den gratis ver
leenden stand op de gehouden tentoonstelling. Ten einde elk 
lid in de gelegenheid te stellen hiervan iets te bekomen, zullen 
deze series in de April-vergadering worden verloot ten bate 
van de kas, terwijl deze zullen worden aangevuld met meer
dere prijzen, zoodat het een verloting zonder nieten wordt. 
Een en ander zal op de convocatie nader worden toegelicht. 

H. S. 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 26 April 1934, des avonds te 
8'/, uur, in café „De Pool", Groote Markt, Groningen. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secr.: A. H. -J. SCHOUTEN, Binderschestraat 24, Helmond. 

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

Het nieuwe lid J. Brouwers werd van harte welkom ge-
heeten. Onder de verschillende ingekomen stukken was er 
vooral een, dat zeer welkom was, n.l. de uitgifte van het 
Nederlandsch Postmuseum over de eerste postzegels van Ne
derland, uitgifte 1852, door P. W. Waller, welk boekwerk 
onder de leden zal circuleeren. 

In de vacature van secretaris-penningmeester, ontstaan 
door overplaatsing van den heer C. M. Hilgerdenaar, werd 
gekozen de heer A. H. J. Schouten. 

Bij den gehouden ondei'lingen wedstrijd in postzegels wer
den de prijzen als volgt toegewezen: 1. J. M. H. Merkx; 
2. H. J. M. Teunissen, Gemert; 3. Van Hoof. De volgende 
wedstrijd (in het najaar) zal gehouden worden over Belgische 
zegels. Over welke zegels, zal echter pas even vóór den wed
strijd op de vergadering worden bekend gemaakt door de 
jury. De leden kunnen dus gev/oon het album of losse bladen 
inleveren. 

Bij de gratis verloting waren de gelukkigen: 1. Merkx, 
2. Schouten, 3. Van Schijndel, 4. Theunissen, 5. J. Brouwers. 
De verloting is gehouden volgens de presentielijst; ook die 
leden, die de vergadering vroeger hebben verlaten, hebben 
aan de verloting deelgenomen. 

Voor de sluiting sprak de voorzitter een kort dankwoord 
tot den scheidenden secretaris-penningmeester, waarna te 
11 uur sluiting. A. H. J. S. 

Nieuw lid. 
J. A. Brouwers, Hulsboschstraat 8, Helmond. 

Adresverandering secretariaat. 
A. H. J. Schouten, Binderschestraat 24, Helmond. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 30 April 1934, des avonds 

te 8 uur, in restaurant „De Beurs", Helmond. 

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

KORT VERSLAG van de jaarvergadering, gehouden op Zon
dag 25 Maart 1934, in hotel Riche, Rijksweg, Lutterade. 

Opening door den voorzitter. Deze geeft over het aige-
loopen vereenigingsjaar een kort verslag, enkele feiten en 
gebeurtenissen in dat jaar memoreerende. Hij brengt ver('er 
ter kennis, dat een bestuurslid af moet treden ieder jaar, zoo-
als dat reglementair is vastgesteld. Het afgetreden lid woidt 
herkozen, zoodat het bestuur onveranderd blijft. Hierna 
brengt de kascommissie, in de vorige vergadering benoemd, 
verslag uit. Thans neemt de penningmeester het woord en 
geeft een overzicht van de financieele acties der Vereeniging 
over het afgeloopen jaar. Na voorlezing der notulen, weike 
worden aangehouden, wordt begonnen met de jaarlij ksche 
groote gratis-verloting. Het hiervoor uitgetrokken bediag 
was op gelijk peil kunnen gehouden worden van het afgeloop-^n 
jaar. De prijzen, welke gewonnen werden door de diveise 
leden, vielen derhalve zeer in den smaak. De verloting ach* er 
den rug zijnde, bleven de meeste leden nog geruimen tijd jje-
.zellig bij elkaar, den tijd doorbrengende met verlotingen .ip 
kleinere schaal uit te zetten, zoodat, toen de voorzitter '!e 
vergadering sloot, allen wel voldaan huiswaarts keerden. 

Enkele nog te behandelen punten werden wegens de vi r-
loting uitgesteld tot de volgende vergadering. P. ''}. 

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

Mededeelingen. 
Supplementen Inapress luchtpostcatalogus. Alle leden oi t-

vangen per gelijke post een proefnummer van de „Revue phila-
télique de France", welke de supplementen van den Inapress 
luchtpostcatalogus elke maand publiceert. De abonnements
prijs voor leden is sterk gereduceerd tot ƒ 0,75 per jaar. Zij, 
die zich op dit orgaan wenschen te abonneeren, gelieven zi h 
op te geven aan het secretariaat. 

Rakettenpost. Gerhard Zucker heeft op 28 Januari 1934 e-n 
buitengewoon goed geslaagde rakettenvlucht georganisee-d 
van Thai naar de Hexentanzplatz, de grootste afstand ooit 
door een raket afgelegd. Van deze vlucht bestaat eenige po^t, 
gefrankeerd met S'A mark. Deze post is aan het secretariaat 
verkrijgbaar ä ƒ 2,15 per brief. 

Oesterreich Flugpostkatalog. De 3e uitgave van dezen cata
logus, waarin o.a. ook de bekende rakettcnvluchten zijn op
genomen onder de rubriek „Für die Entwicklung der Luft-
postbeförderung wichtige Flüge", is verschenen. Prijs 4 schil
ling. Te bestellen aan het secretariaat a ƒ 1,10 franco. 

Zeppelin- en katapultvluchten. Voor deze vluchten is een 
speciale circulaire verschenen, welke aan belangstellende leden 
gaarne wordt toegezonden. 

Nieuw lid. 
H. van den Berg, Amsterdam. 

Afgevoerd wegens wanbetaling. 
A. J. Vos, Delft, n 
B. van de Werke, Rotterdam. 
*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

POSTZEGELHANDEL „HET CENTRUM" 
NIEUWSTRAAT 8 — ROTTERDAM. 

Heeren Philatelisten, heeft U al kennis gemaakt met onze 
populaire zichtzendingen? Wij leveren alles volgens manco-
lijst! 

Gelegenheidsaanbieding. 
Nederland 1852, 15 cent ƒ 4,25 
Nederland 1864, 15 cent - 4,25 
Estland nr. 14a, kopstaand middenstuk (Yv. fr. 600) - 10,— 
(zeer zeldzaam op briefstukie!). 

Ook worden door ons orders voor veilingen aangenomen. 
(432) 
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Machine 386 II. 
Ook het Icantoor te Groningen kwam met een nieuw type 

voor den dag: thans staat links de tekst Adresseer met 
Adressograph, Frankeer met Francotyp. 

Machine 391 XIIL 
Sinds 9 Maart stempelt de firma B. Henr. Lampe te Sneek 

nu en dan wederom met een nieuw cliché tusschen datum- en 
waardestempel en wel: Lampe's winkel- / bedrijf / Sneek, 
daaronder een stilleven van handdoeken, beddelakens enz. met 
op één daarvan het opschrift: MANUFACTUREN / JAPON-
STOFFEN / BEDDEN-DEKENS. 

Machine 400. 
Model 04, sedert 24 Januari in gebruik bij de Bank of 

London Ltd. te Amsterdam-C. Tusschen de stempels in een 
ruit: B. o. L. 

Machine. 437. 
Model C3B, sedert 9 Maart in gebruik bij de N.V. Lankhorst 

Touwfabrieken te Sneek. Tusschen de stempels: NV LANK
HORST / (Afb. touwkluwen) / TOUWFABRIEKEN. Links 
eon afbeelding van een visch in een net met onderschrift: 
/\lle soorten / netten. 

Machine 473. 
Model C4, in gebruik bij den Ned. R. K. Landarbeidersbond 

Si. Deusdedit te Haarlem. Tusschen de stempels een recht
hoek met in de vier hoeken: R.K.L.B. en in het midden St. D.D. 

Machine 506. 
Model C3B, in gebruik bij de firma Erik Schaaper Radio 

U Hilversum. Tusschen de stempels in ovaal een groote S, 
>̂ aaroverheen Schaaper, links een afbeelding van een of 
aiiJer busvormig i'adio-apparaat. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 43 III. 
De firma Blom & Van der Aa te Batavia verving het A-Z-

mannetje in haar machine'door een nieuw cirkelvormig cliché, 
waarin een geharnast middeleeuwsch ridder met op zijn schild 
JK-t woord POLIS en als bijschrift BLOM & VAN DER AA / 
A.<SURANTIEN. 

BUITENLAND. 
Ethiopië. 
Zelfs tot dit land in het hartje van Afrika zijn de frankeer

machines reeds doorgedrongen! De „Bank of Ethiopia" ge-
bi-uikt sedert enkele maanden een Engelsche Neopost-machine, 
Vï'aarvan de aardige waardecliché's denzelfden leeuw met op
geheven voorpoot vertoonen als ook op de eerste postzegels 
\an dat land voorkomen. 

Frankrijk. 
In dit land wordt, voorloopig uitsluitend voor binnen-

landsche brieven, een nieuwe vorm van baarfrankeering voor 
aangeteekende stukken beproefd. De Philatelisten-Zeitung te 
Gosznitz weet hieromtrent te melden, dat vier kleinere post
kantoren te Parijs Fransche Francotyp-machines ontvangen 
hebben, waarmede op de aangeteekende stukken tegelijk het 
frankeerbedrag en een doorloopend genummerd stempel ter 
vervanging van het aanteekenstrookje, tezamen afgedrukt op 
gele strookjes, worden aangebracht, waartoe de afzender dan 
slechts het portobedrag behoeft te storten. Deze machines zijn 
genummerd C.ROl, C.R02, C.00R3 en C.00R4. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN APRIL 1894). 
C e y l o n . — In een te Colombo verschijnende courant leest 

men het volgende decreet: „De staatssecretaris heeft een 
bevel uitgevaardigd volgens hetwelk voortaan in Ceylon geen 
postzegels meer met overdrukken mogen worden voorzien en 
dat, wanneer de noodzakelijkheid hiertoe zich nochtans mocht 
voordoen, de beambte door wiens nalatigheid zulks veroor
zaakt is, onmiddellijk gestraft zal worden." 

Wjj vernemen verder dat de handelingen van een zeker 
ambtenaai', die met deze aangelegenheid in vei'band staan, 

binnenkort aan een nauwkeurig onderzoek zullen worden 
onderworpen. 

O o s t - I n d i ë ( N e d e r l . ) . — De heer Streif f, Directeur 
van het Postkantoor te Buitenzorg, deelde ons bereidwillig 
mede — onder toezending van exemplaren — dat het 10 et. 
zegel, bruin, der uitgifte 1869, in November j.1. met een fout-
druk werd ontdekt. Evenals bij de foutdruk 12 K c. is ook bij 
het 10 et. zegel de C van Cent gebroken en heeft derhalve 
dezen vorm: C. De eerste dezer foutdrukken was afkomstig 
van het postkantoor te Demak; te Soekaboemi — waar onze 
correspondent zich toen bevond — kwam de foutdruk in de 
vellen van 10 et. niet voor. Te Buitenzorg ontdekte hij in een 
pakket van 50 vellen, in Juli j.1. door het hoofdbureau ver
strekt, één foutdruk op elk vel van 200 zegels en wel in de 
eerste rij onderaan, van links het zesde zegel. Bij de later 
verstrekte 10 et. zegels kwam deze foutdruk niet meer voor 
en zijn tot hier toe slechts een 60-tal exemplaren gevonden. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

A. Huart f L. van Essen. 
Op 1 Mei 1934 zal de Nederlandsche Vereeniging van Post

zegelverzamelaars haar 50-jarig bestaan herdenken, en hoewel 
reeds bij haar zilveren jubileum en ook bij haar 40-jarig be
staan een historisch overzicht in het tijdschrift werd gegeven, 
is het waarschijnlijk voor tal van leden wel interessant om 
opnieuw het een en ander omtrent onze Vereeniging vanaf 
haar oprichting te kunnen lezen. 

De oude tijdschriften toch zijn behalve in de bibliotheek 
slechts bij enkele leden aanwezig en elk jaar werd de naam
lijst onzer leden gewijzigd. Wij toch tellen onder onze leden 
tal van oudere en vergevorderde verzamelaars, en als wij 
terugzien op het jaar 1924, waarin wij met een schitterende 
internationale tentoonstelling het 40-jarig bestaan herdachten, 
dan moeten wij helaas constateeren, dat vele vooraanstaande 
Philatelisten ons nadien zijn ontvallen: noemen wij slechts de 
verzamelaars Warren en Manus en onze bestuursleden Van 
Dam, Van der Schooren en Robert. Hun plaatsen werden 
echter ingenomen door jongere verzamelaars, nieuwe krachten 
en leden, die in de toekomst Philatelisten van naam zullen 
leveren. 

Voor deze jongere leden is dan ook dit nieuwe historische 
overzicht hoofdzakelijk bedoeld. 

Het was de heer Armandus Eduardus Josephus Huart, die 
den stoot gaf tot het stichten op 1 Mei 1884 van de „Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars" te Amsterdam, welke na 
de statutenwijziging van 26 December 1885 den naam draagt 
van „Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars" 

Reeds enkele maanden na de oprichting werd besloten tot 
het uitgeven van een tijdschrift en verscheen kort daarna de 
eerste aflevering van het Nederlandsch Tijdschrift voor Post-
zegelkunde, eerst als afdrukken van het handschrift van den 
heer Huart, maar vanaf 1 Januari 1885 in druk; het aantal 
leden bedroeg toen slechts 50. 

Dat de oprichters zich met hart en ziel aan hun vereeniging 
gaven bewijst wel, dat reeds op 8 Maart 1885 een eerste post-
zegeltentoonselling te Amsterdam werd gehouden, welke in de 
dagbladen met zooveel lof werd besproken, dat op verzoek 
van publiek en pers de ingezonden zegels en collecties veertien 
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dagen later opnieuw voor het publiek te bezichtigen waren. 
Het ledental steeg regelmatig en was dit na één jaar 81, na 
twee jaar 131 en bij de viering van het eerste lustrum was 
het reeds tot 265 aangegroeid, hetgeen voor dien tijd een res
pectabel aantal genoemd mag worden. Reeds bij de oprichting 
was besloten tot het aanleggen van een bibliotheek, tot het 
instellen van een leescirkel en van een afdeeling „verkoop". 
In het tweede jaar werd voor deze afdeeling een keurings
commissie gevormd, bestaande uit bevoegde kenners, die voor 
de leden „kosteloos" de zegels keurden. Verschillende leden 
van dit oogenblik zullen wellicht zeggen: dat was een prach
tige instelling; maar laten zij bedenken hoe klein het aantal 
uitgegeven zegels toen was in verhouding tot nu en wie onzer 
is in staat een oordeel te geven over de zegels der geheele 
wereld. 

In 1887 werd het nu nog bestaande falsificatenalbum aan
gelegd en in 1888 verscheen het eerste jaarboekje der ver-
eeniging. In 1892 werd besloten tot het voegen van de „Ver
trouwelijke Mededeelingen" bij het tijdschrift. Onder deze 
rubriek werden opgenomen de namen der candidaatleden, 
adresveranderingen, afdeelingsverslagen, data van vergade
ringen, enz., enz. In diverse plaatsen waren toen reeds af-
deelingen opgericht met het doel het contact tusschen de leden 
te bevorderen, propaganda te maken voor de vereeniging, 
gelegenheid te geven voor het toonen van collecties en tot 
het rullen van zegels. 

Toentertijd had men andere opvattingen dan nu; vele ver
zamelaars wilden hun doubletten wel ruilen, niet verkoopen; 
in r u i 1 boekjes werden de zegels ingezonden; in oude ge
gevens lezen wij, dat in het eerste jaar 2140 zegels door de 
leden werden geruild. Later, toen het verzamelen meer ont
wikkeld werd en men ging begrijpen, dat voor een mooie col
lectie met het aantal, maar de kwaliteit der zegels hoofdzaak 
is, kwam het ruilverkeer, waarbij men ten slotte maar iets 
moest accepteeren, in het gedrang. In vele oude collecties 
vindt men nog vaak dunne en beschadigde zegels, zwaar ge
stempelde of vuile exemplaren. Aan de oprichters en aan de 
voormannen uit de eerste jaren van onze vereeniging danken 
wü, dat zij het verzamelen in zuiverder banen hebben geleid, 
waardoor later teleurstellingen werden voorkomen. 

Het ruilsysteem in de vereeniging werd langzamerhand 
geheel door de afdeeling „verkoop" vervangen, en deze af
deeling kwam in latere jaren tot grooten bloei. Omzetten van 
ƒ 25000 tot ƒ 30000, zelfs tot ƒ 34000 per jaar kwamen meer
malen voor; de laatste jaren heeft de algemeene wereldmalaise 
natuurlijk grooten invloed op onze omzetten gehad, want be
zuiniging op liefhebberijen komt wel het eerst in aanmerking. 

Naast het ruilverkeer werd in 1892 de afdeeling „aankoop" 
in het leven geroepen, waarvan de heer D. E. Schreuders de 
leiding nam en reeds m het eerste jaar werden 2634 zegels en 
234 kaarten enz. aan de leden geleverd. Deze afdeeling, in 
latere jaren beheerd door den heer Robert, heeft steeds een 
wisselend verloop gehad. Vóór den oorlog nog vrij belangrijk, 
is in de oorlogsjaren het aantal deelnemers zeer verminderd, 
daar het internationaal briefverkeer toen moeilijk was en aan 
groote stagnaties onderhevig; bestelde zegels werden niet ge
leverd en de telkens veranderende waarde der buitenlandäche 
valuta's maakte het beheer dezer afdeeling uiterst moeilijk. 
Bij den dood van den heer Robert waren nog slechts enkele 
deelnemers over, en waar verschillende handelaren thans bij 
abonnement nieuwe uitgiften leveren met slechts weinig op
slag boven normaal, is deze afdeeling vrijwel overbodig ge
worden en kan geen voordeel aan deelnemers opleveren. Een 
poging om haar opnieuw in te stellen had dan ook geen succes. 

In het begin van haar bestaan heeft onze vereeniging een 
eigen verzameling bezeten, samengesteld uit schenkingen 
van leden, doch helaas heeft men ook tijden smekend van minder 
gunstige financieele omstandigheden en in 1899 was het be
stuur dan ook verplicht de collectie wegens geldgebrek t? 
verkoopen. Gelukkig waren de inkomsten in latere jaren weer 
beter, zoodat thans de vereeniging over een reservekapitaal 
beschikt, voldoende om ook slechtere jaren door te komen. 

In de eerste jaren van het bestaan der vereeniging werd 
een album aangelegd met de portretten der leden; bij het 
grooter worden van het ledental kon die collectie niet worden 
bijgehouden. Waar dit album gebleven is, heeft men niet 
kunnen nagaan. 

H. F. W. Becking. J. Goossen C.zii. 

De leden, die het eerste bestuur der vereeniging vormc n, 
zijn alle overleden, doch wü hebben het voorrecht nog < n 
tweetal der oprichters in ons midden te hebben, n.l. de ee e-
leden luitenant-generaal H. F. W. Becking te,'s-Gravenh; e 
en J. Goossen C.zn. te Amsterdam; de eerste was van 1900-1' 12 
voorzitter der vereeniging, trad vaak op als jurylid bij pc t-
zegeltentoonstellingen en staat nog bekend als een gi i ot 
kenner van zegels der oudere emissies en in het bijzonder \an 
Nederlandsche en koloniale zegels. De laatste was plm. IS-90 
als bibliothecaris in het hoofdbestuur opgenomen; sedert Je 
oprichting van de afdeeling Amsterdam lid dier afdeeling ™ 
jarenlang een trouw bezoeker der afdeelingsbijeenkomsti n. 
Op de laatste jaarvergadering te Amsterdam mochten wij h 'm 
ondanks zijn hoogen leeftijd onder de aanwezigen begroet ii. 

Reeds in 1888 werd getracht in Ned.-Indië belangstell i ig 
voor onze vereeniging te wekken; er werd toen een afdeel 'ig 
Semarang opgericht. Deze poging heeft destijds niet v el 
succes gehad; wel telde de vereeniging in den loop der jaien 
een langzaam stijgend aantal Indische leden, doch de groote 
uitbreiding van dit aantal vond eerst plaats na het optreden 
van ons tegenwoordig eerelid dr. H. W. Borel, die met groolen 
ijver propaganda maakte en tevens de leider der rondzendingen 
op Java was en door de keurige verzorging dezer afdeeling 
steeds meer belangstelling wist te verkrijgen. Dr. Borel, die 
later naar Europa kwam en zich te Lugano vestigde, kee de 
na eenige jaren naar Java terug en onmiddellijk toonde hij 
weer zijn liefde voor onze vereeniging, door belangstelling 
voor haar te wekken; het ledental neemt regelmatig toe en 
de resultaten van de afdeeling „veikoop" toonen een stijgende 
lijn. Een woord van waardeering voor dr. Borel is hier zeker 
op zijn plaats, terwijl wij hopen, dat hij nog lang onze be
langen in Indié zal kunnen behartigen. 

In het begin van dit overzicht wordt vermeld, dat in liet 
eerste jaar van het bestaan der vereeniging reeds een post
zegeltentoonstelling werd georganiseerd, welke buitengewoon 
veel succes had. In 1889 wei'd een internationale tentoonstel
ling gehouden te Amsterdam en in 1901 een dergelijke tf 
's-Gravenhage, waarop 42 buitenlandsche inzendingen kwamen. 
Vele leden zullen zich de schitterende tentoonstelling her
inneren, die te 's-Gravenhage werd gehouden in 1924, bij ge
legenheid van het 40-jarig bestaan der vereeniging, waar 
buitengewone zeldzaamheden waren te bewonderen; noemen 
wij slechts de 9 kr. groen van Baden op brief, ingezonden 
door het postmuseum te Berlijn, en de Mauritiuszegels van 
ons lid, den heer Manus. De vereeniging zelf stelde toen ten 
toon de in haar bezit zijnde één deel collectie Nieuw-Zuid-
Wales. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling werd door 
het Rijk een drietal speciale zegels uitgegeven, op deze ten
toonstelling verkrijgbaar op vertoon van entreebiljet. 

Het bestuur, dat in functie was bij het 40-jarig jubileum, 
heeft groote verandering ondergaan; slechts twee leden zijn 
gebleven. Helaas ontvielen ons drie door den dood, allereei-st 
onze ijverige secretaris dr. A. van Dam; de keurige wijze, 
waarop hij het veeleischende werk van het secretariaat ver
zorgde, blijft bij ons in dankbare herinnering. Het was daarna 
in December 1931, dat onze voorzitter de heer G. V. van der 
Schooren, die sedert November 1912 deze functie bekleedde, 
ten grave werd gedragen. Onder zijn leiding heeft de ver
eeniging een tijdperk van grooten bloei doorgemaakt; hij 
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ei stond het de vergaderingen op rustige, welwillende wijze 
e leiden, waardoor men bij kleine meeningsverschillen spoedig 
ot onderlinge waardeering kwam. In dit tijdperk werd de 
ereeniging ook financieel sterk en ongetwijfeld hebben we 
em zeer veel te danken. Ook trad de heer Van der Schooren 
ele malen bü tentoonstellingen in het buitenland op als jury
id en als vertegenwoordiger der Nederlandsche verzamelaars. 

Kort na zijn heengaan overleed 
ook de heer Robert, op zeer hoo
gen leeftijd; wat deze in den loop 
van ettelijke jaren voor de Ver
eeniging heeft gedaan is wel 
buitengewoon veel. Hü was jaren 
lang hoofdredacteur van ons tijd
schrift en men mag wel zeggen. 
Jat hü daarvoor al zijn tüd gaf 
en nu moge zijn schrijftrant wel 
eens eigenaardig zijn geweest, het 
werk, dat hü voor „zün" tüdschrift 
deed, was veel, ja, zeer veel, zün 
kennis van postzegels groot, en het 
tüdschrift, waarvan hü in Juni 
1894 als hoofdredacteur optrad, 
werd onder zün leiding één der 
vüf hoogststaande philatelistische 
organen der wereld. 

De heeren mr. Bonn en Costerus namen ontslag als bestuurs
la, f'e heer Bonn, die zoo uitnemend werk gedaan heeft voor 
iet ^ elslagen van de tentoonstelling in 1924, heeft zün 
lo&tzegelcollectie gelikwideerd en nam daarna ontslag als 

J. B. Robert f 

''erkleinde reproductie van den omslag van het eerste nummer 
van het Nederlandsch Tüdschrift voor Postzegelkunde. 

bestuurslid, maar werd benoemd tot eerelid als erkenning 
voor zyn verdiensteHjk werk. De heer Costerus, nog steeds 
Üverig philatelist, is thans voorzitter van den Nederlandschen 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars en blyft 
in nauwe relatie met onze vereeniging. 

Na het overHjden van de heeren Van der Schooren en Ro
bert besloot de algemeene vergadering om het bestuur tijde
Hjk, met het oog op de tüdsomstandigheden, niet aan te vullen, 
zoodat dit thans uit 5 leden bestaat, n.1. de heeren L. van 
Essen, voorzitter, H. J. Boeken J.zn., vicevoorzitter, J. H. 
Albrecht, secretaris, Th. H. Klinkhamer, penningmeester, A. S. 
Doorman, bibliothecaris. Onder krachtige leiding van den heer 
Van Essen gaat dit bestuur met vertrouwen de toekomst 
tegemoet. 

Van de leden die heengingen, noemen wü den heer Warren, 
die, hoewel Engelschman, zooveel liefde toonde voor de Neder
landsche emissies, veel onderzocht op dit gebied en daarover 
heeft geschreven, en voorts den heer Manus, die waarschün
lük wel de Nederlander was met de meest uitgebreide en kost
baarste verzameling, die onlangs in Engeland werd geveild 
en over welke veilingen in de dagbladen werd geschreven. 

Nu, ter gelegenheid van het gouden feest der vereeniging, 
zal wederom een postzegeltentoonstelling georganiseerd wor
den. Hoe zeer wü gewenscht hadden, dat dit een internationale 
tentoonstelling zou zün, meenen wü, dat de tüdsomstandig
heden over de geheele wereld dit niet toelaten. Wü hopen en 
vertrouwen echter, dat onze in September te houden Natio
nale Tentoonstelling er een zal wezen met hoogst interessante 
inzendingen, zoodat de belangstelling voor het getoonde groot 
zal worden. 

Moge de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzame
laars bHjven bloeien en met vertrouwen haar eeuwfeest te
gemoet gaan en steeds bHjven „de" vereeniging voor de voor
aanstaande verzamelaars. 

JP 
an ojzze Y^zerö 

■^"b. 
^öt/UU^iXnSiVTjhauvvvZ. . 

Xo^CkK^ AecßyQ<fin.eeiid dat T^e/yftayL^ ta:cc?c 

'^iycljchri/i Lroor/^oj'/!:z,ecfelA:imde /zet iic?zó 

•2y Steelt tl o'eeiveprcccA^^victoccoi^j 77x<xar 
TildDie bankjes moorden sirooJive^i, C?i., hoe een' 
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Verkleinde reproductie van het eerste blad van het 
eerste nummer. 
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DE ZEGELS VAN HET PERMANENTE HOF 
VAN INTERNATIONALE JUSTITIE. 

Aan het zeer belangrijke betoog van den heer Van Ledden 
Hulsebosch op blz. 51 en 52 van de Maart-aflevering van dit 
jaar, kan ik nog toevoegen, dat de twijfel omtrent de juiste 
volgorde van achtereenvolgende opdrukken op zegels enz. 
(zooals in het onderhavige geval met een goudkleurigen op--» 
druk en een afdruk van den dagteekeningstempel) eveneens > 
bestaat bij de briefkaarten met opdruk A.B.C.D. (1916-1921). 

Beziet men b.v. briefkaart nr. 120 II, catalogus Ascher 
(121 II volgens catalogus Zwolle) met opdruk A.B.C., en nr. 
153 I, catalogi Ascher en Zwolle, met opdruk A.B.D., dan 
schijnt de volgorde van de opdrukken te zijn B.C.A. bij eerst
genoemde kaart, en B.D.A. bij de tweede. 

Het betreft hier opdrukken van verschillende kleur, dat wil 
dus zeggen, dat drukinkt van zeer verschillende samenstelling 
is gebezigd. Het verschijnsel wordt daardoor verklaard, dat 
niet elke soort inkt de kleur aanneemt van den daaroverheen 
gedrukten inkt, dus dien inkt als het ware afstoot; men zegt 
dan dat de inkt „ketst", een zeer bekend verschijnsel in de 
typografie. 

Opmerkelijk is het wel, dat die twijfelachtige volgorde door 
de verzamelaars van briefkaarten nimmer is opgemerkt, al
thans nimmer is kenbaar gemaakt; alleen de heer Haan, 
oud-notaris te Unnond (L.), schreef mjj ongeveer een half 
jaar geleden erover, waarna ik hem vorenstaande toelichting 
gaf. 

Bovengenoemde 2 briefkaarten heb ik aan het archief van 
het Maandblad afgestaan, waardoor men bij eventueel later 
voorkomende meeningsverschillen vergelijkingsobjecten heeft. 

Haarlem, Maart 1934. J. C. PULL, 
oud-controleur P. en T. 

WENKEN EN WETENSWAARDIGHEDEN 
VOOR DEN VERZAMELAAR. 

Een woord vooraf. 
Toen het gedenkboek werd opgezet, zat daarbij de leidende 

gedachte voor den verzamelaars een werk te verschaffen, dat 
niet alleen voldeed aan hooge technische eischen, doch waar
van de inhoud bestond uit bijdragen, die tot dusverre nimmer 
waren gepubliceerd, of, vormden zij reeds vroeger een onder
werp van bespreking, in dit werk uitvoeriger in beschouwing 
werden genomen. Het terrein, dat de hedendaagsche philatelic 
bestrijkt, is echter zóó uitgebreid, dat een groote beperking 
bij de te behandelen stof moest worden opgelegd. Dit was 
evenwel geen beletsel om een werk te brengen, dat bijna 450 
groot-formaat pagina's telt en dat tot dusverre én door zijn 
inhoud én door de technische verzorging door geen enkel 
andere soortgelijke uitgave is geëvenaard. Met gepasten trots 
kan dan ook worden verklaard, dat wat het kleine Nederland 
hier tot stand bracht, baanbrekend werk was. De talrijke be
wijzen van instemming en waardeering van de beste binnen-
en buitenlandsche deskundigen hebben een en ander afdoende 
bewezen. 

Toch reikte de wensch van de redactie van het Maandblai 
verder dan wat tot uiting kwam in „Postzegelkunde en Post 
wezen", het gedenkboek in 1932-1933 verschenen. Op alli 
vragen kon dit werk geen antwoord geven, om de hierbova 
reeds uiteengezette redenen. Maar toch trof de redactie ii 
den korten tijd na de verschijning van bedoeld boekweik tot 
op heden, de noodige maatregelen om de verzamelaars, onder 
wie de beginnelingen, een aanvulling te brengen op wat n 
genoemd boek noodgedwongen slechts even kon worder. aan
geroerd, om hun te geven een zeer uitvoerig overzicht ovei 
alles, dat samengevat kan worden onder één benaming: is 
postzegelkunde. Wenken voor de verzamelaars, druktechniek, 
muntstelsels, kleuren, hulpmiddelen voor den verzamelaar, een 
woordenlijst in 4 talen, aardrijkskundige toelichtingen, 'ucht-
post, persoonsbeschrijvingen, enz. enz., dit alles hoopt de 
redactie in een ononderbroken serie van artikelen den 'ezerj 
van het Maandblad thans te brengen. 

De belangstellenden zullen goed doen deze artikelen-reeks 
zorgvuldig te bewaren, waardoor zij na beëindiging da irvai 
in het bezit zullen zijn van een werk, dat raad weet t( ver-
schaffen in tal van gevallen. 

Waar de philatelie de geheele wereld omyat, zal het "ersti 
deel van deze serie artikelen van min of meer algerr^enei 
aard zijn, waardoor zij hun nut kunnen hebben voor alL- ver 
zamelaars, ongeacht den omvang hunner collectie. Ii' eei 
tweede deel zullen verschillende wetenswaardigheden wjrdei 
gegeven, die van bijzonder belang zullen zijn voor den meei 
gevorderden verzamelaar en specialist van de Nederlandsclil 
en koloniale zegels. 

En hiermede bevelen wij deze artikelen in de belangst l̂linj 
onzer lezers aan. 

Het ontstaan der postzegels. 
I. 

Alvorens ons met de eigenlijke philatelie te gaan bezig 
houden, dienen we het geboorteceel te lichten van het 'lietig 
frankeermerk, dat in honderdlei vorm en kleur de belang
stelling der postzegelverzamelaars gaande houdt. Wij spi mgen 
daarbij den tijd over, dat de frankeering der poststukken oj 
andere wijze geschiedde dan wij thans als vanzelfspr-^keni 
aanvaarden. Toch komen wij in een ander hoofdstuk )p dt 
oude baarfrankeering terug, bij de behandeling der post
stempels. 

Het zoogenaamde „grijs verleden" levert, wat de post"egels 
betreft, niets op. Wel meent men, dat de Chineezen, die reeds 
in de vroegste eeuwen een geregelden postdienst kenden, al 
verschilde die dan ook hemelsbreed met wat wij hieronder 
thans verstaan, voor de frankeering der brieven een soort 
kwitantie-strookjes benutten, verschillend in vorm en kleur. 
Men onderscheidde brieven, waarvoor het port was betaald en 
die, waarop kosten vielen, doch hoe verder deze aangelegen
heid geregeld was is in den loop der eeuwen verloren gegaan. 
Als prototype van een antiek postwezen wordt wel een.s aan
gehaald de „cursus publicum" der Romeinen, wat vermoedelijk 
te danken is aan den misleidenden naam. Deze vervoerdienst 
van het Romeinsche wereldrijk had evenwel met een postwezei 
zooals wij dit kennen, in het geheel niets uitstaande. Dit evet 
in het voorbijgaan, wijl zoo herhaaldelük de fout wordt ge
maakt het openbare postwezen op te bouwen uit genoemden 
cursus publicus. 

Bovendien, om op het spoor te komen van den eersten post
zegel laten al deze oude inrichtingen, zij mogen dan zijn val 
Romeinschen oorsprong of stammen uit het land van den 
groot-mogol of in het leven zijn geroepen door de toen opper-' 
machtige Perzische vorsten, ons volkomen in den steek. Dichtei 
bij huis en met overspringing van verscheidene eeuwen zullen 
wij moeten vinden waarnaar we zoeken. Vooraf evenwel een 
algemeene opmerking. 

Dikwerf hoort men de verwondering uiten, dat het plak' 
zegel reeds lang bekend was, zonder dat iemand op de gedachte 
kwam een dergelijk verantwoordingsmiddel te benutten bij i'' 
frankeering der brieven. Deze verbazing is, hoewel begrijp' 
lijk, niet geheel juist. Het fiscaal recht toch werd geheveii, 
naar een vaste schaal; bij het brief porto ontbrak in de tijdei'i 
aan de invoering der postzegels voorafgaande, als regel el' 
systeem. De grootste willekeur bestond hierbij, vooral waai 
het gold brievenvervoer over grootere afstanden. 
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Behalve willekeur speelde de onbekendheid een voorname 
rol, wijl men in talrijke gevallen niet met zekerheid wist langs 
welken weg en door wiens tusschenkomst de brief zijn be
stemming bereikte. Waar een ieder, die aan het vervoer deel
nam, zijn aandeel in de kosten opeischte, was het port, dat ten 
langen leste van den geadresseerde werd gevorderd, de som 
van de vergoedingen, die allen tusschenpersonen toekwamen. 
En tot slot een derde, zeer belangrijke factor, waarmede 
men rekening had te houden. Aan de brieven, waarvan het 
port bij de afzending was betaald, werden dikwerf niet die 
zorgen besteed, waarin de ongefrankeerde zich konden ver
heugen. Bij de gefrankeerde had de eerste vervoerder te 
zorgen, dat iedere tusschenpersoon zijn aandeel in het port 
kreeg; hij had dus wat uit te geven, terwijl bij de ongefran
ke erde wat te vorderen viel. Bij de ongeregelde posttocstanden 
eii het geringe toezicht, dat op de briefboden werd uitge-
Gtfend, is het dus niet te ve-:wonderen, dat van de gef'-an-
keerde brieven er heel wat mrer „zoek" raakt jn dan \an do 
o"äjefrankeerde. In den loop dei tijden had het publiek zich 
aiui een en ander dermate aangepast, dat de postadministraties 
tij de invoering der postzegels het nog een tijdlang in de 
k uze vrijlieten de brieven ongefrankeerd te verzenden zonder 
hU af port. Eerst toen meer geregelde posttocstanden var 
&'„aatswege werden geschapen, waarbij in de eerste plaats de 
t-rieven werden vastgelegd, toen dus alle willekeur werd uit
geschakeld en het publiek kon weten waaraan het zich te 
houden had, deed de behoefte aan een gemakkelijk frankeer-
ir.iddel zich sterker gevoelen. Vanzelfsprekend, dat de sterke 
toeneming van het postverkeer in de 19e eeuw mede dwong 
tct ingrijpende veranderingen inzake de wijze van voldoening 
f'"r porti. 

Het vaststellen der tarieven van staatswege of door semi-
o'ïicieele lichamen vormde dan ook ongetwijfeld een stimulans 
G'ii te geraken tot een andere wijze van voldoening der fran-
it»erkosten. Als markant staaltje daarvan zij genoemd de zoo
genaamde „Petite Poste" te Parijs. Koning Hendrik IV van 
ï\'ankrijk had de paardenpost georganiseerd, welke in die 
voelige dagen van het grootste gewicht bleek te zijn. Onder 
Icdewijk XIII had Richelieu dit belangrijke verkeersinstituut 
>',ongesteld voor het publiek en vanaf 1624 vertrokken de 
rieriers regelmatig naar verschillende belangrijke steden in 
Frankrijk. Merkwaardig was evenwel dat Parijs, toen reeds 
< en zeer belangrijke stad, postaal aan haar lot was over
gelaten wat het locaal of plaatselijk verkeer betrof, tot de 
craaf De Velayer in deze behoefte voorzag door het in het 
leven roepen van de zooeven genoemde „Petite Poste". De 
Velayer liet in Parijs verschillende brievenbussen plaatsen, 
fHe driemaal daags werden gelicht, en wat den verzamelaar 
het meest zal interesseeren: hij stelde zoogenaamde „billets 
de port payé" voor het publiek beschikbaar. Men had deze 
slechts om den brief te wikkelen, te adresseeren en te voorzien 
'̂an den datum, om ze daarna in een brievenbus te depo-

iieeren. Men zegt, dat deze dienst begon te werken op 
8 Augustus 1653. 

De „billets" waren verkrijgbaar tegen een „sol", ongeveer 

verkleinde reconstructie van een 
Billet de Port Payé. 

Madame 
de Longueville. 

overeenkomende met 10 centimes, op tal van plaatsen in 
Parijs, o.a. aan het Palais Royal, de concierges van groote 
gebouwen, de cipiers van gevangenissen, enz. 

Ondanks de ijverigste nasporingen is het niet mogen ge
lukken een enkel exemplaar van deze „billets" te voorschijn te 
brengen; nagenoeg elk spoor van deze „Petite Poste" is in 
den loop der tijden helaas verloren gegaan. 

Op grond van betrouwbare gegevens is het den bekenden 
Pranschen publicist op philatelistisch gebied, Georges Brunei, 
evenwel gelukt, een zoo getrouw mogelijke copie van een 
dergelijk billet te scheppen. 

Natuurlijk, dat men niet rustte vóór men wist, hoe De 
Velayer op de gedachte kwam om een dergelijk billet te be
nutten, dat men ongetwijfeld kan beschouwen als den voor-
looper van den postzegel. Hier komt men aan een punt, waar 
waarheid en verdichtsel dooreen gemengd zijn, doch waarin 
ongetwijfeld het eerste element domineert. 

Van meer dan één zijde wordt n.1. beweerd, dat de gedachte 
aan deze billets ontsproten is aan het brein van de schoone 
hertogin De Longueville, Anna Genoveva, gehuwd met den 
hertog van Longueville, souverein van het vorstendom Neuf-
chateau. Het was een „grande dame", die veel van zich h.eeft 
laten spreken. Zooals met zoovele dergelijke vrouwen uit dat 
tijdperk het geval is, eindigde zij haar leven als kloosterlinge 
in 1679. 

Het bestek van deze artikelen laat niet toe, nader op dit 
punt in te gaan. Hierdoor moeten dan ook den lezer eenige 
pikante bijzonderheden worden onthouden, die zich aan het 
toenmalige Pransche hof voordeden, waarbij „la reine-mère" 
en de bekende kardinaal Mazarin een oogje in het zeil hielden, 
opdat de jeugdige koning het smalle pad der deugd niet zou 
verlaten! 

Zooals gezegd, zeer weinig is over de ,,Petite Poste" van 
Parijs bekend gebleven, terwijl elk spoor van de „billets de 
port payé" helaas verloren is gegaan. 

Meer is bekend van de postcouverten van Sardinië, hoewel 
die van veel jongeren datum zijn. 

Allereerst dient een dwaalbegrip te worden weggenomen. 
Deze omslagen of couverten hadden niet het karakter van 
frankeermiddel, dat hun zoo vaak is toegekend. Het waren 
geen bewijsstukken van voldaan brief port, integendeel, zij 
dienden voor de overbrenging van correspondentie buiten de 
post om. 

De post van Sardinië behoorde tot de staatsregaliën, d.w.z. 
de koning had daarover te beschikken. Het Sardinische post-
reglement van 1772 bevatte zeer strenge bepalingen inzake 
de verzending van brieven buiten de post om. Bepaald was 
o. m., dat elke brief, welke op andere wijze werd vervoerd 
dan door de staatspost, eerst getoond moest worden op het 
naastbijgelegen postkantoor om aldaar naar een vast tarief 
van een visum of stempel te worden voorzien. Eerst daarna 
mocht de particuliere bezorging plaats vinden. In de praktijk 
bestonden hiertegen bezwaren, niet in het minst door het 
groote tijdverlies. B.v. een brief moest worden verzonden van 
A naar B, gelegen op een afstand van 2 uren en tusschen 
welke plaatsen geen staatspost werkte. Het naastbijgelegen 
kantoor C was 3 uren van A verwijderd. Eerst moest de briel 
dan van A naar C worden gebracht ter verkrijging van het 
vereischte visum, waarna de tocht naar B kon worden aan
vaard. 

Het decreet van 7 November 1818 maakte aan dezen on-
gewenschten toestand een einde door de verkrijgbaarstelling 
van gestempelde couverten, waarin de brieven konden worden 
gesloten, bestemd om te worden vervoerd buiten de staats
post om. 

Strikt genomen hadden deze couverten dus een fiscale be
stemming; toch zijn zij ongetwijfeld van invloed geweest op 
het ontstaan van het moderne frankeermiddel: de post
couverten en de postzegels. 

De brieven in deze Sardinische couverten op te nemen, 
mochten slechts bestaan uit één vel papier; zij kostten voor 
een vervoersafstand van 1-15 mijlen 15 centesimi, van 15-35 
mijlen 35 en verder 50 centesimi. Een voor die tijden zeer een
voudige berekening. 

De teekening stelt een kleinen Adam voor, die te paard 
gezeten den trompet steekt. Voor alle waarden is de stempel 
afgedrukt in waterblauw; bij de 15 centesimi is hij omgeven 
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Waardestempel der 
Sardinische omslagen 1818. 

Waardestempel der 
Sardinische omslagen 1819. 

door een cirkel, bij de 25 door een ovaal en bij de hoogste 
waarde door een achthoek. Deze couverten werden gevouwen 
uit heele en halve vellen van papier met en zonder watermerk. 

Deze uitgifte, die aangekondigd werd bij het decreet van 
3 December 1818, is te beschouwen als een provisorische; zij 
werd op 13 November 1819 gevolgd door een definitieve in 
dezelfde waarden, waarbij het zegel middels een droogstempel 
„en relief" is aangebracht. Overigens bleven de teekeningen 
ongewijzigd, alleen werd het vroegere enkellijnige raam ver
vangen door een kettinglijn, gelijk de afbeelding weergeeft. 

Een lang leven was dezen couverten niet beschoren; een 
besluit van 30 Maart 1836 hief het gebruik op. 

Ook uit het watermerk der tweede uitgifte blijkt het fiscaal 
karakter dezer stukken. Dit bestaat uit een adelaar met een 
omschrift over een dubbelvel, hetwelk vrij vertaald luidt: 
„Generale directie der regiepost, correspondentie geautori
seerd om te worden vervoerd door particuliere boden, reizigers 
en anderszins". 

Van deze Sardinische omslagen, die door de poststukken
verzamelaars zeer gezocht zijn, bestaan gevaarlijke verval
schingen, in 1875 door Usigli te Florence vervaardigd met 
behulp van de echte stempels. 

(Wordt vervolgd). v. B. 
(Nadruk of benutting voor radio alleen met goedvinden 

van den schrijver). 

IS HET VRAAGSTUK DER KLEUREN 
IN DE PHILATELIE OPGELOST? 

Ir. H. J. W. Reus, te Barcelona, schrijft ons het volgende. 
In het Novembernummer van het Maandblad komt een ar

tikel voor onder bovenstaanden titel. Hierin wordt een goed
koope in den handel gebrachte kleurenmeter besproken en 
het lijkt of met dit apparaat theoretisch alle kleurproblemen 
hun oplossing nabij zijn. 

Ik ken dit nieuwe apparaat niet, maar waar het op het
zelfde principe van kleurbepaling berust als de groote foto
meter volgens Ostwald door Janke und Kunkel in Köln in 
den handel gebracht, waarmede ik gewoon ben te werken, wil 
ik in het kort probeeren duidelijk te maken, waarom het 
vraagstuk der kleuren in de philatelie nog niet geheel op
gelost is. 

1. In de eerste plaats wordt voor een goede kleurbepaling 
een zoodanig dikke laag vereischt, dat de ondergrond niet 
meer doorschijnt. Daar bij het drukken de inkt een zeer dun 
laagje vormt op een meestal witten ondergrond, zal bij het 
effen bedrukken van een stukje papier met denzelfden inkt 
naar gelang de inktrol meer of minder inkt heeft afgegeven, 
het wit van het papier minder of meer doorschijnen en zal 
hiermede het witgehalte en zwargehalte varieeren, niet na
tuurlijk het n u m m e r van de meetkleur, maar wel weer 
het g e h a l t e aan meetkleur, de z.g. helderheid. Helder
heid f wit ( zwartgehalte vormen samen 100 %. Brengt men 
nu in een bepaalde kleur meer wit — in het onderhavige geval 
door den witten ondergrond duidelijker te laten doorschijnen — 
dan verminderen zwartgehalte en helderheid evenredig. Men 
zou dus b.v. kunnen hebben: 

Meetkleur. Helderh. Witgeh. Zwartgeh. Som. 
Veel inkt nr. 3 70 30 100 
Weinig inkt nr. 3 63 10 27 100 
2. In de tweede plaats is een postzegel geen effen bedrukt 

stukje papier, maar wisselt de kleur der teekening af met het 

■^^m
wit van den ondergrond. In de kleurmeetapparaten wordt de 
postzegel als een geheel beschouwd en als gevolg daarvan 
wordt het witte veld van een zegel verdisconteerd in het wit. 
gehalte van de kleur. Twee zegels met denzelfden inkt ge. 
drukt, doch de een met giooter kleuroppervlak dan de andere, 
zullen weliswaar hetzelfde nummer van de meetkleur op. 
leveren, doch een verschillende helderheid, wit en zwart
gehalte. Oppassen dus voor randzegels en witte randen bij 
ongetande zegels. 

3. Op grond van het bovenstaande is het b.v. onmogelijk 
om van tweekleurige zegels zelfs het nummer van de meet 
kleuren te bepalen, tenzij men een der kleuren beurtelings 
kan afdekken met zwart. 

4. Is afstempeling uit den booze, daar dit het zwartgt nalte 
sterk beïnvloedt; bij gekleurden stempelinkt wordt bove idien 
het nummer van de meetkleur beïnvloed (afdekken met z\ art) 

Blijft de vraag wat wel mogelijk is met de apparaten. 
Bovenstaande eischen in acht nemende, is het ten torste 
mogelijk van elk zegel het nummer van de meetkleur zeer 
nauwkeurig te bepalen, onafhankelijk van witzwarth' Ider
heidverdeeling, z w a r t e afstempeling en dikte van de nkt
laag. Het onomstootelijk vastleggen van de hoeveelheden voor 
helderheid, wit en zwart van elk zegel als kenmerkende i maat
staf is onmogelijk. Ten tweede is het mogelijk bij dez Ifde 
soort zegels, zooals de aangegeven 2 mk., behalve het l eur
nummer, de helderheid, wit en zwartgehalte ten naast Tibij 
vast te leggen, mits het zegel voldoet aan de onder 1 > ot 4 
genoemde eischen. 

Uit bovenstaande beschouwing zal het duidelijk zijn dat 
de apparaten juist in moeilijke gevallen goede diensten z ,llen 
kunnen bewijzen, doch dat het kleurenvraagstuk in de r lila
telie er nog niet mee opgelost is. 

GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN. 

I. 
Inleiding. 

In den loop der jaren werd de aandacht der verzameLars, 
behalve voor de tienduizenden authentieke zegels of regel
matige staatsuitgiften, gevraagd voor producten van geheel 
ander karakter. Dikwerf waren het voortbrengselen van 
brutale, gewetenlooze speculatiezucht op de onwetendheid der 
verzamelaars, dan weder uitingen van fantastische gee,ten, 
die zich president of koning noemden over een of andei van 
alle menschen verlaten oord. Ook werden „goedbedoelde' uit
giften door de feiten achterhaald, die, had de wereldges"hie
denis een anderen loop genomen, als geheel normaal iii de 
verzamelingen zouden zijn opgenomen. Alsdan bleef de van 
een ruim geweten voorziene drukker of postadministratis met 
de zegels zitten en trachtte deze toch onder bedriegelijke voor
wendselen aan den verzamelaar te slijten. Vooral de jaren 
1915 en later hebben ons meerdere van deze producten ge
schonken, die talrijke verzamelaars herhaaldelijk plaatsen 
voor een raadsel. Ook uit die jaren stammen talrijke fantasie
producten, waarmede de verzamelaars thans nog worden ver
ontrust en die hun ontstaan te danken hebben aan de gecom
pliceerde, oncontroleerbare verhoudingen, die toen in een groot 
deel der wereld bestonden. 

De redactie vond den heer ir. G. van Caspel, Bondgenooten
straat 104, te Brussel, bereid, dit uitgestrekte terrein van 
fantasieproducten eens uitvoerig te behandelen. In een serie 
van artikelen zal het resultaat van de onderzoekingen van 
den schrijver thans worden gepubliceerd, verdeeld over twee 
tijdvakken: vóór en na 1915. Zooveel mogelijk wordt de alfa
betische volgorde in acht genomen. Behalve van talrijke oude 
jaargangen van postzegelkundige tijdschriften maakte de 
schrijver gebruik van het uitvoerige werk van Fred. J. Mel
ville ,,Phantom Philately", en voor de periode na 1915 van de 
studie van Paul P. Lindenberg, verschenen in de Berliner 
Allgemeine Zeitung. 

Hoewel beschikt wordt over een vrij groot materiaal, zal 
de redactie het op prijs stellen fantasieproducten ter inzage 
te mogen ontvangen, teneinde wellicht de studie van den heer 
Van Caspel te kunnen aanvullen of de beschikking te kunnen 
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krijgen over het duidelijkste illustratiemateriaal. Alle zen
dingen enz. zijn daartoe te richten tot den hoofdredacteur. 

Wij geven thans het woord aan den schrijver. 
Zonder in het minst aanspraa'k te maken op volledigheid, 

willen wij de meest voorkomende fantasiezegels beschrijven 
61! afbeelden, om te voorkomen, dat jeugdige verzamelaars 
om den tuin geleid worden, en misschien ook menig veteraan, 
die aan een nieuwe vondst gelooft van antieke waarde, tot 
heden niet in zijn catalogus vermeld; een buitenkansje dus. 

Wel te verstaan noch valsche of vervalschte zegels zullen 
behandeld worden, noch stadspost-, sluit- of reclame-zegels, 
maar uitsluitend fantasieproducten, die als regelmatige post-
ze, els werden en worden aangeboden, maar als zoodanig 
w.rirdeloos zijn. 

Eerste tijdperk tot 1915. 
Albanië. 

Oe zegels met beeltenis van den mbret (koning) van Albanië, 
pi is Wilhelm von Wied, door prof. Schirnböck gestoken en in 
V, . nen gedrukt, werden voorbereid om op 1 September 1914 
te worden uitgegeven, maar werden zonder opdruk door de 
A^'^anièrs nooit gebruikt, daar de prins von Wied bij het uit-
bi ken van den wereldoorlog naar zijn vaderland terugkeerde, 

''ekend zijn de waaiden 1 quintar grijs, 5 q. groen, 10 q. rood, 
2u I bruin, 25 q. blauw, 50 q. matlila, 1 fr. leikleur. Ook worden 
ii\ genoemd 2 fr., 3 fr. en 5 fr., maar deze waarden hebben 
\̂  1 nooit ontmoet. 

Deze zegels werden later overdi'ukt 
met den Albaanschen dubbelkoppigen 
adelaar, en kwamen aldus in 1930 re
gelmatig in verkeer (Yvert 97-105). 
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Een serie van 8 waarden, een fantasieproduct uit Grieken

land, stelt voor: links een soldaat, rechts een Albaansch land
schap, in de volgende waarden op wit papier gedrukt: 5 paras 
Oijnje, 10 p. groen, 20 p. rose, 1 piaster ultramarijn en licht
blauw. Verder worden genoemd 2, 5, 10 en 25 piaster. Boven-
flien 3 porzegels in groen, gedrukt op geel papier: 20 paras, 
1 tn 2 piaster. 

Verder een prentje uit Fransche 
bion, die een Albaansche marine 
moet voorspiegelen, maar toch af-
sestempeld te Durazzo in 1915. 

Ten slotte een dubbelkoppigen 
adelaar in een cirkel met omschrift 
in het Pransch: Indépendance Al-
banaise. Onbekend zijn waarden 
boven 1 para. 

Zie voor toelichtingen: Deutsche 
Briefmarken Zeitung October 1916, 
Ewcn'; Weekly Stamp News nr 
908, Melville Phantom Philately. 

Amazonië. 
Een stel van vier (zes?) waarden, in 

1901 genoemd en in kleuren gedrukt op 
getint papier met Inschrift „Amazonië 
Poste". Het heet, dat zij op order van 
de Carseveire Spoorweg Maatschappij 
gedrukt en gebruikt werden voor het 
frankeeren van postzendingen van het 
mijndistrict Carseveire naar Para, en 
van Para over zee naar Cayenne in 
Fransch-Guyana. Op brieven verder 
dan Cayenne moesten zegels van 
Fransch-Guyana worden bijgeplakt. 

Deze zegels zijn nergens gecatalogiseerd en hoogstens te be
schouwen als locale privaatzegels. 

Kleurendruk op getint papier: 25 c. vermiljoen, 50 c. oranje, 
1 fr. blauw, 5 fr. mauve. 

Zie Monthly Journal, Juni 1901, nr. 257; Le Philatéliste 
Francais, 1901, blz. 136; Stamp Collectors' Fortnightly, VII, 
blz. 6.9 

Andorra. 
Vóór de verschijning van de Spaansche en Fransche uit

giften van officieele postzegels voor dit kleine gebied in de 
Pyreneeën met slechts weinige duizenden inwoners, hebben 
fantasten zegeltjes uitgedacht in de volgende waarden op wit 
papier met meervoudig watermerk R A: 5 centimos groen, 
10 c. lilaleikleur, 15 c. blauw, 20 c. bruin, 25 c. donkerbruin, 
40 c. grijs, 50 c. helrood, 75 c. lila, 1 peseta grijs, 2 p. wijn-
rood, 5 p. grijsbruin, 10 p. oi'anje. Een en ander in twee teeke-
ningen. Het Inschrift luidt in beide gevallen „Republica de 
Andorra" in het bovengedeelte; het woord „Correos" komt 
tweemaal voor op de centimos-waarden in hexagonale figuur 
en slechts éénmaal op de pesetaswaarden in een ovaal. 

In vroeger dagen werd de post gratis gebracht óf naar Hos-
pitalet op de Fransche grens, óf naar Seo de Urgel op de 
Spaansche grens, waar de poststukken van Fransche of van 
Spaansche zegels werden voorzien. Zie nader: Le Timbre Poste 
1890, blz. 50, Melville Phantom Philately. 

jg^X««Trr^J 

In 1905 (?) verscheen een andere serie, met een wapen 
in ovaal. Maury te Parijs verzekerde in zijn blad, dat ver
scheidene keeren speculanten hem kwamen voorstellen het 
monopolie van zegels voor Andorra te aanvaarden. Bekend is 
nog een serie met afbeelding van een kleine kerk met in-
schrift Andorre-Urgel. (Wordt vervolgd). 

DE ONTWIKKELING DER LUCHTVAART 
IN NEDERLANDSCH-INDIE 

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

XVII. 
Het binnenlandsch luchtpostverkeer. 

In verband met het tijdstip, waarop het eeïste der vier door 
de lucht naar Ned.-Indie uit te brengen K.N.I.L.M.-toestellen 
op Ned.-Indisch grondgebied (Medan) werd verwacht, werd 
bij beschikking van het hoofd van den post-, telegraaf- en 
telefoondienst van den 22sten September 1928, nr. 57820/ 
Post V2, bepaald, dat de bij gouvernementsbesluit van 7 Sep
tember 1928, nr. 78 (Indisch staatsblad nr. 396) afgekondigde 
„Bepaling'en betreffende het luchtpostverkeer van Ned.-Indië" 
met ingang van 24 September van dat jaar van kracht zouden 
worden. 

Hierdoor werd voor het Ned.-Indische publiek de gelegen
heid geopend om met de uitkomende K.N.I.L.M.-toestellen, 
alsmede met de K.L.M.-vliegtuigen, welke de postvluchten 
Holland-Indië v.v. zouden uitvoeren, op het traject Medan-
Palembang-Batavia-Bandoeng luchtpost te verzenden. 

Tengevolge van den tegenslag, welken twee der vijf in Sep
tember/October 1928 uit Nederland naar Indië vertrokken 
vliegtuigen onderweg ondervonden, kon alleen van het eerste, 
tweede en vijfde toestel (een K.L.M.-machine) gebruik worden 
gemaakt voor het vervoer van binnenlandsche luchtpost op het 
traject Medan-Bandoeng. Het aantal daarmede vervoerde 
binnenlandsche poststukken (met inbegrip van de postwissels) 
is hieronder aangegeven, waarin tevens de data zijn vermeld. 

),MkdiUiJiiiMAk&Mkiy>^^ 
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aangezien voor de afstempeling dier stukken geen bijzondere 
stempels werden gebruikt. 

Ie vliegtuig: 
Medan-Palembang (24 Sept. 1928) 244 stukken; Medan-

Batavia (24-25 Sept. 1928) 533 stukken; Medan-Bandoeng 
(24-25 Sept. 1928) geen stukken; Palembang-Batavia (25 
Sept. 1928) 91 stukken; Palembang-Bandoeng (25 Sept. 1928) 
37 stukken; Batavia-Bandoeng (25 Sept. 1928) 93 stukken; 
totaal 998 stukken. 

2e vliegtuig: 
Medan-Palembang (30 Sept. 1928) 11 stukken; Medan-

Batavia (30 Sept.-l Oct. 1928) 129 stukken; Medan-Bandoeng 
(30 Sept.-l Oct. 1928) 51 stukken; Palembang-Batavia (1 Oct. 
1928) 15 stukken; Palembang-Bandoeng (1 Oct. 1928) 4 stuk
ken; Batavia-Bandoeng (1 Oct. 1928) 17 stukken; totaal 227 
stukken. 

3e vliegtuig: 
Medan-Palembang (28 Oct. 1928) 195 stukken; Medan-

Batavia (28 Oct. 1928) 99 stukken; Medan-Bandoeng (28-29 
Oct. 1928) 45 stukken; Palembang-Batavia (28 Oct. 1928) 
21 stukken; Palembang-Bandoeng (28-29 Oct. 1928) 9 stuk
ken; Batavia-Bandoeng (29 Oct. 1928) 9 stukken; totaal 378 
stukken. 

Na tien jaren van voorbereidingen en plannen kon einde
lijk in 1928 het burgerlijk luchtverkeer in Ned.-Indië worden 
geopend. De Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart 
Maatschappij, welke de exploitatie van de burgerlijke lucht-
verkeersdiensten in den Ned.-Indischen archipel op zich had 
genomen, kreeg dadelijk met tegenslagen te kampen. Wegens 
vertraging in de aflevering der vliegtuigen, moest de opening 
van de diensten twee maanden worden uitgesteld en nader 
worden bepaald op 1 November 1928. 

Verder waren twee harer machines op Britsch-Indisch terrein 
achtergebleven, resp. wegens bij de landing te Cawnpur en 
den start te Rangoon opgeloopen beschadiging. Deze toe
stellen kwamen eerst later per boot in Indië aan (zie hier
voor onder: Uitvoering der vluchten). 

De grootste tegenslag, én voor de maatschappij, én voor het 
gouvernement en het publiek, lag in het feit, dat het vliegveld 
Morokrembangan bij Soerabaja niet geschikt bleek te zijn 
voor het gebruik door de zware Fokker-verkeersvliegtuigen. 
Aanvankelijk meende men, dat dit uitstekend gelegen, zeer 
groote terrein tegen het einde van het jaar 1928 voor het 
burgerlijk luchtverkeer bruikbaar zou zijn. Wel was het be
kend, dat de grondgesteldheid te wenschen overliet, doch al
gemeen werd aangenomen, dat zoowel de bodem als de gras
mat eind 1928 voldoende zouden zijn verbeterd om een veilig 
burgerlijk luchtverkeer toe te laten. Uit een deskundig onder
zoek bleek echter, dat deze verwachting te hoog gespannen 
was geweest en dat het terrein bij den toenmaligen toestand 
niet bruikbaar was. Hierdoor moest, bij gebrek aan een ander 
geschikt terrein, SoeraTsaja voorloopig worden uitgeschakeld 
en kon de belangrijke rechtstreeksche lucht verbinding Batavia-
Soerabaja den eersten tijd niet tot stand worden gebracht. 

Een door den directeur van gouvernementsbedrijven met 
machtiging der regeering ingestelde commissie, onder voor
zitterschap van den kapitein-luitenant ter zee W. J. Smit, 
commandant van het marine-vliegkamp te Soerabaja, deed 
intusschen voorstellen tot verbetering van het vliegveld Moro
krembangan en zocht naar een tijdelijke oplossing, welke dooi 
de eigenaardige grondgesteldheid in de omgeving van Soera
baja niet gemakkelijk was te vinden. Aanvankelijk werd voor
gesteld een tijdelijk terrein in te richten op den overwal, het 
eiland Madoera, doch naderhand bleek, dat het militaire ter
rein bij Darmo geschikt was om als tijdelijk vliegveld vooi 
het burgerlijk luchtverkeer te worden ingericht. Hiertoe werd 
overgegaan. Tegen het einde van 1929 kwam dit terrein 
gereed. 

Ook bij den voorgenomen dienst met watervliegtuigen van 
Tandjongpriok over Singapore naar Belawandeli (bij Medan), 
welke, volgens de overeenkomst op 24 October 1928 tusschen 
de Ned.-Indische regeering en de K.N.I.L.M. gesloten, op 1 
Januari 1929 zou moeten worden opengesteld, deden zich moei
lijkheden voor. Geen der bestaande zeevliegtuigen of vlieg-
booten werd door de directie der K.N.I.L.M. geschikt geacht 
voor een veilige en economische exploitatie van een lucht-
verkeersdienst. Zij verzocht deswege den dienst voorloopig te 

mogen uitstellen, onder de verzekering harerzijds, dat zij lie (JIQ 
vraagstuk betreffende het onderhouden van luchtverkeers ' Het 
diensten door middel van watervliegtuigen in ernstige studi et a 
zou houden, teneinde zoo spoedig mogelijk tot een bevredigend! Ree 
oplossing te komen. Wij zullen hierna zien, dat Singapo« oora 
eerst in 1930 aan het Ned.-Indische luchtnet kon worden aan. i hel 
gesloten en dat de dienst op Singapore niet met watervlieg. iel 1 
tuigen, doch met landvliegtuigen wordt uitgevoerd. ester 

Den len November 1928 kon de officieele opening \an i refei 
Ned.-Indische luchtlijnen plaats vinden. Daarbij warjn è e toe 
gouverneur-generaal, vertegenwoordigers uit regeerinf. s- en loest 
handelskringen en tallooze belangstellenden op het vlicgveU an c 
Tjililitan (nabij Meestercornelis) aanwezig. De heer De Tong! ''aart 
directeur van gouvernementsbedrijven, hield een rede, .̂aarll slfde 
hij er op wees, welk een uitstekende en onmisbare vjorbe oogd 
reiding het burgerlijk luchtverkeer heeft gevonden i i da adee 
arbeid van de militaire en maritieme vliegdiensten. De '-egee chter 
ring verlangt en verwacht, zoo zeide hij, dat het rieuwf lidda 
verkeersmiddel den reizigers een even groote mate van ' eilig emai 
heid zal waarborgen als de andere verkeersmiddelen, welki Van 
onder haar toezicht staan. De spreker wees op de dei elijki p de 

tl Bï voorbereiding en de zorgvuldige keuze van materiaal e', per 
soneel en maakte gewag van de groote toekomst, welkt vooi egiiir 
het Ned.-Indische luchtverkeer is weggelegd. lerktc 

Na hem spraken nog generaal Snijders, die door de Ned. 
Indische Vereeniging voor Luchtvaart was uitgenoodig 
naar deze gewesten te komen en deze belangrijke gebeu 'teni! 
bij te wonen, de heer Van Zalinge in zijn kwaliteit van voor 
zitter der Ned.-Indische Vereeniging voor Luchtvaart, en d( 
heer Aler, één der bestuurders van het eerste K.L.M, post 
vliegtuig, namens de K.L.M., waarna de landvoogd ovt ginj 
tot de plechtige opening. Na een kernachtige rede verwij lerde 
hij de laatste beletselen, waarna het eerste vliegtuig d reis 
naar Sem.arang aanvaardde. P32. 

Voor de Ned.-Indische postadministratie was deze g( aeur-
tenis van groote beteekenis, aangezien zij, na alle 'roef
nemingen, welke op luchtpostgebied in de voorafgaande larei 
waren genomen, het begin beteekende van een geregel e en 
dagelijksche verzending van post per vliegtuig in den Ind ĉheii 
archipel. Ned.-Indië viel hierdoor de eer te beurt het • erste 
land in het Verre Oosten te zijn, dat over g e r e g e l d e lucht 
postverbindingen beschikte 

Voordat het Ned.-Indische luchtnet officieel werd geepend 
waren door de K.N.I.L.M. reeds enkele proefvluchten tusächeii 
Bandoeng en Batavia en omgekeerd uitgevoerd, van welke 
gelegenheid gebruik werd gemaakt voor het vervoei van 
luchtpost, n.l. op 26 en 27 October 1928, terwijl verde den 
31en October nog een vlucht van Bandoeng naar Br.tavia 
plaats vond 

Met betrekking tot het postvervoer op deze vluchten k innen 
de volgende cijfers worden verstrekt. 

26 October 1928: van Bandoeng naar Weltevreden oruto 
0,425 kg.; van Weltevreden naar Bandoeng bruto 0,315 1 g. 

27 October 1928: van Bandoeng naar Weltevreden bruto 
0,065 kg.; van Weltevreden naar Bandoeng bruto 0,210 

31 October 1928: van Bandoeng naar Weltevreden uruto 
0,082 kg. 

De K.N.I.L.M. begon den len November 1928 met de 
regelde exploitatie van de luchtlijnen Bandoeng-Batavia en 
Batavia-Semarang met de volgende dienstregeling: Batavia-
Bandoeng v.v. éénmaal per dag in den voormiddag; Batavia-
Semarang des morgens heen en des middags terug. Hierdoor 1.32. 
kon Soerabaja, welke plaats, doordat, zooals wij hebben ge
zien, het vliegveld Morokrembangan voor het burgerlijk lucht
verkeer werd afgekeurd, niet dadelijk in de dienstregeling 
kon worden opgenomen, toch van het luchtverkeer profijt 
trekken. Door een combinatie van het vervoer per vliegtuig 
tusschen Batavia en Semarang met het vervoer per trein van 
Semarang over Solo naar Soerabaja en omgekeerd, kon een 
ééndagsche verbinding voor reizigers en post tusschen Batavia 
en Soerabaja v.v. tot stand worden gebracht, waarmede een 
reeds jaren tevoren door den handel te Soerabaja geuite 
wensch in vervulling ging. 

De hoeveelheid post, welke op den officieelen openingsdag 
werd vervoerd, was gering, t.w. van Bandoeng voor Wel
tevreden bruto 0,380 kg.; van Weltevreden voor Bandoeng 1 
bruto 0,920 kg.; van Weltevreden voor Semarang bruto j 
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lie 610 kg.; van Semarang voor Weltevreden bruto 0,440 kg. 
Het luchtpostvervoer nam echter van dag tot dag toe, zij 

et aanvankelijk ook met kleine sprongetjes. 
Reeds gedurende de eerste weken overtrof het vervoer, 

ooi'al op de lijn Batavia-Bandoeng, verre de verwachtingen, 
het bijzonder ten aanzien van de passagiers. Aanvankelijk 

iel bezwaarlijk te beoordeelen of deze toestand zich zou 
esteiidigen, doch alras bleek, dat velen de vlucht van % uur 
refereerden boven de treinreis. Vrijwel voortdurend waren 
e toestellen geheel bezet, terwijl vele aanvragen om passage 
ioe.sten worden afgewezen wegens plaatsgebrek. Het bleek 
an ook noodig den dienst op dit traject te verdubbelen, 

igl raaitoe den 15en Februari 1929 werd overgegaan. Ter-
irii slfder tijd werd de passageprijs van ƒ 15,— tot ƒ 17,50 ver

oog ', hetgeen echter de bezetting van de vliegtuigen niet 
adethg heeft beïnvloed. Sindsdien is het mogelijk des 

'ee chtepds van Batavia of Bandoeng te vertrekken en des 
m liddags terug te zijn. De vrachtprijs voor het traject Batavia-

emai'ang v.v. werd gelijktijdig verhoogd. 
Va", de geboden gelegenheid tot verzending van luchtpost 

ijkiip d̂  eerste Ned.-Indische luchtlijnen Batavia-Bandoeng v.v. 
)er n i'-itavia-Semarang v.v. werd door het publiek van den 
001 egi iiie af regelmatig, doch aanvankelijk slechts in vrü be

erbte mate gebruik gemaakt. 
(Wordt vervolgd). 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XXVII. 
MONTSERRAT. 

)32. Nederzetting. 
YJ penny tot 5 shilling (10 waarden), ter herinnering 
aan de eerste Engelsche vestiging op het eiland, 300 
jaar geleden. 
De zegels, in eenzelfde teekening, geven weer de haven 
van Plymouth, de hoofdstad. 
Het eiland werd in 1493 door Columbus ontdekt; in 
1632 vestigde Thomas Warner zich daar met zijn 
meest lersche kolonisten. Gedurende de jaren 1664-1668 
on 1782-1784 was het eiland in bezit van Frankrijk. 
In den rechter bovenhoek portret van koning George, 
links boven een lersch meisje met de harp en met haar 
rechterarm het Christuskruis omvattend, als symbolen 
voor die eerste lersche vestiging. 

ANTIGUA. 
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Inbezitneming. 
'A penny t o t 5 shil l ing (10 w a a r d e n ) , t e r herdenking 
van de inbezi tneming door Engeland, 300 j a a r geleden. 
Toen de Spaansche heerschappij op het einde van de 
16e eeuw achteru i t ging, werden verschillende eilanden 
door andere mogendheden in bezit genomen, waarbij 
Engeland voor zich een groot gedeelte opeischte, waar 
bij ook Ant igua . 
y^t 1> i/4 p. England Harbot , met de oude scheepswerf. 
2, 2>S, 3 p . Regeer ingsgebouw te St. John. 
6 p., 1, 2/6 sh. Laa t s t e bezoek van admiraa l Nelson aan 
het eiland, kor t voor den s lag bij Tra fa lga r op 21 Oc
tober 1805. 
5 sh. Oud model zeilschip met de da ta 1632, 1732, 1832 
en 1932; bovenaan 2 vliegmachines, als teeken van het 
modern verkeer . 

CAYMAN I S L A N D S . 
1932. Volksver tegenwoordiging. 

i4 penny t o t 10 shill ing (12 w a a r d e n ) , t e r herdenking 
van het feit, dat 100 j a a r geleden de volksver tegenwoor
diging werd ingesteld. 
De zegels zijn ui tgegeven in December, in eenzelfde 
teekening, met de por t r e t t en van koning George rechts 
en Wilhelm van Hannover l inks; deze l aa t s t e regeerde 
van 18301837 en was de voorgange r van koningin 
Victoria. 
De eilanden zijn bekend door het voorkomen van de 
vele schildpadden, waarbij van enorm gewicht , die veel
al voor conserven worden verwerk t . 

F A L K L A N D I S L A N D S . 
1933. Inbezi tneming. 

UkM 

'/j penny to t 1 pound (12 verschil
lende) , t e r herdenking van de inbezit
neming van deze ei landengroep door 
den Engelschen commandan t John J a 
mes Onslow, die hier de vlag l iet 
hij sehen (2 J a n u a r i 1833). 
De eilanden zelf waren al te voren be
zet door kolonisten van niet alleen 
Engelschen oorsprong. 
J4 p . Romney m a r s h r a m , een speci
men van de hier mheemsche schapen
soort, die de belangri jke ui tvoer levert , 
de schapenwol. 
1 p. I j sbe rg , die hier veelvuldig voor
komen, door de nabijheid van de zuid
pool. 

1/^ p . Walvischvaarder , een belangri jke bron van in
komsten. 
2 p. Port Louis met haar baai, de oudste nederzetting 
van het eiland, waar de bovengenoemde vlag werd 
geheschen. 
3 p. Een overzichtskaart van de eilanden. 
4 p. South Georgia. 
6 p. Walvisch op het moment van onderduiken. 
1 c. Regeeringsgebouw in de hoofdstad Port Stanley. 
2/6 s. Battle memorial, het bij Port Stanley opgerichte 
monument ter herinnering aan den zeeslag bij deze 
eilanden, waar in 1914 de Duitsche vloot onder ad
miraal Von Spee werd vernietigd. 
5 s. Koningspinguin. 
10 s. Wapen van de eilanden. 
1 £. Beeltenis van koning Geoi'ge. 

BARBADOS. 
Toevoegen blz. 113: 
1897. Regeeringsjubileum. 

Uitgegeven in November. De oplage bedroeg: 1 f., 'A p., 
1 p. 500000, 2y, p. 50040, 5 p. 18480, 6 p. 15360, 8 p. 
20040, 10 p. 12240, 1 sh. 10080. 

1S30. 300 jaar bestaan. 

■ I I I I I I I I P W W W W 

BAHAMAS. 

1, 3, 5 pence, 2, 3 shilling, bij de 
herdenking van de eerste Engelsche 
nederzetting, 300 jaar geleden. 
De jaartallen 1629, 1729 en 1929 (de 
uitgifte vond plaats op 1 Januari 
1930, dus iets te laat) hebben be
trekking op het volgende: 
De eilandengroep heeft haar eerste 
bekendheid gekregen door de lan
ding van Columbus in 1492 op Gua
nahani; daarna kwam zij in het be
zit van Spanje, dat zich echter zoo 
weinig aan deze eilanden gelegen 
liet liggen, dat in 1629 Engelsche 
kolonisten besloten zich hier te 

vestigen. In 1638 werden zij verdreven door de Fili
busters, de machtige zeerooversorganisatie, waarop de 
Engelschen, die intusschen terug waren gekomen in 
1649, een soort overeenkomst sloten met den toen

U É » t I lUL lJ tJ i t^dUb^ 
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mal igen hoofdman Wodes Rogers , die een einde maak te 
a a n de zeerooverij . In he t ve rd rag tusschen Spanje en 
Frankr i jk werden in 1729 de eilanden toegewezen aan 
Enge land; in 1781 veroverden de Spanjaarden ze weer, 
m a a r in 1783 kwamen ze voorgoed aan Engeland. 
Als teeken van de herhaalde zeegevechten tegen de 
zeeroovers komt op de zegels een zeilschip ui t dien tijd 
voor, met de spreuk: Expulsis p i ra t i s r e s t i t u t a com-
merc ia : Na het verdrijven van de zeeroovers is de 
handel hersteld. (Word t vervolgd) . 

A P E X . 
In te rna t iona le luchtpost tentoonste l l ing 7-12 Mei 1934, ' in 

Royal Hor t icu l tura l Hall , Londen. 
Commissar is voor Neder land: L. de Raai j , L innaeuspark-

weg 42, Ams te rdam. 

N A B A . 
Nat ionale postzegel tentoonstel l ing 29 September - 7 Oc

tober 1934, in het Kuns tgewerbemuseum, Zurich. 

N A T I O N A L E P O S T Z E G E L T E N T O O N S T E L L I N G 
6-19 S E P T E M B E R 1934 T E AMSTERDAM 

T E R G E L E G E N H E I D VAN H E T 50-JARIG B E S T A A N DER 
N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G 
VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S . 

Lezers ! De secre tar is der ten-
' toonstel l ings-commissie, de heer 

J . Cloeck, Oranjelaan 6, t e Hil
versum, wacht op uw inschrijvings 
biljet voor deze tentoonstel l ing, 
die niet alleen slagen moet, m a a r 
een volledig succes dient te wor
den. tVij allen beschikken toch 
over voldoende mater iee l om de 
bui tenlanders te la ten zien, waa r 
toe de Nederlandsche philatelie in 
s t a a t is. Wacht dus niet me t in
schrijven; gij verl icht daardoor de 
t a a k van de commissie. Bij het 
J anua r i -nummer van het Maand-
buad was een groen inschri jvings
biljet gevoegd; vult het t hans in 

en pos t het onverwijld. Mocht u geen biljet hebben, schrijf 
er dan om een aan den heer Cloeck. Do it now! 

Wie er vlug bij is, kr i jgt de kans een p laquet te in edel 
metaa l te winnen, zooals de afbeelding weergeeft . Tenminste , 
als zijn inzending de goedkeur ing van de jui-y kan wegdragen 
en da t is toch ongetwijfeld me t de uwe het geval . 

Men wachte nu niet ; wel is waa r is de beschikbare tentoon
s te l l ingsruimte bijna 700 v ierkante meter , m a a r als de groote 
inzendingen loskomen is de t a a r t spoedig op. En deze na t io
nale tentoonstel l ing is ju i s t zoo'n geschikte gelegenheid om 
ook eens met wa t „fijn m a a r klein' ' voor den dag te komen. 
Dus : niet denken, zij hebben mij niet noodig. Neen, we hebben 
allen noodig! 

Dan geeft de penningmees ter een zachten wenk, dien we 
t e r h a r t e dienen te nemen: er zijn nog aandeelen te p laa tsen 
voor het waarborgfonds . Zonder geld geen Zwi tsers ! Ook 
h ie romtren t kunt u zich wenden to t den heer Cloeck en anders 
to t den penningmees te r van het ui tvoerend comité, den heer 
J . F . van Strijen, Carel Reinierszkade 15, Den H a a g (giro 
nr . 57661). 

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

D B L A D VOOR P H I L A T E L I E . 

^4 

K R O N I E K 
door mr . J . H. VAN P E U R S E M . 

Ook deze maand wil ik slechts één feit in herinnering 
brengen, n.l. het overlijden van de Koningin-Moeder. 

H a a r po r t r e t komt slechts voor op eén postzegel , n.l de 
3 cent Roode Kruis van Nederland, van 1927. De oudste vr.^uw, 
die ooit op een postzegel werd afgebeeld. 

Wij kunnen hier vols taan met eenige woorden: de pei en 
de radio van alle r icht ingen, behoudens van de uitersten, 
hebben in zoo warme en oprechte bewoordingen gesproken 
over de persoon en het leven van deze edele vorst in, du' in 
het bijzonder steeds zal blijven voortleven in de geschied 'nis 
van ons volk a ls de grondlegs te r van de bestr i jding der tujer-
eulose, da t in een vakti jdschrif t als het onze slechts herha ing 
van a lgemeen bekende feiten mogelijk zou zijn. 

Met de overgroote meerderheid van ons Nederlandsche -.olk 
herdenken ook wij hier met eerbied en dankbaarheid de voistin 
wier hoogste levensdoel was , te leven voor anderen, ' ooi 
ons volk! 

DE ZIEKTE VAN DEN DIRECTEUR-GENERAAL 
DER P.T.T. 

H e t is ons een genoegen te kunnen melden — dit i aar 
aanleiding van vele v ragen om inlichtingen — da t de d ec-
teur -generaa l der P.T.T., ir. M. H. Damme, t hans herstel l nde 
is van een e rns t ige ziekte, die Z.H.E.G. belet te gedurende er-
scheidene weken zijn ambtsbezigheden te verr ichten. 

Ongetwijfeld mogen wij namens alle lezers van ons Jad 
den wensch ui tspreken, da t de leider van het staatsbedrijf der 
P.T.T., met welken t ak van s taa t sd iens t het Maandblac de 
aangenaams te betrekkingen onderhoudt, spoedig en volko nen 
moge herstel len. 

D E N I E U W E CATALOGUS VAN S T A N L E Y GIBBONS. 
Reeds meerdere ja ren is de u i tgever van bovengenoen den 

cata logus doende dit u i tvoer ig boekwerk mede verkri jg ;aar 
te stellen in meer bepe ik ten vorm. 

De zoogenaamde „simplified" of vereenvoudigde ca tah gus 
is t hans verschenen, voornamelijk ten behoeve van die ver
zamelaars , die in den postzegel niets anders willen zien dan 
den postzegel zelven, of, zooals de f i rma zelf schrjjft, „the 
s t amp ' s the th ing" . 

Alle wa te rmerken , tandingen, var ië te i ten, kleurverschillen, 
kleine afwijkingen of fouten, zijn ui t het nieuwe werk v'er-
baimen. Toch bes laat het nog ru im 900 bladzijden, waarop 
rond 51.500 zegels zijn beschreven, toegelicht door meer dan 
6000 i l lus t ra t ies . Dit keur ige werk kost slechts den gerin^'en 
prijs van 5 shill ings en por to . 

HET PROPAGANDA-BOEK VOOR DE JEUGD. 
Op bladzijde 243 van het December-nummer 1933 deelden 

wij het een en ander mede over dit werk, da t géén philatelis-
tisch k a r a k t e r m a g dragen, doch waa rvan de t eks t geïnspi
reerd werd door zegelbeelden. 

De termijn van inzending was aanvankeli jk bepaald op 
ul t imo M a a r t 1934. Op verzoek van vele belangstellenden is 
deze termijn evenwel verlengd tot 30 Jun i e.k. 

Voor de deelnemers zij gereleveerd, da t drie prijzen in de 
waarden 2000, 1200 en 600 francs beschikbaar zijn gesteld 
voor de drie beste inzendingen. 

Overigens zij verwezen naa r meergenoemd nummer . 

P H I L A T E L I E E N VOETBAL. 
A N T W E R P E N — BREDA. 

De Postzegelvereeniging „Phi la te l i sme" te Antwerpen, door 
vr iendschapsbanden nauw ve rwan t aan de Postzegelvereeni
g ing „Breda" , had he t aard ige denkbeeld opgeva t op 11 Maart 
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Het elftal van „Phi la te l i sme". 

j.1. "on voetbalwedstrijd te doen spelen tusschen het voetbal-
elf.sl harer Vereeniging en een elftal, da t de Postzegelver-
Beiiving „Breda" zou ver tegenwoordigen. De A.V.R.A. (Amu
se« 1 nts-Vereeniging van Ri jks-Ambtenaren) stelde h a a r voet-
oa' 'iftal welwillend ter beschikking van de Postzegelvereeni-

nü „Breda", om de Bredasche kleuren t egen „Phi la te l i sme" 
te idedigen. W a a r meerdere A.V.R.A.-leden tevens lid zijn 
vai ,Breda", kan men ge rus t van een philatel is t ische voetbal-
3nt ne t ing spreken. De heer Ruhl, voorz i t te r van den Konink
lijk. 1-: Belgischen Bond van Vereenigingen van Postzegelver-
2a-u>'laars, was expres ui t Brussel overgekomen om den af-
tra^ te doen. Zijn tegenwoordigheid is door de Bredanaa r s 
)p i riogen prijs gesteld. 

;.' wedstrijd werd in de mees t vriendschappeli jke verhou-
äir£; gespeeld en , ,Breda" kon met veel moeite met 3-2 de 
Dvei'A inning behalen, waardoor zij voor één j a a r in het bezit 
kw^.'ii van den schi t terenden bronzen voetbal op marmeren 
TOe-'-ruk, door „Phi la te l i sme" als wisselprijs beschikbaar 
?e^ cid. Na afloop van den wedstrijd noodigde „Phi la te l i sme" 
Ie Bredasche spelers aan een lunch in het vereenigingslokaal 
Ai.pelmans". De voorzi t ter , de zoo sympath ieke heer Boks, 

Dveihandigde in een hartel i jke toespraak den bronzen bal aan 
ieii lieer Cramerus , voorzi t ter van „Breda" , die op zijn beur t 
äen wisselprijs in bewar ing gaf aan den voorzi t ter van de 
jA.V.R.A.". Alle spelers kregen bovendien een her inner ings
medaille. 

Aan de lunch nverd nog menig hartel i jk woord gesproken en 
3ok bij deze gelegenheid kwamen de vriendschappeli jke ge -
roekiis der „Phi la te l i sme"- en „Breda"-leden wederom op de 
prettigste wijze to t u i t ing. „Breda" is het bes tuur van „Phi la
telisme" zeer dankbaar voor zijn init iatief in deze en voor de 
buitengewoon hartel i jke wijze, waa rop de spelers en suppor te rs 
»erden ontvangen. Onze Antwerpsche vrienden hebben een 
jijzonder hooge opva t t ing van de gastvri jheid, zoodat „Breda" 
egenover hen heel diep in he t kri j t s t a a t . 

He t elftal van „Breda" . 

De heer Ruhl, pres ident van den Belgischen Bond, 
doet den a f t r ap . 

He t was een gezellige dag, die nog lang in aller geheugen 
zal voortleven. Geest en s t emming waren voortreffelijk en de 
vriendschappeli jke verhouding met onze zuidelijke buren is 
zoo mogelijk nog inniger geworden. De namen Boks, Schuer-
mans , Jo rdens , F rancq , Wal ravens , kl inken den Bredaschen 
leden a a n g e n a a m in de ooren. 

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 . 
Poitz. worden niet in betaling gen. 

Vereenigmg, welke voor haar fonds gebruikte 
postzegels spaart, zoekt contact met eenigc 
Philatelisten, die bereid zijn pro-deo sorteer-
werk te verrichten. Brieven aan S. KEIZER, 

POSTBUS 8o, ZWOLLE. (427) 

Ik vraag te koop vlicj^post <. 
gcheele wereld , ook heb ik te 
Bneven aan sigarenmagaiijn 
Glory", Valkenboscliplein, Den 
motto Vliegpost. 

cbr , ongebr, 
ruilen. 
„The Dutch 
Haag, onder 

(421) 

Te koop gevraagd en aangeboden of in ruil 

Puntstempels en Lanystenipels 
VAN NEDERLAND. 

K. J. SCHÖN, Judith Leijsterstraat 17, 
Haarlem. (401) 

E U R O P A Wie billijk en vlug zijn 
t U I M i r n . verzameling belangrijlc 
wil uitbreiden, vrage eens prospec
tus ,,voordeelig Postzegels verza
melen" aan. Wij leveren U b.v. bi) 
een verzameling van 5 0 0 0 zegels, 
verdere 2000 er bij voor nog geen 
2 cent per stuk. 

T h . W I T T E N H O R S T , 
Stokkum bij 's-Heerenberg. 

Te koop gevraagd: Luchtpost 40 , 
75 cent. Postz. 8 0 cent. (42;) 

PUNTSIEMPELS. 
173 duidelijke nummers op 5 cent 1872, 
waarde volgens lijst Phil f13,25, voor f 3,25 
Indie A.M.V J., echt gebruikt , per serie f 0,40 

P. G.Melsert, Dibbetsstraat 6, 
Den Haag. (Postrekening 99653). {419) 

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 Vereen . 

Kilowaar te koop gevraagd. 
Offerten aan B. H. K o l s t e r e n , 
Nie. Zasstraat 28a, - Rotterdam. 
Aangeboden 50 luchtpost f 0,70; iooidemf2,8o 
plus porto. Ais premie gratis rouwzegel Belgié. 

(42S) 

Nederl. en Kol. 50°/o. Europa en 
Buiten Europa 134 ä 1 c. per fr. 
Steller dezes i-uimt doubl, op tegen 
bovenstaande prijzen. Ned. en Kol. 
ook voor spec. verz. Vraagt zicht-
zendingen met opgave van gebied, 

of zendt mancolijsten. 
H. KRUIMER, Stadionstraat 11, 

Amsterdam, Z. (424) 
Te koop aangeboden: 

">ed.-lndie, lo c, get, No. 2 f 10,— 
Nederland, Porto 50 c. op i gld f 4,25 
Oenemarken, 48 skill, No. 21, ,\ 2 cent 
franc' Henry Teunisse, 
Dacostastraat 17, Dordrecht. (426J 

Te koop gevraagd: 
W v.Oranjezegels.gebruikt (1I/2 c , 5 c , 6 c ), 
alsmede van de Kolomen, Cura9ao herden
kingsserie; Ned.-Indio, 2C plus 42'/2 e op
drukken Alles gebruikt per 100 of meer. 

P. GORDON, 
Kortekade 24a, Rotterdam. (431) 

Tekst d e z e r A n n o n c e s 
voor den 5=" in te z e n d e n 
a a n de A d m i n i s t r a t i e . 
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ZEER BELÄKGRIJKE 
POSTZEGELVEILING, 

W.O. vele zeldzame nummers van 
Nederland en Koloniën, Europa en Overzee, 

benevens ruim 150 restanten, 

op Dinsdag 24 en Woensdag 25 April a.s., 
telkens des avonds te 7% uur, 

in de groote bovenzaal van 
Hotel „Victoria", Spuistraat 16, Den Haag. 

Kijkdagen en Catalogus bij: 

„De Haagsche Postzegel handler', 
Noordeinde 196, Den Haag, dagelijks 
van 10 tot 6 uur (behalve op Zondag). 

T 

Voor de a.s. Juni-Veiling kan nog worden 
ingezonden. - Zeer billijke voorwaarden. 

(366) 
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Hilversum, 4/4 'S4 
Postbus 1. 

ijne Heeren, 
Eeiiige cliënten gaven ons hun mooie col

Hes ten verkoop, waaruit wij tijdelijk ver

open tegen 
ongekend lage prijzen. 
raden U aan deze collecties eens in te 

den in ons filiaal, Gravenstraat 17, 
rdam, en wij zijn ervan overtuigd, dat 
,.:nig zegeltje van Uw gading bij zult 
'^'/■n! Er is ook een fraaie collectie 

hij! U kunt ook Utv mancolijstje 
. waarna U de gewenschte zegels ter 
jïitmngt. Eenige referenties a.u.b.l 

kldels verblijven wij, (422) 
Hoogachtend, 

Uw dw. drs., 
Auf der Heide s Postzegelhandel. 

Wij 
an 
nsi' 
er •> 
ntf, 
lers^' 
ld" >. 
zag' 
Jnv: 

HE^'KT AANDACHT AAN DE IN DIT 
LA>> OPGENOMEN ANNONCES EN 
3G'NSTIGT, ZOO MOGELIJK, ONZE 

ADVERTEERDERS! 

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 mogeli jk niveau, 
ligt ten verzending gereed. 
Uw aanvrage voon een p r o e f z e n d i n g 
wondt gaanne ingewacht. 2 J 
Zij zal voldoende belangwekkend voor 
U zijn, onn U aanleiding te geven vervolg

zendingen van nnij te willen ontvangen. 

H E R M A N C O H N , 
DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 
Tal. $S1V45. Giro 37029. Bank: Amttcrdamsch« Bank. 

(344a) 

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. (Handteekening) 
(344b) 

mt É i < f c i 

pestzegelhandel p. BoOBerdQk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELSFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Speciale aanbieding. 
DUIÏSCHLAND, 2 mark, Yvert nr. 77, ongebruikt . . . . ƒ4,50 
GRIEKENLAND, luchtpost, Yvert nrs. 1-4, ongebruikt -0,60 
SPANJE, republiek, Yvert nrs. 505-514, ongebruikt . . . - 4,75 
[dem, idem, dienst, Yvert nrs. 20-29, ongebruikt - 4,75 
PERZIE, Yvert nrs. 302-321, ongebruikt - 0,40 
T S J E C H O - S L O W A K I J E , Yvert nrs. 242-251, gebruikt . - 0,75 
POLEN, luchtpost, Yvert nrs. 1-9, gebruikt 0,60 
[TALIE, 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 
[dem, 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 »̂ fiiJT»-* -3.75 
LIBERIA, 100 verschillende zegels ; t ^ ï W i 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) 
I V «W iiiipi(m>i.ui^ ' ^ I ^ V 

Uitgebreide Catalogus 
Nederland en Koloniën, 

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

op dik kunstdrukpapier f 1,50 1 /'"^ 
op dun kunstdrukpapier f 0,75 i po«. 

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) 



GOEDKOOPE AANBIEDING ! 
Afrika ƒ0,50 
Azië - 2 — 
Australië -1,40 
Eng. Koloniën - 1,35 
Letland - 0,90 
Letland ! -3,25 
Litauen - 2,50 
Oostenrijk -0,90 
Oostenrijk - 3,—• 
Polen -1,10 
Rusland - 1,50 
Rusland - 3,— 
Saargebied - 2,90 
Zuid-Slavië - 3,25 
Turkije - 2,— 
Hongarije - 4,—■ 
Wurtemberg . . . . 1,90 

POSTZEGELHANDEL 

JOS. LA POUTRÉ. 
DEN HAAG, Zoutmanstraat 1414a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

((434) 

100 verschillende 
200 
100 
200 
50 
100 
100 
300 
500 
200 
100 
150 
100 
200 
200 
500 
100 

PRIMA SORTEERING, 
alle verschillend, uit eigen voorraad samen

gesteld, op volgorde in boekjes geplakt. 
320 vergeh. Ned. en Koloniën . . . . ƒ 10,—• 
500 „ N.- en Z.-Amerika . . . - 7,50 

1000 „ N.- en Z.-Amerika . . . - 20,— 
2000 „ Overzee, waarbij vele 

goede nrs - 40,—■ 
Vele andere sorteeringen kunnen geleverd 

worden; ook fraaie zichtzendingen. 
Partijen Nederland en Koloniën in ruil 

gevraagd tegen zeldzame buitenlandsche 
zegels, op kassabasis, vrij naar ^euze uit 
zichtzending; ook kilowaar. 

Toezending van collecties na ontvangst 
van het bedrag of giro 118330. 

POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE", 
HOOGENDIJK 142, ZAANDAM. 

(418) 

NEDERLAND. 
192333, alle Kinderzegels (40 w.) 

Idem in roltanding (31 Vff\,, 
1933, Kinderzegels, per serie i fS 

10 series f 1,65, 100 series 
1933, Zeemanszegels, per serie 

10 series ƒ 1,90, 100 series 
1933, W. de Zwijger, per serie 

10 series ƒ0,90, 100 series 
1932, A.N.V.V., per serie 

10 series ƒ 3,25, 100 series 
1930, Rembrandt, per serie 

10 series ƒ 2,25, 100 series 
1927, Kinderzegels, per serie 

10 series f 1,60, 100 series 
1869, y, c. bruin, 10 st. ƒ 0,30, 100 st 
1869, 1 c. groen, 10 st. ƒ 0,20, 100 st 

NED.-INDIE. 
Opdruk Java, serie t.m. ƒ 1,— 
Luchtpost, 1—5, ongebr. 
Idem, 6—10 v . ^ . . . . 
Idem, 11, 13, 16 en 17 %^f-
Idem, ƒ 4,50 en ƒ 7,50, per stel ■r'r:'.. 
rv'ederlandsche PostzegelhE 
N.Z. Voorburgwal 316, postgir.o 224451, Amsterdo 

f 3, 

 1 6 , 

 O,! 
 2 0 

- n 
 1 5 , 
 1, 

Bijzondere aanbiedingen van 
zeldzame zegels der 
Engelsche Koloniën. 

A l l e g e b r u i k t . 

Nummers van den catalogus Yvert & Tellier. 
BARBADOS, 6 d., nr. 6 ƒ 20,— 
CEYLON, 9 d., nr. 7 - 50,— 
CEYLON, 2/-, nr. 24 - 28,— 
ENGELSCH-GUYANA, 4 c , nr. 10 - 60,— 
ENGELSCH-GUYANA, 4 c , nr. 11 - 7 0 , -
ENGELSCH-GUYANA, 2 c , nr. 28b - 36,— 
ENGELSCH-GUYANA, 4 c , nr. 35a - 27,— 
MAURITIUS, 1/-, nr. 19 - 16,— 
MAURITIUS, 1/-, nr. 22 - 20,— 
NIEUW-ZEELAND, 1/-, nr. 7, licht gevouwen - 65,— 
PAHANG, 8 c , nr. 2 - 50,— 
ST. VINCENT, 6 d., nr. 29 - 18,— 
NEW-FOUNDLAND, 4 d., nr. 11 , - 85,— 
VICTORIA, 2/-, nr. 8, zeer licht helder punt - 50,— 
VICTORIA, 6 d., nr. 33 - 112,— 

MIJN SPECIALITEIT: 
ZELDZAME ZEGELS DER ENGELSCHE KOLONIEN 

VAN ALLE UITGIFTEN. 

Mancolijsten zijn het voorwerp van mijn nauwkeurige 
en persoonlijke aandacht. 

Zichtzendingen naar onverschillig welk deel der wereld. 
De goedkoopste handelaar in zeldzame zegels der 

Engelsche Koloniën. 

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

POSTZEGËLCSNTRALE N V.1 
Postrekening 220942, Postbus 876, Telefoon I M 
C R O O S W U K 3 , - R O X T E R D / M. 

O n ace 

3e P08TZEGELVE1LIIG 
zal worden gehouden op 

Zaterdag 28 April 1934, 
in het Café Restaurant „'t Gouden Hoc d", 

Zeevischmarkt 13, Rotterdam. 
KIJKDAGEN: 

Den Haag, 22 April in Hotel „Victoria" 
Spuistraat 16, 

Rotterdam, 27 en 28 April in „'t Gouden Hoofd", 
"^>i&$', P'W^^ Deze veiling bevat o.a. 
m ' m u m i m i INZENDING NEBERLAND EN KOLOHEH, 

¥ele BLOKKEN, o.a. van No 3, 4, 48, enz 
Een hoogst belangrijke inzending OliD-DUITSGHE STi IN, 
bqzonder van Mecklenburg Schwerin, Strelitz, Oldec urg 

en Wartemberg. 
Verder EUROPA en OVERZEE, collecties, restanten, enz. 
De rijk geïllustreerde catalogus wordt op aan^-r; 

gratis toegezonden. 

POSTZEGELCENTRALE N.V., 
AFDEELING VEILINGEN, 

ORGANISATOR R. BOEKEMA. 421 




