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. K. RIETDIJK, Den Haag, 
.MOOP - VEILINGEN - VERKOOP 

LANGE POTEN 15a. 
Telefoon 117020 — Postrekening 117396. 

i)9e POSTZMEVEILIG 
in de eerste week van Juni a.s. 

te 's-Gravenhage, 
in Hotel „Victoria", Spuistraat. 

• /e veiling bevat o.a. een belangrijke 

EUROPA-VERZAMELING, 
alsmede een eveneens belangrijke 

LFDEELING RESTANTEN. 

iOe POSTZEGELVEILING 
ongeveer half Juni a.s. 

-'2e veiling zal bevatten een prachtige 

fliegpost - Collectie. 
Vraagt per omgaande gratis toezending der 

veilingcatalogi. 

.K. RIETDIJK, Den Haag, 
LANGE POTEN 15a. 
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Wilt D In „Belleyue" exposeeren 
of voor ander doel Dw collectie 

completeeren 

ZendL ons dan Uw mancolij sten. Wij kunnen momen
teel vrijwel alles leveren, niet alleen van Nederland en 
Koloniën, doch ook van alle andere landen der wereld. 
Behoudens de groote rariteiten, is bijna alles lever
baar, gebruikt zoowel als ongebruikt. 

Wanneer onze eigen voorraden Uw wenschen niet 
kunnen bevredigen, dan hebben wij nog de beschikking 
over een 

GROOTE WERELDVERZAMELING, 
nagelaten door een bekend verzamelaar, welke wij ter 
likwidatie ontvingen. 

Ook onze 59e Veiling 
van 2 3 tot 2 5 Mei a.s. 

biedt U veel schoons. Bijzondere stukken van NEDER
LAND EN KOLONIEN, EUROPA, waarbij Spanje 
compleet; Toskane met 2 soldi en 60 crazie; Frankrijk 
1 franc vermiljoen op brief; Zwitserland, de dubbele 
Genene op brief; 0\erzeesche Staten, enz., enz. 
De geïllustreerde catalogus is gratis verlirijgbaar. 
Voor volgende veilingen kan steeds worden iigezonden. 

N.V. HeUers Postzoyelliandel 
onder Directie van P. J. HEKKER, 
beëedigd Makelaar en Taxateur. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON 33324. — POSTGIRO 2127S. 
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N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 



postzeoelhandel p . HoOflerdjjk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Speciale aanbieding. 
DUITSCHLAND, 2 mark, Yvert nr. 77, ongebruikt ƒ 4,50 
GRIEKENLAND, luchtpost, Yvert nrs. 1-4, ongebruikt -0,60 
SPANJE, republiek, Yvert nrs. 505-514, ongebruikt . . . - 4,75 
Idem, idem, dienst, Yvert nrs. 20-29, ongebruikt - 4,75 
PERZIE, Yvert nrs. 302-321, ongebruikt - 0,40 
TSJECHO-SLOWAKIJE, Yvert nrs. 242-251, gebruikt . - 0,75 
POLEN, luchtpost, Yvert nrs. l-9,"gebruikt - 0,60 
ITALIË, 5 lire, Yvert nr. 139 - 0,50 
FINLAND, 25 mark, Yvert nr. 133 - 0,70 
ESTLAND, Yvert nrs. 47 en 48, get. en onget - 0,60 
Idem, 30, 40 en 70, Yvert nrs. 81-83 - 0,80 
DANZIG, tentoonstelling, Yvert nrs. 198-200 - 0,80 
NED.-INDIE, luchtpost, Yvert nrs. 6-10 - 0,90 
POLEN, 300 verschillende zegels - 3,75 
LIBERIA, 100 verschillende zegels - 7,— 
HONGARIJE, 500 verschillende zegels - 5,25 
DUITSCHLAND, 400 verschillende zegels -1,90 
TURKIJE, 300 verschillende zegels - 4,25 
PERZIE, 200 verschillende zegels - 4,25 
Prijslijst van postzegelpakketten en alle benoodigdheden op 
aanvraag gratis verkrijgbaar. Bestellingen boven ƒ 10 franco. 
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Curasao, Bi-andkast, ongebruikt . . . 
Idem, idem, gebruikt 
Suriname, 50 op 2'A gld., 1900, ongebruikt 
Idem, idem, gebruikt 
Oostenryk, jub. 1910, zeldzaam, gebruik^ 

of ongebruikt, compleet, 17 stuks . . . 
Ned.-Indië, 1870, ongebruikt, blok 2'A gld., 

koning, zeer zeldzaam, get. 14:14, slechts 
Brandkast Nederland of Ned.-Indië, nom. 

ƒ 17,25, compleet, ongebruikt, nu slechts 

ƒ 3,75 
- 4,50 
-20— 
_,99 

-30,— 

- 2 2 , -

- 1 3 , -

Correljé's 
Speciaal-Catalogus Nv.'derland en Koloniën, 

6e uitgave, franco ƒ 0,50. 

B B I ^ A N G R U K B E R I C H T . 
Ingaande 1 Juli a.s. zal onze zaak verplaatst 

worden naar STATIONSPLEIN 20, recht tegen
over het station, UTRECHT. 

P. S, Wij zoeken te koop belangrijke verzame
lingen en engros partijen van diverse Kinderzegels 
en Salve Hospes, Goudsclie Glazen, Roode-Kruis 
en Olympiade. Offerten aan: 

Postzegelhandel H. C. CORRELJÉ, 
Leidschevireé Ib» Utrecht. 
P o s t ^ i r o 1 0 8 4 Q . T e l . 1 2 7 8 2 . (420) 

ü t P DE GOEDE 
1855-58. 

W a t e r m e r k : Kroon C C . 

1 d. karmijn-rood. 
Y. & T. No. 3 c. 

Ik heb in mijn voorraden 
een ongebruikt exemplaar 
van deze zeldzaamheid, van 

prima kwaliteit. 

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 werelJ. 

De goedkoopste handelaar in zeldzame zegels der 
Engelsche Koloniën is: 

T. ALLEN, 
5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. (4 -) 

Nationale Postzegeltentoonstelling 
Amsterdam 6-9 September 1934. 

WILT U SUCCESVOL EXPOSEEilEII? 
Plakt Uw zegels dan op onze speciale 
Philea-tentoonstellings-cartons, welke 
ook gebruikt worden door den voor 
zitter van de Nederl . Vereeniging en 
andere beleende verzamelaars. — Prijs 
f 0,10 per carton, formaat 32 X 2 4 ^ c.M. (422a) 

m DER HEIDES POSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM, AMSTERDAM. 
Postbus 1. Gravenstraat 17 a.d. N. Kerk. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

Gratis 
voor de leden der aangesloten 

Vereeni-gingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

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

13e Jaargang. Breda, 16 Mei 1934. Nr. 5 (149). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina . . . . ƒ30,— 
1/2 „ . . 
1/3 „ 
1/4 „ 
1/6 „ 
1/8 „ 
1/9 „ 
1/12 „ 
1/16 „ 
1/18 „ 
Bü 3-, 6-

-17,50 
-12,50 
- 1 0 , -
- 7,50 
- 6,— 
- 5,50 
- 4,50 
- 4.— 
- 3,— 

12-maal plaatsing 
10, 20, 30 % reductie. 

Alk 

aan 
BIO, 
's-Gr 

bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redacdoneelen aard, benevens 
ï uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, j . D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
icht; al wat Nederland en Kolonien betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 

W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
. G Zwolle, Noorder Amstellaan 209-III, Amsterdam; buitenlandsche poststukken 
J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 

ersplein zjr, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
.ennage; luchtpost aan H . L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen. 

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

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

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 49s6. Postrekening 37183. 

P H I L A T E L I E EN MONOPOLIE. 
N('%' een kort woord tot besluit van het in het vorige num-

mei nver dit ondervi^erp vermelde. 
Dv zienswijze van den inzender A. N. Tinovo namen vfy 

reecL gedeeltelijk in beschouwing, waarbij hier en daar onze 
afwi kende meening werd gegeven. Van verschillende zijden 
moc:-.ten wij bewijzen van instemming ontvangen met ons 
stai: 'punt, dat bij den werkelijken verzamelaar-liefhebber 
me''..antiele overwegingen slechts in de laatste plaats een 
\\o<>i t mogen meespreken. Een der schrijvers merkt op, dat 
Tint/- o te veel uit het oog verliest, welk een schat van 
vreut;de en aangename herinnering kan liggen in een met 
zorg' en toewijding samengebrachte collectie, dikwerf een 
levci Averk van den verzamelaar. Wat de verzilvering betreft, 
dit een zorg, die als regel de erven aangaat en daarover 
behiy .̂t de verzamelaar zelf zich het hoofd niet te breken. 

H. 1 moge het voldoende zijn, dat hij zich verlustigen kan 
in vk' verworven schatten, waarbij tal van exemplaren voor 
dci ./igenaar een geschiedenis hebben. 

I . J. G. Siestrop, lid der U. Ph. V., uit zich als volgt: 
L. het Maandblad van 16 Januari 1934 bespreekt A. N. 

Tinovo de philatelistische waarde van een ongebruikten ƒ 5,— 
zegel. 

Al'>oewel ik op vele punten met de door hem gegeven 
geda. htengang kan meegaan, is het toch gewenscht de aan-
daci ' op de volgende punten te vestigen: 

1. jle philatelistische waarde van een ƒ 5,— zegel (koer-
see . 'd) is niet los te maken van de handelswaarde, daar 
meii met dit zegel steeds poststukken die een frankeerwaarde 
behoeven van ƒ5,— (of meer) kan voorzien, zoodat theo
retisch de philatelistische waarde gering behoorde te zijn, 
maai- dit in de praktijk om bovengenoemde reden nooit zal 
worilon. 

2. De koerseerende zegels worden gekocht, omdat deze 
zegels de verzameling een bijzonder mooi aanzien geven en 
omdat, wanneer ze niet meer koerseerend zijn, de waarde 
van deze zegels wel degelijk belangrijk hooger is of zal wor
den dan van de gebruikte zegels. Om een voorbeeld te noemen: 
de j 5,— zegels, welke men nu nog bij honderden tegelijk zal 
kunnen koopen (ongebruikt), zullen, na vervanging door 
andere ƒ 5,— zegels, ongebruikt vrij schaarsch worden, daar 
de groote voorraden ongebruikte zegels op kantoren enz. aan
wezig, opgebruikt worden, en dus een betrekkelijk gering aan
tal ongebruikte zegels als philatelistisch materiaal overblijft. 

i. Hieruit volgt, dat al is ieder overtuigd, dat het neer
tellen van ƒ 5,— voor een koerseerenden ƒ 5,— zegel dwaas
heid is, deze toch steeds om en nabij ƒ 5,— zal opbrengen en 
tot in lengte van dagen zal blijven opbrengen (tenzij de re
geering- zelf deze ingetrokken zegels later tegen een veel 
lageren prijs verkoopt). 

4. Ook met het gebod: „Geen ongebruikte nieuwtjes ver
zamelen" komt men er niet, daar indien men alleen „gebruikt" 
verzamelt, deze toch eerst als ongebruikt gekocht zullen 
moeten worden en bovendien indien men dit gebod opvolgde 

het aantal ongebruikt in omloop zijnde zegels zoo gering zal 
zijn, dat de enkeling die dit verbod heeft overtreden, goede 
winsten kan maken. 

Conclusie: Vooralsnog zal aan de kwaal: het koopen van 
ongebruikte nieuwtjes, niet veel te doen zijn. 

De heer H. P. Poelman, lid van „Hollandia", wijst o. a. op 
de groote moeilijkheid om van kleine waarden, zelfs van 
Europeesche landen, gebruikte exemplaren te krijgen en hjj 
besluit met den raad: „laat toch een ieder verzamelen wat 
hem het meest interesseert". 

Volkomen juist, ware het niet, dat in de laatste jaren de 
gevallen talloos zijn, dat de verzamelaar tegen zich zelven 
beschermd moet worden, wil het ongewenschte gevolg uit
blijven, dat talrijke liefhebbers ontgoocheld de philatelie 
den rug toewenden en de meening meer en meer gaat post
vatten, dat wie zich in de postzegelliefhebberij begeeft, zich 
zelven veel ergernis en geldelijk nadeel bezorgt. En wie het 
goed meent met de philatelie, wie daaraan aangename en 
leerzame tijdpasseering dankt, zou dit ongewenschte gevolg 
niet trachten te keeren? 

Aan het slot van het vorig artikel wezen wü reeds op de 
ééndags-vliegen of soortgelijke uitgiften, die een gevaar op
leveren voor onze liefhebberij. Hier ligt een terrein open voor 
internationale samenwerking tusschen verzamelaars en bona
fide handelaren, die beiden beschikken over een organisatie: 
de Federation Internationale de Philatelie en de Internationale 
Handelaarsvereeniging. Het moet mogelijk zijn, dat deze 
lichamen, volkomen ingelicht omtrent den status van een of 
andere uitgifte, de verzamelaars- en handelaarswereld tijdig 
inlichten omtrent het al of niet verzamelwaardige van een of 
ander object. Tot het niet-verzamelwaardige rekenen wij 
zonder eenig voorbehoud alle zegels, die slechts in beperkte 
oplaag of gedurende korten tijd verkrijgbaar worden gesteld, 
of waarvan de nominale waarde uitgaat boven wat het land 
van uitgifte voor zijn werkelijke postale behoeften noodig 
heeft. Hieronder vallen b.v. Ned.-Indië, Suriname en Curacao 
jubileum-uitgifte van 1923, waarde ƒ 5,—. Noch in de jaren 
daarvoor, noch in die daarna, is de behoefte aan een ƒ 5,— 
zegel gebleken. Het werd in de jubileumserie van 1923 slechts 
opgenomen tot het uitsluitend profijt van de post. Hetzelfde 
geldt voor tal van soortgelijke zegels van andere landen. 

Om uit te maken of een oplaag „beperkt" is, staat men voor 
een moeilijker taak. Doch hier zou men kunnen volstaan met 
het in den ban doen van uitgiften, waarvan de oplaag spot 
met eenige p o s t a l e behoefte. Het komt toch herhaaldelijk 
voor, dat voornamelijk de hooge waarden van een bepaalde 
serie in zóó gering aantal worden uitgegeven, dat het onmoge
lijk is, dat aan elke postinrichting in het land van uitgifte 
é é n exemplaar ten verkoop wordt verstrekt! Dat een der
gelijke uitgifte dan ook niets met eenige postale behoefte te 
maken heeft, vraagt geen nader bewijs. Wat meer is, de ver
zamelaar, die zulk een stuk werkelijk zou willen benutten 
voor frankeering, staat voor een onoverkomelijke moeilijk
heid, want ten postkantore kan men hem het in de meeste 
gevallen niet eens verkoopen! 

» 
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Dat de zegels, die uitsluitend bij inschrijving verkrijgbaar 
zijn, in de allereerste plaats m den ban behooren te worden 
gedaan, behoeft na het vorenstaande geen nader betoog. 

Onder te korten tijd van verkrijgbaarstelling verstaan wij 
een tijdsduur, waarin het onmogelijk is op normale wjjze de 
zegels aan de postkantoren te koopen. Toch lost dit bezwaar 
zicltivvanzelf op, wanneer de oplaag maar normaal is, d.w.z. 
zoOv groot, dat de speculanten het niet durven wagen om hun 
slag te slaan. 

Erkend dient te worden, dat onze eigen postadministratie 
bij haar zegeluitgiften vorenstaande voorwaarden in acht 
heeft genomen en dat moord en doodslag onder de fanatieke 
koopers aan de postkanoren achterwege bleef, sensatienieuws 
waarop we nogal eens worden getracteerd om toch vooral 
maar te laten uitkomen hoe zeldzaam een of ander zegeltje 
en hoe gemotiveerd de gevraagde prijs is. 

Worden deze uitwassen uitgeroeid of zooveel mogelijk be
knot, dan wordt de vrees van achter het net te visschen van 
vele verzamelaars weggenomen; dan zullen talloozen onder 
de kleineren, wien het even is of zij een zegel gebruikt of 
ongebruikt bezitten, hun geduld hervinden tot voordeel van 
hun gemoedsrust en portemonnaie en lost het bezwaar 
van Tinovo voor de groote massa zich zelf op: het koopen van 
onze verzamelobjecten by een monopoliehouder. v. B. 

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

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

ANDORRA (Spaansch kantoor). 
Luchtpostzegels: 

25 centimos, karmijn. 
50 „ roodlila. 
75 „ groen. 

1 peseta, lilabruin. 
1 peseta 25, rood. 
1 „ 50, geel. 
1 „ 75, grijs. 
2 pesetas, donkergroen. 
2,50 „ grijsgroen. 
3,25 „ geelbruin. 
4,50 „ roodbruin. 
5 „ blauw. 

Het opschrift luidt „Andorra"; aan den voet is vermeld 
„Correu Aeri Sobretaxa". 

In hoevere deze zegels verzamelwaardig zijn, dienen de 
lezers maar voor zichzelven uit te maken, nadat zij kennis 
hebben genomen van het volgende. 

Reeds eenige jaren werden door een particulier pogingen 
in het werk gesteld, een luchtpostverbinding tot stand te 
brengen tusschen Barcelona en Andorra, waarbij een tusschen-
landing zou plaats vinden te Seo de Urgel. Na het over
winnen van talrijke moeilijkheden verkreeg deze particulier 
de officieele vergunning van de Spaansche regeering tot het 
inrichten van den dienst, waai'bij o.m. de posttarieven werden 
vastgesteld. De Raad van Andorra verkreeg daarbij portvrij
dom voor dienststukken, waartoe 800 series van deze zegels 
werden voorzien van den opdruk „Franquicia del Consell". 

De particuliere ondernemer stierf toen alles geregeld was. 
Zijn erven hebben den dienst bij wijze van proef slechts kort 
uitgevoerd, doch zijn er spoedig mede opgehouden. O f f i 
c i e e l — en daar komt het op aan — is de dienst nimmer 
in werking geweest. Doordat de erven den proefdienst staak
ten, kwamen zij de door hen van den overledene overgenomen 
verplichtingen niet na, waarna de overeenkomst met de 
Spaansche regeering werd ontbonden. 

Uit den tekst der zegels „Correu Aeri Sobretaxa" valt af te 
leiden, dat we hier te doen hebben met een extra luchtrecht 
boven het posttarief, derhalve iets met een semi-officieel 
karakter. 

Gedrukt werden van de 25 en 50 centimos elk 100.000; vaj 
de 75 c. 50.000; van de 1 p. 30.000; van de 1,25 p. 12.000; 
van de 1,50, 1,75 en 2 p. elk 10.000; van de 2,50 en 3,25 p'. 
elk 7500; van de 4,50 p. 6000 en van de 5 pesetas 5000 stuks! 
Deze aantallen zijn te verminderen met 800 series der hier
boven genoemde dienstzegels en 1200 series, voorzien van den 
opdruk „Muestra" (d. i. specimen). 

Wij adviseeren met de aanschaffing dezer zegels zeer voor
zichtig te zijn. 

ELGISCH-CONGO. 

Op 7 dezer is het rouwzegel vei-
schenen, waarop wijlen Z. M. ko ung 
Albert I van België in tropenuniijrin 
is afgebeeld: 

1 fr. 50, zwart. 
Den heer Van Caspel vriendelijk 

dank voor onverwijl.de toezendin ;. 

BERMUDA. 
Prankeerzegel in het koerseerend scheepjes-type, nieer-

voudig wateimerk in sierschrift: 
ly^ pence, roodbruin. 

CHILI. 

Luchtpostzegel voor het internatio
naal verkeer, vliegtuig boven iind-
schap: 

5 pesos, rood. 
Het papier toont het meervoudig 

watermerk 5-stralige ster. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Aanvullingswaarde op de in 
het vorige nummer vernielde 
uitgifte: 

y centavo, lila. 
Als laatste waarde dezer 

serie is nog te verwachten de 
5 centavos, welke in een op
laag van 750.000 stuks zal 
worden gedrukt. De oplaag var 
de i<$ c. bedraagt 100.000 en 
van de 1 c. 300.000 exemplaren. 

DUITSCHLAND (Maart 1934). 
Verdere waarden in het Hindenburg-type, papier met het 

watermerk hakenkruis: 
8 pfennig, roodoranje. 

30 „ donkerolijf. 
40 „ lilü. 

N I E U W ! CVerkPl Igbaar b l | a l l e H a n d e l a r e n . ) (372) 
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ERYTHREA. 
Ter herinnering aan den hertog der 

Abruzzen werden onderstaande waar
den der koerseerende serie, gedrukt in 
andere kleuren, voorzien van den op
druk „Onoranze / Al Duca Degli / 
Abruzzi", in zwart of rood: 

10 c , grijsblauw (opdr. rood). 
15 „ blauw (opdr. zwart). 
35 „ groen (opdr. rood). 

1 1., steenrood (opdr. zwart). 
2 „ rood (opdr. zwart). 
5 „ helderviolet (opdr. rood). 

10 „ lichtolijf (opdr. rood). 
De 1, 5 en 10 lire zijn gedrukt in 

staand, de andere waarden in liggend 
formaat. 

Voor verdere bijzonderheden zij ver
wezen naar het medegedeelde onder Ita
liaansche koloniën. 

I .'ALIAANSCHE KOLONIEN. 
lor gelegenheid van de 15e jaarbeurs van Milaan verscheen 

oiK rstaande serie, alle in de afgebeelde teekening, Mer-
cuiius met de fascistische emblemen: 

20 centesimi, oranjerood. 
30 „ donkergroen. 
50 „ blauwzwart. 

1 lire 25, blauw. 
Hot papier draagt het watermerk kroon. 
Ter herinnering aan Luigi Amadeo, hertog der Abruzzen, 

vev,eheen een luchtpostzegel volgens afbeelding: 
25 lire, sepia. 

Ka een loopbaan als ontdekkingsreiziger van internationale 
veri.iaardheid en marine-officier — hij was tijdens den wereld
oorlog commandant der Italiaansche strijdkrachten in de 
Adriatische zee — nam Luigi Amadeo ontslag uit den dienst 
en hield hij zich bezig met de kolonisatie van Somaliland en 
Erythrea. 

ITALIAANSCH-SOMALI. 
Opdruk „Onoranze / Al Duca Degli / 

Abruzzi" in zwart of rood, op onder
staande frankeerzegels, types der uit
gifte 1932: 

10 c , bruin (opdr. zwart). 
25 „ groen (opdr. rood). 
50 „ donkerviolet (opdr. zwart). 

1 1. 25, blauw (opdr. rood). 
5 1., grijsbruin (opdr. rood). 

10 „ rose (opdr. zwart). 
20 „ blauw (opdr. rood). 
25 „ groen (opdr. rood). 

De 10 en 50 centesimi, 10 en 25 lire 
zijn in liggend, de andere waarden in 
staand formaat. Zie verder onder Ita
liaansche koloniën. 

MACAO. 
Frankeerzegels in het nieuwe Ceres-type, bovenaan de 

landsnaam, voorafgegaan door Correio, aan den voet de 
waarde: 

>2 avo. 
1 „ 
2 avos, 
3 „ 
4 „ 
5 „ 
6 „ 
7 „ 
8 „ 

10 „ 

grijsbruin. 
bruin. 
grijsgroen. 
lila. 
zwart. 
grijs. 
roodbruin. 
rose. 
lichtblauw. 
oranjerood. 

NICARAGUA. 

12 
14 
15 
20 
30 
40 
50 

1 
3 
5 

blauw. 
olijfgroen 
bruinrood 
oranje. 
geelgroen 
violet. 
grijsolijf. 

pataca, blauw. 
j ) groen. 

lila. 

Het jongste Bulletin Mensuel meldt de volgende dienst-
zegels, roode opdruk „Oficial" op fz'ankeerzegels der uitgifte 
1929-1931: 

5 centavos, bruingrijs. (Yvert nr. 523). 
6 „ lichtbruin. (Yvert nr. 525). 

10 „ bruinrood. (Yvert nr. 627). 
15 „ rood. (Yvert nr. 528). 

•20 „ oranje. (Yvert nr. 530). 
25 „ violet. (Yvert nr. 531). 
50 „ groen. (Yvert nr. 533). 

1 colon, geel. (Yvert nr. 535). 
Volgens dezelfde bron verschenen nog de volgende lucht

postzegels: 
Roode opdruk Servicio / Centroamericano / Vale 10 cen

tavos op het frankeerzegel: 
20 centavos, groen. (Yvert nr. 529). 

Alsvoren, opdruk Correo Aéreo / Oficial op frankeerzegels: 
20 centavos, groen. 
50 „ grijsbruin. 

. 1 colon, vermiljoen. 
Alle in de kathedraalteekening van 1914. 
Deze laatste drie zegels dragen bovendien het contrólemerk 

Deshon-Sevilla in blauw. 
PARAGUAY. 

$fff;TT^ 

Luchtpostzegel, afbeel
ding van het hoofdpost
kantoor te Asuncion: 

33 p. 75, ultramarijn. 

PATIALA. 
Frankeerzegels van Britsch-Indië, meervoudig watermerk 

ster, voorzien van den opdruk Patiala State: 
9 pies, donkergroen. 
2 a. 6 p., oranje. 

PORTUGAL. 
Hier verscheen het gebruikelijke portvrijdom-zegel voor het 

Aardrijkskundig Genootschap. Kleuren blauw en rood. 
RUANDA-URUNDI. 

Rouwzegel volgens afbeelding, ter 
herinnering aan het overlijden van 
koning Albert I: 

1 fr. 50, zwart. 
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RUMENIE. Gelegenheidszegel, propa
ganda tentoonstelling voor 
de Imnenindustrie: 

1 + 11 . , sepia. 
2 + 1 „ blauwgroen. 
3 4- 1 „ grijsgroen. 

De zegelbeelden stellen 
achtereenvolgens voor: een 
heiligen-beeld onder stroo-
dak, zooals zoovele op het 
platteland worden aange
troffen, een spinnende boe
rin en een weefster. 

De tentoonstelling gaat uit van de Nationale Rumeensche 
Vrouwenvereeniging. De oplaag bedraagt 100.000 series. 

RUSLAND. Herinneringszegels aan J. M. 
Sverdloff en W. P. Nogin, over
leden in 1919 resp. 1924: 

10 k., ultramarijn. 
15 „ oranjerood. 

Laatstgenoemde waarde is 
gedrukt in hetzelfde formaat 
als de 10 k. 

De oplaag bedraagt 40.000 
series. 

Het papier toont het water
merk Griekschen rand. 

Sverdloff was president der 
republiek, Nogm volkscommis
saris voor handel en industrie. 

Firma Auf der Heide te Hilversum dank voor toezending. 

SALVADOR. 
Waarde-opdrukken op onderstaande zegels der uitgifte 

1924-1926: 
2 op 5 centavos, grijs. (Yvert nr. 452). 
3 „ 10 ,, oranje. (Yvert nr. 454). ' 

De eerste opdruk is in rood, de andere in zwart aangebracht. 

SPANJE. 

Frankeerzegel in het afgebeelde Ibanez-
type: 

5 centimes, sepia. 
Het zegel draagt het bekende controle-

merk op de achterzijde. 
Ir. Reus dank voor bericht. 

ST. HELENA. 

Het eeuwfeest dezer bezitting werd op de ook voor John 
Buil meer en meer gebruikelijke wijze „gevierd" door de uit
gifte van een speciale serie in onderstaande waarden: 

YJ penny, violet. 
1 „ groen. 
IYJ „ rood. 
2 pence, oranjegeel. 
3 „ blauw. 
6 „ lichtblauw. 

1 shilling, donkerbruin. 
2 „ 6 p., karmijn. 
5 „ bruin. 

10 ,, violet. 
Het middenstuk is voor alle waarden in zwart gedrukt; ; 11e 

zijn vervaardigd in liggend formaat, uitgezonderd de 2/6. 
De zegelbeelden stellen achtereenvolgens voor: % p. Lot 

en zijn vrouw (twee bekende bergtoppen); 1 p. het verblijf, 
Plantation van den gouverneur; lY P- kaart van het eila id, 
waarop de meest bekende namen, o.a. Longwood, het verblijf 
van Napoleon I, High Knoll, gevangenkamp tijdens den Boe
renoorlog, enz.; 2 p. de kade van Jamestown; 3 p. Jamesvallei, 
het hoogste deel van Jamestown; 6 p. gezicht op genoei ide 
stad; 1 sh. het voorgebergte Mundens, genoemd naar sir Ri
chard Munden, bekend uit den strijd om het bezit van net 
eiland tusschen de Hollanders en de Engelschen; 2/6 St. He
lena, patrones van het eiland, naar een kostbare ikoon in de 
kapel van St. Helena; 5 sh. gezicht op High Knoll; 10 p. 
grootzegel van het eiland. 

Alle waarden, behalve de >:S en 3 p., 1, 2/6 en 5 sh., too 'en 
bovendien de portretten van Willem IV, koningin Victoria en 
de twee laatste koningen van Engeland. 

Het papier toont het meervoudig watermerk in siersch ft. 
SAN MARINO. 

»«vm^PM Ter gelegenheid van de jaarbeui-- te 
Milaan, waaraan S. Marino op phil te-
listisch gebied deelnam, werden on( n-
staande waarden der herinneringss ie 
van 1932 voorzien van den opdruk „Ä >&-
tra Filatelica 12-27 Aprile 1934" en en 
nieuwe waarde. De vervallen wat. de 
werd onleesbaar gemaakt door een v el 

Aldus zijn te melden: 
0,25 op 1 1. 25, blauw. 
0,50 „ 1 „ 75, bruin. 
0,75 „ 50 centesimi, rood. 
1 1. 25 op 20 centesimi, groen. 

Onderstaande waarden dierzelfde serie werden voori ̂ en 
van een waarde-opdruk, waarbij do vervallen waarde op de 
hierboven vermelde wijze onleesbaar gemaakt werd: 

3 lire 70 op 1 1. 25, blauw. 
3 lire 70 „ 2 „ 75, violet. 

TIMOR. 
Aanvullingswaarde der koerseerende serie frankeerzegels 

in het nieuwe Ceres-type: 
1 pataca, blauw. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

Het in het vorige nummer aange
kondigde herinneringszegel, 300-jaiige 
herdenking van den staat Maryland, 
is thans verschenen: 

3 cents, karmijn. 
Voor nadere bijzonderheden zij ver

wezen naar blz. 71 van het April-nr. 

ZWEDEN. 
De koerseerende 25 ore in het koningstype, uitsluitend ver

tikaal getand, verscheen in ultramarijn (vroeger blauw). 

^ieuiVc Uit^ifter 
0plaa^ci/fcrs,ea5.j 

BELGIË. 
De heer Van Caspel meldt ons het volgende: 
Opgeschrikt door allerlei berichten, o.a. de uitgifte van 

het rouwzegel in bruinzwart, ben ik op kondschap uitgegaan 
ten hoofdpostkantore, waar mij het volgende werd mede
gedeeld : 
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Van een rouwzegel „brun-noir" is niets bekend. Dat voor het 
buitenland van 1,75 fr., waarvan de uitgifte eerst besloten 
was, maar later ongedaan gemaakt, was niet toelaatbaar in 
zwarte kleur, zijnde in strijd met de kleurbepalingen der 
Union Postale Universelle. 

Het Peter Benoit zegel komt eerst uit na beëindiging van 
den officieelen rouw; datum onbekend (vermoedelijk 1 Juni). 

De internationale tentoonstelling zegels niet vóór 1 Juni. 
Het tentoonstellingszegel met kinderkopje ten bate der in
validen verschijnt niet. Hoewel de akten reeds geteekend 
waren, is de vergunning tot uitgifte ingetrokken. De des
betreffende mededeeling in L' Echo de la Timbrologie is 
door deze beslissing achterhaald. 

Voor de Internationale postzegeltentoonstelling te Brussel 
in 1935 wordt behalve het stel, waarvan het verschijnen op 
1 Juli aangekondigd wordt, ook nog een bijzonder zegel ter 
waarde van 5 fr. -|- 5 fr. m 25.000 exemplaren uitgegeven, 
alleen verkrijgbaar aan het hulppostkantoor op de tentoon
stelling zelf. Als teekening is aangenomen het portret van 
ee.. postmeester-generaal uit het huis Taxis. 

Ten aanzien van de nieuwe spoorwegzegels meldt genoemde 
he' c ons nog het volgende. 

'fschoon verscheidene tijdschriften, o.a. Die Postmarke, 
Staf's 111. Briefmarken Journal (dat ze zelfs onder Zeitungs-
paKetmarken rangschikt), enz., ze als p o s t z e g e l s opnemen, 
heKben deze niets met „de post" te maken en zijn niet aan 
p o s t loketten verkrijgbaar, maar slechts aan de spooiweg-
sta iions en bij spoorwegagenturen. Pakketten met deze zegels 
gefrankeerd worden aan p o s t loketten niet aangenomen. 
Zelts aan het philatelistenloket op het hoofdpostkantoor te 
Brussel zijn deze zegels niet verkrijgbaar. Wel is door eenige 
verzamelaars de wensch geuit, dat deze spoorwegzegels toch 
aldaar zouden verkrijgbaar gesteld worden, maar uit beste 
bion verneem ik, dat op 16 April een beslissing van het be
heer der posterijen verscheen, deze spoorwegzegels zelfs ook 
aan dit loket niet te verkoopen. 

Wil men dus een dergelijk stel zich verschaffen, dan moet 
men zich wenden tot de kantoren van het beheer der spoor-
wejj-en, dat is tot die der Exploitatie-Maatschappij der Bel-
gi'-che Spoorwegen (Société Nationale des Chemins de f er 
belges), b.v. tot het kantoor in de Gare du Nord te Brussel, 
en wel voor groote partijen (voor handelaars b.v.) schrif
telijk. 

Men heeft doen vermoeden, dat deze zegels dienden ter 
vei-vanging der postpakketzegels van 3, 4 en 5 fr. met af
beelding van het hoofdpostkantoor te Brussel (Senf nr. 
272-274, Yvert nr. 170-172 en 174). Dit is geenszins het geval; 
die zegels zijn wel degelijk aan elk p o s t loket verkrijgbaar 
en dienen voor pakketten, die wèl aan de postloketten af
gegeven kunnen worden, hoewel de Exploitatie-Maatschappij 
zich met de verdere verzending belast en met de bezorging 
aan huis met haar eigen wagens sedert verleden jaar, toen 
een desbetreffende overeenkomst tusschen de posterijen en de 
Exploitatie-Maatschappij tot stand kwam. Vele wagens en 
wagentjes der posterijen gingen toen aan de spoorwegen over; 
de namen werden overschilderd. 

Pakketten met de 3 nieuwe spoorzegels kunnen dus uit
sluitend aan de stationsloketten worden afgegeven. De loco
motief en tender wijzen er reeds op, voor welk doel zij bestemd 
zijn. Al werden zij in Mechelen in het Atelier du Timbre ge

drukt (uitgegeven op 1 April), zij hebben niets met de „post" 
te maken en moeten voor p o s t zegelverzamelaars buiten 
beschouwing blijven. 

Volledigeheidshalve zij vermeld, dat verschenen zijn: 
3 francs, groen. 
4 „ roodlila. 
5 „ rood. 

Wij beelden hierbij voorts af het ontwerp Benoit-zegel, 
door vriendelijke tusschenkomst van den heer Van Caspel 
ontvangen. Over formaat en kleur is nog niets definitiefs 
bekend. 

De heer Maingay, te Brussel, meldt ons nog het volgende: 
In de tegenwoordige „rouwzegels" van 75 centimes zwart 

komen 2 plaatfouten voor. Deze zegels zijn gedrukt in vellen 
van 200 stuks, zijnde 2 vellen van 100 stuks naast elkaar. De 
eene plaatfout is een groote ronde witte plek boven den 
rechterschouder (7e zegel van de 5e rij in het 2e vel), de 
andere een wit plekje op de borst rechts, dat het effect maakt 
van een decoratie (laatste hoekzegel van het 2e vel). 

BOLIVIA. 
Het Bulletin Mensuel ontleent aan de Revista Filatelica 

Boliviana de oplaag- en verkoopcijfers der diverse luchtpost
series. Wij nemen daaruit alleen de verkochte aantallen over, 
wijl het onverkochte restant werd vernietigd, met uitzondering 
van de serie van 1932. Deze werd buiten koers gesteld, waar
bij de zegels werden ingenomen. Welke bestemming hieraan is 
of zal worden gegeven, is ons tot op heden niet bekend. 

Verkocht werden: 
1928. — 15 centavos 93.984; 20 c. 60.383; 35 c. 78.596. 
1930. — B centavos 45.942; 15 c. 46.413; 20 c. 45.271; 

35 c. 59.165; 50 c. 15.172; 1 boliviano 9.142; 2 b. 5.984; 3 b. 
5.767. 

1932. — 5 centavos 12.000; 10 c. 9.000; 15 c. 11.000; 25 c. 
7.000; 30 c. 11.000; 50 c. 6.500; 1 boliviano 4.400. 

Aan te nemen is, dat de verkoopcijfers van laatstgenoemde 
serie werden afgerond. Volgens dezelfde bron bedroeg de op
laag dezer serie: 5, 50 c. en 1 b. elk 100.000; 30 c. 250.000; 
de overige waarden elk 150.000 stuks. 

Binnenkort verschijnt een nieuwe serie frankeer- en lucht
postzegels. Laatstgenoemde zullen worden uitgegeven in de 
waarden 5, 10, 15, 20, 30, 50 centavos, 1, ly,, 2, 5 en 10 
bolivianos. 

BRAZILIË. 
Ter gelegenheild van het dezer dagen te houden Nationaal 

Luchtvaartcongres zal een speciaal zegel verschijnen in de 
waarde 200 reis. Men zal er o.a. op aantreffen het standbeeld, 
opgericht te St. Cloud ter eere van den beroemden Brazi-
liaanschen luchtvaarder, wijlen Santos Dumont. 

Van de speciale zegels, uitgegeven ter gelegenheid van het 
bezoek van den Argentijnschen president — zie December
nummer 1933 en dat van Februari j.l. — werden de volgende 
aantallen gedrukt: 200 reis 750.000 en van de overige waarden 
elk 250.000 exemplaren. 

CANADA. 
Vier eeuwen is het binnenkort geleden, dat de beroemde 

Fransche zeevaarder Jacques Cartier op Canadeesch grond
gebied landde. Ter herinnering- aan deze gebeurtenis ver
schijnt binnenkort een speciaal zegel in de waarde 3 cents. 

CAYMAN-EILANDEN. 
De jubileum-serie van 1932 wordt aan het einde dezer maand 

buiten omloop gesteld. ^ . 
DUITSCHLAND. 
Binnenkort verschijnen nieuwe postzegelboekjes in den prijs 

van 2 mark. De boekjes zullen bevatten 3 zegels van 1 pf., 
3 van 3, 6 van 5, 9 van 6, 4 van 8 en 6 van 12 pf. Met den 
verkoop der nieuwe boekjes wordt begonnen zoodra de voor
raad der oude verbruikt is. 

Bij de Versandstellen für Sammlermarken zijn verder ver
krijgbaar postzegelvellen die voor den aanmaak der nieuwe 
boekjes gedrukt zijn. Het eerste vel bevat 30 zegels van 1 pf., 
30 zegels van 3 pf. en 20 zegels van 5 pf.; het tweede vel 
40 zegels van 5 pf. en 40 zegels van 8 pf.; het derde vel 
80 zegels van 6 pf.; het vierde vel 10 zegels van 6 pf. en 
60 zegels van 12 pf. De prijs der vellen bedraagt resp. 2,20 m., 
5,20 m., 4,80 m. en 7,80 m. 
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GRENADA. 
Binnen enkele maanden verschijnen de frankeerzegels in 

geheel nieuwe teekeningen. 
IERLAND. 
Binnenkort verschijnt een speciaal frankeerzegel in de 

waarde 2 pence, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
van de „Gaelic Athletic Association" (G.A.A.). Deze natio
nale sportvereeniging heeft, evenals de Tsjechische sokol, ef>n 
sterk geprononceerd politiek karakter. Zij heeft er veel toe 
bijgedragen, dat de verhouding tot Engeland verscherpt werd. 

INDO-CHINA. 
De 3 cents bruin der koerseerende serie is ultimo April j.l. 

ingetrokken. Hij zal vervangen worden door dezelfde waarde 
in groen. 

LITAUEN. 
Binnenkort verschijnt een serie luchtpostzegels ter her

innering aan den noodlottigen afloop van de ti-ans-atlantische 
vlucht van Darius en Girenas in 1933, waarbij deze vliegers 
den dood vonden. De serie zal bestaan uit de waarden 20, 
40, 60 centu, 1, 3 en 5 litas. 

MANDSJOEKWO. 
De in het vorige nummer vermelde 

kroningszegels werden gedrukt in de 
oplagen: l'A i. 300.000; 3 f. 2.000.000; 
6 en 10 f. elk 100.000 stuks. 

Ten aanzien van de afbeelding zij 
nog medegedeeld, dat volgens de Ja-
pansche overlevering de verschijning 
van den vogel Phoenix aan de a.s. 
kroning van een vorst voorafgaat. 
Vandaar dat dit symbool voor deze 
gelegenheid tot zegelbeeld werd ver
kozen. 

OOSTENRIJK. 
Die Postmarke meldt: , 
Nu de verhooging der portokosten voor postzendingen naar 

het buitenland is vastgesteld, waarvoor de volgende nieuwe 
waarden noodig zijn: 25, 35, 45 en 60 grosehen, kunnen de 
voorbereidende werkzaamheden beëindigd worden. Naar wij 
vernemen zal het nieuwe stel uit 18 waarden bestaan, te 
weten: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 20, 24, 25, 30, 35, 40, 45. 60, 
64 groschen en 1 en 2 schilling. Van de waarden tot heden in 
gebruik, vallen dus de 10 en 50 groschen weg, evenals de 
2 en 7 ,welke twee laatste trouwens toch den laatsten tijd 
niet meer gedrukt werden. 

De lage -waarden tot en met de 35 groschen hebben het 
kleine formaat der tegenwoordige zegels, maar dan staand, 
inplaats van liggend; de waarden vanaf 45 groschen krijgen 
de grootte der zegels van 1929 met landschappen, maar 
eveneens in staand formaat. Alle waarden, ook die der schil
lings, worden in typografie uitgevoerd naar ontwerpen van 
Georg Jung. Zij stellen \olkstypen voor van het gebied, waar
van een landschap den achtergrond van het zegel vormt. 
Elk bondsland is door twee landschappen weergegeven, en wel 
zóó, dat de landen weer volgens het alfabet op elkaar volgen, 
zooals dat op de vroegere landschapzegels het geval was. 
Het stel begint met twee landschappen van het Burgenland, 
dan Kärnten, Laag-Oostenrijk, Hoog-Oostenrijk, Salzburg, 
Stiermarken, Tirol en Vorarlberg; ten slotte Weenen. Weenen 
komt echter slechts op de 1 schilling waarde voor, terwijl de 
2 schilling gewijd wordt aan de bewapende macht en de koppen 
van een officier der keizerjagers en van twee soldaten ver
toont met de Alpen als achtergrond. Bij alle waarden staat 
de naam „Oesterreich" bovenaan, de waarde onderaan met 
den naam van het bondsland, overeenkomstig de opschriften 
bij de tegenwoordige landschapzegels. Voor alle waarden 
zijn fellere kleuren aangenomen, in tegenstelling met de 
flauwe kleuren van het tegenwoordige stel. 

Ongeveer begin Juni is aan te nemen, dat de eerste 4 waar
den: 25, 35, 45 en 60 groschen, verschijnen zullen; de andere 
waarden zullen iets later het licht zien. 

Aan dezelfde bron wordt ontleend, dat de weldadigheids-
zegels van dit jaar, het eenigs bijzondere stel, dat in 193! in 
October wordt uitgegeven, Oostenrijksche kunstzinnige bouw
meesters zullen weergeven, zoodat het stel een opvolger is 
van de series toonkunstenaars, dichters en schilders. De ont
werpen zijn ditmaal afkomstig van den teekenaar Hans Ran-
zoni jr., een leerling van Alfred Cossmanns, die ook zelf het 
graveeren verzorgt van de zegels, die in koperdruk ver
schijnen zullen. De zegels, die zonder twijfel tot de fraaiste 
van Oostenrijk gerekend mogen worden, vertoonen de koj pen 
der kunstenaars alsmede hun belangrijkste bouwwerk in een 
teekening met onbeduidenden rand, die aan oude kooer-
gravures herinnert. De waarden stemmen overeen met die 
van het stel voor den Katholiekendag. De toeslag is '.eer 
100 pet., zoodat de prijs 4,40 schilling bedraagt. 

De waarden en de afbeeldingen zullen zijn: 
12 -f 12 groschen: Antonius Pilgram (schepper van den 

beroemden preekstoel en den voet van het orgel in de Ste-
phanskerk te Weenen). 

24 -f 24 groschen: Fischer von Erlach (bouwmeester van 
de Karlskirche te Weenen). 

30 + 30 groschen: J. Prandtauer (bouwmeester van het 
gesticht Melk en St. Florian). 

40 -f 40 groschen: E. van der Null en A: von Sicca ds-
burg (bouwmeesters van de staatsopera te Weenen). 

50 + 50 groschen: Heinrich von Ferstel (bouwmeester 'an 
het nieuwe universiteitsgebouw en der Votivkerk te Weem n). 

64 + 64 groschen: Otto Wagner (bouwmeester der p ist-
spaarbank en van de kerk te Steinhof, alsmede ontwe 'ler 
van den kunstvollen aanleg der verbeteringen van de W an-
revier en de Nussdorf er sluis te Weenen). 

70.000 volledige stellen worden gedrukt, slechts per c m-
plete serie verkrijgbaar. 

PAPUA. 
Dit Australische gebied behoort binnenkort een halve e uw 

tot het Britsche wereldrijk, welk heugelijk feit „gevii '̂d" 
zal worden door een speciale serie frankeerzegels. 

RUSLAND. 

muonoma GGGP 

De firma Auf der Heide te Hilversum meldt ons de \ei-
schijning van onderstaande zegels in den loop van Juni a.s. 

Eeuwfeest der geboorte van den beroemden chemicus D J. 
Mendelejeff; waarden 5, 10, 15 en 20 kopeken, waarvan 'en 
is weergegeven. 

Herinneringsserie aan den noodlottigen afloop der strato
sfeertocht op 30 Januari j.l., waarbij de record-hoogte ^an 
22000 meter werd bereikt. Waarden 5, 10 en 20 kopeken. 

Wij komen t.z.t. op deze zegels uitvoeriger terug. 
Aan genoemde firma onzen dank voor bericht en toezendnig 

foto's. 

SPANJE. 
Onderstaande waarden der koerseerende serie komen evui-

cens ongetand voor: 15, 25, 40, 50 centimes, 1, 4 en 10 pesetas. 
Dit is daaraan te wijten, dat men bij de postzegelcontrole 
niet voldoende acht geeft en er geen bezwaar tegen maakt, 
dcrgelijken misdruk aan de postkantoren ten verkoop te ver
strekken. 

file:///olkstypen
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Ir. Reus te Barcelona schrijft het volgende. 
Hoewel een detail betreffende, wil ik er voor speciaalver

zamelaars van Spanje op wijzen, dat de 3e serie toeslagzegel 
Ayuntamiento van 5 centimos, die pas uitgekomen is, in tegen
stelling met de koerseerende Spaansche zegels nog een con-
tiolecijfer in zwart heeft. Zooals gewoonlijk, bestaat dit bij 
de eerste oplaag (?) alleen uit een cijfer, bij de volgende op
lagen uit een letter van het ABC met een cijfer (zoodra men 
aan de Z komt, verschijnt een volgende serie, doch dit doet nu 
mei ter zake). Het merkwaardige geval doet zich nu voor, 
da' inj controleletter A het controlenummer o p de g o m 
IS aangebracht. Weekt men gebruikte exemplaren van deze 
A-oplaag af, dan blijft een zegel zonder controlenummer 
achter. Men zou dus later kunnen meenen dat deze derde serie 
met en zonder controlenummer verschenen was — net als de 
Spa tnsche zegels bij de afschaffing van deze nummers. Dit 
IS IS niet waar. Op zegels met gom zal men dus wel de 
\-r laag aantreffen, ze bestaan echter niet zonder cijfer 
Lil etter. Gebruikte exemplaren zal men niet met A aan-
*u ĉn en wel zonder eenig controlenummer. 

. -IPOLIS. 
' 15 dezer zal een luchtvaartwedstrijd worden gehouden 

leiding van gouverneur Balbo (luchtvaart-maarschalk) 
\(n een bespoedigd postvervoer naar verschillende oasen in 
de oestijn. 

\ )or deze gelegenheid zal een speciale serie luchtpostzegels 
verschijnen, waarvoor de teekeningen worden benut der 8e 
jaarbeurserie, doch afgedrukt in andere kleuren. Het op-
scb ift zal luiden: „Circuito delle Oasi. Tripoli 15 Maggio 
193-1 - XII". 

YOUGO-SLAVIE. 
O') blz. 31 van den loopenden jaargang meldden wij het een 

en ander over den voorgenomen verkoop van restanten. Thans 
is bekend, dat van de serie van 1931 — Yvert nr. 207—209 — 
700.000 com.plete series en ruim 1 millioen verschillende 
waaiden werden verkocht voor 100.000 dinar, terwijl de nomi
nale waarde ruim 6 millioen dinar bedroeg! Men kan dus 
ongetwijfeld binnenkort een scherpe daling verwachten bij 
den prijs dezer zegels. 

V. B . 

jnfHninX 

Mi^ 
Nederland en Overzeesche Gewesten 
NEDERLAND. 

crisispostzegels. 
t in het vorige nummer opgenomen persbericht bleek 
sjeheel juist te zijn, een later persbericht meldt dat de 
en der beide zegels omgewisseld moeten worden; het 

' van 5 cent is paars, dat van 6 cent blauw. 

Weer later werd medegedeeld, dat de datum van verkrijg
baar stelling vervroegd is, teneinde de nieuwe crisispostzegels 
te iainnen gebruiken voor correspondentie, welke op 30 April 
— de verjaardag van prinses Juliana — besteld wordt. De 
i'^'-iils zijn nu van 28 April af verkrijgbaar. 

Naast H. Seegers hebben aan de vervaardiging van de gra
vures ook de graveurs J. J. Warnaar en R. Steinhausen mee
gewerkt. 

De crisispostzegels waren op 28 April aan de postkantoren 
verkrijgbaar, in de beide waarden: 

5 (-|- 4) cent lila, 
6 (-1- 5) cent blauw. 

De 5 cent met een nieuw en uitstekend portret van de 
koningin, de 6 cent met een niet zoo geslaagd portret van 
prinses Juliana. De zegels zijn uitgevoerd in staaldruk, in 
het formaat van de Willem de Zwijger-zegels. Ze hebben lijn-
tanding 12> :̂123<; en zijn gedrukt op papier zonder water
merk. ' 

De vellen zijn groot 100 stuks, de randen zijn blanco. Alleen 
komt op den onderrand een plaatnummer voor; wij zagen: 

5 cent plaat 1, 
6 cent plaat 1 en 2. 
Merkwaardig is, dat geen enkele inscriptie op het tijdelijk 

karakter of het doel van de emissie wijst. 
Vijf nieuwe waarden in tanding Xiy^'.lZy,. 
Begin Mei zijn weer vijf waarden met de nieuwe tanding 

verschenen, namelijk de 1, 10, 15, 25 en 40 ceat. 
De nieuwe serie bestaat hierdoor dus al uit 12 stuks. 
Nieuwe oplaagletters. 
10 cent H, 15 cent H, 25 cent L, 40 cent N. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
10 cent H: R 433, tanding G1(13K). 
15 cent H: L 439, „ Gl(133^). 

R 439, „ Gl(13>^^. 
25 cent L: 440, „ Gl(13>^). 
40 cent N: 435, „ G\(WA). 
De 15 cent verscheen dus weer met de letters L en R voor 

het nummer. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
y cent H, nr. 189, werd nu ook in gewone tanding (Gr) 

bekend. Met rolperforatie in tanding Gl én Gr. 
1% cent J : 177 komt ook voor in tanding 12 K- — 202, 

tanding G1(13K). 
Afwijking. 
Van den heer Van der Willigen zagen wij een zegel van 

36 cent met sterk naar rechts verschoven blauwe druk. Twee 
vliegmachines van het linkerbuurzegel waren nog op het be
wuste exemplaar te zien. 

NED.-INDIE. 
De nieuwe serie. 
De heer Theelen te Maastricht zond ons nog enkele aan

vullingen op het lijstje der plaatnummers van de nieuwe 
serie, n.L: 

1 cent A: R 16, 1 2 ^ cent A: L 17. 
Vóór het plaatnummer 28 van de 5 cent blijkt een kruis 

voor te komen, waarvan de beteekenis ons niet bekend is. 
Dr. Borel meldt nog 2 cent: L 14. Onbekend zijn dus nog 

nummers 1, 2 en 26. Het zou kunnen zijn dat als nummer 2 
beschouwd wordt de tweede oplaag van de Willem dq Zwijger
zegels, waarvan de vellen dit nummer dragen. 

Er blijkt toch wel eenig verschil in kleur te zijn tusschen 
de eerste en de tweede oplaag van de 12>^ cent; dit was 
niet duidelijk op de eerste exemplaren die wij ontvingen. Van 
de beeren Adema te Lutterade en De Lang Evertsen te 
Djember ontvingen wij zegels, waaruit blijkt dat de eerste 
oplaag meer bruin-oranje is, de tweede helderder en lichter 
oranje. Het beste onderscheidingsmiddel blijft echter de 
tanding. 

De kleuren blijken heel weinig loslatend te zijn; in het 
gewone gebruik merkt men er niets van. 

De 1 gulden bruin van 1913. 
Van den heer Veen te Nijmegen zagen wij een aardige 

variëteit van het zegel van 1 gulden van de vorige uitgifte. 
Zooals op de vergroote afbeelding hiernaast te zien is komt 
bij het bovenste, normale zegel een horizontale arceering 
voor rondom het kastje met „Ned.-Indië" en de beide ver
sieringen links en rechts daarvan, welke arceering bü het 
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bewuste zegel prakt i sch geheel ontbreekt . Iets dergelijks is 
w a a r te nemen bij de dunne lijntjes rondom de rechthoeken 
met het waardecijfer. 

H e t l ig t voor de hand, hier aan slijtage van de d rukp laa t 
te denken, m a a r het is vreemd da t de vert icale a rceer ing 
boven en onder „Ned.-Indië" geheel in tac t is. De f i rma En
schedé was zoo vriendelijk, ons mede t e deelen, da t de 
schurende aardver f blijkbaar de p laa t zoodanig heeft doen 
slijten, da t alle teere lijntjes verdwenen zijn. De vert icale 
a rceer ing s t a a t er nog, de horizontale is weg. Di t moet een 
gevolg zijn van de r icht ing van het vegen, (Zooals men weet 
wordt de d rukp laa t eers t rijkelijk van ink t of verf voorzien, 
waa rna het teveel met een lap wordt afgeveegd, zoodat de 
kleurstof alleen in de verdiepte lijnen van de teekening 
achterbl i j f t ) . 

He t aard ige van deze afwjjking is dus, da t zij ons iets „ont
hu l t " over de wijze van a a n m a a k van de zegels. 

Por tve r l ag ing . 
Indië is nog steeds het land met de hoogste pos t tar ieven, 

12>^ cent voor een brief to t 20 g r a m in het binnenlandsch 
verkeei'. Op 1 Apri l zijn echter eenige ver lagingen ingevoerd, 
hopelijk he t begin van een a lgemeene ver lag ing . 

N a a r het Postzegelblad voor Indië meldt is een lokaalport 
ingevoerd; s tadsbrieven kosten nu nog m a a r 5 cent per 20 
g r a m . De bedoeling is om ook kleine p laa t sen in de om
geving van de steden in het lokaalverkeer op te nemen. 

H e t recht voor exprcssebestel l ing wordt van 40 cent op 
25 cent verminderd. 

Voor pakjes wordt het por t van 7)4 op 5 cent per 50 g r a m 
t e ruggeb rach t ; di t l aa t s t e geldt ook voor pakjes n a a r Neder
land per zeepost. Het min imumpor t daai'voor blijft 12K cent. 

Ook dr. Borel danken wij voor mededeelingen hierover. 

SURINAME. 
Diibbeldrukken. 

De heer Heyl iger te Velp maak te ons a t 
ten t op enkele bijzonderheden bij de hulp
zegels van i'A cent 1892 en % cent 1912, 
waarover voor zoover wij weten nog nooit 
iets geschreven is. 

Op alle zegels van de l aa t s te vei-ticale 
rij van de vellen van de 1% cent 1892 
komt een gedeeltelijke dubbeldruk voor. 

Boven de le t ters , ,KEER" van het zwar te „PrankeerzegeF ' 
onderaan het zegel zijn dunne zwar te lijntjes te zien, evenals 
boven de beide dunne lijntjes, die daarboven loopen. Het merk
waard igs te is, da t deze afwijking voorkomt op a l l e vellen 
die de heer Heyl iger en onszelf onder de oogen kwamen, en 
dus hoogst waarschijnlijk cons tant is. 

Ie ts dergelijks is te vinden bij he t hulpzegel van y< cent 
van 1912. Verdubbelde lijntjes zijn hier te vinden bij de rand
vers ier ing rechts van de waarde en bij de randgedeel ten daar 

boven en daaronder , ook nog op enkele andere gedeelten vai 
het zegel. Meer of minder duidelijk komt dit voor bij 16 zeg 
van he t vel, vooral de n r s . 11, 14, 22, 23, 25; regelmaat 
daarbij niet te ontdekken. Ook het zegel van 5 cent van dea 
ui tgif te ver toont hier en d a a r dubbele lijnen, vooral in hel 
middelste lofwerk; dit komt b^j vier zegels per vel voor. 
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Eindelijk is begin Apri l b r ie fkaar t nr . 187 ui tgegeven, d. i, 
de 5 cents enkel kaa r t , waarbij de afzendersaanwijzin«;' uit 
2 lijnen bes taa t . 

Verder zijn weei een p a a r spoorwegbriefkaar te i ts 
melden. De heer Stieltjes zal in een afzonderlijk ar t ike l piedfr 
deelen, waa rom dit zoo lang heeft geduurd . 

Te melden zijn onder D. Model C.C. 238f: 
7. Op br ie fkaar t nr. 186. 

Overeenkomst ig k a a r t D 6, doch vermeerderde tek t or 
voor- en achterzijde. 
a. Oplaag enz.: 70.000.1.34. 
b. Sta t ion Ams te rdam (Doklaan) . Oplaag enz.: 6i OOO. 

1.34. 
E e r s t nu is een spoorwegbriefkaai ' t bekend geworden var 

de centra le controle, die reeds in Mei 1932 versehene i 
Deze moet gecatalogiseerd worden a l s : 

G. 4. c. Oplaag enz. : E.300.5.'32. 
Ten slot te is wederom een par t icul iere br iefomslag bekend 

geworden, welke gecatalogiseerd moet worden op blz. i'' als 
nr . 5 ( 5 ) : 

K. J . Wermenbol & Co. / in effecten / Pr incenhage . / Interc, 
Telephoon No. 1. 

Deze aanduiding s t a a t op de adreszij de in den linkerboven
hoek. 
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BUITENLAND, 
B E L G I Ë . 
Op 1 Mei j . I . zijn verschenen twee series prentbriefkaa^'ten, 

elk van 25 s tuks , welke ten behoeve van het vreemdelingen
verkeer u i tgegeven zijn, zooals een voetnoot kenbaa r maakt 
De kosten van de kaa r t en , welke volgens den s tempel 2-5 en 
50 centimes bedragen, worden daa rom elk met 25 c. verhoc 
De r an d van laurierbladen, vorm, s tempel en indeeling zijn 
bij beide series gelijk, alleen de t eks t en de kleur verschillen. 
Deze l aa t s t e is bij de kaa r t en van 25 c. violetbruin en bij die 
van 50 c. donker olijfgroen. De k a a r t e n van 25 c. dragen 
links van den s tempel t e r hoogte van het waardecijfer een 
s ter re t je , da t verwijst naa r een voetnoot rechts onder 
adress t reep , luidende „Enkel voor een beleefdheidsformule 
in ten hoogste vijf woorden u i tgedrukt , (binnenlandsche 
d i ens t ) " . De t eks t is overigens in het F ransch en Neder-
landsch gesteld. De afbeeldingen hebben be t rekking op be
zienswaardigheden in Antwerpen , Arlon, Blankenber^'he, 
Bouillon, Brugge , Brussel , Dinant , Gent, Grot van Han , Houf-
falize, Huy, Leuven, Lierre , Luik, Mons, Namen, Ostende, 
La Panne , La Roche in de Ardennen, Spa, Tournai , Vitron, 
Westende, Yperen en Le Zoute. 

D U I T S C H L A N D . 
Berlijn meldt da t de serie p ren tbr ie fkaar ten van 1934 van 

die van he t vorige j a a r verschil t doordat de e van Postkarte 
nu kor t is en voorheen me t een haa l n a a r boven eindigde 
E r zijn weder 8 nieuwe kaa r t en te melden en wel Luther^tadt 
Eisleben, Gross-Schönau, Jena , Lauscha, Mannheim, Oberhof, 
S tad t Scheibenberg en Wennings ted t -Braderup . 

GIBRALTAR. 
Bern verdeelde een hi-iefkaart van lyi pence bruin op zeem-

kleur ig ka r ton klein fo rmaa t . Te midden van 5 regels tekst 
bevindt zich het vierhoekige wapen van 16 : l l j 4 mm. De 
s tempel is even hoog als de teks t en s tel t in een rechthoek 
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\an 40:23 mm. de rots, met schepen op den voorgrond, voor. 
In een medaillon rechts in dien stempel de koningskop en 
))iofiel naar links. 

IIANDSJOEKWO. 
Ter gelegenheid van de kroning van den keizer verschenen 

iwce officieele herinneringskaarten, echter zonder stempel. 
De eene vertoont een fotografie van den keizer en een legen-

.daiischen vogel in kleurendruk; de andere een berglandschap 
111 bruin. 

SAARGEBIED. 
De antwoordbetaald kaart voor binnenlandsch gebruik van 

!0+.'ÏO c. bruin op roomkleurig karton heeft een aanduiding-
in \ier regels gekregen, waar de afzender zijn adres ver-
inelden kan. 

Si\A.ANSCH-MAROKKO. 
De in 1933 op blz. 218 gemelde kaarten hebben, zooals 

Bei 11 door een zending aantoont, een opdruk in twee woorden, 
luidende Cabo Juby in zwart bekomen, blijkbaar bestemd 
vooi een gelijknamige zone. De totale lengte van dezen op-
liui. IS 18 m m . 

cliïidenl 
J2; 

NEDERLAND. 
's-Gravenhage. Volgens een mededeeling van den persdienst 

der P.T.T. zal tijdens de poppententoonstelling, welke van 
8 t.ni. 22 Mei 1934 te 's-Gravenhage gehouden wordt, gelegen
heid bestaan aldaar correspondentie ter post te bezorgen. De 
fraiikeerzegels van deze poststukken zullen van een afdruk 
van een bij zonderen stempel worden voorzien. Het omschrift 
van (lezen dubbelringstempel luidt: POPPENTENTOONSTEL-
LIN(; 'S-GRAVENHAGE . In het bovensegment staat 
Ten / bate van de, in het ondersegment Tuberculose- / 
bestrijding; in den dwarsbalk de datum -8 MEI. 1934. 

Amsterdam C.S., 's-Gravenhage en Rotterdam hadden van 
1 t.ni. 29 April j.l. als links staanden tekst in de stempel-
mathmes staan tusschen eenige Emmabloempjes TUBER
CULOSEBESTRIJDING / Emmabloem- / Collecte / in / 
April. 

's-Gravenhage. De continueerende machinestempel Adres
seer volledig is sedert begin Maart gelijk aan de te Amster
dam CS. in gebruik zijnde Krag-machine, dus de omtrek 
van duif, steiren enz. niet langer in lijnen, doch in streepjes 
en (!e tekst in punten. 

Op een aan het Prov. Ziekenhuis, Bloemendaal nabij Sant
poort, geadresseerd stuk was een violette 2-regelige admini
stratieve stempel geplaatst: LAAT UW STUKKEN ADRES-
SEEREN: / SANTPOORT - STATION. 

fraiiheeF._ , 
*^ macliirê -j 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Rotterdam. 
Begin April werd in de Universal-stempelmachine, in ge

in uik voor de baarfrankeering, een nieuw datumstempel ge-
pla.Ust, in vorm overeenkomende met dien, welke ook in de 
«iiideie Universal-machines voor gewone stempeling te Breda, 
l'dlt, Leiden, enz., thans gebruikt worden. Afwisselend wordt 
uliter het oude datumstempel nu en dan ook nog gebruikt. 

Francotyp. 
Machine 152 VIL 
Tengevolge van een defect aan haar eigen machine 138 

heeft de N.V. Machinefabriek Gebrs. Stork te Hengelo (O.) 
vanaf 6 April gedurende enkele weken de machine 152 ge
bruikt zonder eenig afzenderscliché, doch met datumstempel 
Hengelo (O.) i. p. v. Enschede. 

Machine 237 III. 
Sinds ongeveer 20 April stempelt de N.V. Brocades-Sthee-

man te Meppel met een nieuw cliché in haar machine: in een 
driehoek de letters K P F, daaronder in rechthoek: BROCA-
PLAST / NEDERLANDSCHE / PLEISTER. 

Machine 377. 
Model C3B, in gebruik bij de N.V. „Het Eerste Nederl. 

Middenstands-Ziekenfonds" te 's-Gravenhage. Tusschen de 
stempels in rechthoek: N.V. / HET EERSTE NEDER
LANDSCHE / MIDDENSTANDSZIEKENPONDS. Links een 
afbeelding van een ooievaar met medicijnflesch in den bek 
en ter weerszijden de letters M Z. 

Machine 406 HL 
In deze machine werd de tekst Duryeahuis tusschen de stem

pels vervangen door: MAIZENA / FABRIKAAT / DURYEA, 
terwijl het cliché links van den datumstempel (van type II) 
vervallen is. 

Machine 444 I-II. 
Model C3B, sedert 22 Februari 1934 in gebruik bij de N.V. 

Borstelfabriek v/h. J. Vermunt te Roosendaal. Tusschen de 
stempels een borstel met opschrift VERMUNT. Bij type II 
bovendien links een scheerkwast met bijschrift Vero / 
SCHEERKWASTEN. 

Machine 447 II. 
In de maand Maart werd de C3B-machine van het Blaauw-

hoedenveem-Vriesseveem te Amsteidam vervangen door een 
grootere machine, model C4B, reclame-cliché's geheel als bij 
type I. 

Machine 456. 
Model C3B, zonder telnummer, sedert 20 Januari j . l . in 

gebruik bij de N.V. Mij. tot Exploitatie der Fabriek van 
Ie klasse cacao- en chocoladeartikelen, vooiheen H. Ringers, 
f e Rotterdam. Tusschen de stempels het Nederlands'he wa
pen, waaronder Ringers' Bonbons. 

Machine 461. 
Model C3B, sedert 6 Maart in gebruik bij de N.V. I. L. 

Flesseman's Engros- en Confectiebedrijven ,,Ilfra", te Am
sterdam C. Tusschen de stempels de afbeelding var. een fa
brieksgebouw, waaronder ILFRA / AMSTERDAM. 

Machine 465. 
Model C4, sedert Februari in gebruik bij de N.V. Willem 

van Rijn te Amsterdam C. Tusschen de stempels VR (in 
cirkel) en Kijk af! 

Machine 468. 
Model C4, sedert begin April in gebruik bij de Twentsche 

Bank N.V. te Haarlem. Tusschen de stempels in omlijsting: 
DE TWENTSCHE BANK N.V. / HAARLEM. 

Machine 483. 
Model C3, sedert begin Apiil in gebruik bij de N.V. Handels

compagnie te Rotterdam. Tusschen de stempels in dubbelen 
cirkel het monogram H R, met omschrift N.V. HANDELS
COMPAGNIE / ROTTERDAM BOOMPJES 65. Links: AUTO-
/ DIESELMOTOREN / JUNKERS (handelsmerk). 

Machine 495 I-II. 
Model C4B, als 100e te Amsterdam geplaatste Francotyp, 

sedert 3 April in gebruik bij de Vereeniging voor den Effec
tenhandel te Amsterdam C. Tusschen de stempels in den 
vorm van een bloem de letters E d V V, bij type II bovendien 
links, gedeeltelijk in omlijsting: VEREENIGING / VOOR 
DEN / EFFECTENHANDEL / AMSTERDAM. 
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Machine 504. 
Model C3B, sedert 7 April in gebruik bij de N.V. Vernis- en 

Verffabriek v/h H. Vettewinkel & Zonen, te Amsterdam. 
Tusschen de stempels in staanden rechthoek: Verf VAN / 
VETTEWINKEL / (afb. 3 emmers verf) / H. VETTEWIN
KEL & ZONEN A'DAM. 

Hasler. 
Machine H. 596. 
Sinds 27 Februari in gebruik bij de Schoenenfabriek Smits 

te Dongen. Tusschen de stempels: Smits' / Schoenen en links 
Welfschoen / NED. OCTROOI / No. 4466. 

Machine H. 597. 
Sinds 1 Maart in gebruik bij het Verkoopkantoor der Staats-

mijnen in Limburg te 's-Gravenhage. Tusschen de stempels: 
VERKOOPKANTOOR / DER / STAATSMIJNEN / IN 
LIMBURG. 

Komusina. 
Machine K. 108 III. 
Begin April verving de N.V. Brocades-Stheeman te Am-

stei'dam den Jecovitol-tekst in haar machine door: (links) 
BROCAPLAST en onder de stempels NEDERLANDSCH 
FABRIKAAT. 

Machine K. 187. 
Reeds sedert 15 Juni 1933 in gebruik bij Wetenschappelijk 

Nieuws N.V. te Amsterdam C. Links van den datumstempel: 
voor / goed / (afbeelding van een uil, zittend op een inktpot 
met penhouder) / schriftelijk / onderwijs; onder de stempels: 
Wetenschappelijk Nieuws N.V. / Leliegracht 30, Amster
dam C. 

Neopost. 
Machine N. 257. 
Sinds ongeveer 10 April in gebruik bij de N.V. Margarine-

fabriek „De Valk" te Weesp. De waardecliché's zijn 1'/,, 5, 6, 
10, 12 }4 en 15 cent, links staat een afbeelding van een valk, 
waaronder M / F / W en in rechthoek ernaast N.V. MAR-
GARINEFABRIEK / DE VALK / WEESP. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 201 IV. 
Uit een afdruk van 24 Maart j.l. blijkt, dat deze machine 

thans te Bandoeng in gebruik is. Tusschen de stempels staan 
echter alleen de letters VB als monogram; wie kan opgeven, 
welke firma deze machine gebruikt? 

Imcïitpost" 
Postvlucht Belg'ië-Kongo v.v. 
Met een eenvoudig sportvliegtuig hebben de heer en me

vrouw Hansez een studievluchu naar Belgisch-Kongo gemaakt, 
welke toch ook voor officieel postvervoer werd gebezigd. 
Zij vertrokken op Zaterdagmorgen 24 Maart 1934 uit Ant
werpen en waren reeds Woensdag 28 Maart te 17.30 uur te 
Leopoldsville. Ook de terugtocht verliep vlot. 11 April, te 
3 uur n.m., arriveerden zij weder te Antwerpen. 

De hoeveelheden vervoerde post zijn mij nog niet bekend. 
Een gedeelte der post, o.a. de afgebeelde kaart, werd heen 
en weer meegenomen. Door de verschillende stempels is deze 
sportieve prestatie — die in België groot enthousiasme op
wekte — vastgelegd. 

Wij wenschen onze Belgische vrienden van harte geluk 
met het welslagen van deze pioniersvlucht en hopen met hen, 
dat spoedig een geregelde Belgische luchtdienst naar de 
Kongo zal volgen. 

ftnvejj La mm:' 
|?ER VLIEGTUIG 

De kaart op zichzelf behoeft nog eenige toelichting. H -t i-
een z g. t.c.v.-kaart (timbres cóte vue), welke in het buten 
land veel verzameld worden. De bedoeling is n.L, dat zo )we 
de afbeelding als do zegels en de afstempeling te zien zp 
als men ze in het prenckaartalbum geplaatst heeft. Ook oi 
dit gebied heeft men specialisten. Zoo verzamelt men b.v, 
kaarten met de zegels t.c.v., welke eenzelfde voorstelling 
dragen. Ook wenscht men meestal de afstempeling van die 
stad, waarvan de kaart een beeld toont. Een en ander behoeft 
natuurlijk nogal eenige zorg om alles zóó te rangschikken, 
dat zoowel de afbeelding van de kaart als de zegels en de 
afstenipeling tot hun recht komen en zij samen één geheel 
vormen. 

Waar Nederland een der weinige landen ter wereld is, v,'aar 
het verzenden van t.c.v.-kaarten verboden is en deze stuk' 
met Strafport, als zijnde ongefrankeerd, belast worden, kon 
deze wijze van verzamelen hier weinig opgang maken. Welis
waar kan men zijn kaarten ten postkantore laten afstempelei 
en als brief verzenden (als drukwerk is verboden), maar iiien 
wordt daardoor op tè hooge kosten gejaagd en kan den buiten 
landschen verzamelaar, die ons een t.c.v.-kaart als drukwerl 
zendt, niet revancheeren. 

Nu weet ik wel, dat er vele doorloopen, als men op gelijke 
wijze antwoordt, vooral als men de kaart in een enveloppe 
verzendt met gaten op die plaatsen, waar men de zegeh op 
de kaart plakte, zoodat adres (op de enveloppe) en zegels (op 
de kaart) aan dezelfde zijde van het stuk zijn en toch 
stempels — hopelijk in hun geheel — door de gaten op 
kaart komen, maar ook dit laatste is hier verboden en geeft 
den een of andei'en dag stukken met hooge Strafportos, zoo-
als velen tot hun schade en schande ondervonden hebben. 

De Zeppelin-tochten in 1934. 
Behalve den geregelden dienst op Zuid-Amerika, onder

neemt de Graf Zeppelin daartusschendoor ook kleinere tochten 
door Europa. Hiervan zijn momenteel reeds bekend: 

19-20 Mei: een tocht boven Duitschland, waarbij post wordt 
afgegeven en opgenomen te Berlijn en Koningsbergen. 

12 Juli: een tocht boven Zwitserland met postvervoer naai 
Dübendorf. 

De porti zijn wederom verlaagd en bedragen nu voor de 
Europa-tochten vanaf Duitschland 1 mark voor een brief ei 
0,50 mark voor een kaart. De Nederlandsche porti zijn nog 
niet bekend. 

Naar aanleiding van een vraag, hoe dergelijke stukken te 
verzorgen, kan ik wellicht mot de volgende wenken volstaatt 

Het verdient aanbeveling, met de Europa-tochten k a a r t e n 
en met de Zuid-Amerika-tochten b r i e v e n te verzenden 
Kaarten genieten de voorkeur, daar men in vrijwel alle landen 
van Europa het doorgangs- of aankomststempel op de kaarten 
aan de voorzijde, echter op de brieven aan de achterzijde 
plaatst, zoodat dus bij de kaarten in het album de prestatie 
in één oogopslag te zien is. 

Daarentegen plaatst men in de buiten-Europeesche landen 
het doorgangs- respectievelijk aankomststempel meestal aan 
de achterzijde, zoowel bij brieven als bij kaarten, en dan 
genieten m. i. brieven (eventueel drukwerkenveloppen) de 
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HERHAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 

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

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

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

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

DE ADMINISTRATIE. 

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

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

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

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

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

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

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

Tentoongesteld zijn thans verschillende voorwerpen, oude 
boeken, oude resolution e. d., ook op den buitenlandschen post
dienst 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 

1921, 1928 en 1929; 
d. voorstelling van de totstandkoming van een drukplaat 

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

giafie ten geschenke ontvangen verzameling radio-apparaten, 
waaronder behoort de verzameling uit de nalatenschap van 
den heer A. Veder te Rotterdam, een der oprichters en vele 
jaren voorzitter van genoemde 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 
kunnen volgen. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2y>—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 234—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2%—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 2%—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

VOORLOOPIG PROGRAMMA 
VAN DEN 

V I J F EN TWINTIGSTEN 
NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 

TE HOUDEN TE AMSTERDAM. 

lo ; 

1 

D o n d e r d a g 6 S e p t e m b e j 1934. 
v.m. Officieele opening der Nationale Tentoonstel

ling in 
Lunch. 

.Bellevue". 

uur n.m. 

V r i j d a g 7 S e p t e m b e r 1934. 
n.m. Receptie door de Nederlandsche Vereeniging 

van Postzegelverzamelaars in het „Carlton 
Hotel". 
Voordracht door den heer J. D. van Brink, 
met lichtbeelden. 
Bondsbestuursvergadering. 

Z a t e r d a g 8 S e p t e m b e r 1934. 
10 uur v.m. Vergadering kapittel Costerus-medaille. 
lOM uur v.m. Opening van den Philatelistendag; onmiddellijk 

daarna Bondsvergadering. 
1 uur n.m. Lunch in het „Carlton Hotel". 

Receptie door het Gemeentebestuur der stad 
Amsterdam in de Militiezaal. 

8 uur n.m. Groot feestdiner in het „Carlton Hotel". 
Z o n d a g 9 S e p t e m b e r 1934. 

Sluiting der Tentoonstelling. 
Tevens staat nog op het programma een boottocht, aan

geboden door de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars. 

Voorloopige agenda der Bondsvergadering. 
Opening door den voorzitter. 
Uitreiking der Costerus-medaille. 
Notulen der Bondsvergadering 1933. 
Jaarverslag len secretaris. 
Jaarverslag penningmeester. 
Jaarverslag hoofd keuringsdienst. 
Jaarverslag hoofd Bondsinformatiebureau. 
Vaststelling statuten Waller-medaille. 
Instelling van een wetenschappelijke commissie betreffende 

jeugdvereenigingen. 
Vaststelling van de plaats der Bondsvergadering in 1935. 
Rondvraag. 
Sluiting. 
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N.B. In verband met de Nationale Tentoonstelling wordt 
dit jaar geen congres gehouden, om hierdoor den deelnemers 
voldoende gelegenheid te geven de tentoonstelling te kunnen 
bezoeken. 

Den aangesloten Vereenigingen wordt verzocht eventueele 
punten, welke zij op de Bondsvergadering behandeld wen-
schen te zien, aan den len secretaris op te geven. 

De Ie secretaris, 
W. G. ZWOLLE, 

Noorder Amstellaan 209, Amsterdam, Z. 

VERSLAG van de Bondsbestuiirsvergadering op Zaterdag 21 
April 1934, in hotel-café-restaurant „Neuf", Kalverstraat, 
Amsterdam. 

Aanwezig het voltallig Bondsbestuur. Aan deze Bonds
bestuursvergadering ging vooraf een buitengewone kapittel-
vergadering ter goedkeuring van het ontwerp gewijzigde 
statuten betreffende de Bondsmedaille, welke vergadering-
door de heeren De Raaij, Vredenduin en Vellinga werd bij-
5'3woond. 

Om 3.25 uur opende de voorzitter de eigenlijke Bondsbe
stuursvergadering. De heer Cramerus overhandigt den voor
zitter, namens de Belgische zustervereeniging ,,Philatelisme" 
ie Antwerpen, een fraai gebonden exemplaar van het werk 
,,La Philatelie" door den heer M. Schuermans, welk exem
plaar speciaal op naam van den heer Costerus is gesteld, 
blijkende uit een ingedrukte opdracht. De heer Costerus dankt 
voor deze hem van Belgische zijde bewezen eer. 

De notulen worden, na voorlezing, met een kleine wijziging 
goedgekeurd. De secretaris doet mededeeling van de werk
zaamheid van Bondswege inzake opdruk en afstempeling der 
cogels voor het Permanente Hof van Internationale Justitie 
(zie Pebruari-nummer, blz. II, en Maart-nummer, blz. 51-52). 
Het onderzoek dezer zegels is geschied naar aanleiding van 
oen opmerking door een der leden van „Hollandia". Deze ver-
ccniging heeft de zeer te waardeeren gulheid gehad, den Bond 
alle kosten, aan het desbetreffend onderzoek verbonden, te 
vergoeden. Het verzoek aan den betrokken minister, de be
doelde zegels niet-afgestempeld verkrijgbaar te stellen, heeft 
niet tot een gewenschte uitkomst geleid. Op een schrijven van 
den Bond aan den minister van koloniën over beschikbaar
stelling van de A.M.V.J.-zegels tegen verminderd bedrag, 
werd het antwoord ontvangen, dat de regeering inlichtingen 
ter zake heeft ingewonnen bij den gouverneur-generaal. De 
klacht van bondswege betreffende ergerlijk afstempelen van 
kinderzegels aan het stationspostkantoor te Breda leidde tot 
het gunstige resultaat, vermeld in het Februari-nummer van 
het Maandblad, blz. VI. 

Het hoofd van den Bondskeuringsdienst brengt ernstige 
bezwaren in tegen vermindering der keuringstarieven voor 
het buitenland, welke maatregel kan leiden tot misbruiken. 
Besloten wordt, dat de heeren Jorissen en Zwolle onderling 
de vraag betreffende vermindering der keuringstarieven ten 
bate van bij de F.LP. aangesloten bonden en de mate 
dier vermindering nader zullen overwegen en aan het Bonds-
bostuur een voorstel ter zake zullen indienen. 

Van de Nederlandsche Vereeniging is, naar aanleiding van 
de stappen, door den Bond gedaan tot billijker waardeering 
van ongebruikte luchtpostzegels en Nederlandsche poststuk
ken op de a.s. Nationale Tentoonstelling te Amsterdam (zie 
Pebruari-nummer, blz. II) , de verblijdende mededeeling ont
vangen, dat de jury bevoegd is, hoogere prijzen toe te kennen, 
dan in het programma zijn vermeld. De Bond stelt zijn pro
gramma vast voor de a.s. philatelistendagen te Amsterdam. 
Van het gemeentebestuur van Amsterdam is bericht ontvan
gen, dat dit de Philatelisten officieel zal ontvangen. Op 8 Sep
tember, te 10 uur, vindt de kapittel-vergadering plaats. Daar
op volgt om 10.30 uur de officieele opening van den Phila-
telistendag. In verband met de Nationale Tentoonstelling zal 
geen congres plaatsvinden. Des avonds vindt het Bondsdiner 
plaats. 

Naar aanleiding van de inlichtingen, ingewonnen bij den 
Duitschen Bond omtrent diens werkzaasnheid in zake propa
ganda voor het verzamelen door de jeugd, zijn twee hand
leidingen ontvangen. De inlichtingen van den Duitschen Bond 

zullen ter kennis worden gebracht van dr. A. H. van den Berg 
te Apeldoorn, die zich zeer voor deze aangelegenheid interes
seert. De voorzitter zal aan de a.s. Bondsvergadering voor
stellen, een commissie te benoemen, cm het vraagstuk betref
fende het verzamelen door de jeugd onder de oogen te zien. 
De heer Cramerus deelt mede, dat de Vereeniging „Breda" 
andermaal propaganda voor verzamelen onder de jeugd wil 
gaan voeren en deze propaganda op een andere wijze gaat 
aanpakken dan tot dusverre het geval was. 

De Ie secretaris herinnert de heeren De Beer (die ter ver
gadering aanwezig is) en Kästeln er aan, dat de bijdrage 
voor de encyclopaedie Winkler-Prins uiterlijk 1 Januari a.s, 
gereed m.oet zijn. Van het studiecomité snelpost Nederland-
Indië werd een dankbetuiging ontvangen voor de bemoeiingen 
van den Bond in het belang der werkzaamheden van dit in
stituut. De heer Cramerus wijst op een regeling, welke de or 
den Franschen Bond is getroffen inzake verzekering. De Bond 
is financieel niet bij machte, zich dit jaar ter vergadering van 
de F.LP. (te Lugano) te doen vertegenwoordigen. Als een 
der Bondsbcstuursleden, als particulier, naar het congres il-
daar gaat, zal hij zich tevens met de officieele Bondsvertegi n-
woordiging belasten. De penningmeester vestigt de aandaiht 
der vergadering op de omstandigheid, dat de kas er slecht 
voor staat. Besloten wordt, dat de Bond zich niet zal doen Vür-
tegenwoordigen bij de vergadering van den Franschen Bond 
te Grenoble. De heer Cramerus deelt mede dat — in tegen
stelling met tot dusverre — de Fran&che Bond voornemens is, 
zich op den a.s. Nederlandschen Philatelistendag te doen vtr-
tegenwoordigen. De onderhandelingen met de Postzegelvi-r-
eeniging te Heerlen betreffende toetreding tot den Bond 
stuiten op het bezwaar, dat deze vereeniging niet koninklijk 
is goedgekeurd. 

Voorloopig wordt besloten, in den vervolge de namen van 
personen, die zich schuldig maken aan ongewenschte prac-
tijken op philatelistisch gebied, slechts éénmaal in het Maar.d-
blad te vermelden en overigens geregeld in het Maandblad 
bekend te maken, tot wien belanghebbenden zich desgewenscht 
kunnen wenden ter verkrijging van inlichtingen omtrent be
trouwbaarheid van personen op philatelistisch gebied. Het 
Bondsinformatiebureau behoudt zich het recht voor, op ge
regelde tijden Oen Bondsleden afschriften van de bij hem 
berustende zwartelijst toe te zenden. De vereenigingen moeten 
zelf beslissen, hoe met deze inlichtingen te handelen. De 
Bond zal bij den Duitschen Bond inlichtingen inwinnen hoe 
dit stelsel, dat bij hem is ingevoerd, werkt. In het algemeen 
uiten de vereenigingen meermalen klachten over personen, 
zonder echter deze klachten officieel ter kennis te brengen 
van het Bondsinformatiebureau. De heer De Bas merkt op, 
dat destijds besloten werd, dat het Bondsinformatiebureau 
niet zelfstandig beslissen zou over de plaatsing van een per
soon op de zwartelijst, doch het Bondsbestuur. Het wil hem, 
gehoord de discussie, voorkomen, dat bedoeld besluit bezwaar
lijk kan worden gehandhaafd, daar zulks de actualiteit zou 
schaden. 

De Bond ontving van het Postmuseum een exemplaar van 
het v/erk door den heer P. W. Waller over de eerste postzegels 
van Nederland; deze schenking is in dank aanvaard. 

De Bond zond — ter gelegenheid van het overlijden van 
koning Albert — een brief van rouwbeklag aan den Konink
lijken Belgischen Bond. De pogingen van den Bond, via de 
F.LP. op het postcongres te Cairo, om enveloppen en kaarten, 
voorzien van frankeerstempels, als drukwerk of akten te doen 
verzenden, leidden niet tot gewenschte uitkomst. Aan den 
minister van financiën zijn bezwaren kenbaar gemaakt be-
reffende het belasten van zichtzendingen der Berliner Ganz
sachen Sammlerverein aan den vertegenwoordiger der ver
eeniging hier te lande. In Oostenrijk is een wet tot stand 
gekomen tegen vervalschingen. De Bond heeft deze wet ter 
kennisneming toegezonden aan de regeering met verzoek, de 
totstandkoming van een dergelijke wet óók hier te lande te 
bevorderen. 

Bij de rondvraag vestigt de heer De Bas de aandacht der 
vergadering op de omstandigheid, dat deze waarschijnlijk de 
laatste is vóór de Bondsvergadering en mitsdien dient over
wogen te worden, wie er voor toekenning van de Waller-
medaille in aanmerking dienen te worden gebracht. Voorts 
deelt hij mede, dat hij zich heeft belast met de vertaling van 
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I het werk „La Philatelie" door den heer M. Schuermans. 
' Met meerderheid van stemmen wordt besloten voor de Ten-
1 toonstelling van den Koninklijken Belgischen Bond te Brussel 
, in 1935 op invitatie, in de Salon du Timbre-Poste, een me-
', daille beschikbaar te stellen. De voorzitter sluit omstreeks 
' 6.30 uur de vergadering. 

Utrecht, 27 April 1934. De tweede secretaris, 
W. G. DE BAS, 

Postbus 1, Utrecht. 

Informatiebureau. 
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie). 

i Over Max R. Hochmuth, een koopmanszoon, te Königsberg 
a. d. Eger (Tsjecho-Slowakije), komen van verschillende zijden 
klachten. Koop- en ruilzendingen eigent hij zich toe en aan
maningen laat hij onbeantwoord. Daarom raad ik gedupeerden 
aan persoonlijk een aanklacht in te dienen bij het Bezirks
gericht te Falkenau a. d. Eger. 

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

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

Keuringsdienst. 
Bedankt als lid van den keuringsdienst, voor de zegels van 

Venezuela, E. J. Martens, Amsterdam. 
's-Gravenhage, 28 April 1934. 

Het hoofd van den keuringsdienst, 
P. JORISSEN P.C.zn. 

Statuten van het kapittel voor de Costerus-medaille. 
Naar aanleiding van bij het Bondsbestuur ingekomen op

merkingen over de bestaande statuten voor de Bondsmedaille, 
zijn deze statuten in een gecombineerde vergadering van het 
Bondsbestuur en de leden van het kapittel (zie art. 12 der 
oude statuten) als volgt gewijzigd: 

Artikel 1. 
De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegel

verzamelaars benoemt een commissie onder den naam van 
„kapittel", belast met de toekenning van de Costerus-medaille 
met diploma voor wetenschappelijke philatelistische publi-
catiën en/of bijdragen op philatelistisch gebied. 

Art. 2. 
Verdiensten tegenover den Bond of vereenigings-verdiensten 

worden met deze medaille niet beloond. 
Art. 3. 

De medaille vertoont aan de voorzijde de beeltenis van den 
heer W. P. Costerus P.zn., met randschrift: ,,Nederlandsche 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars" en 
„Costerus-medaille"; op de achterzijde: ,,Wegens buitenge
wone verdiensten op wetenschappelijk philatelistisch gebied" 
en den naam van den persoon aan wien en het jaar, waarin 
zij werd verleend. 

Art. 4. 
De medaille wordt in brons verleend. 
De stempels der medaille zijn het eigendom van den Bond. 

Art. 5. 
Het kapittel komt voor de jaarlij ksche algemeene verga

dering van den Bond bijeen; in deze bijeenkomst wordt over 
het al of niet toekennen der Costerus-medaille beslist. 

Tot het verleenen der medaille wordt door het kapittel 
met een meerderheid van minstens 2/3 dor uitgebrachte 
stemmen besloten. 

De Bondsvoorzitter deelt op de jaarlij ksche algemeene ver
gadering mede, of en aan wien het kapittel besloten heeft de 
medaille uit te reiken. 

Art. 6. 
Leden van het kapittel zijn: 
a. de Bondsvoorzitter, tevens voorzitter van het kapittel; 
b. de Ie secretaris van den Bond, tevens secretaris van het 

kapittel; 

c. de voorzitters van drie bij den Bond aangesloten vereeni
gingen, jaarlijks bij toerbeurt aan te wijzen; 

d. de hoofdredacteur van het blad, dat de Bond als zijn 
orgaan heeft aangewezen, mits deze lid is van een bij den 
Bond aangesloten vereeniging; 

e. de bezitters van de Costerus-medaille (z.g. kapittel-
ridders). 

Bij ontstentenis van den Bondsvoorzitter treedt de vicc-
voorzitter van den Bond, bij diens afwezigheid een der Bonds
bestuursleden in diens plaats. 

Bij ontstentenis van den voorzitter van een der bij den Bond 
aangesloten vereenigingen, leden van het kapittel, treedt een 
der afgevaardigden ter algemeene vergadering ,dier ver
eeniging in diens plaats. 

Bij ontstentenis van den len secretaris van den Bond treedt 
de 2e secretaris van den Bond, bij diens afwezigheid een der 
leden van het kapittel, in diens plaa.ts. 

Van elke kapittelvergadering wordt door den secretaris een 
verslag opgemaakt, dat als geheim stuk in het Bondsarchiei' 
wordt opgelegd. 

Art. 7. 
Elk lid van het kapittel heeft één stem. 
De leden zijn tot strikte geheimhouding verplicht van a! 

hetgeen in de kapittelvergadering is behandeld en besproken 
Art. 8. 

Gewoonlijk wordt jaarlijks slechts één medaille met diploma 
verleend. • 

Art. 9. 
De besturen der vereenigingen, leden van den Bond of het 

Bondsbestuur, kunnen met redenen omkleede aanbevelingen 
doen aan het kapittel van personen, die in aanmerking kunnen 
worden gebracht voor de medaille. 

Art. 10. 
De Bond legt een „Gulden Boek" aan, waarin de namen en 

portretten worden opgenomen dergenen, die inet de Costerus-
medaille zijn begiftigd, vermeldende tevens het jaar waarin 
en de reden (en) waarom zulks is geschied. Dit boek wordt op 
elke jaarlij ksche Bondsvergadering ter bezichtiging der aan
wezigen gestold. De namen en portretten der begiftigden, met 
de reden (en), waarom de toekenning is geschied, wordt in hê " 
blad, dat de ßond als zijn orgaan heeft aangewezen, bekend 
gemaakt. 

Art. 11. 
Een verandering dezer statuten kan slechts geschieden in 

een daartoe opzettoliik geconvoceerde vergadering, bestaande 
uit de leden van het Bondsbestuur en die van het kapittel, 
indien 3/4 der mondeling uitgebrachte stemmen zich daar
voor verklaart. 

Overgangsartikel. 
Deze Costerus-medaille vervangt de reeds bestaande Bonds

medaille. 
De bezitters der Bonds-medaillc zijn stemgerechtigde leden 

van het kapittel der Costerus-medaille. .'-'"'Jf'^'Pvl 
• tp•' ix'*'^' ' ' ' * 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bondsbestuur 
en van het kapittel van 21 April 1934 te Amsterdam. 

De Ie secretaris. De voorzitter, 
W. G. ZWOLLE. W. P. COSTERUS P,zn. 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: J. H. ALBRECIIT, Hatertscheweg 19, Nijmegi^n. 

Het .^O-jarig bestaan. 
Op 1 Mei mocht ons bestuur het volgend schrijven ont

vangen: 
's-Gravenhage, 30 April 1934. 

Ter gelegenheid van de herdenking op 1 Mei a.s. van het 
vijftigjarig bestaan uwer Vereeniging, biedt het staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie zijn hartelijke geluk-
wenschen aan, waarbij de hoop wordt uitgesproken, dat ook 
in de toekomst uw Vereeniging zich in een gestadigen bloei 
zal mogen verheugen. 
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De heer Damme, die in het buitenland vertoeft , verzocht 
mij vóór zijn ver t rek , u zjjn persoonlijke gelukwenschen over 
te brengen. 

De plaa t svervangend direc teurgeneraa l . 
Van Rooijen. 

Nieuwe leden. 
115. J . Engels , Volke raks t r aa t 51, Amste rdam, Z. 
251. J. C. Vet, E n g e l s z s t r a a t 42, Haar lem. 
447. H. Lampe, a / e Curasao Trad ing Co., Maracaibo (Vene

zuela) . 
Bedanken inget rokken. (Opnieuw ingeschreven) . 

891. A. P. F . Duijnstee, R a a m w e g 42, Den Haag . 
Adreswijzigingen. 

532. F . W. van Duim, t hans Binnenhaven 53, Den Helder . 
358. L. J. J. Groeneveld, t hans J e l g e r s m a s t r a a t 31, Haar lem. 
604. mevr. H. E. MeulmanBalendong, t hans Van Eeghen

laan 4, Amste rdam, Z. 
68. J . H. Götz, t hans P l a a t s van Middendorp 5, Voorburg. 

781. W. H. G. Palm, t hans Avenue de 1' U s e r , Cinquantenaire , 
Brussel . 

E.L. H. F . W. Becking, t hans Frankens l ag 19, Den H a a g . 
849. J. de Graaf, t hans p.a. Cul tuur raad , Medan ( S u m a t r a ) . 
400. mej . A. A. M. van Bloemen Waanders , t hans Tjepoe 

( J a v a ) . 
322. W. L. Davids, t hans Woengkal lor 14, Semarang ( J a v a ) . 
557. H. Eerdmans , thans s.f. Gendeng, Probolingo ( J a v a ) . 

20. J. B. H. Asbeek Brusse, t hans Huize „Spaa r en Hout" , 
Kleine Houtweg, Haar lem. 

582. C. Wolthekker , t hans Taco Mesdagplein 2, Groningen. 
355. D. van Orde, t hans p / a Kon. Pake tv . Mij., Amste rdam. 
222. H. W. Kri.stel, t hans p / a Kon. Pake tv . Mij., A m s t e r d a m . 
300. O. Ohle, t hans Adolf Hit le r s t r asse 23, Lohbrüge (Berge

dor f ) . 
168. W. A. van der Vet, t hans Schui j t s t raa t 828, Den H a a g . 
801. B. C. Akkerman , gezagvoerder , p / a Kon. Pake tv . Mij., 

Amste rdam. 
409. dr. H. Eggenberge r , t hans Türkhe imers t r a s se 58, Basel . 
617. G. A. Lichte, t hans Mangkoeboemen Koeion 375, Solo 

( J a v a ) . 
708. H. N, de Lang, t hans Sosrawidjajan 2, Djocja ( J a v a ) . 
322. W. L. Davids, t hans p / a Wilhelminaapotheek, Bodjong

Sem arang ( J a v a ) . 
429. J. D. Pock, t hans Scheepmakerspark 7, Soerabaja ( J a v a ) . 
479. J. Hoek, t hans Sta ten laan 142, Den H a a g . 
389. J . H. Verhoogt , t hans Tj . P e r a k boulevard 131, Soera

baja ( J a v a ) . 

585. P. Elshout . 
716. H. Bosch. 

Overleden. 
695. R. Weeda. 
871. C. van der Velde. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amste rdam. In de Apri l vergader ing werd een nieuw lid ge

ïnstal leerd. De voorzi t ter besprak eenige belangwekkende ac
tual i te i ten. Onder groote belangste l l ing toonde de heer Van 
der Meij het derde deel zijner Europaverzamel ing . Voor de 
Meivergader ing heeft de heer Van Essen bezichtiging en 
bespreking zijner verzamel ing K a a p de Goede Hoop toe
gezegd. In t roduct ies voor de bijeenkomsten worden g a a r n e 
ve r s t r ek t door den secre tar is , W. F . G. H ä r t u n g , Joh. Ver
h u l s t s t r a a t 175, Amste rdam, Z. 

Nationale Postzegel tentoonste l l ing te Amste rdam 
van 69 September in het gebouw Bellevue, Leidschekade. 
Het is nu de hoogste tijd om uw inzendingen gereed te 

hebben en de daarvoor benoodigde p laa t s ru imte aan te vragen . 
Kleine inzendingen zijn zeer welkom; laat zien, dat Neder
landsche verzamelaars nog collecties bezit ten, welke waard 
zijn om te worden tentoongesteld . 

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

K O R T VERSLAG van de vergader ing , gehouden op Maandag 
30 April 1934, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal \aii 
de „Beurs van Breda" , t e Breda. 

De voorzi t ter , de heer Cramerus , opent de vergader ing en 
verwelkomt de 39 aanwezige leden, w a a r n a de vergadei'iig 
in comitégeneraal g a a t tot het doen van een mededeeliag. 
Na heropening heeft de heer Wolterbeek een aanmerk ing op 
de notulen van de vorige vergader ing . W a a r zijn voor» tel 
echter niet gesteund wordt , worden deze ongewijzigd go.̂ d
gekeurd. De heer Abma wordt daa rna als lid aangenomen, 
Ingekomen is een opwekking om t e exposeeren op de Naiio
nale Postzegel tentoonste l l ing te Amste rdam. Onze lef'en 
Francq en Jordens hebben het voornemen, a ldaa r uit te kon 'n, 
terwijl ons lid Schuermans zijn boek „La Phi la te l ie" zal in
zenden. De voorzi t ter deelt mede, dat de s t a tu ten van het 
kapi t te l voor de Costerusmedail le door den Bond zijn vast
gesteld. Na de pauze wenscht de voorzi t te r onzen admini
s t r a t e u r der rondzendingen, den heer Broeders , die met 'n
g a n g van morgen gepensionneerd is, vele j a ren van welver
diende r u s t na zijn 46jarigen dienst bij de fa. Smits \an 
Waesberghe en geeft daa rna een kor t vers lag van zijn bezoek, 
met den heer Smoulders, aan de vergader ing der U. Ph. V. 
De heer dr. Gommers houdt vervolgens een causerie o%er 
„Postzegels op brief", welke met belangste l l ing wordt £;'e
volgd en waarvoor de voorzi t te r hem den dank der verj^a
der ing ovei 'brengt. Ten slot te heeft de ver lo t ing plaa t s . In 
dank zijn daarvoor zegels ontvangen van de beeren Boks, 
Costerus , Francq en Smit . Na r o n d v raag word t de verga
der ing daarop door den voorzi t ter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuw lid. 
111. ( E . ) . H a r r y Abma, clerk, Main Post Office, Grand 

Rapids (Michigan, U.S.A.) . 
Candidaat leden. 

J. W. G. Cornet, l e luit. inf.. Van Nage l l s t r aa t 8, Zwolle. 
(Eigen aang i f t e ) . 

R. A. M. E. Gommers , a r t s . Prinses J u l i a n a s t r a a t 2, Ginnekcn. 
(Voorgedragen door dr. E. M. Gommers , t e Ginneken) . 

Adreswijzigingen. 
374. A. W. Booms, t hans St. Rochuss t r aa t 60, Eindhoven. 

(VI ) . 
399. S. Breukel , t hans Raa l t e rweg B 11, Deventer . ( I V ) . 
177. J. M. Horva th , t hans W a r m o n d s t r a a t 47 II , Araster

dam, W. ( V I I ) . 
395. Joh. Kroon, t hans Beddewijk^traat K 135, Middelburg. 

( I I I ) . 
122. C. E. P. Lenshoek, t hans Marktveld, Kloet inge. ( I I I ) . 
452. mevr. H. E. MeulmanBalendong, t h a n s Van Eeghenlaan 

4 bv., Amste rdam, Z. (VI I ) . 
888. J . Pie terse , t hans Frangois Maelsons t raa t 62 I I , 'sGra

venhage. (V) . 
273. Ph. Walravens , t hans St. El isabe th laan 123, Bercheni

Antwerpen . 
Vergader ing . 

Ledenvergader ing op Maandag 28 Mei 1934, des avonds te 
8 uur , in de bovenzaal van de Beurs van Breda, t e Breda 
( ingang St. J a n s t r a a t ) . 

Clubbij eenkomst . 
In verband met Hemelvaa r t sdag heeft de gewone club

bijeenkomst op den tweeden Donderdag dezer maand niet 
p laa t s gehad. Zij wordt nu gehouden op Donderdag 17 Mei a.s., 
des avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te Ginneken (bij 
Breda) . Int roduct ie vrij. 
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Ik ben bezig met het realiseeren van een schitterende verzameling der EERSTE UITGIFTEN VAN BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. 
Fraaie zichtzendingen van uitgezochte exemplaren tegen eenderde van den catalogusprijs op aanvraag. Referentiën worden verzocht. 

a . BIRD, 6 W e s t Hil l R o a d , I ^ o n d o n , S. W. 18. 
Prijzen in Bnéelsclie éeldswaarde beteekenen een éroote extra korting. (347) l i l 
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Ver. van Postzegelverz. „Hollandia", te Amsterdam. 
Secr.: J. A. KASTEIN, Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

VERSLAG der algemeene vergadering van Zaterdag 28 April 
1934, in hotel Krasnapolsky, te Amsterdam. 

Tegen half 9 opening door den voorzitter voor 42 leden; 
de heer Michel wordt bijzonder welkom geheeten. De crisis
zegels zijn te krijgen bij den heer Siegmund. De heer De 
Roever vraagt verzamelaar van fiscaal-zegels om in connectie 
te komen met een Italiaan om te ruilen. Opgewekt wordt, 
deel te nemen aan de Nationale Postzegeltentoonstelling. De 
heer Verheusele verzocht zijn causerie uit te stellen tot na 
de vacantie. Uit de verslagen in het Maandblad blijkt een 
gelukkige kentering in de waardeering van de H. P. V. tegen
over den Bond; dat deze verder voortgang moge maken! Een 
paar bestuursleden zijn op bezoek geweest bij de U. Ph. V., 
welke een aardige tentoonstelling had georganiseerd. Ons 
bestuur houdt zich aanbevolen voor een idee uit de verga
dering, om ook eens iets bijzonders te doen. De heer Poulie 
laat, na eerst een inleiding over het ontstaan van Letland te 
hebben gehouden, een deel van zijn schitterende collectie van 
de eerste Letlandsche zegels zien. De voorzitter dankt hem 
hartelijk voor het ter bezichtiging stellen van zijn bijzondere 
verzameling, waar we alle respect voor hebben. De beeren 
L. van Horssen, J. E. Avis en H. J. Loman worden met 
algemeene stemmen als lid aangenomen. Na de pauze, waarin 
verschillende leden nog een deel van de collectie van den 
heer Poulie bezichtigen, een veiling van 45 kavels, welke in 
het algemeen te hoog gelimiteerd blijken te zijn. Dr. Reedeker 
dankt persoonlijk hartelijk voor het blijk van belangstelling-
bij zijn ambtsjubileum. Na een verloting van 20 prijzen onder 
de aanwezigen, volgt te half elf sluiting. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
L. van Horssen, Oostduinlaan 95, Den Haag. (Voorgesteld 

door D. Knaap jr .) . 
J. E. Avis, Minervaplein 1 I, Amsterdam, Z. (Voorgesteld 

door J. A. Kastein). 
H. .1. Loman, Beethovenstraat 101 III, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door J. W. de Roever jr .) . 
Adresveranderingen. 

W. C. van Beemdelust, Joris van Andringastraat 11, Amster
dam, W. 

N. J. Wasterval, Olympiaplein 82 II, Amsterdam, Z. 
M. J. Schrikkel, Karel du Jardinstraat 47 III, Amsterdam, Z. 
J. J. Ie Fèvre jr., Mercuriusstraat 7, Haarlem, N. 
M. Vernooijs, Eendrachtstraat 14, Amsterdam, Z. 
C. H. Peters, Herculesstraat 57 II, Amsterdam, Z. 
A. G. Dekker, Busken Huetstraat 7, Amsterdam, W. 
P. J. H. Kuijper van Harpen, De Genestetweg 8, Bloemendaal. 

Nummeropgave. 
23. C. L. A. de Boer, Den Haag. 
36. H. Groen, Purmerend. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 19 Mei 1934. des avonds 

te 8 uur, in café Parkzicht, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 26 Mei 1934, des avonds te 

8 uur, in hotel Krasnapolsky, Amsterdam. 

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

VERSLAG van de vergadering op Dinsdag 24 April 1934, 
des avonds te 8K "ur, in Hotel de 1' Europe, Vreeburg, 
Utrecht. 

De societeitszaal van Hotel de 1' Europe was bijna te klein, 
om de vele leden die — in gezelschap hunner dames — waren 
opgekomen, om deze vergadering bij te wonen, te bergen. De 
zaal was, dank zij de zorgen van den gemeentelijken dienst, 
met vlaggedoek en groen versierd. Aan de rechterzijde van 
de zaal waren op tal van tafels lange planken gelegd, welke 

met groen laken waren overdekt. Hierop lagen, onder glas
platen, welke door den directeur van het stedelijk museum 
ter beschikking waren gesteld, de talrijke inzendingen, welke 
voor de tentoonstelling waren ontvangen. Deze tentoonstel
ling omvatte merkwaardigheden, welke betrekking hadden 
op de geboorte en het leven van prinses Juliana. Bij zijn na-
sporingen op historisch gebied had de voorzitter inzage ge
nomen van de verzameling prcntkaarten van den heer G. A. 
Evers. Deze verzameling bevatte zooveel merkwaardigs, dat 
de voorzitter op het denkbeeld kwam, óók de leden van de 
U. Ph. V. daarvan te doen genieten. Daar deze verzameling, 
op zichzelf, te klein was voor een afzonderlijke tentoonstel
ling, wenschte de voorzitter deze aan te vullen met die van 
den bekenden verzamelaar, den heer Joh. A. Moesman, te 
Utrecht, die, behalve tal van bulletins, platen en andere do
cumenten, ook tal van voorwerpen en curiosa, betrekking 
hebbende op de geboorte en het leven der pi'inses, ter be
schikking had gesteld, welke voorwerpen uitgestald lagen in 
vitrines, welke door de bibliotheek der rijksuniversiteit en 
door het physisch laboratorium dier inrichting van hooger 
onderwijs ten gebruike waren afgestaan. De belangrijkste 
inzending op philatelistisch gebied was een volledige ver
zameling Ki(nderen) Na(ar) Bu(iten) briefkaarten uit het 
jaar 1927, ingezonden door den heer W. G. Zwolle, te Am
sterdam, tei'wijl het postmuseum de tentoonstelling had ver
rijkt mot inzending van een briefomslag, waarop een door de 
prinses eigenhandig geschreven adres. De merkwaardigste 
bijdrage van den heer Moesman was wel het volledig stel 
spoorkaartjes Hamburg-Oldenzaal, aan den Prins der Neder
landen en diens gevolg afgegeven bij diens komst naar ons 
land vóór zijn huwelijk in 1901. Dank zij het initiatief en de 
stuwkracht van Utrecht's burgemeester, was de tentoonstel
ling uitgebreid met inzendingen van Zijne Edelachtbare per
soonlijk en met die van het gemeentemuseum te 's-Graven-
hage, met Delftsche bordjes door de firma Bont Honing te 
Utrecht, met glaswerk van de N.V. ,,De Hoop", glasfabrieken 
te Leerdam, terwijl later nog een schitterende verzameling-
legpenningen ontvangen werd van de Koninklijke Begeer te 
Voorschoten. Een strijkje verhoogde de gezelligheid. 

De voorzitter opende om 8.30 uur de vergadering. Hij 
heette in het bijzonder welkom de aanwezige postale autori
teiten, t.w. de beeren L. K. Arkema, als vertegenwoordiger 
van den directeur van het hoofdpostkantoor, die door ziekte 
verhinderd was persoonlijk tegenwoordig te zijn, H. Palm, in
specteur der spoorweg-postkantoren, G. Walstra, adjunct
inspecteur der P.T.T., en dr. W. C. Schuijlenburg, directeur 
van het Centraal Museum; vervolgens de vertegenwoordigers 
der bevriende mogendheden: den heer W. G. Zwolle (en diens 
echtgenoote), als officieel vertegenwoordiger van den Bond, 
den heer L. van Essen, voorzitter der Nederlandsche Ver
eeniging, den heer P. Vredenduin, voorzitter van „Hollandia", 
den heer J. C. Cramerus, voorzitter van ,,Breda", en de eere-
leden, de beeren J. W. Spruit uit De Bilt en L. C. A. Smeul-
ders uit Breda. Den laatste huldigde de voorzitter in het bij
zonder wegens zijn jarenlange groote verdiensten voor het 
Maandblad. Ten slotte sprak de voorzitter zijn vreugde uit 
over de aanwezigheid van zoo vele dames, die als madeliefjes 
prijkten tusschen het gewone gras der maandelijksche leden
vergaderingen. Na de leden in het bijzonder te hebben op
gewekt tot inzending- op de Nationale Postzegeltentoonstel
ling te Amsterdam, ging de voorzitter over tot uitreiking 
van den wisselbeker aan den heer F. de Bruijn en uitreiking 
van een baby-beker aan mr. J. H. Vuijstingh, die den wissel
beker aan eerstgenoemde moest afstaan. 

Na een korte pauze, welke door muziek werd bekort, deed, 
precies om 9 uur, burgemeestei mr. dr. G. A. W. ter Pelkwijk, 
vergezeld van zijn dochter, terwijl alle leden zich van hun 
zetels verhieven en het Wilhelmus meezongen, zijn intrede. 
Zijne Edelachtbare werd ontvangen door den oud-voorzitter 
der U. Ph. V., dr. P. H. van Gittert, en den voorzitter. De 
eere-voorzitter, mr. W. S. W. de Beer, was door ziekte ver
hinderd de vergadering bij te wonen. De voorzitter stelde het 
bestuur aan den burgemeester voor. Vervolgens heette de voor
zitter den burgemeester welkom. Hij achtte het een groote 
eer en een bijzonder voorrecht. Zijne Edelachtbare in deze ver
gadering der U. Ph. V. te mogen ontvangen en aldus de aan
gename betrekkingen, welke tusschen de U. Ph. V. en het 
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gemeentebes tuur van Ut rech t bestonden, te mogen her
nieuwen. De vergader ing s temde luide in met een door den 
voorzi t ter u i tgebrach t „leve de burgemees te r" . Deze dankte 
voor de harteli jke ontvangs t , welke hem hier ten deel was 
gevallen. Hij sprak zijn ve r rass ing uit, hier zóó'n s terke ver-
eeniging bijeen te vinden en zijn waardee r ing over het feit, 
dat de U. Ph. V. zich niet p laa t s t e op een eng afgebakend 
s tandpunt , doch t e r gelegenheid van he t zilveren kroonjaar 
onzer prinses deze tentoonstel l ing had georganiseerd, welke 
zij opende op den geboor teda tum — 24 April — van den stich
ter van ons vors tenhuis en bereid was te herhalen ten ba te 
van het crisis-comité. 

Vei'volgens hield de voorzi t ter een rede over de beteekenis 
van de heugelijke gebeur tenis op 30 April 1909, wa t onmid
dellijk daa raan voorafging op dynast iek en s t aa tkund ig ge
bied (zooals verzeker ing van den ti tell pr inses van Oranje-
Nassau , regel ing van de voogdij en van het rer;entschap) en 
w a t onmiddellijk op de geboorte volgde (inschrijving in het 
geboor te regis te r der residentie en doop) . Deze rede mocht 
zich verheugen in den bijval van het talr i jke gehoor. De voor
z i t te r deed voorlezing van een t e legram van aanhankeli jkheid 
hetwelk de U. Ph . V. dien avond had verzonden aan de 
pr inses . Vervolgens schets te de voorzi t ter de vóórgeschiedenis 
dezer tentoonstel l ing en l ichtte, langs deze gaande , de betee
kenis der verschil lende inzendingen nader toe. De burge
meester bezichtigde de tentoonstel l ing in gezelschap van dr. 
Schuijlenburg, mejuffrouw Ter Pelkwijk on dat van dr. Van 
Cittei 't . De vele autor i te i ten , ver tegenwoordigers van be
vriende mogendheden, leden met hun dames en introducé's 
bleven nog geruimen tijd gezellig bijeen. 

Deze avond kan als zéér ges laagd v.'orden beschouwd. 

Adreswijzigingen. 
J . A. Voorthuijs wordt Javasche Bank, Djokja ( J a v a ) . 
C. L. Sanders wordt Prof. Sprengenlaan 21, Tuindorp Maar

tensdijk (post U t r e c h t ) . 
C. Deenik wordt Adr i aan van Ostadelaan 46, Ut rech t . 
B. Vies wordt Avenue Henr i Dietrich 29, Brussel . 

Vergader ingen. 
Bes tuursvergader ing op Dins-l^g 22 Mei 1934, des avonds 

te 8 uur, in r e s t a u r a n t Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht . 
Ledenvergader ing op Dinsdag 29-Mei 1934, des avonds te 

8 uur, in Hotel de 1' Europe , Vreeburg, Ut rech t . 
Agenda : 1. Opening. 2. Voorlezing notulen. 3. Ingekomen 

s tukken. 4. Landenwedstr i jd : Beieren. 5. Tentoonstel l ing col
lectie van den heer Raa tgever , Husland compleet (in te zenden 
voor de Nat ionale Pos tzegel tentoonste l l ing) . 6. Veiling. 7. Ver
lot ing. 8. Rondvraag en s lui t ing. 

Haagsche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhage. 
Secre ta r i s : A. STARINK jr.. Olijf s t r a a t 40, ' s -Gravenhage . 

KORT VERSLAG van den ruilavond, gehouden op Donderdag 
26 April 1934, des avonds te 8K uur, in café The Corner, 
' s -Gravenhage . 

Hoewel slechts circa 20 leden waren opgekomen, werd er 
met animo geruild. 

Van het Neder landsch Pos tmuseum werd in dank on tvangen 
het boekwerk „De eers te postzegels van Neder land" door 
P . W. Waller . 

Candidaat- leden. 
J . L. Deumens, Hasse l t sches t r aa t 41, Scheveningen. 
H. A. Hulshoff, Leuvensches t raa t 44, Scheveningen. 
G. W. Schut, Ten Hoves t r aa t 85, Den H a a g . 

Bedankt als lid. 
J . N. van Rijswijk, Groot Her toginne laan , Den H a a g . 

Adresverander ingen . 
mevr. H. E. Meulman-Balendong, Van Eeghenlaan 7, Amste r 

dam, Z. 
L. Nagel , Schui j t s t raa t 23, Den H a a g . 
H. Scheurleer, Spar ren laan 38a, Doorn. 
A. de Stopelaar , Van Montfoort laan 5, Den Haag . 

Vergader ing . 
Vergader ing op Donderdag 24 Mei 1934, des avonds te 8% 

uur, in café The Corner, Anna Pau lownas t r aa t , Den Haag . 
Opening. Notulen. Mededeelingen. Ingekomen stukken. Bal 

lotage nieuwe leden. Veiling. Verlot ing. Rondvraag . Sluiting. 

Internat. Vereen. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secret . : J . N. H. VAN REST, Copern icuss t raa t 89, Den Haag, 

VERSLAG der a lgemeene vergader ing op Woensdag 2Ö Apriil 
1934, in het Gouden Hoofd, Groenmark t , Den H a a g . 

Aanwezig 57 leden. Bij afwezigheid van den voorzi t ter , pre
sideert de eerevoorzi t ter , de heer Van Leijden. Ontvangen zijj 
van de f i rma Reinou Kingma een blanco album, prijzen voov 
de ver lot ing van de beeren Vos en Adam, falsificaten van de 
beeren Van de Rest, Eckhard t , Gemund, Mondt en Verhoeff, 
belangri jke boekwerken en t i jdschriften voor de bibliotheek 
van de beeren F . van Buuren en P. Vos. 

Als antwoord en verzoek van den heer Van Meel wordt 
medegedeeld ,welke zegels van Neder land en Ned.-Indië wèl 
en niet meer geldig zijn. Verder wekt de voorzi t ter op, deel 
te nemen aan de Nat ionale Tentoonstel l ing, te houden te 
A m s t e r d a m in 1934, t e r gelegenheid van he t vi jf t igjarig be
s t aan van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelvei'. 
zamelaars . 

De notulen der vorige ve rgader ing worden h ie rna goedge
keurd, nada t gewezen is op een misdruk omt ren t he t aai,tal 
leden op 1 J a n u a r i 1934, da t 625 leden bedroeg tegen 595 een 
j a a r daarvoor . Ter rondgang zijn aanwezig de tijdschriften 
der bibliotheek; een brief met een serie zegels te r gelegenheid 
van het postcongres in E g y p t e ; een enveloppe met gebruikt 
zegel van he t P e r m a n e n t e Hof en een brief me t de niei.nve 
Indische zegels (waarde to taa l ƒ 0,42 3^). 

De ledenverkiezing levert 44 s temmen vóór en 10 blanco. 
De I e prijs g a a t n a a r den heer Mioch. Wegens contributie
schuld worden geroyeerd J. den Breems en W. J. de Wijs, 
Den H a a g , en J. Wijnen, t hans te Rijen (N.-B.) . Hierna de 
gebruikelijke veiling met gewoon verloop. Medegedeeld wordt, 
dat wij heden voor het l aa t s t in het Gouden Hoofd ve rgadcen 
en dat wij voor taan bijeenkomen in het Zuid-Hollandsch Kofüe-
huis, Groenmark t 37, Den H a a g . 

Bij de rondvraag verzoekt de heer Eckha r t inlichtingen cm-
t r en t ledenverkiezing ,,onder voorbehoud van reclame". Uet 
antwoord luidt : wanneer om de een of andere geldige, am-
nemelijke reden spoed gewenscht is bij een s temming, wordt 
deze met toestemmin.g der ve rgader ing gedaan . Omdat niet 
voldaan is aan den eisch, da t de naam van den candidaat ge
publiceerd is, met kans op mogelijke meerdere inlichtingen 
omt ren t dezen candidaat , blijft die gelegenheid toch open tot 
de volgende algemeene ve rgader ing en is de verkiezing dus 
zoolang voorwaardeli jk. 

De eerevoorzi t ter sluit, na dankzegging voor de opkomst en 
belangstel l ing, de ve rgader ing . J . N. H . v. R. 

Nieuwe leden. 
24. H. Cabooter, Vleeschs t raa t 62, Venlo. (Van de afdeeling 

Venlo) . 
Onder voorbehoud. 

35. L. W. H. Tasseron, Kranenburge rweg 29, Den H a a g . 
Geroyeerd. 

539. J . den Breems, Den H a a g . 
396. W. J. de Wijs, Den H a a g . 

35. J . Wijnen, Rijen (N.-B.) . 
Candidaat- leden. 

C. van Rij, Wilhelmina van P ru i s sens t r aa t 6b, Den Haag. 
(Voorgesteld door D. S ie r ig ) . 

mevr. W. Vos-Stuivenberg, Obrech t s t r aa t 330, Den Haag. 
(Voorgesteld door G. van Leijden en D. O. K i r chne r ) . 

J. R. P ren t jr. , Sneeuwklokjess t raa t 18, Den H a a g . (Voor
gesteld door M. A. Mari js) . 

A. B. C. Bonset, Torna tens t raa t 214, Den H a a g . (Lid „Hol-
landia" en H. P. V. ) . (Voorgesteld door J. N. H. van Rest) . 

W. F . Varenkamp, Lijsterbesplein 19, Den H a a g . 
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p C. Kloosterboer, De Sillesstraat 84, Den Haag. (Voorge
steld door E. van Gemund). 

H E. van der Heide, Prins Hendriklaan 14, Oegstgeest. 
Adresveranderingen. 

377. mevr. H. E. Meulman-Balendong, Van Eeghenlaan 4 bv., 
Amsterdam, Z. 

359. C. J. van Woerkom, Hoijlede'^ingel 44, Hillegersberg. 
620 W. R. Rijnders, Rue Brogniez 4G, Brussel. 
l'i() A. Kruisheer, Hanenburglaan 236, Den Haag. 
4(il. IJ. S. Kramer, Flaviusstraat 1, Voorburg. 
283. J. Sonneveldt, Burg. Bónhofflaan 40, Tiel. 
298. A. Pieters, Van Lansbergestraat 132, Den Haag. 
5̂ 6. F. van Cleef, Stadhouderslaan 46, Den Haag. 
Vï N. L. J. Muller, Santhorstlaan 7, Wassenaar. 

T. J. M. de Bont, Weimarstraat 107, Den Haag. 
Vergaderingen, 

üc'siuursvergadering te 7K uur, ledenvergadering te 8 uur, 
o|) \̂  oensdag 23 Mei 1934 (steeds den 4en Woensdag der 
nid u'd), in het Zuid-HoUandseh Koffiehuis, Groenmarkt, Den 
Haa?. 

1 Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie-
' 5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. 
trs>adering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou-

enhost, Celebesstraat 29), den len Woensdag der maand. 
Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt), den 

en Donderdag der maand in hotel „Corbelijn". 
Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: H. 

)erex, Westwal 30b, Goes), den 3en Woensdag der maand. 
Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 

rroo(e Lambertusstraat .57, Blerick), den 2en Maandag der 
laand: 7K uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
1 de xaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

'̂ ereen. van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
ecretaris: C. RAADSVELD, Apeldoornscheweg 114, Arnhem. 

In memoriam 
O. C. HEMPEL, 
t 28 Anril 1934. 

ORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 25 
April 1934, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 14 leden. Tegen half negen opent de onder-voor-
ittei, de heer Heidenreich, wegens afwezigheid van den voor-
itter de vergadering, waarna de notulen van de vorige ver-
adeiing worden gelezen en goedgekeurd. Hierna volgt mede-
eeling van eenige ingekomen stukken, n.l. een schrijven van 
en voorzitter van het uitvoerend comité van de dit jaar in 
ansterdam, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de 
[edeilandsche Vereeniging, te houden Nationale Postzegel-
Bntoonstelling, waarin wordt verzocht op onze vergadering 
e leden op te wekken aan deze tentoonstelling mee te doen. 
Lan bedoeld verzoek is dan ook gaarne voldaan. Verder zijn 
igekomen van den Bond de statuten van het kapittel voor de 
iost'^T'is-medaille, welke voor kennisgeving worden aan-
enomcn. Het candidaat-lid J. P. van Walree wordt hierna 
Is lid van de vereeniging toegelaten. 
Bij de rondvraag doet de heer Te Winkel de mededeeling, 

at aan het philatelistenloket alhier verschillende nieuwe 
egels van Ned.-Indiè en Curagao, die wel aanwezig zijn, op 
anvraag echter niet verstrekt worden, daar de hiermede be-
iste postambtenaar zou hebben medegedeeld, dat de oudere 
egels eerst moeten worden opgebruikt. Naar aanleiding hier
an zullen hierover aan den directeur van het postkantoor al
ler inlichtingen worden gevraagd. 
Vervolgens deelt het hoofd van de rondzendingen mede, dat 

an sinds 1 September 1933 voor onze vereeniging bedankt 
ebbend lid, na herhaalde aanmaningen, nalatig blijft, zijn 
sntributie over het vorige vereenigingsjaar alsmede het ver-
-huldigde voor door hem aangekochte zegels, te voldoen. 

Omtrent dezen persoon zal aan het Bondsinformatiebureau 
geschreven worden. 

Hierna volgde de wedstrijd met de zegels van Argentinië. 
Ingekomen waren vier inzendingen. De wedstrijdcommissie 
splitste de inzendingen in twee afdeelingen, n.l. voor meer
gevorderde en voor minder gevorderde. In de meei-gevorderde 
afdeeling werd één inzending en in de mindergevorderds af
deeling wedden drie inzendingen ingedeeld. Aan dr. Valkoma 
Elouw werd, als eenige z.g. meergevorderd inzender, een 
eerste prijs toegekend, terwijl van de mindergevorderde in
zenders aan H. van Dijk een tweede en aan ,1. van der Heide 
en J. van Tongeren ieder een derde prijs werd toebedacht. 

Na de gewone maandelij ksche verloting volgde sluiting. 
C. R. 

Nieuw lid. 
110. J. P. van Walree, Vijverlaan 13, Velp CG.). 

Overleden. 
87. O. C. Hempel, Arnhem. 

Ter herinnering. 
De leden worden er nogmaals aan herinnerd, dat de bons 

van de algemeene verloting 1933-1934 vóór 1 Juli 1934 ter 
verrekening moeten zijn ingezonden. Nadien zijn ze waarde
loos. 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 30 Mei 1934, des avonds te 8 

uur, in „National", te Arnhem. 

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

VERSLAG der ledenvergadering van Vrijdag 27 April 1934, 
in het Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, te 
Haarlem. 

Om half negen opent de voorzitter deze samenkomst en 
heet in het bijzonder den heer dr. G. W. W. Bölian, uit Hil
versum, welkom. Snel worden de huishoudelijke punten der 
agenda afgehandeld; de notulen worden accoord bevonden en 
de ingekomen stukken worden bekendgemaakt, o.a. de sta
tuten van de Costerus-medaille en een schrijven van de ad
ministratie van het gebouw van den Haarlemschen Kegelbond 
(naar aanleiding van een aan haar gericht schrijven) met de 
bekendmaking, dat de zaalhuur verlaagd zal worden. De 
eenige mededeeling is, dat onze bibliothecaris tot zijn groote 
spijt door ongesteldheid niet aanwezig kon zijn. Daarna krijgt 
voornoemde dr. Bölian het woord over het onderwerp „Ver-
valschingen". Hij vertelt met welke bedoelingen sommige per
sonen ertoe komen zegels te vervalschen, manieren waarop 
dat geschiedt, waar men op moet letten bij het onderzoeken 
van de al dan niet echtheid van een zegel en meldt verder 
nog andere wetenswaardigheden op bedoeld gebied, waarop 
hiei", om der ruimte wille, niet zal worden ingegaan. Na zijn 
causerie laat dr. Bólian zijn collectie valsche zegels van Neder
land en Kolonien, alsmede eenige der in zijn bezit zijnde 
valsche exemplaren van andere landen circuleeren, waardoor 
de 33 aanwezigen zoowel zeer geraffineerde als duidelijk zicht
bare vervalschingen te zien krijgen. De voorzitter sprak 
hierna woorden van dank, waarop alle toehoorders welge
meend applaudiseeden. 

Na de gebruikelijke verloting sluit de voorzitter deze inte
ressante vergadering. H. W. 

Aangenomen als lid. 
34. P. Burghgraef, Brederodestraat 24, Haarlem. 
38. mr. A. A. Bonman, Deurloostraat 54 I, Amsterdam, Z. 

Adreswijzigingen. 
191. N. L. J. Muller, thans Santhorstlaan 7, Wassenaar. 
20. P. Lugt, thans Pare Dubochet 17, Clarens (Suisse). 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 25 Mei 1934, des 

avonds te 8 uur, in het gebouw van den Haarlemschen Kegel
bond, Tempeliersstraat 35, Haarlem. 
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PhilatelistenVereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secre ta r i s : A. C. SIETINGA, G r a t a m a s t r a a t 23, Groningen 

KORT VERSLAG van de ledenvergader ing van Maandag 23 
April 1934, in r e s t a u r a n t Suisse, te Groningen. 

Aanwezig 27 leden en 2 introducé's . De voorzi t ter opent te 
ongeveer k w a r t voor negen deze vergader ing met een speciaal 
woord van welkom to t den heer Delteijk, die voor het eers t 
na een zeer l angdur ige ziekte weer present is, tot den heer 
K a m s t r a , voor het eers t als lid aanwezig , en to t den heer 
Smit, die dezen avond een lezing zal houden. 

Het vers lag van de vorige vergader ing wordt voorgelezen 
en onveranderd goedgekeurd. N a a r aanleiding van een inge
komen schrijven dr ing t de voorzi t ter er bij de leden op aan, 
deel te nemen aan de a.s. Nat ionale Postzegel tentoonste l l ing 
te Amste rdam. D a a r n a wordt de gebruikelijke maandeli jksche 
verlot ing gehouden. Na een kor te pauze geeft de voorzi t ter 
daarop het woord aan den heer Smit. Deze heer, die een lezing 
zal houden over de verschillende drukprocédé 's , speciaal in 
verband met het vervaard igen van postzegels , zegt de uit
noodiging g a a r n e te hebben aangenomen, hoewel hij zich eers t 
wel wat bezwaard had gevoeld, daar hij op het gebied van 
postzegelverzamelen vrijwel een leek is. D a a r het echter meer 
ging om een technisch overzicht en hem bij het doorsnuffelen 
van lectuur op verzamelgebied wel was gebleken, da t ook de 
vooraans taande catalogi de verschillende drukmethodes vaak 
verwar ren , had hij zijn bezwaren g a a r n e opzij gezet . Ter in
leiding wordt dan eers t een historisch overzicht van de boek
d rukkuns t in het algemeen gegeven, w a a r n a de drie druk
principes, n.l. hoog of boekdruk, vlakdruk en diepdruk, uit
voerig worden besproken. We zien verder den ontwikkel ings
g a n g van de i l lus t ra t ie ; de houtsnede, hou tg ravure , koper
g ravu re , s teengravure , het werk van den vakmankuns tenaa r , 
zoowel als de moderne fotografische reproduct iemethodes , 
passeeren hierna de revue. Bij de tegenwoordig toegepas te 
ro togravure en offsetdruk wordt speciaal s t i lges taan , terwijl 
er ook op wordt gewezen hoe de verschillende procédé's zijn 
te onderscheiden. De diverse emissies van Nederland worden 
besproken. Bij het einde van de lezing, welke ru im een uur 
duurde, geven de leden door een hartel i jk applaus hun dank
baarheid voor het gehoorde te kennen. De voorzi t ter zegt den 
heer Smit met eenige welgekozen woorden hartel i jk dank, 
waarop de leden nog gelegenheid krijgen de door den heer 
Smit inger ichte expositie te bewonderen. 

Van de rondvraag maken nog eenige leden gebruik, waarna 
s lui t ing. A. C. S. 

Adresverander ingen. 
62. K. F. Kleiman wordt Botanicuslaan 37, Haven (Gr . ) . 

152. W. J. de J a g e r wordt E r n s t Casimir laan 31, Groningen. 
168. S. Schagen wordt Poe les t r aa t 22, Groningen. 

Vergader ing . 
Ledenvergdaer ing op Maandag 27 Mei 1934, des avonds te 

8.30 uur, in r e s t a u r a n t Suisse, te Groningen. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secre ta r i s : J. G. J. POLLING, Cronjés t raa t 4, Den Helder. 

KORT VERSLAG der vergader ing , gehouden op Vrijdag 27 
April 1934, in de zaal van den heer Van Weelde, te Den 
Helder. 

Te ru im half negen opent de voorzi t ter , de heer M. Quant , 
met een kor t woord van welkom de vergader ing . In het bij
zonder worden welkom geheeten de beeren P. Stam en J. Wit, 
die voor het eers t te r vergader ing aanwezig zijn. De secretar is 
kri jgt gelegenheid to t voorlezing der notulen, welke onver
anderd worden goedgekeurd. De voorzi t ter her inner t aan het 
referendum en verzoekt alle leden hun biljetten in te leveren. 
Na voolezing van een schrijven van de Nederlandsche Ver
eeniging di'ingt de voorzi t te r er bij de leden op aan, deel te 
nemen aan de Nat ionale Postzegel tentoonste l l ing. Een schrij
ven van de verzeker ingsmaatschappi j , een nadere regel ing in
houdende betreffende waardebepal ing der verzekerde rond
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zendingen, ontlokt een l angdur ige discussie. Besloten won 
de verzeker ingssom met 25 '"< te verlagen. Tevens krijgt i 
secre tar is opdracht de maatschappi j erop te wijzen, dat hai 
regel ing niet op alle zegels van toepass ing is. Een voorsti 
van het bes tuur , om twee aandeelen t e nemen in het waar 
borgfonds voor de Nationale Tentoonstel l ing, wordt na ecnig 
bespreking aangenomen. Voorgesteld wordt ook een zilveiei 
medaille beschikbaar te stellen, hetgeen eveneens wordt aan 
genomen. 

Hierna wordt een aanvang g e m a a k t met de voorjaarsver 
loting, welke een vlot verloop heeft. J. G. J. 1 jpg 

Naamsverbe te r ing . 
M. G. Klerk moet zijn M. H. Klerk. 

Adresverander ingen. 
D. I J s k a wordt Hui jgenss t raa t 2, Den Helder. 
W. vaii Baaren wordt Poeloe Radja, S.O.K. (Ned.Indië 
P . Stam wordt Singel 123, Den Helder . 

Vergader ing . 
Vergader ing op Vrijdag 25 Mei 1934, in de zaal van dei 

heer Van Weelde, Den Helder. 
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Philatel.Vereeniging „ZuidLimburg'^ te Maastrcht 
Secre ta r i s : J. H E R M A N S , Alex. Bat t a l aan 20, Maastricht 

KORT VERSLAG van de vergader ing op Maandag 23 \pri 
1934, in de bovenzaal van Taverne Rut ten , Vrijtliol, 
Maast r icht . 

Aanwezig 13 leden. De ondervoorzi t ter opent de verga 'Hei 
del ing en deelt mede, dat de voorzi t ter en de secretar ie me 
kennisgeving afwezig zijn. De notulen van de vorige v r 
der ing worden dan ook niet voorgelezen. 

D a a r er niets bijzonders te behandelen is, wordt d( ge ERS 
bruikelijke verlot ing gehouden, waarna nog geruimen ti) 
wordt nagep raa t . J, 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 4 Juni 1934: b e u r s ; 
Maandag 18 Jun i 1934: ve rgade r ing ; 

des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van Taverne Rutten 
Vrijthof, Maast r ich t . 

N.B. De vergader ing van Mei wordt per convocatie beken 
gemaak t . 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secre ta r i s : P. S C H O E N M A K E R S , Schinkels t raa t 99, Heerlen 

KORT VERSLAG van de vergader ing van Maandag 30 April 
'1934, te Heerlen. 

De voorzi t ter opent de vergader ing , w a a r n a de notulen 
worden voorgelezen en goedgekeurd. Met algemeene stemmeii 
wordt besloten twee leden wegens wanbeta l ing te royeeren 
De tentoonstel l ingscommissie heeft een begroot ing der kostet 
opgemaakt . De inzenders zullen een ger inge vergoeding, 31 
cent per vierkanten meter , voor p laa t s ru imte moeten betalen. 
Voorloopig wordt de da tum vastges te ld op Zondag 30 Sep' 
t ember of 7 October a.s. 

Bij den wedstrijd over Nederland 1 gulden, nr . 47, krijg' 
de heer Trieschnigg den eers ten prijs. Voor de verlotins 
schenkt de heer Uitenbosch eenige aard ige zegels, terwijl de 
heer Bestebroer eenige falsificaton a f s t aa t . Na de verlotin? 
wordt de vergader ing gesloten. P. S 

Nieuw lid. 
S. Visser, Haansbe rg 195, RumpenBrunssum. 

Geroyeerd. 
M. D. H. Haenen, Heerlen. 
B. Winkelmann, Heerlen. 

Adreswijzigingen. 
H. Hüsgen, Klomps t r aa t 43, Heerlen. 
G. van Mameren, Engerple in 7, Treebeek. 
ir. W. H. J. Hol, H e r s t r a a t B 47, Horst . 
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vil NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 MEI 1934. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 28 Mei 1934, des avonds te 8 uur, 
Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

Wedsti'ijd over Nederland nr. 10, 20 cent, groen. 

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

ver 
ïRSLAG van de vergadering, gehouden op Donderdag 26 

April 1934, des avonds te 8)4 uur, in café-restaurant „De 
Pool", Groote Markt, Groningen. 
L' voorzitter opent de vergadering, waarna de secretaris 
notulen der vorige vergadering leest, welke onveranderd 

irdcn goedgekeurd. 
iNaiiiens de kascommissie brengt de heer De Groot het 
iani.ieel verslag uit en i.s alles in eb beste orde bevonden 

stelt de voorzitter voor, mejuffrouw Feenstra over het 
jJrreci beheer décharge te verleenen. Daarna heeft de groote 

irloting plaats van de series zegels Engelkamp en bekomt 
lei een prijs. H. S. 

Adresverandering. 
Frerks wordt Kersenlaan 1, Ooslerpark, Hoogezand. 

— Vergadering. 
pn]B Vers adering op Donderdag 24 Mei 1934, des avonds te 8'/-, 
lioJMr, in café „De Pool", Groote Markt, Groningen. 

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

ERSLAG van de vergadering van Dinsdag 10 April 1934, 
tiji in hotel Central, 's-Hertogenbosch. 

Opening te 8.30 uur. Aanwezig zijn 15 leden. Na voorgestelde 
jzigiiigen door de beeren Visser en Theunissen, worden de 
tuk 11 der vorieje vergadering dienovereenkomstig vast-
isteid. Onder de ingekomen stukken zijn een veilingpros-

tenjctu- van het hoofdbestuur der P.T.T., een schrijven van 
Philatelistenclub te Eindhoven, waai'over breedvoerig van 

idachten wordt gewisseld, een prachtig werk van den heer 
W. Waller: „De eerste postzegels van Nederland", aan-

ibodeii door het Postmuseum, dat algemeen gewaardeerd 
irdt en met dank aanvaard; dit zal in de bibliotheek worden 

enomen. 
De /oorzitter brengt daarna tei tafel een bestuursvoorstel 
t royement van het lid N. Seijs. De penningmeester legt 
nigu copieën over van aan hem gezonden brieven en waarop 
t heden nog geen bericht is ontvangen. Dienovereenkomstig 
nxlt met algemeeiie stemmen besloten. 
Na de verloting, waarvoor 8 prijzen werden bestemd, volgt 

rondvraag. De heer Theunissen vraagt, of er onder de 
tien misschien zijn, die een voordracht v/illen houden over 
n of ander onderwerp; ook over veilingen vernam hij gaarne 
t een en ander, waarop een der leden de gewenschte in-
htingen verstrekt. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de 
orzitter te 9.45 uur onder dank deze bijeenkomst, waarna 
imschoots gelegenheid tot ruilen en handelen geboden wordt 

F. F. G. S. 

lei 

pril 

Geroyeerd wegens contributieschuld. 
orbert Seys, Avenue Becquart 159, Lambersort lez Lille. 

Vergadering. 
De laatste ledenvergadering van het voorjaar, te houden op 
n Zondag in Juni a.s., zal nader per convocatie worden 
ikend gemaakt. 
Het bestuur vertrouwt, dat alle leden aanwezig zullen zijn, 
meer daar er een belangrijke agenda zal worden behandeld. 

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

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

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 30 April 
1934, te Helmond. 

Als de voorzitter om 8 uur de bijeenkomst opent, zijn een 
vrij goed aantal leden aanwezig, alsmede twee introducé's, 
n.l. mejuffrouw Latour uit Gemert en de heer Lotte uit Hel
mond. Na een welkomstwoord aan de leden en in het bijzonder 
aan de introducé's, worden de notulen der vorige ledenverga
dering voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Een voorstel 
van het bestuur, om op de volgende vergaderingen voor de 
verloting een bijdrage van de leden ä 10 cent per lot als in-
leggeld te vragen, daarbij te voegen de ƒ 2,50, welke de Ver
eeniging telkens beschikbaar stelt en dan een verloting zonder 
nieten onder de aanwezige leden te houden, wordt met alge-
meene stemmen aangenomen. Alle aanwezige leden zullen dus 
in het vervolg een prijs hebben. De voorstellen van het bestuur 
tot wijziging van het reglement op den rondzenddienst wor
den met algemeene stemmen goedgekeurd. 

Vóór de pauze hield de voorzitter, de heer Thielen, een korte 
doch leerzame causerie. In een twaalftal punten behandelde 
hij „Practische wenken voor de verzamelaars". Een aandachtig 
gehoor en een hartelijk applaus waren de belooning voor het 
met zorg bewerkte onderwerp. 

Dank zij de welwillende medewerking van den heer Latte 
zal een leesportefeuille, bevattende de belangrijkste philate
listische literatuur uit binnen- en buitenland, worden samen
gesteld. Met de circulatie wordt binnenkort een aanvang 
gemaakt. 

Bij de verloting bleken ditmaal de gelukkigen de beeren 
Schouten, de beide beeren Teunissen, Thijssen en Van Lies
hout. Na een aansporing en opwekking, om aan de Nationale 
Tentoonstelling mede te doen, werd besloten de Vereeniging 
als zoodanig te laten inzenden ofwel één inzending te doen, 
waarvoor door verschillende leden zegels beschikbaar kunnen 
worden gesteld. Bij de rondvraag stelde de heer Van der Ven 
voor om in het vervolg geen pauze meer te houden. Daar 
hiertegen geen bezwaren inkwamen, zal het bestuur met dit 
voorstel rekening houden. 

Daarna volgde sluiting, onder een dankwoord voor de goede 
opkomst. P. V. S. 

Geroyeerd. 
C. Nies, Deurne. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 27 Mei 1934, des avonds te 

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

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

Mededeeling. 
New York-Moskouvlucht. In vele Europeesche bladen wordt 

reclame gemaakt voor een z.g. transatlantische handelsvlucht 
van New York naar Moskou via Bermuda en de Azoren. Op 
gezag van onze Amerikaansche afdeeling en vele correspon
denten, moeten wij uitdrukkelijk de Nederlandsche aërophila-
telisten erop attent maken, dat deze onderneming niet op deug
delijke gronden berust, zoodat de kans, dat men voor zijn geld 
werkelijk brieven New York-Moskou ontvangt, gering is. 

Nieuw lid. 
B. van de Werke, Palestinastraat 76, Rotterdam. 

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

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



16 MEI 1934. N E D E R L A N D S e n M A A N D B L A D VOOR P H I L A T E L I E . 

pïiilate^iicï^^eirïei 
i^_ 

E E N H A N D E L S T R A N S A C T I E IN CHINA. 
De macht ige hoofdmandari jn Tchang Tchei Tcheng sp rak 

to t den ondermandari jn Wu W a n g Tching: „Hier hebt gij een 
t iendollarbanknoot , ga daarmee n a a r de L a n g s t r a a t n a a r 
den postzegelhandelaar Tchung; in zijn u i t s t a lkas t l ig t een 
Shanghaizegel van 2 candar in , z w a r t op ges t reep t papie r ; 
dat wil ik daarvoor hebben." 

De ondermandari jn ging n a a r den handelaar , en bracht het 
zegel aan den hoofdmandarijn, die het zorgvuldig in de lade 
van zijn lessenaar wegsloot. 

Tien minuten l a t e r l iet de hoofdmandari jn den onder
mandari jn roepen, en zei: „Die hond van een hande laa r heeft 
mij een valsch zegel gegeven, breng het hem t e r u g ; hij moet 
onmiddellijk mijn 20 dollarbanknoot t e ruggeven , die gij hem 
gebrach t hebt, anders l aa t ik hem h e t ' h o o f d afs laan, dien 
bedr ieger en gauwdief!" 

De ondermandari jn kreeg het zegel t e rug , en brach t een 
20 dollarbanknoot mee, die hij zonder zijn gezicht te ver
t r ekken den hoofdmandarijn overhandigde. 

E n zoo geloofde de hoofdmandari jn een goed zaakje ge
m a a k t te hebben, doordat hij zijn valsch zegel terugzond, en 
nog 10 dollar daarbij in zijn zak s tak. 

Maar in werkelijkheid was het te ruggezonden zegel echt, 
daaren tegen dat van den hande laa r valsch. Ook was de 
20 dol larbanknoot valsch, waar t egen de ondermandari jn het 
echte bankje van den hande laa r had verwisseld. 

Maar alle drie waren in hun nopjes. 
(„Die P o s t m a r k e " 1431934). 

E E N P O S T A L E T E N T O O N S T E L L I N G T E CAIRO. 
Tijdens het jongs te wcreldpostcongres heeft de Egypt i sche 

post een kleine tentoonstel l ing gehouden, w a a r de bezoekers 
kennis konden nemen van talri jke hoogst in te ressan te s tukken 
en documenten. Een af deeling had in het bijzonder bet rekking 
op de post der pharao ' s . Daar zag men oudEgypt ische hiëro

glyfen, documenten, die dateerden ui t het j a a r 2000 v. ( 
Voorts een r appor t uit het j a a r 259 v. Chr. betreffende 
ontvangen en verzonden brieven van den koning en i 
minis ters . 

Verder was er nog een speciale afdeeling geopend, wel ittiQ 
een beeld gaf van de wijze, waarop de oude Egyptenai 
hun geheime berichten overbrachten, o.a. door middel 
een dierenhuid, waarop het bericht was vermeld. Deze 
was gerold om een stok; kennisname van de mededeeling 
slechts mogelijk, indien de geadresseerde een stok bezat 
precies dezelfde afmet ing en dikte, waarop de afgewikkel 
huid alsdan werd gewonden. 

lit« 

DE AANKOMST DER H I N D  C O L L E C T I E T E LONDEN' 
Zooals reeds vroeger bericht werd, wordt bovengei oen ld 
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De Engelsche pers heeft ui tvoer ig bericht over d ■ aa 
komst dezer collectie in de hoofdstad. De gebeurtenis we 
zelfs gefilmd om te worden weergegeven in het wekt lijk 
nieuws van Gaumont . Wellicht dat de verzamelaarsbii.scoi 
bezoekers hier te lande ook van deze gebeur tenis zullen kum 
smullen! 

P . O . 
B R I C SJWITH, 

B O X e e i ,  LUGAIVO CZVVIXSERL. 
W o o n h u i s : V i a C a s s e i - i n e t t a 9a. 

L U C H T P O S T ! — Alle ongebruikt . — N u m m e r s Yveri 
100 verschil lende 
Oostenrijk 1922, 4/9 * (6 waarden) 
Idem 1925, 19 * (15 g. l i labruin) 
Griekenland 1927, 1/4 cpl. * (4 waarden) 
I tal ië 1930, Perrucci cpl. * (3 waarden) 
Tripol i tania 1930, Ferrucci cpl. * (3 waarden) 
Polen 1925, 1/9 cpl. * (9 waarden) 
Argent in ië 1931, „6 de Sept iembre" , cpl. * (5 waarden) 
Brazilië 1930, Zeppelin, cpl. * (9 waarden) Brazil ië

Eu ropa en BraziliëU.S.A.) 
P a r a g u a y 1932, Zeppelin, cpl. * (5 waarden) 
Idem 1932, idem, opdruk Feliz Ano 
NieuwCaledonië 1932, Par i s Nouméa , cpl. * (2 wrdn.) 
NieuwGuinea 1932, derde uitgif te , cpl. * (14 waarden) 
Por to ex t ra ƒ0,35 ( tê te-bèches!) . Prijslijst franco op v 
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Pr i j s d e z e r a d v e r t e n t i e s : 
f 0,75 bij v o o r u i t b e t a l i n g . 
Poatz. worden niet in betaHng gen. 

TentoonsteiiingsObject!! 
Complete serie Brandkastzegels 
(15 c.  f 7,50), Ned.Indië op 7 
af zonderlqke brieven, elk met oflti

cieele bij-frankeering van 40 c. 
zegel èn strookje AANGETEE

KEND, afgestempeld in Ned.Indië 
19/1 '23 en aankomst in Holland 
13/2 '23 . Slechts enkele ECHT 
gebruikte series bekend en bij 
handelaren niet in voorraad. 
Prijs volgens Ned. catalogus bl. 130 
f 242,— ; ter overname voor 
slechts f 195,—. Brieven onder 
No. 447 bureau Maandblad. 

Postzegcihandcl vraajc voj r zijn winkel
zaak m Amsterdam ccnflink n e t m e i s j e , 
om later bij gebleken geschiktheid de al
geheele leiding van het filiaal op zich te 
nemen. Brieven met verlangd salaris onder 
No. 443 bureau van dit blad. 

Pré  a f s t e m p e l i n g e n Belg i ë . TE KOOP EUROPAverzameling 
IOC goed gemengd f 0,35. ! tot 1932. Waarde frs. 100 000 ,—. 
100 verschillende f o,ïo. j Diverse landen compleet , w.o. zeld

 Giro 132330. ^^^^g g^_ Brieven onder no . 444 

EPE° A^eld^'oo^Xw'^g ,6. (44.) I ̂ ^^ ^e adm. van het Maandblad. 

Porco extra. 

U I T S L U I T E N D v o c en 
t e n b e h o e v e v a n LEHEN 
d e r a a n g e s l o t e n Vereen 

LUCHTPOSTVERZAMELAARS. 
8 Juni a.s. vindt de eerste LUCHTPOSTVEILING in Nederland 
plaats, waarbij o.a. de bekende KRAMLINGER ZEPPELINPOST

VERZAMELING onder den hamer komt. 
ALLES ONGELIMITEERD. Catalogus verkrijgbaar bij: 
Gerard Thoolen, Van Nijenrodestraat 117, 

Den Haag. (445) 

Verzamelaars van p o s t s t u k k e 
vinden in de rondzendingen 
„Vereeniging van Poststukkeii| 
verzamelaars" gelegenheid hm 
verzameling uit te breiden, "̂i 
poststukken heeft te verk open 
kan deze daarin aanbieden. Gee OEJ^ 
contribute. Inlichtingen k Pelel 

J. A. MAAS GEESTERANUS, 
Nassaustraat 13, Utrecht. (431 

Z w i t s e r l a n d , 150 versch. f 0,65; 10 x f 5,7j. 
,, I jo versch. f 1,85; 10 X f 16,. 
,, 200 versch. f 3,7J. 
,, 300 versch. f 12,. 

N o o r w e g e n , 100 versch. f0,95. 
Bod gevraagd op W.v.O.zegels van Indië per 
100. Alles franco per spoor. Aanteekenen 
f 0,15 extra Betaling vooruit op postrekening 
231613, of in ongebruikte koerseerende zegels. 

P. MASIE BROEK, 
Snouckstraat 4, Enkhuizen. (448) 

Nederlandsche Postzegelbeurs, 
Stationsweg 2, Den Haag 
Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren e.a 
Wij zoeken nog enkele verzamelaars, die 
zich belasten willen met het doen circuleeren 
van onze boekjes. — Prijzen zeer laag. 

Provisiebasis wordt schriftelijk geregeld 

Onze zichtzendingen genieten een goeden roep. 

Ook vereenigingen komen in aanmerking 

Doet het nu! (43j) 

F l I R f l P A Wie billijk en vlugil 
C U n u r M . verzameling beiangri 
wil uitbreiden, vrage eens pros| 
tus ,,voordeelig Postzegels vena 
melen" aan. Wij leveren U b.v. t 
een verzameling van 5000 ze' 
verdere 2000 er bij voor nog ge" 
2 cent per stuk. 

Th. WITTENHORST, 
Stokkum bij 'sHeerenberg. 

Te koop gevraagd: Luchtpost 41 
75 cent. Postz. 80 cent. (4? 
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VI N E D E R L A N D S e n M A A N D B L A D VOOR P H I L A T E L I E . 16 MEI 1934. 

\ 1 Postzegels, | | 
\ i DE ONTVANGER DER REGISTRATIE E N DOMEINEN, te 'S-GRAVENHAGE, zal | | 

op VRIJDAG 22 J U N I 1934, des namiddags te 2 uur, in het gebouw van het Hoofd- ViRXsa 
bestuur der Posterijen, T. en T., aldaar, Kortenaerkade, bij inschrijving verkoopen: tSiXX^ 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels. | | 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw verkrijgbaar. (449) g g 

H 
\ 

12, 
eiii 
ndi 
aa 
we 

coo !, V>. de Zwijger, pe r serie 

ND 

N E D E R L A N D . 
]3, alle Kinderzegels (40 w.) 
Idem in ro l tanding (31 w.) . . 
Kmdei zegels, per serie 
!(ƒ series ƒ 1,65, 100 series . . 
Z( emanszegels, per serie . . . . 
10 series ƒ 1,90, 100 series . . 

19J 
3r 

lu series ƒ0,90, 100 
A.N.V.V., per serie 
10 series ƒ 3,25, 100 series . . 
Rembrandt, per serie 
10 series ƒ2,25, 100 series . . 

f, K-nderzegels, pe r serie 
]U series ƒ1,60, 100 series . . 
I. c. bruin, 10 st . ƒ 0,30, 100 st. 
1 c. groen, 10 s t . ƒ 0,20, 100 s t . 

N E D . - I N D I E . 
Java, serie t .m. ƒ 1,— - 0,95 
' t, 1—5, ongebr - 3 ,— 
-10 - 0,75 

i, 13, 16 en 17 - 0,35 
1,50 en ƒ 7,50, per stel - 3,50 

lerlandsche Postzegelhandel, 
/oorburgwal 316, postgiro 224451, Amsterdam C (3Z0) 

f 3,33 
- 4,13 
- 0,18 
- 1 6 , — 
- 0,20 
- 18,50 
- 0,10 
- 8,50 
- 0,35 
-30,— 
- 0,25 
-20 ,— 
- 0,20 
- 1 5 , — 
- 2,75 
- 1,75 

IDKOOPE AANBIEDING. 
\ CI•'^chillellde Afr ika ƒ 1,50 

Luchtpost - 0,70 
Luchtpost - 2,75 
Albanië - 1,25 
Albanië - 3,75 
Andor ra - 0,90 
Bosnië - 3 ,— 
Saargebied - 0,60 
Saargebeid - 1,60 
Tsjechoslowakije . - 2,25 
Abessinië - 1,90 
I J s land - 0,65 
Spanje - 1,15 

Verschuldigd bedrag 
met gelijke post per giro. 

Il P O S T Z E G E L H A N D E L 

,;tos. LA POUTRÉ. 
'" DEN HAAG, Z o u t m a n s t r a a t 14-14a, 
i l Telefoon 334929. Giro 31822. 
L''__ (434) 

ge lve rzame laa r w e n s c h t c o l l e c t i e 
ele d o u b l e t t e n , w a a r o n d e r ve le 
l a m h e d e n , te v e r k o o p e n e n is b e -
deze in g e d e e l t e n t e r i nzage t e 

-n, z o n d e r een e n k e l e v e r p l i c h t i n g 
t k o o p e n . Schrijf w a t U v e r z a m e l t . 
■leven f r a n c o N o . 1 3 0 9 , A d v e r t e n t i e -

ttimraie, W i j n h a v e n 8 5 , R o t t e r d a m . (44̂ ) 

ƒ 

GOEDKOOPE A A N B I E D I N G . 
P r a c h t i g ru i lmate r i aa l ! 

Nederland, n r s . 4 en 5, p . paa r 
Id., 16 
Id., 70—72, ongebr. ƒ0,30; 10 stel 
Id., 92 
Id., 97 
Id., 131—132 
Id., vliegpost, 6—8 
Ned.-Indië, 156—159 
Id., 161—164 
Id., 165—168 
Id., vliegpost, 1—5 
Id., id., 12 ƒ0,90; 10 s t 
Curacao, jub. 71—77 
Sur iname, 107—110 ƒ0 ,35 ; 10 stel 
Id., 111—113 
Id., 121—123 
Id., 124—130 
Id., Do-X, op brief, cpl 

Alleen p r ima kwali tei t . 
— N u m m e r s volgens ca ta logus Yver t . —■ 
— Franco postwissel of giro 201148. — 

J. J. A. ENGELKAMP, 
Spui 13, Amste rdam. 

(377) 

0,40 
0,70 
2,50 
0,75 
1,75 
0,65 
1,10 
0,40 
0,60 
0,50 
2 , 
8,— 

2 1 , — 
3,— 
3,— 
0,20 
1,15 
7,50 

S C H E N K T A A N D A C H T A A N DE IN DIT 
BLAD . O P G E N O M E N A N N O N C E S E N 
BEGUNSTIGT, 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 , 
geprijsd op laagst mogelijk niveau, 
ligt ter verzending gereed. 
Uw aanvrage voor een p r o e f z e n d i n g 
w/ordt gaarne ingewacht ] ]J 
ZIJ zal voldoende belangwekkend voor 
U zijn, om U aanleiding te geven vervolg

zendmgen van mij te willen ontvangen 

HERMAN COHN, 
DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 
Tel. 55194S. Giro 37029. Bank: Amsterdamsche Bank. 

^ÏP ~ 
(344a) 

PRIMA SORTEERING, 
alle verschillend, ui t eigen voorraad samen

gesteld, op volgorde in boekjes geplakt . 
320 versch. Ned. en Koloniën . . . . ƒ 10,— 
500 „ N.- en Z.-Amerika . . . - 7,50 

1000 „ N.- en Z.-Amerika . . . - 20,— 
2000 „ Overzee, waarbij vele 

goede n r s - 40,— 

Vele andere sor teer ingen kunnen geleverd 
worden; ook fraaie zichtzendingen. 

Par t i jen Neder land en Kolonien in ruil 
gevi 'aagd tegen zeldzame bui tenlandsche 
zegels, op kassabas i s , vrij n a a r keuze ui t 
z ichtzending; ook kilo waa r . 

Toezending van collecties na on tvangs t 
van het bedrag of giro 118330. 

POSTZEGELHANGEL „THE GLOBE", 
H O O G E N D I J K 142, ZAANDAM. 

(418) 

UITKI^SPPEI^ en toezenden. 

HERiViAN COHN, Aan 
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. f Handteekening) 
(344b) 

USB 
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.1 Zoo juist verschenen: 

; Aanvullingsbladen 1932-1934. ; 
„BeBa" Album Nederland en Koloniën, 

f 1 , — (p lus f 0 ,20 p o r t o ) . 
> 

Aanvullingsbladen 1932-1934. 
Album Nederland en Koloniën, 

U i t g a v e Y v e r t & Te l l i e r — Keiser & Z o o n 

f 1 , 4 5 ( p o r t o b i n n e n l a n d f 0 , 2 5 , N e d .  I n d i ë f 0,40 . ) 

4 bladen Roltanding 1932-1934 
f O,60 . 

O m g a a n d e bes te l l ing , v e r g e z e l d v a n h e t v e r s c h u l 

' d i g d e b e d r a g is d r i n g e n d a a n b e v o l e n , d a a r d e " 
o p l a g e b e p e r k t i s ! 

G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25,  DEN HAAG. 
TELEFOON 112438. GIRO 4 2 6 2 . 

Iii> A ^ "- -- ^ "-

(370) 
r 

POSTZEGELVEIUMNiLÜ 
I AmïïËig©AiMi, 

in Hotel ,,POLEN'\Rok!ii 14-16, 
op 28,29 en 30 Mei m 
telkens des avonds te 7 uur 30. 

Belangrijke Wereldverzamelino (2e gedeelte), 
w.o. talrijke rariteiten, Boekjes met zegels, 

Restantverzamelingen, enz. 
Geïllustreerde catalogus wordt gratis 
en franco op aanvraag toegezonden. 
Voor volgende veilingen kan steeds mor

den ingezonden. Condities worden gaarne op .an
vraag toegezonden. Op daarvoor in aanmerking 
komende objecten wordt op verzoek renteloos 
voorschot verstrekt. Discre t ie verzeke 'd! 

Vlugge contante afwikkeling! 

MAX POOL, 
V E I L I N G H O U D E R SEDERT 1918. 

7 0 S T E V I N S X R A A X , D E N H A A G . 
T E L E F O O N 5546.'9. P O S T R E K I N I N G 61989. 446) 
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Hilversum, 4/4 '34 
Postbus 1. 

Mijne Heeren, 
Eenige dienten gaven ons hun mooie col

lecties ten verkoop, waaruit wij tijdelijk ver

koopen tegen 

ongekend lage prijzen. 
Wij raden U aan deze collecties eens in te 

gaan zien in ons filiaal, Gravenstraat 17, 
Amsterdam, en wij zijn ervan overtuigd, dat 
U er menig zegeltje van Uw gading bij zult 
aantreffen! Er is ook een fraaie collectie 
Overzee hij! U kunt ook Uw mancolijstje 
zenden, waarna U de gewenschte zegels ter 
inzage ontvangt. Eenige referenties a.u.b.! 

Inmiddels verblijven mj, (422) 
Hoogacfitend, 
Uw div. drs., 

Au f der Heide's Postzegeütandel. 

Oude Europa-
Postzegel verzameling. 
stukken met vele betere zegels en 
doubletten, met taxatierapport van 
een beëedigd expert, te koop aan
geboden. 

Te bezichtigen te Amsterdam op 
Kscliriftelijke aanvrage onder nr. 439, 
administratie van dit blad. 

P R O F I T E E R T ! 
Crisispostz. , 2 w., p. 10 ser. ƒ 1,20 
Rembrandtz . , 3 w., p. 10 ser. - 2,— 
Olympiade, 8 w., p. serie . . . - 0,70 
Rol tanding z. w., 1, 2'/i , 5, 734, 

9, 1234, 20, 30, 40, 50, 60 c. - 1,95 
Id., m. w., tweez., cpL, 13 w., 

2—40 c - 1,75 
Id., vierz., '/,—60 c , zonder 

12>i c , 23 w -2,25 
Ned.-Indië, J ava - opdrukken, 

34 c — 1 g., 17 w - 0,95 
Id., vliegpost, 1—5, ongebr. , 

oii-l-r nom - 2,50 
Id., por tzegels , 2'A—75 c. zon

der 30—3734 -0,40 
50 verschillende Curasao en 

Sur iname -1,75 
1000 versch. geh. wereld, zeer 

mooie inhoud - 1,05 
2000 versch. geh. wereld, id. - 3,25 
3000 versch. geh. wereld, id. - 8,50 

Prijslijst bij bestel l ing. 
Por to ex t ra . — Giro 40215. 

J O H N GOEDE, 
Eroderodestraaf 46, Amste rdam, W. 

(440) 

I Koopt bij onze 
Adverteerders. I 

Postzegelkund|| 
en Postwezen if 

Lckei 
GEDENKBOEK UITGEGEVEN Ti lm» 

MA^NDBU - t f 

GELEGENHEID DER 80 JARI 
INVOERING VAN Pïï NEPE 
LANDSCHE POSTZE^iELS ENH 
10-JARIG BESTAAN VAN H 
NEDERLANDSCI 

VOOR PHILATELIE. 
1852 — 1922— 1932. 

(Het zoogenaamde , Jubileum ooe 
bevattende 452 pajnin'' é) 

Verkrijgbaar bij d? Administra 
van het ,.Ned3rlindsch M'aanflül 
voor Philatelie" te Breda, door ovi 
schrijving van ƒ 2,50 -̂  ƒ 0,30 ft 
kesrkosten (buitenland J 0,75) op 
postrekening 37183 van L. G 
Smeulders, Wilhelminapark. Brei 
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■oorkeur, temeer daar het porto naar ZuidAmerika voor 
leide ongeveer even hoog is. 

Men zorge er steeds voor, dat op de stukken veel ruimte 
vrij blijft voor de verschillende stempels. Zoo late men b.v. 
bii de kaarten de geheele linkerzijde daarvoor vrij en neme 
11 11 voor de brieven (drukwerken) een enveloppe van be

Jiüorlijke grootte, zonder echter weer in overdrijving te 
ervallen. 
Ook lette men erop, dat het papier noch te glanzend, noch 

e grof is, daar dit onduidelijke stempels geeft. 
De adresseering doet betrekkelijk weinig ter zake; het gaat 

r om, de prestatie door middel van de stempels vast te 
eggen! Toch adresseer ik persoonlijk het liefst naar het eind
lunl van den tocht en schrijf ik — indien ik daar geen relatie 
leb, en dus anders moet adresseeren — het adres met pot
oo(i. zoodat het later nog gemakkelijk te veranderen is. 

Yoor de ZuidAmerikatochten zende men de stukken via 
3erl'jn en houde men rekening met twee speciale stempels 
'an omstreeks 5 bij 5 cm.: één van de aansluitende vlucht 
ieiüjnFriedrichshafen en één van den Zeppelintocht. 

Hot vertrek der Zeppelin uit Friedrichshafen vindt plaats 
)p do volgende Zaterdagavonden: 26 Mei, 9 en 23 Juni, 21 
uh, 4 en 18 Augustus, 1, 15 en 29 September, 13 en 29 Oc
obo'. De post wordt Vrijdags daarvoor uit Nederland ver
;on(ion. Het verdient dus aanbeveling, deze stukken Donder
laa^ aan het loket af te geven. 

Do post is dan Dinsdagsavonds in Pernambuco, Donder
lag morgens in Rio de Janeiro en met de aansluitende 
>:idorvlucht reeds Vrijdags in BuenosAires. 

Het toekomstbeeid der Zeppelins. 
Dr. Eckener heeft op een te Londen gehouden lezing een 

n ander van zijn plannen verteld. 
De volledige details zijn bereids uitgewerkt voor de vol

s'er.rle geregelde transatlantische luchtschipdiensten: 
1. Van CentraalEuropa naar Rio de Janeiro, zooals nu 

eed; zomers om de 14 dagen plaats heeft. 
2. Een driehoeksroute, welke een verbinding vormt tusschen 

5mopa met Noord en ZuidAmerika. In 1930 en in 1933 
C'iicagotocht) is deze mogelijkheid door een proefvlucht 
;eblf ken. 

^Ê 3. Van Nooi'dAmerika naar Ned.Indië (Batavia). 
J Het nieuwe liifhtschip, dat dezen zomer in de vaart komt 
I ;ii rio llindtnburg gedoopt wordt, zal in combinatie met de 
" B J Z. 127 dienon voor de verbinding van Europa met Nooid

n ZuidAmei'ika. Het plan is dit tot een wekelijkschen dienst 

|
:e maken. Om daarnaast noj, een tiendaagjchen dienst van 
VoordAmecika naar Batavia te onderhouden, rekent dr. 
Eckener, dat 1 Zeppelins noodig zijn. De kosten van deze vier 
5e;i)(]ins en hei benoodigde bedrijfskapitaal :'.u!!on ongeveer 
f 17.600.000 bedrag'en. Daarbij komt dan nog ongeveer een 
f 10,000.000 voor het bouwen van ankermasten en station.i 
roor het bijvullen van gas op de verschillende landings
plaatsen en van luchtschiphallen aan de eindpunten. 

Daarna?st bestaan dan nog de plannen van een Neder
aiidsche combinatie voor een geregelde Zeppelinverbinding 

r met ons Indië, waarvoor in 1935 waarschijnlijk reeds een 
proefvlucht zal plaats hebben, terwijl men ook in Japan een 
geregelde luchtschipverbinding met onze Oost voorbereidt. 

Het vliegveld Eelde bij Groningen. 
Het vliegveld Eelde verheugt zich in een steeds groeiende 

belangstelling. Deze is zelfs zoodanig, dat het binnenkort 
v'ergroot zal moeten worden. 

In 1931 kwamen op het vliegveld aan, 131 vliegtuigen (waar
van 58 militaire). In 1932 waren het er reeds 208 (97) en 
in 1933 totaal 589 (174). Aan passagiers kwamen er in 1931 
in totaal aan 95 personen en vertrokken er 85. In 1932 res
pectievelijk 201 en 192 en in 1933 totaal 1211 en 1190. 

Op 1 Juni 1933 werd de avonddienst naar Amsterdam open
gesteld voor postvervoer met aansluiting naar Londen en 
Parijs. De stukken der eerste postvlucht: 31 stuks voor 
Londen en 41 voor Parijs, vertrokken uit Groningen om 4 uur 
n.m. en waren in Londen om half 10 en in Parijs om 10 uur 
lien avond. Eenige stukken werden ook tot Amsterdam, of 

Ï
aarover naar Duitschland verzonden. De stukken voor aan
luiting met de luchtlijn ParijsBoekarest en ParijsSaloniki, 

in totaal 64 stuks, werden in Groningen één dag opgehouden, 
daar de dienstorders voorschreven, dat deze per trein naar 
Parijs verzonden moesten worden en hierin niet voorzien was. 

Plannen der K.L.M. 
De heer Plesman, directeur der K.L.M., heeft een dienstreis 

naar Indië ondernomen. Tijdens een rede, gehouden voor de 
leden der Koninklijke Ned.Indische Vereeniging te Batavia, 
zette hij met klem uiteen (aldus volgens het verslag in de 
Javabode), dat het noodig was, dat allen hun steun geven 
om de verbinding NederlandIndië in stand te houden. Op de 
voet van thans kan niet worden voortgegaan; de hoeveelheid 
post welke wordt verzonden is nog onvoldoende. Iedereen 
moet zijn relaties in Nederland of het buitenland opwekken, 
om per luchtpost te eorrespondeeren. Zeg aan uw leveranciers 
dat als hun brieven niet per luchtpost komen, deze niet 
worden beantwoord. (Vroolijkheid). 

De reisduur van Amsterdam naar Batavia zal geleidelijk 
aan verkort worden tot zes dagen, terwijl voorts 2 diensten 
per week gewenscht zijn, omdat dan in harmonische samen
werking met de Imperial Airways en de Air France d a g e
1 ij k s (behalve Zondags) een vliegtuig van Europa naar 
het Oosten kan vertrekken. 

Voor een geregelden dienst van Nederland naar de West 
zijn de plannen in voorbereiding. 

Wij hopen, dat het mogelijk zal zijn voor verzamelaars, 
de documenten van de ontwikkeling der K.L.M, te veroveren. 
Daarvoor is — bij komende gelegenheden — niet alleen een 
duidelijk speciaal stempel noodig, maar ook een aankomst
stempel, dat alle twijfel uitsluit, of het stuk werkelijk mee
gevlogen heeft, en dat door het tijdsverschil met het vertrek
stempel (eventueel doorgangsstempel) de prestatie over
tuigend vastlegt. 

De zomerluchtpostdienst, welke 1 Mei inging. 
Op 1 Mei 1934 vond een eerste postvlucht plaats van Berlijn 

via Posen (Poznan) naar Warschau. 
Voor het eerst met het toestel dat 3 Mei van Schiphol 

vertrok, kon met den dienst AmsterdamBatavia post ver
zonden worden naar Athene, waarvoor het luchtrecht voor 
Europa, zijnde 5 cent per 20 gram, gold. De bedoeling is, 
deze etappe voortaan in 1 dag af te leggen, zoodat men op 
den afstand AmsterdamBatavia één dag bespaart, en hier
over nu, zoowel heen als terug, 8 dagen doet. 

Het luchtrecht voor BritschIndië voor verzending met den 
luchtdienst LondenSingapore der Imperial Airways is ver
hoogd; voor den luchtdienst AmsterdamBatavia der K.L.M, 
ondergaat het geen wijziging. Zooals echter bekend is, moet 
deze (evenals de Air France: MarseilleSaigon) alle post
zendingen voor geheel BritschIndië in Karachi uitladen. 

Voor het gemak der lezers volgt hier een extract uit onzen 
luchtpostzomerdienst. Het verdient echter aanbeveling, steeds 
even aan het loket te informeeren, wanneer de zendingen 
het postkantoor uwer woonplaats verlaten. 

AmsterdamRotterdamLonden (op werkdagen) van Schip
hol 7.00 uur (Dinsdag t.m. Zaterdag): 13.15, 18.00 en 19.30 uur. 
Verzending luchtpostcorrespondentie naar GrootBrittannië. 

AmsterdamRotterdamParijs (op werkdagen) van Schiphol 
19.30 uur. Verzending luchtpostcorrespondentie naar Frank
rijk. 

RotterdamAmsterdamKopenhagenMalmö (op werkdagen) 
met aansluiting per trein naar Stockholm en vandaar per 
vliegtuig naar Abö, Helsingfors, Tallinn, van Waalhaven 
15.20 uur. Verzending luchtpostcorrespondentie naar Dene
marken, Zweden, Noorwegen, Finland en Estland. 

AmsterdamBerlijn (op werkdagen) met aansluitende lucht
dienst o.a. BerlijnKoningsbergenMoskou en Koningsbergen
Leningrad, van Schiphol 18.15 uur. Verzending luchtpostcor
respondentie naar Duitschland, Letland, Litauen, Rusland en 
Siberië. 

AmsterdamRotterdamPraag' (op werkdagen) met aan
sluitende luchtverbinding PraagWeenen, van Schiphol 10.45 
uur. Verzending luchtpostcorrespondentie naar Duitschland, 
Tsjechoslowakije, Polen, Oostenrijk, Hongarije en de Balkan
landen. 

AmsterdamP.azelZürich (op werkdagen), van Schiphol 
12.20 uur. Verzending luchtpostcorrespondentie naar Duitsch
land, Zwitserland, Italië, Albanië, Malta en Tripolis. 

^B 
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ParijsBoekarest (op werkdagen), van Parijs 6.30 uur. Ver
zending uit Nederland: Maandag t.m. Vrijdag met den lucht
dienst AmsterdamRotterdamParijs. Op Zon en feestdagen 
met den trein, die te 11.20 uur van Rotterdam naar Parijs 
vertrekt. Verzending luchtpostcorrespondentie naar Tsjecho
slowakije, Polen, Oostenrijk, Hongarije en de Balkanlanden. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN MEI 1894). 
Overzicht. 
Opdrukjes zijn in de laatste jaren voor de postzegelverza

melaars wat de sprinkhanenplaag voor de landbouwers in 
Algerië is. Wat hebben wij ons daarover al niet geërgerd, 
wat al maatregelen hebben wij al niet genomen en niet uit
gevoerd om ons dat lastige goedje van den hals te schuiven, 
ledere verzamelaar moppert over die ondingen, hij zou liever 
dit, of liever dat dan ze te verzamelen, en zoo verschijnt 
geen opdruk in deze of gene roofstaat of als hongerige Phi
latelisten vallen de onverschilligen van zooeven er op aan en 
tegen welken prijs ook — meestal een dure — moet het 
prentje in 't album. 

En, alsof ' t waar is dat een ongeluk nooit alleen komt, 
heeft zich in den laatsten tijd bij die plaag een andere ge
voegd, even gevaarlijk, even vervelend, even zakledigend als 
de eerste. Ik bedoel de z.g. Jubilaeumzegels. Voor sommige 
Staten is alle hout timmerhout; vraag niet waarin zij de 
aanleidende oorzaak vinden — of zoeken — om eene jubilaeum
serie uit te geven, want meestal zouden zij U het antwoord 
schuldig blijven. Het zegel is het middel, het doel uwe beurs. 
Ga eens na welke onzinnigheden men per jubilaeumzegel 
heeft vereeuwigd ( ?). 

En meen nu niet dat het uit is, verre van dat. Verlichte, 
beschaafde volken moeten nu ook een gelegenheidszegel heb
ben, n.l. Frankrijk en wel in den vorm van een Jeanne d' Arc
zegel! In volle ernst verdedigt de C o l l e c t i o n n e u r d e 
t i m b r e s  p o s t e dat krankzinnig idéé. Hij werkt al eenige 
maanden aan de verwezenlijking van het denkbeeld, bekent hij 
zelf. Alsof hij z'n tijd niet nuttiger kon besteden! 

OostIndië (Nederl.). 
Volgens de Echo de la Timbrologie is hier wederom een 

nieuwe waarde met den kop der koningin verschenen, n.l. die 
van .30 cent lichtgroen. 

Een Jubilee. 
Weinigen hebben er zeker den len Mei aan gedacht, dat 

het op dien datum voor de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars een gewichtige dag was. Immers op 
2 Mei 1884 werd de Vereeniging opgericht en beleefde zij dus 
dezer dagen haar tienjarig bestaan Er is door eene 
commissie uit haar midden de hand gelegd aan een grootsch, 
een eenig werk, de Monographie — of zoo ge wilt den ge
schiedkundigen burgerlijken stand — van alle postzegels, 
portzegels, briefkaarten en couverten van Nederland en 
Koloniën. Een grootsch werk: omdat de samenstellers de 
meest welwillende medewerking van de zijde der betref, 
autoriteiten ondervinden en het op die wijze mogelijk is ge
worden iets volledigs te leveren, door documenten gestaafd. 
Zoo nauwkeurig als dit werk zal zijn samengesteld is wel
licht tot nog toe geen verschenen. Een eenig werk: omdat 
nergens eene beschrijving der uitgiften van Nederland en 
Koloniën bestaat en het tyd werd ook over onze zegels de 
verzamelaars eens naar behooren in te lichten. 

WENKEN EN WETENSWAARDIGHEDEN 
VOOR DEN VERZAMELAAR. 

II. 
Het ontstaan der postzegels (vervolg). 

Hoewel de Sardinische omslagen geen zuiver postaal ka
rakter droegen, zijn zij toch ongetwijfeld van invloed geweest 
op de besprekingen, die in Engeland gevoerd werden, toen 
de groote posthervorming van Rowland Hill haar beslag 
kreeg. 

Tot recht begrip van deze ingrijpende verandering op 
taal gebied, waaraan de naam van Rowland Hill onafscheidf 
lijk is verbonden, dient eenige jaren terug te worden geg 
vóór deze man in 1837 zijn vlugschrift de wereld inzond, 
titeld: „Post Office Reform, its Importance and Practicability 
Het Engeische postwezen was in die tijden zeer achtorlijl 
wellicht het slechtste van alle Europeesche landen van eem 
belang. De tarieven waren zeer gecompliceerd en hoo;:;; ai 
staaltje van het eigenaardig karakter daarvan diene, di 
een brief van één velletje verzonden kon worden tegen hu 
enkelvoudig tarief, van twee velletjes tegen het dubbele, vai 
drie velletjes tegen het drievoudige porto, en dat ongeack 
het gewicht. Zoo kostte een brief van twee velletjes van Londe 
naar Edinburgh 2 shilling 4 pence, een ongehoord hooj 
bedrag. 

Behalve over dit buitensporige tarief had het publiek alli 
reden tot klagen over de langzaamheid der post, vandaai 
dan ook, dat de algemeene ontevredenheid tegen het met e« 
fiscaal sop overgoten postbestuur met den dag toenam. 

Zonder verder op de geschiedenis van het pennyport (üepei 
in te gaan, zij volstaan met de opmerking, dat de invoerin; 
van het uniformport niet is geweest het werk van één mai 
i. c. Rowland Hill, doch dat de wensch daarnaar reeds jarei 
lang bij talloozen groeiende was, zoo zelfs, dat eindeliik di 
regeering het publiek in de gelegenheid stelde dan maai 
met verlangens voor den dag te komen. 

Meer dan 2000 voorstellen en wenschen kwamen in korten 
tijd binnen, welke gesteld werden in handen van een speciali 
commissie, in 1835 in het leven geroepen. 

Enkele daarvan verdienen een nadere beschouwing, terwij 
nog de vermelding waard is het voorstel, door den Lon 
denschen drukker Whiting reeds in 1830 gedaan, om franco nricl 
stempels te benutten, door hem genoemd „go free's". 

De Schot Samuel Fon ester Lond 
deed het volgend voorstel, dat rasr 
evenwel door de hiervoren ge color 
noemde speciale commissie niet 
aangenomen werd. 

Schrijfpapier van vastgesteld 
formaat was volgens hem vooraf 
te zegelen. Het gewicht was 
bonden aan de grenzen: eei 
„ounce" voor folio, een hali 
ounce voor octavo en quarto
bladen. Voor het foliopapier zoii 
een verplichte zegeling gelden van 
2 pence, voor het andere foimaat 
van 1 penny. Elke papiertabri
kant had, tegen overlegging van 
een vergunning, het recht derge
lijk postpapier te laten stempelen. 
(In de afgebeelde stempels stelt 
Edinburgh het entrepot voor, 
waar het papier zou worden ge
stempeld en 326 het nummei' det 
vergunning). 

Hoe groot de algemeene onte
vredenheid en de wensch naar 
verbetering ook waren, men raaj 
veilig aannemen — zulks op 
grond van de afwijzende houding 
die de hoogere postautoriteite» 
tegenover een posthervorming in
namen — dat al deze paperassen 
begraven zouden zijn geworden 
onder het stof der archieven, warf 
het niet, dat Rowland Hill * 
partij der posthervormers had ge
kozen en met al het vuur en den 
ijver, waarover hij beschikte, de 
goede zaak had voorgestaan. 

Deze man, wiens naam onafscheidelijk verbonden is aan da 
ingrijpende posthervorming, werd 3 December 1795 te Kidder
minster in Worcester geboren. Zyn vader stichtte in 1803 te 
Birmingham een kostschool, waar de zoon op 14jarigen leef
tijd als kweekeling dienst deed. Later dreef hij met zijn broer 
Mathias de geheele school, die zij opvoerden tot een model
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J . Chalmers . 

■'yi^t^ ^^C^é'^^^i^ 

111 rhting, die de algemeene belangste l l ing t rok. In 1825 werd 
k' Nchool overgebracht naa r Tot tenham, een voors tad van 
JO den. Enkele j a r en l a t e r zegde Rowland Hill het onderwijs 
'aai wel en werd hij secre tar i s van de commissie voor de 
rol'nisatie van ZuidAustral ié . Hij sloot zich aan bij de voor
itanders der pos thervorming en bestudeerde ijverig de t ien 
apporten, die door de hierboven genoemde speciale commissie 

ran 1835 waren ui tgegeven. 
Onder de voorstellen, die de commissie bereikten, waren er 

)<:,V enkele van den Schotschpn boekhandeiaai J a m e s Chalmeis , 
en man die steeds levendig belang had gesteld m postale 
a)ifelegenheden 

Chalmers werd 2 Februa r i 1782 te Arbroa th in Schotland 
jeboien. Op jeugdigen leeftijd vest igde hij zich t e Dundee, 
vaar hij meer dan 45 j a ren werkzaam was als boekhandelaar 
n drukker. 

Reeds in 1834 was Chalmers in correspondent ie get reden 
at net een anderen ui tgever over het benut ten van een f rankeer 

neik bij de verzending van nieuwsbladen door de post, m a a r 
ioor de afwijzende houding van het pos tbes tuur bleef de zaak 
•listen. Toen het publiek evenwel de gelegenheid kreeg zijn 
ivenschen bij de speciale commissie in te dienen, maak te 
halmers van deze gelegenheid gebruik en zijn voorstel t o t 

iet invoeren van een opplakbaar f rankeermiddel komt dan 
)ok voor in h a a r vijfde r a p p o r t (5 Apri l 1836). Een j a a r 
ater verscheen het bekende vlugschrif t van Hill, waar in deze 
lis oplossing aan de hand deed om op het schrijfpapier zelf 
)f op het briefcouvert een afdruk te plaa tsen van een 
itempel. Het schrijfpapier ware dan zoo te vouwen dat de 
■tempelafdruk op de edreszijde kwam te s taan . Over een 
pplakbaar f rankeermiddel , gelijk Chalmers had voorgesteld, 

werd niet gesproken. Laa t s tgenoemde wendde zich to t een 
speciale commissie uit de Lon
densche K a m e r van Koophan
del om met h a a r steun te ver
krijgen, dat het opplakbaar 
frankeermiddel zou worden 
aangenomen. Hij d^ed zijn ver
zoek vergezeld gaan van mo
dellen van dit f rankee i teeken 
in rood. w a a r v a n hij de wijze 
van onbru ikbaarmaking aan
gaf door een met ze tmater iaa i 
aai igebrachten vern ie t igmgs
stempel in zwar t , gelijk de af
beelding weergeef t . 
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Chalmers noemde deze strookjes „sl ips"; ui t 
zijn begeleidenden brief blijkt duidelijk, da t de 
geheele g a n g van zaken hem goed voor den gee«t 
stond. 

Het voorstel van Hill om gestempeld schrijf
pap ie r of gestempelde couverten ui t te geven, 
bestreed Chalmers op pract ische gronden, welke 
bezwaren ook in het par lement werden gehoord, 
toen de postwet door de regeer ing werd ingediend. 

De bijzondere commissie voor posterijen vreesde 
voorts , dat zonder speciale voorzorgen de post
dienst zou worden benadeeld door het namaken 
van de gestempelde couverten. De vervaard ig ing 
was daarom op te dragen aan een fabr ikant , 
Dickenson, die een bepaald soort papier kon 
leveren. Doch hier tegen protes teerden weer de 
andere papie r fabr ikan ten en de regeer ing deelde 
dit bezwaar . 

Op 5 Jul i 1839 diende de kansel ier van de schat 
kist de „pennypost bill" bij het Lagerhuis in. Een 
verwarde discussie volgde, omdat nog steeds een 
voorstel ontbrak om de gegronde bezwaren tegen 
het gebruik van gestempelde couverten en post
papier Tiit den weg te ruimen. 

Denzelfden t egens tand ondervond de regeer ing 
met het wetsontwerp in het Hoogerhuis , to t het 
voorstel gedaan werd opplakbare f rankeermerken 

te benut ten . Rowland Hill ging t hans door den wind en in 
een nieuw vlugschrif t , geti teld „On the Collection of Pos tage 
by means of S t a m p s " (Over het innen van por t i door zegels) 
beval hij de invoering daarvan aan in bijzondere gevallen, 
die slechts theoret ische waarde hadden. 

De pennypor t bill werd aangenomen op 17 Augus tus 1839; 
deze wet brach t de gestempelde couverten en het gestempeld 
papier , terwijl bij beschikking van 26 December 1839 tevens 
het gebruik van postzegels werd toegela ten. De koninklijke 
goedkeur ing volgde op 10 J a n u a r i 1840 en reeds op 27 Apri l 
van dat j a a r konden de gestempelde couverten worden uit
gegeven. H e t gestempelde papier , in den a a n m a a k w a a r v a n 
men op dringend verzoek van Hill had toegestemd, werd 
nimmer vei 'kri jgbaar gesteld, wijl men het onpract ische daar 
van reeds van t e voren inzag. 

In de wet van 1839 werd aan de „Lords of the T r e a s u r y " 
opgedragen de verdere voorzieningen te t re f fen; het publiek 
werd door hen uitgenoodigd plannen in t e zenden of voor
stellen te doen „as to the manne r in which the s t amp may 
best be brough t into u s e " (voor de wijze, waarop het zegel 
het best in gebruik zou kunnen worden genomen) . 

Vermeldenswaard is , dat Cheverton, die beki'oond werd 
voor de ontworpen vrouwenkop voor briefomslagen (droog
s tempel ) , het voorstel deed de zegels te vervaard igen op rollen 
(er is niets nieuws onder de zon!) . 

De reeds eerder genoemde drukker Whit ing zond een cou
ver t in (zie afbeelding) , dat een oogenblik groote kans had 
van te worden aanvaard , doch er rezen groote bezwaren, zoo
da t van invoering werd afgezien. 

Couvert van Whit ing . Mulready. 

Nog ta l van andere ontwerpen kwamen binnen; dat van den 
schilder Mulready vond genade in de oogen van Rowland Hill, 
die in dezen de eindbeslissing had. 
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William Mulready werd op 1 April 1786 te Ennis in Ie r land 

geboren. Hij is bekend als kunstschi lder van groot t a len t , 
meer nog als i l lus t ra tor (o.a. van „The Vicar of Wakef ie ld") . 

Mulready dan brach t de teekening van het couvert naa r 
hem genoemd, doch waarmede hij weinig eer heeft ingelegd. 
Hie raan kon het feit, da t zü'n penteekening door den be
roemdsten xylograaf van zijn tijd, John Thompson, in hout 
werd gestoken, niets veranderen . 

Van deze houtgravures maak te Clowes de noodige s tereotyp
pla ten voor den druk. Van beide waarden , 1 penny zwar t en 
2 pence blauw, werd slechts één hou tg ravure gemaak t , waar 
bij onderaan een l angwerp ige ru imte werd vri jgelaten om 
daar in la ter de waarde met l e t te rs te plaa tsen . Rechts en 
l inks werden enkele ta r ieven en wenken voor de gebru ikers 
vermeld. De onderste strook, die bjj het dichtvouwen op de 
achterzijde komt te l iggen, vermeldt in een l angwerpigen 
rechthoek „Pos tage" . 

De kinderlijke voorstel l ing vereischt ongetwijfeld een na
dere toelichting. 

GrootBri tannië is voorgesteld door de Bri tsche maagd , 
gezeten op een ro t s met aan h a a r voeten de leeuw. Zij is 
gesymboliseerd als het middelpunt van de wereld; van h a a r 
ui tges t rek te a rmen vliegen gevleugelde boden n a a r de \ ier 
windst reken. Links zijn Chineezen, Turken, olifanten en 
kerneis afgebeeld, als ver tegenwoordigers van Azië en van 
Au.^tralié. Rechts ziet men Indianen vriendschappeli jk de 
hand diukken van Eu^'opeanen; inboorlingen zijn bezig met 
het inpakken t^rr verzending van hun landspro lurt(>n. (jp dea 
ajhieigi 'ond vaa r t een Laplander met zijn sldde, links daar 
van ziet ir.en uenige handeLschepen. Links op den voorgrond 
leest een meisje een brief v)o r aan een oude vrouw; aan den 
anderen kan t word t ^an den pas ontvangen brief met belang
stel l ing kennis jjenomen. 

(.Wordt vervolgd) . v. B. 
(Nadruk of benut t ing voor radio alleen met goedvinden 

van den s fh i i jver ) . 

TWEE BELANGRIJKE HISTORISCHE 
DOCUMENTEN UIT DE GESCHIEDENIS 

VAN DEN ORANJEVRIJSTAAT 
door L E O N DE R A A I J . 

Toen ik j a ren geleden een kor t 
overzicht gaf van de geschiedenis 
van den OranjeVri js taat in mijn 
boek „The his tory of the pos tage 
s t amps of Orange F r e e S t a t e " 
(deel I, p. 26), maakte ik melding 
van een brief, door de nieuwe re 
geer ing ger icht aan Z. M. koning 
Willem III , waar in zij Z. M. vroeg 
om een teekening voor het lands
wapen en de vlag. 

Om dit echter officieel vas t te 
kunnen stellen, deed ik veel moeite 
de oorspronkelijk gewisselde brie
ven t e r inzage te krijgen. Eindelijk 

aij 

is mij dit gelukt . Ik geloof, dat het niet van belanj on' 
bloot zal zijn een en ander den lezers van het Maa: dbli 
mede te deelen, temeer , daa r in het jubileumboek een viai 
werd gesteld omt ren t den hoorn, die in he t wapen von 1« 
Oranjehuis voorkomt. 

Op 3 F e b r u a r i 1848 proclameerde sir H a r r y Smith, g luve' 
neur van de Kaapkolonie, het geheele land gelegen tu schs 
Vaal en Oranjer ivier als behoorende onder Britsche smi 
reini tei t , waarbü dit gedeelte den n a a m van „Orange Rivj 
Sovere igni ty" verkreeg . 

Om echter het land tegen de invallen en rooverijen e'er u 
boorl ingen t e verdedigen, moest een groote l egermacht s'aanl 
worden gehouden en de Britsche regeer ing . die teg( n di 
groo te ui tgaven opzag, besloot na ongeveer zes j a ren , wedi 
h a a r suzereini te i t op te heffen en de Boeren een zelfst ndig 
r egee r ing t e la ten vormen. Te dien einde werd op 23 Fejrmi 
1854 een conventie te Bloemfontein gehouden, alwaxr 
regeer ing werd overgegeven a a n de Vergader ing , bestaand 
ui t een president en 24 afgevaard igden van het vol 
11 M a a r t 1854 werd de Bri tsche vlag van het for t t e Bloem 
fontein neergehaa ld ; onmiddellijk daarop ver t rokken de com 
missar i s en gevolg n a a r Kaaps tad 

Terstond werd een president benoemd, Jos ias Philip Hoff 
man, die op 28 M a a r t den eers ten Volksraad, bestaani 'e ui 
29 leden, hield, waarbij een grondwet werd vas tges te l 

Bij het vasts te l len van de grondwet m a a k t e de Vol! sraa 
gebruik van het ontwerp, da t Jacobus Groenendaal , et i gs 
boren Neder lander , had opgesteld. De Nederlandsche t aa l wei 
als hoofdtaai erkend; het RomeinschNederlandsch reciit 
geldend recht aangenomen. De „Bataafsehe republike.ns 
vlag van GraaffReinet en Swellendam, bestaande uit roo( 
wit en blauw" werd geheschen en de n a a m „Oranje Vrij taalBiidat 
vastges te ld . Die n a a m ver to lkte de gevoelens van aan? an!« 
lijkheid, welke de bevolking koesterde voor het Neder la r Iscki 
s tamhuis , zooals blijkt uit den volgenden brief, dien de ' erst 
Staatspres ident , J . P . Hoffman, den 15en October 185' aaipn d 
Z. M. Koning Willem I I I zond. 

Sire, 
Oranje Vrijs taat , Bloemfontein, 15 Octobei 185
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ranj. 
Elke gebeur tenis in den loop der eeuwen, met welke he 

bes taan van Volken en Sta ten eenen a a n v a n g nam, ho 
ongetwijfeld eene bladzijde in de wereldgeschiedenis , der be 'gen 
langs te l l ing w a a r d i g der opmerkzame beschouwers va i he 
verledene. 

Zoodanige gebeur tenis had hier op den 23sten Februpri j 
p laa t s ; op dien gedenkwaard igen dag werden wij, b] 
wet t ig ve rd rag met het Gouvernement van H a r e Britscli 
Majesteit , tot een in allen deele viij en onafhankel^k vol 
verk laard . 

Thans na eene behoorlijke organisa t ie van ons inw^ndi] 
Bes tuur en regeer ingsvorm volgens eene constitutioneele ei 
wet t ige vergader ing tot die zelfregeering gekomen, welk 
Oranje Vri j s taa t t o t eenen zelfs tandigen S t a a t maak t , 1 eb il' 
de eer Uwe Majestei t met dezen van die gebeur tenis l 'nm 
te geven. 

Terwijl de Burger s des Lands zich met mij onzer va ieieiî  
her inneren , die onder de vanen van het Doorlucht ig Hur 
van Oranje t ach t ig j a ren om hunne vrijheid streden, en ii ,. 
als ik hierop nog t ro tsch zijn, zoo vlei ik mij, dat het »" I^J I \ ■ 
voor Uwe Majestei t niet ongevall ig zijn zal, dat van dieiî  
oudHollandschen s t am hier een t ak wortelen heeft geschoteB, 
om ook to t een volk, een andere Hollandsche nat ie , op tel 
wassen, en dat deze Loot van den oudVaderlandschen Boom, 
in den n a a m van zijnen Staa t , als een ui td rukking van ?^'i, 
voelen den n a a m van Uw Doorlucht ig Huis heeft \\illeii*r''eie 
vereeren. S?'i''h' 

Gelief zulks als eene neder ige hulde aan Uw DoorluchtiC | ^^"' 
Geslacht te erkennen en dezelve te beschouwen als de open"*" '̂ ^ 
bar ing van die bet rekking op Hoogsthetzelve, welke de looî  ^ z 
der j a ren evenmin als de wisseling des lots bij dit volk het 
kunnen uitwissen. ' 

Ik m a g hierbij echter Uwe Majestei t doen opmerken, 'lä'B''j'^°' 
deze S t a a t in vele opzigten nog het kenmerk zijner jonaheid||"'?^'^ 
draag t , en bij het verheugend gevoel van zijn onafhankelijln „ ^ 
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vrijheid dezelve niet minder die behoefte beseft, welke on.̂  
afscheidelijk is aan zijn j eugd ig bes taan , weshalve ik deze' jätaat £ 
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onopmerking aan U en Uwer Majestei ts Gouvernement zoo 
nstig als eerbiedig aanbeveel . 

Tai In de hoop. dat door dezen de zoolang kwijnende bet rekking 
Dge worden opgewekt en verlevendigd en mijn Gouvernement 
or dat van Uwe Majestei t n a a r de beginsels van het Volken

OTei gt zal worden erkend, heb ik de eer Uwe Majestei t te ver
eken, de verzekermg van mijn eerbied en hoogacht ing aan 
nemen, terwijl ik mij met veraer ing noem, Sire, 

Uwpn onderd. Dr. en Vriend 
(w.g.) J F . P . Hoffman, Staa tspres ident . 

In een ander schrijven aan de Nederlandsche regeer ing 
rzocht de s t aa t s sec re ta r i s h a a r om prof. Ulrich Gerard 
ut' die door den Staatspres ident to t consul voor Nederland 
IS benoemd, in deze bet rekking te erkennen, daar door de 
rk i 'gen onafhankelijkheid ,,de door den drang der om
and' ;heden sluimerende betrokking op het oude moederland 
ras; ontwaakt en verlevendigd". 
Te\ 'ns droeg de Vrijs taatsche regeer ing h a a r eers ten consul 

0/1 zoo mogelijk van Zijne Majestei t te verkri jgen dat 
deze . en wapen en een vlag aan den nieuwen s t a a t zou 

' i'.en. 
koning verk laarde zich hiertoe bereid en zond den 

:er .Tali 1855 den volgenden brief aan den Staatspres ident . 
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Ol tandigheden, w a a r a a n mijn voorvaderen even onschul
g iren als de Uwe, hebben de gelukkige bevolking en de 
oei de landstreken, waarover gij t hans het bewind voert 
n ni;n gezag ont t rokken. Diep is zulks dezerzijds bet reurd , 
nd, ' geheel Nederland innig aan die bevolking gehecht was , 
hji Jij wederkeer ig aan Oranje en Nederland. De band dier 

.eerige gehechtheid bleef intusschen bes taan , ofschoon 
atkundige banden verbroken waren . Treffende blijken 
arvan herhaaldeli jk aan Uwe zijde en die Uwer land
on geleverd. De t rouw van gesloten t r a c t a t e n en van 
i'lijke s t aa tkunde verbood ons echter eenig dergelijk 
te geven, hoezeer ook het Nederlandsch gemoed daar 

e i',pzind zoude zijn geweest . 
SeJf^it is de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van den 
ra. i'j Vrijstaat op wet t ige wijze erkend geworden. Van dit 
12' iblik stond het U vrij , en was het ons geoorloofd lucht 

ven aan de gevoelens van w a r m e verkleefdheid, door al
idf l ierinneringen en gemeenschappeli jken oorsprong diep 
h 'l har t geplan t en nimmer verzwakt . 

Bi oflicieelen brief van 15 October 1854 hebt Gij, Mijnheer 
cli I Piesident, mij kennis gegeven dat bij wet t ig verd rag de 

rai je Vrijstaat to t een onafhankelijken en vrijen s t aa t is 
rkiaard. Ontvang met mijn oprechte gelukwenschen mijn 

(jig mk voor die mededeeling. Zij vervulde mij met groote blijd
hap. God, die mijne en Uwe gemeenschappeli jke vaderen in 
'0 menigen hangen strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid 
'O genadiglijk beschermde en krach t ig onders teunde, neme 
n Oranje Vri js taa t bij voor tdur ing m ziJn alvermogende 
lede! 
Gelijk vroeger mijn doorluchte voorvader Willem de Zwijger 

zijn opvolgers met hun get rouwe Neder landers voor de 
;i|htili"o zaak van vrijheid, verl icht ing en beschaving streden, 
il^ï' Oijheden als een moedige voorpost steeds strijdende tegen 
fl< 11 baarschheid en he t ongelijk, welke U ges tad ig dreigen 

I U Lrweldigen. Moge Uw strijd duurzaam zegevieren en zoo 
r.i mogelijk verwoestend voor Uw welvaar t zijn! Moge de 
k van den OudHoUandschen s tam, welke bij Ulieden wortel 
ieft geschoten en volgens Uw eigene ui tdrukking to t een 
dere HoUandsche nat ie heeft doen opwassen, krachtvol voort
'oeien en Uw roem en welvaar t , welke ik met welgevallen en 
mkbaaiheid zie, dat Gij aan den naam van mijn Stamhuis 
ibt vastgeknoopt , steeds vermeerderen . 
Ik zeg U, Mijnheer de Pres ident , dank voor al de betui
ngen van verkleefdheid, welke ik in Uw brief mocht aan
effen en verzoek U overtuigd te zijn, dat die gevoelens bij 
IJ zoowel als bij mijn onderdanen den warms ten weerklank 
nden. Gaarne wensch ik U daa rvan al die bewijzen te geven, 
elke in mijn macht s taan . 

„. Het was mij daarom hoogst a a n g e n a a m den Oranje Vrij
jfataat al dadelijk een bewijs van zijn erkenning te geven door 
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mijn exequateur te geven a a n den door U hier te lande 
benoemden Consul. 

Door hem is namens Ulieden ver langd dat vlag en wapen 
door mij aan U w s t a a t zouden worden geschonken. 

Voor zoover zulks Uw voor tdurende wensch blijft, zal het 
mij zeer welkom zijn, to t her inner ing aan de nauwe banden, 
welke tusschen onze voorvaderen en de Uwe bestonden, en 
t o t bevest ig ing van die, welke wij wenschen da t tusschen ons 
en U blijven bestaan, aan dat ver langen te voldoen. 

Hij, die dezen mijnen brief aan U zal t e r hand stellen, is 
belast U meer breedvoudig over dit onderwerp te onderhouden. 

Ik bid God, Mijnheer de President , dat Hij U en de Uwen 
in zijne Heilige bescherming gelieve te nemen, en g a a r n e 
neem ik deze gelegenheid te baa t om U de verzeker ing te 
geven van mijn gevoelens van hoogacht ing, waarmede ik mij 
noeme. Mijnheer de Pres ident , 

Uwen goeden vriend, 
(w.g.) Willem. 

Het Loo, den 14den Jul i 1855. 
In dezen brief wordt nog eens gezegd, dat het niet de 

schuld is geweest van het Oranjehuis of van de Nederlandsche 
regeer ing , dat de oude banden werden verscheurd, en wordt 
tevens verk laard waarom de regeer ing in het verleden op
t r ad zooals zij deed. Verder in den brief ve rk l aa r t de koning 
zich bereid v lag en wapen a a n den Oranje Vri js taa t t e 
schenken. 

Deze brief werd overgebracht door mr. C. Hiddigh, den 
zoon van het lid van den Raad van Jus t i t i e te Kaaps tad , die 
a ldaar in 1809 was geboren en in 1840 te Groningen was 
gepromoveerd. 

Het ontwerp van de vlag, dat mr. Hiddigh aanbood, had drie 
oranje banen tusschen vier wit te , alle even breed, en in den 
bovensten hoek „die ou Bataafsche vlag van rooi, wit en blou 
in evenwijdige bane aangebr ing" . Dit was „die vlag van die 
opstandel inge van Swellendam, GraaffReinet en „ N a t a l i a " 
se voor t r ekke r s t aa t " . Dankbaa r n a m de Volksraad den 28en 
Februa r i 1856 dit ontwerp aan . Het volgende j aa r , op 23 Fe
bruar i 1857, bij gelegenheid van den ver j aa rdag der onaf
hankelijkheid, werd zij voor het eers t ontplooid. 

De leden van den Volksraad, die toen vergaderden, en de 
burgers , t rokken in f eestelij ken optocht n a a r het „kas tee l" . 
Hier sp rak ds. Andrew M u r r a y een gebed ui t voor den nieuwen 
s taa t , w a a r n a de vlag, onder het afschieten van het kanon, 
werd geheschen. Mr. Hamelbe rg hield hierop een toespraak ; 
toen werd een vuursalvo gelost en werd de feestelijkheid be
sloten met één schot : het zinnebeeld van de ééne vlag en het 
ééne volk. 

Een vers lag van deze plechtigheid werd den koning toe
gezonden. 

Het ontwerp van het wapen, dat op een zilver schild drie 
j ach thoorns ver toonde — het wapenschild van de Oranje 's 
d r a a g t één jachthoorn — werd niet onveranderd aanvaa rd . 
W a n t in den tijd, die verloopen was tusschen het schrijven 
van den brief en het ontvangen van het antwoord, had men 
voor het grootzegel van den s t a a t een wapen moeten vas t 
stellen. Hieraan is l a te r het voorgestelde toegevoegd. Het 
bestond uit een oranjeboom, drie schapen, een leeuw en een 
ossenwagen. Boven den oranjeboom, symbool van den n a a m 
dien de s t a a t droeg, stond „Vrijheid". Onder de schapen, die 
het hoofdbedrijf, en den leeuw, die den woesten s t a a t van he t 
land aanduid t : „Geduld en Moed"; onder den ossenwagen, die 
wijst op den wensch der burgers , dat hun aan ta l groo te r zal 
woiden: „ Immigra t i e " . Dit samengeste lde wapen is, met de 
hoorns, het wapen van den Vri js taa t geworden. 

ENGELAND 
STEMPELS 18401844 

door J. G. MILLAARD. 

Met de invoering der eers te postzegels in Engeland was er 
natuurl i jk ook een stempel noodig t e r vernie t ig ing van die 
zegels. 

Het gebruik van deze s tempels werd per volgende circulaire 
bekend g e m a a k t : 



104 N E D E R L A N D S e n M A A N D B L A D VOOR P H I L A T E L I E . 

A a n alle postdi recteuren en onderpostdirecteuren. 
Hoofdpostkantoor, 25 April 1840. 

E r is besloten binnenkor t postzegels in ge
bruik te nemen en het is noodzakelijk dat 
ieder zegel wordt gestempeld, op het post
kantoor of bijpostkantoor, w a a r de brief, die 
er een heeft, gepost wordt . Bijgesloten zend 
ik u, voor uw gebruik, een vernie t ig ings
stempel, waarmede u het postzegel op lederen 
brief, die van uw kantoor word t verzonden, 

behoort te verniet igen. R o o d m e n g s e l moet voor dit 
doel gebru ik t worden en ik voeg aanwijzingen om dit te maken 
hieraan toe, met een afdruk van het zegel. 

D a a r de zegels in gebruik zullen worden gesteld op 6 Mei, 
is het mijn wensch, dat u niet zult nala ten u van de noodige 
hoeveelheid van rood mengsel , t egen dien tijd, t e voorzien. 

Aanwijzingen t e r vervaard ig ing van het roode s tempel
mengse l : 

1 pond roode drukkers ink t ; 1 pint lijnzaadolie; halve pint 
afdruipsel van olijfolie; goed door elkander mengen. 

Op last , 
W. L. Maberly, secre tar is . 

Dat de vernie t ig ing der zegels echter niet zoo gemakkeli jk 
was als zich oorspronkelijk liet aanzien, blijkt wel uit de na
gela ten geschrif ten van Rowland Hill over dit onderwerp. 

Op 14 Mei 1840, dus weinige dagen na uitgif te van de 
zwar te penny, schreef Hil l : ,,Het afstempelen der zegels 
schijnt zeer onvolledig te geschieden. Tweemaal werd mij er 
heden op gewezen, dat de zegels in het geheel niet waren 
afges tempeld; deze nalat igheid is oorzaak van vele klachten 
en crit iek en heeft het geheele postzegelplan in een onguns t ig 
daglicht gesteld." 

Ongeveer een week l a te r was Hill nog meer veront rus t , 
w a n t hij schrijf t : „Vele meerdere gevallen van onaf ges tem
pelde of slecht gestempelde zegels zijn mij bekend geworden, 
en het publiek schijnt alle mogelijke kuns tg repen t e b a a t t e 
nemen om de stempels van de zegels te verwijderen, door 
middel van chemische en andere hulpmiddelen. Een er van is 
het zegel, alvorens den brief te posten, te bedekken met een 
laagje gelat ine of iets dergelijks, en wanneer nu het stempel 
hierop wordt afgedrukt , kan dit gemakkelijk worden ver
wijderd, met wate r en zeep. Dergelijke gevallen komen zeer 
veel voor en geven dan ook aanleiding to t groote ergern i s . " 

Omtren t deze kwest ie schrijft Hill l a te r nog: „De angs t en 
het voortdurend verlies van alle hoop, alsmede de te leur
stell ing, brachten mij er toe, dat ik mijn kantoor op het l aa t s t 
met een beangs t igd h a r t binnentrad en in mijn veront
rus t ing ging ik zoo ver, dat ik den groots ten scheikundige 
dezer eeuw (prof. F a r a d a y ) om raad vroeg." 

Oorspronkelijk was de kleur van den s tempel inkt rood. Hill 
kreeg echter zooveel duidelijke bewijzen van gemakkeli jke 
verwijdering van de afs tempel ing, dat de roode inkt ver
vangen werd door een zwar te olieachtige inktsoor t . 

Na herhaalde proefnemingen met inktsoor ten van verschil
lende samenstel l ingen en kleur, door chemici en anderen, 
slaagden Perkins & Co., in samenwerk ing met prof. R. Phil
lips, erin een inkt samen te stellen, waardoor verwijdering 
van het posts tempel niet mogelijk was zonder het zegelbeeld 
te beschadigen. 

Toch waren de moeilijkheden nog niet geheel en al voor 
Hill uit den weg geruimd, want nu waren het de post
ambtena ren zelf, die voor de tweede maal gebruik m a a k t e n 
van reeds afgestempelde zegels. 

H e t eers te geval da t VOOT den r ech te r werd gebracht , 
moest echter wegens gebrek aan bewijs worden afgewezen. 
Dit kwam, doordat alle pos tkan toren eenzelfde soort s tempel 
in gebruik hadden, n.l. het z.g. „Maltheser kru is" , of heraldisch 
ju i s te r gesproken „croix pa tée" . 

De stempels werden vanui t het hoofdpostkantoor te Londen 
naa r de diverse kantoren verzonden. Uit de hand vervaardigd , 
wijken alle oorspronkelijke stempels in meerdere of mindere 
mate van elkander af. 

Kort na het bovenvermelde geding werden de cijfers 1 t .m. 
12 in de oorspronkelijke stempels aangebrach t . Ieder der 
Londensche pos tkan toren kreeg nu een dusdanig stempel , en 
wel voor elk kantoor een verschillend nummer , opdat de s tem
pe laa rs konden worden opgespoord, indien dit noodig was . 

Deze stempels verschilden bovendien van alle andere door 
kruisje aan den bovenkant. Stempel nr. 3 m a a k t een Ä r s t 
zondering op dezen regel . ■ zt 

Behalve de reeds genoemde toevall ige afwijkinger in de 
stempels , komen ook nog stempels van locale herkomst vo 5en 
Dit soort stempels wijkt geheel in vorm van het oorsoronl bot 
lijke stempel af en wordt genoemd n a a r de plaa t s w a r l 
betreffende stempel gebezigd werd. 

oz: 

# # (g Lt'FJJS 
JUNEi '/jjurjE 

L E El s 

yr~ I E "ZEL 
I. l e r sch kruis . — Rui t groot , soms van midde nati| 

groot te . Het binnenste kruis heeft wijde a rmen . De inki 
vingen van het bui tens te kruis loopen recht n a a r binn n 

I I . Kilmarnock kruis . — Diklijnig kruis , met ruitvo mi? 
punt in het midden. A a n de uiteinden der ru i t en \ inï 
binnenste kruis bevinden zich verdikkingen. 

I I I . Leeds kruis . — Rui t groot . Lijnen van bui tenste n 
nenste kruis meer gebogen dan bij een der andere vt n 
Maltheser kruisen. 

IV. Manches ter kruis . Groote ru i t , w a a r v a n de punt n dii 
doordringen in de a rmen van het binnenste kruis . Pun' in \' 
ru i t en a rmen van binnenste kruis eindigen in den vo m vi 
een visschens taar t . Het bui tenste kruis is met een se herpi 
hoek n a a r binnen gebogen i. p . v. een gebogen lü'n, zooa ^gf 
gewoonlijk het geval is. 

V. Norwich kruis . — Rui t middelmat ige groot te , n i i t spi 
eindigend. Gebogen lijnen van het binnenste kruis di'i. Ü: 
einden der vier a rmen van het bui tens te kruis dikker dan 
daar tusschen gebogen lijntjes. 

V. Plymouth kruis . — In teekening gelijk aan het Kormi 
kruis . 

VI. Schotsch kruis . — Kleine rui t , geheele teekenmg 
dunne lijnen bes taande . 

VIL Wohton under Edge kruis . — Gemakkelijk te he 
kennen; de t eekening van het Maltheser kruis bes taa t gehi 
uit gebroken lijnen. Een 

VIII . York kruis . — Ruit klein. Bui tens te kruis zv aard ugdi 
dan het binnenste en rui t . Een 1 

Behalve bovenvermelde locale s tempels zijn er nog niee^agor 
dere bekend, waarvan echter de p laa t s van afkomst n"g n« 
bekend is. Zoo komt dit soort stempels nog voor met ront 
punt of klein cirkeltje in den rui t , alsook met geheel 
druk ink t opgevulden ru i t . Dan dient nog vermeld t e wordi 
een Maltheser kruis , waarbij rui t , binnenste en buitensl 
kruis uit dubbele stellen lijnen bestaan. 

De k l e u r e n waar in deze stempels op de eers te Ensekd 
zegels kunnen voorkomen, zijn: rood, zwar t , oranje, 
bruin, groen, blauw, violet. Van deze kleuren zijn de blau' 
en violette wel de zeldzaamste . 

N a a r de meening van Rowland Hill was echter het Mi| 
theser kruis stempel verre van ideaal. Volgens hem \^as 
s tempel te klein en te licht van kleur in het midden. Daar 
stelde hij don di rec teur generaa l der posterijen voor een lani 
dubbel s tempel te g a a n gebruiken met p l a a t s n a a m en datm 
er in. 

Een van de voordeden van dit dubbele s tempel was, 
wanneer een gedeelte op het zegel werd aangebracht , 
andere deel op den brief zichtbaar was. Dit zou tevens ei 
einde maken aan het verwisselen van ongebruikte zegels voi 
gebruikte door pos tambtenaren . 

Deze stempels op de 1 d. z w a r t zijn vrij schaarsch 
kleur is gewoonlijk zwai't, blauw, geel, groen. 

H e t dubbele s tempel bleek ook geen succes te zijn. Ve 
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rstellen werden nog gedaan om tot betere vernietiging
zegels te geraken en om dan tevens controle te hebben 

de plaats van herkomst der brieven. 
en meer eenvoudige methode werd ten slotte door Francis 

ibott, ambtenaar ter secretarie van het hoofdpostkantoor 
Londen, uitgedacht. Hij stelde voor dat ieder stempel een 

velschillend nummer zou dragen en dat elk postkantoor een 
bepaald nummer zou krjjgen. Dit voorstel werd aangenomen 
■ m Mei 1844 werden dit soort stempels in gebruik genomen. 

̂ AAX VULLING OP DE GESCHIEDENIS DER 
^ NEDERLANDSCHE SPOORWEGKAARTEN. 

j De 1 ■ïemeene inzinking van het vervoer en de noodzakelijk
heid k op verschillende onderdeelen te bezuinigen, was aan
leidi tot het nemen van een proef met een ander soort 
„kui ^eving van aankomst van goederen". Van model C.C. 
238 1 .verden in April 1931 60.000 stuks gedrukt voor het 
static Amsterdam (Doklaan) op lila karton in het formaat 
104.1 ■ mm. met een andere tekstindeeling dan de gewone 
kaait 1 van die periode, b.v. D 6a. De plaats voor den post

3m, VI kwam rechts van de deelstreep onder het woord 
iel .aart te staan en de roode mededeeling links op D 6a 
rhi' de op het nieuwe model naar de achterzijde. Daar
tej; 1 kwam links van de deelstreep op het nieuwe model 
ec igszins verkorten vorm te staan hetgeen op D 6a aan 
ai 1 terzijde boven Bestel en afhaalloon enz. te lezen viel. 

jni ., maanden later (October 1931) werden de kaarten op 
ei ood karton in een aantal van 120.000 met onbeduidende 

kf ujziging herdrukt, nu echter aan de lange zijden ge
rf .oerd. Deze kaarten werden in rollen geleverd en na 
SC 1 jving door een postzegelautomaat gevoerd. Ze bezaten 
s en ingedrukt stempel! 
He bleek dat dit systeem geen bezuiniging opleverde, 
odt! besloten is er niet verder mede door te gaan. De 
oet vverd alleen te Amsterdam Doklaan en Rotterdam Maas 

nel 

GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G. VAN CASPEL. 
II. 

Barbados. 
Een listige bedriegerij werd in Londen in 18871888 door 
ugdige handelaars in tcène gezet, maar met weinig succes. 
BH 1 penny zegel uitgifte 1882 van Barbados werd eerst 
agonaalsgewijze overdrukt met de woorden Revenue en Half
iiiny ter weerszijden; daarop schuin met een naaimachine 
peiioreerd, getand 14. Gelukkig was het te dien tijde 

iljuüiide aan de verzamelaars bekend, dat Barbados geen 
venuezegels gebruikte en het zegeltje dus bedriegerij was. 
Le Timbre Poste van 1888 (blz. 18 en 38) vermeldt een 
:eniplaar op brief, gestempeld: Barbados 3 Jan 1888, en de 
lilatelic Record (X, blz. 71 en 106) ontving van een jeugdig 
mdelaar het aanbod van een brief, gericht aan een dame 

Sta. Lucia, met 5 zulke gehalveerde zegels beplakt, met 
'stempelingen zoowel van Barbados als van Sta. Lucia. De 
stmeester van Barbados verklaarde echter, dat deze pro
soriën valsch waren. 

Bateken. 
Een land, waarvan gezegd werd dat het 

in FranschEquatoriaalAfrika lag; het be
staat echter slechts in verbeelding. De ze
gels, vormende een serie van 10 stuks, de 
waarde uitgedrukt in „angella", moeten 
uitgedacht zijn door een Portugeesch edel
man ( ? ) , senor J. dors Aujos Tiumé te 
Lissabon. Jaar van uitgifte 1897, toen per 
stel 10 fr. verlangd werd. Zy komen ge
stempeld voor met Doka Africa Central en 
zijn getand 11. De serie bestaat uit: 2'A an

gella donkerbruin, 5 a. geel, 10 a. grijs, 15 a. zwart, 20 a. 
blauw, 25 a. roselila, 50 a. violet, 75 a. oranje, 100 a. karmijn, 
200 a. groen. 

Zie Le Collectionneur de T.P. van Mei 1901 en Maart 1908. 
België. 

In het begin van den wereldoorlog kwam een zegel voor 
den dag ter waarde van 5 centimes, ergens in Frankrijk 
uitgegeven. Uit de teekening is te besluiten, dat het zegeltje 
patriotische doeleinden dienen moest; misschien ook voor wel
dadigheid. Het geeft het verbond aan tusschen Frankrijk en 
België sedert Augustus 1914. In het midden het portret van 
koning Albert, links de Gallische haan, rechts de Belgische 
leeuw. 

Zie voorts Stamplover, VII, blz. 157. 

IW^J 

Op het eind van 1914 verscheen een fantasiezegel met de 
portretten van het Belgische koningspaar met Inschrift: Bel
gique België, in drie waarden: 5 centimes groen, 10 c. karmijn, 
20 c. purper. Zij werden aangeboden tegen den dubbelen prijs, 
dus 70 c, met de vertelling erbij, dat slechts 15000 stuks 
gedrukt werden, die gedurende 2 dagen in Vlaanderen te koop 
waren. Zij bestaan ook met valsche afstempelingen. 

Zie Ewen's Weekly Stamp News 19 Dec. 1914 en Melville, 
Phantom Philately. 

Bhore. 
In Juli of Augustus 1901 verscheen op de 

markt een zegel van % anna volgens neven
staande afbeelding, terwijl Bhore sedert zes 
of zeven jaren geen zegels meer bezat. Ge
durende eenigen tijd werd dat prul aange
boden, doch geraakte later in het vergeetboek. 

Zie de artikelen daaromtrent in het Phila
telic Journal of India van November 1901. 

Bokhara. 
Bokhara, in CentraalAzië, is sinds 1873 een 

vasalstaat van Rusland geweest, geregeerd 
door een emir. De roebel is daar de gangbare 
munt, maar er bestaat ook een zilveren Bok
hara tenga (ongeveer ter waarde van een 
kwartje), verdeeld in 65 puls. 

Nu bestaan er 3 zegels: 11 puls vermiljoen, 
22 p. bronsgroen, 65 p. lila. 

Ofschoon de orientalist Rodet in Le Timbre 
Poste van Januari 1887, blz. 4 en 84, een vertaling gaf van de 
Inschriften „tchaparh hamé" (posthuis) bovenaan, in het mid
den „pul" en onderaan „Bokhara", schreef de Russische staats
raad dr. Heyfelder, die aan het Russische politieke agentschap 
te Bokhara toen tei tijde verbonden was, dat soortgelijke 
zegels niet in Bokhara bestonden en dat hij ze nooit gezien 
had. Hij had het getoond aan bevoegde overheidspersonen, die 
van meening waren dat het in het buitenland moesl zijn uit
gedacht, dat het noch een postzegel, noch een fiscaal zegel 
was, en dat het te Bokhara noch bestond noch bestaan had. 

Een zekere heer M. de Semenoff schreef vanuit Perzië, dat 
ofschoon er in Bokhara geen officieele staatspost bestond, de 
emir toch aan een koopman het recht had verleend een post
dienst in het binnenland in te richten, waardoor Bokhara met 
Khiva, KavtaKourghan en Tschurdjong werd verbonden. 
Maar Le Journal de St. Petersbourg bevestigde, dat er geen 
post in Bokhara was en dat de letters op de zegels in geen 
enkele Oostersche taal bestonden. 

Siegmund Friedl te Weenen echter ontving en stelde ten 
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toon origineele brieven, gestempeld Bokhara 10 Sept 1886, 
ontvangen van een globet ro t te r , die daar in opgaf, dat de 
zegels voor de kameelpost dienden. Desniet temin schreef dr. 
Max Ri t t e r von PreskowetzMars tof f in zijn boek: Van de 
Newa tot Samarkand , Weenen 1889: E r bes taa t in het emir
land geen pos tkantoor en er bes taan bijgevolg geen postzegels 
van Bokhara . 

De wegens zijn geschacher met Perzische falsif icaten zoo 
slecht befaamde heer Mottes, „Major" Mottes te Teheran, 
schijnt in deze zaak de hand te hebben gehad. 

Zie Melville, Phan tom Philately. 
Behalve deze fantas ieproducten bes taa t er nog een tweede 

serie, in typograf ie uitgevoerd, in kleurendruk, Inschriften 
gedeeltelijk in het Pransch , gedeeltelijk in het Russisch. 

Bolivia. 
Misschien de best ui tgedachte en de han

digste bedriegerij , in den postzegelhandel 
bekend, is de ui tgi f te van de zoogenaamde 
spoortreinserie van Bolivia uit 1892, be
s taande uit 11 waarden, van K centavo 
t o t 10 bolivianos, afkomst ig ui t Pari js , en 
a ldaa r te zien geweest op een in te rna t io 
nale postzegel tentoonste l l ing in dezelfde 
ramen , waar in de Boliviaansche regeer ing 
officieel de zegels van dat land tentoon

stelde in September 1892. Dit werd in scène gezet door een 
heer E. Gainsborg, Rue de Ponthieu, Pari js , onder vi'iens n a a m 
deze serie het meest bekend is. Maar hoewel in het begin veel 
gekocht, werden de zegels door het consluaat van Bolivia te 
Pari js als waardeloos gebrandmerk t . Door de ijverige be
moeiingen van de Société Philatél ique Frangaise e. a. werden 
de bedrigers gedwongen de gelden grootendeels t e r u g te 
betalen. De waarden en kleuren zijn: J4 centavo rood op geel, 
1 c. rose op vleeschkleur, 2 e. violet op blauw, 5 c. blauw op 
blauw, 10 c. oranje op geel, 20 c. groen op groen, 50 c. rood 
op rose, 1 boliviano geel op geel, 2 b. bruin op grijs, 5 b. 
z w a r t op wit en 10 b. l i la op lila. 

Zie omtren t dit grapp ige zaakje Revue Philatél ique nr. 37 
van 1893. 

De bekende ongetande zegels in het 
grove bergmet  lama type worden gewoon
lijk als zwendel beschouwd, m a a r he t is vol
s t r ek t niet zeker, da t het geen s taa ts zegels 
zijn, of op zijn minst essais, in 1863 werke
lijk voor uitgif te voorbereid, toen de Boli
viaansche post verpacht werd a a n een ze
keren Jus t in iano Garcia. E r bes taa t een 
decreet van 21 Februa r i 1863, waar in de 
post ta r ieven zijn vermeld, overeenkomende 
met de waarden van de bes taande zegels, 
>^, 1, 2 en 4 realen. 

Zie Melville, Phan tom Phi la te ly . 
Brunei . 

Einde 1894 beweerde de heer J. C. Robert
son te Labuan, dat hij van den sul tan van 
Brunei het recht had ontvangen zegels uit 
te geven, ofschoon op dat t i jdstip in dat 
land nog' geen postverbindingen bestonden 
en nog vele j a r en l a t e r evenmin. Toch werd 
het bericht door vele philatel is t ische bladen 
overgenomen. Inschrif ten in 3 t a len ; wit 
papier , getand 14. De waarden zijn: y, cent 
geelbruin, 1 c. roodbruin, 2 c. zwar t , 3 c. 
blauwviolet, 5 c. blauwgroen, 8 c. lila, 10 c. 

oranje, 25 c. l ichtblauw, 50 c. olijfgroen, 1 dollar iesedagroen. 
E r bes taan vele enveloppen met deze zegels beplakt , met daar 
naas t de rege lmat ige zegels van Labuan. Het volgende schrij
ven van Robertson aan Whitfield King te Ipswich, een zeer 
bekende postzegelf i rma, s laa t den bodem ui t : „Ik kom ju i s t 
ui t Brunei t e rug , waarheen ik ging om den sul tan en den 
postmees ter te bezoeken, voornamelijk met het oog op uwe 
zegelkwestie . L a a t ik vooropstellen, dat ik het was , die den 
sul tan voorsloeg, postzegels uit te geven, en alles in scène 
zet te . Noch hij, noch zijn pos tmees te r hebben het minste ver
s tand, zulk een zaak op t ouw te zet ten. Ik verzeker u, da t de 
oorzaak van den langen duur van het toezenden der zegels 

aan u, de ziekte is van des pos tmees te rs vrouw of ten 
van een zijner vrouwen. Ondertusschen werd het postl
gesloten." 

Zie Melville, P h a n t o m Phi la te ly , biz. 45, en S t a m p ( 
ing For tn igh t ly , 10 Dec. 1910. 

Bulgarije. 
In Philatel ic Record van Octob 

verscheen een mededeeling, dat d' 
Thomas Redpath & Co. als echt aa 
postzegels , die door de Russen tij( 
bezet t ing van Bulgarije — voorht 
Turksche provincie — a ldaa r r 
zouden zijn ui tgegeven en ged 
eenige weinige dagen gebruikt . M 
rech tmat ige dezer uitgif te is 
twijfelachtig. H e t Inschrift luidt 
gaarsche Landpost . De serie best 
7 waarden : 1 p a r a zwar t op wi 
zwar t op oranjegeel , 10 p . z w a r t o 

geel, 20 p. zwar t op blauw, 25 p. zwar t op violet, 50 p 
op groen, 80 p. zwar t op l i larose. 

Zie Le Timbre Poste 1879, blz. 108, en Philatel ie Re 
blz. 82. 

Le Timbre Pos te meldde in Februa r i 1889 een provi 
3 Stotinki op de 5 van Bulgari je van 1882 met t o t opd 
woorden T P N CTOT in twee regels , en verder een 3 ii 
hoek. La te r bleek dit zegel, hetwelk in 4000 exemplar* 
gedruk t te zijn, een sluwe bedriegeri j . 
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N A T I O N A L E P O S T Z B G E L T E N T O O N S T E L L I N G 
69 S E P T E M B E R 1934 T E AMSTERDDAM 

T E R G E L E G E N H E I D VAN H E T 50JARIG BESTAAN DEfl 
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 . 

p.a. 
1919, 
Ituki 

W« 

'̂ erdi 
rise} 

De 

In 
lersti 

Weder l igt een maand tuischei reid 
dezen en den vorigen oproep. D( ewe 
tijd g a a t snel, denkt daa raan 

De secre tar is van de te'itoon 
 tel l ingscommissie, de heer J 
Cloeck, Oianjelaan 6, Hilversum 
wacht nog op uw bericht van deel 
neming aan deze Nationale Ten 
toonstell ing, die slagen m o e t . 

Talrijke bui tenlanders komei 'U di 
deze Septemberdagen naar Am "dei 
s t e rdam om te zien, w a t Nedcrlani 
op philatel is t isch gebied beteekent 
Laten wij allen er toe medewerkei 
dat de buitenlandsche bezoeken 
opgetogen naar hun land terug 
keeren ,vervuld van bewondeiu?' ,'pt.t," 

voor de philatel is t ische schat ten , in A m s t e r d a m uitge'taU ; ,^ 
Dat r e su l t aa t kunnen we bereiken, wanneer u uitkomt n«' i , 
uw verzamel ing. Vergeet daarbij niet, dat uw medeweikiiig „?■ . 
ook voor de eigen landgenooten goede vruchten kan afwerpen, ' 
de bezoekers zullen van u kunnen leeren h&e een verzameling ï; 
op te zetten, welke t e r re inen bronnen bevat ten van mteii» F 
philatel is t isch genot voor s tudie en speurzin. /T, ^ 

De samenstel l ing der j u ry moge er u een borg voor ZIJBI J y 
dat de verzamel ingen „waar het geld dik opl ig t" om dit blooteii 
fei t geen voorkeur zullen hebben, m a a r dat de philatelistiscl« L ^ • 
aantrekkel i jkheden eener inzending nummer één zijn. Gij kunt f 
dus allen een kans — en een goede — wagen! borisi 

De p laa t s ru imte is t hans nog m a a r beperkt . Wie het eeist ^^j 
komt, eers t m a a l t ; bedenkt dit wel en wacht dus niet laiigei 184 
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Denkt tegelijkertijd nog eens aan den penningmeester, den 
er J- F. van Strijen, Carel Reinierszkade 15, 's-Gravenhage 
wstgiro 57661), voor het geval gij nog verzuimdet een of 
eer aandeelen in het waarborgfonds te bestellen, wat toch 
w voornemen was, nietwaar? 
Maakt dit alles nu in orde, want zoo staat de zomer voor 

B deur en dan raakt de philatelie wat op den achtergrond, 
it ge met schrik bemerkt, dat ge te laat zijt om aan deze 
a t i o n a 1 e tentoonstelling deel te nemen. Gij kunt er ons 
m geen verwijt van maken; wij waarschuwden u in uw 
;lang meer dan eens! 

NABA. 
Nationale postzegeltentoonstelling te Zurich van 29 Sep-

imber tot 7 October 1934 in het Kunstgewerbemuseum. 
Alle inlichtingen verstrekt gaarne het organisatie-comité 
T Naba, postbus 468, Zürich-Fraumünster. 

nia 
Ik* 
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61e VEILING MAX POOL 
28-30 MEI 1934 TE AMSTERDAM. 

F i tweede gedeelte eener wereldverzamel ing komt onder 
en bamer, waaronder zeer in te ressan te s tukken Engelsche en 
ra; bche koloniën, oud-Duitsche en oud-I ta l iaansche s ta ten . 
00' s een ui tgebreide afdeeling r e s t an t en . 

258e VEILING VAN DIETEN 
31 M E M J U N I 1934 TE ROTTERDAM. 

" erzameling van wijlen den heer F . J . Nijman t e Wiesbaden. 
).a. '.'.orden geveild Luxemburg 1923, 10 fr. g roen; Monaco 
91!J, opdruk oorlogsweezen; Po r tuga l , Ie ui tgif te in p rach t -
tukken; idem Rusland en Spanje. 

59e VEILING N.V. HEKKER 
23-25 MEI 1934 TE AMSTERDAM. 

Wereldverzameling met tal van rariteiten. Voorts uitge-
reid en interessant materiaal van Nederland en overzeesche 

D( 'ewesten. De oud-Duitsche staten zijn rijk vertegenwoordigd, 
'̂ erder oud-Italiaansche staten; Monaco, 5 fr. (nr. 10), post-
risch; oud-Spanje, enz., enz. 

i 
109e E N 110e VEILING RIETDIJK 

IN JUNI A.S. TE DEN HAAG. 

De eerste veiling bevat een belangri jke Europa-verzamel ing ; 
'ij de tweede veiling komt een p rach t ige vliegpost-collectie 
nder den hamer . 

DE VERZAMELING HIND. 

In aansluiting op het overzicht van de kavels, die op de 
erste veiling te New-York onder den hamer kwamen (zie 
Maandblad van Januari 1934, blz. 20 e. v.), volgt hierbij een 

"(eknopte beschrijving van de meest zeldzame en waardevolle 
tukken, die door de firma H. R. Harmer te Londen in op-
Iracht van F. M. J. Hind (een neef van den overleden Arthur 
lind) aldaar geveild zullen worden. De eerste veilingen 
ebben plaats op 30 April en 1 Mei, de tweede op 7 en 8 Mei. 
'e eerste veilingen omvatten Groot-Britannië, Europeesche 
toloniën en Britsch-Noord-Amerika, de tweede West-Indië 
Britsch) en Britsch-Guyana. 
Van Groot-Britannië komen o.m. onder den hamer: 
1840, 1 penny zwart, blok van 6, ongebruikt, met gom en 

nooie randen rondom, vouw in de gom. 
1840, 2 pence, diepblauw, schitterend blok van 4 in on-

lerispelijken staat, ongebruikt, met gom. 
1840, 2 pence blauw, postfrisch blok van 8 (4x2) , met volle 

randen van den linkeronderhoek van het vel, met inscriptie 
en plaatnummer 1. Het stuk heeft een onbeduidende hori
zontale vouw tusschen de zegels, maar is overigens on
berispelijk. 

18'i8, 1 penny roodbruin, roulette 12 van Archer, S. G. 16a, 
postfrisch, prachtstuk. 

1854-1857, 1 penny roodbruin, watermerk groote kroon, 
schitterend postfrisch blok van 4. 

1847-1854, 10 pence bruin (en relief), geen plaatnummer, 
postfrisch horizontaal paar van den boven rechterhoek van 
het vel, met breede randen rondom, kleine vouw in de gom, 
maar mooi van relief, overigens kabinetstuk. 

1847-1854, 6 pence roodachtig purper, postfrisch blok van 4 
met mooi relief van den benedenrechterhoek van het vel; het 
bovenlinkerzegel is aangeknipt aan een kant, overigens met 
breede randen en schitterend. 

1855-1856, 4 pence donkerkarmijn, watermerk kleine krans, 
mooi gecentreerd blok van 6, postfrisch, buitengewoon zeld
zaam. 

Alsvoren, watermerk „medium" krans, schitterend, post
frisch blok van 6 (3x2) . 

1856-1857, 4 pence karmijnrose, watermerk „medium" 
krans, wit papier, schitterend blok van 6 (3x2) van den onder-
linkerhoek van het vel met breede randen en plaatnummer 1. 
Zeer zeldzaam. 

1865-1867, 9 pence stroogeel, plaat 5, postfrisch, pracht-
exemplaar. Dit zegel werd in 1915 afgestaan door koning 
George V om geveild te worden ten bate van ,,The National 
Philatelie War Fund". Het bevindt zich op de origineele kaart, 
voorzien van de handteekening van den koning. 

Dienstzegels. 1840, VR, 1 penny zwart, postfrisch veldeel 
van 36 zegels (3 rijen elk van 12 zegels) met breede randen 
en inscripties aan de rechter- en linkerzijde. Het stuk is bijna 
100 jaar oud, doch prachtig geconserveerd. 

IR Official, 1884-1888, 5 shillings, postfrisch, 10 shillings, 
alsvoren, 1 £, bruinlila, 2 postfrissche exemplaren, respec
tievelijk met watermerk kronen en anker, benevens 1887-1892, 
1 £ groen, postfrisch. Alle prachtexemplaren. 

Gibraltar. November 1889, karmijn, zegel in foutdruk, waar
bij de waarde-aanduiding ontbreekt. 

Ionische eilanden. 1 penny blauw, schitterend exemplaar op 
geheelen brief. 

Malta. 1919-1920, CA, 10 shillings (S. G. 96), schitterend 
postfrisch, horizontaal paar. Dito blok van 4, postfrisch, 
prachtig gecentreerd, van den linkerbovenhoek van het vel, 
met velranden. 

Canada. 1851, geschept papier, 12 pence zwart, een schit
terend postfrisch, horizontaal paar, met breede, gelijke randen 
rondom, kabinetstuk in alle opzichten, rariteit. Verder van de 
uitgifte 1852-1857 verschillende postfrissche exemplaren van 
de 3 pence, 6 pence en 8 pence in mooie conditie. 

1859. 17 c. donkerblauw, afwijking ongetand (S. G. 43a), 
postfrisch blok van 4 met velrand bovenaan, een zegel iets 
dun, zeldzaam stuk. 

New-Brunswick. 1851, 3 pence helrood, schitterend gehal
veerd exemplaar op brief met 6 pence geel (een kant aan
geknipt), gebruikt als 7% pence. 
1851, 6 pence geel, gehalveerd exemplaar op brief, gebruikt 
als 3 pence, een mooi stuk. 

New-Foundland. 1857, 4 pence vermiljoen, ongebruikt exem
plaar, prachtig van kleur, met randen rondom, schitterend 
stuk. Alsvoren, 1 shilling, schitterend, ongebruikt stuk, 
rariteit. 

1860, 1 shilling vermiljoen-oranje, onberispelijk, ongebruikt 
exemplaar, prachtig van kleur, randen rondom. 

1921, luchtpost Halifax, 35 c , rood, 3 blokken van 4 zegels, 
met kopstaande overdrukken in variëteiten, waarbij kavel 286 
waarschijnlijk een unicum is. 

Nieuw-Schotland. 1851, 1 shilling violet, onberispelijk exem
plaar met enorme randen rondom, prachtig van kleur, op 
couvert naar Indië met een 6 pence geelgroen, porto 1/6. 
Buitengewoon zeldzaam; een van de juweelen uit de ver
zameling. 

Op de tweede veiling zullen o. m. geveild worden: 
Antigua. 1862, tanding 11 tot 13, 6 pence blauwgroen, post

frisch, prachtexemplaar. 
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1863-1867, 1 penny paars rose , var ië te i t ongetand (S. G. 
10), gebru ik t ver t ikaa l paar , rechts s te rk aangeknip t , zeer 
zeldzaam, daa r he t he t eenige bekende p a a r is (exemplaar 
Wor th ing ton-verzamel ing) . 

Bahamas . 1861, ongelijke t and ing 14 to t 16, 1 penny p a a r s -
rood, mooi postfr isch blok van 4. 

W a r t a x 1918, 1 penny karmijn, opdruk kops taand, post
frisch p rach texemplaar . Dito 3 pence met kops taanden opdruk. 

Special delivery, 1916-1917, C C , 5 pence zwar t en oranje , 
var ië te i t kops taande opdruk, blok van 4, postfr issche p rach t -
exemplaren. 

Barbados. 1852-1855, 2 pence grijsblauw, ver t ikaa l gehal
veerd, gebru ik t als 1 penny (S . G. 4b) , m e t cer t i f icaat van de 
Royal Philatel ie Society, gebru ik t op klein briefstuk-

1858, ongetande 6 pence donker rosekarmijn, ongebruikt 
blok van 4. 

1861-1870, 4 pence roodbruin, var ië te i t , ongetand blok van 4, 
postfrisch, met breede randen. 

1861-1870, ongelijke per fora t ie 14 to t 16, de zeer zeldzame 
foutdruk 1 shill ing b lauw (S . G. 37), een mooi exemplaar me t 
t and ing aan drie zijden, een aangesneden kan t l inks, on
gebruikt , met gom. (Men vermoedt , da t er m a a r 9 dergelijke 
exemplaren bes t aan ) . 

1892, }^ p . op 4 pence donkerbruin, var ië te i t dubbele op
druk, een roode en een zwar te , blok van 4, postfr issche ka
binetexemplaren. 

Bermuda . 1849, „pos tmas ter" -zegel , 1 penny zwar t , rond-
geknipt , doch u i t e r s t zeldzaam (3 exemplaren bekend) . 

1854, „postmaster"-zegel , 1 penny rood, v ie rkan t geknipt 
exemplaar , rechts aangeknip t , zeer zeldzaam (4 exemplaren 
bes taan e rvan ) . 

Br i tsch-Guyana. 1850, „ci rculars" , 2 c. rose, ver t ikaa l paa r , 
rond afgeknipt , doch bijna geheel met r and me t init ialen 
E.T.E.D., licht gestempeld op brief, geadresseerd a a n Miss 
Rose Blankenburg . Buitengewoon zeldzaam (2 andere pa ren 
bekend) , een van de zeldzaamste s tukken der Hind-collectie. 

1856, 4 c. zwar t op blauw, p rach t ig , Hchtgestempeld exem
plaar , onberispelijk in alle opzichten. Waarschijnli jk he t 
mooiste rechthoekig geknipte exemplaar ; cataloguspri js £1500. 

Alsvoren, 4 c. zwar t op donkerblauw, gekleurd papier , een 
p rach texemplaa r , Hchtgestempeld, rechthoekig gekn ip t (7 
exemplaren bekend) . Cataloguspri js £1200. 

Br i t sch-Honduras . 1872-1879, CC, perfora t ie 14, 1 c. blauw, 
s t r ip van 3, postfrisch, var ië te i t ongetand tusschen de zegels 
(S . G. 12a) , zeldzaam. 

1899, 50 c , p rach t ig postfr isch blok van 6 ( 3 x 2 ) , met vel-
r and rechts , l inker bovenzegel de zeer zeldzame foutdruk 
„Bevenue". Cataloguspri js plm. £ 8 1 . 

Dominica. M a a r t 1886, 1 penny op 6 pence (S . G. 18), on
gebruikt , heeft lichte vouw, doch buitengewoon zeldzaam 
( m a a r een p a a r exemplaren bekend) . Cataloguspri js £400 . 

Nevis. 1866, gegraveerd , 1 shilling geelgroen, compleet 
velletje van 12, postfr isch met randen, zeer zeldzaam. 

1876, l i tho, 4 pence oranjegeel , compleet vel van 12, pos t 
frisch. Van de 6 pence dito. Van de 1 shill ing di to. 

Saint Lucia. 1860, w a t e r m e r k ster , 4 pence blauw, post
frisch blok van 4 (2 vouwtjes) . Dito van de 6 pence; een van 
de zegels heeft van boven een p a a r aangeknip te tanden. 

1864, C C , perfora t ie 14, 1 shill ing bruinoranje , p rach t ig 
gecentreerd, postfr isch, blok van 4. 

Saint Vincent. 1868, perfora t ie 11 to t 12'A, 1 shilling indigo 
(S . G. 13) , ongebruikt , postfr isch, blok van 4, ink ts t reepje 
in het rechterbovenzegel , een zeldzaam stuk. Cataloguspri js 
£ 4 0 . 

1880, 5 shill ings roserood, postfrisch, p rach texemplaa r . 
1881, VJ p . op een halve 6 pence l ichtgroen, de l inkerhelft 

toont de zeldzame var ië te i t i4 zonder deels t reep (deze va r ië 
te i t is op £ 100 gecatalogiseerd voor een p a a r t ezamenhangend 
me t normaa l zege l ) , 

Tobago. 34 op 6 pence steenrood, schi t terend, postfr isch, 
ver t ikaa l p a a r met var ië te i t (op het onderste zegel ) , opdruk 
kops taand. Dito, s t r ip van 3, ongebruikt , waarbij middelste 
zegel met dubbelen opdruk. 

Trinidad. 1860, perfora t ie 14 to t 16)4, 1 penny roserood, 
hor izontaal paar , ongebruikt , me t gom, var ië te i t ongetand 
tusschen beide zegels . 

1883-1884, met opdruk „9 d" op % penny, 1 penny (ge

b r u i k t ) , 2'/j pence, 4 en 6 pence, 1 en 5 shilling (1869). I 
serie werd u i tgegeven t e r v ier ing van een bezoek vaii 
koning van Engeland (toentert i jd nog Duke of York) aan het 
eiland (4 series h e s t a a n ) . 

Turks Is lands. 1873-1879, 1 shilling lila, prachtexemplaar, 
ongebruikt . Cataloguspri js £ 100. 

1881, „2y," op 1 shilling grijsblauw, zeer mooi, post lisch, 
hor izontaal p a a r (S. G. 40 en 41), buitengewoon zeldzafaii. 

1881, „4" op 1 shilling lila, compleet, postfrisch, vel v ,n 30, 
de tweede rij van rechts heeft dubbele per fora t ie ver '.kaal, 
benevens aan de onderzijde. Mooi gecent reerde pracht xem-
plarven. Cataloguspri js £ 3 6 5 . 

V. H. K 

Ter b€scliermiri( 
Var Ver/amelaan 

er Handelaren 
Verduis ter ing van postzegels . 
H e t Ut rech tsch Dagblad van 17 Apri l j l . m'eldt he t volt >nde 
Voor de a r r . - rech tbank stond te recht een bewoner v; i het 

Wi lhe lminaparkkwar t i e r in onze s tad wegens verduis ering 
van een aan ta l postzegels van verschil lende landen. 

Verdachte had abusievelijk bij zich thuis ontvange een 
pakje met een vijftal boekjes postzegels , in to taa l t e r \' larde 
van ƒ 450, die werden rondgezonden aan de leden va . een 
phi la te l i s ten-vereeniging. N a d a t het pakje — waarop geen 
adres vermeld was — eenige weken bij hem thuis g\ egen 
had, heeft de verdachte een gedeelte der postzegels vei ocht 
Kor t daarna , toen een onderzoek n a a r he t verdwenen )akje 
werd ingesteld, kwam men ook bij den verdachte thuis m te 
informeeren, of deze soms he t pakje on tvangen had. D ver
dachte ontkende dit ten s tel l igste . Kor ten tijd daa rna heeft 
verdachte de overige postzegels verkocht in twee geci elten 
aan een Utrechtschen pos tzegelhandelaar voor respecti t »'elijk 
ƒ 15 en ƒ 16. Verdachte kon geen enkele reden voor zijr d 
opgeven. 

Ui t het ge tu igenverhoor bleek, da t op de lijst, die t«. i'elp 
me t het pakje circuleerde, een verkeerd adres had ges ta ii. 

Als ge tu ige t r a d o. m. op een jeugdig „concertzange " uit 
Soest, die bij een der huisgenooten van den verdachte z: ngles 
nam. Deze was er toevall ig bij aanwezig geweest , to t i het 
pakje ten huize van den verdachte door een dienstbode werd 
bezorgd. 

De officier ach t te he t ten las te gelegde feit bewez n̂ en 
eischte een gevangeniss t ra f van negen maanden. 

De verdediger beplei t te vr i j spraak .subsidiair d e m e n t i ■ we 
gens gebrek a a n bewijs op jur idische gronden. 

U i t s p r a a k over 14 dagen. 
De rech tbank veroordeelde den verdachte t hans wegen , ver 

duis te r ing t o t een gevangen iss t ra f van 4 maanden i eisch 
9 maanden ) . 

pti i la te^ 

D E P H I L A T E L I E GROEIT T E G E N D E N DRUK 
DER T I J D E N IN. 

L' Echo de la Timbrologie meldt, dat de Yvertcatalogus 
1934 geheel is ui tverkocht , n ie t t egens taande het feit, dat de 
oplaag gelijk was aan die van het j a a r tevoren. En dat in 
deze voor velen zoo benarde omstandigheden! 

Een ander teeken van den bestendigen groei onzer lief
hebberij . Alle Canadeesche zenders gaven kor t geleden een 
week lang geregeld philatel ist ische beschouwingen en nieuws
berichten. Het gevolg was een duidelijk waarneembare toe
nemende belangste l l ing van het groote publiek voor de ge
kleurde f rankeer lapjes . 
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SPECIALE RECLAMEAANBIEDING 
van Engeische BlancoAlbums en Stockboeken. 

Blanco AlbumKlemband 25 x 19 c.M. met 100 bladen f 1,65 
11 11 2 / X 2.3 ,, ,, 50 ,, „ 2, 

30x26 „ „ 100 „ „2,25 
STOCKBOEKEN HET LINNEN BANDEN EN STROOKEN. 
j.'j X 10, 30 strecken f 0,50; 15 X 1072, kleptandingmeter, 60 strecken f 0,95 
l(i X 10, Luxeuitvoering, 84 strecken . . . . . . . . . . 1,50 
: ■ X 19, Klemband, 180 strecken, slechts . . . . . . . . .  3.75 

X 19, Klemband, 225 manillastreeken, slechts . . . . . . .  2,75 
Afzonderlijke bladen voor Albums en Stockboeken steeds leverbaar. Porto extra. 

„DE HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL", 
f^ioORDEINDE 196 , DEN HAAG, GIRO 1 1 0 1 0 4 . 

(366) 

SUPPLEMENTEN 
op Albums Nederland en Koloniën 
1934 zijn verschenen op ons album. 

Nr. IA, prijs f 1,— 
» 2A, „ „ 1,— 
„ 4A, „ „ 1,50 
» 5G, „ „ 0,75 

Nr. 5, prijs ,f 1,— 

„ 7, „ „ 1,50 
7 A •! 

Voor toezending wordt f 0,15 port in rekening 
gebracht, voor Album Nr. 5G f 0,10. 

Ons adres vanaf 1 Juni 1934 is: 
A M S T E R D A M , 
K e i z e r s g r a c h t 478 
bij de Leidschestraat. 
Telefoon blijft 32264, 
Postbox blijft 883, 
Postgironummer 33045. 

N.V. J. M E B U S ' 
Postzegel handel 

(Tot en met 31 Mei ROKIN 24, AMSTERDAM.) 
(368) 

f^irma J. Voet, 
(.J. G. i U I l l a a r d ) , 

K I L A X E L I S X E N , 

R O T T E R D A JVl. 
Door mij is aangelcocht 
een belangrijiceverzameling 

EUROPA, na 1918. 
Deze kolleksie bevat o.a., kompleet tot de zeld

zaamste eksemplaren, de navolgende landen: 
DANTZIG, MEMEL, LETLAND, 

LITAUEN, SAARGEBIED, 
ESTLAND, 

FIUME, POLEN, RUSLAND, 
TSJECHOSLOWAKIJE. 

Mankolijsten voor zegels dezer Staten worden 
gaarne tegemoet gezien. 

De firma J. VOET isdefirma 
met de grootste voorraden 
E U R O P E S E Z E G E L S . 

(37S) 



THEODORE CHAMPION, 
= PARIJS  13 Rue Drouot 13  PARIJS (9e). = 

VERZAEVIELAARS! Verzuimt niet ons uwe 

■^■^■■■BsaBiaBH^Ha^Ha^eDHBKa 

te zenden. 
Onze voorraad, de aanzienlijkste en de meest gevarieerde die er bestaat^ en 
Onze voortdurende aankoopen, stellen ons in staat U bijna alles te 

verschaffen wat gij verlangt. 
Onze prijzen zijn voor elk zegel gebaseerd op onze aankoopprijzen, 

onzen voorraad en den huidigen stand van de markt en 
laten belangrijke en veranderlijke kortingen toe op de cata
logusprijzen. 

M T Wij leveren uitsluitend prima en gegarandeerde exemplaren. ' V i 

THEODORE CHAMPION, 
= PARIJS  13 Rue Drouot 13 . PARIJS (9e). Z = 
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