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II in „Bellevue" exposeeren 
f voor ander doel Uw collectie 

completeeren 

Zendt ons dan Uw mancolij sten. Wy kunnen momen

" el vrijwel alles leveren, niet alleen van Nederland en 
olonien, doch ook van alle andere landen der wereld. 

M houdens de groote rariteiten, is bijna alles lever

' iar, gebruikt zoowel als ongebruikt. 
Wanneer onze eigen voorraden Uw wenschen niet 
mnen bevredigen, dan hebben wij nog de beschikking 
er een 

GROOTE WERELDVERZAMELING, 
agelaten door een bekend verzamelaar, welke wij ter 

likwidatie ontvingen. 

D? Eerste Postzegels van Nederland, 
Uitgifte 1852, 

door P. W. WALLER, 
voitzitter van het bestuur van het Nederlandsch Postmuseum. 

Dit buitengewoon verdienstelijk werk wordt U, na stor

l •,; vanf 1,10 op onze postr, 21278, franco toegezonden. 

i.V. Hekkers Postzeyelhandel 
onder Directie van P. J. HEKKER, 
beëedigd Malcelaar en Taxateur. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON 33S24. — POSTGIRO ilTlt, 

(374) 

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

LANGE POTEN 15a. 
Telefoon 117020 — Postrekening 117396. 

Gedurende de maanden 

J U L I en AUGUSTUS 

geen postzegelveilingen. 

Een gunstige gelegenheid, om Uw collectie te 
completeeren door middel mgner prachtige 

Zlctitzendingen. 
Prachtige kwaliteit. — Scherp concurreerende 

prflzen. Vraagt eens een proefzending. U zult te

vreden zgn! 

Voor de aanstaande 

SEPTEMBER-VEILING 
n'ordt nog goed materiaal tegemoet gezien. Rente

loos voorschot! Gunstige veilingcondities! Uitge

breide, koopkrachtige clienteele! Stelt U nu reeds 
met ons in verbinding! Wacht niet tot het laatste 
moment: DOET H E T NU ! 

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

(367) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS  ROTTERDAM 



postzenelhandel p . HoOBerdljk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Speciale aanbieding. 
DUITSCHLAND, 2 mark, Yvert nr. 77, ongebruikt f 4,50 
GRIEKENLAND, luchtpost, Yvert nrs. 1-4, ongebruikt - 0,60 
SPANJE, republiek, Yvert nrs. 505-514, ongebruikt . . . - 4,75 
Idem, idem, dienst, Yvert nrs. 20-29, ongebruikt - 4,75 
PERZIE, Yvert nrs. 302-321, ongebruikt - 0,40 
TSJECHO-SLOWAKIJE, Yvert nrs. 242-251, gebruikt . - 0,75 
POLEN, luchtpost, Yvert nrs. 1-9, gebruikt - 0,60 
ITALIË, 5 lire, Yvert nr. 139 ^-.<,ä- - 0.50 
FINLAND, 25 mark, Yvert nr. 133 . . . » - ^ , ^ - 0,70 
ESTLAND, Yvert nrs. 47 en 48, get. en enget - 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. 

(371) 

^m^ß mß 

E^xtra Aonlbiedin^. 
Curagao, Brandkast, ongebruikt . . . . / 3,75 
Idem, idem, gebruikt - 4,50 
Suriname, 50 op 2 Ĵ  gld., 1900, ongebruikt . - 20.— 
Idem, idem, gebruikt - 22,— 
Oostenrijk, jub. 1910, zeldzaam, gebruikt 

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

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

ƒ 17,25, compleet, ongebruikt, nu slechts 

30,— 

■22,— 

1 3 , -

Correljé's 
Speciaal-Catalogus Nederland en Koloniën, 

6e uitgave, franco ƒ 0,50. 

B E Ï I ^ A I V O R I ^ K B B R I C H T . 
Ingaande 1 Juli a.s. zal onze zaak verplaatst 

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

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

Postzegelhandel H. C. CORRELJE, 
L e i d s c f i e i w ^ e ^ I b , U t r e c h t . 
P O S t ^ i r o 1 0 8 4 9 . T e l . 1 2 7 8 2 . (420) 

Engelscli Centraal-lfriM 
AVATERMEKK: C. A. VEELVOUDIG. 

2 p. en 4 p. 
Y. & T. Nos. 70 en 71. 

Twee van de zeldzaamste zegels der wereld. 
Ik heb een onberispelijk exemplaar van elk 

dezer in mijn voorraden. 

MIJN SPECIALITEIT: 
ZELDZAME ZEGELS DER ENGELSCHE KOLONirN 

VAN ALLE UITGIFTEN. 

Mancolij sten zt'n het voorwerp van mijn nauwkeurige 
en persoonlijke aandacht. 

Zichtzendingen naar oQverschillig welk deel der were'd. 
. a a t ü - .. ..-—' 

De goedkoopste handelaar in zeldzame zegels der 
Engelsche Koloniën is: 

T. ALLEN, 
5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. (4 ) 
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IWIEUWXJES V A N D E N L A A X S T E N T I J D . 
België, rouw, 75 c, zwart, portret koning Albert ■■... . 
Belg.Congo, rouw, fr. 1,25, zwart, portret k. Albert " 
RuandaUrundi, rouw, fr. 1,25, zwart, portr. k. Albert * 
Beïgië, Peter Benoit 18341901, 75+25 c, olijfbruin * . . 
Denemarken, postzegels 25, 80 o., portzegels 1, 2, 5, 

10, 20, 25 ö., 1 kr. en 10 o., 10 nieuwe waarden "̂  . . 
Hongarije, postz.tentoonst. Budapest, herdenkingsvel * 
Italië, porto, 5 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 c , 1, g» 6, 

10 en 20 1., 13 waarden, compleet * ia«.ï>V. 
Idem, football, postzegels, 5 waarden, compleet * . . . . 
Idem, idem, vliegpostzegels, 4 waarden, compleet " .. 
Japan, vliegpost, postjubileum, herdenkingsvel ä 4 '̂  . . 
Mandchuko, herdenkingsserie, 134, 3, 6, 10 f en, compl. * 0,31 
Roemenië, weldadigheid (Ligue nationale), 3 w., cpl. *  0,r' 
Saargebied, weldadigheid 1934, 7 waarden, compleet *  2,78 
San Marino, postz.tentoonst. Milaan, compleet, RR. * 1,35 
Rusland, Sverdloff Nogin, 10 en 15 kop., compleet t . .  Oil2 
Duitschland, nieuwe waarden Hindenburg, 5, 10, 40 pf. *  0,40 
Griekenland, 200 verschill. in boekje, Yv. fr. 191,45 ƒ 3,50 
Idem, 300 verschillende in boekje, Yv. fr. 524,15 . . . - 10,60 
Turkije, 1000 verschillende in boekjes, alles echt . . . . - 300,-̂  
Vraagt toezending van onze aanbieding nr. 45 van Mei, waarin 
opgenomen een complete prijslijst van Nederland en Kolonien. 
A u f d e r H e i d e ' s PostzeMelhan«Jei, 
Hilversum, Postbus L Amsterdam, Gravenstr. 17 a.d. If. Kerk (422) 
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ABONNEMENTSPRIJS 
(bä vooruitbetaling): 

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

Buitenland, 
ptr jaar, franco p. post ƒ 6,—• 
A'.'zonderl|jke nummers ƒ 0,50 

Gratis 
voor de leden der aangesloten 

Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

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

13e Jaargang. Breda, 16 Juni 1934. Nr. 6 (150). 

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 „ 
By 3-, 6-

- 17,50 
- 12,50 
-10,— 
- 7,50 
- 6,— 
- 5,50 
- 4,50 
- 4,— 
- 3,— 

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

. bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
".c uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
tncht; al wat Nederland en Kolonien betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
■ L. Frcnkcl, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
^ '. G Zwolle, Noorder Amstellaan 209III, Amsterdam; buitenlandsche poststukken 
i J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 'sGravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
versplein zyr, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
ivenhage; luchtpost aan H . L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 35, Nijmegen 

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

L. van Essen, M. J. baronesse van HeerdtKolfF, 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. Sraeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 37183. 
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F R A N K R I J K . 
] : BORDEAUXUITGIFTE VAN 18701871 

door AUG. SCHRÖDER. 

Het is moeilijk voor iemand, die deze zeer interessante 
serie wil beschrijven, om niet te uitvoerig te worden en hier
doci' de aandacht van de lezers te verliezen. 

L' zijn over deze serie boeken vol geschreven en Serrane, 
aar vien ik de meeste mijner gegevens heb ontleend, heeft 
hel onderwerp in twee lijvige deelen behandeld. Ik zal mij dus 
tol ; 't belangrü'kste beperken. 

Geschiedenis. 
liet was twee dagen na de capitulatie van Sedan. Keizer 

Na;,c.leon III, krijgsgevangene van de Duitschers, wordt door 
de evolutie van 4 September 1870 onttroond en de derde 
i't'' i)liek wordt uitgeroepen. 

', oorlog wordt voortgezet en de Duitschers rukken op 
P" .js aan, dat den 19en September wordt belegerd. 

i e administratie der posterijen neemt in deze troebele tijden 
ve'igheidsmaatregelen. Op 10 September beveelt ze aan de 
Oov'telijke kantoren om hun voorraad zegels naar Parijs te 
zenden of ze te verbranden als de verzending onmogelijk is. 
Hierdoor worden de ElzasLotharingsche zegels geschapen. 
II! Parijs zelf geeft de administratie begin October, dank zij 
de nog aanwezige stempels en platen van 1849, de z.g. „beleg
zegels" uit (10, 20 en 40 c. getand). Voor het nietbezette 
decj van Frankrijk waren andere maatregelen noodig. De 
dir'eteur der posterijen te Parijs, Steenacker, wendt zich 
(2J October 1870) per brief tot M. Delebecque, kortelings be
noemd tot directeur van de munt te Bordeaux, om hem te 
vrajen of hij in staat is in een kort tijdsbestek de noodige 
zeaels te maken. 

Dit was een lastige opdracht. Geen gietvorm, geen stempel
afclruk van Barre, geen materiaal, geen behoorlijke werk
plaats, geen geschoold personeel, niets. En toch was er haast 
bii. iVI. Delebecque wendt zich nu tot den graveur en drukker 
Delille (specialiteit in visitekaartjes) in Bordeaux. Deze tee
keut naar de Ceres van Barre (1849) een eerste model, dat 
belangrijke afwijkingen met het origineel vertoont. 82 parels 
in plaats van 97; afwijkingen bij het hoofd en vooral in de 
tros. Dit model werd afgekeurd en hem een nieuwe 20 c. Parijs 
uitgife ter hand gesteld, die hij geheel moest copieeren. 

Delille maakt een fotografische reproductie; hij graveert 
de teekening op hout; het resultaat is verre van gelukkig. 
Na talrijke vergeefsche pogingen laat hij zijn lithograaf, 
M. Damburger, direct op den steen een copie van het origineel 
met de pen maken, dat zal dienen als matrijs, en de 20 c. 
type I was geschapen. 

Er werden van deze matrijs 15 afdrukken gemaakt, die één 
plaat vormden; 20 van deze platen vormden een vel, zoodat 
de vellen uit 300 zegels bestonden. 

De teekening op steen,geeft slechte afdrukken; men re
toucheert weldra, vooral de randlijn van den haardos, en 

daarom is het dat alle exemplaren van dit type de witte lijn 
toonen achter het achterhoofd. Het model wordt nu goed
gekeurd (de tijd dringt) en een contract gemaakt. M. Dele
becque neemt aan per dag 4000 bladen van 300 zegels aan 
te maken. De fabricatie begint 5 November 1870 en het 
type Damburger (20 e. type I) wordt 13 November in ge
bruik genomen. 

Dit type gaf echter zeer slechte afdrukken en daarom zien 
de meeste zegels van dit type er uit alsof ze valsch zijn. Men 
zocht nu een beteren graveur en hiervoor werd thans aan
gezocht de heer Yon, wien werd opgedragen het type II van 
de 20 c. te maken en later alle andere waarden, eveneens op 
steen. Het resultaat is het zegel, dat wij kennen. Het 20 c. 
type II had letters en cijfers te klein; Yon veranderde dit en 
het resultaat was de 20 c. type III. 

134 maand na de overgave van Parijs (29 Januari 1871) werd 
de aanmaak van de Bordeauxzegels stopgezet (14 Maart 
1871). Den 20en Maart werd al het materiaal, dat tot aan
maak der zegels had gediend, verzegeld, en den 12en Augustus 
werd alles vernietigd. 

Fabricatie. 
De moederplaat bestond uit 15 zegels, onderling alle iets 

afwijkend, en deze vertwintigvoudigd vormden de plaat. Deze 
afwijkingen, oftewel ondertypes, zijn door Serrane minitieus 
beschreven; het zou mij echter te ver voeren hier uitvoerig 
op in te gaan. (Serrane: Les timbresposte de 1' Emission de 
Bordeaux; Serrane: La reconstruction des planches de 1' emis
sion de Bordeaux). 

Damburger, vakman, heeft met het oog op den steendruk 
de té fijne afwerking der zegels vermeden. Korenaar, hals
lijnen en arceering (streepjes in plaats van punten) zijn veel 
grover en geven meer het idee van metselwerk. Het groote 
aantal afwijkende tinten is ontstaan, doordat het zoo ver
bazend moeilijk was om voldoende kleurstof te krijgen; men 
moest zich tot verschillende landstreken, ja zelfs tot Enge
land wenden om deze kleurstoffen te bemachtigen. 

De afdrukken zijn zeer van elkander afwijkend, tengevolge 
van de vele onzuiverheden van het materiaal waarmede ge
werkt moest worden, alsmede het spoedig slijten der platen. 

Het geheime herkenningsteeken in de Bordeauxserie be
staat bij de 1, 2 en 4 centimes daarin, dat de 2 parels gelegen 
vóór de punt van de neus met elkaar verbonden zijn (de 1 e. 
iets lager dan de 2 en 4 c ) , terwijl bij de overige waarden 
2 dwarsstreepjes van de arceering mankeeren bij het vijfde 
lijntje van rechts boven. Alleen bij de 80 c. komt dit dwars
lijntje nog vrij vaak voor. Er komen enkele exemplaren voor, 
dat de parels n i e t zijn verbonden; deze zijn als zoodanig 
zeer zeldzaam. 

Rechts boven van den druiventros staat de naam van den 
graveur in microscopische letters. Men kan ze echter uiterst 
zelden in de zegels zelf onderscheiden. 

Zooals gezegd, was de druk van de Bordeauxzegels veel 
grover dan de eerste Cereszegels van Frankrijk. Het onder
scheid bij den eersten oogopslag bestaat daarin, dat de koren
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aren bij de eerste serie veel verder boven het hoofd uitsteken 
dan bij de Bordeaux-serie, waarbij ze slechts even boven het 
hoofd uitsteken. Dan zijn de oog- en halsschaduwen hier veel 
grover. Er zijn echter vele typen. De 20 c. type I, waarvan 
de oog- en halsschaduwen precies zijn gecopieerd naar het 
Barre-type, heeft deze schaduwlijntjes in punten, ofschoon ze 
in de meeste zegels haast niet te onderscheiden zijn door het 
spoedig afgesleten zijn der platen. 

De zegels van Yon echter (dus alle na de 20 c. type I) 
hebben alle lijntjes parallel loopend met de benedenwenkbrauw. 
Deze lijntjes zijn weliswaar door den lithograaf Damburger 
gebroken en vormen dusdanig veelal korte streepjes, doch de 
punten komen alleen voor in het 20 c. type I. 

Evenveel als de tinten bij de Bordeaux-zegels uiteenloopen, 
even veelvuldig is de afwijking in de schaduwlijntjes (oog- en 
halsschaduwen) bij deze zegels. 

Een belangrijke rol bij de studie der Bordeaux-zegels (de 
Bordeaux-serie) speelt ook de witte liJn, die achter den ge-
heelen haardos loopt. Men schrijft deze toe aan later gemaakte 
retouches. Bij sommige waarden is het zegel, waarop deze 
lijn goed uitkomt, zeer zeldzaam. Plaat I van de 1 c. heeft 
nooit de witte lijn. Plaat 2 heeft haar altijd. De 2 e. heeft 
deze zelden en bij de 4 c. is zij ongewoon. De 5 c. is schaar-
scher mét dan zonder de witte lijn. Bij de 10 e. komt zij 
nooit voor; de 20 c. type I heeft haar altijd; type 2 bij 
plaat I niet, bij plaat II altijd; type III is schaarsch met de 
witte lijn. Bij de 30 c. komt zij bijna steeds voor; bij de 40 c. 
juist zeer schaarsch; bij de 80 c. komt zij nooit voor. 

Er zijn Bordeaux-zegels die er werkelijk fijn gedrukt uit
zien. Deze komen uit de allereerste afdrukken voort en zijn 
zeer gezocht. Deze fijne drukken laten de teekening in haar 
geheel goed uitkomen; men herkent ze aan de netheid en de 
fijnheid van de halslijntjes. Men vindt ze in de 1 c. plaat 1 licht 
olijfgroen; 2 c. bruinrood en rood; 4 c. grijs; 5 c. lichtgeel
groen; 10 c. bistre; 20 c. type II plaat 1; 40 c. bloedrood en 
80 c. rose. De 30 c. heeft een speciaal geprepareerde plaat, 
waai'van de afdrukken zeer fijn zijn (geel papier). 

Diversen. 
Het onderscheid van de Bordeaux-zegels met de eerste uit

gifte beschreef ik reeds. Wat nu de lage waarden (1, 2 en 
4 c.) aangaat, hierin bestaat het verschil tusschen de litho-
grafische Bordeaux-zegels en de typografische zegels daarin, 
dat bij de Bordeaux-zegels Republ. en France dichter bij el
kaar staan, dat de puntlijntjes, die door dit Inschrift heen-
loopen bij de Bordeaux-zegels meer gegolfd zijn evenals het 
puntlijntje onder C. Postes C. en dat de schaduwlijntjes onder 
het oog in de Bordeaux-serie gevormd worden door de strepen 
en bij de andere door punten. 

Ik ga thans over tot de beschrijving van elk zegel af
zonderlijk. (Gat. nr. 39-49). 

20 centimes type I. 
Voor het eerst in gebruik genomen 13 No

vember 1870. Geschatte oplage ca. 2 millioen 
exemplaren. 

De bijzonderheden van dit zegel in afwij
king met de beide andere typen zijn: 

De ronde witte cirkel is dunner dan in II 
en III en verder verwijderd van de witte lijn 
onder Inschrift „Republ. Fr." 

2 haarbosjes staan boven vóór meer uit 
dan in II en III. Lijntjes van arceering dik en onregelmatig 
van vorm. Schaduwen van oog, wang en hals gevormd door 
punten. Inschriften klein. De nullen van 20 en de O van Postes 
zijn smaller dan in II, evenals de krullen van de 2. 

Nooit een punt voor 20. 
Onderlijn van rechtsche 2 van 20 staat scheef ten opzichte 

van de 0. 
Parels te dicht op de witte cirkellijn en slecht van vorm. 

2 parels boven de O van Postes raken elkaar. 
2e rij druiven van boven 6 stuks; in II en III slechts 4. 
Altüd witte rand om het achterhoofd. 
Witte vlek boven druiventros. 
Arceering 54 lijntjes. Type II en III 51 lijntjes. 
Ten gevolge van de snelle slijtage van de plaat zijn de 

meeste zegels van onvoldoenden druk; de schaduwen van oog 

en hals en wangen zijn soms nog maar sporadisch of in het 
geheel niet meer aanwezig; de eerste drukken, waarin alles 
duidelijk uitkomt, zijn zeldzaam. 

Type I heeft slechts 1 plaat gehad met 15 verschilleide 
ondertypen (onderlinge kleine afwijkingen). Oplaag 2.000.OOO 
exemplaren. 

1 centime. 
De 1 centime (voor drukwerk) had een 

oplaag van 24 J4 millioen exemplaren. De be
trekkelijke zeldzaamheid van dit zegel kcmt 
daaruit voort, dat het grootste deel in de 
prullenmand terecht kwam. 

De matrijs van de 1 c , gegraveerd op steen 
met een stalen punt door Yon, bracht "en 
mooi zegel voort, met de oogschaduwen in 
punten en zonder dunne witte lijn om het 

achterhoofd; echter waren de schaduwen te grof, terwijl de 
kleur die gebruikt werd, dit nog grover deed uitkomen. 

Het is daarom, dat er later een tweede plaat is gema: kt, 
waarvan het achterhoofd door een witte lijn van den onc'er̂  
grond werd gescheiden en waarbij ook de schaduwlijnen bt*er 
uitkomen. De oogschaduwen worden hier gevormd door ki ite 
streepjes. 

Beide platen hebben weer elk 15 ondertypen. Plaat F is 
zeldzamer dan I. Later is nog een plaat III verschenen, waar
van de oogschaduwen korte streepjes zijn en waarbij geen 
witte lijn voorkomt; over het geheel is deze plaat het gro st. 

De meest gewone tinten zijn groen-olijf, donkergroen, olyf-
en bronsgroen; de zwarte olijven zijn zeldzaam evenah de 
zeer lichte groenolijven. Geheim drukkersteeken: 2 paiels 
vóór de punt van de neus raken elkaar. 

2 centimes. 
Na de 20 centimes type II, de 10 en de 1 centime, werd 

door Yon de 2 centimes gegraveerd, waarbij hij den vo -m 
van de wang zeer zeker verfraaide (vergelijk de schad ŵ-
lijntjes van de hals, die naar de punt van de kin loopen. Oit 
model werd ook gereserveerd voor de 4, 5, 30. 10 en 80 .). 
De rest van de teekening is verschillend van die van de 1 c ; 
zie b.v. het tweede lijntje van de arceering in den linkerh )ek 
boven; dit raakt altijd de voet van de letter R in de 1 c, 
terwijl het in de 2 c. de letter R veel hooger raakt. De 2 c. 
heeft geen punt voor Republ. Deze is zeker vergeten, want 
in de 4 c. komt zij weer wel voor. 

Bij de 2 en 4 c. zijn de elkaar rakende parels voor de nous 
iets hooger dan bij de 1 c. 

De witte lijn om het achterhoofd komt bij de 2 c. zelden 
voor. Het aantal tinten bij de 2 c. is enorm groot: bruin-rood, 
rood-bruin, steenrood, kastanjebruin en chocolade zijn de 
zeldzaamste. 

Oplaag 8.8 millioen exemplaren. 
4 centimes. 

Het beeld van de 4 c. is ongeveer gelijk aan dat van de 1; c. 
De slaapschaduw wordt hier gevormd door 3 lijntjes boven 
elkaar, terwijl deze bij de 2 c. meer schuin afloopen. Ook de 
oogschaduw wijkt af. Hier weder een punt vóór Republ. De 
arceering verschilt ook eenigszins. Vergelijk eens de lijntjes 
boven de linker C. achter het cijfer. De druk is meestal on
duidelijk en de witte lijn om het achterhoofd komt zelden voor. 
Tinten: lichtgrijs, gris-perle en grijs; het donkergrijs is zeld
zaam evenals het geelachtig grijs. Er bestaat een falsificatie 
van dit zegel, de z.g. „faux de Toulouse", van zwaren groven 
druk en afwijkende letters. Deze vervalsching is zeldzaam. 

Oplage van de 4 e. 4.2 millioen exemplaren. 
5 centimes. 

Aangezien ook het 5 c. zegel een drukwerkwaarde is, be
hoorde dit dus eigenlijk ook tot de teekening met groote 
cijfers, zooals de 1, 2 en 4 centimes. Door een vergissing van 
den graveur is het als de hoogere waarde gegraveerd. In de 
volgende uitgifte (1871-1875) is deze vergissing hersteld. 

De tinten loopen van licht tot donkergroen met een afwijking 
van het z.g. „vert émeraud", eenigszins blauwgroen, welke 
vrü zeldzaam is. Oplage 6.3 millioen exemplaren. 
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10 centimes. 
De geelbruine tint van de 10 c. is weinig geschikt om de 

teekoning goed te doen uitkomen. De fijne drukken, waarbij 
de teekening scherp uitkomt, zijn werkelijk zeldzaam. De 
witte randlijn om het achterhoofd komt bij de 10 c. nooit voor. 

Het is eigenaardig hoeveel afwijkingen hier voorkomen in 
de kleine cijfers onder. Bij de meeste is de linksche 1 kleiner 
dan de ernaast staande O en er verder van verwijderd dan bij 
het rechtsche cijfer. De rechtsche O is echter a 11 ij d smal
ler dan de linksche. De tinten zijn: bistre, bistre-oranje en 
bistre-geel, bistre-bruin. van licht tot donker. De oranje en 
citroengele tinten zijn zeldzaam. 

Ook van dit zegel zijn vele vervalschingen (eveneens in 
Toulouse gefabriceerd), doch niet moeilijk te herkennen. 

Oplage 17.8 millioen exemplaren. 

20 centimes type II. 
Afwijking van type I : 
Witte cirkellijn dikker en dichter bij het 

Inschrift RP. 
Nullen van 20 en O's van Postes breeder. 
Oog, wang, halsschaduwlijntjes in streep

jes. Haarbosjes voor staan minder uit. 
Punt voor 20. 
Tweede rij druiven van boven vier stuks (in 

type I zes). 
E'0 Cs achter de cijfers zijn ronder. 
Do parels zijn gelijkmatiger en raken elkaar niet. 
Oplaag 18 millioen exemplaren. 
Er bestaan 2 platen. De eerste plaat is zonder en de tweede 

met witte lijn om het achterhoofd. 
El' zijn van dit zegel (evenals van type III) een onnoeme

lijk aantal tinten, vanaf licht tot zeer donkerblauw; staal-
blair.v, bleu sombre, en dan de zeer zeldzame outremer of 
intermediaire outremer. 

In Marseille is van dit zegel een vervalsching gemaakt voor 
frankeering (stempel 2240). Deze vervalsching is zeer zeld
zaam, rechts boven onregelmatig; de letters staan niet op 
geirke hoogte. De rechtsche 2 lijkt op een Z. De rechts-
bo'. cnste boekversiering ontbreekt. De halsschaduwen zijn on
regelmatig en gevormd door puntjes en streepjes. 

20 centimes type III. 
Dit type is wel het meest voor

komende van de Bordeaux-serie. 
Oplage 32 millioen, en het is als 
zoodanig dan ook in het geheel 
niet zeldzaam. Maar er zijn ook 
hier weer een onnoemelijk aantal 
tinten, waarvan de outremer in
derdaad zeer zeldzaam is, welke 
dan ook enorm hoog gecatalogi
seerd is. Het eenige verschil van 

type III met type II is dat het Inschrift hier van grootere 
letter is. Dit was trouwens de opdracht aan den graveur Yon, 
daar bij type II de cijfers en letters te onduidelijk waren. 
De ondertypes in de teekening van de beeltenis loopen hier 
enorm uiteen. Zoo varieert b.v. de afstand van de punt 
van den neus tot den witten cirkel tusschen 214 en 5 mm. 

Men kan gerust zeggen, dat de vijftien zegels, waaruit de 
plaat bestaat, onderling alle afwijken. 

De 20 c. type III heeft slechts een plaat gehad. Echter kan 
men de zegels onderscheiden in exemplaren van de niet-
geretoucheerde en exemplaren van de geretoucheerde plaat, 
want na een aantal afdrukken, om gedeeltelijke retouches 
van de zwarte omrandingslijn die de arceering omgeeft te 
vermijden, is deze lijn in haar geheel versterkt; de zegels van 
de niet-geretoucheerde zijn 10 maal zoo zeldzaam als de 
geretoucheerde. De zwarte kaderlijn van de niet geretou
cheerde plaat is dun en gelijk en komt overeen met de dikte 
van de langs- en dwarslijntjes van de arceering. Deze lijn 
Wj de (niet) geretoucheerde plaat is veel dikker en wel 
het dubbele van de arceeringslijnen. Eigenaardig is, dat 
outremer exemplaren alleen afkomstig zijn van de niet-
geretoucheerde plaat. 

Op te merken is, dat bij de 20 c. type III (evenals type II 

der 30 c.) het witte lijntje, dat het bovenste ornamentale 
vierkantje scheidt van den Griekschen rand, rechts breeder is 
dan links. 

De witte lijn om het achterhoofd komt zeer zelden voor. 
Ook van type III zijn vervalschingen gemaakt om de post te 
bedriegen. Deze zijn echter niet zoo goed uitgevoerd als die 
van type II. 

30 centimes. 
De 30 c. is wel als druk het best geslaagd; de meeste af

drukken zijn goed; oogschaduwen en arceering fijn; het beeld 
treedt goed naar voren. Exemplaren met en zonder witte lijn 
om het achterhoofd komen gelijkelijk voor. De tinten bruin 
loopen weinig uiteen tusschen licht- en donkerbruin. De zwart-
bruine tint is schaarsch. 

Oplage ongeveer 3 millioen exemplaren. 
Men vindt exemplaren van zoo fijnen druk, dat het wel 

steendruk lijkt. Oog- en halsschaduwen, haren, arceering, 
alles is perfect. De nuance is kastanjebruin en het papier 
donkerder geel dan bij de gewone exemplaren. 

40 centimes. 
BiJ de 40 c. loopen de tinten en de afdrukken wederom 

zoo ver uiteen. Vanaf donkeroranje, oranje, citroengeel, rood-
oranje, vermiljoenrood tot bloedrood is er een gamma van wel 
20 uiteenloopende tinten. 

Evenzoo is het met de afdrukken. Er zijn erbij, die uiterst 
fijn zijn (zeldzaam, 4 maal de waarde) en andere weer waar 
het beeld geheel met den achtergrond samengaat (gesleten 
plaat). De witte lijn om het achterhoofd komt zelden voor. 

Oplage even over 3 millioen exemplaren, op 1 plaat. 
Een aardige vervalsching is van dit zegel bekend. Het 

bovengedeelte is n.1. naar het model van 1849 en de onderste 
randlijn met waarde-aanduiding naar de Bordeaux-serie. 

80 centimes. 
Alhoewel in een oplage van 2.3 millioen exemplaren, is dit 

duurste zegel van de serie toch vrij schaarsch en zijn sommige 
tinten als b.v. de z.g. bessensapkleur inderdaad zeldzaam. 
Overigens wijken de tinten hier niet al te veel af en zijn zü 
meestal van donker- tot lichtrose. 

De zeer fijne afdrukken van dit zegel komen weinig voor. 
Besluit. 

Om te besluiten wil ik nog een kort woord aan de afstem
pelingen wijden. (Om niet al te uitvoerig te worden, heb ik 
vermeden dit onderdeel telkens by elk zegel te behandelen). 

Het meest gewone normale stempel is het zwartstempel 
groote cijfers in ruit van punten. 

Stempel met datum, zwart, dubbele cirkel met aanduiding 
van de lichting is gewoon op de kleine waarden tot 5 cen
times; minder gewoon op de 10 en 20 c. en zeldzaam op de 
hooge waarden. 

De volgende afstempelingen, minder gewoon, zijn slechts 
door een klein aantal kantoren gebruikt: 

a. Kleine cijfers in een ruit van punten. Dit stempel was 
bijna overal sinds 1 Januari 1863 afgeschaft. 

b. Kleine stempel met datum in enkelen cirkel. 
c. De z.g. cachet ambulant, gevormd door een ruit van 

punten met letters in het midden; deze letters zijn de initialen 
van de namen der steden tusschen welke de speciale treinen 
de verbinding onderhielden. Wanneer de letter gevolgd wordt 
door de nummers lo, 2o, 3o, beteekerit dit dat er meerdere 
diensten waren op dezelfde lijn. 

d. Stationsstempel in dubbelen cirkel met datum. 
e. De Parijsche kantoren gebruikten de ster van punten met 

de groote cijfers van 1 tot 39, of het datumstempel in dub
belen cirkel. 

f. Anker in ruit van punten, in gebruik op de pakket
booten. 

Vele dezer stempels komen ook in blauw of rood voor. 
Vooral het roode stempel is uiterst zeldzaam. 

De stempels boven de 5050 (groote en kleine cijfers in 
ruit van punten) waren in gebruik in de Levant en Marokko. 

En hiermede, mijne lezers, heb ik in zoo beknopt mogelijken 
vorm u een indruk pogen te geven van de uiterst interessante 
Bordeaux-serie. 
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Uit^fifte 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

AUSTRALISCHE STATENBOND. 
Dienstzegel, geperforeerde letters O. S. in onderstaand 

frankeerzegel in het koningstype: 
13^ pence, bruinrood. 

Het papier draagt het meervoudig wateimerk kroon en A. 

BELGIË. 
Op 1 dezer verscheen het bereids 

aangekondigde Peter Benoit zegol, vol
gens afbeelding: 

75125 centimes, bruin. 
Het werd uitgegeven ter herinnering 

aan den honderdsten geboortedag van 
den toonkunstenaar, die met hart en 
ziel de Vlaamsche zaak was toegedaan. 

Benoit, geboren 17 Augustus 1834 
te Harlebeke (bij Kortrijk) is de stich
ter van de hedendaagsche Vlaamsche 
toonkunst en van het Vlaamsch Con
servatorium voor muziek te Antwer
pen. Hij overleed in laatstgenoemde 
stad in 1901. 

De extratoeslag is bestemd voor het fonds ter oprichting 
van een monument voor Benoit. 

De zegels zjjn gedurende 6 maanden aan alle postkantoren 
verkrijgbaar en tot ultimo Juni 1935 voor frankeering geldig. 
Zij zijn gedrukt in vellen van 100 stuks (2 blokken van 50) 
en in riJen van 10 stuks. 

Ir. Van Caspel te Brussel vriendelijk dank voor onverwijlde 
toezending en bericht. 

BRAZILIË. 
Gelegenheidszegel naar aan 

leiding van het eerste natio
nale luchtvaartcongres: 

200 reis, blauw. 
Het zegelbeeld is een re

productie van het standbeeld 
van Santos Duniont te St. 
Cloud. 

De zegels zijn gedrukt op 
papier met en zonder water
merk, dat bestaat uit een of 
meer letters van „Papel Sel
lado 1905". 

BRITSCHINDIE. 
Ten einde de zuivere ontvangsten der posterijen en die der 

belastingen te kunnen vaststellen, zullen de frankeerzegels 
voortaan niet meer kunnen worden benut voor beide doel
einden (postage, revenue). Vandaar, dat eerstgenoemde zegels 
zullen worden gedrukt uitsluitend met het opschrift Postage. 

Als eerstelingen dezer nieuwe serie zijn, in de gewone 
teekeningen met het meervoudig watermerk, te melden: 

34 anna, groen. 
1 „ bruin. 
2 annas, rood. 

COCHINANCHAL. 
Dienstzegels, opdruk „On / C G . / S" op frankeerzegels in 

het nieuwe radjatype: 
2 annas, grijs. 
2y, „ geelgroen. 
3 „ rood. 
6 a. 8 p., bruinzwart. 

10 annas, blauw. 

COSTARICA. 
Luchtpostzegels in nieuwe teekeningen: 

5 centimos, groen. 
10 „ rose. 
15 „ roodbruj 
20 „ blauw. 
25 „ roodora 
40 „ grijsbru 
50 „ donkerg 
60 „ oranje. 
75 „ violet. 

1 colon, karmijn. 
2 „ lichtblauw. 
5 „ grijszwart. 

10 „ bruinrood. 
Alle zijn gedrukt in liggend formaat; de centimoswaa 

volgens afbeelding, de hoogere met een vrouwenfiguu 
een gevleugelden wagen. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
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MÉÉM 

De in het vorige nun ler 
aangekondigde laatste wa de 
is thans verschenen in nt en
staande teekening: 

3 centavos, violet. 
De serie is hiermede t ms 

compleet. 

DUITSCHLAND (Mei 1934). 
Verdere waarden in het Hindenburgtype, papier met iet 

watermerk hakenkruis: 
15 pfennig, donkerwijnrood. 
20 ■ „ lichtblauw. 
25 ■ „ ultramarijn. 
60 „ roodlila en zwart. 

ECUADOR (April 1934). 
De 10 centavos in de landschapteekening is thans evencans 

verschenen in andere kleuren: 
10 centavos, oranje. 
10 „ bruin. 
10 „ groen. 

Om welke reden is ons onbekend. 

EGYPTE. 

ERYTHREA. 

Frankeerzegels in het koerseerend ko
ningstype, klein formaat: 

15 millièmes, bruinviolet. 
20 „ blauw. 

Dienstzegels in de koerseerende iee
kening: 

10 millièmes, violet. 
15 „ lila. 

Alle toonen het meervoudig watermerk 
kroon en halve maan. 

nai. 
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O 
Ital 
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Portzegels van Italië der uitgifte 1934, voorzien van den 
opdruk Eritrea: 

5 centesimi, bruin. 
10 „ blauw. 
20 „ rose. 
25 „ groen. 
30 „ oranjerood. 
40 „ grijsbruin. 
50 „ violet. 
60 „ grijsblauw. 

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

10 „ blauw. 
20 „ rose. 

i l 

L 
1 

leni 
wee 
sch 
wa. 
we( 
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HAIDERABAD. 
Dienstzegels, opdruk dienst in de landstaal, op onder-

Istaande waarden der koerseerende serie: 
4 pies, zwart. 
8 „ geelgroen. 
I anna, bruin. 
4 annas, ultramarijn. 

HONGARIJE. 

.O P^ ^^^^^G 

o 
' - ^ . 

788^ ' 
^ 

j T gelegenheid der te Budapest gehouden 
na onale postzegeltentoonstelling, samenval-
ler '^ met het 50-jaiig bestaan van de eerste 
Ho gaarsche philatelistenvereeniging, ver
scheen het in het April-nummer aangekondigde 
spt lale zegel: 

20 filler, karmijn. 
Voor verdere bijzonderheden zij' verwezen 

naai' blz. 71 van genoemd nummer. 
ITALIAANSCH-SOMALI. 
Oijdruk „Somalia Italiana" op portzegel van 

Itaae van de vorige uitgifte: 
20 lire, brumviolet. 
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(L). 

Frankeerzegels: 
20 centesimi, oranje. (S). 
25 ., groen. (L). 
50 „ violet. (L). 
1 1. 25 c , blauw. (L). 
5 „ + 2 1. 50, brum. (S). 

Luchtpostzegels: 
50 centesimi, rood. (L). 
75 „ blauw. (S). 

5 1. + 2 1. 50, donkergrijs. 
10 „ + 5 „ sepia. (S). 

De zegels dragen alle het opschrift „Campionati Mondiali 
Di Calcio". 

Het papier toont het meervoudig watermerk kroon. 
Ter herinnering aan het feit, dat 75 jaren geleden Antonio 

Pacmotti de dynamo uitvond — ten minste volgens den tekst 
op deze zegels, waartegen de Belgen wel zullen protesteeren, 
die de eer dezer uitvinding toekennen aan Zénobe Gramme — 
verschenen twee zegels volgens afbeelding: 

50 centesimi, violet. 
1 1. 25 c , blauw. 

Papier met het meervoudig watermerk kroon. 
Maison Fischer te Parijs dank voor onverwijlde toezending. 
JAPAN. 
Ter gelegenheid van een m April j.l. te Tokio in het 

ministerie van posterijen gehouden propagandatentoonstelling 
voor de P.T.T. verscheen een serie luchtpostzegels in de koer
seerende teekening, doch met het watermerk horizontale golf-
lijnen: 

ITALIË. 

Ter gelegenheid van de thans in verschil
lende Italiaansche steden gehouden voetbal
wedstrijden om het wereldkampioenschap ver
schenen speciale frankeer- en luchtpostzegels, 
waarop sporttafereelen en de stadions, waar de 
wedstrj]den worden gehouden, zijn afgebeeld. 

S0ïfi«e3 

S It £ 111 B & tl 11 M 

| : W IE 1 

&am§mms^ 
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9>2 sen, karmijn. 
16K „ geelgroen. 
18 „ ultramarijn. 
33 „ grijs. 

De zegels werden gezamenlijk gedrukt op kleine velletjes 
in een oplaag van 10.000 stuks. Aan eiken bezoeker werden 
hoogstens 3 velletjes verkocht. 

De op de velletjes geplaatste tekst luidt: „Ter herinnering 
aan het postjubileum. April 1934. Ministerie van vervoer
wezen." Voorts aan den voet: „Gedrukt op de Staatsdrukkerij". 

De propaganda-tentoonstelling viel samen met den 63en 
verjaardag van de hervorming van het Japansche postwezen. 

KAAP JUBY. 
Het Bulletin Mensuel meldt voor dit gebied, het noorde

lijkste deel van Rio de Oro, den opdruk „Cabo Juby" op onder
staande zegels van Spaansch-Marokko: 

2 centimes, violet. (Opdruk rood). 
5 „ ultramarijn. (Opdruk rood). 

10 „ groen. 
15 
25 

1 peseta, 

bruingeel. 
steenrood. 
groen. 
lila. 
ultramarijn. 

2,50 
4 

Alle der uitgifte 1928. 
1 centimo, rood. 

20 centimos 
30 
40 
50 

(Opdruk rood). 

grijsgroen. (Opdruk rood), 
roodbruin. 
ultramarijn. (Opdruk rood), 
oranje. 

Alle der koerseerende uitgifte. 
Voorts het expresse-zegel van 1928: 

20 centimos, zwart. (Opdruk rood). 
De opdrukken zijn in zwart aangebracht, behalve de hier

boven vermelde uitzonderingen. 

LITAUEN. 

Ter herinnering aan het noodlottig ongeval der beide vliegers 
Darius en Girenas, die na de geslaagde oceaanvlucht op den 
terugtocht naar hun land bij Soldin (in de omgeving van 
Berlijn) verongelukten (in den nacht van 16 op 17 Juli 1933) 
verscheen onderstaande herinneringsserie: 

20 centu, rood en zwart. (L). 
40 „ wijnrood en donkerblauw. (L). 
60 „ violet en zwart. (L). 

1 litas, zwart en rood. (S). 
3 litai, grijsgroen en oranjerood. (S). 
5 „ sepia en lichtblauw. (S). 

De heer Van Peursem deelt ons over deze zegels nog het 
volgende mede. 

Darius werd in Januari 1896 geboren te Anbiskiai, Kve-
darna, district Taurage. Hij emigreerde naar de U.S.A. en 
vocht in den wereldoorlog als vrijwilliger tegen de Duitschers. 
Na het uitroepen der onafhankelijkheid van Litauen streed hij 
in het Litausche leger tegen de Russen en de Polen. In 1921 
werd hij na zijn studie aan de krijgsschool bevorderd tot 
eersten luitenant. Hij was sinds 1922 vliegerofficier en nam 
ook deel aan de bevrijding van Memel, dat na eeuwen aan 
den rechtmatigen bezitter, Litauen, werd toegevoegd. Na in 
1927 tot kapitein te zyn bevorderd, keerde hij terug naar de 
U.S.A., waar hü reeds in 1928 een transatlantische vlucht 
voorbereidde. 

Girenas werd geboren op 4 October 1893 te Vytogala, 
Skaudvile, district Tauraga. Ook hij emigreerde naar de 

U.S.A. en diende als vrijwilliger in den wereldoorlog bij 
vliegdienst. Na den strijd werd hij burger-piloot en \\eri| 
door Darius tot deelgenoot van den transatlantischen tocht 
uitgekozen. 

Op 15 Juli 1933 werd de tocht begonnen; met frisscheii 
moed gingen de beide mannen met hun „Lithuanica" ovei den 
oceaan; op 17 Juli vlogen zij boven Pommeren, en toen k -ain 
plotseling het droeve bericht, dat het wrak was gevo' leii 
Reeds wachtten tienduizenden te Kaunas de aankomst der 
vliegers zij zouden hun vaderland niet weerzien. ^ ant 
bij Kuhldamm, Pommeren, viel door officieel niet opgehelc rde 
oorzaak de machine neer. Vermoedelijk heeft men het i 
tuig, dat juist vlak bij een concentratiekamp was, aang lej 
als een machine, die eenige politieke gevangenen wilde be> 
vrijden, waarop het door de S.A. is neergeschoten. 

Behalve de portretten der vliegers zien wij hun tocl . in 
beeld gebracht, de Lituanica, enz. 

MACAO (Mei 1934). 
Aanvullingswaarde der nieuwe serie frankeerzegels: 

2 pataca, bruingeel. 
MANDSJOEKWO (April 1934). 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, doch me' iet 

watermerk golf lijnen: 
3 fen, bruin. 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
Frankeerzegels van Groot-Britannié in het koerseerend t pe, 

voorzien van den opdruk Morocco / Agencies en waarde: 
90 centimes op 9 pence, olijfgroen. 

1 fr. 50 op 1 shilling, grijsbruin. 

MEXICO. 
Dienstzegels voor de lu it-

post, opdruk Servicio / Of lal 
op luchtpostzegels der uitfe rte 
1929-1932: 

10 centavos, violet. 
(Yvert nr. .9). 

50 centavos, bruinrood 
(Yvert nr. 3). 

Expresse-zegel, Indiaan (he 
postlooper: 

10 centavos, roodbruir en 
ultrama^ ijn. 

PERU. 
De 2 centavos, grysblauw, Yvert nr. 279, verscheen in zv.art. 
PERZIE. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, sjah Pahl vi, 

kijkende naar links: 
45 dinars, lichblauw. 

Dl 
van 

PHILIPPIJNEN. 

P«1 
Ter gelegenheid van de tie de 

sportontmoeting, alwaar geka. ipt 
wordt om het kampioenschap an 
het Verre Oosten, verscheen ten 
speciale serie van 3 waarden: 

2 c , grijsbruin. 
6 „ ultramarijn. 

16 „ bruinviolet. 
Men ziet er achtereenvolgens op 

weergegeven het base-ball, tennis 
en korfbal. 

POLEN. 
Ter gelegenheid van de te Kattowitz gehouden postzegel

tentoonstelling werden onderstaande waarden der koerseerende 
wapenserie voorzien van den opdruk „Wyst. Filat. 1934 Kato
wice": 
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20 groszy, grijs. 
30 „ rood. 

Deze zegels werden paarsgewijze verkocht met een toes lag 
\an 10 groszy. 

SALVADOR. 
^^ i.ardeopdrukken op onders taande f rankeerzegels der ui t 

gift 19241926: 
2 op 5 centavos, donkergri js . (Yver t nr. 452). 
'! op 10 centavos, oranje. (Yver t nr. 454). 

Eerstgenoemde opdruk is in rood, de andere in zwar t aan
gebi acht. 

fARAWAK. 
F 

blaî  
1 ankeerzegels in nevens taande teekening, por t r e t van den 

en rad jah sir Charles W y n e r Brooke: 
1 cent, l i labruin. 
2 cents, groen. 
3 „ zwar t . 
4 „ l i larose. 
5 „ violet. 
6 „ rose. 
S „ bruinrood. 
O „ rood. 
2 „ blauw. 

j 5 „ oranje. 
20 „ rose en olijfgroen. 
'5 „ oranje en bruinviolet . 
;0 „ violet en bruinrood. 
0 „ rood en violet. 
1 dollar, bruin en rood. 
i dollars, violet en roselila. 
5 „ groen en i'ose. 
i „ rood en ul t ramar i jn . 
5 „ bruin en rood. 
O „ oranjegeel en zwar t . 

1 • lOR (Mei 1934). 
.'■>, nvull ingswaarde der koerseerende ser ie : 

' patacas , l ichtbruin. 

T ' N G A  E I L A N D E N . 
t ankeerzegels in de koerseerende teekeningen, meervoudig 

watermerk schildpad: 
>2 penny, geelgroen. ( W a p e n ) . 

2J4 pence, ul t ramar i jn . (Koningin) . 

TRIPOLIS. 
De speciale luchtpostze

gels, aangekondigd in het 
vorige nummer , ui tgegeven 
t e r gelegenheid der oases
wedvlucht , zijn verschenen 
in de waarden : 

50 c , rose. 
75 „ olijfgeel. 

5 | 1 1., bruin. 
10 f 2 „ d.blauw. 
25 I 3 „ violet. 

Expre s se : 
* 2 1. 25, roodoranje. 

4 „ 50 | 1 1., wijnrd. 
Benut werden de teekeningen der 8e j aa rbeurs ser ie , doch 

gedrukt in andere kleuren en voorzien van den zwar ten op
(iiuk „Circuito Delle Oasi / Tripoli / Maggie 1934  XII" . Op 
de beide hoogste waarden is de opdruk in karmijn aangebrach t . 

De oplaag bedraag t 5000 series. 
Zestien vliegers namen aan den wedstrijd deel; de te ver

voeren post werd voorzien van een speciale afs tempel ing. 

U R U G U A Y . 

SÉflB^S»' 
■t^i^ ^ i » « . i . L . . . M * i i " 

Ter her inner ing aan de 
grondves t ing der derde 
republ iek (in 1933!) ver
scheen onders taande se
rie f rankeerzegels vol
gens afbeelding: 

3 c , geelgroen, 
rood. 
ul t ramar i jn , 
bru in en rose, 
geel en grijs, 
donkerviolet en 

blauw, 
donkerolijf en 

grijsblauw, 
ka rm. ep violet. 

7 
12 
17 
20 
36 

50 

1 p., 
De zegels waren slechts gedurende drie weken aan de post

kan toren verkr i jgbaar . 

V E R E E N I G D E S T A T E N VAN NOORDAMERIKA. 
H e t in het Apr i l nummer 

lataaÉÉÉi 

aangekondigde , ,moederdag" 
zegel is verschenen in neven
s taande t eeken ing : 

3 cents , violet. 
H e t is vervaard igd in plaa t 

en in ro t a rydruk . 
H e t zegelbeeld is een copie 

van het beroemde por t r e t van 
de moeder van den schilder 
J a m e s Mc. Neil Wistler . 

Den heer H. Abma te Gr. 
Rapids dank voor toezending. 

Z U I D  A F R I K A . 
Portzegels in het koerseerend type , geretoucheerde cijfers: 

yi penny, groen en zwar t . 
1 „ karmijn en zwar t . 

Het papie r toont het gebruikelijke wate rmerk . 
V. B . 

A R G E N T I N I Ë . 
L' Union Posta le van April j . l . meldt de buiten koers stel l ing 

van onders taande f rankeerwaarden , ingaande 4 dezer (num
mers enz. naa r den Yver t  ca t a logus ) : 

1926. Post jubi leum; nrs . 310318. 
1926. Rivadavia ; nr. 309. 
1928. Vredesser ie ; nrs . 321322. 
1928. Dag van het r a s ; nrs . 323325. 
1930. Revolut ie; nrs . 326350. 
1931. Revolut ie; alle waarden , ook de luchtpostzegels , met 

den opdruk „6 Sept iembre 1931". 
1932. Koeltechnisch congres ; nrs . 351353. 
1933. Sticht ing van La P l a t a ; nrs . 354358. 

BELGIË . 
Van het rouwzegel meldt men ons een kleurnuance : bruin

zwart . Zij is evenwel voor den gewonen verzamelaar van geen 
beteekenis . 

Ik ben bezig met het realiseeren van een schitterende verzameling der EERSTE UITGIFTEN VAN BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS. 111 
Fraaie zichtzendingen van uitgezochte exemplaren tegen eenderde van den catalogusprijs op aanvraag. Referentiën worden verzocht. 

a. B I R D , 6 W e s t H i l l R o a d , I ^ o n d o n , S . W. 18. 
Prijzen in Bnéelsche éeldswaarde beteelcenen een groote extra Korting. (4;o) n 
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i) 

Ir . Van Caspel meldt ons nog : 
Koning Leopold I I I , eere-voorzi t ter der Club Royal Phi la -

télique, heeft goedgevonden, da t het eers te zegel met diens 
beeltenis verschijnen zal bij de opening van de tentoonste l 
ling van „Afstempel ingen gedurende den oorlog". He t zegel 
verschijnt in de waarde 75 centimes, vermeerderd met een 
toes lag van 25 centimes en in een afwijkende kleur . E lke 
en t ree -kaa r t tot de tentoonste l l ing ad 1 f ranc geeft recht op 
aankoop van één zegel. De tentoonste l l ing word t gehouden 
van 15-17 September a.s. De zegels kunnen ook worden be
steld bij den club-secretar is , H. Ougardy, 28 rue Bouvier 
Washer , Brussel . 

De gewone zegels met de beeltenis van den koning zullen 
eers t n a 17 September a.s. verschijnen. 

D U I T S C H L A N D . 
Van de 8 pf. oranje in het 

Hindenburg- type , doch op pa
pier met he t verval len wa te r 
merk wafel, is een in te ressan te 
p laa t fou t ontdekt , welke op 
meerdere vellen 10 maa l voor
komt. 

Zij bes taa t daar in, da t he t verbindingss t reepje bij de D (met 
een pijltje aangegeven op de afbeelding) ontbreekt . 

F R A N K R I J K . 
Verscheidene ve rzamelaa r s hebben er ons opmerkzaam op 

gemaak t , da t de 50 c. van het vredestype in twee ui tvoer ingen 
voorkomt, duidelijk afwijkend van e lkaar en gemakkeli jk te 
onderkennen aan den vorm van de kleine c, die ach te r he t 
cijfer 50 s taa t . 

H e t cliché, d a t voor de postzegelboekjes gebru ik t werd, is 
goed gevormd, en heeft bovenaan een k romme lijn, goed ge
t rokken en aan he t einde een verdikten knobbel. 

Daaren tegen toont het cliché, hetwelk voor de gewone 
vellen diende, een mage re c, en beide ui teinden g a a n bijna 
wa te rpas in den ach te rgrond over. 

(L ' Echo de la Timbrologie van 15 Mei 1934). 
H O N G A R I J E . 
In het Peb rua r i -nummer meldden wij op gezag van goed-

geïnformeerde zijde, da t b innenkort een serie zou verschijnen 
t e r gelegenheid van he t 300-jarig bes taan der hoogeschool te 
Fünfkirchen (Pecs ) . 

He t blijkt thans , da t de univers i te i t van Budapes t de j a r ige 
is. Op deze serie zal he t po r t r e t worden weergegeven van den 
s t ich ter dezer hoogeschool, den p r ins -p r imaa t van Hongari je , 
kard inaa l P a r m a n y . 

IRAK. 
De ui tg i f te van een serie f rankeerzegels m e t he t p o r t r e t 

van den nieuwen vorst , koning Ghazi, is in vergaanden s t a a t 
van voorbereiding. De nieuwe zegels, w a a r v a n de omlijsting 
vrijwel gelijk is aan die me t he t po r t r e t van wijlen koning 
Feisal , zijn binnen afzienbaren tijd te verwachten. 

J A P A N . 
Ingevolge een keizerlijk decreet zal de n a a m van dit land 

voor taan „Nippon" zijn. 
Voor de ve rzamelaa r s b r eng t deze verander ing het on

p re t t i g voorui tzicht mede van wederom nieuwe zegels. 
MEXICO. 
He t 111. Br iefmarken Journa l meldt, da t vanaf 1 December 

j .1 . alle kinderzegels (Pro Infancia) buiten omloop zijn gesteld. 
De verkoop daa rvan werd ges t aak t . 

Hetzelfde blad geeft het verblijdend nieuws, dat voor taan 
bij elke pres identswissel ing nieuwe f rankeerzegels zullen 
verschijnen. 

De rege lmat ige g a n g van zaken is, dat om de zes j a a r een 
nieuw staatshoofd gekozen wordt . Tusschentijds komt deze 
hooge p laa t s ook nog wel eens vacant , als gevolg van de in 
dit land chronisch heerschende revolutie-ziekte. 

N O O R W E G E N . 
Ter gelegenheid van de herdenking van den 250en geboorte

dag van den schryver Lodewijk vrijheer van Holberg zal een 
speciale serie f rankeerzegels verschijnen. 

Holberg, schrijver van talr i jke blijspelen, werd in 1681 te 
Bergen geboren ; hij overleed in 1754. Hij was professoi in 
de Philosophie en welsprekendheid te Kopenhagen (Noorwegen 
vormde destijds met Denemarken een personeele un ie ) , sch'eef 
o.a. de geschiedenis van Denemarken en de Onderaardsche reis 
van Klaas Klim. Hij wordt wel eens de Molière van het 
Noorden genoemd. 

OOSTENRIJK. 
L ' Union Postale van April j .1 . meldt , da t de verkoop-ter lijn 

der Winterhi lfe-zegels verlengd is tot nader ber ichi . 
S A A R G E B I E D . 
De weldadigheidszegels van 1933, u i tgegeven to t leni ing 

van den nood ve roorzaak t door de r a m p te Neunkirchen, zijn 
op 14 M a a r t j .1 . buiten omloop gesteld. 

SYRIË. 
T e r gelegenheid van de u i t roeping der republiek, zal bin .en-

kor t een serie f rankeer - en luchtpostzegels verschijnen, waar
op zijn afgebeeld het par lementsgebouw, de s taatspres id ^nt, 
de wijsgeer Aboulula er Maar i en Salah-Ed-Dine El Ay ubi 
(meer bekend onder den n a a m van Saladijn) . De luchtp )St-
zegels brengen een p a n o r a m a van Bloudan. 

De serie f rankeerzegels omvat de waarden 0,10, 0,20, t 25, 
0,50, 0,75, 1, ly,, 2, 3, 4, 4%, 5, 6, 7'A, 10, 15, 25. 5C en 
100 p ia s t r e s ; de luchtpostzegels 0,50, 1, 2, 3, 5, 10, ]5 . 25, 
50 en 100 p ias t res . 

20.000 series worden u i tgegeven; de verkoop geschiedt lit-
sluitend per complete serie. 

Voor de liefhebbers zij nog vermeld, da t men de zegels r eds 
thans kan bestellen door overmaking, o. a. per postwissel, an 
een bedrag ad 89 fr. 56 c. aan he t adres van den direct ar-
generaa l der P.T.T. te Damas . 

T S J E C H O - S L O W A K I J E . 
Ter her inner ing aan den strijd van het Tsjechische leg en 

in Rusland in 1914, zal een speciale serie verschijnen. 
T U R K I J E . 
In afwacht ing eener definitieve serie luchtpostzegels ZTI len 

eenige f rankeerzegels worden ui tgegeven, voorzien van en 
desbetreffenden opdruk. 

U R U G U A Y . 
Volgens he t jongs te Bullet in Mensuel zijn de volgende üt-

giften buiten koers gesteld. 
a. 441e herdenking van he t ver t rek van Columbus u i t P ' los. 
b. 3e const i tueerende vergader ing . 
c. 7e Pan-Amer ikaansche conferentie. 
Y E M E N . 
Koning Ibn Saud heeft den strijd aangebonden met den 

Imam van Yemen en dezen vers lagen. De teekenen wijzen er 
op, da t de koning groote p lannen koes ter t , w a a r u i t wel e3ns 
het einde zou kunnen voortvloeien van het zelfs tandige Yeinen 
da t a lsdan zal worden ingelijfd bij he t Groot-Arabische lijk, 
da t in de m a a k is. 

Z W I T S E R L A N D . 
Binnenkor t verschijnen nieuwe f rankeerzegels me t land

schappen als afbeelding. De ontwerpen zijn afkomst ig van 
den kuns t enaa r Eugen Jordi in Kehrsa tz bij Bern. 

Zeer waarschijnlijk zullen de waarden en afbeeldingen zijn; 
3 r appen Staublaach, 5 r . P i la tus , 10 r . kas teel Chillon, 15 r. 
Rhone-gletscher , 20 r . Levant ina , 25 r . Via Mala, 30 r . water
val bij Schaffhausen. 

V. B. 

Hebt U reeds Uw inzending 
klaar voor de in September 
te Amsterdam te houden 
Nat. Postzegeltentoonstelling 
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NederlaiKi 
er 

Overzeesche 
Gewesleïi 

NEDERLAND. 
'V.b.c.postzegels. 
liet Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde bericht, dat 

in nen herfst bijzondere postzegels met toeslag zullen worden 
uitp;egeven, ten bate van de verpleging van onvermogende 
tuborculoselijders. 

■\Vij hebben hierover geïnformeerd bij het persbureau der 
P.T.T., dat ons mededeelde, hierover nog geen nadere mede
deelingen te kunnen verstrekken. Zoodra op dit punt een de
finlief besluit wordt genomen, zal dit worden bekend gemaakt. 

Ook in andere bladen vonden wij een kort berichtje over 
de uitgifte van t.b.c.zegels, dat toch wel niet op fantasie 
zal berusten. Wij herinneren ons nog een belofte van den 
voi'gen minister, dat per jaar behalve de kinderzcgels niet 
mcu' dan één serie met toeslag zou worden uitgegeven 

De „Cour"'opdrukken ook los verkrijgbaar! 
Hijkbaar zonder nadere aankondiging blijkt nu de mogelijk

hc'.i te bestaan, om losse exemplaren van de zegels met op
dn;'' voor het Permanente Hof te verkrijgen. 

Vv'ij kregen inzage van een schrijven van het postkantoor 
Dê . Haag, afd. frankeering en aangeteekende stukken (zegel
verhoop) aan iemand, die om 20 exemplaren van de 30 cent 
mol opdruk in de nieuwe tanding had gevraagd, en deze zegels 
ook heeft gekregen. 

■"oor de verzamelaars is deze nieuwe regeling, waarop van 
he' begin af aangedrongen is, een uitkomst. De lastige be
pping vervalt daardoor, dat iemand die één enkele waarde 
no dig heeft (b.v. voor de nieuwe tanding) verplicht zou zijn 
on; weer de geheele serie te koopen. 

,0e zegels in de nieuwe tanding. 
T'en behoeve van de verzamelaars is te Rotterdam de rege

ÜL,' getroffen dat de waarden met de nieuwe tanding 13 K : 12 34 
die nog niet aan de gewone zegelloketten verkrijgbaar zijn, 
aan het philatelistenloket zullen worden verkocht. 

Voor zoover wij weten geldt deze regeling alleen voor Rot
terdam, niet voor de andere kantoren. 

Nieuwe oplaagletters. 
1 cent P, ly, cent K. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
G cent M: R 441, tanding Gl(13i4). 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1 cent P: 205, tanding Gl (13 34). 
l'A cent J: 204, „ G1(13K)
IK cent K: 206, „ G1(13K). 
Weer een nieuw luchtpostzegel? 
Bij de K.L.M, is het plan in studie om een vliegtuig naar 

Curacao te zenden ter gelegenheid van het 300jarig jubileum 
van het Nederlandsch gezag aldaar. Het oorspronkelijk plan 
om dit in Juli te doen heeft men moeten laten varen, de be
doeling is nu om de vlucht in het najaar, waaischijnlijk in 
December, uit te voeren. 

Dit aan het Handelsblad ontleende bericht eindigt met de 
volgende alinea: 

„De K.L.M, hoopt voorts, dat gevolg zal kunnen worden 
gegeven aan haar voorstel, om voor deze vlucht een bij
zonderen postzegel uit te geven." 

Daar hébben we nu een luchtpostzegel voor bijzondere 
vluchten, en nu is dat blijkbaar voor de tocht naar Curacao 
niet mooi genoeg. We hebben bij het hoofdbestuur der P.T.T. 
geïnformeerd en kregen bericht dat hierover voorloopig nog 
geen nadere mededeelingen gedaan kunnen worden. 

Binnenlandsch luchtpostvervoer. 
Met ingang van 15 Mei worden de binnenlandsche vlieg

diensten TwenteSchiphol, EindhovenWaalhaven, Vlissingen
Waalhaven, en van 1 Juni af ook de dienst GroningenSchip
hol, welke diensten aansluiting geven op de vliegtuigen naar 
Londen en Parijs, voor postvervoer gebezigd (gewone en aan
geteekende correspondentie). Het luchtrecht bedraagt zoowel 
voor het binnenland als voor verder Europeesch verkeer 5 cent 
per 20 gram. 

NED.INDIE. 
De weldadigheidszegels voor 1934. 
Van dr. Borel vernamen wij, dat de komende uitgifte der 

weldadigheidszegels zal zijn ten behoeve van den Christelijken 
Militairen Bond voor Oost en WestIndië, die o.a. tehuizen 
voor de militairen exploiteert. 

De nieuwe serie; plaatnummers. 
Nieuwgevonden nummers zijn van de 1 cent L 16 en 

van de 12 J4 cent R 17; de 2 cent is nog niet met beide 
letters bekend. Het voorkomen van twee letters bij de meest
gebruikte waarden komt dus geheel overeen met de gewoonte 
voor de Nederlandsche zegels (1, 2 en 1234 cent, resp. voor 
kranten, drukwerken en brieven). 

Afwijking 2 centopdruk. 
De heer Lorang te Den Haag toonde ons een blok van den 

jongsten opdruk 2 op 30 cent luchtpost, waarbij op een van 
de zegels de drie lijntjes door het rechter cijfer 30 geheel ont
braken, van de beide lijntjes door het woord Cent waren 
slechts sporen te zien. De opdruk op de andere zegels was 
normaal. Het bewuste zegel had op de aanhangende velrand 
het telcijfer 6, dus het midden van het vel; op de achterkant 
waren de ontbrekende streepjes te zien. De afwijking is dus 
door een omgevouwen hoek ontstaan en levert het bewijs, 
dat de vellen van 100 van de 30 cent vóór het overdrukken 
in twee helften zijn gedeeld. 

'oststüWkeiTL 

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

kleurig karton verscheen met een propagandaopdruk voor de 
bestrijding van den Coloradokever in het Pransch en het 
Vlaamsch. Zou dit het begin zijn van een lange reeks, naar 
het Sovjetvoorbeeld ? 

BRAZILIË. 
Door tariefsverlaging zijn de oude briefomslagen van 200 

reis weder in gebruik gekomen, die zich alleen door een don
kerder kleur van het rood van de vorige oplaag onderscheiden. 

De serie prentbriefkaarten, welke in de Februariaflevering 
van dit jaar gemeld werd, is thans door een nieuwe van 
37 stuks gevolgd. De kleur van stempel, tekst (Portugeesch 
en Esperanto), en afbeelding is nu lilabruin. De afbeeldingen 
hebben ditmaal betrekking op andere deelen van het land 
dan Rio de Janeiro, te weten Pernambuco, Paraiba, Rio 
Grande do Sul, Amazonas, Para, Parana, enz. 

DUITSCHLAND. 
Ook de briefkaarten van 5 pf. lichtgroen en van 6 pf. 

olijfgroen verschenen in den nieuwen, in het Aprilnummer 
beschreven vorm. Het karton is roomkleurig. 

Voor de prentbriefkaartenreeks van 1934 zijn te melden 
kaarten van Dillenburg, Frankfurt a/M, Hanau (2 soorten). 
Bad Orb en Bad Soden. Deze dragen het opschrift Lernt 
Deutschland kennen. Daarentegen met den opdruk Besucht das 
schone Schlesien! Breslau (4 verschillende), Glatz, Charlotten
brunn, Bad Flinsberg, Hirschberg, Bad Kudowa, Bad Salz
brunn en Bad Warmbrunn. Eindelijk nog zonder wervingsop
druk: Brabach a/Rhein, Mit dem Elbedampfer in die Säch
sische Schweiz, Göhren, Bad Kreuznach (2 soorten), Schlan
genbad, Bad Wildungen (6 verschillende). 
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Naar aanleiding van den nationalen feestdag (1 Mei) ver
scheen een officieele herinneringsbriefkaart van 6 pf. bruin 
in diepdruk. De stempel toont een groote 6, naar alle zijden 
stralen uitzendende. Aan de kanten Deutsches Reich en 1 Mai 
1934. Aan de vooi'zijde links een symbolische voorstelling, 
bestaande uit arbeiders, 3 schoorstenen en marcheerende 
N.S.B.O. (NationalSozialistische BetriebsOrganisation), een 
en ander met vlaggen versierd. 

FRANKRIJK. 
Voor Marseille werd een nieuw postblad voor het luchtdruk

buizennet uitgegeven van 1.50 fr. rood op lichtgrijs karton. 
Naar aanleiding van de postzegeltentoonstelling te Mül

hausen van 31 Maart tot 2 April werd een privaatbriefomslag 
van 50 c. rood (vredenymf) en een dito briefkaart van 20 c. 
violet (zaaister) uitgegeven. Beide poststukken hebben een 
op de tentoonstelling betrekking hebbenden tekst. De kaart 
heeft bovendien aan de achterzijde nog een prentje in drie 
kleuren, lilarose, blauw en bruin. 

FRANSCHINDOCHINA. 
Te melden zjjn twee luchtpostbriefomslagen van 36 c. rood 

en 66 c. olijfgroen op zeer dun wit papier met een breeden 
blauwen rand. De stempels vertoonen in een rechthoek een 
vliegtuig in de lucht, met Inschriften: Indochine Poste 
Aerienne. Links bovenaan in een blauw vierkantje de aan
duiding: Par avion, met daaronder: de ä 
Aan de binnenzijde zijn eenige malen de woorden Indochine 
Poste Aerienne, wit op violetblauwen ondergrond, te lezen. 
De eerste omslag meet 116:88, de tweede 146:105 mm. 

HONGARIJE. 
Een nieuwe postspaarkaart van 20 f. rood verscheen op wit 

karton. De tekst is groen gedrukt met aan de voorzijde links 
een groot wapen, waaronder de waardeaanduiding en verder 
8 vakjes voor het plakken. Aan de achterzijde een aanduiding 
voor het gebruik in 19 regels en bovendien nog 10 regels 
reclame voor het tijdschrift „Ungarische Mädchen". 

OOSTENRIJK. 
Ik verneem het bestaan van twee privaatpostbladen van 

40 gr. violet (Innsbruck) en 50 gr. blauw (Wörthersee), ge
drukt op verschillend gekleurd karton. 

SAARGEBIED. 
In de opgaaf van verleden maand is een veigissing geslopen. 

De waarde moet zijn 40t40 c. in plaats van 30|30 c. 

SPANJE. 
Een firma had privaatbriefkaarten van 2 c. (blijkbaar een 

vrij groot aantal) en ook eenige van 5 c. besteld. Door een 
vergissing werd de geheele oplaag voor kaarten van 2 c. uit
gevoerd. Na reclame van de zijde der firma werd de fout 
hersteld door den olijfkleurigen stempel (vrouwenkop) van 
2 c. door overdrukken met kleine vierkantjes te annuleeren, 
en door het bijdrukken van een nieuwe waardestempel 5 c. 
in lilabruin. 

ZWITSERLAND. 
Te melden zijn de volgende briefkaarten van de Bundes

bahn: 
Groep A. Algemeene uitgaaf. Tellkop, roomkleurig karton, 

groot formaat, tekst Carte postale enz. in kleine groteske 
letter. 10 rp. violet in twee typen, n.1. met geheel Franschen 
tekst en drukdatum XI 31 en met Italiaanschen tekst en druk 
van II 32. 

Groep E. Voor vrachtgoederen. Cijfer en duif op gladden 
grond, roomkleurig karton, groot formaat. 10 rp. blauwgroen, 
tekst Duitsch, druk IV 29. 

Groep C. Voor IJlgoederen. Als boven voor E, druk VIII 28. 

NED.INDIE. 
Wij danken dr. Weigand voor toezending der volgc ide 

machfnestempels: 
* Bandoeng, * Batavia, * BataviaCentrum, * Soerabaja, 

rechts staande tekst: SELAMATAN TAHOEN BAROK / 
TIONG  HOA / KIRIMLAH KAWAT KAWAT / SELOE
ROEH HINDIABELANDA / HARGA 50 SEN. Vertaald das; 
Gelukkig (inlandsch) nieuwjaar. Gelukkig (chineesch) nie iw
jaar. Zendt telegrammen (door) Geheel NederlandschIn iié. 
Prijs 50 cent. 

" Soerabaja, rechts 3regelig in kastje TELEFONEERDEN 
/ GAAT / VLUGGER. 

* Poerwokerto, handstempel in kastje VERZENDT NIEL W
JAARS / WENSCHEN PER TELEGRAAF' / KIRIML .H 
KAWAT 2 SELAMATAN / TAHOEN BAROE / f 0,50 F HR 
TELEGRAM ! 
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NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Omstreeks 1 Juni werd in de Amsterdamcshe Standai 1
baarfrankeeringsmachine een nieuw datumstempel opgenom n, 
bestaande uit een dubbele ring met Inschrift A M S T E R D J ^ M 
CS. en onderin één ster. (Zooals bekend stond er tot dus\er 
voluit CENTRAAL STATION). 

Francotyp. 
Machine 135 IJL 
Sedert 28 Mei stempelt de N.V. H. Hartog's Fabrieken te 

Oss op voorbeeld van eenige andere firma's thans ook — na 
verkregen machtiging van het hoofdbestuur der P.T.T. — 
zonder afzenderscliché. 

Machine 220 IV. 
Op briefkaarten stempelt de firma Droste te Haarlem 

zonder reclame links van den datumstempel. 
Machine 369 X. 
In de derde machine van de firma Gimborn (waarin de 

cijfers 6 zonder bovenvlag zijn) is thans ook het bekende cliché 
„Titanol" gebruikt. 

Machine 374. 
Deze machine is — zooals reeds verondersteld werd in het 

Maartnummer — inderdaad bij de firma Holtermann & Ten 
Hove te Deventer in gebruik geweest en wel gedurende enkele 
maanden eind 1932 en begin 1933. Tot dusver zijn van deze 
machine slechts 2 afdrukken bekend. 

Machine 391 XIV. 
Van eind April werd een afdruk van deze machine, gebruikt 

door de fa. Lampe te Sneek, bekend, geheel zonder afzenders
en reclameciiché; vermoedelijk een vergissing! 

Machine 416 V. 
De N.V. HoUandia Fabrieken gebruikt sedert kort in haar 

machine weer een nieuw cliché links van den datumstempel; 
in rechthoek een afbeelding van een Amsterdamsch patriciërs
huis, waar overheen geschreven is: Bezoekt onze Verkoop / 
afdeeling Heerengracht 168 / b/d Raadhuisstraat. 
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VERZOEK. 

Aan heeren redactieleden en medewerkers wordt verzocht 
hun [gespecificeerde nota's, wegens voorgeschoten porti over 
hl 1 t erste halfjaar 1934, vóór 27 Juni a.s. te willen inzenden 
ad!! fie administratie. 

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

L. enaerkade 11, te 'sGravenhage. 
I Voor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 
'■ 'an 10—4 uur; bovendien eiken eersten Zaterdag der maand 
• 'an 2—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 

Behalve verzamelingen op post, telegraaf en telefoon
'■ ;ebipd, bevat dit museum talrijke philatelistische schatten. De 

ilaalsruimte laat evenwel niet toe deze in haar geheel ter 
^ lezictitiging te stellen. Daarom wordt telkenmale een ander 

;ebvd geëxposeerd. 
T° itoongesteld zijn thans verschillende voorwerpen, oude 

j ioek"n, oude resolutiën e. d., ook op den buitenlandschen post
{ lieii jt betrekking hebbende. 

\oorts: 
a. de portzegels van Ned.Indië tot 1913; 
b. de portzegels van Curasao tot 1914; 

; e. ^e proeven van de luchtpostzegels van Nederland van 
; .921, 1928 en 1929; 
I d voorstelling van de totstandkoming van een drukplaat 
; oor een der soorten jubileumzegels 1913; 
: e, Ie van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotele

;raiie ten geschenke ontvangen verzameling radioapparaten, 
vaai onder behoort de verzameling uit de nalatenschap van 
len ueer A. Veder te Rotterdam, een der oprichters en vele 
art' 1 voorzitter van genoemde veeeniging. 

Deze verzameling is aangevuld met apparaten uit den radio
 lienvî  van het staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
, Pelc+'onie, om den ontwikkelingsgang van het begin af te 
[ [unnen volgen. 

I PHILATELISTENLOKETTEN. 

'•sfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
lerdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 

^peJdoorn: 2en Zaterdag der maand 2'A—4 uur. 
i.rnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
3ergenopZoora: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
3reda; vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2!4—4 uur. 
Dordiecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
ïindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
ïnschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
joes: 3en Zaterdag der maand 2}4—4 uur. 
sGravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
ïroningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
ïaarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
ïeerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
ïelder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
ïelmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
lengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
sHertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
loorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
jeeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlaastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2J^—4 uur. 
"fijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Roosendaal: 3en Zaterdag der maand 2—3% uur. 
lotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
rilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
iJtrecht: len en 3cn Zaterdag der maand 2—4 uur. 
î enlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
i^lissingen: 3en Zaterdag der maand 2)^—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Mededeeling. 
De secretarissen der aangesloten Vereenigingen worden 

verzocht mij uiterlijk 3 Juli a.s. op te geven het aantal leden 
hunner vereeniging, alsmede de namen en adressen der af

gevaardigden naar de Bondsvergadering, opdat in het Juli

nummer de volledige lijst kan worden gepubliceerd. 
De Ie secretaris, 

W. G. ZWOLLE, 
Noorder Amstellaan 209, Amsterdam, Z. 

* 
KORT VERSLAG van den Belgischen Philatelistendag, ge

houden op Zondag 27 Mei 1934 te Brugge. 
Als officieel vertegenwoordiger had de Bond eerst zijn vice

voorzitter aangewezen, maar daar deze op het laatste oogen
blik helaas door particuliere omstandigheden verhinderd was, 
vertrok ondergeteekende als zoodanig op Zaterdagmiddag via 
Breda naar België. Vanuit Breda gingen verder mede de hee
ren Smeulders, Soutendam en t' Sas. Reeds aan de grens wer
den we verwelkomd door den heer Maurice Schuermans (den 
schrijver van het bekende werk „Philatelie"), een ijverig Ant
werpsch verzamelaar. Op Zondagmorgen 7 uur gingen wij 
met een dertigtal Antwerpenaren via Gent naar Brugge, waar 
om 10 uur de jaarlij ksche vergadering begon. Wij werden har
telijk welkom geheeten door den heer Ruhl, voorzitter van den 
Belgischen Bond, terwijl mij een eereplaats aan de bestuurs
tafel werd ingeruimd. Als officieele personen waren verder 
nog aanwezig de voorzitter van de F.I.P., de heer Maingay, 
met zijn secretaris dr. Goldberg, de secretaris van den 
Pranschen Bond, de heer Berthelot, en de conservator van het 
Belgische postmuseum, de heer De Cock. De vergadering 
werd door ruim 100 leden bijgewoond. Na begroeting door 
den voorzitter van de Brugsche Vereeniging, die haar 50jarig 
bestaan vierde en na begroeting door den voorzitter van den 
Belgischen Bond, las de secretaris eerst de notulen voor der 
in 1933 in Gent gehouden vergadering, waarna de jaarver
slagen van den secretaris en den penningmeester volgden. De 
Belgische medaille van verdienste werd dit jaar uitgereikt 
aan den heer Ch. Boks, als belooning' voor het vele werk, dat 
hij, speciaal'in Antwerpen, voor de Philatelie m het algemeen 
had gedaan. Een nieuwe vereeniging werd als lid aangenomen, 
waarna het Tongerensche voorstel werd behandeld om den 
Yvertcatalogus in twee deelen te doen uitgeven, n.1. ook een 
deel alleen voor Europa. Het bleek, dat men er weinig voor 
voelde. Na mededeelingen over de a.s. wereldtentoonstelling 
in 1935 te Brussel, volgden enkele mededeelingen over een 
tentoonstelling van de invaliden in September a.s. Na de 
gebruikelijke tombola werd de vergadering te ruim 12 uur 
gesloten. 

Hierna bezochten wij de Gothische zaal in het stadhuis, als
mede de zaal der Vierschaar in het paleis van justitie. Tegen 
2 uur begon het Bondsdiner, aan het einde waarvan menig 
hartelijk woord werd gewisseld en waarbij wederom bleek, 
welk een goede vriendschapsbanden er tusschen onze beide 
Bonden zijn gesmeed, 's Avonds gingen we weer met de auto
bus naar Antwerpen terug, om den volgenden morgen vroeg 
weer naar Amsterdam te vertrekken. 

De Ie secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

N i E U W ! ( V e p k p l l g b a a r b l | a l l e H a n d e l a r e n . ) (372) 
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F E D E R A T I O N I N T E R N A T I O N A L E DE P H I L A T E L I E . 
Agenda der j a a rve rgade r ing te Lugano 

op Maandag 25 Jun i te 9 uur v.m. 
1. Begroet ingsrede door den voorzi t ter van den Zwitserschen 

Bond. 
2. Toespraak door den voorzi t ter der F . I. P. 
3. Voorlezing en bekracht ig ing der notulen van het Weener 

congres 1933. 
4. Jaarverslag van den secretarisgeneraal. 
5. Financieel vers lag . 

a. Balans 1933. 
b. Sectie der bijzondere leden. 
c. Begroot ing 1934. 

6. Onze strijd tegen de vervalschingen. 
a. De nieuwe Oostenrijksche wet . 
b. Voorstel to t uitgif te eener brochure in 3 ta len, be

va t tende de t eks t der Grieksche, Hongaarsche en 
Oostenrijksche wetten. 

c. Rappor t over de kwest ie der „inter  fédéra le" exper t ise . 
7. Motie van den Franschen Bond in zake de oplosbare 

kleuren en de zware gom van zekere postzegels . 
7a. De wenschelijkheid voor de uitgif te , ten behoeve van 

beginners , van albums over een afgebakend t i jdperk, 
b.v. de 20e eeuw, vanaf 1914 of vanaf einde 1918. 

8. Vasts te l l ing van den da tum van het congres te Brussel 
in 1935. 

9. Uitbre id ing van het arbeidsveld der F . I. P. 
a. Nog niet aangesloten Europeesche landen. Verslag

van den voorzi t ter . 
b. Overzeesche landen. Voorstel t o t samenwerk ing uit 

de Vereenigde Staten van Amerika ontvangen. Stem
rech t der overzeesche s ta ten . 

10. Reglement der in ternat ionale tentoonstel l ingen. 
a. Bespreking van de voorstellen t e r completeering, ver

va t in het r a p p o r t van de ju ry der „Wipa" . 
b. Voorstel van den Nedei ' landschen Bond in zake de 

wenschelijkheid, in den vervolge plaa t svervangende 
juryleden eveneens aan te stellen. 

11. De toekomst ige tentoonstel l ingen. 
a. „Ost ropa 1935" van Königsberg . 
b. Salon in te rna t ional du t imbre e t c , Brussel 1935. 
c. Pari js 1937. 
d. Praag 1938, aanvrage ter erkenning. 

12. W a t verder t e r tafel zal worden gebracht . 
De secre tar i s generaa l . De voorzi t ter , 

dr. LOUIS GOLDBERG. P. J. MAINGAY. 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secre ta r i s : J . H. A L B R E C H T , Hate r t s cheweg 19, Nijmegen. 

Nieuwe leden. 
'737. D. F . Mook, Serang ( J a v a ) . 
738. H. W. Pr ins , Emmalaan , Pa lembang ( S u m a t r a ) . 
739. W. K. van de Pol, s.f. Redjo Agoeng, Madioen ( J a v a ) . 
740. mevr. J. B. Goosses, p/a N.K.P.M., Lei Gerong, Palem

bang (Sumatra). 
760. P. Th. Elfring, Loge plantsoen 3, Batavia, C. (Java). 

Aanmeldingen. 
P. G. Valk, Zijde 91, Boskoop. (V.L.). 
G. Lukkes, Rembrandtlaan 42, Naarden. 
A. Prins, Elleboogstraat 6, Hilversum. 
L. Glans, p/a N. Jonker, Van Kinsbergenstraat 26 I, Amster

dam, W. 
J. van Wermeskerken, arts, Th. de Bockstraat 27 hs., Am

sterdam, W. 
F. Bloem, Midsland (Terschelling). 
mevr. E. van Rappard, huize Heuvenhoff, Zoelen. (V.L.). 
P. G. Plas, Oud Gondangdia 2, pav., Batavia, C. (Java). 
L. Frantzmann, Ampenan (Lombok). 

Adreswijzigingen. 
984. I. van Nooijen, Irisstraat 104, Den Haag. 
222. H. W. Kristel, Van Ostadelaan 18, Hilversum. 

313. A. Schwarz, Raphaëlplein 19, Amsterdam, Z. 
707. K. R. van der Lee, Van Lidth de Jeudestraat 9, Ut 
858. E. M. Croockewit, 2e Emmastraat 153, Den Haag. 
777. A. O. U. Wilkens, Nieuwenhof, Voorst. 
322. W. L. Davids, Sirandaweg 44, Semarang (Java). 
117. D. A. van der Maarel, Sonderdankstraat 47, Den ' 
573. K. G. Vuijk, N.I.S.Laan 19, Soerabaja (Java). 
320. R. Weissig, Max Havelaarlaan 24, Medan (Sum: 
309. M. J. A. Bakker, Pangkalan Brandan (S.O.K.). 
766. C. J. de Lang Evertsen, ondern. Panataran, Blitar (J 
541. H. A. Bal, p/a B.P.M., Pamekasan (MadoeraJava, 
626. W. F. de Nieuwe, Societeitsweg P 17, Malang (Jav, 
198. W. Laudien, Bad Liebenwerde, Berlinerstrasse 4, Sai 
801. B. C. Akkerman, Soestdijkerstraatweg 221 Zuid. 

hoven. 
793. J. Mebus, Keizersgracht 478, Amsterdam, C. 

Nader adres gevraagd. 
115. J. Engels, Amserdam. 

Nationale Postzegeltentoonstelling. 
De gelegenheid tot het inschrijven in het waarborg 

i.s nog opengesteld. 
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Afdeelingsmededeelingen. 
Amste rdam. De maandelijksche vergader ing werd geh ■udei 

17 Mei. De opkomst was bevredigend en di tmaal werden twe 
nieuwe leden aangenomen, n.l. de beeren Engels en Lef ^ ring 
welke l aa t s t e secre tar i s penningmees ter der Vereenigin' vai 
Pos tzege lverzamelaars te Batav ia is en tijdelijk hier te 'and 
verblijft. De voorz i t te r brach t onder de aandach t het feit 
dat verschillende vereenigingen op postzegelgebied in 'iezei 
tijd h a a r 50jarig bes taan viei'en en hield o. a. een kor'i 
schouwing over het weder op den voorgrond t reden var. he 
verzamelen van z.g. „t imbres de 2me choix". 

De heer Van Essen liet zijn schi t terende collectie Ka.ip i 
Goede Hoop bewonderen en knoopte hieraan belangwek>.endi 
inl ichtingen en beschouwingen vast . In de Junivergadorini 
zal de heer Van der Meij het vierde en l aa t s t e deel "ijne 
Europaverzamel ing la ten bezichtigen. In t roduct ies vo'. 
bijeenkomsten zijn verkr i jgbaar bij den secre tar is W. 
H ä r t u n g , Joh. Verhu l s t s t r aa t 175, Amste rdam, Z. 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
I e Secret . : J . C. G. VAN D E N BERG, Hor tens i a s t r . 25, Breda 

KORT VERSLAG van de vergader ing , gehouden op Maandai 
28 Mei 1934, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal vandi 
„Beurs van Breda" , te Breda. 

De 36 aanwezige leden worden door den voorzi t ter , der hee 
Cramerus , welkom geheeten. De notulen van de vorige ver 
gader ing worden goedgekeurd en de 3 candidaatlede,i 
lid aangenomen, w a a r n a besloten wordt den heer Huisman 
lid te royeeren, daa r deze weiger t zijn contr ibut ie te voldoen 
Van den heer Van Peursem is een mededeeling ingekomen 
dat t e r gelegenheid van het feit, da t het op 10 Jul i a.s. 350 jaa 
geleden is, dat pr ins Willem van Oranje te Delft werd ver 
moord, door hem een geschrif t je zal worden ui tgegeven, waar 
van de prijs 30 cent zal bedragen. 

Van den heer Hanse lmann te Davos is een schrijven in 
gekomen over een zegel Ned.Indië nr. 5a (Mebus) , hem 
leverd door den handelaar Pier re Vos, dat volgens dezen wél 
doch volgens den Bondskeur ingsdienst niet echt is. Besloten 
wordt deze zaak t e r afhandel ing aan den Bondskeuringsdienst 
voor te leggen. 

Medegedeeld wordt , dat het boek „La Phi la te l ie" in tweedei 
druk zal verschijnen ook in de Nederlandsche taa l . Voor ledei 
van „Phi la té l i sme" is het t hans verkr i jgbaar tegen dèn buiten 
gewoon lagen prijs van 5 fr. 

De heer Soutendam breng t vervolgens vers lag uit van het 
Belgisch Congres te Brugge , waarheen hij met de beeren t' Sai 
en Smeulders j . l . Zondag geweest is. De heer Boks, de symî  
pa th ieke voorzi t te r van „Phi la té l i sme", t e Antwerpen, heeft 
daa r ontvangen de médaille de méri te philatélique de Belgique 
met welke onderscheiding de voorzi t ter hem gelukwenscht 
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Xa een half uurtje pauze volgt de verloting. In dank zijn 
d.Mi-voor zegels ontvangen van de heeren Jordens, Martens, 
Reii-. (Barcelona) en Schuermans. Na rondvraag wordt de ver-
ga(tering daarop door den voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
1 1 (-). R. A. M. E. Gommers, Prinses Julianastraat 2, Gin-

neken. (II). 
, . (S.E.NK.). J. W. G. Cornet, Van Nagellstraat 8, Zwolle. 

(IV). 
1 U (E,). A. Martens, Oranjestraat 62, Antwerpen. 

Bedankt als lid. 
. P. H. van Mens, Eindhoven. (VI). 

Geroyeerd als lid. 
32. G. J. M. Huisman, Breda. (I). 

Candidaat-leden. 
J. A. K. Aldenhoven, rijksboekhouder b. d., Tennisstraat 62, 

Bieda. (Voorgedragen door L. C. A. Smeulders, te Breda). 
A. B. Bijnen, arts, Catharinastraat 16, Breda. 
G. Cools, R. K. priester, Klein-IJpelaar B 8, Ginneken. 

(Beiden voorgedragen door dr. E. M. Gommers, te Gin-
neken). 

Adreswij zigingen. 
27.'i. J. A. L. Arts, thans Leidscheweg 147, Voorschoten. (V). 

S. Breukel, thans Huize „Avondrust", Gorssel (Gld.). 
(IV). 
A. Griffioen, thans Van Duijvevoordestraat 36, Ginne-
ken. (II). 

441 J. J. A. Harbrink Numan, thans Albrecht Thaerlaan 6, 
Tuindorp Maartensdijk, Post Utrecht. (IV). 

he 29? A. M. Th. Lindner, thans Nieuwe Haagdijk 23, Breda. (I). 
11. A. Michielsen, thans p/a fam. K. Beekman, Jufferman-

) d straat 2, Oegstgeest. (V). 
.-ni 310. J. Molenaar, thans Resedastraat 4, Breda. (II). 
»ijl 38 .̂ J. Pieterse, thans Van Slingelandtstraat 20 B, 's-Gra-
JM venhage. (V). 
dl ''l. P. Raijmakers, thans Stratumschedijk 42, Eindhoven. 
G (VI). 

01. P. Voss, thans Laan van Nieuw Oosteinde 277, Voor
burg (Z.-H.). (V). 

23".. (Z). dr. M. J. van de Wal, thans Haagweg 289, Loos
duinen. (Van II naar V). 

edsl '^'^- W. van Welij, thans Burg. Passtoorsstraat 27, Ginneken. 
(Van III naar II). 

, 50. J. M. Meijs, thans Groen van Prinstererstraat 16, Arn-
a»l hem. (VI). 
'" ' 27. J. van der Schoot, thans Kinderhuisvest 1 rood, Haar

lem. (V). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 25 Juni 1934, des avonds te 
8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda 
(ingang St. Janstraat). 

Clubbijeenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 

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

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

dei 
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VERSLAG van de algemeene vergadering van Zaterdag 26 
Mei 1934, in „Krasnapolsky", te Amsterdam. 

De voorzitter opent de vergadering met de mededeeling, 
dat de 2e secretaris bericht heeft gezonden verhinderd te zijn 
deze bijeenkomst te bezoeken. Aanwezig zijn 31 leden. 

Bij ballotage wordt de heer J. B. Wempe tot lid onzer Ver-
eeniging aangenomen. Onder de ingekomen stukken is een 
voorstel van den heer Verheusele, om t. z. t. eens een feest-
vergadering te houden, waarbij ook de dames der leden tegen
woordig zijn. De voorzitter acht daarvoor de jaarvergadering 
m November het meest geschikt en brengt het plan in be

spreking. Daar vele leden er hun instemming mee betuigen, 
zal het voorstel op een volgende bijeenkomst nader besproken 
worden; dan kunnen de leden er nu al eens hun gedachten 
over laten gaan. 

Na een half uur pauze heeft een veiling van 38 kavels 
plaats, waarvan meer dan de helft opgehouden worden, omdat 
de limieten te hoog gesteld w.iren. Tot slot heeft er een al
gemeene verloting plaats. De volgende 25 nummers waren zoo 
gelukkig een prijs te winnen: 158, 304, 2, 243, 164, 148, 283, 
138, 25, 287, 101, 258, 249, 152, 305, 224, 262, 162, 167, 149, 
356, 184, 194, 70 en 3. 

Te half elf wordt de vergadering gesloten. J. A. K. 
Aangenomen als lid. 

J. B. Wempe, Stadhouderskade 55, Amsterdam, Z. 
Adresveranderingen. 

E. J. Enschedé, Hagelingerweg 145, Santpoort. 
M. van Rossum, Lumeijstraat 25 I, Amsterdam, W. 
G. J. Slootjes, Paramaribostraat 36 II, Amsterdam, W. 
C. Deenik, Adr. van Ostadelaan 46, Utrecht, 
dr. K. van Eijbergen, Achtergracht 23, Amsterdam, C. 
P. C. Hooijkaas, Nassaukade 141 I, Amsterdam, W. 

Nummeropgave. 
104. L. van Horssen, Den Haag. 

40. H. J. Loman, Amsterdam. 
39. J. E. Avis, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 23 Juni 1934, des avonds 

te 8 uur, in café „Parkzicht", Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 30 Juni 1934, des avonds 

te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Amsterdam. 

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

VERSLAG van de vergadering op Dinsdag 29 Mei 1934, des 
avonds te 8 uur, in Hotel de 1' Europe, Vreeburg, Utrecht. 

Vóór den aanvang der vergadeiing richt de voorzitter een 
woord van dank tot de directie van Hotel de 1' Europe, ver
tegenwoordigd door den persoon van den heer Boersma, voor 
het vele, dat deze heer heeft bijgedragen tot het welslagen 
van den avond op 24 April j.1. De notulen worden voorgelezen 
en goedgekeurd. Het welslagen van den avond van 24 April j.1. 
is in de eerste plaats te danken aan de leden zelf, die met 
hun dames in groeten getale waren opgekomen; voorts aan 
de werkdadige medewerking der heeren Moesman, Evers, 
Raatgever, Kaub en dr. Van Gittert. Het bedrag, voor dezen 
feestavond uitgetrokken, moest met ƒ 6 worden overschreden, 
daar voor een strijkje, kostende ƒ 10, niet minder dan ƒ 6 
gemeentelijke belasting moest worden betaald. De penning
meester is desondanks optimistisch gestemd. Het secretariaat 
is gedurende de laatste jaren aanmerkelijk zuiniger beheerd 
dan vorige jaren. Van dr. Suskop circuleert een Kamper nood-
portzegel, hetwelk uiterst schaarsch is; van den heer Raat
gever een voetbalpostzegel Italië; van den heer Van Doorn 
een jubileumzegel van jubileerende Hongaarsche postzegel-
vereenigingen in den trant van de Liszt-zegels; van den voor
zitter de koning Albert rouwzegels van Congo en Ruanda-
Urundu, hem geschonken door den heer Schuermans uit Ant
werpen. Dankbetuigingen zijn binnengekomen van H. K. H. 
Prinses Juliana, voor het telegram. Haar toegezonden op 
24 April j.1., en van de familie Sluijp, voor de deelneming, 
betuigd bij het overlijden van den heer H. J. P. Sluijp. Bij 
het bestuur zijn knoopjes en dasspeldjes verkrijgbaar met 
het internationale philatelisteninsigne. De voorzitter wekt de 
leden nogmaals op tot deelneming en bezoek aan de Nationale 
Postzegeltentoonstelling te Amsterdam. Tevens doet de voor
zitter een beroep op de leden tot schenking van zegels voor 
de algemeene groote verloting. De vergadering besluit, dat de 
U. Ph. V. eenige aandeelen zal nemen in het waarborgfonds 
der Nationale Tentoonstelling te Amsterdam. De voorzitter 
brengt aan de vergadering verslag uit betreffende zijn onder
zoekingen inzake verbod van betaling der frankeering bij 
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abonnement met zegels, omtrent het waardeloos maken van 
zegels met anilinepotlood door facteurs en omtrent de han
delwijzen van den handelaar E. Namens het Bondsinformatie
bureau verzoekt hij den heer H. N, diens ervaringen, opgedaan 
met den heer E., rechtstreeks en omstandig aan dit bureau 
kenbaar te maken. De heer Deenik wijst op valsche Belgische 
krantenzegels, welke hij van den heer E. ontving en die later 
door dezen handelaar zelf nader als valsch werden geken
merkt. De voorzitter doet een dringend beroep op de leden 
om boekwerken uit de bibliotheek niet langer dan 14 dagen 
in hun bezit te houden. Het bestuur is wars van boetesysteem; 
men wordt in ons vrije land al genoeg gemaszregelt! De leden 
zouden zelf oorzaak zijn, als het bestuur tot boetemaatregelen 
moest overgaan. De voorzitter geeft aan de vergadering een 
kort overzicht over het tot stand komen der Costerus en 
Wallermedailles, De vergadering besluit twee personen aan 
het Bondsbcstuur voor te dragen voor toekenning van de 
Wallermedaille. De voorzitter wijst op de eigenaardigheid, 
dat de beelden op de jubileumzegels van Curagao weinig of 
geen verband houden met de verovering van dit eiland door 
de Nederlanders 29 Juli  21 Augustus 1634. De voorzitter 
zal een causerie over dit onderwerp houden op de eerstvol
gende ledenvergadering. Blijkens inlichtingen, welke den voor
zitter werden gegeven, heeft de regeering het advies der des
kundigen betreffende de beelden op deze zegels niet gevolgd, 
doch die beelden gekozen, welke op de zegels „het best vol
deden"! De heer Kaub richt tot den voorzitter een woord van 
dank voor hetgeen deze heeft gedaan, om den avond van 
24 April te doen slagen. De voorzitter dankt den heer Kaub 
voor diens woorden en endosseert diens compliment op het 
bestuur en de leden. De schitterende verzameling Rusland van 
den heer Raatgever, waarmede deze uitkomt op de a.s. Natio
nale Tentoonstelling, oogstte algemeen lof en bewondering, 
zoowel wat inhoud als opzet betreft. Voor den landenwedstrijd 
Beieren waren 3 inzendingen ontvangen, welke gewaardeerd 
werden in de volgorde: Spruit, Burgersdijk, Kaub. De veiling 
had een zeer aangenaam verloop, waarop de verloting volgde. 
Bij de rondvraag bleek geen der leden iets aan de orde te 
willen stellen. De voorzitter sloot omstreeks 10 uur de ver

ering. H. V. R. 

Bekendmaking. 
Eiken Donderdagavond van 7—9 uur bestaat bij den heer 

J. G. Raatgever, Sternstraat 1, Utrecht, gelegenheid tot het 
bezichtigen en meenemen van boekjes. 

Adreswijzigingen. 
B. Vies wordt Avenue Henri Dietrich 29, Brussel. 
J. A. Voorthuis wordt De Javasche Bank, Malang (Java). 
W. H. Hoefsmit sr. wordt Maarten Harpertsz. Trompstraat 

35 I, Amsterdam, 
dr. W. J. van Overbeek de Meijer wordt Stadhouderslaan 19, 

Utrecht. 
J. J. A. Harbrink Numan wordt Albrecht Taerlaan 6, Tuindorp 

Maartensdijk (post Utrecht). 
F. K. Reparon wordt Naaijerstraat 4, Gouda. 
A. van der Flier wordt Cathrijnesingel 71bis, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 19 Juni 1934, des avonds 

te 8 uur, in restaurant Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 26 Juni 1934, des avonds te 

8 uur, in Hotel de 1' Europe, Vreeburg, Utrecht. 
Agenda: 1. Notulen — 2. Ingekomen stukken. — 3. Causerie 

door den heer W. G. de Bas over: De jubileumzegels Curasao 
1934 en de verovering van dit eiland door de Nederlanders 
in 1634. — 4. Landenwedstrijd Kerkelijke Staat. — 5. Ten
toonstelling Afrikaansche staten van den heer Van Gittert. — 
6. Verkiezing afgevaardigden voor de Bondsvergadering. — 
7. Veiling. — 8. Verloting. — 9. Rondvraag en sluiting. 
P^T" Laat deze laatste vergadering in dit vereenigingsjaar 
niet de minst bezochte zijn! 

♦ Philatelisten, wekt Uw ongeorganiseerde kennissen

verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dond« rdaj 
24 Mei 1934, in café „The Corner", te 'sGravenhagc. 

Aantal aanwezige leden 31. Na opening door den vooriittet 
die eenige woorden van bijzondere verwelkoming tot den 
van heden avond, den heer Hulshoff, richt, worden de ni tulen 
voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Hierna wordt ovei. 
gegaan tot stemmmg over de 4 candidaatleden, die mot 
gemeene stemmen blijken te zijn aangenomen. 

Na afdoening van eenige huishoudelijke punten, waar'/ij 
uitvoering ervan aan het bestuur wordt opgedragen, deolt 
voorzitter mede, dat de agenda van de volgende vergadî ring 
punten zal bevatten, welke gebruikelijk op onze voorjaa^ïvet' 
gadering worden behandeld. Inzake het rondzendverkee], 
weer regelmatig en met vernieuwe kracht functionneert, b e 
de voorzitter den deelnemers onder het oog, dat, mocht' ri 
op of aanmerkingen zijn over kleinigheden, die te verh 4peii 
zijn, men zich even telefonisch met den heer E. K. Boisscvain, 
telefoon 716104, Den Haag, in verbinding gelieve te stell,'n. 

Bij mededeelingen wordt, op verzoek, den'aanwezigen erop 
gewezen, op eventueele deelname, ook voor kleinere inzei ders 
aan de te houden Nationale Postzegeltentoonstelling te Am
sterdam. 

Na rondvraag en gebruikelijke verloting sloot de voor/ ittei 
de vergadering. 

Nieuwe leden. 
E. Marcar, Groot Hertoginnelaan 97, Den Haag. 
J. L. Deumens, Hasseltschestraat 41, Scheveningen. 
H. A. Hulshoff, Leuvenschestraat 44, Scheveningen. 
G. W. Schut, Ten Hovestraat 85, Den Haag. 

Geroyeerd. 
W. R. C. Starink, vroeger Sweelinkplein 61, thans Groot Jer

toginnelaan 150, Den Haag. 
Adresveranderingen. 

dr. H. W. Borel, Lembang bij Bandoeng (Java). 
N. L. J. Muller, Santhorstlaan 7, Wassenaar. 
A. de Stoppelaar, Van Montfoortlaan 5, Den Haag. 
P. J. W. C. L. van Waasbergen, Burg. Le Fèvre de Mont; >ny

plein 3, Hillegersberg. 
G. C. E. Köffler, Stadhoudersplein 146, Den Haag. 
A, Kruissink, Crabethstraat 20, Gouda, 
mr. G. W. J. Jonker, Amaliastraat 6, Den Haag. 
dr. P. Plantinga, Spoorstraat 32, Nijmegen. 
H. Scheurleer, Sparrenlaan 38 H, Doorn (U.). 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 28 Juni 1934, in café „The 

Corner", des avonds te 8K uur. 
Opening. Notulen. Mededeelingen. Ingekomen stukken. Be

handeling der diverse jaarverslagen. Ballotage nieuwe leden 
Veiling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 23 Mei 
1934, in „Het Zuid", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 53 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent de vergadering met een specialen groet aan drie can
didaatleden en een introducé. Door den heer Verhoeff zijn 
meerdere falsificaten geschonken, door den heer Van der 
Rest zegels voor de verloting en 2 jaargangen van The Ame
rican Philatelist. In het raampje zijn ter rondgang aanwezig 
meerdere falsificaten, o.a. 2 uit „Bateken" (zie Maandblad 
van Mei 1934). Behalve het „Postzegelblad voor Indië" zijn 
er nog 10 andere tijdschriften van de bibliotheek aanwezig. 

De notulen der voorgaande vergadering worden goedge
keurd. De ledenverkiezing levert 44 stemmen voor, 5 blanco. 
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De aanwezige pasgekozen leden worden door den voorzitter 
geïnstalleerd. 

Bij de verloting krijgt de heer Budde den len prijs; de voor
zitter trekt den 2en prijs, dien hij weder laat verloten. 

Ter sprake komen de invoerrechten op alle gebruikte zegels, 
die ons land binnenkomen. Sinds 1 Januari moet daarvan 5 % 
betaald worden, ook bij ruil- of zichtzending. Als men vanuit 
Nederland een zichtzending naar het buitenland stuurt, kan 
men eerst naar de inspectie van het ressort gaan en daar 
laten zien wat men verzendt. Men krijgt daarvan dan een 
bewijs, dat later noodig is om bij terugkomst van de zending 
geen 5 % te moeten betalen. 

Op eenige vragen dienaangaande geeft de voorzitter een 
gemakkelijk hulpmiddel aan, om staaldruk van boekdruk en 
litho te onderscheiden. Men neme een stukje zilverpapier en 
les;ge dit op den zegel. Bij wrijving over het zilverpapier ont
staat bij staaldruk een beeld van den zegel; in het andere 
gtval niet. De heer Eckhart merkt op, dat men dan moet op
passen dit zilverpapier niet warm te maken (b.v. met een 
warme hand), daar anders oxydatie op het papier komt en 
hpt zegel beschadigd wordt. 

De veiling heeft een gewoon verloop. Bij de rondvraag 
spreekt de heer Michon over den prijs van den Yvert-catalogus 
e-, de heer Van Leijden over jeugdleden. De voorzitter dankt 
v^or de opkomst en sluit het officieele gedeelte der verga-
cK ring. waarna er nog gelegenheid is tot ruil. J. N. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
170. C. van Rij, Wilhelmina van Pruissenstraat 6b, Den Haag. 
393. mevr. W. Vos-Stuivenberg, Obrechtstraat 330, Den Haag. 
5.'"^. J. R. Prent jr.. Sneeuwklokjesstraat 18, Den Haag. 
5i9. A. B. C. Bonset, Tomatenstraat 214, Den Haag. 
6.11. W. F. Varenkamp, Lijsterbesplein 19, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
(\. H. Plant, Postkantoor, De Bilt. (Eigen aangifte). 
IL A. van Tilburg, rijwiel- en motorhandelaar, Javastraat 67, 

Den Haag. (Eigen aangifte). 
J. A. van der Waal, Thijmstraat 65, Nijmegen. (Voorgesteld 

door Spierenburg en Castelijn). 
H. van Trlerum, Schedeldoekshaven 60, 64, 64a, Den Haag. 

(Voorgesteld door Stolk en Van Dijk). 
mr. N. Sperling, Groen van Prinstererlaan 11, Voorburg. 

(Voorgesteld door G. Dalen Gilhuijs). 
P. de Munnik, Goudenregenstraat 137, Den Haag. (Voorgesteld 

door E. Gemund). 
Adresveranderingen. 

D. 410. A. B. van Pelt, Patersweg 27 zw., Dordrecht. 
112. A. Brandt, Sumatraweg 26a, Batavia. 
198. C. L. van Osch, Wipstrikkerallée 132, Zwolle. 
•554. P. Roodhuijzen, Burchtplein 12, Wassenaar. 
528. A. Aeckerlin, Korte Scheidingsweg 29, Dordrecht. 
493. A. L C. Sjouken, Van Merlenstraat 36, Den Haag. 
485. P. J. Clarijce, Den Haag ? 
A. P. Meeter, Van Deventerlaan 18, Voorburg ? 
D. 386. J. W. 't Hart, Tollensstraat 32 rood, Dordrecht. 
D. 410. A. B. van Pelt, Patersweg 27 zw., Dordrecht. 
D. 147. P. de Lange, Nolensstraat 68b, Rotterdam. 

Bedankt. 
285. R. W. H. Pitlo, nu Hilversum. 
D. 415. A. W. Kloos, Dordrecht. 

Afgevoerd van de ledenlijst. 
325. G. J. Scheepmaker, Buitenzorg. 
510. mevr. I. Köllner, Buitenzorg. 

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

op Woensdag 28 Juni 1934 (steeds den 4en Woensdag der 
maand), in het Zuid-Hollandsche Koffiehuis, Groenmarkt, Den 
Haag. 

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

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

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

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

Vergadering af deeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerlck), den 2en Maandag der 
maand: 7M uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 30 Mei 
1934, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 16 leden. Om half negen opent de voorzitter de 
vergadering, waarna voorlezing en goedkeuring van de no
tulen volgde. O.m. waren na te noemen stukken ingekomen, 
t. w. een schrijven van den directeur van het postkantoor al
hier, waarin wordt medegedeeld, dat thans — naar aanleiding 
van ons schrijven — alle nieuw uitgekomen zegels van de 
koloniën aan het philatelistenloket verkrijgbaar zijn. Verder 
de ontwerp-statuten van de „Waller-medaille", welke voor 
kennisgeving worden aangenomen. 

Hierna spreekt de voorzitter eenige woorden ter nagedach
tenis van wijlen ons lid O. C. Hempel, en wordt hij, terwijl de 
aanwezigen zich verheffen, eenige oogenblikken in stilte 
herdacht. Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat ons oud-lid, 
de heer P. J. Steensma, te kennen heeft gegeven, dat hij 
gaarne in het bezit van het jubileumboek zou zijn. Naar aan
leiding hiervan doet de voorzitter het voorstel, om den heer 
Steensma, die voor onze Vereeniging in alle opzichten een 
ijverig lid is geweest, een jubileumboek ter hand te stellen. 
Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. Als 
afgevaardigden voor de a.s. Bondsvergadering worden aan
gewezen de beeren dr. H. C. Valkema Blouw, C. R. Feddema, 
B. H. J. Lap en G. J. van de Sandt. 

Hierna volgde de gewone maandelij ksche verloting onder de 
aanwezigen, waarna de voorzitter de vergadering sloot. C. R. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 27 Juni 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, O verveen. 

VERSLAG der vergadering van Vrijdag 25 Mei 1934, te 
Haarlem. 

Nadat de notulen der vorige vergadering zijn goedgekeurd 
en de ingekomen stukken zijn bekend gemaakt, vestigt de 
bibliothecaris ale waarnemend voorzitter (de voorzitter was 
evenals de commissaris van toezicht verhinderd aanwezig' te 
zijn) de aandacht op het waarborgfonds der Nederlandsche 
Vereeniging (zie bijlage Maandbblad December 1933), naar 
aanleiding waarvan na kort debat besloten wordt daarin deel 
te nemen voor drie aandeelen. Een bestuursvoorstel inzake de 
te benoemen afgevaardigden ontlokt eenige discussie; een 
schriftelijke, vrije stemming is daarvan het gevolg. Als ver
tegenwoordigers onzer Vereeniging worden gekozen de beeren 
De Jong, Rol en Weijenbergh, welk drietal evenals verleden 
jaar hun benoeming aanvaardt. Voor de algemeene verloting 
zijn 15 prijzen ter tafel; de niet ter vergadering uitgedeelde 
prijzen zullen door het secretariaat aan de gelukkigen worden 
toegezonden. 

Met de veiling van ongeveer 30 kavelingen wordt plm. twee
derde gedeelte opgehouden, terwijl voor het overige slechts 
een vrij laag bedrag wordt besteed. 

Te ruim half elf sluit de waarnemend voorzitter met een 
opwekking voor de tentoonstelling in September a.s. deze door 
27 leden bezochte laatste samenkomst van het seizoen 
1933-1934, waarna meerdere leden nog een goed halfuur te
zamen blijven in „ons" vergaderlokaal. H. W. 

Voorgesteld als lid. 
C. de Graaff, Schreveliusstraat 30, Haarlem. (Voorgesteld 

door H. Th. Misset). 
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Bedankt als lid. 
116. dr. Ch. Lips te Raamsdonksveer . 

Adreswijzigingen. 
178. E. Th. Schilpzand, thans Zwar teweg 49, Bennebroek. 
146. G. Stegwee, thans Orionweg 28, Haar lem. 
215. G. H. Proper , t hans Schotersingel 127, Haar l em. 
104. ir. Ch. F ischman, t h a n s N a s s a u s t r a a t 6, Haa r l em. 

26. J . van der Schoot, t hans Kinderhuisvest 1 rood, Haar l em. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 28 Mei 
1934 in restaurant „Suisse", te Groningen. 

De voorzitter opent te ongeveer kwart voor 9 uur deze door 
24 leden bezochte vergadering. Een speciaal woord van wel
kom wordt gericht tot den heer Van Langen, die na een lang-
dui-ige ziekte weer aanwezig is en tot den heer Nijhuis, die 
uit Leeuwarden is overgekomen. De notulen van de vorige 
vergadering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 
Verschillende ingekomen stukken worden behandeld. Vervol
gens volgt een verloting van meerdere fraaie zegels; onderwijl 
worden de laatste nieuwtjes uitgei'eikt. Er wordt dan eenige 
oogenblikken gepauzeerd, waarna de heer Kielman een cau
serie houdt over de zegels van Italië. Eerst wordt een kort 
historisch overzicht gegeven en worden daarna de zegels van 
verschillende staten en die van het koninkrijk Italië behandeld. 
De inleider, die zijn vrijwel volledige verzameling (alleen voor 
den Kerkelij ken Staat aangevuld met die van den heer On
gering) heeft meegebracht, oogst na het beëindigen van zijn 
lezing een hartelijk applaus. Namens de vergadering spreekt 
de tweede voorzitter, de heer Cleij, eenige woorden van dank. 
Er worden nog eenige bestuursmededeelingen gedaan, waar
na sluiting. A. C. S. 

Mededeeling. 
De bibliothecaris verzoekt dringend de portefeuilles op tijd 

door te zenden. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 25 Juni 1934, des avonds te 

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 18 Mei 
1934, in de bovenzaal van Taverne Rutten, Vrijthof, 
Maastricht. 

Aanwezig 16 leden. De voorzitter opent de vergadering, 
waarna de notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. De 
heer Theelen, die weer naar Indië gaat vertrekken en ruim 
een half jaar commissaris van de rondzending, tevens penning
meester, is geweest, wordt door den voorzitter hartelijk be
dankt voor het zeer accurate werk, dat hij gedurende dien 
tijd belangloos voor de Vereeniging heeft verricht. In de 
plaats van den heer Theelen zal voortaan mejuffrouw Haus
sen, die daartoe bereid is gevonden, deze functie waarnemen. 
Mejuffrouw Maussen wordt voor deze bereidwilligheid zeer 
vriendelijk bedankt en door den voorzitter geïnstalleerd. 

Vervolgens wordt de heer Smeets te Valkenburg met alge-
meene stemmen tot lid aangenomen. Hierna worden de inge
komen stukken afgehandeld, n.1. de statuten van het kapittel 
voor de Costerus-medaille, de ontwerp-statuten voor de Waller-
medaille en een schrijven van den heer L. van Essen, voor 
zitter der Nederlandsche Vereeniging, te Hilversum, betref
fende propaganda voor de aanstaande te houden Nationale 
Postzegeltentoonstelling te Amsterdam. Ten slotte wordt de 
gratis-verloting gehouden en duurt de gezelligheid nog ge-
ruimen tijd voort. J. H. 

Mededeeling. 
In verband met het vertrek van den heer Theelen naar 

Indië moeten de rondzendboekjes worden ingezonden lan 
mejuffrouw Maussen, Nieuwstraat 22, Maastricht. 

Nieuw lid. 
81. H. Smests, Villa Nerum, Oud-Valkenburgerweg, Vall en-

burg. 
Bedankt. 

114. J. Verstappen, Bouillonstraat 14, Maastricht. 
Volgende bijeenkomsten. 

Vergadering op Maandag 18 Juni 1934. 
^ i ^ In de maanden Juli en Augustus geen bijeenkomsten. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 25 
Mei 1934, in de zaal van den heer Van Weelde, Den Hel.ier. 

Te ruim half negen opent de voorzitter, de 'heer M. Qu nt, 
met een kort woord van welkom de vergadering. In het oij-
zonder wordt welkom geheeten de heer Stoeke, voor het e-rst 
ter vergadering aanwezig. Candidaatleden zijn de beeren L. J. 
Stoeke en A. C. Dros. Nadat de heer Stoeke zich een oo '̂en-
blik verwijderd heeft, wordt over deze beeren ballotage <=;e-
houden; zij worden met algemeene stemmen als lid toegelaten. 

Voorgelezen wordt een schrijven van de verzekeringmaat-
schappij, welke aan onze bezwaren tegemoet komt; event< ns 
wordt voorgelezen het antwoord van het bestuur, waarop ; og 
bericht is binnengekomen. 

De heer Polling doet vervolgens eenige mededeelingen 'm-
trent den Duitschen handelaar E. Van de rondvraag W(.''dt 
door den heer Meijer gebruik gemaakt door te vragen naar 
den stand van het referendum. Enkele Indische leden hebben 
reeds hun biljet ingeleverd. Voor den definitieven uitslag zal 
worden gewacht tot de volgende vergadering. 

De heer Alderliefste doet mededeeling van zijn bevindinf;en, 
opgedaan bij het verzenden van een prentbriefkaart per lucht
post, welke mededeeling nogal den lachlust opwekt. De heer 
Walter vraagt, of het niet mogelijk is, om aan het philattlis
tenloket ook de gewone zegels verkrijgbaar te doen steilen, 
daar een verzamelaar, wanneer hij bijzondere gedeelten van 
een vel wenscht te krijgen, afhangt van de welwillendheid van 
den ambtenaar aan het zegelloket. Medegedeeld wordt dat dit 
niet zoo gemakkelijk zal gaan voor de gewone zegels; wel 
zal het gevraagd worden voor de bijzondere zegels. 

De heer Alderliefste merkt op, dat de brieven uit Indië, 
vooral die uit Soerabaja, zoo verschrikkelijk slecht gestempeld 
worden en vraagt of het niet mogelijk is daarin verandering 
te brengen. Een verzoek in dien geest zal tot den Bond ge
richt worden. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt het officieele gedeelte 
gesloten en wordt de avond verder gezellig doorgebracht. 

J. G. J. P. 
Bedankt. 

G. J. Verwijnen. 
B. Kortleve. 

Nieuwe leden. 
L. J. Stoeke, Van Leeuwenhoekstraat 16, Den Helder. 
A. C. Dros, Schildereinde 58, Texel. 

Adresverandering. 
C. J. A. van Wijngaarden wordt Departement van Marine, 

Batavia. 
Vergadering. 

Vergadering op Vrijdag 22 Juni 1934, in de zaal van den 
heer Van Weelde, Koningsplein, Den Helder. 

ZENDT IN OP DE TE AMSTERDAM TE HOUDEN 
NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING. 
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Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
^cretaris: P. SCHOENMAKERS, Schinkelstraat 99, Heerlen. 

ORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 28 Mei 
1934, te Heerlen. 

De voorzitter opent de maar matig bezochte vergadering, 
.>aarna de secretaris de notulen voorleest, welke worden goed
gekeurd. Er is niets bijzonders te behandelen. Bij den wed
strijd krijgt de heer Closset den prijs. Na de gewone verloting 
wordt de vergadering gesloten. P. S. 

Candidaat-lid. 
J. P. L. de Rouw, Caumerweg 49, Heerlen. 

Adreswijziging. 
P. Finken, Saroleastraat 44, Heerlen.*) 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 25 Juni 1934, des avonds te 8 uur, 

in Hotel du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 
Wedstrijd over Nederland, portzegel nr. 1, 5 cent. 

Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

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

VERSLAG der vergadering van Dinsdag 8 Mei 19P.4, gehouden 
in hotel Central, 's-Hertogenbosch. 

Opening te 8.15 uur; er zijn 14 leden aanwezig. Door den 
heer Van Rijswijk werd geïntroduceerd de heer De Vries. De 
\oorzitter heet allen hartelijk welkom. De notulen der vorige 
vergadering worden onveranderd goedgekeurd. Behoudens een 
schrijven van de Nationale Postzegeltentoonstelling te Amster
dam, houdende opwekking tot deelname en medewerking, 
worden alle andere ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen. 

Voor de verloing waren weder eenige mooie prijzen beschik
baar gesteld. Bij de rondvraag informeert de heer Rademaker 
of het alsnog mogelijk is de zegels met opdruk „Cour perma
nente de justice internationale" te verkrijgen, daar meerdere 
leden daarvoor interesse hebben. De heer Van Rijswijk vraagt, 
of men niet zou kunnen geraken tot oprichting van een 
adspiranten-afdeeling. De voorzitter deelt hierop mede, dat 
deze aangelegenheid meermalen is besproken, doch hij be
twijfelt dat men tot voldoende deelname zal kunnen komen; 
mocht evenwel daartoe meer animo z\jn onder de jongeren, 
dan zal dit nader worden overwogen. ^ 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter te 8.45 uur 
deze vlot verloopen vergadering, de leden nogmaals dankend 
voor de goede opkomst, waarna nog menig uurtje werd door
gebracht met ruilen, enz. F. F. G. S. 

Nieuw lid. 
E. J. de Vries, Geldersche Dam 27, 's-Hertogenboseh. 

Adresverandering. 
P. Heeren, Oude Dieze 15, 's-Hertogenbosch. 

Mededeeling. 
In de maanden Juli, Augustus en September worden geen 

vergaderingen gehouden. 
De October-verg'adering zal in het September-nummer wor

den bekend gemaakt. 

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

1 

VERSLAG van de vergadering, gehouden op 28 Mei 1934, des 
avonds te 8 uur, te Helmond. 

Wegens ongesteldheid van den voorzitter berust de leiding 
dezer vergadering bij den onder-voorzitter, den heer Merkx, 
die om even over 8 uur de vegadering opent en de aanwe

zigen hartelijk welkom heet. Bericht van verhindering was 
ontvangen van den heer en mevrouw V. Latte, mejuffrouw 
Latour en de beeren Jos. en Jan Verhagen, H. J. M. Theu-
nissen, Brouwers en Prompen. De notulen worden zonder op-
of aanmerkingen goedgekeurd. 

Getoond wordt een door den heer Merkx handig uitgedacht 
manco-boekje, ter vervanging van manco-kaarten. De voor
zitter geeft daarna een aanvullend overzicht van de nieuwtjes, 
welke nog niet in ons Maandblad opgenomen zijn. Op de 
vorige vergadering was naar aanleiding van een lezing van 
den voorzitter de vraag gesteld, op welke wijze de zegels van 
Oostenrijk en Hongarije het best behandeld konden worden 
om deze van de gom te ontdoen. De heer Van de Ven heeft 
de gom van deze zegels chemisch onderzocht en een goed en 
goedkoop middel gevonden, om de gom op te lossen. Men 
neemt wat warm water, doet daarin een weinig zuurfixeer, 
dat bij eiken fotograaf verkrijgbaar is, en wanneer dit is op
gelost, doet men de zegels op de gewone wijze in het bad. 
Het resultaat is goed. De zegels lijden absoluut niet. O.a. ble
ken ook de kleurgevoelige gele en groene zegels wat kleur 
betreft niet te onderscheiden van niet behandelde exemplaren. 
De voorzitter sprak een hartelijk dankwoord tot den heer Van 
de Ven, die aanbood desgewenscht een weinig van dit zout 
ter beschikking te stellen, voor zijn bereidwilligheid, waar
mede de vergadering instemde. 

Daarna vond de verloting zonder nieten plaats. Het groot
ste deel van de nu volgende pauze werd door verschillende 
leden gebruikt om zegels te ruilen en de medegebrachte ver
zamelingen te bezichtigen. Vermelding verdienen vooral de 
collecties België van den heer Brouwers, Rusland van den 
heer Frowein, en Saargebied van den heer Van de Ven. Na 
de pauze hield de heer Schouten een causerie met lichtbeelden 
over typen van verschillende zegels en uitgiften van Frank
rijk. Tot slot nog een toegift van diverse soorten en afwij
kingen van diverse landen, waarbij door de aanwezige leden 
nog eenige afwijkingen en plaatfouten werden ter bezichtiging 
gesteld. Het geheel was een zeer leerzame en prettige lezing, 
waartoe zeker heel veel hebben bijgedragen de lichtbeelden van 
diverse zegels, welke alle in hun oorspronkelijke kleur zeer 
sterk vergroot werden vertoond. De heer Schouten ontpopte 
zich als een aangenaam en prettig verteller van wat hij te 
zien bood. Het dankwoord van den voorzitter vond een warmen 
weerklank bij alle aanwezigen. 

Bij het punt inzending voor de tentoonstelling besloot men, 
dit voor de eerstvolgende ledenvergadering nog eens goed 
onder de oogen te zien en zullen eventueele deelnemers zich 
voordien met den secretaris in verbinding stellen. Hierna 
sluiting. P. V. S. 

Nieuwe donateur. 
13. F. W. Weeda, Mawarstraat 17, Soerabaja (Java). 

Adreswijzigingen. 
25. C. M. Hilgerdenaar wordt P. C. Hooftstraat 24, Arnhem. 

3. mevr. H. C. A. M. Guttig-Hannik wordt Olympiaplein 
49 II, Amsterdam, Z 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 25 Juni 1934, des avonds te 

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

Ligue Internationale Aérophilatélique. 
Secr. Ned. Af deeling: Paulus Buijsstraat 44, 's-Gravenhage. 

Inkoopdienst. Met ingang van 1 Juni j . l . is een inkoopdienst 
ingesteld, welke len doel heeft de leden de belangiijkste nieuwe 
vluchten tegen de laagste prijzen te verschaffen. Als eerste 
blijk van haar activiteit annonceert de inkoopdienst de vol
gende vluchten: 

Trans-Tasmanvlucht. Ter gelegenheid van de eerste recht-
streeksche postvlucht Nieuw-Zeeland-Australië werd in Nieuw-
Zeeland een speciaal herdenkingsluchtpostzegel uitgegeven 
van 7 d. Dit zegel werd nagenoeg uitsluitend gebruikt voor 
de post der Trans-Tasmanvlucht. Bovendien ontving de post, 
welke vervoerd werd door het bekende vliegtuig ,,Faith in 
Australia", piloot C. T. P. Ulm, een speciaal rond stempel: 

file:///oorzitter
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„ F i r s t T rans Tasman Ai r Mail - New Zealand - Febr . 1934 -
Aus t ra l ia" . De inkoopdienst heeft een kleine part i j brieven 
van deze vlucht, voorzien van speciaal zegel, speciaal s tempel , 
ve r t rek en aankomsts tempel van denzelfden dag , af t e geven 
ä f 0,75 per s tuk. 

Amsterdam-Hul l -Liverpool . Deze eers tvlucht , vi^elke op 1 
Jun i j .1 . p laa t s vond, m a g voldoende bekend vi^orden geacht . 
Brieven heen- en t e rugv luch t zijn verkr i jgbaar ä ƒ 0,45 pe r 
paa r . 

Speciaalvlucht Luik-Berlijn. Ter gelegenheid van de lucht
vaa r tmee t i ng t e Luik t en ba te van he t Belgische Roode-Kruis 
vond een speciaalvlucht p laa t s Luik-Berlijn. Voor deze vlucht 
werden 250 speciale couverts u i tgegeven (verkocht fr. b . 5,—), 
verkocht ten ba te van he t Roode-Kruis . De pos t ontving een 
speciaal s tempel „Meeting Aérien Franco-Beige , Courr ier 
Spec. Liége-Bruxelles , Liége Aéropor t - 6 - Mai 1934". Deze 
brieven zijn t e bestellen bij den inkoopdienst ä ƒ0 ,35 . 

Alle bestell ingen, ui ts lui tend door leden der Nederlandsche 
Afdeeling, moeten geadresseerd worden aan den directeur van 
den inkoopdienst der Ligue In te rna t iona le Aérophi latél ique, 
Van Ni jenrodes t raa t 117, ' s -Gravenhage, giro 175835. 

Nieuw lid. 
J. C. Stok jr. , Peka longan ( J a v a ) . 

Prijs dezer a d v e r t e n t i e s : 
f 0,75 bij vooru i tbe ta l ing . 
Postz. worden niet in betaling gen. 

U I T S L U I T E N D voor e n 
ten b e h o e v e v a n L E D E N 
der a a n g e s l o t e n Vereen . 

Zwitserland. 100 versch. f 0,65 
10 X f 5,75 

150 versch. f 1,85 
10 X f i6,-, 

200 versch. f 3,75 
300 versch. f 12,-

Scandinavië. 300 versch. f 7,50, 
350 versch. f 10,-, 

België 350 versch. f 6 , -
Frankrijk 200 versch. f 4 , -
Geh. Wereld. 5000 versch. f 20, -, 
Ned.-Indië. 100 stuks W . v . Oranje 

f 1,75 
Alles franco na storting op postrck, 231613 
Zichtzendingen. Pracht kwaliteit en goedkoop 
Proefzending zonder cenige verplichting dan 
binnen 14 dagen terug te zenden Degene, die 
tot 1 Jan 193 j het meeste koopt, ontvangt 
gratis de f 10.— jubileum 1913, gebruikt of 

ongebruikt, naar keuze. 

P. MASTENBROEK, 
Snouckstraat 4 , - Enkhuizen. (455) 

6ELEGENHEIDSZE0ELS. 
J. C. G. van den Berg, Hortensia
straat 25, Breda, wenscht ruil met 
verzamelaars van gelegenheids- en 
tentoonstellmgszegels. (453) 

~SPÊciALÊ^ANBIEDING~ 
200 verschillende Griekenland f 2, 

- 5 300 „ Griekenland 
400 „ Griekenland 
100 „ Egypte 
150 , Egypte 

50 „ Kreta 
50 „ Epirus 
j o „ Tnracie 
75 „ Albanië 

4-0 „ Turkije 
JO „ Egeo 
3 J „ Palestina 

1000 „ Balkanlanden 
150 „ Joegoslavië - i , io 

Leveringen beneden f j , — porto exrra. 

B. SPIROPOULOS, 
Hippocrate 5, Athene (Griekenland). 

(454) 

5° 
12,50 
2,60 
6,— 
2,40 
1.50 
2 , — 
6 — 
6 — 
2,2) 
i,;o 

Tekst d e z e r A n n o n c e s 
voor d e n 5=" in te z e n d e n 
a a n d e A d m i n i s t r a t i e . 

A l l é é n p l a a t s i n g 
bij vooru i tbe ta l ing . 

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

TELEFOON 15515, GIRO 135793. 
Zooeven verschenen: Nieuw^e Luchtpost-catalogus met 
netto prijzen voor ongebruikte, gebruii<te en luchtpost
zegels op geheelen brief. . . . Prijs f 1,50. (433) 

L 

Zoo juist verschenen: 

Aanvuliingsbladen 1932-1934 
„Be-Ba" Album Nederland en Koloniën. 

f 1,— (plus f 0,20 porto). 

Aanvuliingsbladen 1932-1934. 
Album Nederland en Koloniën, 

Uitgave Yvert & Tellier — Keiser Sc Zoon 
f 1 , 4 5 (porto binnenland f 0,25, Ned.-Indië f 0,40.^ 

4 bladen Roltanding 1932-1934 
f O,60. 

Omgaande bestelling, vergezeld van het verschul
digde bedrag is dringend aanbevolen, daar df 

oplage beperkt is! 

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

] 

hiJ^r^w^l i^ t i i i i l i r in f^r t l A <> lift rfl ^ h ^ l k 

(370) 

SUPPLEMENTEN 
op Albums Nederland en Koloniën 
1934 zijn verschenen op ons album. 

Nr. 5, prijs f 1,— 

,, 7, „ „ 1,50 
„ ' A , „ „ 2,— 

Nr. IA, prijs f 1,— 
„ 2A, „ „ 1,— 
„ 4A, „ „ 1,50 
„ 5G, „ „ 0,75 

Voor soezen ding wordt f 0,15 port in rekening 
gebracht, voor Album Nr. 5G f 0,10. 

Ons adres sedert 1 Juni 1934 is: 
A M S T E R D A M , 
Keizersgracht 478 
bij de Leidschestraat. 
Telefoon 32264, 
Postbox 883, 
Postgironummer 33045. 

N.V. J. MEBUS' 
Postzegelhandel 

AMSTERDAM. 
(368) 

Keizersgracht 4 7 8 , 

an 
e 
M 
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Moe 

r 
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Machine 442 III. 
De N.V. W. J. Stokvis stempelt thans in haar machine we-

deiom met een cliché Norrahammar Verwarmingsketels als 
6i] type I, doch thans belangrijk kleiner. 

Machine 443. 
\lodel C3B, sedert 10 Februari in gebruik bij het Bureau 

vii'ii Muziekauteursrecht „Buma" te Amsterdam-Z. Tusschen 
de -^tempels: MUZIEKAUTEURSRECHT / BUMA, daarnaast 
in .>en klein, dubbel ovaal: ELCK / 't SIJNE. 

",Tchine 450. 

'('1 C3B, sedert 17 Januari in gebruik bij de N.V. J. C. 
P Koffiebranderij, Theehandel en Tabakafabriek te 
A ^foort. Het cliché volgens bovenstaande afbeelding is 
\\ .ardigd naar een K.L.M.-foto van de fabrieksgebouwen. 

j\(ichine 454. 
Mndel C3B, sedert 27 Maart in gebruik bij de firma H. A. M. 

loe'ants te Schiedam. Tusschen de stempels een afbeelding 
an "en rol entreebewijzen voor theaers e. d., waaroverheen 
e firmanaam H. A. M. ROELANTS / SCHIEDAM. 
>f^chine 464. 
M-jdel 04, sedert 12 April in gebruik bij de N.V. Textiel-

abi 'ek „Holland" te Enschedé. Tusschen de stempels in recht-
of':: N.V. TEXTIELFABRIEK / HOLLAND / ENSCHEDE. 
Machine 480. 
5Icdel C3B, sedert 18 Mei in gebruik bij de Kaas-export-

iniia C. B. van Woerden & Zonen te Akkrum. Tusschen de 
tt ir pels in schrijfletters de firmanaam: C. B. van Woerden 
! Z <nen / Akkrum. 
Machine 493. 
Model C3B, sedert 17 April in gebruik bij de Maatschappij 

)e Fijnhouthandel N.V. te Amsterdam-W. Tusschen de stem-
lels in omlijsting: MF, daaronder MIJ. DE FIJNHOUT-
lANDEL / AMSTERDAM. 

Machine 496. 
Model 04, sedert 18 April in gebruik bij de N.V. Hout-

ndustrie „Picus" te Eindhoven. Tusschen de stempels het 
landelsmerk: een silhouet van een specht tegen een stuk 
)oonistam met in witte letters daarover PICUS. 

Model 498. 
Model C3B zonder afdruknummer, sedert 24 Maart in ge-

irmk bij de firma H. Blonken te Enschedé. Tusschen de 
tempels het handelsmerk: een staand ovaal waarin drie jube-
ende vogeltjes met onderschrift DURABLE en onder het 
ivaal PA. H. BLENKEN. 

Machine 499. 
Model C3B zonder afdruknummer, sedert 13 April in ge-

iruik bij de Vereeniging van Levensverzekering & Lijfrente 
,De Groot-Noordhollaridsche van 1845" te Amsterdam-C. 
Tusschen de stempels een silhouet van een moeder met twee 
anderen, waarachter een stralende zon met: DE GROOT 
roORDHOLLANDSCHE en eronder: LEVENSVERZEKE
RING: „DE ZON VOOR / DE WEDUWE EN HAAR 
HINDEREN". 

Hasler. 
Machine H. 561 II. 
Door verplaatsing van het agentschap der Deutsche Reichs-

)ahn Gesellschaft van Rotterdam naar Amsterdam werd eind 
Vpril in deze machine ook de datumstempel veranderd. 

Komusina. 
Machine K. 102 IV. 
Als vierde type verscheen in deze machine links van den 

datumstempel de afbeelding van een pakje tabak met op
schriften: GEURIGE / HEEREN / REUK-BAAI / No. 5 / 
N.V. TABAKSFABRIEK / J. GRUNO / GRONINGEN. 

Machine K. 172 III. 
Sedert eind April is uit den naam: Octrooibureau Bartels & 

Geest het laatste deel (& Geest) weggevallen, zoodat in de 
machine thans links van den datumstempel slechts staat: 
OCTROOI / BUREAU / BARTELS. 

NED.-INDIE. 
Prancotyp. 

Machine 3 IV, 201 IV. 
Van eind April werd een afdruk van machine 3 bekend, 

waarin thans tusschen de stempels staat: ALGEMEENE / 
VOLKSCREDIETBANK i. p. v. CENTRALE / KAS, zoodat 
het hier blijkbaar een naamswijziging betreft. Zeer waar
schijnlijk hebben de letters V B van het de vorige maand ge
melde IVe type van machine 201 dezelfde beteekenis en is 
deze machine dus bij het Bandoengsch filiaal der Algemeene 
Volkscredietbank in gebruik. 

Machines 9 III, 26 X, 29 XII en XIII. 
Met Indische tel- en datumcijfers werden voorzien machine 9 

met reclame als type II: Shell Tox; machine 26, als Xe type 
met reclame Willard-Accu's; machine 29, type XII en XIII, 
resp. met reclame links Verzekering is de beste belegging en 
Verzekeren is meer dan sparen alleen. 

Machine 45 XI. 
Wederom een nieuw cliché van Lindeteves-Stokvis: GOOD

RICH / G (in lauwerkrans) / SILVERTOWN. 

Tripolis. 
Luchtmaarschalk Italo Balbo organiseerde van 16-19 Mei j.1. 

een rondvlucht over de oasen. Voor deze gelegenheid werden 
5000 series zegels, zoowel de luchtpost- als luchtpostexpresse-
zegels van de VlIIe Tripolis Messe — in geheel 7 verschillende 
met een nominale waarde van 55 lii'e — in veranderde kleuren 
en met een overeenkomstigen opdruk uitgegeven. De post
stukken werden van een fraai speciaalstempel voorzien. 

(Men zie verder onder Nieuwe uitgiften in dit nummer). 
De K.L.M, en de Melbourne-race. 
De K.L.M, heeft ingeschreven met vier vliegtuigen, doch het 

ligt in haar bedoeling alleen uit te komen met de nieuwe 
Douglas-machine voor de snelheidsrace en met de F 36 voor 
den handicap wedstrijd. Teneinde in de gelegenheid te zijn 
eenige machines in reserve te hebben, werden voorts inge
schreven: het nog in aanbouw zijnde toestel F 28 — het z.g. 
vliegende restaurant — en de F 22, welbekend als de Zilver
meeuw, welk vliegtuig momenteel een geregelden dienst onder
houdt van Amsterdam met Londen en Éerlijn. 

De piloten Parmentier en MoU zullen het Douglas-vliegtuig 
besturen, terwijl voor de F 36 als bestuurders werden inge
schreven de piloten Smirnoff en Frijns. 

Dat met deze vlucht ook postvervoer plaats heeft, is voor de 
populariseering van het luchtpostvervoer, alsook voor het meer 
bekend worden in het buitenland van de Nederlandsche lucht
vaart, belichaamd in onze K.L.M., een gelukkig verschijnsel. 
Velen zullen zich met geringe kosten de cultuurhistorische do
cumenten van deze vlucht kunnen verschaffen. 

Voor vele onnoodige zegels zullen wij — in tegenstelling met 
sommige andere landen, b.v. Italië e. a. bij dergelijke gelegen
heden — stellig bewaard blijven. 
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In ve rzamelaa r skr ingen bes t aa t de verwacht ing , da t door de 
e rvar ing , opgedaan bij het afs tempelen van de Pos t j ager - en de 
Pe l ikaan- (Zi lvermeeuw)- post , nu duidelijker en doelmat iger 
s tempels gebezigd zullen worden. De genoemde speciale s tem
pels toch waren te onduidelijk, doordat ze te klein waren, en 
ook doordat zij gedeeltelijk over de zegels vielen. 

Luchtpos tca ta logus van Neder land en Koloniën. 
Een cata logus, grootendeels opgebouwd volgens de definities 

van begr ippen der aerophilatel ie — zooals die op he t congres 
te Weenen van 26 Jun i 1933 wenschelijk werden geacht — en 
welke definities men kan aant re f fen in he t Oetober-nummer 
1933 op pag . 194 van he t Maandblad, is he t doel, waa rvoor ik 
reeds geru imen tijd alle beschikbare gegevens , zoowel in ver
zamelaa r s - als in officieele kr ingen, t r a c h t te verzamelen. 

Reeds verschillende, nog n immer gepubliceerde bijzonder
heden werden mij van meerdere zijden medegedeeld, he tgeen ik 
dankbaa r memoreer . 

Van Ned.-Indié v indt men in ons Maandblad een ongeëve
naa rde bewerking in de ar t ike lenreeks van den heer W. Ha -
jenius over de ontwikkel ing van de luch tvaar t a ldaar . 

Van Sur iname en Curagao echter blijkt he t moeilijk meer 
gegevens te vergaren , als to t nu toe in de catalogi en tijd
schriften (speciaal de Amer ikaansche) gepubliceerd is, terwijl 
ook van Neder land — vooral tusschen de oplever ingsgetal len 
der eers tvluchten — nog vraag teekent jes voorkomen. Aller 
medewerking is dr ingend gewenscht ! 

De bedoeling is deze cata logus t.z.t. in gedeelten in he t 
Maandblad af te drukken, en n a a r behoefte h iervan s epa raa t 
afdrukken in boekvorm (handig zak fo rmaa t ) te doen ver
schijnen. 

Wie bijzonderheden heeft, of wil medewerken, schrijve aan 
H. L. S. Adama, St i jnbui jss traat 35, Nijmegen. 

De Apex. 
Van 7-12 Mei j . l . was in de Hor t i cu l tu ra l Hal l a a n Vincent 

Square te Londen een groote luchtpost tentoonste l l ing georga
niseerd. Een groot aan ta l inzendingen u i t alle werelddeelen, 
speciaal echter u i t de Engelsch sprekende gebieden, was hier 
te bewonderen. In he t eerecomité waren vrijwel alle bekende 
vliegers en ve rzamelaa r s van luchtpos ts tukken vereenigd. 

Een eenigszins volledig ve r s l ag van w a t h ier alles t e be
wonderen was , zou stell ig eenige bladzijden in beslag nemen. 
De groots te r a r i t e i t en op luchtpostgebied waren hier, vaak 
zelfs in meerdere exemplaren , t e bewonderen. 

Een zeer bijzondere inzending was wel die van den heer 
John Aspinwall ui t Newburgh (U.S.A.) , waa rmede hij t e rech t 
den eers ten prijs verwierf. H ie rvan zag men o.a. de 24 cent 
karmijn en blauw vliegzegel 1918 van de U.S.A. me t kops taand 
middengedeel te ; New-Foudland geheel compleet, de vliegzegels 
(Hawker , De Pinedo, Columbia, e. a.) zoowel ongebruikt , a ls 
gebruik t op brief! 

De Ladies Trophy werd verworven door miss W. E. Penn-
Gaskell ai t Widecombe (Enge l and ) , wier collectie een zeer 
duidelijk beeld gaf van de ontwikkeling van he t luchtpost-
vervoer over de j a ren 1911-1933. 

Bijzonder goed deed he t ons, d a t de Neder landsche p res 
ta t ies gedemonst reerd werden door de inzending van den heer 
Leon de Raaij te Ams te rdam, in wiens collectie zoowel de 
Van der Hoop- als de Koppen-, de Pe l ikaan- en de Pos t j ager -
posts tukken te zien wa ien . De Zeppel inpost-verzameling van 
den heer J . Boesman te Zierikzee, welke verleden j a a r op de 
tentoonstel l ing te Breda was , verwierf h ier een zilveren 
medaille. 

De pos t rake t van den heer Gerard Zucker, welke gedemon
s t reerd werd, t rok groote belangste l l ing. 

Zeer f raaie fo tokaar ten der zeldzaamste luchtposts tukken 
waren verkr i jgbaar , terwijl de s tukken welke hier gepost 
werden, van een bijzonder pos ts tempel voorzien werden. 

Zeppelinpost. 
De Graf Zeppelin-tocht van 19-20 Mei j . l . n a a r Berlijn en 

Koningsbergen is geheel volgens het p r o g r a m m a verloopen. 
Van een kaa r t , verzonden u i t Zwitser land, welke den tocht 
van Pr iedr ichshafen (doorgangss tempel ) n a a r Berlijn mee
maak te , geven wij heden een afbeelding. 

Bis BERLIK 
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He t ex t r a por t voor de Europa- tochten der Graf Zej pelin 
is vanaf Neder land weder 45 cent voor br ie fkaar ten . Vooi 
de tochten n a a r Zuid-Amerika bleef het ex t ra recht van 9' cent 
voor brieven (5 g r a m ) en drukwerken (20 g r a m ) naa r Bra
zilië en ƒ 1,— voor dito n a a r de andere Zuid-Amerikaa sehe 
s ta ten gehandhaafd . 

In tegenste l l ing met de voorafgaande ja ren , zal niet voor 
eiken tocht een ander speciaals tempel gebezigd worden, naar 
zal men zoowel voor de Zeppelin-vluchten alsook voor di der 
Luf thansa (via het stoomschip Westfa len) steeds het ; 'Ifde 
speciale s tempel benut ten . Alleen voor den Zeppelin-toch van 
23 Juni , welke n a a r Buenos-Aires gaa t , gebruik t mei een 
ander s tempel met den tekst , ,Argent in ienfahr t 1934". 
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VOOR 40 JAAR. 
( U I T H E T N E D E R L A N D S e n T I J D S e H R I P T 

VOOR P O S T Z E G E L K U N D E VAN J U N I 1894). 

eo lumbia . — Dat ook op ons gebied het denkvermoger niet 
s t i l s t aa t is genoegzaam bekend. Hoe de au tor i t e i t en all"s in 
het werk stellen, ambtena ren en publiek beiden te gei even 
is eveneens overbekend. Hie raan danken we zoowel de Set leck-
ui tg i f ten als de jaarl i jksche kleurwijz igmg van zegelt j - op 
Cuba en de Philippijnen, de overdrukjes vsn Por tua en 
F ransche en Engelsche bezi t t ingen en de aanhoudend aan
groeiende massa feestzegel t jes , zoo noodig, zoo broodnfodig 
voor volk er vader land. Neder land bleef nog gespaard . Hoe 
l a n g ? E r wordt moeite genoeg gedaan, ook de oogen enzer 
machthebbenden t e openen voor he t ins t ruct ieve van kleu'-- en 
typewijziging. Zullen zij blind blijven ? Columbia, zoo'n Arne-
r ikaansch republiekje maa r , toont weder w a t vernuf t zelfs in 
republikeinsche hersent jes schuilt. Ie ts geheel nieuws, -.i)il<-
spl internieuws dacht men daar uit . Een ieder weet, hoe 'ang 
de menschheid smacht naa r zegels voor bewijzen van ont
vangs t . Columbia g ing de wereld voor. Zullen de andere staten 
nu spoedig volgen? 

Speculat ie . — De T i m e s weet te vertel len d a t de ondei-
koning van Indië het noodig heeft geoordeeld eene circulaire 
ui t te geven tegen h e t s p e c u l e e r e n m e t p o s t 
z e g e l s d o o r d e P o s t a m b t e n a r e n , in de Koloniën 
die onder zijn gezag zijn gep laa t s t . De circulaire — of de 
T i m e s — leeren ons dit nieuws ( ? ) da t de handelaien in 
postzegels hunne agen ten op de verschil lende plaatsen op
drach t hebben gegeven, opdrukken als ' t wa re noodzakehik te 
maken, doordat zij, g~ewoonlijk op eene waarschuwing dei 
Pos t amb tena ren zelve, den geheelen voor raad van eene be
paalde waarde opkoopen; kor t daarop meerdere van deze 
zegels aanvragen , wa t natuurl i jk de postdireet ie noodzaakt 
andere zegels m e t de ontbrekende waa rde op t e la ten drukken 
E r blijft geen ander redmiddel over, omdat de afs tanden te 
groot zijn om spoedig verschen voorraad t e verkri jgen. 
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De neger republiek Liberia, die 1.000.000 zielen telt, was 
liet bij machte haar regeeringscommissaris hy de tentoon
telling te Chicago in contanten te betalen en zond hem een
'oudig een pakket van hare schoone zegels die hij werkelijk 
e gelde maakte! 

B. 

WENKEN EN WETENSWAARDIGHEDEN 
VOOR DEN VERZAMELAAR. 

III. 
Het ontstaan der postzegels (slot). 

D" publieke opinie kantte zich terstond en vrijwel unaniem 
iegcTi de teekening van het Mulreadycouvert en wanneer men 

; mocht twijfelen aan de juistheid van het gezegde, dat 
belachelijke doodelijk is, dan vindt men hier daarvan de 
•tiging. Reeds in Mei 1840 schreef Hill: „Ik vrees, dat 

.• het Mulreadycouvert, dat van alle kanten gesmaad en 
■̂ot wordt, een ander moet worden genomen. Hoewel ik er 
; aan denk den leeuw en eenhoornonzin (het Britsche 
en. v. B.) daarvoor in de plaats te stellen, vrees ik torch, 
we wat te vlug tegen oude gewoonten zijn ingegaan. Ik 

>v thans, dat het verstandiger zou zijn geweest, indien ik 
"e vaststelling der onderdeelen zooveel mogelijk rekening 

gehouden met ingewortelde vooroordeelen." 
iderdaad, de Mulreadycouverten waren niet te handhaven, 
.ischerpen spot riepen zij te voorschijn en de bekwaamste 
"aturisten wierpen zich met hartstocht op deze prachtkluif 
' verlieze hierbij niet uit het oog, dat de politieke tegen
ingen in Engeland in die jaren zeer scherp waren, dat 

>'land Hill talrijke vijanden had en dat ook de verdeeldheid 
op e'odsdienstig gebied de Mulreadyteekening ging uitbuiten 
orn den andersdenkende of tegenstander te treffen of onaan

'am te zijn. 
^rschillende caricaturisten van naam hebben min of meer 
aagde teekeningen gebracht; enkelen leverden geheele 
as, waarvan de omslagen op de achterzijde een serie
,mer dragen met den tekst daaronder „Rejected designs 

fci the postage envelope" (nietaangenomen teekeningen voor 
de postenveloppe). Zeer bekend zijn de caricaturen van Leech 
en Madeley. 
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ie* Het publiek kocht de 
couverten nagenoeg niet; 
de algemeene vraag was 
naar de postzegels, die 
6 Mei 1840 verkrijgbaar 
werden gesteld Nage
noeg de geheele oplaag 
der couverten .noest na
derhand worden vernie
tigd, wat met groote 
kosten gepaard ging, 
daar een speciale oven 
gebouwd moest worden. 
Het verbranden in een 
gesloten vuurhaard, waar 
men toe besloten had 
met het oog op diefstal, 
mislukte volkomen. 

Het papier werd gele
verd door den fabrikant 
John Dickenson; het 
werd in 1839 door hem 
uitgevonden. Het is van 
een bijzondere samenstel
ling en voorzien van zij
den draden. Het werd op 
de Nash Mills in het 
graafschap Hertford ver
vaardigd. 

Zooals reeds gezegd, bij wijze van compromis had men be
volen, dat naast de gestempelde couveiten zoogenaamde op
plakbare strooken of postzegels verkrijgbaar zouden worden 
gesteld. Einde 1839 stelde Hill zich daartoe in verbinding met 
de drukkers Perkins, Bacon & Petch, bekend als eerste klas 

John Dickenson. 

Nash Mills. 
graveurs en staalplaatdrukkers. Gevraagd werd of zij bereid 
waren en zich in staat achtten de vervaardiging dezer „labels" 
op zich te nemen. De firma aanvaardde het voorstel en toog 
aan het werk. 

Citymedaille. 1 penny zwart. 
Tot model koos men den kop der zoogenaamde citymedaille, 

die William Wyon, de chefgraveur van de koninklijke munt, 
had vervaardigd ter gelegenheid van den intocht der jonge 
koningin Victoria in Londen op lordmayorsday van 9 No
vember 1837. Hiernaar vervaardigde Henry Corbould de tee
kening, welke gegraveerd werd door Charles en Frederik 
Heath (vader en zoon). Een eenvoudige „guilloche" of samen
stel van fijne lijntjes, alsmede de versieringen aan de beide 
opstaande zijden, waren evenzoovele middelen om namaak te 
bemoeilijken. Bovendien dienden voor dit laatste nog de letters 
in de benedenhoeken. 

Het resultaat was, dat een zegel geschapen werd, dat men 
zonder overdrijving kan rekenen tot het fraaiste, wat op dit 
gebied tot stand is gekomen. Het werd voor het eerst officieel 
verkrijgbaar gesteld op 6 Mei 1840 in de waarden 1 penny 
zwart en 2 pence blauw. 

Inderdaad, wat hier tot stand kwam, wekt onze bewon
dering. Immers teekenaar noch graveur hadden een voorbeeld 
aan andere zegels; hoe moest de grootte zijn, welke de vorm? 
Wonderlijk is het, dat bij dezen eersteling alle eischen van 
goeden smaak en zuivere vlakverdeeling tot hun recht kwamen. 

Het model, met vrij nauwkeurige inachtneming van de zoo
genaamde „gulden snede", d.i. de juiste verhouding tusschen 
hoogte en breedte (ruw gerekend 5:3), heeft tot op heden bij 
de werkelijk goede zegels stand gehouden. De eenigszins ge
rekte hals der jonge vorstin geeft het geheel nog meer uit
drukking en het is dan ook begrijpelijk, dat de Engelschman 
trotsch op dit zegelproduct, hot wel eens heeft genoemd „the 
queen of postagestamps". 

Nog zij gewezen op het zelfbewuste opschrift „Postage", 
zonder meer, geen landsnaam. Men weet wel, waarmede men 
te doen heeft! 
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E r zijn in den loop der j a r en tallooze zegels versehenen, 
doch weinige kunnen op één lijn gesteld worden met dezen 
eers te l ing. 

H e t spreekt van zelf, da t de geheele beschaafde wereld met 
groote belangste l l ing de Engelsche pos thervorming had ge
volgd en da t he t Bri tsche voorbeeld inzake de voldoening der 
f rankeerkos ten door het benut ten van opplakbare bewijzen 
spoedig navolging vond. Bij de l a t e r volgende landsgewijze 
bespreking der verschil lende zegels, wordt hierop t e rugge 
komen. Toch dient reeds nu t e worden vermeld, da t van de 
Europeesche pos tadminis t ra t i es he t kan ton Zurich het eers t 
het Engelsche voorbeeld volgde, en wel k rach tens besluit van 
21 J a n u a r i 1843. 

Ook hier werden twee waarden ui tgegeven, 4 en 6 r appen ; 
zij werden ged ruk t in de l i thograf ische inr ich t ing Orell 
Füss l i & Cie. te Zürich en in de eerste dagen van M a a r t 
van hetzelfde j a a r voor he t publiek verkr i jgbaar gesteld. De 
zögels werden ongegomd door de drukkeri j ve r s t r ek t en 
mees ta l kor t vóór het gebruik van gom voorzien. 

Van de bui ten-Europeesche landen komt aan Brazil ië de eer 
toe Engeland ' s voorbeeld het eers t te hebben gevolgd. He t 
decreet van 29 November 1842 ge las t te het in gebruik nemen 
van f rankeerzegels (aanvankel i jk slechts voor het b innenland) . 

Merkwaard ig is, da t de Brazi l iaansche post t e rs tond het 
gebru ik van f rankeerzegels verpl ichtend stelde, zulks in af
wijking van den aanvankeli jk a lgemeen geldenden regel , da t 
he t publiek vriJ bleef in zijn keuze : f rankeer ing in geld of in 
zegels. 

De Brazi l iaansche zegels verschenen op 1 Jul i 1843, in de 
waarden 30, 60 en 90 re is , a l le volgens afbeelding. 

Hier te lande was de a lgemeene ontevredenheid over de 
posterijen s te rk groeiende; met alle aandach t volgde he t 
publiek de r e su l t a t en der Engelsche pos thervorming en her
haaldelijk kwam het in de groote pers to t heft ige polemieken. 
(Voor hen die h i e romt ren t meer willen weten, zij verwezen 
n a a r blz. 13 e. v. van het gedenkboek „Postzegelkunde en 
Pos twezen" , in 1932 door het Neder landsch Maandblad voor 
Philatel ie u i tgegeven) . 

Bij a r t ike l 9 der wet \ a n 12 Apri l 1850 (S taa t sb lad nr . 15) 
werd de invoering van postzegels , to t voorui tbeta l ing van 
het port , bevolen. He t koninklijk besluit van 12 November 1851 
bepaalde den dag der invoering op 1 J a n u a r i 1852. 

De zegels verschenen in de waarden 5, 
10, 15 cent, l e sp . in blauw, rood en oranje. 

Vóór 1875 kon, volgens de geldende be
pal ingen, de f rankeer ing der pos t s tukken 
geschieden door middel van daarop t e 
hechten zegels of door beta l ing van het 
verschuldigde por t aan de pos tkantoren . 
Bij koninklijk besluit van 16 Jun i 1875 
(S taa t sb lad nr. 120) werd de f rankeer ing 
door middel van postzegels verpl ichtend 
gesteld voor de brieven, bestemd voor lan

den to t de Algemeene Pos tvereenig ing behoorende. Bij konink
lijk besluit van 12 Apri l 1877 (S taa t sb lad nr . 181) werd deze 
maa t r ege l eveneens van toepass ing verk laard op brieven van 
binnenlandschen oorsprong en bes temming. Hiermede verviel 
derhalve geheel de bevoegdheid van het publiek om met gereed 
geld t e f rankeeren . 

J a r e n l a n g is aangenomen, da t Jacques Wiener de g r aveu r 
der eers te Neder landsche zegels is geweest . La t e r e onder
zoekingen hebben aangetoond, da t zulks onjuist was . 

In meergenoemd gedenkboek deelt de directeur van het 

Nederlandsch Pos tmuseum h ie romtren t belangwekkende 
zonderheden mede (blz. 39 e. v . ) , w a a r a a n he t volgende 
leend is en waa ru i t blijkt, da t he t eers te ontwerp afko^ 
is van den voorzi t ter van het muntcollege, dr. A. V 
Deze toch schreef op 24 Apri l 1851 a a n den minis te ; 
financiën (onder wien toen de posterijen ressor teerden 
volgende: 

„Ik heb de eer uwe excellentie hierbij aan te biedei 
on twerp door mij ve rvaard igd van de ui t te voeren postz 
Indien uwe excellentie mög t goedvinden deze schets aa 
oordeel van Zijne Majeste i t te onderwerpen, dan zij he 
vergund hierbij op t e merken , da t ik mij in geenen deel 
voorgesteld eene goede gelijkende beeltenis van Zijne Ä 
te i t t e vervaard igen , m a a r alleen een lucht ig ontwei 
maken van de wijze, waa rop zoodanige beeltenis op de 
zegels zou kunnen gebrach t worden. Den kuns tenaa i 
naderhand de eer zal genie ten de oorspronkelijke type 
de postzegels te graveeren , moet overgela ten worden, d 
lijkenis zoo goed mogelijk t e t reffen. 

Ik hoop mij morgen n a a r A m s t e r d a m te begeven, ten 
me t den heer Kaise r over he t papier , d a t voor de postz 
gebezigd zal moeten worden, in over leg te t reden ." 
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J . W. Kaiser . Dr . A. Vrolik. 
In de verdere corresponderr ie tusschen den muntme- ster 

en den minis ter van financiën wordt de heer Wiener gem 'rad 
als de leverancier van „het s taa l , bestemd voor de oorspro ike-
lijke g r av u re van het pos ts tempel" , da t door den muntmet ster 
is ove rgemaak t a a n den heer Kaiser , waarbij verzocht wordt 
„eene teekening van dien s tempel te mogen ontvangen, al
vorens Z.Ed. t o t de g r av u re overging." 
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's Rijks Munt aan de Neude te U t r ech t ; 
ter rechterzijde het huis, waa r van 1860-1866 

de postzegeldrukkeri j gevest igd was. 
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De muntmeester vervolgt dan: 
,,Ik heb daarop ontvangen de teekening, die ik de eer heb 

^ prbij over te leggen. De heer Kaiser heeft voor de gelijkenis 
1 boetseersel gevolgd, vervaardigd door den heer N. Piene

j 11, waarmede Zijne Majesteit, naar men verzekert, zeer 
ingenomen moet zijn." 

ih: Vrolik maakt dan nog verschillende technische en artis
0̂ opmerkingen, waarna de minister in antwoord daarop 

X. mededeelt, dat Z. E. hiermede instemt; voorts: „UwE. 
eve alzoo den heer Kaiser te verzoeken hoe eerder zoo 
or voort te gaan." 
1) koninklijk kabinetsrescript van 26 Juni 1851, nr. 53, 

V . 1 besloten om de inrichting tot vervaardiging van post
zegels in het muntgebouw te Utrecht te vestigen. De ver
s^aadiging werd opgedragen aan den muntmeester, waartoe 
met dezen een overeenkomst werd gesloten, loopende van 
jaar tot jaar. De stempels, persen enz. voor de vervaardiging 
Ier zegels benoodigd, werden van rijkswege aangeschaft. 
■ in 1860 werd de inrichting overgebracht naar een voor dat 

doei aangekocht gebouw naast de munt. 
oen eenige jaren later ook deze ruimte onvoldoende bleek 

voer een noodzakelijke uitbreiding, werd met de firma Joh. 
E ^ohedé en Zonen te Haarlem een overeenkomst getroffen 
in/.oke de fabricatie van postzegels en geldswaardige stukken. 
Staert 1 October 1866 geschiedt zulks thans door genoemde 
fij :a. 

/Vordt vervolgd). v. B. 
; \adruk of benutting voor radio alleen met goedvinden 

va den schrijver). 

HERDENKING WILLEM VAN ORANJE. 
"t temidden van talrijke andere herinneringsdata wil ik 

Ie :andacht vestigen op het feit, dat het op 10 Juli a.s. 350 jaar 
ge'yaen zal zijn, dat Willem van Oranje te Delft aan zijn volk 
we ' ontnomen. 

f'.iist in den tegenwoordigen tijd, waarin de verdraagzaam
1 bü velen tot het nulpunt is gedaald, moet men den per
' van den grooten Zwijger naar voren halen, omdat hij, de 

^ r eer van een onafhankelijk Nederland, de grondlegger der 
\ 'loid, tevens is geweest de onvermoeide strijder voor ver
I "gzaamheid. 

"i Wilhelmus zegt het zoo juist: 
Lyf ende goet altsamen 
Heb ick U niet verschoont. 

Zijn vermogen, maar bovenal zijn levenskracht en tenslotte 
z^r. leven heeft hij gesteld in dienst van zijn volk: 

Heb ick vry onvertsaecht. 
Mijn Edel bloedt ghewaecht. 

Elders spreek ik uitvoeriger over het leven van de grootste 
figaur onzer geschiedenis; ook hier mag een kort woord van 
herinnering niet ontbreken over den man, die zijn plannen nooit 
opgaf, maar streefde tot het einde, onder het oude devies: 

Je maintiendray. 
VAN PEURSEM. 

LANDKAARTZEGELS. 
In het Maandblad van Maart gaf ik een opstelling van alle 

mij bekende postzegels met landkaartafbeeldingen. Inmiddels 
zijn nog eenige nieuwe zegels verschenen. 

Brazilië: 200 reis van 1933, moet worden 19331934, serie. 
Chile: 1934, 2 pesos, vliegpost, globe, waarop o.a. Amerika 

zichtbaar is. 
St. Helena: 1934, 1J4 d., kaart van het eiland. O.a. staat de 

verblijfplaats van Napoleon aangegeven. 
Duitschland: 1934, serie vliegpost, behakenkruiste globe. 
Litauen: 1934, herinneringsserie voor Girenas en Darius; 

hierin komen twee verschillende landkaartafbeeldingen voor. 
Asuncion: binnen korten tijd een landkaartzegel te wachten. 
Bolivia: binnen korten tiJd een landkaartzegel te wachten. 
De opstelling blijkt niet volledig te zijn geweest. Mijn collega 

dr. Meivin B. Ricks uit Los Angeles maakt mij attent op de 
volgende landkaartzegels: 

Greta: 1905, revolutieserie, 5, 10 en 20 lepta. 
Mandchouko: 1933, 1 en 4 f. 
Bovendien bestaan volgens dr. Ricks een aantal poststukken 

met landkaarten, welke ik niet vermeld heb. (De poststukken 
noemde ik slechts terloops). Het betreft: Finland, Hawaii, Pa
nama en de Kanaalzone. 

Is hiermede de opstelling volledig ? 
VAN PEURSEM 

GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

. door G. VAN CASPEL. 
III. 

CaymanEilanden. 
In 1907 bood men een provisorium tegen hcogen prijs aan, 

K d. op 4 pence oranje, dat niets anders was dan een fiscaal
zegel, ofschoon m"n niet gemakkelijk begrijpt, waartoe een 
fiscaalzegel van IK Ned. cent dienen moet. 

Zie Montader VII, Postillon VIII, blz. 481; Mekeels Weekly 
1909 van l i Nov. 

Catalonië. 

Er bestaan drie series als hier afgebeeld. Het zijn propa
gandaz3gels iu den vorm van postzegels, waarvan de teekc
ningen politieke en godsdienstige gevoelens moeten uitdrukken, 
maar voor ons ietwat onbegiijpelijk zijn. Terwijl de eene serie 
ons een wapen te zien geeft, draagt een ander stel de beeltenis 
van den senator Sol y Ortega. 

Christmas Island. 
Een der grootste koraal

eilanden in de Stille Zuid
zee, even boven den equa
tor gelegen, hetwelk door 
Cook op Kerstdag 1777 
ontdekt werd, vandaar de 
naam. Daar bevinden zich 
cocosplantages, maar aan
gezien er geen inboorlin
gen wonen, moeten de 
werkkrachten, blank en 
bruin, van elders worden 
ingevoerd. Een motorschip 
„Ysabel May", op het ze
gel afgebeeld, onderhoudt 

de verbinding tusschen Papeete op Tahiti en Honolulu op de 
Hawaieilanden, elk op ongeveer 1000 mijlen afstand gelegen. 
Brieven die met het schip worden meegegeven, moeten het 
ChristmasEilandzegel van 5 c. dragen, dat door een beambte 
van de plantagemaatschappij (tevens eigenaresse van het 
schip) wordt afgestempeld en dus als vergoeding dient voor 
het transport van het eiland tot de naastbij gelegen haven, 
waar de poststukken verder met Fransche, Engelsche of Ame
rikaansche zegels beplakt worden. Het zegel werd het eerst 
beschreven in Le Collectionneur de TimbresPoste van 1916, 
blz. 207. Het bestaat in 4 kleuren: blauw, goud, rood en groen. 

Chu Chin Chow. 
De naam van een comediestuk, gedrukt op postzegels van 

2 c. groen en 4 c. rood van Hongkong, in het Georgetype. 
Een en ander is afkomstig van een aartsgrappenniaker te 
Shanghai en bedoeld als spotternij op de Hongkongzegels 
met opdruk „China". Er bestaan maar weinige exemplaren. 

Zie Melville, PhantomPhilately, blz. 55. 
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Clipperton-eiland. 
Een fosfaathoudend eiland in de Stille 

Zuidzee op 1800 mijlen afstand van San 
Francisco. Maar de vraag is, of het nog 
bestaat. Frankrijk en Mexico maakten er 
beide aanspraak op. Het gevolgd was een 
twistgeding, dat de koning van Italië in 
1910 zou beslechten, toen het heette, dat 
het eiland verzonken was. The Ocean Phos
phate Company exploiteerde de uitge
breide guanovelden met 150-200 man, en 
die maatschappij gaf eigen zegels uit van 

1 cent tot 1 peso (ook als reclame) ten behoeve van een post
verbinding met San Francisco, waar de firma W. Prese & Co. 
de maatschappij vertegenwoordigde. Dezelfde firma, die aan
bood ongebruikte of gebruikte stellen van Clipperton aan de 
handelaars te bezorgen tegen postprijs plus 25 % commissie. 

Er bestaan 10 waarden in 5 verschillende teekeningen; de 
afbeelding geeft het type weer van de l, 2 en 3 c , resp. in 
bruin, smaragd en rood. De 4, 5 en 8 c. geven de Tiaart van 
het eiland weer, als voren, maar daarboven een adelaar 
met uitgespreide vleugels; de 10 c. draagt bovenaan een band 
waarop de woorden Island Postage en onderaan staat een 
kreeft tusschen de cijfers 10 10; bij de 25 en 50 c. is het 
midden omgeven door een cirkel, waarin de woorden Island 
Postage, waardecijfers in de hoeken en een rivierkreeft op 
elke zijde van het woord Postage. Bij de 1 peso is links van 
de middenfiguur een arend, rechts een kreeft, bovenaan Clip
perton Island Express, en de waarde op elke kant van Postage 
onderaan. De kleuren zijn: 1 c. bruin, 2 c. smaragd, 3 c. rood, 
4 c. rose, 5 c. bistre, 8 c. bronsgroen, 10 c. oranje, 25 c. donker
blauw, 50 c. lila, 1 p. blauwzwart. 

Zie Filatelie Facts and Fallacies III biz. 164, IV biz. 64; 
Melville, Phantom-Philately, biz. 59. 

Columbia. 
Talrijk zijn de fancyzegels van dit land. Niet uitgegeven zijn 

o. a. de volgende zegels: 1859, 20 c. lila; 1860, 2)4 c. op blauw 
papier; 1862, 10 c. op blauw papier; 1863, 20 c. groen op wit 
papier; 1863, 20 c. groen op hemelblauw; 1863, 50 c. groen op 
wit; 1870, 25 c. blauw; 1882, 2 ^ pesos op 10 c ; 1883, 4 c. op 
5 c. in allerhande standen en kleuren; 1883, 20 c. rose. 

Al deze zegels zijn fantasieproducten volgens Alfred Mon-
tader in Le Postillon 1909, blz. 484. 

Columbia Cauca. 
Zegel van 5 c. uit 1879, uitgegeven door een zekeren heer 

E. Rei, postmeester te Quibdo, te zijnen bate, maar die des
wege uit zijn ambt werd ontzet. Het zegel stelt voor en heeft 
tot Inschrift Provincia de Cauca met een 5 in de vier hoeken. 

Columbia Cauca Palmira. 
Twee zegels met een typografische omranding; in het 

midden op drie regels de woorden Correo Municipal - 5 (of 10) 
centavos - Palmira; zwart op wit. 

Columbia Cundinamarca. 
Een zegel van dos reales, terwijl er in Columbia geen reales 

bestonden en ook geen ander zegel in die geldswaarde is uit
gedrukt. 

Columbia Magdalena. 
Een zegel van 20 c. blauw is een fiscaalzegel, hetwelk men 

voor een postzegel heeft willen doen doorgaan. 
Zie Le Postillon, jrg. VIII, blz. 506. 

Coro. 
Coro is een kolenmijndistrict in één 

der staten van Venezuela, waarover in 
de philatelistische pers in de jaren 1880 
tot 1889 veel te doen is geweest. Het 
eerst genoemd in Le Timbre-Poste 1880, 
blz. 74. De zegels hebben gediend voor 
een privaatpost, gesticht door koop
lieden onder elkaar, die daardoor vrij
dom voor hun briefwisseling genoten, 
terwijl het publiek 1 real betaalde voor 
het transport tusschen de steden Coro 

en La Vela. Gezegd wordt, dat zij tot naar Curagao, Puerto 

' S ' " ' * * " * * " 
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Cabello en La Guaira dienden. In 1869 of 1870 vers 'heet 
bovenstaand zegel met Inschriften Correo del Comr er« 
Entre Coro y La Vela. Waarde 1 real. Postduif in het m Men 
Dit is dus het zegel ten dienste van het publiek; de aa deel 
houders gebruikten zegels met inschrift: Gratis of ôsti 
Libre. Bekend zijn „Official" zwart op zalmkleur, , ='oste 
Libre" zwart op gemskleur, % r. zwart op donkerblauv 11 
zwart op rose, 2 r. zwart op groen, 3 r. zwart op lila 4 i 
zwart op lichtblauw. 

Zie Le Timbre Poste 1880 blz. 74; 1883 blz. 48, 95, 188S 
blz. 61. 
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NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
6-9 SEPTEMBER 1934 TE AMSTERDDAM 

TER GELEGENHEID VAN HET 50-JARIG BESTAAN OER 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Met een variant op het h 'de^ 
daagsche „Heb je al ge-Die aid", 
zouden wij kunnen vragen: .leeft 
u reeds uw inschrijving^ 'iljet 
voor deze nationale tentoo itel 
ling ingezonden? Zoo niet, do hel 
dan nu, want er is geluid vc r de 
laatste ronde! 

Het tentoonstellingscomité noet 
thans weten waar het aan tt i is; 
het wil alle inzenders gaarm hel
pen, maar de plaatsruim e is 
niet overdadig. Met wikke en 
wegen kunt u allen een p aats 
krijgen, maar dan moet u lians 
onverwijld den heer J. Cl leck, 
Oranjelaan 6, Hilversum, 'aten 

weten waarmede u uilkomt en hoeveel ruimte u noodig l̂ eeft 
Dat u uitkomt staat natuurlijk vast, want de gelegenheid om 
deel te nemen aan een g r o o t e nationale tentoonstelling in 
de landshoofdstad wordt u maar zelden geboden. 

In het Mei-nummer deden wij een beroep op uw nationaal 
eergevoel om den buitenlanders te toonen, waartoe ons land 
op philatelistisch gebied in staat is. Wij doen dit nog êns, 
want het zou iets zijn om onszelven nimmer te vergeven, 
wanneer het halve eeuwfeest der jubileerende vereen:ging 
niet bekroond werd met een tentoonstelling, die er in alle op' 
zichten zijn mag. 

Nu niet zeggen: we kunnen toch niet tegen de gioote 
„keien" onder de inzenders op. Laat u dat maar door de 
uitmaken en deze zal zich heusch niet laten verblinden door 
„goud" alleen. Elke ernstige verzamelaar, groot of klein, 
maakt eenzelfde kans om een bekroning te verwerven, mits 
uit zijn collectie naar voren treedt wat een goede jury vóór 
alles te waardeeren heeft: speurzin, studie, netheid en oor 
spronkelijkheid. 

Voelt u iets voor een medaille van edel metaal, of hebt u 
liever den zilveren beker, ter beschikking van de jury gesteld 
door de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren? 
Zoo ja, meld dan even aan den heer Cloeck, dat u meedoet 
do it now. 

Nog een kleinigheid. Kijk uw postchèque-boekje eens even 
na, of u daarin wel een overschrijving hebt genoteerd op post
rekening 57661 van den heer J. F. van Strijen, Carel Reiniersz-
kade 15, 's-Gravenhage, penningmeester van het tentoonstel
lingscomité, waardoor u dezen hebt verblijd met het nemen 
van eenige aandeelen in het waarborgfonds. Zoo niet, mogen 
wij dan op u rekenen, dat u dit thans terstond doet? 

me 
me 
me 
me 

W. 
jster 

H. 
Isenlg 

H. 
äenig 

J. 
IP.T.1 

J. 
mr 

senig 
H. 

lands 
C. 
dr. 
W. 

V'erec 
J. 

,Bi-e( 
rtr. 
J. 

Veret 
P. 

van 1 
J. 

veree 
A. 
P. , 

club 
J. 

jury|)arte 
W. 

deelir 
J. 
A. 

Enscl 
J . ; 
G. 
K. 

eenig 
P. 
mr 
J. ' 
p 

natioi 
W. 
J. 1 

Dorde 
D. 

verko 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 125 

EERECOMITE. 
E e r e  v o o r z i t t e r s . 

iir. J. A. de Wilde, minister van binnenlandsche zaken. 
ihr. mr. dr. A. Roëll, commissaris der koningin in Noord

lioiland. 
ii'. M. H. Damme, directeurgeneraal der P.T.T. 
''!. W. de Vlugt, burgemeester van Amsterdam. 
\. B. van Beers, directeur van het postkantoor Amsterdam. 

E e r e 1 e d e n. 
Dames. 

Kvr. AlbrechtPerelaer, Nijmegen. 
IK \'v. BoekenMeekers, Apeldoorn. 

1 ,■ >■)■. CloeckDe Jong, Hilversum. 
1, , ]■. PosterusPoederbach, Edam. 

,j. Van EssenHillen, Hilversum. 
.■■ vr. baronesse Van HeerdtKolff, Baarn. 
re/r. M. HekkerHerstel. 
. ^ r. KlinkhamerVan den Berg, Zevenhuizen. 

, 1'. Van der SchoorenKarseboom, Arnhem. 
tvr. C. W. SchröderHardes. 

1 evr. Van StrijenVitters, Den Haag'. 
.̂  /r. KortewegVan Hasselt, Bussum. 

Heeren. 
V'. G. de Bas, Utrecht, voorzitter der Utrechtsche Philate

;"|iili.,. i,aVereemging. 
ï. F. Becking, Den Haag, eerelid der Nederlandsche Ver

|Ee'i:ging. 
il. J. Boeken, Apeldoorn, eerelid der Nederlandsche Ver

sc, :^ing. 
f. Bethe, Haarlem, controleur bij het staatsbedrijf der 

J. Blonk, Boskoop, voorzitter der afdeeling Boskoop. 
1.;;'. E. Bonn, Den Haag, eerelid der Nederlandsche Ver

seiiiging. 
H. W. Borel, Lembang bij Bandoeng, eerelid der Neder

laTiJsche Vereeniging. 
('. Bovenkerk, secretaris der afdeeling Gooi en Eemland. 
"r. P. H. van Gittert, Utrecht. 
W. P. Costerus, voorzitter van den Nederlandschen Bond van 

V'ecenigingen van Postzegelverzamelaars. 
J. C. Cramerus, Breda, voorzitter der Postzegelvereeniging 

„B^eda". 
dr. L. Frenkel, Rotterdam. 
J. Goossen C.zn., Amsterdam, eerelid der Nederlandsche 

Veieeniging. 
P. S. van 't Haaff, voorzitter van den Raad van Beheer 

VS'! het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
J. E. L. Haenecour, Maastricht, voorzitter der Postzegel

vereeniging „ZuidLimburg". 
A. N. Hamelberg ,Arnhem, voorzitter der afdeeling Arnhem. 
P. J. van Harderwijk, Schiedam, voorzitter der Philatelisten

club „Rotterdam". 
J. J. Hoogewooning, Den Haag, hoofdcommies bij het de

partement van koloniën. 
W. P. J. Hoogveld, 'sHertogenbosch, voorzitter der af

deeling 'sHertogenbosch. 
J. P. L. Hulst, Leiden, voorzitter der afdeeling Leiden. 
A. D. Huijsman, Haarlem, secretaris der directie van Joh. 

Enschedé en Zonen N.V. 
J. Jonkmans, arts, Hengelo, voorzitter der afdeeling Twente. 
G. Keiser, Den Haag. 
K. F. Kleiman, Groningen, voorzitter der Postzegelver

eeniging „Groningen". 
P. A. Leupen, Haarlem, voorzitter der afdeeling Haarlem. 
mr. J. S. van Lier, Amsterdam, gemeentesecretaris. 
J. F. van der Maesen, Den Haag, voorzitter der afdeeling 

Deri Harg. 
J. Maiiigay, Brussel, voorzitter der l'^eieiration Inter

nationale do Philatelie. 
W. Mooij Nijmegen, secretaris der afdeeling Nijmegen. 
J. van Nifterik, Domaine du Port de St. Julien par Beynac, 

Dordcgne. 
D. C. Pareira, Amsterdam, administrateur der afdeeling 

verkoop van de Nederlandsche Vereeniging. 

J. M. Pos, Arnhem, voorzitter der Postzegelvereeniging 
„De Globe". 

M. Quant, Den Helder, voorzitter der Postzegelvereeniging 
„Helder". 

Leon de Raaij, Amsterdam. 
John. Robbers, Aerdenhout, voorzitter der Postzegelvereeni

ging „Op Hoop van Zegels". 
dr. ir. J. C. de Runter de Wildt, Hoorn, voorzitter der af

deeling WestPriesland. 
Aug. Schröder, Amsterdam, voorzitter der afdeeling Am

sterdam. 
L. C. A. Smeulders, Breda. 
J. D. Tresling, Den Haag, directeur Postmuseum. 
J. S. Tromp, Apeldoorn, voorzitter der afdeeling Apeldoorn. 
J. S. Tromp Visser, Leeuwarden, voorzitter der afdeeling 

Friesland. 
dr. I. H. J. Vos, Amsterdam, wethouder. 
P. Vredenduin, Amsterdam, voorzitter der Postzegelvereeni

ging ,.Hollandia". 
P. W. Waller, Overveen, eerelid der Nederlandsche Ver

eeniging. 
P. H. van de Weg, Dordrecht, voorzitter der afdeeling 

Dordrecht. 
W. G. Zwolle, Amsterdam. 

U i t v o e r e n d c o m i t é . 
L. van Essen, voorzitter. 
J. Cloeck, secretaris. 
J. F. van Stryen, penningmeester. 
H. J. Boeken. 
A. S. Doorman. 
Th. H. Klinkhamer. 
P. C. Korteweg. 
P. J. Hekker. 

J u r y . 
A. M. Benders, Amerongen. 
J. D. van Brink, Maastricht. 
W. P. Costerus, Edam, 
dr. L. Frenkel, Rotterdam. 
S. Keiser, Den Haag. 
J. van Nifterik, Amsterdam, 
mr. W. S. W. de Beer, Amsterdam. 
P. W. Waller, Overveen. 

P r o p a g a n d a c o m m i s s i e . 
P. J. Hekker, Bloemendaal. 
A. S. Bastiaanse, Rotterdam. 
D. Ederzeel, Amsterdam. 
G. Keiser, Den Haag. 
Leon de Raaij, Amsterdam. 
J. K. Rietdijk, Den Haag. 
N. van Uchelen jr., Hilversum. 

F e e s t c o m m i s s i e . 
A. Schroder, Amsterdam, voorzitter. 
J. F. van Strijen, penningmeester. 
H. P. Burgdorffer, Bussum. 
C. H. Donck, Hilversum. 
H. de Vrieze, Bussum. 
P. Wittkämper jr., Amsterdam. 

NABA. 
Nationale postzegeltentoonstelling te Zurich van 29 Sep

tember tot 7 October 1934 in het Kunstgewerbemuseum. 
Alle inlichtingen verstrekt gaarne het organisatiecomité der 

Naba, postbus 468, ZurichFraumünster. 

LUGANO. 
PHILATELISTENDAGEN 2225 JUNI 1934. 

Reeds eerder vestigden wji de aandacht op deze bijeenkomat, 
waar het nuttige met het aangename zal samengaan. Daar
voor zijn de Zwitsers te goede gastheeren en is de natuur van 
het schoone Tessino nooit genoeg geprezen. 

Het programma luidt: 
22 Juni ontvangst der afgevaardigden, voorts internationale 

handelaarsbeurs. 

mm 
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23 Jun i ve rgader ing der F . I .P .P . (Federa t ion In te rna t iona le 
de la Presse Phi la té l ique) . Vergader ing van den Zwitserschen 
Bond van Phi la te l is tenvereenigingen. Feestmaal t i jd en rond
v a a r t op he t meer . 

24 Jun i auto tocht n a a r Bellinzona met bezicht iging der 
s tad. Tocht n a a r Locarno. Gelegenheid to t he t maken van 
verdere u i t s tapjes . Te rug n a a r Lugano. 

25 Jun i ve rgader ing van de Federa t ion In te rna t iona le de 
Phi latel ie . In te rna t iona le postzegelbeurs . 

Lezers , die deze feesten willen medemaken, kunnen zich a ls 
nog wenden to t den secre tar is der „Club Filatel ico Ticino", den 
heer Andrea Ghelli, te Lugano. 

Nog zij medegedeeld, da t de F . I .P .P . besloten heeft , de 
Ee r s t e In te rna t iona le Tentoonstel l ing van de philatel is t ische 
pe r s en l i t e ra tuur t e Brussel t e houden in Jun i 1935. 

IRoel^erlken, ^^ 

Catalogi, eng.} 
K O H L B R I E F M A R K E N H A N D B U C H 

33e A F L E V E R I N G , O M V A T T E N D E H E L G O L A N D 
( P R I V A T N E U D R U C K E ) TOT H O N D U R A S 1866-1924 

UITGAVE VAN D E V E R E I N DER F R E U N D E D E S K O H L -
B R I E F M A R K E N H A N D B U C H S E . V., B E R L I N N . W. 7, 

D O R O T H E E N S T R A S S E 53 IV. 
Met di t n u m m e r begint he t vijfde deel van di t s t andaa rd 

werk. H e t vierde werd besloten me t de uitvoerige behandel ing 
der zegels van Helgoland (af levering 32), terwijl in de t h a n s 
verschenen aflevering 33 dit in te ressante , doch hoogst moei
lijke t e r re in werd gecompleteerd me t de twee rubr ieken na
drukken: a. die van pr ivé-personen met behulp van ambte -
lijken bijstand; b . de zuivere pr ivé-nadrukken. 

Zeer ui tvoer ig worden deze verschillende nadrukken be
handeld, ver lucht met talr i jke afbeeldingen. Voor hem, die 
het naadje van de kous weten wil, een prachtgelegenheid om 
zich volkomen in deze las t ige mate r i e in te werken. Op on
geveer 70 bladzijden t e k s t worden de nadrukken op boven 
allen lof verheven wijze behandeld. Bijzondere vermelding 
verdient de conclusie, waa r toe dr. Munk komt t en aanzien van 
de zegels met kops taand middens tuk: zuiver maakwerk ten 
behoeve van de Philatel is ten. 

De r e s t dezer af levering wordt ingenomen door het begin 
der verhandel ing van de zegels van Honduras . Ui tvoer ig 
worden daar in de Seebeck-uitgiften beschreven, voorts de 
valsche en minderwaard ige s tempels , enz. 

Wij eindigen me t de gebruikelijke opwekking: schaft u zich 
dit voortreffelijke werk a a n ; de d a a r a a n bestede gelden 
werpen honderdvoudige vruch t af. 

V. B. 

D E VRAAGBAAK DER P H I L A T E L I E . 
Om he t verschijnen van he t 100e n u m m e r van he t maand

blad „De Phi la te l i s t " (Ro t t e rdam) t e vieren, is dit nummer 
in ex t r a -gedaan te verschenen. H e t t e l t ongeveer 160 bladzijden 
en d r a a g t als ex t ra - t i t e l : De Vraagbaak der Philatel ie . Aan 
abonné's is he t g r a t i s toegezonden, voor anderen bed raag t de 
prijs ingenaaid ƒ2,50, in prachtband ƒ3,75. 

Volgens het voorwoord is dit nummer vooral on t s t aan in 
verband met de behoefte, die er hier te lande bestond aan een 
philatel ist isch werk van algemeenen aard , waar in men an t 
woord kan vinden op allerlei meer algem.eene vragen . H e t 
bezwaar van andere werken van dien aa rd is, dat gewoonlijk 
één a u t e u r de geheele stof behandel t en daardoor n ie t op 
ieder gebied even goed thuis kan zijn; in de v r a a g b a a k 
hebben 13 a u t e u r s ieder hun eigen gebied(en) behandeld, 
waardoor men van deskundige voorlichting over tuigd kan zijn. 

Na een serie ar t ikelen onder het hoofd „Algemeene beschou
wingen" (geschiedenis der postzegels , soorten, herdrukken, 
enz.) volgt een aan ta l ar t ikelen met technische bijzonderheden 
over druk, papier ,perforat ie , kleuren, enz. Daa rna komen de 
„Speciale gebieden", waar in specialisten op he t gebied van 
luchtpostzegels , pos ts tukken, s tempels , p l aa tnummers , f ran-

keers tempels ons de bijzondere a t t r ac t i e s van hun terrein uit] 
eenzet ten, en tens lo t te een a a n t a l s tukken m e t „Praktisclj 
wenken" over waardebepal ing , kwali tei t , vervalschingen ei| 
de l i t e ra tuur . 

Na deze inhoudsopgave s laan wij he t boek verder open, 

;and 
reini 
Bij' 

letal 
een goeden indruk maak t . Alle s tukken zijn rijkelijk e. illns oor 
t r ee rd ; de geheele indeeling is zeer overzichtelijk. De a r t kelei 
zijn over het a lgemeen eenvoudig gehouden, een groot vet-i 
dienste. De n ie t - s tempelverzamelaar b.v„ die eens ietb mtt\ 
dat gebied lezen wil, wordt door de lectuur niet afgesi 'irikt,i 
r aaa r eerder er toe aange t rokken . Ook he t moeilijke i rreii 
van de drukmethoden is voor den leek op dit gebied be< rijpe. 
lijk gemaak t . 

Wij zouden g r a a g hier en daa r w a t u i tvoer iger op iiĵ aan, 
m a a r moeten he t bij een a lgemeene aankondig ing latf >i. D( 
Phi la te l i s t heeft me t he t u i tgeven van dit boek een goe; 
werk ve r r i ch t ; het boek zal door de lezers nog va; ^ ter 
r aadp leg ing ui t de boekenkast gehaald worden. 
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W I L L E M VAN O R A N J E 
DOOR MR. J . H. VAN P E U R S E M . 

NR. 15 DER S E R I E P H I L A T E L I E E N G E S C H I E D iNIS, 
U I T G A V E P H I L A T E L I E E N G E S C H I E D E N I S , 

Z E E S T R A A T 40, ' S - G R A V E N H A G E . (GIRO 18828.). 

De v ruch tba re pen van mr . Van Peursem brach t ons 'vedei 
een in t e res san t werkje, da t op de bekende, aantrekkel i jke wijzi 
is u i tgegeven. 

Ui t he t diepbewogen leven van den Vader des Vadei lands 
b r e n g t de schrijver eenige episodes n a a r voren, w a a n . ' t 
zielegrootheid en ve rdraagzaamheid van deze groote ,.isto-
r ische f iguur spreekt . 

Behalve de zegels, door ons land en de overzeesche gev .'sten 
ui tgegeven t e r he r inner ing aan de 350e t e rugkee r van Jiens 
s te r fdag , b reng t de s tudie van den heer Van Peursem enige 
por t r e t t en , die ons pos tzege lverzamelaars al bijzondei wei-
t rouwd zijn. 

De prijs van dit f leurige werkje, gedruk t in meerklenren-
druk, is slechts ƒ 0,30. Wij bevelen he t g a a r n e in al ler belang
stel l ing aan. 

V. J 

S I E G E R Z E P P E L I N P O S T - C A T A L O G U S . 
U I T G A V E H. E . S I E G E R VERLAG, LORCH (WURTT.) . 

P R I J S 2,50 M. P L U S PORTO. 
Goede wijn behoeft geen k rans . Deze ca ta logus , in handig 

zak fo rmaa t m e t op ru im 100 bladzijden een 350-tal afbeel
dingen en d a a r n a a s t een overzichtelijke opsomming vah alle 
gebezigde Zeppelin-stempels en -zegels, is voor den Zeppelin-
pos tve rzamelaa r onontbeerlijk gebleken. Maar ook zij, die een 
a lgemeene verzamel ing van luchtpos ts tukken bezi t ten, zullen 
g a a r n e dit werkje opslaan, waa r in op zoo duidelijke wijze de 
bijzonderheden der cul tuurhis tor ische Zeppelin-vluchten te 
vinden zijn. 

In dezen cata logus is n a a r absolute volledigheid gestreefd, 
bijgevolg zijn ook wel minder ve rzamelwaard ige stukken op
genomen. W a a r de opva t t ingen hierover nogal eens verschillen 
was he t ook wel he t ve r s t and igs t he t bepalen van de grens Pomb 
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geheel aan den gebru iker over te la ten. Ech te r aan de toe
komst van het meerendeel der aangevoerde s tukken, ik noem 
hier b.v. die van een der m. i. a l le rgroots te p res ta t ies : de 
wereldrecordvlucht in 1929, behoeft n iemand te twijfelen. 

Deze s tukken, die b.v. in slechts vier dagen tijds van Fi'ied-
r ichshafen naa r Tokio gebrach t werden, waai'bü het luchtschip 
me t groote zekerheid over geheel onbekende gebieden van 
Siberië vloog, zullen voor altijd dit grootsche gebeuren van 
onzen tijd a a n he t nages lach t denionstreeren, en zeker voor 
hen een begeerenswaard ig document blijven vormen uit een 
tijd, toen nog géén r ege lma t ige Zeppelin-diensten de wereld-
deelen dichter bij e lkaar brachten. 

Onder de ve rzamelaa r s wordt veel volgens Sieger 's prijs-
waardee r ing geruild en is „half S ieger" een gangba re 
prijs. Di t is wel een bewijs, da t over het a lgemeen de prijzen 
goed ui tgebalanceerd zijn. 

E r worden momenteel wel eens s tukken voor lagere prijzen 
aangeboden, m a a r men moet niet verge ten , da t de tijdsom-
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standigheden meebrengen, dat de markt bij noodverkoopen 
■wciiiig meer kan absorbeeren. 

'ijzonder goed is ook, dat voor eenige tochten de opleverings 
g allen genoemd zijn, en het lijkt mij aanbevelenswaardig, 
dl f m een volgende editie van a l l e vluchten te publiceeren. 
V )or iemand met relaties als Sieger zullen deze nu nog wel 
t( krijgen zijn. 

ok lijkt het mij aanbevelenswaardig de enkele postvluchten 
,11 buitenlandsche luchtschepen als b.v. de Akron, de Los 
ngeles e. d. op te nemen; dat komt het geheel ten goede. 

H. A. 

"pMate^ 

KRONIEK 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

B.| flieibij geven wij een overzicht van gebeurtenissen en her
riL'i'ingsdagen uit het eerste halfjaar 1934, voor zoover zij 

oor de postzegels op eenigerlei wijze zijn uitgebeeld. 
j Op 20 Januari werd Henri Pu Yi gekroond tot keizer van 
• landshouko. Zijn portret komt op de zegels van het overigens 
^^ !oor geen Westersche mogendheid erkende land voor. 

Op 21 Januari was het 10 jaar geleden, dat de uit oude 
liissische adel stammende Sovjetmachthebber Lenin over
eed Zijn portret komt, evenals zijn mausoleum, op talrijke 
egels van de Sovjetunie voor. Wij wijzen speciaal op de kin
e'zeïrels van 1926. 
Ol, 21 Januari was het 130 jaar geleden, dat Moritz von 

!chw;nd werd geboren; zijn portret treffen wij aan op de 
4 gr. van Oostenrijk van 1932, terwijl de postzegels van 
)uitschland (1923 en 1933, H. Elisabeth) en van Oostenrijk 
Wipa) zijn gemaakt naar werken van Von Schwind. 
Op 3 Februari was het 10 jaar geleden, dat president Wilson 

)verleed. Zijn portret zien wij op de 17 c. van de U.S.A., tegen
voordige serie. 

Op 11 Februari was het 15 jaar geleden, dat president 
ïlbert werd aangewezen als rijkspresident van Duitschland. 
'ijn portret komt op meerdere Duitsche zegels voor. 

Op 12 Februari 1804 overleed Kant, wiens portret men ziet 
)p de 15 pf. van Duitschland, 1926. 

Op 17 Februari 1934 overleed de koning der Belgen, Al
>ert I. Wij verwijzen naar het Maandblad van Maart. 

Op 12 Maart werd de dichter d' Annunzio 70 jaar. Zijn 
leeltenis zien wij op zegels van Fiume. 

Op 14 Maart was het 130 jaar geleden, dat Johann Strauss 
zie Oostenrijk, 1922, 50 kr.) werd geboren. 
Op 20 Maart overleed H. M. de KoninginMoeder. Wij ver

wijzen naar het Maandblad van April. 
Op 5 Mei was het 440 jaar geleden, dat het eiland Jamaica 

werd ontdekt. 
Omstreeks 10 Mei werd te Lissabon een geweldig stand

beeld opgericht ter herinnering aan den staatsman S. J. de 
Pombal. Het ontwerp voor dit standbeeld vinden wij op de 
segels van 1925. 

Op 10 Mei 1904 overleed Stanley, wiens beeltenis gevonden 
iejkan worden op de zegels van BelgischKongo, 1928. 

Op 10 Mei 1534 werd Canada ontdekt. Een serie zegels zou 
ter herinnering aan het eeuwfeest worden uitgegeven. 

Op 12 Mei was het 50 jaar geleden, dat een van de be
roemdste componisten, Bedrich Smétana, overleed. Zijn beel
tenis zien wij op het herinneringszegel van 50 h. van Tsjecho
Slowakije van 1934. 

Op 20 Mei was het 100 jaar geleden, dat de zonderlinge 
Pranschman Lafayette, die doorloopend een rol heeft gespeeld 
op het tooneel der historie van 1785 tot zijn dood, overleed. 
Zijn portret treffen wij aan op de legionnairenzegels van 
Frankrijk van 1927. 

Op 25 Mei 1809 brak in Bolivia een revolutie uit. Dit was 
de eerste opstand van beteekenis tegen het Spaansche gezag. 
Byna 20 jaar zou de strijd duren. Vooral aan den grootsten 
staatsman der nieuwe wereld, Simon Bolivar, was het te 

danken, dat ZuidAmerika vrij werd. De herinnering aan dezen 
opstand in Chucisaca wordt levendig gehouden door de jubi
leumzegels van 1909 en 1910. 

Op de 234 kr. van Oostenrijk van 1922 vinden wij het por
tret van Jozef Haydn, die op 31 Mei 1809 overleed. 

Op 23 Juni word de prins van Wales, wiens beeltenis wij op 
talrijke zegels van NewFoundland en op de 5 c. van Canada, 
1932, vinden, veertig jaar. 

Op 28 Juni is het 20 jaar geleden, dat aartshertog Frans 
Ferdinand en zijn vrouw Sophie (zie Bosnië, 1916) werden 
neergeschoten. Deze aanslag was de directe aanleiding van 
den wereldoorlog. 

Vijf jaar later werd het verdrag van Versailles onder
teekend; met name vinden wij dit genoemd o.a. op de zegels 
van Allenstein. 

Tenslotte brengen wij nog in herinnering, dat de oud
president van Bolivia, Ismael Montes, wiens biografie wij 
gaven in het Maandblad van November 1931, op 18 November 
1933 is overleden. 

HET POSTCONGRES TE CAIRO. 
Op 1 Februari j.1. werd het 10e con

gres der Wereldpostvereeniging door 
den Egyptischen kroonprins geopend in 
de Koninklijke Opera te Cairo. Den vol
genden dag werd de eerste voltallige 
zitting gehouden in de groote receptie
zaal van het Heliopolis Palace Hotel, 
terwijl het congres gesloten werd op 
20 Maart d.a.v. Bijna zeven weken heeft 
het derhalve geduurd. 

Heeft het congres voldaan aan de 
verwachtingen en hebben de groote 
kosten, die men niet onderschatten 
moet, naar evenredigheid vruchten af

geworpen? Deze vragen kan men met ja en neen beantwoor
den. Wie zijn verwachtingen hoog had gespannen, zal zich 
teleurgesteld gevoelen. Verschillende oorzaken zijn aan te 
wijzen, die gemaakt hebben, dat deze tiende internationale 
samenkomst van postale afgevaardigden van nagenoeg de 
geheele wereld niet tot een dergelijk resultaat heeft geleid als 
we tot dusverre min of meer gewend waren. Daar zijn in de 
eerste plaats de tijdsomstandigheden, die het voor tal van 
deelnemende landen bezwaarlijk of onmogelijk maakten maat
regelen te aanvaarden, die van ongunstigen invloed zouden 
kunnen zijn op het Staatsbudget. Vandaar, dat van een alge
meene en beduidende verlaging der tarieven niets kon komen. 
Daarnaast vormde de in de laatste jaren hand over hand 
toegenomen belangentegenstelling — werkelijk of vermeend — 
dat het algemeen belang werd opgeofferd aan dat van eigen 
beperkten kring, een mentaliteit, die helaas thans op nagenoeg 
elk gebied den boventoon voert. En in de derde plaats: de 
internationale postdienst is in den loop der jaren zoozeer ver
volmaakt, dat vraagstukken van de eerste grootte niet meer 
aan de orde behoeven te worden gesteld. 

Dit alles had tot gevolg, dat dit tiende congres zich bijna 
geheel heeft moeten bezighouden met „kleingoed". 

Twee nieuwe diensten werden aan de bestaande toegevoegd: 
het gebruik van reispostbons en de telegrafische overschrijving 
tusschen postrekeningen. 

Onder het kleingoed vallen: een verlaging van het port der 
pakjes, dringende pakketten en het luchtrecht. (Enkele an
dere, als zijnde van postaaltechnischen aard, blijven buiten 
beschouwing). 

Voor de philatelie is het resultaat van dit congres al heel 
teleurstellend, wat eigenlijk niet te verwonderen is. De Fede
ration Internationale de Philatelie had weliswaar verschillende 
desiderata kenbaar gemaakt, maar zij verzuimde, op een 
enkele loffelijke uitzondering na, maatregelen te treffen, dat 
de afgevaardigden in elk land tijdig en volkomen vertrouwd 
waren gemaakt met haar wenschen en dat deze beeren wegwijs 
waren gemaakt op dit voor velen hunner onbekend terrein. 

Toch zal de F.I.P. niet bij de pakken moeten gaan neer
zitten, maar met frisschen moed onverwijld beginnen met 
haar werk voor het volgend congres, dat over vijf jaren te 
BuenosAires zal worden gehouden. Tijdig dient zij dan land 
voor land te bewerken, opdat de afgevaardigden alsdan door
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drongen zijn van de gegrondheid h a r e r klachten en de rede
lijkheid van h a a r wenschen. 

L a a t ons thans eens zien, welk lot de phi latel is t ische voor
stellen ondergingen. 

H e t p ro tes t tegen de zoogenaamde godlooze zegels van Rus
land werd onmiddellijk ontzenuwd door de ve rk la r ing v a n de 
a fgevaard igden van di t land, da t een dergelijke ui tg i f te 
n immer in de bedoeling had gelegen noch l igt . 

He t verzoek om het tar ief voor gedruk te s tukken toepasse
lijk te verk la ren op de verzending van ongebruikte post
s tukken (Ganzsachen) had een averechtsche u i twerk ing : 
voor taan moeten g e b r u i k t e pos t s tukken ook als brief 
worden gef rankeerd! Men kan evenwel he t briefport ontzeilen 
door dergelijke gebru ik te s tukken te f rankeeren n a a r he t 
t a r ie f van papieren en bescheiden. 

De In te rna t iona le Hande laarsvereen ig ing had al evenmin 
succes m e t h a a r wenschen. He t voorstel to t het t reffen van 
maa t rege len tegen speculatieve ui tg i f ten werd niet to t een 
goed einde gebracht . De pos tadminis t ra t i es wijzen iets der
gelijks af, w a t zij beschouwen als een inmenging in h a a r 
in te rne aangelegenheden. 

Eenzelfde afwijzing ondervond het p ro tes t t egen den ver
koop door de pos tadmin is t ra t i es van res tan t -voor raden be
neden den nominalen prijs. 

Op verzoek van de Oostenrijksche delegat ie werd de ver
ordening tegen het namaken of vervalschen van zegels, door 
de pos tadmin is t ra t i e van di t land u i tgevaard igd , in het p ro 
tocol opgenomen. De wenschelijkheid, da t alle deelnemende 
landen soortgelijke voorschrif ten zouden u i tvaard igen , werd 
evenwel afgewezen. 

Tijdens de vóór-conferentie van Ot tawa van 1933 was een 
voorstel der I ta l iaansche post in behandel ing genomen to t 
wederzijdschen verkoop van nieuwe ui tgif ten (de I ta l iaansche 
zegels zouden dan verkr i jgbaar zijn a a n een of meer post
kan to ren in andere landen en omgekeerd) . In Ot t awa werd 
di t voorstel niet voldoende ges teund; Cairo heeft het definitief 
om hals gebracht . Gelukkig maar , wan t de meoilijkheden zou
den groot zijn geweest , om te zwijgen van de deloyale con
current ie , die de pos tadmin is t ra t i es den postzegelhandel zou
den hebben aangedaan . 

V. B. 

E E N OORDEEL U I T H A R D E R W I J K ! 
Een lezer is zoo vriendelijk ons een exemplaar te zenden 

van he t Overveluwsch Weekblad, klaarblijkelijk het gezag 
hebbend o rgaan voor Harderwijk, Hierden, Tonsel en andere 
belangri jke p laa tsen . 

U i t de rubr iek „Voor vijftig j a a r " plukken we he t 
volgende boeketje. 

„Hoe k inderacht iger hoe mooier. Een vereeniging van post
zegelverzamelaars heeft zich gevormd. Pres iden t is de heer 
H u a r t , secre tar is de heer Kothe. ' t Zal wel moeten hee ten : 
Pres iden t he t zoontje van den heer H u a r t en secre tar i s he t 
zoontje van den heer Kothe. Of heeten knaapjes me t school-
tasschen op den rug die in postzegel t jes „doen", nu ook al 
b e e r e n ? " 

Di t „gemengde ber icht" werd geboekstaafd op 24 Mei 1884. 
We zullen er de tegenwoordige redact ie m a a r niet meer z w a r t 
op aanki jken! 

I N V O E R R E C H T E N OMZETBELASTING 
OP O N G E B R U I K T E P O S T Z E G E L S . 

Bij resolut ie van 10 M a a r t 1934, nr . 28, is bepaald: 
Ongebruikte gangba re postzegels en pos twaarden ontleenen 

hun waarde aan de omstandigheid da t men met gebru ikmak ing 
d a a r v a n kan beschikken over diensten te ver r ich ten door h e t 
postbedrijf; het zijn derhalve ge ldswaardige bewijzen en geen 
goederen in den gewonen zin des woords. De levering van 
hier te lande vervaard igde postzegels en pos twaarden is dan 
ook niet aan omzetbelas t ing onderworpen. 

Ten aanzien van ingevoerde gebru ik te postzegels en post
waarden l igt de zaak echter anders . 

Dergelijke zendingen u i t he t bui tenland zijn volgens a r t ike l 
17 van de wet aan bijzonder invoerrecht onderworpen en vol
gens a r t ike l 37 a a n compenseerend invoerrecht . 

De meening da t bedoelde voorwerpen niet als goederen in 

den zin van ar t ike l 1 der wet zouden zijn aan te merke 
niet worden gedeeld, daa r deze toch als normale handels 
objecten worden gebezigd. E r is derhalve geen grord 
meergenoemde voorwerpen uit te zonderen van de hef'mgen 
volgens de wet. 

Ech te r zal in overweging genomen worden om gel luikte 
bui tenlandsche postzegels te p laa t sen op de lijst als bedoeld 
in ar t ike l 37 der wet, waardoor ze dan vrij zouden \ on 
gesteld van de 1 % compenseerend invoerrecht . 

Vooralsnog zijn dus bij invoer gebru ik te postzegels 
met 4 % -f- 1 % invoerrecht , voor zoover ze niet vallen ondei 
de in de tar ief wet genoemde vrijstell ingen. 

(De berekening van ƒ 100,— is a ldus : 1 % compenseer ndin-
voerrecht f 1,—, 4 % bijzonder invoerrecht (omzetbeh'Sting) 
4 % van ƒ 1 0 1 , — = ƒ4 ,04 ; to taa l belasing ƒ 1 , 1- ƒ ,,04 = 
ƒ5 ,04) . 

)1. S( 
23-1 
em, 
ed.-I 

Ter besctiermiiió 
Van Verzamelaari 

er Handelaren 

'A-b 

_ 
Argent in ië . 
Drie waarden worden aangeboden, waarop weliswa '• het 

opschrif t „Correos y Te legra fos" voorkomt, doch die n 
ficieele s taa t su i tg i f t en n i e t s te maken hebben. 

H e t zijn par t icul iere e t iket ten , waa rop o.a. een sana 'riuiii 
is afgebeeld; he t opschrift luidt „Pro Sanator io - Asoi acion 
de Prevision Social - Correos y Telegrafos" . 

BO \ ; 
5 

iO 
)0 
O 

so 
Spanje. 
De heer Van Gorkum te Carcagente zendt ons een vei alinj 

van een kran tenber ich t , da t h ier onverkor t zij weerge even, 
„Men heeft in Barcelona een fabr iek van postzege met 

mee r dan twee millioen valsche exemplaren van versch lende 
landen ontdekt . De vervalschingen hebben ui ts lui tend h trek
king op ui tgif ten die bui ten gebruik zijn en waa rde 1. b̂ben 
voor de ve rzamelaa r s . 

Barcelona, 16. — De politie van de br igade van ader-
zoek o m t r e n t bui tenlanders heeft v a n d a a g een huiszc »king 
gedaan in een villa in de D a l m a s e n s t r a a t 52, welke w t af
gelegen l igt en bewoond was door een Hongaa r , Jeza eijan 
genaamd. H e t onderzoek had to t u i tkomst het in beslag enien 
van een groot a a n t a l portefeuil les, welke tezamen be atten 
meer dan twee millioen postzegels van verschil lende wairden 
en Seriën van Hongari je , Neder land, Engeland, Pravknjk, 
Duitschland, Salvador, Tsjecho-Slowakije, Montenegro i i an
dere landen. 

Bovendien legde de polit ie beslag op een fototoestel en een J 
g root a a n t a l laden, bevat'tende zegels, s tempels , inktsoorten 
van verschil lende kleuren, drukpla ten , cliché's, enz., alle« voot 
de ve rvaa rd ig ing van postzegels . 

De politie nam Jeza Teijan en zijn broer Joseph ge\£ngen 
me t nog een anderen Hongaa r , die als n a a m Oscar Ba^ai op- # 
gaf en die ju is t in de villa a ankwam, toen men me t het onder
zoek bezig was en wien men een lederen portefeuil le aniam 
welke een compleet monsterboek en ui tvoer ige documenten 
bevat te . 

Men veronders te l t da t deze persoon zich bezig hield mot den 
verkoop in de villa van de valsche zegels a a n postzegelhande-
la ren en ve rzamelaa r s en da t men groote hoeveelheden van 
deze valsche zegels n a a r he t bui tenland heeft verzonden. 

H e t meerendeel van de in bes lag genomen valsche post 
zegels en cliché's, gebru ik t voor de vervaard ig ing , heeft be
t r ekk ing op ui tgif ten, die al bui ten gebruik zijn en alleen voor 
ve rzamelaa r s waarde hebben. 

De politie is nog bezig de geheele zaak degelijk aan het 
dagl icht t e b rengen ." 

Wij houden ons g a a r n e aanbevolen voor nadere berichten, 
V. B, 
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cderland. 
J81. 10 c. port , t ype 4, gebr f 75,— 
94, cpl. ser. por t 1-25 c , t . 3, ongb. - 12,— 
107̂  compl. serie De Eui j ter-por t , 

(streep door D ) , ongebr. . . . . 
ü. serie rolt. 2-z., z. w.m. (18 w.) 
3l. serie rolt. 2-z., m. w.m. (13 w.) 
5l. serie rolt. 4-z., (24 w.) 
'23-1933, alle kinderzegels (40 w.) 
em, in rol tanding (31 w.) - 4,1 
ed.-Tndië. 

last 'd\<x". liopstaand, ƒ2,50, ongebr. 
(keur Ned. Bond) - 70, -

riname. 
)2o. Opdrukken (3 w. ) , in blokken 

\ a n 6, m. alle foutdr. , ongebr . 
a-kkcftcn. 
ederland, 50 versch. ƒ0 ,20; 100 id. «■ed.-Iadié, 50 versch. ƒ0 ,35 ; 100 id. - 1,35 
iirjcso, 20 versch - 0,90 

i'orto ext ra . — Postg i ro 224451. 
ederlandsche Postzegelhandel, 
t Vocirburgwai 316, posfgiro 224451, Amsterdam C. (320) 

■30,— 

0,55 

i[DKOOP[ AANBIEDING. 
'O > rschillende Abessinië ƒ 1,90 
i.) „ Albanië -1,25 

Albanië - 3,75 
Afrika -1,50 
Azië - 2,— 
Engelsche Koloniën -1,35 
Luchtpost . , . , ,^ . - 2,75 
Oostenrijk>f.7f?fe. . - 0,90 
Polen . . . 7 / r . " r . . -1,10 

}i' „ Rumenië -1,90 
Rusland - 1,50 
Zw i tser land - 2,75 
Spanje -1,15 
Tsjechoslowakije . - 2,25 
Zuid-Slavië -3,25 

Bedrag met gelijke post per giro . 
POSTZEGELHANDEL 

UOS. L A P O U T R É . 
DEN HAAG, Zoutmanstraat 14-14a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

(434) 

«@!egenhe idsaan b i e d i n g . 
)or N E D E R L A N D 

I ISISZEGELS, 
er lOO series . . . f 8 , 50 
er 1000 series . . f 7 5 , -
[oolang de voorraad streict! 
2,§0, rood, Ned., per 100 stuks f 9,50. 

B. J . A B R A H A M S , 
»tille Veerl<ade 10, DEN HAAG. 
elefoon 116976. Postgiro 78080. (46,) 

I Koopt bij onze 
Adverteerders. I 

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., l, 2'/,, 5, ly,, 

9, 12><, 20, 30, 40, 50, 60 c. -1,95 
Id., m. w., tweez., cpl., 13 w., 

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

12M c , 23 w -2,25 
Ned.-Indië, J a v a - opdrukken, 

y, c.—1 g., 17 w - 0,95 
Id., vl iegposl , 1—5, ongebr. , 

onder nom 2=^^-
Id., portzes;els, 2y—75 c. zon- i*®* V*^ 

der 30—37>.> - 0;40" 
50 verschil lende Curacao en 

Sur iname - 1,75 
1000 versch. geh. viereld, 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, 
Brederodes t raa t 46, Ams te rdam, W. 

(451) 

:2is^ 
Een keur van goede p o s t z e g e l s in 
grootste verscheidenheid 
der gehee le w e r e l d , 
geprijsd op laagst mogelijk niveau, 
ligt ter verzending gereed. 
Uw aanvrage voon een p r o e f z e n d i n g 
wordt gaarne i n g e w a c h t , ^ ^ ^ ^ . ^ — — ^ ^ 
ZIJ zal voldoende belangwekkend voor 
U zijn, om U aanleiding te geven venvolg-
zendingen van mij te willen ontvangen. 

H E R M A N C O H N , 
DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24 . 
Tel. 551945. Giro 37029. Bank: Amslerdamsche Bank. 

Poslzegelhaiidel „Het Cenlruni" 
is verplaatst naar 
Nieuwstraat 

hoek Visschersdijk, 
R O T T E R D A M . 

Mancolijsten worden door ons promt behandeld! 
Zichtzendingen, na opgaaf van referenties, ook 

naar Oost- en West-Indié. 

BIJ ons steeds iets 
naar Ut/v ̂ adln^! 

Onze collecties zijn toch mooier! 
Alle velschil lend, 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 nummers - 40,— 
500 „ E n g . Koloniën - 9,— 

1000 „ E n g . Koloniën - 30,— 
Vele andere sor teer ingen, ook grootere , 
kunnen geleverd worden, alsook f raa ie zicht
zendingen. 
Bij waardee r ing van samenstel l ing en ver
zorg ing zijn onze prijzen zeer laag . 

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

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

(418) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

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

OEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

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

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 
(452) 

Van het z.g. Jubileumboek „Post-
zegelkunde en Postwezen" zijn 
nog een aantal exemplaren ver
krijgbaar, tegen den prijs van 
ƒ2,50 + ƒ0,30 frankeerkosten 
(buitenland ƒ 0,75) bij L. C. A. 
Smeulders, Wilhelminapark 128, 

Breda. 



NIEUW! 
KaBe Luchtpostalbum, 
voor gevlogen brieven en kaarten 
van NEDERLAND en KOLONIËN. 

Insteekalbums, passend bij de reeus 
bestaande soorten der » K a  B e « 
N e d e r l a n d en K o l o n i ë n  A l b u n s 
in diverse kwaliteiten en prijzen. 
De prijzen genoemd in de eerste kolom gelden v or 
albums met witte insteekbladen. De in de tweede kol m 
genoemde prijzen gelden vooi albums met bruine if 

~ donkergroene insteekbladen. 
Album nr. 420L.H., passend bij nr. 421H, in prijzen van f 8,75 en f 11,— 

„ 420L.HS., „ „ „ 421HS, „ „ „ f 10,25 en f 12,50 
„ 320L.H., „ „ „ 321H, „ „ „ f 12,25 en f 14,50 
„ 320L.HS., „ „ „ 321HS, „ „ „ f 13,75 en f 16,— 
„ 210L.H., „ „ „ 21IH en 211HS, „ f 27,75 en f 30,— 

Specia le prijslijst dezer albums wordt gratis verstrekt; overal verkrijgbaar. 

P A U L K O C H , uitgeefster en fabrikante der »KaBe« Postzegelalbums en benoodigdhede i. 

N 

De kunst van veizamelen in ciisistijil. 
UITGAVE VAN 

Den Hollandschen Postzegelhandel, 
Obrechtstraat 317, Den Haag. 

Prijs f 0,25. 
Dit boekje zal U honderden guldens besparen. 
Tegen toezending van f 0,25 aan postzegels van 
Nederland of Koloniën franco per post. (456) 

♦ 

ERIC S M I T H . 
P.O. BOX 661,  LUGANO (ZWITSERLAND). 

Woonhuis: Via Casserinetta 9a. 
Het zou mij een bijzonder groot genoegen doen ec 

mijner Nederlandsclie zakenvrienden en correspondente 
gelegenlieid van het Congres van 22-25 Juni a.s., hg o 
Lugano te kunnen begroeten! 

Ik verzoek U vriendelgk mij te bezoeken in mijn woo 
(Lugano-Paradiso) of gedurende de opening der beU' 
de Kurzaal-Lugano. 

Ter bekoming van inlichtingen of toezending van ons . 
programma wende U zich tot mij. 
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te Rotterdam worden gehouden. 

POSTZEGELCENTRALE N.V. ^"""!''"'> l^'J-'^f^l,"-
O r g a n i s a t o r ; R. B O E K E M ^ . 

Medio September zal onze 4e 
ROSXÄE:CE:L.VE:II^INCI 
Vakkundige en juiste beschrijving wordt gegarandeerd. — Vroegtijd e 
inzendingen ten zeerste aan te bevelen, opdat wij gedurende de zomci

maanden uw zegels zorgvuldig kunnen bewerken. — — — 
Op belangr i jke inzendingen wordt gaarne v o o r s c h o t gegev a. " 

POSTZEGELCENTRALE N.V. 
Afdeeling Veilingen.   R O T T E R D A M , C r o o s w i j k 3 . Organisator: R.Boekema. 

Telefoon 11017.  Postgiro 220942. Postbus 876. Telegr.adres: Philpo'f. 
(4)9)._ 
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Adverteert in dit l3lad! 


