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K. RIETDIJK, Den Haag, 

VERKOOP Af̂ KOOP  VEILINGEN 
LANGE POTEN 15a. 

Telefoon 117020 — Postrekening 117396. 

"edurende de maanden 
JULI en AUGUSTUS 

" ■•'̂31 postzegelveilingen. 

Sen gunstige gelegenheid, om Uw collectie te 
' 'ipleteeren door middel mijner prachtige 

Zichtzendingen. 
<*rachtige kwaliteit. — Scherp concurreerende 

fVyzen. Vraagt eens een proefzending. U zult te

' den zyn! 

\^oor de aanstaande 

SEPTEMBER-VEILING 
^»ordt nog goed materiaal tegemoet gezien. Rente

loos voorschot! Gunstige veilingcondities! Uitge

!)reide, koopkrachtige clienteele! Stelt U nu reeds 
niet ons in verbinding! Wacht niet tot het laatste 
moment: DOET HET NU ! 

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

(367) 

Wilt U In „Bellevue'' exposeeren 
of voor ander doel Uw collectie 

conipleteeren 

Zendt ons dan Uw mancolij sten. Wij kunnen momen

teel vrijwel alles leveren, niet alleen van Nederland en 
Koloniën, doch ook van alle andere landen der wereld. 
Behoudens de groote rariteiten, is bijna alles lever

baar, gebruikt zoowel als ongebruikt. 
Wanneer onze eigen voorraden Uw wenschen niet 

kunnen bevredigen, dan hebben wij nog de beschikking 
over een 

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

Voor onze a.s. 

Herfst'Vellingen 
hebben wij reeds enkele prachtige inzendingen 
ontvangen. — Voor bijvoeging van GOED 
MATERIAAL gelieve men zich spoedig met 
ons in verbinding te stellen. 

N.V. Mïm Postzegelliafldel 
onder Directie van P. J. MEKKER, 
beëedigd Makelaar en Taxateur. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON S3324. — POSTGISO 21271. 

(374) 

N.V. DRUKKERIJ BORGHOUTS  ROTTERDAM 
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Zeer belangrijke Postzegelveiling 
op Dinsdag 24 Juli a.s., des avonds 
te 7% uur, in een der zalen van Hotel 
„Victoria", Spuistraat 16, Den Haag. 

Ki jkdagen en C a t a l o g u s bij: 

De Hoagsche Postzegel handel 
Noordeinde 196, Den Haag. (366) 

IIL I 
Zoo juist verschenen: 

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

f 1,— (plus f 0,20 porto). 

Aanvullingsbladen 1932-1934. 
Album Nederland en Koloniën, 

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

4 bladen Roltanding 1932-1934 
f 0,60. 

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

oplage beperkt is! 

G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25, - DEN HAAG. 
TELEFOON ,112438. GIRO 4262 . 

^^^mél^t^k Ét til ik 
(370) 

Behalve een uitgebreiden voorraad EUROPEESClr .1 
ZEGELS hebben wij steeds voorradig: 

ALBUMS met voordruk 
van diverse uitgevers vanaf + f 5 ,~ tot + f 100, ; 

B L A N C O A L B U M S , 
in diverse prijzen, vanaf f 2,20 tot f 25,- ; 

VOORRAAD-BOEKEN 
vanaf f 0,25 tot f 12,50; 

alsmede Pincetten, Loupen, Philatel« -
t ische Microscopen, Watermerkzoeker ', 
Gompapiertjes, Papierdiktemeters, ci '. 
Indien U iets noodig heeft op philatelistisch gebi J, 

wendt U dan steeds tot 

Firma J. VOET (J.G.Millaard|, 
KEIZERSTRAAT 9, - ROTTERDAM. 

T/ie firm that has the goods you loant. (3/5) 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

Buitenland, 
1 er jaar, franco p. post ƒ 6,— 
.,fzonderlöke nummers ƒ 0,50 

Gratis 
, oor de leden der aangesloten 

Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

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

13e Jaargang. Breda, 16 Juli 1934. Nr. 7 (151). 

ADVERTENTIEN 
(bü vooruitbetaling): 

1/1 pagina . . . . ƒ30,— 
. -17,50 1/2 

1/3 
1/4 
1/6 
1/8 
1/9 
1/12 
1/16 
1/18 
Bij 3 

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

6-, 12-maal plaatsing 
10, 20, 30 % reductie. 

\lle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
.uwe uitgiften, te zenden aan den fioofdredacteur, J. D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
lastricht; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 

' dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
11 W. G. Zwolle, Noorder Amstellaan 209-ni, Amsterdam; buitenlandsche poststukken 
1 J . J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
ouwersplein i j r , Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
Gravennage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuijsstraat 3J, Nijmegen. 

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

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

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergadermgen en verdere vereenigingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 37183. 

Z. K. H. PRINS HENDRIK. 

Voor de tweede maal in korten tijd zijn het koninklijk 
gezin en de Nederlandsehe natie in diepen rouw ge
dompeld, thans door het verscheiden van Z. K. H. Prins 
Hendrik der Nederlanden. 

Op 3 Juli 1934 overleed, na een korte ongesteldheid, de 
Prins-gemaal, een sterfgeval, dat alom in den lande diepe 
ontroering wekte. 

Hendrik Wladimir Albreeht Ernst, hertog van Meck
lenburg, vorst van Wenden, Schwerin en Ratzeburg, 
graaf van Schwerin, heer van de landen Rostock en 
Stargard, enz. enz., werd geboren te Schwerin op 19 
April 1876 als zoon van Friedrich Franz II, regeerend 
groothertog van Mecklenburg-Schwerin. 

Zooals met de meeste Duitsche vorstenzonen het geval 
was, volgde de jonge prins eerst een militaire loopbaan, 
om zich daarna te bekwamen in de staathuishoudkunde. 

Op 19 October 1900 werd bij Buitengewone Neder
landsehe Staatscourant de verloving medegedeeld van 
H. M. de Koningin met Z. K. H. den Prins. Op 7 Fe
bruari 1901 had de huwelijksinzegening plaats; aan de 
echtverbintenis van ruim drie en dertig jaren heeft 
thans de onverbiddelijke dood een einde gemaakt. 

Het is van algemeene bekendheid, dat de doorsnee-

Nederlander gereserveerd is, zich niet gemakkelijk 
geeft. Dat het den Prins is mogen gelukken in korten 
tijd een ruime plaats in te nemen in de harten van 
het Nederlandsehe volk, is ongetwijfeld te danken aan 
de vriendelijke wijze, waarop Z. K. H. een ieder te
gemoet trad, medelevend met de vreugden en nooden 
van de natie, die hem aangenomen had als een harer 
landskinderen. Zijn prachtig optreden tijdens de ramp 
van het stoomschip ,,Berlin" in Februari 1907 ligt on
vergankelijk vast in het geheugen van talloozen. Hier 
toonde Z. K. H. zich op zijn best en werd als het ware 
de band samengeklonken, die Prins en volk onver
brekelijk zou binden. 

Zijn aandacht was steeds gevestigd op werken des 
vredes, waarin hij een van zijn beste karaktereigen
schappen tot ontplooiing kon brengen: hulpvaardigheids-
zin. Veel en nuttig werk heeft de thans ontslapene ver
richt voor het Nederlandsehe reddingwezen en het 
Roode Kruis. 

Moge het het zwaarbeproefde koninklijke gezin tot 
troost strekken, dat het Nederlandsehe volk van diep 
medegevoel vervuld is en dat het den overledene in 
dankbaarheid en met eerbied zal herdenken. 

.^-*ai^Êit 
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llilaifle 
N.B. De afbeeldinger der zegels zijn steeds op ware 

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

ASCENSION. 

MtÉHÉMÉIIÉli 

■üÉÉÉÉÉÉÉÉtÉMtÉÉÉlÉÉÉaMMÉÉj 

De aangekondigde nieuwe frankeerzegels zijn verschenen 
in onderstaande waarden, alle met zwart middenstuk: 

Yi penny, lila. Georgetown. 
1 „ groen. Landkaart. 
ly2 pence, karnjijn. De pier. 
2 „ oranje. Landkaart. 
3 „ blauw. Long Beach. 
5 „ sepia. Drie Gezusters. 
8 „ bruingrijs. Landkaart. 
1 shilling, rood. Vogelbroedplaats. 
2 sh. 6 p., purper. Landkaart. 
5 shillings, bruin. De groene berg. 

De 1, 2, 8 pence en 2/6 zijn gedrukt in staand, de andere 
waarden in liggend formaat. 

Het papier draagt het meervoudig watermerk in sierschrift. 
BASUTOLAND. 

Dienstzegei, opdruk „Official" op 
onderstaande waarde der frankeer
zegels: 

2 pence, lilarose. 

BELGIË. 
Propagandazegels voor de wereldten

toonstelling te Brussel in 1935: 
35 c, groen. Congopaviljoen. 

1 fr., rood. Paleis der stad Brussel 
1 „ 50, brum. OudBrussel. 
1 „ '75, blauw. Paleis der Belgi

sche afdeeling'. 
De zegels zijn alle gedrukt in het af

gebeelde formaat naar het heliogravure
procédé op de staatsdrukkerij te Meche
len. De namen der architecten van de 
vier gebouwen zijn achtereenvolgens 
Schoentjes, Malfait, J. Delange en Van 
Neck. 

Het op de 1 fr. 75 afgebeelde gebouw 

i t » i » n i n » » r^n^^^ 

is van blij venden aard; het wordt bestemd tot Palais du 
Centenaire, waarin voortaan de jaarbeurs zal gehouden 
worden. 

De zegels blijven in koers van 1 dezer tot 30 September 
1935 en zijn geldig in het binnen en buitenlandsch verkeer. 

Den heer Van Caspel te Brussel dank voor onverwijlde toe
zending. 

BRAZILIË. Ter gelegenheid van de te 
Rio de Janeiro gehouden in
ternationale jaarbeurs ver
scheen onderstaande sei ie 
frankeerzegels, alle volgens 
afbeelding: 

200 r., grijsgroen. 
400 „ rose. 
700 „ blauw. 

1000 „ oranje. 
Het papier draagt het ^̂ a

termerk ,,Correo Brasil" niet 
sterren. 

De zegels zijn verkrijgbaar tot 15 November a.s.; de oplaig 
bedraagt 1.000.000, resp. 250.000, 500.000 en 250.000 stuks. 

Het luchtpostzegel der uitgifte 19291930, 2000 reis gron, 
Yvert nr. 22, verscheen op dikker papier met en zonder water
merk (deelen van het wapen of letters van Papei Sellado 190'ï). 

CANADA. 
Portzegel in het cijfertype, tekst Engelsch en Fran^eh 

(Postage due resp. A percevoir): 
1 cent, violet. 

CHILI. 

| ^ ^ ^ ^ P « « * « « V » ^ ' M * ^ 

i D P E s a s i a 
hliU«M««*MkM 

Luchtpostzegel volgens afbeelding: 
10 pesos, bruinrood. 

Het papier draagt het meervoudig 
watermerk ster. 

COSTARICA. 
De in het Juninummer 

gemeld« luchtpostzegels zijn 
thans eveneens verschenen 
met den opdruk „Oficial" in 
rood. 

Te melden zijn: 
5 

10 
15 
20 
25 
40 
50 
60 
75 

1 
2 
5 

10 

centimes, groen. 
„ rose. 
„ roodbruin. 
„ blauw. 
„ roodoranje. 
„ grijsbruin. 
„ donkergrijs 
„ oranje. 
„ violet. 

colon, karmijn. 
„ lichtblauw. 

grijszwart. 
„ bruinrood. 

DENEMARKEN. 

I I I I I I I I W I I 
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Waarde-opdrukken op frankeerzegels in het scheepjestype: 
4 op 25 ore, blauw. 

10 „ 30 „ oranje. 
Opdruk Porto en waarde op cijfertype: 

15 op 12 ore, violet. 
De zegels zijn alle gedrukt op papier zonder watermerk. 
Luchtpostzegels volgens afbeelding: 

10 ore, oranje. 
15 „ roodbruin. 
20 „ blauwgroen. 
50 „ grijsgroen. 
1 kroon, bruin. 

Firma Voet te Rotterdam dank voor toezending. 

DUITSCHLAND. 
In verband met de koloniale herden-

kingsplechtigheden verschenen onder
staande zegels met portretten van man
nen, die zich bijzonder verdienstelijk ge
maakt hebben voor de vroegere Duitsche 
koloniën: 

3 pf., bruin. F. Lüderitz. 
6 „ groen. G. Nachtigal. 

12 „ dieprood. K. Peters. 
25 „ blauw. H. von Wissmann. 

Bij alle waarden is het medaljon met 
portret in grijsbruin gedrukt; het papiei 
toont het watermerk hakenkruis. 

In het volgend nummer komen wij op de afbeeldingen nader 
teiiig. 

Ir. Van Caspel te Brussel dank voor toezending. 

ECUADOR. 
De in het April-nummer vermelde 5 centavos in een nieuwe 

landschapteekening is thans eveneens verschenen in andere 
kleuren: 

5 centavos, blauw. 
5 „ bruingrijs. 

Toeslagzegel, opdruk „Casa / de / Correos y / Telégrafos / 
de / Guayaquil" en waarde op telegraaf zegel van 1928-1929: 

2 centavos op 10 c , bruinolijf. 

EILANDEN EGEESCHE ZEE. 
De voetbal-serie van het moederland, 

bebchreven in het Juni-nummer, ver
scheen in andere kleuren en met den op
druk „Isole Italiano Dell' Egeo" in rood 
of zwart. 

Frankeerzegels: 
20 centesimi, steenrood. (S). 
25 „ lichtgroen. (L). 
50 „ violet. (L). 

1 1. 25, grijsblauw. (L). 
5 „ -f 2 1. 50, donkerblauw. (S). 

Luchtpostzegels: 
50 centesimi, bruin. (L). 
75 „ rood. (S). 
5 1. -f- 2 1. 50, oranje. (L). 

10 „ -(- 5 „ groen. (S). 

CÄHPIOHATI HOHDIAll 
MCALCIO 

wirtmfftffffmmHmrmmHm 
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ITALIA - PO/TA AeREA 
Ml 

GUATEMALA. 
Luchtpostzegel, opdruk „Servicio / Postal Aereo / Aüo De 

1928" en waarde op frankeerzegel der uitgifte 1924, Yvert 
ir. 214: 

Q 0.05 op 15 pesos, zwart. 

Het onderscheid met den reeds in 1929 verschenen opdruk, 
Yvert nr. 2, bestaat daarin, dat de nieuwe geplaatst is op 
zegels met aan den voet het fabrieksmerk Perkins Bacon 
and Co. Ld. London (op die van 1929 luidt dit Waterlow 
and Sons). 

IJSLAND. 
Frankeerzegel in het geretoucheerde koningstype, water

merk kruis: 
30 aur, rood en geelgroen. 

Volgens L' Union Postale van Mei j.l. geschiedt de aan
maak der zegels sedert 1931 volgens het procédé „Wavy Line 
Screen", waardoor een beter artistiek resultaat wordt ver
kregen. 

Wie der lezers kan ons over dit procédé nader inlichten? 
IRAQ. 
Frankeerzegels met de beeltenis van den nieuwen koning, 

Ghazi I: 
2 fils, ultramarijn. 
3 „ groen. 
4 „ bruinviolet. 
5 „ grijsgroen. 
8 „ rood. 

10 „ geel. 
15 „ blauw. 
20 „ oranje. 
25 „ purper. 
30 „ bronsgroen. 
40 „ violet. 
50 „ bruin. 
75 „ ultramarijn. 

100 „ donkergroen. 
200 „ rood. 

yi dinar, donkerblauw. 
1 „ wijnrood. 

De waarden tot 75 fils zijn in het afgebeelde type, de 100 en 
200 fils in grooter, vierkant formaat en de beide laatste in 
groot, staand formaat. 

Dezelfe serie is eveneens verschenen met den dienstopdruk 
„On State Service". 

ITALIAANSCHE KOLONIEN. 

*MM«^MA««*^MhakM«««««i* 

'~~ PO/TA"' 

MMMMMHMÉÉAd 

CAMPIONATI-»r 
i HOWJIALI T 

Di CALCIO ^^ ^ 

• W W 
i<;tMI>IONATI MONDIMI 

01 tAUlO 

M ^ M A * U « * » « « ^ M M M « * A A « « 

Herinneringszegels aan de wedstrijden om het wereldkam
pioenschap voetbal: 

Frankeerzegels: 
10 centesimi, donkergroen. (L.) 
50 „ violet. (L). 

1 1. 25, blauw. (L). 
5 „ bruin. (S). 

10 „ donkerblauw. (S). 
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Luchtpostzegels: 
50 centesimi, bruingeel. (L). 
75 „ lila. (L). 
5 1., bruinzwart. (S). 

10 „ oranjerood. (S). 
15 „ rose. (L). 
25 „ groen. (S). 
50 „ donkergroen. (L). 

Op de hoogste waarde van laatstgenoemde serie ziet men 
een geweldige voetbal; de andere teekeningen zijn volgens 
afbeeldingen. 

ITALIAANSCH-SOMALI. 

w»wwmww^i9»rw9ww 

1*1 lÉ« 

JAIPUR. 

Portzegels van het moederland der uir,-
gifte 1934 met den opdruk Somalia / 
Italiana. 

Voer waarden en kleuren zij /erwezen 
naar iiet vermelde onder Lybië 

Frankeerzegel in nevenstaande tee-
kening, portret van den maharajah: 

% anna, bruin en zwart. 
Dienstzegels, opdruk Service in rood 

op koerseerende frankeerzegels: 
2 aniias, geelbruin. 
1 rupee, olijf. 

RAAP JUBY. 
Aanvullingswaarde op de in het vorige nummer vermelde 

sei-ie opdrukken op zegels van Spaansch-Marokko: 
1 centimo, karmijn. (Yvert nr. 187). 

LYBIE. 
Portzegels van Italië der uitgifte 1934 

WA 

I^^ÉiSlir^i'' ''T -
HMHUBS EBfliULni * 

H B H H H H B :! 
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1 lire, oranj 
2 „ groer 
5 „ viole' 

10 „ blauv 
20 „ rose. 

met den opdruk Libia: 
5 

10 
20 
25 
30 
40 
50 
60 

e. 
. 
/. 

centesimi bruin. 
blauw. 
rose. 
groen. 
oranjerood. 
grijsbruin. 
violet. 
grijsblauw. 

LIECHTENSTEIN. 
Frankeerzegels in nieuwe landsehappenteekeningen, papier 

met zijdedraden: 
50 rappen, bruin. (Kasteel Vaduz). 
60 „ lilarose. (Rijn-vallei). 
90 „ groen. (Kasteel Gutenberg). 
1 fr. 20, blauwviolet. (Naaf Kopf). 

LITAUEN. 
Ter gelegenheid van den 60en verjaardag van president 

Smetona verscheen onderstaande serie frankeerzegels met het 
portret van den jarige: 

15 centu, karmijn. 
30 „ groen. 
60 „ blauw. 

MANDSJOEKWO (Juni 1934). 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, 

het watermerk golflijnen: 
1% f en, violet. 

papier met 

MEXICO. 
Onderstaande waarden in de teekeningen der uitgifte 1323 

zijn verschenen op papier met het watermerk „Correos 
Mexico" en getand in plaats van doorstoken: 

1 centavo, sepia. 
2 centavos, karmijn. 
4 „ groen. 

20 „ blauw. 

NICARAGUA. 
Het Bulletin Mensuel meldt de verschijning van onderstaand 

frankeerzegel in het cijfertype der uitgifte 1929, doch met den 
tekst „Reconstruccion Comunicaciones". 

1 centavo, oranje. 
Het zegel draagt bovendien het controlemerk in b! .uw 

Deshon - Sevilla. 

NYASSALAND. 

PARAGUAY. 

i i i t i H É f * m < i i É É > t « É i 

PERU. 

f^mmvm 
PRGDtSQtiiPAUDS 

PORTUGAL. 
Ter herinnering aan de omwenteling 

van 28 Mei 1926, waarbij de grondwet 
van 1911 werd opgeheven en de uitvoe
rende macht werd opgedragen aan een 
militair directorium, verscheen onder
staand frankeerzegel: 

40 centavos, violet. 
Het portret is dat van den tegenwoor-

digen president der republiek, generaal 
Carmona. 

Naar verluidt zullen nog meerdere 
waarden voor deze herdenking ver
schijnen. 

Firma Keiser & Zn. te 's-Gravenhage dank voor toezending. 

SPAANSCH-SAHARA. 
Senfs 111. Briefmarken Journal meldt de verschijning van 

den opdruk Republica / Espafiola (van boven naar beneden) 
op onderstaande waarden der koerseerende uitgifte: 

Frankeerzegels in nevenst, an-
de teekening, papier met het 
meervoudig watermerk in .-'er-
schrift: 

% p., groen. 
1 „ sepia. 
lYi „ karmijn. 
2 „ grijs. 
3 „ blauw. 
6 „ violet. 
1 sh., oranje en zwart. 

Firma Keiser & Zn. te 's-tiage 
dank voor toezending. 

Onderstaande Zeppelin-ze els 
der uitgifte 1933 werden v ir-
zien van den opdruk 1934: 

4 p. 50 c , blauw. 
9 „ karmijn. 

13 „ 50 c , blauwgroei . 
22 „ 50 „ geelbruin. 

Deze opdrukken dienden > lor 
frankeering van de met 'iet 
luchtschip Graf Zeppelin er-
voerde correspondentie in vlei 

Luchtpostzegels in nieuwe teeken ng, 
vliegtuig boven de Andes: 

2 sol, donkerblauw. 
5 „ lichtbruin. 

De 2 centavos grijs van 1932 — Y\ert 
nr. 285 — verscheen in violet. 

Frankeerzegel in het bergtype van 1!' Ï2-
1933: 

2 centavos, zwart. 
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20 centimos, violet. 
25 „ rood. 
30 „ roodbruin. 
50 „ oranje. 
60 „ violet. 

1 peseta, wij'nrood. 
De opdruk is op eerstgenoemde waarde in blauw, op de 

andere in rood aangebracht. 
Het blad meldt, dat de oplaag beperkt is. 
TIBET. 

Gibbons' Stamp Monthly van Juni j.l. 
meldt de verschijning van een serie fran
keerzegels, welke mededeeling wij onder 
het noodige voorbehoud weergeven. 

In nevenstaande teekening, den tradi
tioneelen wittebergleeuw, getand en on
getand, zij'n te melden: 

1 chekey, oranje. 
1 shokang, blauw. 
1 trangka, karmijn. 
2 „ rood. 
4 „ groen. 

Het blad teekent hierbij nog aan, dat 8 chekey = 6 sho
kmg — 4 trangka, terwijl 1 trangka overeenkomt met 6 
BiitschIndische annas. Voorts, dat het niet twijfelt aan het 
ofJicieel karakter dezer zegels, die reeds in Mei 1933 ver
krijgbaar zouden zijn gesteld. 

Luchtpostzegels in drie en vierhoekformaat, diverse voor
stellingen, en op papier met het watermerk Griekschen rand: 

1 kopeke, oranjerood. 
5 kopeken, groen. 

10 
15 
25 
50 
75 

„ bruin. 
„ karmijn. 
„ donkerviolet . 
„ groen. 
„ steenrood. 

1 tug , ul t ramar i jn . 
2 „ blauw. 

De 10, 
waarden 

25, 75 kopeken en 2 t u g zijn in driehoek, de overige 
in vierhoekformaat . 

TURKIJE. 
De verplichte toeslagzegel ton bate van het Roode Kruis 

— Yvert nr. 722 — is verschenen met een waardeopdruk in 
zwart: 

1 bir kurus op 214 pi., donkergeel. 
VATIKAANSCHE STAD. 
Van de uitgifte van 1929 werden onderstaande frankeer

zegels voorzien van een waardeopdruk in zwart, terwijl de 
vervallen waarde doorgehaald werd door drie streepjes: 

40 c. op 80 centimes, karmijn 
1.30 op 1 1. 25, blauw. 
2.05 „ 2 .. bruin. 
2.55 „ 2 „ 50, vermiljoen. 
3.05 „ 5 „ groen. 

3.70 „ 10 „ donkerolijf. 

YOUGOSLAVIE. 

• ••«■•UdVOT««« 

M M É A É « « M M I M 

Weldadigheidszegels, uitgegeven ter gelegenheid van het 
tweede Sokolcongres, gehouden te Serajewo: 

75 J 25 para, lichtgroen. 
1 d. 50 + 50 p., rood. 
1 d. 75 + 25 p., kastanjebruin. 

De zegels zijn slecht gedrukt; de beeltenis geeft den vlie
genden Servischen arend weer boven Serajewo. 

De oplaag bedraagt 200.000 series; de geldigheid voor fran
keering eindigt ultimo September a.s. 

Te Zagreb werd do nationale vergadering der Sokol ge
houden, voor welke gelegenheid onderstaande serie weldadig
heidszegels verscheen, alle volgens afbeelding: 

75 \ 25 para, donkergroen. 
1 d. 50 + 50 p., rood. 
1 d. 75 + 25 p., kastanjebruin. 

De oplaag bedraagt 350.000 stuks der eerste en 150.000 stuks 
voor elk der beide andere waarden. De geldigheid voor fran
keering eindigt 31 Augustus a.s. 

Luchtpostzegels in diverse teekeningen: 
50 para, bruinviolet. 

1 dinar, groen. 
2 dinars, rood. 
3 „ ultramarijn. 

10 „ roodoranje. 
De zegelbeelden stellen achtereenvolgens voor: gezicht op 

Ragusa; het Bledmeer; de watervallen van Jaice; kerk 
te Oplenac en de brug van Mostar. 

De laatste waarde is gedrukt in liggend, de andere in 
staand formaat. 

ZWITSERLAND. 
De in het vorige nummer aangekondigde 

frankeerzegels zijn thans verschenen in di
verse landschapteekeningen, waarvan een 
hierbij afgebeeld. 
■ Te melden zijn: 

3 rappen, clijf. 
5 „ groen. 

10 ,, Jichtviolet. 
15 „ oranje. 
20 „ karmijn. 
25 „ bruin. 
30 „ blauw. 

De beelden zijn ontworpen door den graveur Eugen Jordi 
te Kehrsatz bij Bern. Zij zijn mede bedoeld als reclame
middelen voor het Zwitsersche landschap. 

De zegels geven de volgende landschappen weer: 3 rappen 
Lauterbrunnendal met Staubbach; 5 r Pilatus van Stans
stad uit; 10 r. kasteel Chillon en Dents du Midi; 15 r. Rhone
gletscher; 20 r. Gothardbaan AiroloFaido; 25 r. Viamala
afgrond; 30 r. waterval bij Schaffhausen. 

Firma Zumstein A Co. te Bern dank voor toezending. 
V B 
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^leuHic Uit^iflcii 
Oplaa^£ij'fcrs,er|5.| 

BELGIË. 
De heer Van Caspel schrijft ons over de kleur-nuances bij 

het rouw-zegel het volgende: 
De Philatéliste Beige vermeldt op blz. 83: „Twee goed te 

onderscheiden tinten zijn tot heden vastgesteld. De oplaag 
grijszwart is uitgegeven op vellen met twee blokken, elk van 
100 zegels, terwijl voor de oplaag in roodachtig zwart de twee 
blokken in afzonderlijke vellen uitgegeven zijn." De redactie 
teekent daarbij aan: „In werkelijkheid is er van dit zegel 
maar één oplaag geweest, maar in het begin bevatten de inkt-
rollen nog overblijfsels van den bruinen drulcinkt der gewone 
75 c. bruin en daarop volgden de afdrukken grijszwart, en 
eindelijk mengde men een beetje bruin in het zwart, om de
zelfde tint terug te krijgen van de eerste vellen." 

Dezelfde postambtenaar, die mij zeide dat een oplaag in 
een tweede kleur niet bekend was, vertelde mij nu van wel en 
bezorgde mij bruns-noirs. Hij zei mij, dat de grijszwarte zoo
wat overal uitverkocht waren. 

Ik vermoed dat het geval zóó ligt: Een vrij groot aantal 
vellen eerste druk van de eerste oplaag droeg nog inktsporen 
van de gewone 75 c. bruin. Deze vellen werden achtergehouden 
en overal werden slechts zwarte verstrekt. Maar het verbruik 
overtrof de vei'wachting; de achtergehouden bruinzwarte der 
eerste vellen moesten ook opgebruikt worden, en toen deze 
nog niet voldoende waren, werd een tweede oplaag op iets 
ander papier gedrukt en er werd toen ietwat bruin in den 
zwarten inkt gedaan, vandaar de tweede nuance, miniem 
verschillend, die nu aan de loketten uitgereikt wordt, maar 
niet alle waren nog daai'mee voorzien. 

Nu eerst 15 September en later de Leopolds verschijnen 
zullen, zal er nog een derde oplaag noodig zijn? 

Bij gelegenheid van een postzegeltentoonstelling in het 
„Huis der Invaliden" te Brussel zullen op 15 September a.s. 
de eerste postzegels met beeltenis van koning Leopold worden 
uitgegeven, en wel twee zegels: een van 75 c. van bijzondere 
kleur met toeslagen van 25 c. voor de invaliden en 1 fr. entree 
voor de tentoonstelling; de tweede 1 fr. in fel rood met toe
slagen van 25 en 75 c. Beide zegels tesamen kosten 4 fr. 

BELGISCH-CONGO. 
De gouverneur-generaal van Belgisch-Congo Tilkens her

innert in een „Kennisgeving" aan de bepaling, dat zendingen 
per luchtpost met gewone p o s t zegels gefi-ankeerd moeten 
zijn volgens het posttarief, en alleen de toeslag voor de ver
zending per luchtpost te voldoen is in v l i e g zegels. 

Is het porto uitsluitend voldaan in vliegzegels, dan wordt 
van den geadresseerde strafport geheven over het bedrag, 
dat de zending aan gewone postzegels had gevorderd. 

Vliegzegels dienen aldaar dus niet als frankeerzegels, ge
lijk in zoovele andere landen, waaronder ook België zelf. 

BRITSCH-OOST-APRIKA. 
Op blz. 70 van het April-nummer deelden wij reeds het een 

en ander mede over de voorgenomen uitgifte van nieuwe 
zegels voor dit gebied, omvattende de koloniën Tanganyika, 
Kenya en Uganda. 

De eerste prijs voor de ingezonden teekeningen werd toe
gekend aan den heer L. Cutts te Nairobi (£50). Het hoofd-
,deel der teekening wordt ingenomen door den Kenya-berg; 
voorts ziet men het portret van den Engelschen koning, ter
wijl in de lucht een vliegtuig is weergegeven. 

De tweede prijs ad £25 verd uitgereikt aan den heer Alan 
Ross te Kampala. Het portret van den koning is omgeven 
door palmen. Op den voorgrond ziet men een leeuw. 

Den derden prijs ad & 10 veroverde de heer G. G. Holmes 
te Nairobi met de teekening: de berg Kilimanjaro, de buste 
van den koning, een giraffe en een olifantskop. 

Op alle teekeningen komen de drie kolonie-namen voor. 
De beslissing is thans aan de regeering. 

DUITSCHLAND. 

'h l) 
De plaatfout in de letter D 

van het woord Deutschland 
cp de 8 pf. oranje komt, naar 
thans blijkt, voor op zegels met 
b e i d e watermerken, wafel en 
hakenkruis, doch op laatstge
noemd papier is de foutdruk 
zeldzamer. 

FRANKRIJK. 
Maison Fischer te Parijs meldt het volgende: 
Ter herinnering aan het feit, dat Jacques Cartier vóór 

vier eeuwen (10 Mei 1534) Canada bereikte en in bezit nam 
voor den Pranschen koning, verschijnen binnenkort twee spe
ciale zegels in de waarden 75 centimes violet en 1 frau' 50 
blauw, het port voor een binnenlandschen respectievelijk een 
buitenlandschen brief. 

Het portret van den beroemden Bretonschen zeevaarder, 
naar een stempel uit dien tijd, is gegraveerd door den gra\»ur 
Ouvré; voorts treft men op de teekening de twee scheepjes 
aan, waarmede Cartier den tocht volbracht. 

Voorts verschijnt binnenkort een luchtpostzegel ter he-in-
nering aan den 25en verjaardag van den vliegtocht van Louis 
Blériot over het Kanaal (29 Juli 1909). Het zegel geeft oen 
afbeelding van het primitieve vliegtuig, dat Bleriot benutte, 
en de oevers van het Kanaal. 

Uit dezelfde bron vernemen wij, dat de nieuwe 1 franc 50, 
type duif, niet verder zal worden gedrukt, als vallende ".iet 
in den smaak. 

GROOT-BRIT ANNIE. 
Ten vervolge op het medegedeelde in het Februari-num-iier 

kan thans worden bericht, dat volgens verklaring van den 
directeur-generaal der posterijen in Augustus a.s. de eer te
lingen der nieuwe serie zullen verschijnen, te beginnen ' iet 
de IK pence, gevolgd door de 1 penny, zoodat met en̂  ?le 
weken alle waarden tot 1 shilling verkrijgbaar zullen zijn. 

IFNI. 
Voor dit gebied, een Spaansche enclave in het zuidwesten 

van Pransch-Marokko (zuidelijk van de havenstad Agad'r), 
zullen, naar Le Collectionneur de Timbres-Poste meldt, ei\-en 
zegels verschiinen. Niet onwaarschijnliik is, dat aan deze 
definitieve serie een voorloopige voorafgaat door den opdruk 
„Ifni" op Spaansche zegels. 

ITALIË. 
Binnenkort verschijnt een serie frankeer- en luchtpostzegels 

van 19 waarden ter herinnering aan het eeuwfeest van de 
stichting der militaire medaille! 

JAPAN. 
De koerseerende 1]^ en 3 sen verschijnen thans eveneens 

met uif-sluitend horizontale tanding. Deze zegels zijn af
komstig uit de postzegelautomaten, in gebruik genomen aan 
het hoofdkantoor te Tokio. 

LITAUEN. 
Van de in het vorige nummer vermelde luchtpostzegels ter 

herinnering aan de omgekomen vliegers Darius en Girenas, 
zijn, volgens het jongste Bulletin Mensuel, de volgende aan
tallen gedrukt: 20, 40 en fiO centu elk 2.500.000; 1 litas 
500.000; 3 litai 200.000; 5 litai 100.000 stuks. 

Onderstaande zegels zijn buiten omloop gesteld: 
30 centu blauw (Yvert nrs. 286-287); 
1930: 2 c. — 25 1. (Yvert nrs. 289-302); 
1930: luchtpost 5 c. — 1 1. (Yvert nrs. 45-51). 
MALAY-STATEN. 
Over de nieuwe zegels, waaromtrent wij het laatst op blz. 71 

van het April-nummer berichtten, deelt Gibbons' Stamp 
Monthly het volgende mede. 

Negri Sembilan. De teekening is goedgekeurd door den 
bestuurder. Yang Dipertuan Besar. en toont het staatsembleem 
met een rand, waarin negen palm- en even zoovele lotus
bloemen. 

Perak. De door den sultan goedgekeurde teekening toont 
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diens portret en profiel, omgeven door een rand, die een ge
deelte vjreergeeft van een gebedenmat, door wijlen sultan Idris 
geschonken aan den Engelschen koning, toen deze als prins 
van Wales in 1901 het land bezocht. 

Selangor. Twee teekeningen werden aangenomen; een voor 
de lagere waarden, waarop de KlangiTioskee is weergegeven. 
Op de andere is de sultan en profiel afgebeeld, met op den 
achtergrond genoemde moskee. 

PERU. 
De hulp der verzamelaars zal worden ingeroepen om te 

geraken tot de oprichting van een monument ter eere van 
wijlen admiraal Miguel Grau. Een serie van acht waarden 
zal daartoe worden uitgegeven. 

PHILIPPIJNEN. 
Van de in het vorige nummer vermelde sportserie werden 

de volgende aantallen gedrukt: 
2 centavos 1.000.000; 6 c. 800.000; 16 c. 500.000 stuks. 
PORTUGAL. 
Binnenkort verschijnen vier propagandazegels voor de ko

loniale tentoonstelling te Oporto. Het zegelbeeld brengt een 
ntgerin; de waarden zullen zijn 15, 40, 80 c. en 1.60 escudo. 

SAMOA. 
Voor deze eilandengroep, waarvan de eerste definitieve 

teekening onder Britsch bewind reeds dateert van 1922, wordt 
een nieuwe serie voorbereid met landschappen, enz. 

TURKIJE. 
Alle frankeerzegels met Arabische karakters en behoorende 

tol de uitgiften vóór 1928, zijn sedert 1 Mei j.l. buiten koers 
gL^teld. Stukken, met deze zegels gefrankeerd, worden met 
po.'t belast. 

URUGUAY. 
Het Bulletin Mensuel geeft de oplaagcijfers van de in het 

vorige nummer vermelde serie ter herinnering aan de grond
vesting der republiek. Deze zijn volgens genoemd blad: 

3 centesimos 155.000; 7 c. 500.000; 12 c. 50.000; 17, 20, 
36 en 50 c. elk 10.000; 1 peso 6000 stuks. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Een grootsche campagne wordt voor 1935 opgezet om de 

Amerikaansche toeristen in het eigen land te houden. Ten 
emde hen vertrouwd te maken met wat de eigen bodem aan 
bezienswaardigs bezit, zal binnenkort een serie verschijnen 
in de waarden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 cents, waarop 
verschillende nationale parken zijn afgebeeld, dit zijn ge
bieden, waar het natuurschoon en de inheemsche dieren door 
de wet worden beschermd. 

Voorts verschijnt binnenkort een frankeerzegel in de waar
de 3 cents ter herinnering aan de grondvesting van den staat 
Wisconsin, drie eeuwen geleden. 

YOUGOSLAVIE. 
In het Meinummer meldden wij het een en ander over den 

verkoop door de posterijen van restanten. Tegen deze handel
wijze is door de handelaren geprotesteerd, met als gevolg, dat 
thans besloten is de overige restanten niet meer te verkoopen, 
doch te vernietigen. 

Tot dit laatste is de regeering overgegaan wat betreft 
onderstaande uitgiften: 

25 p. — 30 d. van 1926, Yvert 170181; portzegels 19211928 
alle waarden, Yvert nrs. 5877. 

Totaal werden vernietigd 1.300.000 stuks, tot een nominale 
waarde van 1012 millioen dinar. 

V. B. 

Hebt U reeds Uw inzending 
klaar voor de in September 
te Amsterdam te houden 
Nat. Postzegeltentoonstellmg 

Nederland 
er 

Overzecsche 

NEDERLAND. 
Herdenkingspostzegels Nederland-Cura^ao. 
Ter herdenking van het feit dat het dit jaar 300 jaar gele

den zal zijn dat Curagao onder Nederlandsch bewind kwam, 
zijn op 2 Juli twee herdenkingspostzegels op de postkantoren 
verkrijgbaar gesteld met een frankeerwaarde van 6 en 12y, 
cent, die zonder toeslag verkocht worden. De zegels zijn ver
krijgbaar tot en met 31 December 1934. 

Gedurende de maand Juli zullen bij aankoop van zegels van 
6 cent of 123<> cent uitsluitend de herdenkingspostzegels wor
den verstrekt, tenzij het publiek uitdrukkelijk zegels van de 
gewone uitgifte (of het vredeszegel van 1234 cent) verlangt. 
Na 31 Juli a.s. behooren tot nader bericht de herdenkingspost
zegels alleen te worden verkocht, indien het publiek deze 
vraagt. (Dienstorder 377 van 20 Juni 1934). 

De zegels zijn uitgevoerd in staalgravure. Dat van 6 cent 
is naar een ontwerp van A. van Dobbenburgh gegraveerd, 
voorstellende de haven van Curasao met petroleumtanks heden 
ten dage. Het zegel van 12M cent is ontworpen door A. van der 
Vossen, die daarvoor, met eenige fantasie, is uitgegaan van 
het Curagao in de 17e eeuw: de kade van Willemstad met 
oudHollandsche geveltjes en daarvóór een oorlogschip met 
volle zeilen, zooals Johannes van Walbeeck, die het hoofd der 
expeditie was die het eiland in bezit nam, zal hebben gekend 
of gebruikt. 

De afmeting der zegels is gelijk aan die van de Prins 
Willemzegels, maar in dwars formaat; de kleur is resp. 
grijs en blauw. 

Tot zoover een persbericht der P.T.T. 
De zegels zijn op 2 Juli verschenen, echter blijkbaar nog 

niet aan alle kantoren. Naar wij vernamen zouden nog niet 
voldoende zegels zijn aangemaakt om het geheele land al op 
2 Juli ermee te voorzien. Maatregelen werden evenwel ge
nomen, dat zij op 7 dezer aan alle kantoren verkrijgbaar 
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Hierbij de afbeeldingen. De 6 cent is zwartgrijs, de 123^ cent 
is blauw. De 6 cent is wel mooi gegraveerd, maar maakt een 
eenigszins vlakken indruk. De jaartallen en de inscriptie 
„NederlandCuragao" zijn alleen van dichtbij te lezen. In de 
12 >< cent zit meer relief. 

Wij leven in een tijdperk van nieuwe tandingen; ook deze 
serie brengt weer wat nieuws, n.l. een k a m t a n d i n g 14:13. 
De verticale tanding is niet zuiver 13, maar tusschen 12 X en 
13 in. Zooals bekend wordt bij staaldrukzegels bijna nooit 
kamtanding toegepast in verband met de wisselende rekking 
van het papier. Het in gebruik nemen van deze nieuwe tanding
machine doet vermoeden dat er nog wel meer Nederlandsche 
zegels in dit formaat zullen volgen. 

De nieuwe kam levert een „normale" kamtanding, tenminste 
voor dit liggende formaat zegels. De bovenrand is doorgeper
foreerd, in de zijranden steekt de tanding één gaatje uit. 

De zegels zijn gedrukt op wit, glad papier zonder water
merk, hetzelfde dat voor de crisispostzegels wordt gebruikt. 

De vellen zijn groot 100 stuks. Op de randen de bekende 
dubbele lijn, op het midden van den onderrand een plaat
nummer. De 6 cent komt voor met de nummers 1 en 2, de 
12y, cent alleen met nummer 1. 
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De nieuwe tanding; ook bij de portzegels! 
Van de gewone serie verscheen met de nieuwe tanding 

1314:12>^ de 20 cent. 
Tot onze verrassing blijkt deze tanding ook bij de port

zegels ingevoerd te zijn. Wij zagen aldus in de oude teekening 
met schakelrand: 5, 10 en 15 cent, in de nieuwe teekening 
zonder schakels: 3, 6 en 12 cent. 

De eerste oplagen van deze nieuwgetande porten hebben 
de volgende oplaagletters: 3 cent E, 5 cent J, 6 cent H, 10 cent 
N, 12y, cent D en 15 cent K. 

Nieuwe oplaagletter. 
20 cent M. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent P: R 434, tanding G1(13K). 
R 437, „ Gl(13>^). 

6 cent M: L 438, „ Gl(133^). 
L 441, „ G1(13K). 
L 443, „ G1(13K). 

10 cent H: L 433, „ G1(13M). 
20 cent M: 442, „ Gl(133i)
De heer Van Dongen is in het bezit gekomen van een 

exemplaar van de „voorlooper" van de TA cent in r o 11 a n
d i n g, die nog niet bekend was. Van deze voorlooper, een 
versierde ruit, die op het midden van den onderrand bij een 
aantal vellen van de 7M cent geel oplaag A voorkwam, was 
tot dusver alleen een gebruikt exemplaar in gewone tanding 
bekend. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1'A cent K: nummers 207, 208 en 209. Tanding Gl(13]4). 
Opvallend is het kleurverschil tusschen de bleekviolette ze

gels van oplaag J en de hardviolette van oplaag K.' 
Afwijking crisiszegels. 
Mr. Van Peursem meldt het crisiszegel van 6 cent op dun 

papier. Deze variëteit hebben wij nog niet zelf gezien. 
Opdrukken Cour Permanente de Justice Internationale. 
Het hoofdbestuur der P.T.T. meldt ons: 
„In het Juninummer van het Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie wordt in het artikel „De „Cour"opdrukken ook 
los verkrijgbaar" de meening kenbaar gemaakt, dat de rege
ling ingevolge welke de daarin bedoelde zegels uitsluitend 
per serie verkrijgbaar zijn, zou zijn vervallen. Ik vestig er 
evenwel uwe aandacht on, dat die meenina: onjuist is. Het 
in het artikel aangehaalde geval betrof een uitzondering." 

Nieuwe expositie Postmuseum. 
De Nederlandsche postadministratie houdt ongetwijfeld het 

record, het langst aan één zegeltype te hebben vastgehouden 
en dit nog te doen! De teekening der portzegels van Nederland 
en Koloniën is n.1. nog geheel dezelfde als 53 (of eigenlijk 64) 
jaar geleden voor Nederland werd ingevoerd (afgezien van 
sommige waarden, die in de laatste jaren, met CNT en GLD 
verschenen zijn). 

Uit de collectieWaller exposeert het postmuseum thans de 
oudste voorvaderen van onze huidige straf porten: van Neder
land de uitgiften 1870 en 1881 en van Suriname 1888 en 1892. 
Wie in het bezit is van een der speciaaleatalogi van Neder
land en Koloniën weet, welk een dankbaar gebied voor type, 
tanding en plaatfoutspeurders deze zegels vormen. Van elke 
zegelsoort, zooals zij den algemeenverzamelaar slechts be
kend zijn, vindt men hier dan ook tientallen exemplaren in 
alle denkbare variaties. Speciaal genoemd mogen worden van 
de uitgifte 1870 een geheele brief met 5 c. zegel op geel 
papier, eenige exemplaren van de bekende type V en vele 
andere plaatfouten, benevens een merkwaardige vervalsching 
van de 10 cent. 

De uitgifte 1881 bevat een veldeel van 50 stuks der 1 cent 
getand 13^4 (een der vroegste afdrukken, waarop nog maar 
weinig plaatfouten voorkomen), alle waarden in type V en VI, 
waarbij de 5 cent VI in kwaliteit uitblinkt; van de EEN 
GULDEN is de merkwaardige dubbeldruk der waarde in de 
typen I, II, III aanwezig. 

Eveneens van de 1 gld. zijn twee grove vervalschingen 
aanwezig, terwijl ook de 12J4 cent type III, getand 12K rond 
met aan de rechterzijde tanding 11 wel op een vervalsching 

zal berusten, als zijnde het zeldzaamste zegel uit deze sei ie. 
Jammer is het o. i. dat de kwaliteit van deze lichtblauwe 
porten nog al eens te wenschen overlaat, zelfs bij de een
voudigste soorten, waarvan er ook nog met zwaar stempel 
of kleine gebreken te vinden zijn. Verzamelaars, die ons 
nationaal postmuseum van dienst willen zijn, kunnen hier nog 
wel een en ander verbeteren, terwijl zeker ook enkele ont
brekende stukken, zooals de 12 >̂  cent getand 11)^:12 in de 
typen I, III, IV, dankbaar aanvaard zullen worden! 

De Surinaamsche portzegels 18861888 zijn geheel compleet, 
inclusief de zoo zeldzame l ie en IVe typen der 10, 25 en 
40 cent. Zelfs is deze zeldzame uitgifte in vrijwel compl 'te 
vellen te bewonderen, zij het dan ook, dat daarvan soms op 
niet erg zoi'gvuldige wijze de zijranden verwijderd zijn. Mis
schien zou het ook aanbeveling verdienen enkele zegels ■> an 
214 cent met Nederlandsch puntstempel 91 (Rotterdam!) en 
valsch blokpuntstempel 204 te vervangen, aangezien deze in 
een modelcollectie, als men hier mag verwachten, toch riet 
thuisbehooren. 

De uitgifte 18911896 is eveneens door geheele vellen ver
tegenwoordigd met uitzondering van de 10 cent, waaraan 
slechts een half vel met opdruk SPECIMEN aanwezig is. 

De z.g. kroontjesporten van 1911 vindt men er in compl.te 
vellen, die vermoedelijk uniek zullen zijn, terwijl bovendisn 
van de zoo zeldzame 10 op 30 cent nog een gebruikte st'ip 
met de drie typen tezamenhangend te bewonderen is. 

Alles bijeen dus zeker een bezienswaardige collectie, zooils 
niet veel verzamelaars in ons land zullen bezitten! 

NED.INDIE. 
Ook hier een tuberculosezegel! 
Evenals in Nederland zal ook in Indië ten bate van de 

Centrale Vereeniging ter bestrijding der Tuberculose in Nc.L
Indië een zegel met toeslag worden uitgegeven. Het zt̂ ^̂ êl is 
in dezelfde teekening als het Nederlandsche, alleen de lan'is
naam is veranderd. De frankeerwaarde is 12>^ cent, de toeslag 
2K cent. Het zegel wordt in den loop van Augustus uitgege\en 
en zal gedurende 40 dagen worden verkocht. 

De komende weldadigheidszegels uitgesteld. 
De Christelijke MilitairenBond voor Oost en WestIndië, 

die zooals men weet dit jaar in aanmerking zou komen vc ~ir 
de jaarlijksche weldadigheidsserie, heeft gemeend dat de 
maand December minder geschikt was voor het uitgeven van 
die serie, omdat er in die maand al zooveel op weldadighei'.s
gebied gedaan wordt. Op een desbetreffend verzoek is door 
den gouverneurgeneraal beslist dat die zegels nu zullt̂ n 
worden uitgegeven van 1 April tot en met 9 Mei 1935. Zij 
verschijnen met dezelfde waarden en toeslagen als de vorige 
series. 

Men komt op die manier ook niet in strijd met de bepaling 
dat er per jaar maar één serie met toeslag verschijnen mag; 
voor 1934 is dan het tuberculosezegel aan de beurt. 

Plaatnummers nieuwe serie. 
Dr. Borel vond ook van de 2 cent nu de letters L en R bij 

het plaatnummer (zoowel L en R 14 als 27 L en R?) , zoodat 
voorloopig de serie nummers compleet is. 

SURINAME. 
Portverhooging. 
Met ingang van 1 Augustus zullen, naar wij vernamen, de 

posttarieven van Suriname worden verhoogd. Een brief naar 
Nederland tot 20 gram zal dan 10 in plaats van 6 cent kosten, 
dit tarief zal ook „eerlang" voor binnenlandsche brieven 
worden ingevoerd. 

De in de vorige aflevering gemelde briefkaart met reclame
opdruk blijkt de afmetingen 148:105 te hebben. 
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BRAZILIË. 
Volledigheidshalve dient vermeld, dat de stempel van de 37 

nieuwe prentbriefkaarten gewijzigd is en thans een palmen
laan weergeeft. 

DUITSCHLAND. 
Een zeer groot aantal prentbrief kaarten is te melden; ze 

worden nu naar oplagen geteld en omvatten in de 35e oplaag 8, 
in de 36e 7, in de 37e 9, in de 38e 5, in de 39e 9, in de 40e 6, 
in de 41e 9, in de 44e 8 stuks, totaal 59 kaarten, terwijl de 
oplagen 42 en 43 binnenkort te verwachten zijn. Het wordt 
overdadig, maar deze kaarten schijnen bü het publiek in 
trek te zijn. 

FRANKRIJK. 
Met Pinksteren werd te Grenoble een postzegeltentoonstel

ling gehouden, welk feit aanleiding gaf tot de uitgifte van een 
privaatbriefkaart van 20 e. violet (zaaister) met aan de 
achterzijde twee verschillende afbeeldingen, elk in twee kleuren 
«*(',egeven. Derhalve 4 soorten. 

JOHORE. 
Dit land kende tot nu toe geen poststukken. Bern zond de 

eorste soorten rond en wel klein formaat briefkaarten van 2 c. 
e'. 2 + 2 c. groen, op donker zeemkleurig karton. In den 
st.mpel sultan Ibrahim (zonder snor); geen wapen, overigens 
de van de kaarten der Engelsche koloniën bekende en gebruike
lijke opschriften. Verder omslagen van 5 c. grasgroen, stempel 
o\"al, hoog 32 mm., in hoogdruk, papier wit, in formaat 
134:108, spitse punt van de klep. Eindelijk nog omslagen voor 
a£;igeteekende stukken in formaat 152:95, gedrukt bij De la 
Rje & Co. De waarde is 15 c, de kleur van den, door een soort 
tandradkarteling omgeven, ronden stempel is blauw, diameter 
29 c. Eveneens hoogdruk. Papier wit, tekst aan voor en achter
zijde. 

MANDSJOEKWO. 
Tn verband met een verlaging van het porto verkreeg, zooals 

ik uit Berlijn verneem, de briefkaart van 2 fen grauwviolet een 
tweeregeligen opdruk van l'A fen. 

MEXICO. 
Dit land gaf, zooals uit een ronddeeling door Bern blijkt, ten 

behoeve van het luchtverkeer een briefkaart uit van 10 c. 
lila op licht zeemkleurig karton en een postblad van 15 c. 
steenrood op geelachtig papier. Op beide stukken een nieuw 
groot stempel. In een liggenden rechthoek links in een kleinen 
cirkel de bekende arend met slang, rechts daarvan, het grootste 
deel innemend, een landschap met twee besneeuwde bergtoppen 
waarvóór een vliegtuig. In den omgevenden bovenrand lezen 
■wjj Correos Aereos Mexico. Beneden links onder den cirkel 
de waardeaanduiding. 

PERZIE. 
Bij de buitenlandsche briefkaart van 90 din. met het borst

beeld van den sjah veranderde de lichtblauwe kleur van het 
karton in lichtgroen. 

ROEMENIE. 
De stempel van de loopende serie prentbriefkaarten van 

6 lei bruin onderging wijziging. De koning kijkt in het vervolg 
naar links, dus naar de afbeeldingen, die onveranderd bleven 
evenals overigens de tekst en de indeeling. 

SARAWAK. 
Door bemiddeling van Bern werden uitgedeeld drie nieuwe 

briefkaarten, van 2 c. groen, 4 c. donkerpaars en 6 c. licht
wijnrood, klein formaat met veranderden stempel. Boven den 
ongewijzigden kop van ladjah Brooke staat nu in een boog
vorm de landsnaam, het geheel in een rechthoek met twee 
versierde zuilen aan de beide zijden. In den onderrand de 
waardeaanduiding en het woord „postage". Voorts nog een 
omslag voor aangeteekende stukken in de formaten 152:96, 
204:129 en 278:129 met een rond oranje stempel, zonder tekst 
aan de achterzijde en zonder vermelding van den drukkers
naam. De klep van den kleinsten omslag gaf niet voldoende 
ruimte om den stempel in het midden te plaatsen, want daar
boven staat als gebruikelijk het vierkantje, waarin de post
zegel geplakt moet worden. Daarom werd de ronde stempel, 

met diameter 25 mm., lager aangebracht en vermoedelijk om 
redenen van uniformiteit komt nu ook de stempel bij de 
grootere formaten op de benedenhelft van de klep, ofschoon 
dat hier niet noodig zou zijn geweest wat de beschikbare 
ruimte betreft. 

NEDERLAND. 
Tijdelijk P.T.T.kantoor op de 

Tilburgsche tentoonstelling. Tij
dens de internationale tentoonstel
ling van handel en industrie te Til
buig zal aldaar van 28 Juni tot en 
met 31 Juli een tijdelijk bijkantoor 
voor den post, telegraaf en tele
foondienst worden gevestigd. De 
correspondentie, welke op dit bij
kantoor ter post wordt bezorgd, zal 
van een afdruk van een bij zonderen 
stempel worden voorzien. 

1 JULI 
VARA 

ZOMERFEEST 

AMERSFOORT 

Bijzonder poststempel op het V.A.R.A.zomerfeest. De cor
respondentie, welke ter post bezorgd werd tijdens het zomer
feest van de V.A.R.A. te Amersfoort op 1 Juli j . l . is van een 
afdruk van een bijzonder stempel voorzien. 

Wij danken dr. Benders voor de toezending van dezen stem
pel in rooden inkt. 

Fr a rite e r , 
* macliirie î 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Van de Standardmachine te Amsterdam CS. met den 
nieuwen datumstempel werden tot heden bekend de l!i, 2, 4'^ 
en 6 cent. 

Een Univei'salafdruk van RotterJjm dd. 21.II.34 is weder
om in zwart afgedrukt wegens de donkerroode kleur der 
enveloppe. Waarde 1'/, cent. 

Prancotyp. 
Machine 215 II. 
Sedert eenigen tijd stempelen de Soplafabrieken met een 

nieuwe reclame links van den datumstempel: FAVORIET (in 
kwartcirkelvorm) / SIGAARTJES / 10 STUKS 25 CENT. 

Machine 317 IV. 
Het assurantiekantoor Jacs. Post Jr. te Groningen stem

pelde medio Mei weer eens tijdelijk zonder de NASKreclame 
links van den datumstempel; overigens gelijk aan type III. 
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Machine 366 III. 
Sedert 11 Juni wordt in de machine van de fabriek „Zee-

landia" te Zierikzee een nieuwe reclame links afgedrukt: een 
eenigszins moderne kroon, waaronder in dikke witte letters 
Z E A , daaronder WITTEBROODCREME. 

Machine 445 I-IV. 
Model C3B, zonder afdruknummer gedurende Mei in gebruik 

geweest bij de British American Tobacco Co. te Amster
dam-N. Tusschen de stempels een damesportret met sigaret 
in den mond, daaronder NORTH STATE. Links van den 
datumstempel in vierkant: KWALITEIT LIEGT NIET / 
NORTH STATE / DE SIGARET / MET DEN GROOTSTEN 
OMZET (type I) . Na een kort intermezzo van machine 515 
(zie aldaar) wordt dit nummer opnieuw sedert eind Juni ge
bruikt, doch thans in een C4-machine, eveneens zonder af-
druknummer. Als type II wordt dezelfde reclame gebruikt als 
bij type I; bij type III staat onder het portret niet NORTH 
STATE, doch POSTBUS NOORD 1 / AMSTERDAM N. 
Type IV tenslotte vermeldt als afzender tusschen de stem
pels GOODWIN & Co. / AMSTERDAM en links: „Fluweel 
voor / de keel" / FIFTY / FIFTY. 

Machine 457 III. 
Als nieuw cliché links van den datumstempel werd door de 

firma Scholten & Van Heek in haar machine opgenomen een 
afbeelding van twee hondjes aan een touw trekkend, waar
onder GEREGISTREERD / Zóó sterk / is ons Elastiek. 

Machine 484. 
Model C3B, sedert 10 April tijdelijk in gebruik naast ma

chine 375 bij de N.V. Stoomtabaksfabriek Th. Niemeyer te 
Groningen. Tusschen de stempels het kleine zakje Ster
tabak (zooals reeds gebruikt in de machines 104 en 375). 

Machine 485. 
Model C3B, sedert eind Mei in gebruik bij de N.V. Gero-

fabriek te Zeist. Tusschen de stempels in rechthoek GERO / 
ZEIST. 

Machine 488. 
Model C3B, sedert begin Juni in gebruik bij de firma Nico 

ter Kuile & Zonen te Enschede. Tusschen de stempels in 
groote schrijfletters Enteka, daaronder kleiner WETTIG 
GED. / NED. FABRIKAAT. 

Machine 513. 
Model C4, sedert 1 Juni in gebruik bij de N.V. Van Leer's 

Vereenigde Fabrieken te Amsterdam-W. De machine stempelt 
voorloopig geheel zonder reclame-cliché's. 

Machine 515. 
Model C4, zonder afdruknummer, gedurende enkele weken 

in Juni in gebruik geweest bij de British American Tobacco Co. 
te Amsterdam-N. Cliché's geheel dezelfde als bij machine 445, 
type I. 

Hasler. 
Machine H. 592 II. 
Als nieuw cliché werd links van den datumstempel een af

beelding van een cylindervormig element opgenomen met op
schrift: DROOG- / ELEMENT / Hollandia / IM volt. 

Machine H. 598 I-H. 
Sedert 22 Juni in gebruik bij de N.V. Wollenstoffenfabrie-

ken v/h F. A. Swagemakers & Zonen te Tilburg. Tusschen 
de stempels de firmanaam: N.V. WOLLENSTOFFENFA-
BRIBKEN (boogvormig) / v/h / F. A. SWAGEMAKERS / 
& / ZONEN. Bij type II tusschen de stempels slechts BEKA. 

Machine H. 599. 
Na een gebruik van enkele weken van de Francotyp

machine 496 (in huurkoop) heeft de N.V. Houtindustrie ,,Pi-
cus" te Eindhoven thans de Hasler-machine 599 in gebruik 
genomen en wel op 7 Juni. Tusschen de stempels hetzelfde 
cliché als voorheen in de Francotyp-machine werd gebruikt. 

Komusina. 
Machine K. 108 IV. 
De tekst van deze machine werd wederom gering gewijzigd' 

links van den datumstempel staat BROCAPLAST thans dia
gonaal van links onder naar rechts boven (bij type III van 
links boven naar rechts onder), daarnaast een pijl en onder 
de stempels NEDERLANDSCHE PLEISTER (bü type III; 
NEDERLANDSen FABRIKAAT). 

Neopost. 
Machine N. 258. 
Sinds 4 Juni in gebruik bij de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken voor Haarlem en Omstreken te Haarlem mei de 
waarden lYj, 5, 6, 10, 12 en 15 cent. Links van den datJin-
stempel in rechthoek: KAMER VAN KOOPHANDEL / EV / 
FABRIEKEN v. HAARLEM / EN OMSTREKEN. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 53 III. 
Een afdruk van eind Mei van deze machine, gebruikt c oor 

de firma W. Gorter Jr., bevat tusschen de stempels het cl ,he 
MECCANO in dikke, driedimensionale letters. 

Engeland. 
Op 23 Mei j.l. werd plotseling zonder eenige kennisgeving 

hieromtrent een luchtpostlijn geopend tusschen Londen en 
Nottingham. 

Op 29 Mei werd de eerste luchtpostdienst geopend tusschen 
Inverness en Kirkwall (Orkaden-eilanden, Schotland), waarbij 
de post verzonden werd zonder toeslag. Dit beteekent 1 lag 
versnelling in de aflevering der post van en naar de Orkaaen-
eilanden, aangezien de bootdienst tusschen Thurso (Nooiden 
van Schotland) en Kirkwall geruimen tijd varen in beslag 
neemt. 

De eerste Britsche rakettenpost werd 6 Juni door Gerhard 
Zucker te Brighton afgeschoten. De raket bereikte een snel
heid van 35 km. per minuut. In totaal werden 1250 post
stukken hiermede verzonden. Als frankeering werden de 
Apex-vignetten (in 6 kleuren) met een opdruk Rocket Post -
Fiist British Flight gebezigd, welke met een speciaal officieel 
poststempel werden afgestempeld. De gewone rechten werden 
door postzegels of baarfrankeering gekweten. 

Onze Indië-lijn. 
Met de Ijsvogel der Indie-lijn kon op 3 Mei voor het eerst 

post meegegeven worden naar Athene. Vervoerd werden 93 
stuks correspondentie. Tot dien ging de post voor Athene 
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steeds via Parijs-Weenen. Door ze met de Indié-vliegers mee 
te geven wordt ongeveer 24 uur aan tijd bespaard. Dat deze 
mogelijkheid eerst nu benut werd, wekte in het buitenland 
nogal eenige verbazing, aangezien de Indié-vliegers reeds 
eenige jaren Athene aandoen en vanaf Athene geregeld post 
naar Amsterdam medegegeven werd. 

Estland. 
Op 15 April kon vanaf Nederland met de eerste vlucht 

Stockholm-Tallinn de eerste directe luchtpost naar Estland 
verzonden worden. De verzonden hoeveelheid is mij nog niet 
bekend. Voor Denemarken (Kopenhagen) werd die mogelijk
heid eerst op 1 Mei geopend. 

De binnenlandsche luchtlljnen. 
Op 15 Mei kon vanaf Vlissingen en Eindhoven de eerste 

directe luchtpost verzonden worden naar Londen of Parijs. 
Verheugend is het, dat deze stukken op het vliegveld Waal
haven het Rotterdam-Waalhaven stempel als doorgangsstem-
pel kregen. Op denzelfden datum werden ook vanaf Groningen 
er Twente de directe luchtpostdiensten op Londen en Parijs 
geopend. Aangezien echter op deze lijnen reeds in 1933 post
vervoer plaats vond, zijn deze stukken niet als eerste vlucht 
stukken te beschouwen. 

Op de lijn Eindhoven-Twente-Groningen-Borkum vond tot 
heden nog geen officieel postvervoer plaats. 

De K.L.M. 
Aet groote feestelijkheden werd op 1 Juni de luchtlijn 

Aiiijterdam-Hull-Liverpool geopend. Postvervoer kon slechts 
geschieden op het traject Amsterdam (Rotterdam)-Huil. Aan
gezien Nederland en Engeland de eenige landen in Europa zijn 
Wti:ir men geen aankomststempels plaatst, zal het aantal 
sti Kken, dat duidelijk deze eerste vlucht memoreert, wel niet 
gi'^ot zijn. 

H. A. 

ONBEKENDE HISTORISCHE PROEVEN 
VAN TRANSVAAL. 

Onder bovenstaanden titel publiceerde de heer Leon de 
Raaij een artikel in het Gedenkboek (blz. 186-188). 

Het is den schrijver thans gelukt van deze proeven de 
afbeeldingen te verkrijgen, welke hierbij gereproduceerd 
Worden. 

DE FLIER-MACHINESTEMPELS 
VAN AMSTERDAM 

door A. M. BENDERS. 
Een vaî i de laatste steden, waarvan de Flierstempels nog 

m het Maandblad opgesomd moeten worden, is Amsterdam 
(zonder: Centraal-Station). Dank zij de medewerking van 
den heer Honnefeller te Amsterdam en anderen is een bijna 
volledig aansluitende lijst verkregen, die hieronder volgt. 

Achtereenvolgens komen weer: type van de ring, vla'g en 
data. 

I. 7 golflijnen. 23.1.13—5.VII.15. 1. 
Daartusschen nieuwjaarsstempel: 
I. 5 golflijnen. 30.XII.13^7.1.14. Op deze dagen werd 
ook met 7 golflijnen gestempeld. 

II. 7 golflijnen. 5.VII.15—1.V.16. 
I. 7 golflijnen. l.V—31.Vin.l6. 
II. 7 golflijnen. 31.VIII—23.X.16. 5. 
I. 7 golflijnen. 23.X—12.XII.16. 
III. 7 golflijnen. 12.XII.16—25.VI.17. 
IV. 7 golflijnen. 25.VI.17—20.IX.18. 
III. 7 golflijnen. 21.IX.18—26.L19. 
I. 7 golflijnen. 1— I; 27.1—11.IV.19. 10. 
V. Opent een rekening. ll.IV—10.XI.19. (Op 26.IX.19 met 

maand X). 
Met zeer groot jaartal 1919: 30.VIII—1.X.19. 

VI. 7 golflijnen. 14.XI.19—1.1.20. 
In 1919 met zeer groot jaartal. 

Vil. 4e Jaarbeurs. 2—5.1.20. 
VII. Opent een rekening. 7.1—8.XII.20. 
VII. 7 golflijnen. 8.XII.20—20.V.21. 15. 

Lengte der golflijnen 55 mm. 
VIII. 7 golflijnen (55 mm.). 20.V—20.X.21. 
VI. 7 golflijnen (45 mm.). 20.X—11.XI.21. 
VIII. 7 golflijnen (55 mm.). 12.XI.21—9.III.22. 
VI. 7 golflijnen (55 mm.). 9.III—5.IV.22. 
VIII. 7 golflijnen (45 mm.). 6.IV—31.VII.22. 20. 
VI. 7 golflijnen. l.VIII—31.X.22. 

Bij deze en de volgende stempels zijn de golfljjnen 
45 mm. 

IX. 7 golflijnen. 1—15.XI.22. 
IX. Postvaart. 15.XI.22—3.V.23. 
IX. 5 golflijnen. 4—11.V.23. 
IX. Postvaart. 12.V—11.XII.23. 25. 
IX. 7 golflijnen. 12.XII.23—8.IV.24. 
IX. Postvaart. 9—29.IV.24. 
VIII. Postvaart. 29.IV—28.V.24. 
IX. Postvaart. 28.V—17.VII.24. 
X. Postvaart. 18.VII—31.VIII.24. (Op 3—6.VIII met maand 

VII). 30. 
X. Blue Band. 1—30.IX.24. 
X. Postvaart. 30.IX.24—27.IV.25. 
XI. 5 golflijnen (55 mm.). 27—29.IV.25. 
X. Postvaart. 29.IV.25. 
XI. 5 golflijnen. 30.IV—6.V.25. 35. 
X. Postvaart. 6—7.V.25. 
XI. 5 golflijnen. 7—17.V.25. 
Sinds 18.V.25 wordt de uitgaande post op het expeditie

kantoor Amsterdam-Centraal-Station gestempeld. Bij vergis
sing is daar nog enkele malen een ring met plaatsnaam „Am
sterdam" gebruikt, n.l.: 

Massa-baarfrankeering. 13.VII.26. 
VIII. Massa-baarfrankeering. 26.XI.27. 
XI. Postzegels rechts boven. 8.XII.28. 

Aankomststempels, 
Amsterdam is de eenige plaats waar een Fliermachine in 

ruime mate ook voor de binnenkomende post (van buiten de 
stad) gebruikt is. De Flierstempels werden afgedrukt 
z o n d e r vlag, dus alleen de ring met de datum .Het schijnt 
dat deze machine iets anders ingericht was dan die voor de 
vertrekkende post; vaak vindt men twee afdrukken op één 
enveloppe (op niet steeds gelijke onderlinge afstand). 

Hoewel niet chronologisch, sluit de nummering der typen 
aan bij die van de vertrekstempels. Voor de aankomst-
stempeling zijn vier ringen gebruikt, die niet bij de vertrek
stempels voorkomen. 

XII. (zonder vlag). 21.VII.13—4.II.18. Al . 
XIIL (zonder vlag). 25.11.18—1.XI.19. 
XIV. (zonder vlag). 12.XL19—1.VI.20. 
XIIL (zonder vlag). 24.IX.20. 
XV. (zonder vlag). 17.XI.20—5.VII.21. A5. 
Op drukwerken van den postcheque- en girodienst zijn af

drukken van type XIII, zonder vlag als v e r t r e k s t e m p e l 
gebruikt, bekend van 3.IV.18 en 17.11.19. 

Hierbij de beschrijving der typen. Alle ringen, op één na, 
hebben vijfstralige open sterren, zoodat dit niet steeds biJ 
ieder type herhaald behoeft te worden. 

I. — Sterren zeer dicht op elkaar (met nauwelijks 1 mm. 
tusschenruimte). 
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II. — Sterren wijd uiteen; smalle letters. Korte dwars
balken van de E. 

III. — Sterren wijd uiteen. De T helt naar rechts over; 
onderste dwarsbalk van de E langer dan de beide andere. 

IV. — Sterren wijd uiteen, iets kleiner dan bij II en III. 
Breede letters, middelste dwarsbalk van de E veel koi'ter 
dan de beide andere. 

V. — Groote ring; buitencirkel afgeplat, breeder dan hoog. 
Groote sterren, groote letters. De letters A en M zijn al vrij 
spoedig (in VI.19) van boven afgeplat. 

VI. — Kleine, zeer puntige sterren. De tweede A is van 
boven afgeplat, de eerste bijna niet. De onderste dwarsbalk 
van de E is dunner dan de beide andere. 

VIL — Kleine sterren. Platte, breede letters. De middelste 
dwarsbalk van de E is duidelijk lager dan het midden. 

VUL — Platte, breede sterren met stompe punten. De A's 
en M's zijn duidelijk afgeplat van boven, vooral de tweede A. 
De bovenste dwarsbalk van de E is langer dan de beide andere. 

IX. — Kleine sterren, wat dichter bij elkaar dan bij type 
VIII, waar dit type iets op lijkt. De A's en M's zijn ook hier 
afgeplat, en vooral weer de tweede A, die breeder is dan bij 
VIII. De bovenste dwarsbalk van de E is even lang als de 
tweede. 

X. — Dun-geteekende, regelmatige sterren. Breede letters, 
die wijd uit elkaar staan, zoodat de plaatsnaam iets meer dan 
180 gr. lang is. 

XI. — Vijfstralige z w a r t e sterren. 
XII. — Sterren zeer wijd uiteen, vrij smalle letters. De 

middelste dwarsbalk van de E is lager dan het midden. 
XIII. — Sterren wat dichter bijeen, letters iets breeder 

dan by XII. Overigens geen bijzonderheden. Eind 1918 of 
begin 1919 is een breuk onstaan in de buitencirkel boven de E, 
en zijn de eindletters AM van boven afgeplat. 

XIV. — Kleine sterren met zeer spitse punten, vooral de 
rechter. Breede letters, vooral de eerste A. Middelste dwars
balk van de E duidelijk korter dan de beide andere. 

XV. — Sterren vrü dicht op elkaar. Breede letters, beide 
A's en M's van boven afgeplat, vooral de tweede A. De D 
is bijna vierkant. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSGHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN JULI 1894). 
Kerguelens-Land. 
„Gazette Timbrol." vertelt me daar dat voor deze bezitting 

door de Fransche Autoriteiten ook eene serie zegels, type ge
lijk aan dat der andere koloniën, i n d e m a a k is. 

Is het waar? Zoo ja, dan zou ik roepen: .,Nou houdt alles 
op!". Maar Allah is zoo groot in den tegenwoordigen post-
zegeitijd. 't Is een ware tijd van besmetting, die tegenwoor
dige „ v i n d e s j i è g 1 e" tijd, eene besmetting waarvan 
nóch Koch, nóch Pasteur, ja zelfs een Mohammed niet den 
bacil kan ondekken. De meesten Uwer kennen Vuurland, wie 
Uwer kent Kerguelen ? Weet U waar 't ligt ? Zeker even goed 
als ik; en ik heb toch nog wat van de aardrijkskunde der 
lagere school onthouden, omdat ik 't met vergeten kon. 
Edoch Kerguelen was me onbekend. Ik sloeg daarom een 
woordenboek op. In Kramer vond ik: 

„Kerguelens-Land, door Cook D e s o l a t i o n geheeten, 
eil. van den Ind. Oceaan. Het heeft omtrent 48 u. lengte en 
14 u. op zijn grootste breedte, is van primaire formatie, dor 
of met mos bedekt, onbewoond en wordt enkel bezocht door 
talrijke wilde vogels en robben." 

Zou de Fransche Republitek aan 't malen zijn gegaan ? Of 
zou zij wenschen ook dit soort „w i l d e v o g e l s e n r o b -
b e n" te bekeeren en te beschaven, niet door middel van 
bommen of dolken maar door middel van Postzegels ? Als 't 
zoo is dan zullen wij ze op de eerstvolgende wereldtentoon
stelling zien en den invloed van Postzegels en Postzeo-el-
kennis aan alle ongeloovigen voor dit en alle komende ge
slachten kunnen aantoonen?! De Hemel weet 't! Allah is 
zoo groot!!! 

B. 

DE ONTWIKKELING DER LUCHTVAART 
IN NEDERLANDSCH-INDIE 

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

XVII. 

Teneinde de aandacht van het publiek op het snelpostver-
voer langs den luchtweg te vestigen, besloot de Ned.-Indi-^che 
postadministratie tot uitgifte van een reclamebiljet, dat in 
de wachtkamers van alle post-, bij- en hulppostkantoren v/etd 
opgehangen en verder op ruime schaal werd toegezonden aan 
bankinstellingen, passagekantoren van scheepvaartmaat
schappijen, hotels, stations van de spoor- en tramwegen, 
sociëteiten en andere dergelijke instellingen, enz., met ver
zoek de biljetten in de voor het publiek toegankelijke lokalen 
op een in het oog vallende plaats te willen ophangen. 

Het reclamebiljet vertoonde een vergroote weergave van de 
teekening van den definitieven Ned.-Indischen luchtpostzagel 
van 10 cent en was in dezelfde kleur uitgevoerd. Diagonaals-
gewijze daaroverheen waren de woorden „Verzend per lucht
post" gedrukt, op een deel der oplage in sepia, op de rest in 
blauw. Deze reclamebiljetten werden door het reproductie-
bedrijf van den topografischen dienst vervaardigd. 

Naarmate het nieuwe verkeersmiddel, hetwelk ook hie. te 
lande zoo al niet in een bestaande behoefte voorzag, dan '̂ och 
den drang naar snelverkeer deed ontstaan, meer en r.eer 
inburgerde, nam ook geleidelijk het vervoer van passag ers, 
goederen en post toe. 

Intusschen trof de K.N.I.L.M. reeds de noodige voorberei
dingen om, zoodra de landingsterreinen in Zuid-Sumatra voor 
geregeld luchtverkeer bruikbaar zouden zijn, een wekelijkschen 
dienst op Palembang te openen. 

Opening Batavia-Palembang-lijn. 
De eerste proefvlucht van Batavia naar Palembang kon 

den 15en Augustus 1929 plaats vinden. Het toestel keerde den 
19en dier maand van Palembang naar Batavia terug, '̂ 'er-
volgens werd den 28en Augustus 1929 een tweede proefvlucht 
Batavia-Palembang gehouden, gevolgd door de retourvLicht 
Palembang-Batavia den volgenden dag. 

Aan luchtpost werd vervoerd: 
15 Aug.: van Weltevreden naar Palembang bruto 0,770 kg, 
19 Aug.: van Palembang naar Weltevreden bruto 1,625 kg. 
28 Aug.: van Weltevreden naar Palembang bruto 0,650 kg. 
29 Aug.: van Palembang naar Weltevreden bruto 1,750 kg. 
De proefvluchten Batavia-Palembang v.v. werden met in

gang van 5 September 1929 gedurende die maand gere^reld 
elke week herhaald, waarna deze verbinding als een voor-
loopige wekelij ksche dienst werd gehandhaafd en als zoo
danig opgenomen in de nieuwe dienstregeling, welke 15 Oc
tober d.a.v. in werking trad. De instelling van dezen weke-
lijkschen luchtverkeersdienst kwam ook het luchtpostverkeer 
ten goede, alhoewel het postvervoer op de nieuwe lijn niet 
dadelijk dien omvang aannam welken men daarvan, in verband 
met de te verkrijgen tijdwinst, meende te mogen verwachten. 

Doortrekking lijn Batavia-Semarang naar Soerabaja. 
Middelerwijl trof de K.N.I.L.M. reeds de noodige voorbe

reidingen om verdere uitvoering te kunnen geven aan haar 
uitbreidingsprogramma, zooals dat in hare overeenkomst met 
de regeering van Ned.-Indië was vastgelegd. In de eerste 
plaats werd hierbij het oog gericht op de doortrekking van de 
lijn Batavia-Semarang tot Soerabaja. De werkzaamheden aan 
het landingsterrein te Darmo (Soerabaja) waren den ISen 
October 1929 zoover gevorderd, dat de K.N.I.L.M. dien dag 
de eerste proefvlucht van Batavia, via Semarang, naar 
Soerabaja kon uitvoeren. 

Deze vlucht werd, evenals de retourvlucht Soerabaja-
Batavia op 19 October d.a.v., voor het vervoer van post benut 

Hierna werd op 25 October 1929 nog een proeftocht Batavia-
Semarang-Soerabaja gehouden, gevolgd door een retourvlucht 
op 26 October. Den 31en dier maand vloog, met het oog op de 
officiëele openstelling van de lijn tot Soerabaja, een K.N.I.L.M. 
vliegtuig van Batavia naar de .,Krokodinenstad", om den vol
genden dag de eerste officiëele lijnvlucht Soerabaja-Batavia 
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D E N K A A N H E T PORTO ! 

De talrijke vragen , welke ons gesteld en de menigvuldige in
lichtingen, welke ons gevraagd worden, vaak over onder
werpen van den meest eenvoudigen aard , nopen er ons toe 
alleen dän een antwoord te zenden, wanneer het re tour -por to 
is bijgevoegd. 

R E D A C T I E E N A D M I N I S T R A T I E . 

N E D E R L A N D S e n P O S T M U S E U M . 

Gevestigd in het gebouw van he t hoofdbestuur der P.T.T., 
iCortenaerkade 11, te ' s -Gravenhage . 

Voor he t publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 
van 10—4 uur ; bovendien eiken eers ten Za te rdag der maand 
van 2—4 uur . En t r ee 10 cent per persoon. 

Behalve verzamel ingen op post- , te legraaf- en telefoon
gebied, bevat dit museum talr i jke phi latel is t ische schat ten . De 
plaatsruimte l aa t evenwel n ie t toe deze in h a a r geheel t e r 
bezichtiging te stellen. Daa rom wordt te lkenmale een ander 
gebied geëxposeerd. 

Tentoongesteld zijn thans verschillende voorwerpen, oude 
bceken, oude resolut iën e. d., ook op den buitenlandschen post
dienst be t rekking hebbende. 

Voorts: 
,;. de por tzegels van Nederland tot en met 1881 ze t t ing B; 
b. de por tzegels van Sur iname to t en m e t 1922; 
c. de f rankeerzegels van Hongari je gespecial iseerd; 
d. voorstell ing van de to t s t andkoming van een d rukp laa t 

voor een der soorten jubi leumzegels 1913; 
e. de van de Nederlandsche Vereeniging voor Radiotele

grafie ten geschenke ontvangen verzamel ing rad io-appara ten , 
waaronder behoort de verzamel ing ui t de na la tenschap van 
den heer A. Veder te Ro t t e rdam, een der opr ichters en vele 
jaren voorzi t ter van genoemde veeeniging. 

.Deze verzamel ing is aangevuld met a p p a r a t e n ui t den radio-
dienst van he t s taatsbedri j f der Posteri jen, Telegraf ie en 
Telefonie, om den ontwikke l ingsgang van het begin af te 
kunnen volgen. 

P H I L A T E L I S T E N - L O K E T T E N . 

Amersfoort: 3en Za te rdag der maand 2—4 uur . 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Za te rdag 2—4 uur . 
Apeldoorn: 2en Za te rdag der maand 2)4—4 uur . 
Arnhem: 2en Za t e rdag der maand 3—4 uur . 
Bergen-op-Zoom: 2en Za te rdag der maand 23^—4 uur . 
Breda: vóór laa ts ten Za te rdag der maand 3—4 uur . 
Delft: 2en Za t e rdag der maand 234—4 uur . 
Dordrecht: 2en Za te rdag der maand 3—4 uur . 
Eindhoven: l en Za te rdag der maand 1—3 uur . 
Enschedé: 2en Za te rdag der maand 4—6 uur . 
Goes: 3en Za te rdag der maand 2y«—4 uur . 
' s-Gravenhage: eiken Za te rdag 2—4 uur . 
Groningen: 3en Za te rdag der maand 2—4 uur . 
Haar lem: 3en Za t e rdag der maand 2—4 uur . 
Heerlen: 2en Za te rdag der maand 2—4 uur . 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur . 
Helmond: 2en Za te rdag der m a a n d 3—4 uur . 
Hengelo (O . ) : 3en Za te rdag der maand 2—4 
's-Hertogenbosch: 2en Za te rdag der maand 2-
Hoorn: 2en Za t e rdag der maand 2—4 uur . 
Leeuwarden: 3en Za te rdag der maand 2—4 uur . 
Maastr icht: l en en 3en Za te rdag der maand 3—4 uur . 
Middelburg: 3en Za te rdag der maand 2J4—4 uur . 
Nijmegen: 3en Za t e rdag der maand 2—3 uur . 
Roosendaal: 3en Za te rdag der maand 2—33 
Rot terdam: eiken Woensdag en Za te rdag 2—4 
Sit tard: l en Za t e rdag der maand 3—4 uur . 
Terneuzen: l en Za te rdag der maand 1—3 uur . 
Tilburg: l en Za t e rdag der maand 1—3 uur . 
Utrecht : l e n en 3en Za t e rdag der maand 2—4 uur . 
Venlo: l aa t s ten Za te rdag der maand 2—4 uur . 
Vlissingen: 3en Za te rdag der maand 234—4 uur . 
Zwolle: 3en Za t e rdag der maand 2—4 uur . 

uur . 
-4 uur . 

uur . 
uur . 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

PROGRAMMA 
DER F E E S T E L I J K H E D E N 

T E R G E L E G E N H E I D VAN D E H E R D E N K I N G 
VAN H E T V I J F T I G - J A R I G B E S T A A N DER 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

E N VAN D E N 

V I J F EN TWINTIGSTEN 
NEDERLANDSCHEN PHILATELTSTENDAG, 

T E H O U D E N T E AMSTERDAM OP 
DONDERDAG 6, VRIJDAG 7, ZATERDAG 8 E N 

ZONDAG 9 S E P T E M B E R 1934. 

2 
33-̂  

uur n.m. 
uur n.m. 

D o n d e r d a g 6 S e p t e m b e r 1934. 
10>2 uur v.m. Officieele opening der Nat ionale Postzegel ten

toonstel l ing in het Pees tgebouw Bellevue, 
Leidschekade, door Z. E. den Minis ter van 
Binnenlandsche Zaken. 

1 uur n.m. Lunch in het Amer ican Hotel , Leidscheplein. 
V r i j d a g 7 S e p t e m b e r 1934. 

Bondsbes tuursvergader ing in het Carl ton Hotel . 
Ontvangs t der Philatel is ten door he t Dage
lij ksch Bes tuur der gemeente A m s t e r d a m in de 
Milit iezaal (S ingel ) . 

m. Receptie, te houden door he t bes tuur der Ne
derlandsche Vereenig ing van Postzegelverza
melaars in het Carl ton Hotel , Vijzels traat . 

m. Van het „Duifken" to t de „Pel ikaan" , een 
postaal-his tor isch overzicht der verbindingen 
Neder land — Ned. O.-Indië. Voordracht me t 
lichtbeelden, t e houden door den heer J . D. 
van Brink, te Maas t r ich t , in het Carl ton Hotel . 
N a afloop der voordracht „gezellig samenzijn". 

Z a t e r d a g 8 S e p t e m b e r 1934. 
m. Vergader ing van he t kapi t te l der Costerus-

medaille in he t Cai'lton Hotel . 
m. Opening van den Phi la te l i s tendag; onmiddellijk 

daa rna Bondsvergader ing in het Carl ton Hotel . 
Lunch in he t Carl ton Hotel . 
Bekendmaking der bekroningen. 
Fees tmaal t i jd in het Carl ton Hotel . 

Z o n d a g 9 S e p t e m b e r 1934. 
. Tocht n a a r Edam per t r a m . Ver t rek van he t 

N.- en Z.-Holl. T ramweg-Maa t -
he t Stat ionsplein. 

Na aankomst te Edam on tvangs t ten s tad-
huize. Vervolgens per au tobus of boot n a a r 
s t randbad Edam, a lwaa r de lunch wordt ge
bruikt . 
Te rug per boot via Volendam n a a r Ams te r 
dam. U u r van t e rugkoms t 4 uur . 
Deze tocht kan alleen doorgaan, indien er 
mins tens 50 deelnemers zijn. De kosten be
dragen ƒ 3 , — (zonder dranken en fooi) . 

5 uur n.m. Slui t ing der Tentoonstel l ing. 
N.B. De prijzen van de lunch en den feestmaalt i jd, beide 

op Za te rdag 8 September in het Carl ton Hotel , bedragen res
pectievelijk ƒ1,50 en ƒ4,50 (zonder dranken en fooi) . 

Om aan een of meerdere van bovengenoemde bijeenkomsten 
te kunnen deelnemen, is het verplichtend het in dit nummer 
ingesloten aanmeldingsbi l je t in te vullen en vóór 21 Augus tus 
a.s. toe te zenden aan den seci 'e tar is-penningmeester der 
feestcommissie C. M. Donck, Fabr i t iu s l aan 29, Hi lversum 
(pos t rekening 6723). 

10 

1034 

1 
6)4 
734 

10 

uu r 
uur 
uur 

n.m. 
n.m. 
n.m. 

n a a r 
s ta t ion der 
schappij op 
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NAMEN DER LEDEN. 
Aantal leden 

op 1 Juli 
1934. 

Getal vertegen
woordigers, waarop 
elke Vereeniging 

recht heeft. 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het i 
jaar 1 Aug. 1934-31 Juli 1935. j 

ADRESSEN 
der vertegenvs'oordigers. 

1. Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars 
te Amsterdam. 

2. Postzegelvereeniging 
„Breda", te Breda. 

3. Vereeniging van Postzegel
verzamelaars „Hollandia" 
te Amsterdam. 

4. Utrechtsche Philatelisten-
Vereeniging, te Utrecht. 

5. Nederlandsche Philatelist!-' 
sehe Vereeniging „Op Hoop 
van Zegels", te Haarlem. 

6. Vereeniging van Postzegel
verzamelaars „De Globe", 
te Arnhem. 

7. Philatelisten-Vereeniging 
„Zuid-Limburg", te 
Maastricht. 

8. Philatelisten-Vereeniging 
„Groningen", te Groningen. 

9. Philatelistenclub „Rotter
dam", te Rotterdam. 

10. Postzegelvereeniging „Hel
der", te Den Helder. 

11. Postzegelvereeniging „Vlis-
singen", te Vlissingen. 

795 

442 

239 

183 

171 

95 

93 

77 

63 

55 

21 

1. J. H. Albrecht. 
2. H. J. Boeken. 
3. A. S. Doorman. 
4. L. van Essen. 
5. Th. H. Klinkhamer. 
6. A. Schröder. 

1. J. C. G. van den Berg. 
2. J. Broeders. 
3. dr. E. M. Gommers. 
4. A. J. Jacobs. 
5. F. t ' Sas. 
6. L. C. A. Smoulders. 

1. mr. J. van Gastel. 
2. Th. H. van der Hurk. 
3. S. van Kooten. 
4. P. Vredenduin jr. 

1. J. F. Burgersdijk. 
2. dr. P. H. van Gittert. 
3. dr. J. W. Spruit. 

1. P. de Jong. 
2. J. Rol. 
3. H. Weijenbergh. 

1. C. R. Feddema. 
2. dr. H. C. Valkema Blouw 

1. dr. J. J. A. van de Ven. 
2. dr. E. J. A. H. Verzijl. 

1. K. F. Kielman. 
2. S. S. Ongering. 

1. dr. L. Frenkel. 
2. P. den Outer. 

1. G. J. de Klerk. 

1. C. J. L. Sitsen. 

Nijmegen, Hatertscheweg 19. 
Apeldoorn, Bas Backerlaan 11. 
Voorburg, Laan van Sv^aensteyn 11. 
Hilversum, Melkpad 37. 
Zevenhuizen (Z.-H.). 
Amsterdam, Reguliersgracht 21. 

Breda, Hortensiastraat 25. 
Breda, Teteringschedijk 61. 
Ginneken, Prinses Julianastraat 2. 
Breda, Weth. Romboutsstraat 12, 
Breda, Lange Brugstraat 10. 
Breda, Wilhelminapark 128. 

Amsterdam, Ie Cst. Huijgensstr. 76. 
Amsterdam, Sarphatistraat 89. 
Amsterdam, Van Eeghenstraat '>9a. 
Amsterdam, Roelof Hartstraat L'.5. 

Bilthoven, Leijenscheweg 2. 
Utrecht, Wilhelminapark 22. 
De Bilt, Kloosterpark. 

Haarlem, Welgelegenstraat 15. 
Haarlem, Ged. Schalkburgergr. f 3. 
Overveen, Oranje-Nassaulaan 26. 

Arnhem, Burg. Weertsstraat 52. 
Oosterbeek, Gr. v. Rechterenweg 29. 

Maastricht, Wilhelminasingel 64. 
Maastricht, Breedestraat 1. 

Haren, Botanicusstraat 37. 
Groningen, Gelkingestraat 50. 

Rotterdam, Eendrachtsvceg 7. 
Rotterdam, Avenue Concordia 30. 

Den Helder, Krugerstraat 32. 

Vlissingen, Coosje Buskenstraat 54. 

H e t B o n d s b e s t u u r : 

W. P. COSTERUS, v o o r z i t t e r , Voorhaven, Edam. 
J. C. CRAMERUS, o n d e r - v o o r z i t t e r , 

Wilhelminasingel 27, Breda. 
W. G. ZWOLLE, e e r s t e s e c r e t a r i s , 

Noorder Amstellaan 209 III, Amsterdam, Z. 
W. G. DE BAS, t v j r eede s e c r e t a r i s , 

Lepelenburg 3bis, Utrecht. 

J. G. J. POLLING, p e n n i n g m e e s t e r , 
Waaiersluis, Haastrecht. 

P. JORISSEN, c o m m i s s a r i s . 
Laan Copes van Cattenburch 50, Den Haag. 

J. A. KASTEIN, c o m m i s s a r i s , 
Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

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

a. BIRD, 6 W e s t Hill R o a d , I^ondon, S. W. 18. 
Prijzen in En^elsche éeldsivaarde beteeKenen e e n éroote extra Korting. (4 so) 1| lil 

u s C ^ ^ ^ V ^ 
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Keuringsdienst. 
Het bureau van den keuringsdienst is gedurende de maand 

Augustus gesloten. 
's-Gravenhage, 15 Juli 1934. 

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

BUITENLANDSCHE CONGRESSEN. 

KORT VERSLAG van de congressen te Lugano, van 22 tot 
en met 25 Juni 1934. 

Op uitnoodiging van den Zwitserschen Bond werden dit jaar 
de verschillende congressen in Lugano gehouden, zoodat wij 
volop gelegenheid hadden om in dit schitterende oord het 
nuttige met het aangename af te wisselen. 

Op Vrijdag 22 Juni werden wij aan het station ontvangen 
do'T den heer Ghelli, secretaris van de Luganer-vereeniging. 
's Middags brachten wij een bezoek aan de Handelarenbeurs, 
w^lke in de groote bovenzaal van het Casino werd gehouden. 
H I T waren een 50-tal handelaren bijeen, waaronder 2 Neder
landers, de beeren Rietdijk en Goede. In hoofdzaak werden 
Znitsersche zegels verhandeld; ik kreeg den indruk, dat er 
e.'nwel niet veel omging. In een hoek van deze zaal was een 
klein postkantoortje met een speciaal stempel, 's Avonds was 
het een vrijwillige bijeenkomst op het terras van café Olimpia, 
het vergaderlokaal der Luganers, waar minstens 100 Phila
telisten aanwezig waren. 

.'aterdag-morgen woonden wij de vergadering van de Fede
ration Internationale de la Presse Philatélique (F.I.P.P.) bij, 
w ike gehouden werd in een der zalen van het stadhuis. Be
ha adeld werd het reglement van de eerste tentoonstelling van 
philatelistische werken, welke in 1935 te Brussel zal worden 
g' houden. Jammer, dat de heer Tedeschi, de ziel dezer Ver-
et,niging, verhinderd was aanwezig te zijn, want nu kon een 
voornaam punt, n 1. de financieele zijde, niet behoorlijk gere
geld worden. Van elk philatelistisch tijdschrift wil men een 
lo'sen jaargang 1934 vragen en men stelt zich voor deze jaar-
guigen alle op dezelfde wijze in te binden. De verschillende 
goschriften wil men in 5 groepen indeelen, n.l. die in Ger-
rnaansche talen, in Latijnsche, in Angelsaksische, in Slavische 
en in overige talen. Tevens zal men trachten van couranten, 
welke regelmatig een philatelistische rubriek hebben, het 
hoofd te krijgen, deze hoofden langs de wanden ophangen om 
het publiek een indruk te geven van het enorme aantal. 

Des namiddags woonden wij het begin bij van de Zwitsersche 
Bondsvergadering, welke gehouden werd in de prachtige 
raadszaal. Na appel nominaal, begroette de voorzitter, de heer 
Fiiedrich, ons zeer speciaal. De voorzitter der F. I. P., de heer 
Mamgay, bedankte de Zwitsers recht hartelijk, waarna wij 
deze vergadering verlieten, omdat het administratieve gedeelte 
dat daarna behandeld werd, voor ons van geen belang was. 

's Avonds was er in den tuin van het Casino een groot 
banket, waar over de 200 personen aan deelnamen; behalve 
de buitenlandsche gasten zat o. a. ook aan de president van 
de Union Postale Universelle. Alle deelnemers werden ver
rast met een blijvende herinnering in den vorm van een heel 
aardig steenen kannetje in den vorm zooals de boeren in 
Tessino op het land voor hun drinken gebruiken. Gelukkig 
werden er niet veel officieele redevoeringen gehouden, zoodat 
wij reeds om 10 uur op de verlichte boot zaten, die ons daarna 
deed genieten van de pracht van het Lago di Lugano en van 
de illuminatie van de kaden en gebouwen langs het meer. 

Zondag-morgen, half 9, zaten ongeveer 200 deelnemers in 
7 autocars en reden we naar Bellinzona, de stad der kasteelen. 
Na een dezer kasteelen bezichtigd te hebben, werden we op 
de binnenplaats van het stadhuis ontvangen. De buffetten 
hadden door de warmte grooten aftrek. De tocht werd voort
gezet naar Locarno, vvfaar de burgemeester ons bij het Lido 
verwelkomde en daarna mede aanzat aan het diner, dat in het 
Grand Hotel werd gegeven. Een bezoek aan het Lido van 
Ascona besloot dezen dag; om 7 uur waren wij weer in 
Lugano terug. 

Maandag-morgen om 9 uur begon de 9e jaarvergadering 
van de P. I. P. in een met bloemen en palmen versierde zaal 

van het stadhuis. De opening werd bijgewoond door den pre
sident van de Union Postale Universelle, die hartelijk dank 
zegde voor de sympathieke ontvangst en zijn medewerking 
toezegde om bijzondere punten, die door de F. I. P. in de toe
komst naar voren zouden worden gebracht, te verwezenlijken. 
Aanwezig waren verder de beeren Maingay, Goldberg, Fried
rich, Diena, Dole, Leo, Bosshard, Heischbourg en onderge-
teekende (als vertegenwoordiger van den Nederlandschen 
Bond). Als bijzonder behandelde punten is in de eerste plaats 
te vermelden de strijd tegen de vervalschingen. De nieuwe 
Oostenrijksche wet blijkt in de praktijk te streng te zijn en 
zal vermoedelijk iets gewijzigd worden. Aan de regeeringen 
van Griekenland, Hongarije en Oostenrijk zal gevraagd wor
den hun wetten in het Fransch, Duitsch en Engelsch ter be
schikking te willen stellen, om te dienen voor een brochure. 
Aangenomen is, dat voorloopig tusschen de verschillende bon
den 10 90 korting zal worden toegestaan op de keuringskosten. 
Dit is een begin; gehoopt wordt, dat dit percentage hooger 
zal worden. De Fransche Bond stelde voor aan de verschil
lende hoofdbesturen der posterijen te vragen voor postzegels 
geen loslatende kleuren te gebruiken, evenmin als papier
soorten en wijzen van drukken, die spoedig veranderingen in 
de postwaarden te weeg brengen. Ook vond men het wensche-
lijk geen te sterk klevende of bijna onoplosbare gom te ge
bruiken. Besloten werd hierop niet nader in te gaan, daar de 
posterijen de noodige middelen moeten hebben, om fraude 
tegen te kunnen gaan. Wel werd het Fransche voorstel aan
genomen om aan album-uitgevers te vragen, ten behoeve van 
beginnelingen, een album samen te stellen, dat b.v. eerst 
begint einde 1918. (De firma Yvert heeft reeds toegezegd, 
dit te zullen doen). Finland berichtte, dat het zich bij ons zal 
aansluiten; dit wordt dan het 15e land. Helaas blijft voor
loopig Engeland nog afzijdig, niet omdat dit land het werk 
van de F. I. P. niet waardeert (het heeft er zelfs alle sym
pathie voor), maar omdat de F. I. P. geen Engelsche creatie 
is! Blijkbaar stellen Zweden en Noorwegen hun toetreden nog 
afhankelijk van Engeland. Met de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika is de voorzitter in drukke correspondentie en 
verwacht mag worden, dat hier een toenadering tot stand 
komt. Besloten werd, naar aanleiding van opmerkingen door 
de jury van de „Wipa" gemaakt, om een verzameling, welke 
op een door de F. I. P. erkende internationale tentoonstelling 
den hoogsten eereprijs heeft gekregen, de eerstvolgende 5 ja
ren wel kan meedingen, doch slechts alleen een normalen prijs 
en niet den hoogsten eereprijs kan krijgen, tenzij de collectie 
aanmerkelijk vergroot of op grond van nieuwe onderzoekingen 
geheel is omgewerkt. Tevens zullen verzamelingen, welke voor 
het grootste deel bestaan uit postwaarden vanaf eind 1914, in 
een afzonderlijke groep worden ondergebracht, opdat deze 
gescheiden van verzamelingen van oud materiaal kunnen be
oordeeld worden. Op verzoek van ons land werd besloten, dat 
internationale tentoonstellingscomités reserve-juryleden moe
ten benoemen, die wanneer het gewone lid verhinderd is te 
komen, als zoodanig invallen. Tevens kunnen zij behulpzaam 
zijn bij het overstelpende werk van de tegenwoordige inter
nationale tentoonstellingen (zonder stem). De F. I. P. heeft 
officieel erkend de „Ostropa" in 1935 in Koningsbergen, de 
bijzondere Brusselsche tentoonstelling in 1935, de Parij sehe in 
1937 en de Praagsche in 1938. 

Het congres werd 's middags onderbi'oken door een diner, 
aangeboden door het bestuur van het kanton Tessino en door 
de gemeente Lugano. Aan het eind overhandigde de heer 
Friedrich aan ieder der buitenlandsche afgevaardigden een 
persoonlijke herinnering, bestaande uit fraai emailwerk door 
zijn dochter gemaakt, een attentie, welke door een ieder ten 
zeerste op prijs werd gesteld. 

Te ruim 5 uur sloot de voorzitter deze vruchtdragende 
F. I. P.-vergadering. 

Het is mij persoonlijk een buitengewoon genoegen geweest 
ons land in Lugano te hebben kunnen vertegenwoordigen, ter
wijl hierdoor ons aanzien bij de verschillende buitenlanders 
wederom zeer is gestegen. 

W. G. ZWOLLE. 

ADVERTEERT IN DIT BLAD. 
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Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secre ta r i s : J . H. A L B R E C H T , Ha te r t s cheweg 19, Nijmegen. 

Nieuwe leden ( ingegaan 1 Ju l i ) . 
741. P. G. Valk, Zijde 91, Boskoop. (V.L.) . 
745. G. Lukkes, Rembrand t l aan 42, Naarden . 
746, A. Pr ins , E l leboogs t raa t 6, Hi lversum. 
753. L. Glans, p / a N . Jonker , Van Kinsbe rgens t r aa t 26 I, 

Ams te rdam, W. 
755. J . van Wermeskerken , a r t s , Théophile dê Bocks t raa t 

27 hs. , Ams te rdam, W. 
758. F . Bloem, Midsland (Terschel l ing) . 
759. mevr. E. van Rappard-Van Hardenbroek, Huize Heuven-

hoff, Zoelen. (V.L.) . 
761. P. G. Plas , Oud-Gondangdia 2, pav., Batavia , C. ( J a v a ) . 
736. L. P r a n t z m a n n , Ampenan (Lombok) . 
726. dr. W. J. A. Arra toon , Batoe, bij Malang ( J a v a ) . 
729. B. E. Nicholas, Goodmansroad 7, Singapore . 
731. C. N. Swart , Ie Pa rkweg 5, Tjepoe ( J a v a ) . 
734. P . J . Rotscheidt, Moesti E s t a t e , bij Pa lembang (Sum.) . 
744. B. J . Suermondt , Hotel des Indes ,kamer 41, Batavia , C. 

( J a v a ) . 
Adreswijzigingen. 

115. J . Enge ls , Zuider Amste l laan 93, Ams te rdam, Z. 
72. ds. J . J . T. Spaa rga ren , Broek in Water land . 

556. G. R. War t ena , Ie luit. ar t . , p / a Depar tement van Oorlog, 
Bandoeng ( J a v a ) . 

445. J. K. A. Rombach, Appe l s t r aa t 189, Den H a a g . 
249. N. J . Benjamins, Schuber t s t r aa t 88, Amste rdam, Z. 

91. dr. B. Bakker , p / a J. Baank, Halevnjnplein 9, Voorburg. 
496. P . Peperzak , p / a K. N. Pake tv . Mij., Scheepvaar thuis , 

Ams te rdam, C. 
517. C. Spek, Kebonsir ihweg 28, Bandoeng ( J a v a ) . 
644. mevr . A. A. Wes te rman-Van Dorssen, Gerling spa rk 34, 

Tegal ( J a v a ) . 
435. C. Eikens , p / a Har r i sons Grosfield, Medan ( S u m a t r a ) . 
697. P. Jonger t , Rembrand t l aan 40, Hilversum. 
303. mr. W. J. M. P la te , Spoorweglaan 4, Batavia , C. ( J a v a ) . 
960. J. A. D. Krajenbr ink, R e g e n t s t r a a t 22, Malang ( J a v a ) . 
501. H. J . Kleer, Pema lang S ian ta r (S.O.K.). 
694. W. Kleijkamp, Zonnelaan 20, Hi lversum. 
981. dr. J . H. N. van den Burg, Vosseveldlaan 32, Soest. 
706. H. C. Lefering, Leidschekade 73, Amste rdam, C. 
451. L. M. H. Vreugde, Van Soutelandelaan 9, Den H a a g . 
490. M. A. Reuter , Ondern. Glintoeng, Malang ( J a v a ) . 
633. J . Laverman, Pos te r e s t an te . Magelang ( J a v a ) . 

Aanmeldingen. 
N. S. Ha r tog , gezagv. K. N. Stoomboot Mij., Klevorlaan 93, 

Bloemendaal . 
Eelco M. Vis, Looscheweg 168, Apeldoorn. (Oud-l id) . 

Afgevoerd. 
2. M. van de Werke . 

Bes tuursvaca tu re (penning mees t e r ) . 
N a a r aanleiding van den inhoud van ar t ikel 42 van he t 

huishoudelijk reg lement verzoekt de secre tar is den leden hem 
wel de namen te willen opgeven van de candidaten, die zij 
wenschen voor te dragen . 

Nat ionale Postzegel tentoonste l l ing. 
Het waarborgfonds breng ik voor de l aa t s te maal onder de 

aandacht der leden. Het is nog niet vol teekend; helpt u mede 
da t wij dat mogen bere iken! 

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

KORT V E R S L 4 G van de vergader ing , gehouden op Maandag 
25 Jun i 1934, des avonds t e 8 uur, in de bovenzaal van de 
„Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig zijn 42 leden, als de voorzi t ter , de heer Cra-
merus, de ve rgader ing opent. De heer Fi l ius , die na lange af

wezigheid weer aanwezig is, wordt bijzonder verwelkomd en 
wordt hem een blijvende goede gezondheid toegewenscht . De 
notulen worden goedgekeurd en de 3 candidaat- leden als lid 
aangenomen. In dank worden eenige valsche zegels geacc «p-
teerd, geschonken door den heer Buurman te Leiden. De h>'er 
Huisman, aan zijn verpl icht ingen t hans voldaan hebbei Ie, 
wordt als lid gerehabi l i teerd. 

Op voorstel van het bes tuur worden als vertegenwoordigers 
onzer Vereeniging voor de a.s. Bondsvergader ing benoemd de 
beeren J. C. G. van den Berg, 3. Broeders , dr. E. M. Gommcrs, 
A. J . Jacobs , F . t ' Sas en L. C. A. Smeulders , die allen var-
klaren deze benoeming te aanvaarden . 

De opricht ing van een jeugdafdeel ing is weer in de laatst 
gehouden bes tuursvergader ing besproken. We geven den moed 
nog niet op. W a a r de adver tent iën in de plaatseli jke bladen 
weinig r e su l t aa t hebben gehad, zal nu aan ons bekende jeug
dige verzamelaars een circulaire worden gezonden. 

De voorzi t ter deelt mede, da t het werk „La Phi la te l ie" van 
ons lid, den heer Schuermans te Antwerpen, op de tento'in
stel l ing te Budapes t met de hoogste onderscheiding is be
kroond geworden. De heer Schuermans woi'dt me t dit suc-^es 
gecomplimenteerd. Daa rna heeft de ver lot ing p laa t s , waarv . or 
onze Belgische vrienden Boks, F rancq , Mar tens , Schuermrns 
en Wal ravens nog enkele f raaie zegels schenken. Na ro id-
v raag , w a a r v a n de beeren Fil ius en Van Ginkel gebruik i a-
ken, wordt de ve rgader ing door den voorz i t te r gesloten. 

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

3. (S .E.Z.NK.) . J . A. K. Aldenhoven, Tenn i s s t r aa t 32, 
Breda. ( I I ) . 

481. (S .E.Z.BE.NK.) . A. B. Bijnen, C a t h a r i n a s t r a a t 16, B-e-
da. ( I ) . 

478. (S .E.Z.BE.NK.) . G. Cools, Klein I Jpe l aa r B 8, Binnek n. 
( H ) . 

Herste ld als lid. 
32. G. J. M. Huisman, Ginnekens t raa t 111, Breda. ( I ) . 

Overleden. 
313. P . C. C. Enge lb reg t , Doetinchem. ( IV) . 

Adreswijzigingen. 
35. F . J . Bueno de Mesquita , thans Rue de Florence 20, 

Bruxelles. 
244. mevr. H. C. A. M. Gut t ig-Hannik , t hans Olympiapbin 

46 II , Ams te rdam, Z. (VI I ) . 
196. J a m e s Singer , t hans Villa Nizza, Marienbad (Tsjecï.o-

slowakije). 
361. P . W. J. Verkoutcren, t hans Ludwigs t r aa t 17, Roosen

daal . ( I I I ) . 
38. Th. van Wijk, t hans Utrechtsch J a a g p a d . Leiderdorp. 

( V ) . 
Vergader ing . 

Ledenvergader ing op Maandag 30 Juli 1934, des avonds 
te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Ver. van Postzegelverz. „Hollandia", te Amsterdam. 
Secr.: J . A. K A S T E I N , Koninginneweg 200, Amste rdam, Z. 
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In memoriam 
W. J. M. 
t 8 Juni 

KRONE, 
1934. 

KORT VERSLAG van de vergader ing van Za te rdag 30 Juni 
1934, te Amste rdam. 

Tegen half O opent de voorz i t te r de door 37 leden bezochte 
vergader ing . De o.ider-voorzit ter is met kennisgeving afwezig. 

In he t Jun i -num.ner komt onder he t hoofd „Luchtpos t" een 
deel voor over pi^.itzijdig gefrankeerde kaa r t en , waarmede 
de voorzi t ter het niet eens is. Hij leest een s tuk voor, dat er 
tegen in g a a t en da t hij vre gen zal om in he t Ju l i -nummer te 
doen opnemen. Yver t zal h a a r ca ta logus 1935 ui tbreiden met 
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1 »enige alfabetische lijsten. Tevens is er kans, dat zij een album 
ä sal uitgeven te beginnen met 1918. De beeren Weisman en 
i Eirond worden als gast welkom geheeten; de heer Wempe, 

?oor het eerst als lid aanwezig, wordt als zoodanig begroet. 
r De heer Verheusele zal trachten de jaarvergadering een bij-
, jonder tintje te geven. Met algemeene stemmen worden ver

bolgens als lid aangenomen de beeren H. Kruimer, F. F. Ma-
5 luhulu en C. Psijlander-Weiner. Rond gaan eenige 1234 cent 
ï jegels van Indië, welke groote kleurverschillen vertoonen. 

Van de 35 kavels blijft het grootste deel onverkocht. Na de 
verloting van 20 prijzen onder de aanwezigen sluit de voor-
jitter om 10 uur de vergadering. W. G. Z. 

i Aangenomen als lid. 
I ?. F. Manuhutu, Toempengweg 77-79, Djember (Java). '(Voor-

ge ̂ teld door P. J. J. Verheusele). 
Ch. l'sijlander-Weiner, Brederodestraat 105, Zandvoort. (Eigen 

aangifte). 
i. Kruimer, Stadionstraat 11, Amsterdam, Z. (Voorgesteld 

door J. Woudsma). 

Adresveranderingen. 
ir. <". Giulio Tedeschi, Corso Peschiera 162, Torino (105) 

fllalië). 
r. B Thonus, Wagenweg 220, Haarlem. 

Bedankt als lid. 
W. u M. Krone, Amsterdam. (Overleden). 

, Mededeeling. 
In de maanden Juli en Augustus worden geen vergade-

ingen gehouden. 

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

Ŝ E7;SLAG van de vergadering op Dinsdag 26 Juni 1934, des 
avonds te 8 uur, in Hotel de 1' Europe, Vreeburg, Utrecht. 

Bj den aanvang der vergadering heet de voorzitter alle 
lanwezigen hartelijk welkom, m het bijzonder de beeren Fox 
m mr. Van Dijk. De notulen worden gelegen en goedgekeurd. 
ïen brief is ingekomen van den heer Ederzeel, postzegelhan-
lelaar te Amsterdam, waarin deze vraagt, den in het Maand-
)lad genoemden postzegelhandelaar E., die minderwaardige 
jostzegels zou leveren, nader aan te duiden. Wij haasten ons 
lier te verklaren, dat deze E. een b u i t e n l a n d s c h han-
ielaar is. Mede naar aanleiding van een ingekomen brief aan 
ms bestuur werd door den voorzitter opgemerkt, dat de aan-
mllingsbladen op het album der firma Mebus wel degelijk ver-
crijgbaar zijn, bij Mebus zelf en ook in Utrecht. In het laatste 
feandblad stond, dat de zegels in de nieuwe tanding alleen 
n Rotterdam verkrijgbaar waren. Direct heeft de U. Pb. V. 
;ich tot den Bond gewend, om te bewerken, dat die zegels ook 
n Utrecht zouden verkrijgbaar gesteld worden. 

Voor de Bondsvergadering worden door bet bestuur als af
gevaardigden voorgedragen de beeren Van Gittert, Spruit en 
Burgersdijk. Tevens geeft het bestuur aan de ledenverga-
lering in overweging voor elk dier beeren een bedrag van 
loogstens ƒ 5,— uit de kas der Vereeniging te verstrekken 
ot dekking van de door hen te maken onkosten, waartoe 
>esloten wordt 

Nu volgt de causerie door onzen voorzitter over: „De jubi-
eumzegels Curagao 1934 en de verovering van dit eiland door 
Ie Nederlanders in 1634". Vol aandacht wordt deze door de 
alrijke aanwezigen aangehoord en een donderend applaus 
leloont den beer De Bas voor zijn schitterende voordracht. 
)e vice-voorzitter, de beer Baljet, dankt namens alle aan-
vezigen den heer De Bas voor zijn zeer interessante lezing, 
vaarmee bij onze zeer geringe kennis van de West-Indische 
lilanden uitermate verrijkt heeft. 

Alsnu vangt een kleine pauze aan, waarin we gelegenheid 
trijgen, de schoone collectie Egypte van den heer Van Gittert 
e bewonderen, die zoo straks een ondeideel van de Nationale 
ostzegeltentoonstelling zal uitmaken. Na de bezichtiging 

lankt de voorzitter den beer Van Gittert, dat bij ons de pri

meur gegeven heeft tot het bezien van deze pracbtverzameling 
Tevens wekt bij allen nogmaals op, de tentoonstelling te be
zoeken. Onze Vereeniging beeft 5 aandeelen in het waarborg
fonds genomen. 

De veiling was weer vol animo. Voor de verloting was een 
extra prijs geschonken door den beer Hai'trink. De inzendingen 
Kerkelijke Staat werden door de commissie beoordeeld in de 
volgorde: Baljet, Van der Woude, Burgersdijk en Kaub. 

Na de aanwezigen een prettige vacantie gewenscht te heb
ben, sluit de voorzitter deze vergadering. H. v. R. 

Adreswijzigingen. 
J. van der Schoot wordt Kinderhuisvest 1 (rood), Haarlem. 
J. van Maaren wordt Frans Halslaan 3, Biltboven. 

In den loop van het vereenigingsjaar 1933-1934 
hebben de volgende leden door verhuizing, crisis 

en andere oorzaken bedankt. 
F. B. Mensing, Den Haag. 
F. W. J. Theonville, Utrecht. 
A. Bos, Zeist. 
J. P. Rosendaal, Schoonhoven. 
E. H. van Deursen, Roosendaal. 
P. J. Hekker, Bloemendaal. 
J. L. Benjamins, Amsterdam. 
H. L. Pb. H. Marsé, Utrecht. 
L. de Raaij, Amsterdam. 

Vergadering. 
De agenda van de eerstvolgende ledenvergadering zal nader 

worden bekend gemaakt. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 28 Juni 1934, des avonds te 8K uur, in café „The 
Corner", Den Haag. 

Voorzitter de heer J. J. Deggeller, die de vergadering met 
een woord van welkom opent. De notulen worden dan voor
gelezen en goedgekeurd. Na ampele bespreking van eenige 
interne aangelegenbeden, deelde de voorzitter mede, dat ten 
behoeve van de bibliotheek zijn ontvangen van mr. J. H. van 
Peursem nr. 15 uit diens serie „Philatelie en Geschiedenis", n.l. 
„Willem van Oranje", en van „De Philatelist", „De Vraag
baak der Philatelie". Aan beide gevers is bereids de dank der 
Vereeniging overgebracht. 

Hierna leest de voorzitter, bij afwezigheid van den secre
taris, diens verslag over het afgeloopen jaar voor, waarbij 
uit het applaus der aanwezigen wel blijkt, hoezeer met den 
inhoud wordt ingestemd en men de werkzaamheden van dien 
titularis op prijs stelt. Dan deelt de voorzitter een en ander 
mede omtrent de financiën, waarbij hij meent den penning
meester a. i. hulde te mogen brengen voor het verrichte werk, 
dat de laatste maanden heel wat is geweest. De vergadering 
onderstreept dit, evenals voor de mededeelingen, welke de 
nieuwe directeur voor de rondzendingen doet, waardoor blijkt, 
dat een en ander weer op geregelde wijze functioneert. Naar 
voren wordt gebracht dat verzendingen naar en van het 
buitenland wel eens moeilijkbeden en soms bijzonder booge 
kosten met zich kunnen brengen en besproken wordt, welke 
houding hiertegen in acht genomen dient te worden. 

De verificatie-commissie doet hierna mededeelingen bij 
monde van den beer Marsé. In plaats van die commissie wordt 
aan den raad van toezicht verzocht de functie voor dit jaar 
van de verificatie-commissie over te nemen. De leden van dien 
raad, allen aanwezig, verklaren zich biertoe bereid. 

Eenige buitenlandscbe beeren hebben zich laten voorhangen, 
terwijl een der leden eveneens een candidaat heeft, welke allen 
in het eerstvolgend Maandblad zullen worden vermeld. Na 
rondvraag wordt overgegaan tot de verloting. Daarna sluiting, 
als hieraan vooraf door den voorzitter aan zijn medeleden 
een aangename vacantie is toegewenscht. 

C. J. Coeland, w.n. secretaris. 



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

Candidaat- leden. 
Louis Jul iard , Rue Emile Claus 12, Brussel . 
Ka j . Hal lberg, 01e Borchsvej 49, Kopenhagen. 
J . E. Ramaer , Raamweg, Den H a a g . 

Geroyeerd als lid. 
mevr . E. Erdmann-Hachez , Oos terpark 61, Amste rdam, O. 

Adresverander ing . 
J . Hessels wordt Ba l i s t r aa t 2 E, Den H a a g . 

Vergader ing . 
Vergader ingen hebben gedurende de maanden Jul i en 

Augus tus niet p laa t s . 

Internat. Vereen. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secret . : J . N . H. VAN R E S T , Copern icuss t raa t 89, Den H a a g . 

VERSLAG der a lgemeene ve rgader ing op Woensdag 27 Juni 
1934, in het „Zuid", Groenmark t , Den H a a g . 

Aanwezig zijn 62 leden, benevens 1 candidaat- l id en 2 in-
troducé 's . De voorzi t ter , de heer C. J . Reijerse, opent de ver
gader ing en deelt mede, da t geschonken zijn door mr . Van 
Peursem zijn nieuwste werkje „Willem van Oranje" ; door „De 
Phi la te l i s t " „De V r a a g b a a k " ; door den heer P . Vos zijn bro
chure ; door de beeren Verhoef f en Michon falsificaten en 
door den heer Van der Houwen zegels voor de ver lot ing. De 
voorzi t ter b reng t allen gevers den dank der Vereeniging. Ter 
rondgang zijn aanwezig de t i jdschriften der bibliotheek. 

Op voorstel van het bes tuur worden twee leden afgevoerd 
en twee leden geroyeerd wegens wanbeta l ing . De notulen 
worden na een opmerking van den heer Michon goedgekeurd. 
De candidaat- leden worden aangenomen m e t 56 s temmen voor 
en 3 blanco. De heer M. A. van Ti lburg wordt d a a r n a door 
den voorzi t ter op de gebruikeli ike wijze geïnsta l leerd. Bij de 
verlot ing win t de heer Wiederhol t den l en prijs. 

H ie rna de veiling. U i t een bespreking omt ren t de fest ivi- . 
te i ten bij de Nederlandsche Vereeniging blijft over, da t wij 
ons nergens mee bemoeien. Bij de rondv raag word t he t woord 
gevoerd door de beeren Ort, Keuzekamp, Van Leijden en den 
voorzi t ter . Dr ingend wordt erop gewezen, da t de ruilboekjes 
niet geschikt zijn voor correspondentie of op- of aanmerk ingen . 
Zeer afgekeurd wordt het bijschrijven zonder handteekening . 
Allen leden wordt nogmaals e rns t ig op het h a r t gedruk t bij 
opmerking van welke onregelmat igheid ook het boekje vas t 
te houden en direct he t sectiehoofd ermede in kennis te stellen. 

De voorz i t te r dankt vervolgens voor de flinke opkomst en 
sluit he t officieele gedeelte, w a a r n a nog gelegenheid to t ruil 
overblijft. J . N . H. v. R. 

Nieuwe leden. 
235. G. H. P lant , Pos tkantoor , De Bilt. 
415. M. A. van Tilburg, J a v a s t r a a t 67, Den H a a g . 
325. J . A. van der Waa l , Th i jms t raa t 65, Nijmegen. 
510. J . Piet , Van Ot sades t r aa t 66 I I I , Ams te rdam, Z. 

13. H. van Tr ierum, Schedeldoekshaven 60, Den H a a g . 
160. mr . N. Sperl ing, Groen van P r ins t e re r l aan 11, Voorburg . 
231. S. de Munnik, Goudenregens t raa t 137, Den H a a g . 

Candidaat-l id. 
N . B. Doorschot, Tak van Poor tv l i e t s t r aa t 18, Den H a a g . 

(Voorgesteld door P. Hoogerdi jk) . 
Afgevoerd. 

160. J . Jonker , Joan Maetsu i jkers t raa t 66, Den H a a g . 
541. A. Kik, Goes. 

Geroyeerd. 
570. J . H. Zondag, Batav ia . 
231. mr . D. J . W. J. Kluiver, Batavia . 

Bedankt . 
13. H. van Duijne, Den H a a g . 

368. C. J . M. Pijpers, Den H a a g . 
Adresverander ingen . 

389. J . J . Swaan, Vondelweg 25, Leiden. 
632. J . Wemmers , Van H a l l s t r a a t 17, Delft. 

26. S. Vroman, 2e E m m a s t r a a t 270, Den H a a g . 
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84. E. R. A. de Bree, Bagoes Koening 21, Pladjoe (N.-I, 
433. F . W. Naujoks, l ep laan 17 (Pension Berkhou t ) , 

H a a g . 
109. A. van der Meijs, van Maassluis n a a r Soesterbergslraat 

77, Den H a a g . 
487. A. van Lith, P r a n k e n s t r a a t 27, Den H a a g . 
435. C. van der Zee, Ge ran iums t r aa t 166, Den H a a g . 
480. J . A. P ie te rs , Turfkade H 182, Middelburg. 
174. D. Banda, Pa ra l l e l s t r aa t 23, Drachten . 
586. F . van Cleef, Laan van Poot 336, Den H a a g . 

Vergader ingen . 
Bes tuursvergader ing t e 7K uur , ledenvergader ing te 8 uur, 

op Woensdag 25 Jul i 1934 (s teeds den 4en Woensdaj, det 
m a a n d ) , in he t Zuid-Hollandsche Koffiehuis, Groenmarkt , Den 
H a a g . 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenv< ikie-
zing. 5. Verlot ing. 6. Veiling. 7. Rondvraag . 8. Sluit ing. 

Vergader ing af deeling Dordrecht ( I e sec re ta r i s : A. RoU' 
veenhorst, Celebess t raa t 29) , den l e n Woensdag der m.iand. 

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

Vergader ing afdeeling Goes en omst reken (secre tar i s : E 
Derex, Wes twal 30b, Goes) , den 3en Woensdag der maard . 

Vergader ing afdeeling Venlo ( sec re t a r i s : F . Groent ooer, 
Groote L a m b e r t u s s t r a a t 57, Bler ick) , den 2en Maanda; derl 
m a a n d : 7% uur bes tuursvergader ing , 8 uur leden vergad ringj 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschs t raa t , ^ enlo, 

Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arn em,'" 
Secre ta r i s : C. RAADSVELD, Apeldoornscheweg 114, Ar» lem 

op IM 
KORT VERSLAG van de vergader ing van Woensdag 27 Juni 

1934, in r e s t a u r a n t „Nat iona l" , t e Arnhem. P h i l 
Aanwezig 14 leden. N a d a t de voorz i t te r de aanwezigt : op Secif 

deze l aa t s te ve rgader ing in dit ve reen ig ings jaar welkom .eeft 
geheeten, worden de notulen van de vorige vergaderin- ge
lezen en goedgekeurd. Hierna volgt mededeeling van e( nige 
ingekomen r tukken . Door he t lid J. van Tongeren wei als 
candidaat- l id opgegeven ir. J . G. Kruimel . i 

Bij de ro n d v raag doet het hoofd van de rondzend iigei 
mededeeling, da t de gehouden proef met het doen circul'-erei notul 
van boekjes me t zegels in daarvoor bestemde vellen dun k mst-
leder niet aan de voorgestelde verwacht ingen heeft voldaan, 
waarom wordt besloten, voor he t vervolg hiervan af te zien, 
N a d a t de gewone maandelij ksche ver lo t ing onder de aan
wezigen heeft p laa t s gehad, sluit de voorzi t ter , na de aan
wezigen een pleizierige vacant ie te hebben toegewensch:, de 
vergader ing . <" 

Candidaat- l id. 
ir. J . G. Kruimel , Van Heems t r a l aan 17, Arnhem. (Voorge

steld door J. van Tonge ren ) . 
Bedankt als lid. 

46. S. Voswijk, Arnhem. 
Adresverander ingen . 

28. P . Rai jmakers wordt Dijk 42, S t r a t u m bij Eindhoven. 
78. J . W. G. Meers tad t wordt Graafscheweg 280, 's-Hertogen-

bosch. 
Bekendmaking, 

In Juli en Augus tus worden geen vergader ingen gehouden 

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

Aangenomen als lid. 
44. C. de Graaff, Schrevel iuss t raa t 30, Haar l em. 

Adreswijzigingen. 
15. H. P . J . Amesz, t hans Oranjeplein 9, Haa r l em, Z. 
61. A. Boeiee, t hans Koninginneweg 97, Haar lem. 
79. P . H. Steenmeijer, t hans Zaanens t r aa t 123 zwar t , Haar

lem, N. 
126. me j . H. Merens, t hans A lexande r s t r aa t 8, Haar lem. 
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Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen. 

KORT VERSLAG van de ledenvergadering op Maandag 25 
Juni 1934, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

Bij afwezigheid van den voorzitter opent de 2e voorzitter, 
de heer Cleij, te half negen deze door 25 leden bezochte ver
gadering. Een speciaal woord van welkom wordt gericht tot 
den heer mr. J. A. Schreuder, die voor het eerst als lid aan
wezig is. Daarna krijgt de secretaris gelegenheid voor het 
lezen van de notulen van de vorige vergadering; deze worden 
onvpranderd goedgekeurd. Eenige ingekomen stukken worden 
behandeld. Als afgevaardigden naar de Bondsvergadering 
worden benoemd de beeren Kielman en Ongering. Verschillende 
bestuursmededeelingen worden gedaan. Als gebruikelijk wor
den weer eenige mooie zegels onder de aanwezigen verloot. 
Var de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarop de 
veri,'adering wordt gesloten. De meeste leden blijven echter 
nog geruimen tijd bijeen. A. C. S. 

Bedankt als lid (met 31 December 1934). 
77. mr. P. J. Tjabbes, Groningen. 

Adresveranderingen. 
108 W. H. de Jonge wordt Karangkobarweg, Soerwokerto 

(M.-Java). 
134 J. Elzerman wordt Gelderschestraatweg 77, Geldermalsen. 

Vergadering. 
ïn Juli geen ledenvergadering. Eerstvolgende vergadering 

op >Iaandag 27 Augustus 1934. 

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

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

Aanwezig 15 leden. De voorzitter opent de vergadering; de 
notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. De heer Theelen, 
die \oor zijn vertrek voor het laatst de vergadering bijwoont, 
wordt door den voorzitter nog eens hartelijk bedankt voor de 
prettige samenwerking en voor al hetgeen hij gedurende zijn 
funoUe voor de Vereeniging heeft gedaan. De heer Theelen 
dankt wederkeerig voor de gezellige avonden, welke hij tijdens 
zijn verlof hier heeft doorgebracht. 

De heer mr. Ch. Reijnen wordt hierna tot lid aangenomen. 
Als afgevaardigden voor de Bondsvergadering worden de 

beeren dr. Verzijl en Van de Ven benoemd. 
Heirna volgt de gratis-verloting en schenkt de heer Theelen 

tot afscheid waardevolle zegels, welke onder de aanwezigen 
mede worden verloot. Men blijft hierna nog geruimen tijd 
bijeen. J. H. 

Nieuw lid. 
83. mr. Ch. Reijnen, Notgerusweg 2, Maastricht. 

Adresverandering. 
98. J. Lemmens, thans St. Hubertuslaan 45, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
In de maanden Juli en Augustus worden geen bijeenkomsten 

ehouden. De vergadering in September wordt tijdig bekend 
remaakt. 

Postzegelvereeniging „Helder'' 
ecretaris: 

te Den Helder. 

iORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 22 
Juni 1934, in de zaal van den heer Van Weelde, te 
Den Helder. 

Te ruim half negen opent de voorzitter, de heer M. Quant, 
net een kort woord van welkom de vergadering en betreurt 

de slechte opkomst, waarna de notulen onveranderd worden 
goedgekeurd. 

Nadat eenige ingekomen stukken worden medegedeeld, 
wordt de correspondentie met de N.V. Gebr. Scheuer te Am
sterdam behandeld. Hieruit blijkt, dat de verzekeringsmaat
schappij het met ons eens is en wel om de rondzending- te 
beschouwen als handelsobject en op deze basis, en wel in 
Nederlandsche waarde uitgedrukt, te verzekeren, en niet op 
de basis Yvert & Tellier, daar dit voor geen enkele admini
stratie mogelijk is, en bij eventueele gebeurlijkheden er on
herroepelijk moeilijkheden zullen komen. De besprekingen heb
ben tot resultaat, dat de secretaris opdracht krijgt, zich nog
maals met de firma in verbinding te stellen en zoo noodig de 
verzekering te annuleeren. 

Medegedeeld wordt, dat de secretaris zich met den direc
teur van het postkantoor alhier in verbinding heeft gesteld 
over gewone zegels aan het philatelistenloket en tegelijk van 
de gelegenheid gebruik gemaakt heeft om de opening van het 
philatelistenloket veranderd te krijgen van Woensdag op 
Zaterdag. 

Tot afgevaardigde voor de Bondsvergadering wordt ge
kozen de heer G. J. de Klerk. De beeren De Klerk en Okkerse 
worden verzocht in samenwerking met den secretaris de 
referendumbiljetten na te zien en den uitslag aan de ver
gadering mede te deelen. In dit verband wordt voorgelezen 
een schrijven van den heer De Jong, die de verwerping van 
de voorstellen warm aanbeveelt. 

Den heer Alderliefste wordt verzocht, bewijsmateriaal over 
te leggen van slechte afstempelingen te Soerabaja. 

De uitslag van het referendum is, dat voor de voorstellen-
Walter waren 14 stemmen, 17 tegen, 7 ongeldig en 3 blanco 
(totaal 41 stemmen), zoodat wij op den ouden voet doorgaan. 

J. G. J. P. 
Candidaat-lid. 

A. Lensvelt, Hoofdgracht 65, Den Helder. 
Adresverandering. 

J. G. J. Polling, thans Waaiersluis, Haastrecht. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 25 Juni 
1934, te Heerlen. 

Na opening van de vergadering door den voorzitter, leest 
de secretaris de notulen voor, welke ongewijzigd worden goed
gekeurd. Van den heer Van Peursem werd voor de bibliotheek 
ontvangen het boekwerkje „Prins Willem van Oranje" en van 
het Maandblad „De Philatelist" „De Vraagbaak der Phi
latelie". Voor de ten verkoop ontvangen exemplaren waren 
geen liefhebbers, niet omdat het minder interessant werd ge
vonden, maar bijna allen zijn in het bezit van het z.g. jubi
leumboek „Postzegelkunde en Postwezen", en over het alge
meen lezen de leden niet veel. 

Onderstaand candidaat-lid wordt met algemeene stemmen 
als lid aangenomen. Bij de rondvraag worden de nieuwe Ne
derlandsche zegels besproken. Voor den wedstrijd Nederland, 
portzegel nr. 1, zijn vier inzendingen. De beoordeeling ge
schiedt volgens een nieuwe regeling. De heer Trieschnigg 
krijgt den prijs. Tot slot heeft de gewone verloting plaats, 
waarna de vergadering gesloten wordt. P. S. 

Nieuw lid. 
J. P. L. de Rouw, Caumerweg 49, Heerlen. 

Bedankt met 31 December 1934. 
J. L. Benjamins, Amsterdam. 

Mededeeling. 
In de maanden Juli en Augustus worden geen vergaderingen 

gehouden. 

ZENDT IN OP DE TE AMSTERDAM TE HOUDEN 
NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING. 
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's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: F . F . G. S C H E E F H A L S , Kempenlands t r . 17, 's-Bosch. 

VERSLAG van de ledenvergader ing, gehouden op Zondag 
10 Jun i 1934, in hotel Central , te ' s -Hertogenbosch. 

Opening te 3.30 uur . De voorz i t te r hee t de 16 aanwezige 
leden harteli jk welkom. De notulen worden na voorlezing on
veranderd goedgekeurd en vas tges te ld . De ingekomen s tukken 
worden voor kennisgeving aangenomen. 

Daa rna woi'dt aan de orde gesteld het bes tuursvoors te l in 
zake verkiezing van 2 bestuursleden. E r zijn geen candidaten-
lijsten ingediend, doch worden door ve rgader ing en bes tuur 
eenige leden n a a r voren gebrach t ; enkele leden zijn echter 
voor ui ts te l to t de reglementsherz iening aan de orde komt. 
De voorz i t te r evenwel b r eng t het voorstel in s temming , waa r 
bij de s temmen s taken, zoodat in de eerstvolgende ve rgader ing 
di t pun t weder behandeld zal worden. 

Voor de ver lo t ing waren 7 prijzen beschikbaar . 
Te 4 uu r s lui t ing met dankwoord van den voorz i t te r voor 

de goede opkomst en de in de afgeloopen vergader ingen ge
noten medewerking; tevens wenscht hij allen een pre t t igen 
vacantieti jd, daarbij nogmaals een beroep doende, tijdens de 
ru s tmaanden zooveel mogelijk leden te werven. F . F . G. S. 

Bericht . 
Binnenkort zal door den secre tar is aan alle leden een lijst 

worden toegezonden van de aan het verzamelaars loke t ver
kr i jgbare zegels. 

Vergader ing . 
In de maanden Jul i , Augus tus en September worden geen 

ledenvergader ingen gehouden. 
De eerstvolgende vergader ing , welke in October zal worden 

gehouden, zal nader tijdig in he t Maandblad worden bekend 
gemaak t . 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secre ta r i s : H. STIENSMA, Graaf Adolf s t r a a t 90a, Groningen. 

Vergader ing . 
Gedurende de maanden Juli en Augus tus heeft geen ver

gader ing p laa t s . 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secr.: A. H. J . SCHOUTEN, Bindersches t raa t 24, Helmond. 

VERSLAG der ledenvergader ing , gehouden op 25 Jun i 1934. 
Bij de opening heet de voorzi t ter de aanwezige leden har 

telijk welkom, alsmede den heer Pr inssen, die ook weder in 
ons midden is, en spreekt hij de hoop uit , dat wij hem voort
a a n geregeld op onze vergader ingen zullen mogen begroeten. 
De notulen der vorige vergader ing worden, zooals die in he t 
Maandblad zijn opgenomen, zonder op- of aanmerk ingen 
goedgekeurd. Mededeeling wordt gedaan, da t de secre tar i s 
penningmees ter niet aanwezig kan zijn, daa r deze deelneemt 
aan het congres te Lugano. Na t e rugkee r zal de heer Schouten 
op de ve rgader ing van een en ander mededeeling doen. 

Na gehouden bespreking me t die leden, die zich voor deel
name aan de Nat ionale Postzegel tentoonste l l ing te Amste r 
dam interesseeren, is besloten h ieraan wegens de hooge kosten 
niet mede te doen, doch de bedoeling is voor do beschikbare 
gelden p ropaganda te maken voor onze Vereeniging, post
zegels t e verloten, enz. 

He t reg lement op de veilingen woid t door den voorzi t ter 
art ikelsgewijze behandeld en na met één ar t ikel te zijn aan
gevuld met a lgemeene s temmen goedgekeurd en aangenomen. 

Ten slotte vindt de gewone ver lot ing van postzegels p laa t s , 
alsmede een ext ra-ver lo t ing van zeer goede zegels, welke t e r 
beschikking waren gesteld. Van de rondvraag wordt geen 
gebruik g e m a a k t en volgde sluit ing van het officieele ge
deelte, w a a r n a men echter nog langen tijd te zamen bleef om 
postzegels te ruilen en te verkoopen. P. v. S. 

Adreswijziging. 
J . F . L. van der W a a r t , t hans Wil lemsweg 262, Nijmegen 

Nieuwe donateur. 
Eric Smith, Via Greina 2, Molino Nuovo, Lugano. 

Vergader ing . 
De eers tvolgende ve rgader ing zal p laa t s hebben in Sep

tember . Hiervoor zullen den leden nog convocaties worden 
toegezonden. 

Ligue Internationale Aérophilatélique. 
Secr. Ned. Afdeel ing: Paulus Bui jss t raa t 44, 's-Graven-

Rondzendingsdienst . 
Gedurende de vacant iemaanden Jul i en Augus tus vi iden 

géén rondzendingen p laa t s . Leden, die een individueele zen
ding wenschen, gelieven dit aan te v ragen aan he t secretaiiaat 

Inkoopdienst . 
De inkoopdienst m a a k t bekend, d a t : 
1. de voorraad Trans-Tasman-br ieven tijdelijk uitgepi; 

nieuwe voorraad wordt zeer spoedig ve rwach t en za' 
middellijk aan de a a n v r a g e r s worden doorgezonden; 

2. correspondentie over dezen dienst ui ts lui tend bean tv 
wordt, indien de aanv ragen vergezeld g a a n van porto 
an twoord ; 

3. zooals reeds eenige malen bekend is gemaak t , aan 
leden der Vereeniging niet wordt geleverd; bestell ingen 
niet-leden worden door ons niet ui tgevoerd, tenzij men 
a lsnog als lid opgeeft (contr ibut ie per j a a r ƒ2 ,50; ei 
ƒ 0,501; 

4. voor de maand Juli op inschrijving worden gelevei 
s tukken der luch tvaa r tmee t ing Antwerpen ; deze stukkei ' 
gefrankeerd met de nieuwe tentoonstel l ing Brussel 1935 Z' 
en zijn afgestempeld met he t speciale s tempel „Ar.vers-^' 
port , Mee t - r^ Aérien 1-7-34". 
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oord 

^oor 
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van 
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Nieuw lid. 
B. Stoop, Breda. 

Prijs d e z e r a d v e r t e n t i e s : 
f 0,75 bij v o o r u i t b e t a l i n g . 
Postz. worden niet in betaling gen. 

TE KOOP GEVRAAGD 
GOED V E R Z O R G D E 

VLIEGPOSTVERZAMELING. 
AANBIEDINGEN ONDER No. 464 AAN 
DE ADMINISTRATIE VAN DIT BLAD. 

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

Tekst d e z e r A n n o n c e s 
voor den S«" in te zenden 
aan de A d m i n i s t r a t i e . 

D l I I I Nederland en Kolomen Ik 
* " " " ■ Hongarije, Bosnië, enz ' 

Yvert volgens mancolijst, geef aan ongebruikt 
de voorkeur Prijslijst gratis 
i. von Halasz, Delibabstrasse 29, 
B u d a p e s t . (Lid van „Breda", Ned Vir, 
enz) U ĵ) 

Te koop gevraagd: W van Oranie zegels 
( V c , ^ c , 6 c), cnsiszegels, Curafao
herdenkingszegels, alles gebruikt per loo oi 
meer Te koop aangeboden: Nederhnd «n 
Kol (w. aaronder goede nummers) tegen kgf 
prijzen P. Gordon, Kortekade 24a, 

Rotterdan. (4*!! 

Vrijblijvende aanvraag van 
eers te NEDERLANDSCHE vluchten. 
Luchtpostcouvert van Van der Hoop, Nov. 1924, Holland — Inic 

ld. eerste passagiersvlucht Mr. van Lear Black, Oct. 1927, idem 
Poststukken AmsterdamLonden, 14 April 1921; RotterdamHamburg 

Offerten met prijsopgave aangeteekend te zenden aan 
^ . G. VAN os ,  Alabaslaan 5,  BATAVIAC. (462) 
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te kunnen uitvoeren. Van alle drie genoemde vluchten werd 
voor postvervoer gebruik gemaakt. 

Aan post werd vervoerd: 
18 October 1929: van Bandoeng naar Soerabaja 0.161 kg.; 

van Weltevreden naar Soerabaja 2.— kg. 
19 October 1929: van Soerabaja naar Weltevreden 1.540 kg.; 

van Soerabaja naar Semarang — kg.; van Soerabaja naar 
Bandoeng 0.090 kg. 

25 October 1929: van Weltevreden naar Soerabaja 9.875 kg.; 
van Bandoeng naar Soerabaja 0.135 kg.; van Semarang naar 
Soerabaja 0.204 kg. 

26 October 1929: van Soerabaja naar Semarang 1.300 kg.; 
van Soerabaja naar Weltevreden 1.840 kg.; van Soerabaja 
naar Bandoeng 0.075 kg. 

31 October 1929: van Weltevreden naar Soerabaja 1.400 kg.; 
van Bandoeng naar Soerabaja 0.050 kg.; van Semarang naar 
Soerabaja 0.325 kg. 

Den len November 1929 werd de lijn Batavia-Soerabaja 
officieel geopend. 

De ééndaagsche postverbinding Batavia-Soerabaja v.v., 
welke vóór 1 November 1929 door combinatie van lucht- en 
treinvervoer werd tot stand gebracht, doch die op genoemden 
datum, door de inlegging van den ééndaagschen exprestrein 
van de Staatsspoor- en Tramwegen ook met de gewone ver-
voe middelen werd verkregen, werd door de doortrekking 
van de luchtlijn tot Soerabaja verkort tot een postverbinding 
van ongeveer vijf uur. Soerabaja bleek deze snelpostverbinding 
zeer op prijs te stellen. Bovendien werd, doordat de dienst
regeling voor het traject Soerabaja-Batavia op Woensdagen 
zootlanig werd gesteld, dat aansluiting werd verkregen op 
de dien dag des middags te 12 uur van Tandjongpriok thuis-
vawnde Nederlandsche mailbooten, voor Soerabaja en Se-
maiang een belangrijk latere gelegenheid tot verzending van 
ma'istukken in het leven geroepen. Blijkens de verkeerscijfers 
wordt van deze latere gelegenheid tot afvoer van mailstukken 
in 'uime mate gebruik gemaakt. 

De uitkomsten van het luchtpostvervoer per K.N.I.L.M. tot 
einde 1929 waren alleszins bevredigend. Bij vergelijking met 
de cijfers van het luchtpostvervoer over de eerste exploitatie
jaren van luchtlijnen in andere landen, blijkt de K.N.I.L.M. 
met een totaat van 1596 kilogram bruto, geen slecht figuur 
te maken. 

Directe bestelling. 
Een door de Ned.-Indische postadministratie getroffen maat

regel, welke het luchtpostverkeer zeer ten goede kwam, was 
een wijziging van de regeling der bestelling van de per vlieg
tuig aangebrachte stukken. Deze werden aanvankelijk steeds 
opgenomen in de eerstvolgende gewone postbestellingen, 
welke geheel op de postontvangst met de gewone middelen 
van vervoer waren ingesteld. Daardoor kwam het voor, dat 
de per vliegtuig ontvangen poststukken gedurende korteren 
of längeren tijd op de kantoren van bestemming moesten 
blijven liggen, alvorens in de bestelling te worden opgenomen, 
waardoor de door vervoer langs den luchtweg verkregen tijd
winst in vele gevallen geheel, in andere grootendeels ver
loren ging. Teneinde in dien toestand verbetering te brengen, 
besloot de Indische postadministratie einde November 1929, 
op de aan de Ned.-Indische luchtlijnen aangesloten plaatsen, 
de aldaar per vliegtuig aangebrachte, voor de plaats zelve 
bestemde poststukken, zoo spoedig mogelijk na aankomst bij 
de geadresseerden te doen bezorgen, indien door opname in de 
eerstvolgende gewone postbestelling, de door luchtvervoer 
verkregen tijdwinst geheel, dan wel grootendeels, verloren zou 
gaan. Zoodra deze regeling meer algemeene bekendheid had 
gekregen, werd van de verzending per luchtpost steeds meer 
en meer gebruik gemaakt. 

De uitbreiding van het luchtnet in 1930. 
De Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maat

schappij ving het jaar 1930 aan met een dubbeldaagschen 
dienst van Bandoeng naar Batavia en omgekeerd, een dage-
lijkschen dienst op het traject Batavia-Semarang-Soerabaja 
v.v., alsmede een dienst éénmaal per week van Batavia naar 
Palembang en terug. Evenals in 1929, werd op de lijn Ban-
doeng-Batavia v.v., bij de wisseling van den mousson, de 
middagdienstregeling daaraan aangepast. 

De K.N.I.L.M. koesterde echter plannen om haar boven

omschreven 1365 km. lange luchtnet in 1930 een belangrijke 
uitbreiding te doen ondergaan, teneinde daardoor tevens te 
voldoen aan de verplichtingen welke haar in het door haar 
met het Ned.-Indische gouvernement gesloten contract tot het 
onderhouden van luchtverkeersdiensten, zooals dat den 27en 
Februari 1930 was gewijzigd, waren opgelegd. 

Ingevolge de gewijzigde overeenkomst verbond de K.N.I.L.M. 
zich om de ondervolgende luchtverkeersdiensten te onder
houden: 

a. een dagelijkschen dienst vice versa tusschen Batavia en 
Bandoeng en tusschen Batavia, Semarang en Soerabaja, te 
onderhoujlen met landvliegtuigen; 

b. een dienst éénmaal 's weeks vice versa tusschen Batavia, 
Palembang en Singapore en tusschen Batavia en Medan, in 
laatstgenoemde plaats aansluitende op de aankomende en ver
trekkende mailbooten, te onderhouden met landvliegtuigen. 

De Maatschappij was vrij om de verbinding Batavia-Medan 
als doortrekking van den dienst op Singapore of als af
zonderlijken dienst van Palembang of van Batavia tot stand 
te brengen. 

Opening Batavia-Singapore lijn. 
Reeds in 1929 had de Maatschappij de in bedrijf stelling van 

een luchtlijn van Java, via Zuid-Sumatra naar Singapore in 
overweging genomen. De onderhandelingen met het Engelsche 
bestuur omtrent het gebruik van het militaire vliegterrein 
„Selatar" bij Singapore door de K.N.I.L.M.-vliegtuigen en de 
verdere voorbereidingen waren begin 1930 zoover gevorderd, 
dat alreeds in Februari van dat jaar tot het houden van een 
tweetal proefvluchten ter inluiding van een definitieven dienst 
van de Ned.-Indische hoofdstad naar de „Leeuwenstad" kon 
worden overgegaan. 

In verband hiermede werd bij beschikking van het hoofd 
van den post- telegraaf- en telefoondienst van 5 Februari 
1930, nr. 7546 / Post V2, bepaald, dat het bij vooruitbetaling, 
boven de gewone porten en rechten, verschuldigde luchtrecht 
voor de verzending per vliegtuig naar en via Singapore, zou 
bedragen: 

a. 20 cent voor eiken postwissel en voor elke briefkaart, 
alsmede voor elk der beide deelen van een briefkaart met 
betaald antwoord; 

b. 20 cent per 20 gram of gedeelte van 20 gram voor alle 
andere stukken. 

Zendingen met aangegeven waarde en postpakketten waren 
van verzending per vliegtuig naar en via Singapore in
gesloten. 

De eerste proefvlucht ving 10 Februari 1930 te Bandoeng 
aan, omdat enkele aldaar woonachtige autoriteiten waren uit-
genoodigd om den eersten tocht naar de „overzijde" mede te 
maken. De terugvlucht vond den volgenden dag plaats. De 
tweede proefvlucht van Batavia uit, werd den 25en dier 
maand gehouden. In omgekeerde richting werd de tocht den 
volgenden dag volbracht. 

Van deze proefvluchten werd zoowel door Ned.-Indië als 
door Singapore gebruik gemaakt voor het vervoer van post. 
Dit vervoer bedroeo- op de eerste proefvlucht: 

van Indië naar Singapore: 2.186 kg.; 
van Singapore naar Indië: 5.690 kg.; 

en op de tweede proefvlucht: 
van Indië naar Singapore: 2.125 kg.; 
van Singapore naar Indië: 7.300 kg. 
Na deze beide proefvluchten werd den 4en Maart 1930 de 

geregelde wekelijksche luchtverbinding op het traject Batavia-
Palembang-Singapore v.v. geopend. Aangezien de K.N.I.L.M. 
ook met de postadministratie van de Straits-Settlements een 
overeenkomst voor het vervoer van post sloot, werd deze lijn 
dadelijk in beide richtingen voor het postvervoer opengesteld, 
hetgeen niet alleen het postverkeer tusschen Java en Zuid-
Sumatra eenerzij ds en de Straits anderzijds ten goede kwam, 
doch tevens van groot voordeel bleek te zijn voor het post
verkeer tusschen Java, enz., en verschillende in Noord-
Sumatra en den Riouw-Archipel gelegen plaatsen, welke de 
correspondentie met de gewone middelen van vervoer naar 
Singapore konden verzenden, ter doorzending vandaar per 
vliegtuig. Voor deze via Singapore verzonden binnenlandsche 
luchtpostzendingen moet eveneens het hiervoor genoemde 
luchtrecht van 20 cent per 20 gram of gedeelte van 20 gram 
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boven de gewone porten door de afzenders worden voldaan. 
Ook in omgekeerde richting gaf de combinatie lucht- en zee
vervoer voordeel. 

De medio Augustus 1929 bij wijze van proef ingestelde 
luchtlijn Batavia-falembang v.v., welke zich reeds in een 
alleszins bevredigend verkeer mocht verheugen, bleef voor-
loopig naast de lijn op Singapore gehandhaafd. Voor beide 
lijnen werd de dienstregeling zoodanig opgezet, dat een twee
maal 's weeksche verbinding tusschen Palembang en Jav^ 
ontstond. 

Na overleg met de postadministratie van de Straits-Settle
ments en de Federated Malay States kon met ingang van 
1 October 1930 de gelegenheid worden opengestelcT tot ver
zending per vliegtuig naar Singapore van brieven met aan
gegeven waarde. Met ingang van 1 Januari 1931 werd ook 
de verzending van doosjes met aangegeven waarde per vlieg
tuig naar Singapore toegelaten. In omgekeerde richting mo
gen nog geen waardezendingen per vliegtuig worden vervoerd. 

(Wordt vervolgd). 

GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G. VAN CASPEL. 
Costa-Rica. 

Er zijn drie zegels, die men herhaaldelijk ontmoet en die 
toch fantasieproducten zijn. Het zijn de 1 c , 2 c. en 5 c. in 
kleinen opdruk in zwart of rood op de K real blauw, Yvert 
nr. 1, en verder datzelfde zegel Yi real blauw met rooden 
opdruk „Oficial" in hoofdletters. 

Zie Le Postillon VII, blz. 508. 
Counani. 

SC—CS 
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Hierboven 3 clichés van drie verschillende uitgiften in 
5 of 6 waarden van elk dezer typen, die om de 2 of 3 jaar op 
de markt verschenen. De zegels zijn van Parijschen oorsprong. 
Ofschoon zij het Inschrift dragen Republ. du Counani, zoo
genaamd een vrijstaat in Brazilië, zijn zij dadelijk als zwendel-
producten erkend. 

Cuba. 

De opstand op het eiland Cuba heeft aanleiding gegeven 
tot het verschijnen van verschillende series, maar reeds in 
1875, dus lang vóór den Spaansch-Amerikaanschen oorlog, 
verschenen fantasieproducten voor de zoogenaamde republiek 
Cuba (van 5 en 10 centavos). Beweerd werd ,dat op bestelling 
van den president van het revolutionaire comité Carlos Manuel 
Cespedes, te New-York bij de American Banknote Cy. het 
linksche zegel in 100.000 exemplaren gedrukt werd; verder 
dat deze zegels in Holguin in de provincie Puerto Principe in 
gebruik zijn geweest, doch de uitgever va.n het Philatelic 

Journal bestempelde het zegel met: onbeschaamde zwendelarij 
Moens geloofde er evenmin aan. 

Opmerkelijk is echter, dat 25 jaar later een soortgeljjl ijjî e'i 
potje te vuur werd gezet te New-York met zegels, die veel 
gelijken op dat van de 10 c. van 1871-1875, maar iets sniallet 
(figuur rechts) en „Correos" in hoogere letters, en op 
sterker gebogen band. Zij zijn zoogenaamd uitgegeven naat 
aanleiding van een decreet van 26 Februari 1896 dooi 
president der Cubaansche republiek, Salvador Cisneros \ 
tancourt, die Thomas Estrada Palma het recht gegeven had, ^ 
zegels voor de republiek Cuba uit te geven. Maar het ' een 
feit, dat deze zegels nooit op Cuba gediend hebben. E be
staan vier waarden: 2 c. grijs, 5 c. blauw, 10 c. oran e et 
25 c. groen. 

Zie Melville Phantom-Philately. 

Cuba Cienfugos. 
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Van deze provincie zijn drie typen fancyzegels bel end: 
3 c. blauw, 5 c. zwart, 10 c. groen, op groen, op violet, op 
geel of oranje panier, ongetand. 

Zie Le Postillon VIII, blz. 511. ' 

Denemarken. 
Twee Deensche liefdadigheidsz gels 

in teekening gelijkende op de ca "tas-
zegels van België van 1910, Joch 
met Inschrift „Haelp til Belgidie' 
werden begin 1915 uitgegeven m 2 
waarden, „2 c" purper en „5 c" êel-
bruin. 

Zie Stamp Lover VII blz. 158 

Diego Suarez. 
Uit 1892 en met dit jaartal afgestempeld komen "Oor; 

30 c. zwarte opdruk, en 35 c. met rooden of karmijn opcruk. 
Eveneens met schuinen opdruk, maar dunner, op 1 c. en J5 C, 
Verder een schuins kopstaande opdruk op 15 c. blauw. 

Zie Montader, jrg. 1909, blz. 512. 

Dominikaansche Republiek. 

Dit is een van de oudste zwendel-
producten, reeds uit het jaar 1866 stam
mende uit Boston en zoogenaamd in St 
Domingo uitgegeven. Komt voor met 
allerhande afstempelingen in de volgende 
kleuren: blauw, bruin, donkergroen, 
granaatrood, oranje. Stellig 8 zegels, züo 
niet meer. 

Duitschland. 
In het begin van den wereldoorlog had 

een Parijsch blad, ongetwijfeld met de be
doeling de Zwitsers tegen Duischland op 
te hitsen, beweerd, dat evenals voor België 
de Duitschers ook zegels voorbereid had
den met den opdruk „Die Schweiz" (in het 
Duitsch alleen). Het gaf daarvan een zoo
genaamde reproductie. Om dezen canard 
te persifleeren, bracht daarop een der 
eeriste Duitsch-Zwitsersche bladen oen
zelfde zegel met opdruk: „Die Welt". 
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Ecuador (Guayaquil). 
Uit 1883 stamt een zegel met cirkelvormigen opdruk, ge

lijkende op een afstempeling op fiscaalzegels: 2 c. geelbruin 
en zwart, 5 c. rood en zwart, met randschrift Union postal 
Guayaquil; in het midden: May 2 188. 

Finland. 
Ver boven alle bedrieglijke fan

tasieproducten staat het „rouwzegel" 
van Finland, dat in groot aantal ver
spreid werd over het land der duizend 
meren, toen in 1900 de grootvorst
tsaar de rechten der vrije Pinnen nog 
meer bekortte, en ook de eigen 
Einsehe postzegels introk, om steeds 
meer het groothertogdom bij Rusland 
in te lijven. Het zegel, waarvan de 
zwarte achtergrond (waarop links in 
den bovenhoek het Finsche wapen in 
geel en rood) volmaakt den rouw der 
Finnen uitdrukt, had geen frankeer-

Fwa'. ie, maar werd als protest geplakt naast het frankeer-
zef. I nagenoeg op alle brieven, vooral op die naar het buiten-
laii' De winst op den verkoop der zegels diende tot steun 
dei msche scholen, gaf zelfs aanleiding tot een vervalsching, 
sta nende uit Abo. Later werd het gebruik door den Rus-
1̂̂  ,un gouverneur-generaal streng verboden en strafbaar 

gebt id. 

Frankrijk. 
Menigvuldig zijn de fantasieproducten en propagandazegels 

met beeltenissen van den graaf de Chambord 1873, van gene
raal Boulanger, den hertog van Orleans, Sadi Carnot, enz., 
die op brieven door de post afgestempeld en bezorgd z ĵn 
zor.vLr straf port of bijfrankeering. 

Z\' Montader 1910, blz. 6, en 1910, blz. 146. 
Fransch-Congo. 

Het tijdschrift „Le Timbre-Poste" ont
ving in 1891 vier zegels toegezonden, gelijk 
hiernaast een is afgebeeld, met inschrift 

/ ' ~^^^^ \ Postes Congo Frangais en gelijkende op de 
^^^^^^» \ ' . zegels van Diego Suarez van 1890, in locaal 

uitgevoerden steendruk. De Congo-zegels 
waren echter houtsneden in zwart op wit 
papier gedrukt: 5 c. tak met bananen; 10 c. 
palmboom; 15 c. de Fransche vlag; 25 c 
negerhoofd; gestempeld: „Libreville 26 
aout 1891". In December 1891 kon de 

„Timbre Poste" melden, dat deze zegels afkomstig waren van 
een bedrieger te Marseille, die het stel voor 20 c. verkocht. 

Zie Le Timbre-Poste 1891, blz. 114, 127. 
„Le Postillon" van 1910, blz. 508, meldt, dat hem voorgelegd 

werd een 10 op 15 c , een nabootsing van de 10 op 25, Congo 
francais, Yvert nr. 5, die pure fantasie is en toch vaak voor
komt. 

Fransche Somalikust. 
Alle zegels met kopstaand middenstuk zijn fantasie. 

Franz-Joseph-land. 
Op een Noordpoolexpeditie in 1872-1874 ontdekten twee 

Oostenrijksche officieren Weyprecht en Beyer, een gebied, dat 
zij in naam van hun vaderland in bezit namen en doopten 
met den naam hunner keizer: Franz-Joseph-land. De zegels, 
die quasi van dit land bestaan, zijn waarschijnlijk ontsproten 

Gambiers 

GAMBIERS 
IOC 

aan het fantastische brein van den handelaar Siegmund 
Friedl te Weenen. Een driehoekig zegel draagt links het woord 
Cap Wien, rechts de jaartallen 1872-1874, aan den voet Franz 
Joseph Land. Het bestaat in oranje, lichtbruin en smaragd. 
Het vierkante zegel rechts ter waarde van 25 kreuzer, toont 
in het midden de beeltenis van keizer Franz; Joseph; in den 
linker bovenhoek het wapen van Hongarije, rechts het wapen 
van Oostenrijk. Er bestaat nog een derde prentje, nagenoeg 
gelijk aan nr. 2, maar daarop hebben de wapens onderling 
van plaats gewisseld en in plaats van 18 en 74 staan in de 
hoeken een W en een B, de voorletters der namen van de 
beide ontdekkers. Inplaats van de waarde-aanduiding staan 
de letters: Er. M. d. N. P. E. 1874, hetwelk beteekent: Er-
innerungs Marke der Nord.Pol.Expedition 1874. Dit zegel is 
gedrukt: het middenstuk in roodlila, de rand in groen, terwijl 
het voorgaande bestaat in: blauw middenstuk, rand karmijn, 
en ook roodlila middenstuk en donker zalmkleurigen rand. 

Gambiers-eilanden. 
Dit is een eilandengroep in Australië, door 

kapitein Wilson in 1797 ontdekt en welke 
sinds 1844 onder Fransch bewind staat. In 
1887 verschenen op de markt Fransche kolo
niale zegels met nevenstaanden opdruk, met 
de vertelling erbij, dat bij gebrek aan 10 c -
zegels het bestuur der eilanden het zegel 1 c. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ zwart op wit en dat van zwart op grijs (in 
^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ plaats van 1 c. zwart op azuurblauw) met 
een opdruk 10 c. liet voorzien. Misschien bestaan nog andere 
waarden ook. Doch het bleek al spoedig, dat men te doen had 
met een valsche speculatie van zekeren Julien. Copilon. 

Zie Timbre-Poste 1888, blz. 4 en 13. 
(Wordt vervolgd). 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XXVII. 
KOLONIEN IN AUSTRALIË. 

AUSTRALIË. 
1929. Nederzetting. 

IK penny, ter herdenking van de eerste nederzetting 
in West-Australié 100 jaar geleden. 
Met de Parmalia kwamen de eerste landverhuizers de 
Swan-rivier op; de zwaan op het zegel herinnert tevens 
aan de eerste postzegels van West-Australië. 

1930. Sturt. 
1J4 en 3 pence, ter nagedachtenis en met het portret 
van den ontdekkingsreiziger Charles Sturt, die in 1830 
de binnenlanden van Australia introk; hij overleed 16 
Juni 1869 in Cheltenham. 
De eigenaardige omranding van het portret herinnert 
aan de liervogel, die hier inheemsch is, terwijl het in-
schrift onderaan op een boemeran voorkomt, het ge
vaarlijke werpwapen van de inboorlingen. 
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1931. Kingsford Smith. 
2, 3 pence en 6 p. luchtpostzegel, ter herinnering aan 
de wereldvluchten van den Australischen vlieger met 
zijn Southern Cross. 
De zegels geven dit vliegtuig weer boven beide wereld
halfronden. Uitgegeven 19 Maart. 
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1932. Sydney brug. 
2, 3 pence en 5 shill ing (de 2 p . 
in twee u i tvoer ingen: boek- en 
d iepdruk) , t e r her inner ing a a n 
de inwijding van de Sydney 
H a r b o u r Bridge, de groote b rug 
die de beide helften van Sydney 
verbindt over de P o r t Jackson 
rivier , op 19 Maar t . 
Verschillende gelegenheidszegels 
zijn voorzien van per fora t ie of 
opdruk 0 ( n ) S(ervice) ook als 

_ _ dienstzegels u i tgegeven, o.a.: 
Melbourne, Kolonisatie, S tu r t met per fora t ie , Kingsford Smith 
2 en 3 p. , Sydney Bridge 2 en 3 p. me t opdruk. 

De oplagen van de gelegenheidszegels loopen in de mil-
l ioenen: Melbourne 1928 4:]/, millioen, Kolonisatie 20 millioen, 
S tu r t 20.2 millioen, Kingsford Smith 2 p . 20.2 millioen, 3 p. 
2.2 millioen, 6 p . 700000. 

N E W - G U I N E A . 
1931. Bes tuur . 

1 penny to t 1 pound (13 w a a r d e n ) , }4 V-
tot 1 pound (14 waarden) me t opdruk 
van een vl iegmachine en Air mail als 
luchtpostzegels , en eindelijk 1 p . to t 5 sh. 
(11 waarden) me t opdruk O. S. als 
dienstzegels, to taa l eventjes 38 s tuks , 
t e r herdenking van he t feit, da t di t voor
malig Duitsch gebied nu 10 j a a r a ls 
mandaatsgebied onder Engelsch beheer 
s t a a t . 
De zegels, alle in eenzelfde teekening, 
geven den inheemschen paradijsvogel 
weer. 

Oplage 5 en 10 sh. 15000, 1 pound 6000; luchtpost 10 sh. 
21000, 1 pound 6000; dienstzegels 2 en 5 sh. 3000 s tuks , 
de andere waarden meer . 

N E W - S O U T H - W A L E S . 
1897. Kroningsui tg i f te . 

A a n de 1 penny van 1897 (blz. 153 j a a r g a n g 1929) 
moeten nog worden toegevoegd de waarden 2, 2}4 en 
6 pence met de beeltenis van koningin Victoria. 

R E P U B L I Q U E P R A N C A I S E . 
1929. Jeanne d' Are . 

50 centimes, te r herdenking van de bevrij
d ing van Orleans op 8 Mei 1429 door 
Jeanne d' Are, de Maagd van Orleans. 
He t zegel ver toont h a a r te paa rd gezeten. 
Na den dood van Karel IV, den jongsten 
zoon van Phi l ips den Schoone, k w a m Phi 
lips VI, zoon van diens broer, op den 
troon, m a a r ook de Engelsche koning 
Edua rd I I I m a a k t e als zoon van diens 
dochter a a n s p r a a k op den Franschen t roon 

met als gevolg een langdur ige oorlog (de F ransche 
successie-oorlog, 1344), die ee rs t in he t midden der 
15e eeuw voorgoed een einde nam. 
De Engelschen t rokken Frankr i jk binnen, behaalden 
de overwinning en veroverden tenslot te Calais ; bij den 
vrede van Bre t igny g ing een groot gebied in Engelsche 
handen over, 1360, 
De la tere koning Kare l V t r ach t t e het verloren gebied 
t e r u g t e winnen, he tgeen hem ook gedeeltelijk gelukte , 
m a a r Calais bleef in Engelsche handen. Onder Hen
drik V van Engeland brak de oorlog weer uit , 1415, en 
werd ook na zijn dood door den a a n h a n g van den één
j a r igen Hendr ik VI voortgezet , en wel me t zulk goed 
gevolg, da t reeds een groot deel van het land veroverd 
was , zelfs Orleans werd bedreigd en de Fransche pre 
tendent Kare l VII reeds over t e rug t rekken dacht . 
Redding in dezen hachelijken toes tand kwam door 
J eanne d' Are, een eenvoudig boerenmeisje van 17 j a a r 
ui t Domremy in Lothar ingen , da t geloofde en verzekerde 
door een hemelsche verschijning geroepen te zijn om 
Frankr i jk te redden. 

23 Feb rua r i ve r t rok zij u i t het dorpje Vaucouleuis ei 
begaf zich n a a r den koning, dien zij wis t over te halei 
h a a r aan he t hoofd van een legerschaar te plaatsen 
Zij s laagde erin den moed en het zelfvertrouwen harei 
soldaten t e r u g te winnen, behaalde de eene overw.nninj 
na de andere en ontze t te tens lo t te op 8 Mei 1429 het 
belegerde Orleans, w a a r a a n zij h a a r n a a m te (i .nka 
heeft. Zij wis t h a a r goddelijke roeping te vei ullerj 
door h a a r vader land te redden. 
Bij het beleg van Pari js werd zij 8 September dorr 
pijlschot gewond; la te r g e r a a k t e zij in hande i 
Engelschen, bij het beleg van Compiègne, die, vooi haai 
invloed bevreesd, h a a r voor een heks hielden ei 
na een kor t en schandelijk proces te r dood \ root 
deelden en levend op den brands tape l te Rouen dedei 
verbranden (1431). 
He t p lan is gevormd om langs den geheelen weg dien 
zij toen heeft afgelegd, eenvoudige gedenkteekt as 
p laa t sen . De eers te van die plecht igheden heeft ilaats 
gehad op 23 Februa r i te Vaucouleurs, w a a r in d( oudi 
Por t e de France , waardoor Jeanne d' Are die 'laai 

verl iet op dien dag in 1429, een s teen me t opt hrifl 
werd gep laa t s t en in den kerk toren drie klokken \\ 'rdei 
opgesteld, de Jeanne , Cather ine en Marguer i t e , d dm 
heiligen van Jeanne d' Are. 
Begin Mei had de herdenking van de bevrijdin'' vai 
Orleans p laa t s en volgend j a a r zal te Rouen op syra 
bolische wijze de verbranding woiden herdacht . 
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1929. Tentoonstel l ing. 

2 franc van de gewone ui tgif te , overdrukt met 
sition Le Havre 1929 Phi la té l ique", t e r ge legenhei ! vai ormd 
de van 18-26 Mei a ldaa r gehouden in ternat ionale post epen 
zegel tentoonstel l ing. 
Elk entreebil jet van 5 franc gaf recht op één egel; 
oplage 40.000. 

1930. Algerie . 
50 centimes, t e r p ropaganda voor de vier ing va het 
100-jarig bes taan van dit gebied. He t zegel is in c mt 
voer ing van de Algieische zegels, met de Fischer n iskei 
a ldaa i , m a a r met veranderden teks t Centenaire Al eiie 
Ui tgegeven 1 J a n u a r i to t 31 December. 
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50 cent imes van he t zaa i s te r type en 1.50 fr. Partem '̂ 'st n 
overdrukt met Congres du B. I. T., voor de 44e L ]eeii 
komst van den Raad van het Bureau In terna t ion d dii 
Travai l van Geneve, van 23 Apri l t o t 7 Mei te I aiijs 
De zegels blijven hun f rankeergeldigheid behouden: 
oplage 500.000 s tuks . 

1930. Tentoonstel l ing. 
1.50 franc van het gewone luchtpostzegel , m a a r blau» 
in p laa t s van rood, met een vl iegtuig boven Mar'-eiUe, 
t e r gelegenheid van ds van 6-16 November t e Paiijs 
gehouden eers te in ternat ionale luchtpost tentoonstelling 
Op hel zegel ziet men de N o t i e Dame de la Garde, de 
Cannebière, een bekenden weg in Marseil le, en de Trans-
bordeur, de e igenaardige hangende overzetgelegenheiii 
ovei de haven. 
Elk entreebil jet van 5 fr. gaf recht to t aankoop van ééii 
zegel. Oplage 60.000, w a a r v a n een deel is voorzien van 
de perfora t ie E(xpos i t ion) I (n te rna t iona le ) A(érienne) *30. L 
P ( o s t a l e ) , bedoeld als onderscheiding van deze tentoon
stel l ingszegels van deze zelfde zegels, die naa r verluidde 
la te r a lgemeen zouden worden ui tgegeven, zooals ook 
inderdaad het geval is geweest . 

931. 

1 

i 
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l<i?0 Tentoonselling. 
15 en 50 centimes, als p ropagandazege ls voor de groote 
in 1931 te houden koloniale tentoonstel l ing te Vin-
cennes bij Par i j s ; la ter gevolgd door nog een van 40 c. 
en van 1,50 fr., alle vier me t beeltenis van een Congo-
negerin. 

H » f n » n m i m m i i i ' i w n n 
EXPOSmON COtOMMt ISTFKNVnCINAlE 

^ > ^ . . . . , j , - . * » * * ^ » ^ « » . * > > « * * « . * . J 

l!)i1 i 'entoonstelling. 
' 50 franc als boven, in andere teekening, met 2 groepen 
^ an inboorlingen ui t de verschillende koloniën. 

A L G E R I E . 
'de tijden was de geheele Noordkus t van Afr ika in de 

ni<i an de Romeinen, tot deze na den val van he t Ro-
mi i rijk in de 5e eeuw in handen van de Arabieren of 
IT1 kwamen. Deze Mooren vormden l a t e r een mach t ig 
11] k. t zich u i t s t r ek te over geheel Spanje en zelfs drongen 
IJ dp Pyreneeën over in Frankr i jk . Eindelijk onder Isabella 
tl F' ' dinand ui t Spanje en Por tuga l verdreven in 1492, von-

)o en zi] een toevlucht in Afrika, w a a r zij een zeerooverss taa t 
oriiK' n. Nada t ook Algiers door Ferd inand was ingenomen, 
ieper zij de hulp in van een bekend Turksch rooverhoofdman, 
ie 6' zich evenwel bleef vest igen en de s t reek to t een berucht 
)0V( ^nest maak te . 
Ni5 ' egens taande herhaalde pogingen om h ie raan een einde 

i m, Ken, o. a. beschiet ing van de vereenigde Engelsche en 
'edei 'andsche vloot onder De Ruyte r in 1670, wisten de zee-
jovc-s weers tand te bieden en duurde het to t 1830 voor er 
m ri ide aan hun bes taan kwam. 
Do'̂  kracht ige pogingen van Frankr i jk werd de dey van 
Igic s, Huseii!, na een heldhaft ige verdediging gedwongen 
I Cu ituleeren, 5 Jul i 1830, waarmede tevens eindelijk een 
nde kwam aan de zeerooverij, 
He. Pransche gezag had over het land zelf nog niet veel 

' z(i,gen; herhaaldeli jk kwamen de verschillende s t ammen 
1 op-oer. Vooral bekend is de Heilige Oorlog onder Abd-el-
adei, den held der woestijn, die zich eers t in 1847 onder-
ierp. Zelfs in den Pransch-Dui t schen ooidog van 1870 brak 
• nog een erns t ige opstand uit, die slechts met groote moeite 
3n worden onderdrukt , m a a r de l aa t s te 50 j a a r heerscht er 
ist. 
Het land is geen kolonie in den gewonen zin. m a a r werd 

g de inlijving tot een provincie van Frankr i jk ve rk laa rd ; 
at gebruikte dan ook de gewone F ransche zegels, tot het 
irst in 1924 eigen postzegels kreeg . 

ll91u Inlijving. 
I 5 centimes tot 5 I r anc ( to taa l 12 waa rden ) , verkocht 
II tegen de dubbele waarde , ui tgegeven van 1 J anua r i tot 
l_ yi J anuar i 1931, t e r herdenking van de inlijving 100 j aa r 

geleden. De toes lag was bestemd voor de kostenbestr i j -

ding van die herdenking . De zegels werden verkocht bij 
inschrijving van te voren vanaf 1 October en geven weer 
verschillende gezichten uit de s tad Alger (Algiers) en 
aiadere p laa tsen . 
5 + 5 c. Oran , de prefec tuur , gelegen ten Westen van 
Alger , ook aan de zee. 
10+10 c. Constant ino, ten Oosten, meer he t land in. 
15+15 c. L' Ami rau té , het op een eilandje — Hot de la 
Mar ine — gelegen gebouw van de admira l i t e i t van 
Alger . 
2 5 + 2 5 c. Alger . 
30+30 c. Timgad, de tr iomfboog ui t den tijd der Ro
meinen, 100 km. t en Zuiden van Constant ine . 
40+40 c. Ruines van Djemila. 
50+50 c. Idem. 
75+75 c. Tlemcen, oud-Moorsche toren, in he t Wes ten 
bij de g rens van Marokko, ver het binnenland in. 
1 + 1 fr. Chardaja , een mark tgez ich t me t ka r avaan , t en 
Zuiden van Alge r he t binnenland in. 
1,50+1,50 fr. Tolga, ten Zuidwesten van Biskra . 
2 + 2 fr. Touaregs , de macht igs te inboor l ingenstam. 
3 + 3 fr. Oud-Algiers . 
5 + 5 fr. Moskee van Om Racim in Alger . 
Oplage 10.000 stel . 

1930. Tentoonstel l ing. 
10 f rancs , verkocht t egen de dubbele waa rde , voor de 
in terna t ionale postzegel tentoonstel l ing, gehouden te Al
ger van 4-11 Mei, me t een gezicht op de haven. 
Oplage 50.000 s tuks , twee oplagen met kleur- en t and ing -
verschil . 
Deze en de vorige zegels d ragen alle het opschrif t 
Centenaire d' Alger ie . 

R E P U B L I Q U E L I B A N A I S E . 
1930. Zijdecongres. 

I CONGRES SERtOCOLE UEYHOUTH 19301 

4 to t 25 p ias t res (6 w a a r d e n ) , 
voor het van 11-17 F e b r u a r i 
te Beyrouth gehouden zijde-
cul tuur-congres . 
De in éénzelfde teekening uit
gevoerde zegels geven in he t 
midden een zijderups op een 
moerbeiblad, met den vlinder 
en de cocon. Oplaag 40.000 
stel. 

SYRIË . 
1929. Tentoonstel l ing. 

0,50 to t 25 p ias t res van de loopende ui tgif te en de 
0,50 to t 25 p ias t res van de luchtpostzegels ( to taa l 
7 + 7 w a a r d e n ) , overdrukt in he t Arabisch en F ransch 
met Exposi t ion Industr ie l le Damas 1929, t e r gelegen
heid van de eers te industr ieele tentoonste l l ing te Damas 
(Damascus) van 5 September to t 5 October. 
Om een mooier geheel te krijgen zijn alleen de zegels 
zonder waarde-overdruk hiervoor gebezigd; oplage 
20.000 stel . 

COLONIES F R A N C A I S E S . 
1931. Tentoonstel l ing. 

40, 50, 90 centimes en 1,50 franc in 4 verschillende 
teekeningen, alle met inboorl ingentypen, u i tgegeven 
13 Apri l , voor de groote koloniale tentoonste l l ing t e 
Vincennes bij Pari js . 
Deze zelfde zegels, alleen verschillend wa t den kolonie
naam betref t , werden ui tgegeven voor alle 24 koloniën; 
bovendien nog voor: 
Indochine: in dezelfde teekening, m a a r overdrukt met de 
hier geldende ge ldswaarde in cen ts : 50 me t 4 cts., 90 met 
6 ets . en 1,50 me t 10 cts . ; 
E tab l i s sements Franga i s dans 1' Inde : in de waarden 
10, 12, 18 caches, 1 fanon 12. 
In to t aa l niet minder dan 103 s tuks , met een nominale 
waarde van ongeveer 85 f rancs . 

(Word t vervolgd) . 
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DE TETE-BECHES VAN TRANSVAAL 
door L E O N DE R A A I J . 

Toen ik dezer dagen den cata logus van de veiling Hind 
ontving en daar in eenige nummers tegenkvyam, voorzien van 
p rach t ige foto 's van blokstukken en complete vellen der oude 
postzegels van Transvaa l , dacht ik dat he t niet ondienst ig 
zou zijn de lezers eens het een en ander te vertel len omt ren t 
de tête-bèches van deze in te ressan te en kos tbare zegels, t e 
meer wijl d a a r o m t r e n t niet veel bekend is en er nog veel 
onopgeloste raadselen zijn. 

Zooals wellicht bekend is, werden de eers te postzegels van 
Transvaa l op advies van den functioneerenden pos tmees ter -
generaa l Fred . Jeppe, in 1868, besteld bij zekeren Adolf Otto 
te Güst row in Mecklenburg, die een bekende van mr . Jeppe 
was en als g r aveu r en drukker een zekeren n a a m genoot 
op da t gebied. 

Vier waarden werden besteld, u i t te voeren in de vier 
kleuren der nat ionale vlag, t . w. 1 penny rood, 3 pence 
wit, 6 pence blauw en 1 shill ing groen. 

Een schets werd door mr . Jeppe aan Otto toegezonden en 
daarop werden door laa t s tgenoemde clichés vei-vaardigd van 
de vier verschillende waarden, waarbij den heer Jeppe werd 
medegedeeld, da t van de 3 pence waarde geen wi t te zegels 
konden geleverd worden, en men daarvoor de kleur lila ge
bruiken moest . 

Di t werd door den Volksraad goedgekeurd en mr . Jeppe 
deed zijn bestel l ing met he t verzoek, alle daarvoor te ge
bruiken benoodigdheden te willen overzenden, daa r men de 
zegels zooveel mogelijk in het land zelf wilde drukken. 

Dientengevolge zond Otto in October 1869 he t volgende 
advies : 

Advies. 
Güstrow, 1 Oct. 1869. 

Fred . Jeppe , Esq., Potchefs t room, Transvaa l , debet aan 
Jul ius J eppe : 

1 kist per s.s. „Celt", beva t tende : 
3 postclichés in t innen doozen, Potchefs t room, 

Pre tor ia , Rus tenburg met toebehooren ä 40 / - £ 6. 0. O 
12 s tempels t e r vern ie t ig ing ä 3 / - 1.16. O 
1 zegel Generaal Pos tkan toor 12. O 
2 Ib. blauwe drukinkt , per Ib. 4 / - 8. O 
kis t en ve rpakk ing 0. 2. O 
1 kist per s.s. „Bismarck" , beva t tende : 
3 moeder-clichés voor 1 s., 6 d. en 1 d. zegels. 
6 drukkersp la ten , 2 van elke waarde van de 

1 s., 6 d. en 1 d. zegels. 
1 drukkerskis t . 
3 inktrollen. 
1 roulet tesnijder . 
1 ijzeren drukkerspers . 
3 blikken met d rukkers ink t in blauw, rood en 

groen. 
1 blik met blauwen inkt voor vern ie t ig ings

s tempels . 
1 r iem gegomd papier . 

Totaa l £ 5 0 . 0. O 
Voor het drukken van postzegels , gezonden via 

Engeland per s.s. „Nea" , ver t rekkende 25 Jun i e.k. 0.10. O 
Por t i voor genoemde postzegels 1. 0. O 
Vracht betaald voor 1 kist nr . 4753 per s.s. „Celt" 

n a a r Na ta l ( p / a M. Escombe, Gladstone & Co.) 1.17. O 
Voor het drukken van postzegels , hier ingesloten 0.10. O 
Verpakking en kist per „Bismarck" 0.10. O 
Vracht hier betaald, Hambro voorschotten, a s 

suran t ie , por tos , enz. 3. 0. O 

Totaal £ 6 6 . 5. O 
Hierui t kan men opmaken da t er nog geen sprake was van 

de 3 pence waa rde (die ook bijna een j a a r l a te r verzonden 
werd) , doch alleen van de 1 s., 6 d. en 1 d. waarden . 

Ook kan men uit het bovenstaande concludeeren, da t van 
e l k e waarde twee pla ten g e m a a k t en verzonden waren . He t 
bleek, da t deze pla ten bestonden uit 40 clichés elk. 

De platen hadden een fo rmaa t van 197x135 mm., wart D^ 
van koper, op houten blokken die rondom ongeveer 25 nu had 
u i t s taken . Door dus twee p la ten tezamen te gebruiken, ko 'Chü 
men vellen van 80 zegels tegelijkertijd di'ukken. . gems 

Daar wij met de 1 d. waarde in dit ar t ikel niets te make 2 Ap 
hebben, zal ik slechts de 6 d. en 1 s. bespreken. pan 

Zooals ik reeds boven aantoonde, bestonden de plaien ui VI^B.^ 
40 clichés, 5 horizontale rijen van 8 zegels. Men kreeg alzoi s''*-"* 
een rechter en een l inker p laa t indien zij tezamen gebruik B'̂ êi 
werden. j 18' 
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Ofschoon door au tor i te i ten en g r aveu r indertijd ni< 
gemerk t , werd spoedig door Philatel is ten in Eu ropa on 
da t in de l inker p laa t van de 6 d. en 1 s. een kop> 
zegelbeeld bestond, zoodat hierdoor een tête-bèche on' 
met het naas t l iggend cliché. Bij de 6 d. waarde bevon 
dit kops taande zegelbeeld op het eers te zegel van ' 
horizontale r i j ; bij de 1 s. waarde kwam het voor op het 
zegel van de Ie horizontale r i j . 
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W a t er l a te r van de pla ten is geworden, is onbekend, doel ""."^ 
van het moedercliché werd de 6 d. in 1872 n a a r de firffl 
P. Devis & Zoon te Mar i t sburg ges tuurd , om er de enveloppe' '"^^n 
mede te drukken. 

Om nu eenigszins na te gaan hoeveel tête-bèches er we 
hebben kunnen bes taan , heb ik alle drukken-opgaven op 
gezocht en kan ik o n g e v e e r het aan ta l van elk vast 
stellen, ofschoon uit den aard der zaak deze niet zuiveij'_^^' 
kunnen zijn, aangezien in alle catalogi kops taande opdrukkei 
vermeld zijn, die nooit hebben kunnen bes taan indien zij vai 
hun naas t e buur niet gescheiden waren . 

Door verschillende ve r t r ag ingen was het eers t op 4 Apr' 
1870, da t de pos tmees te r -generaa l van den thesaurier-generi 
den heer M. J. Viljoen de eers te zending postzegels ter dis 
t r ibut ie ontving. 
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af( De heer Viljoen, die nog nooit dit werkje aan de hand ge
nu had had, moest als drukker fungeeren en volgens zijn ver-
][( ächillende brieven aan den heer Jeppe ging hem dit niet 

gemakkelijk af. Hoe het zij, zijn eerste bezending, gedateerd 
il{{ l April 1870, bestond uit 12.480 zegels van 6 d. en 6.840 zegels 

ran 1 d. en crediteerde de heer Jeppe hem voor £ 340.10.0. 
5j Daar wij de 1 d. buiten beschouwing zullen laten, zal ik 

Ijji ertoe overgaan, staten van de 6 d. en 1 s. waarden op te 
uili ?even, zoodat men daaruit de tête-bèches kan berekenen. 

1870. Geleverd door M. J. Viljoen, Pretoria. 
4 April: 12.480 zegels van 6 d. = 312 vellen. 

26 April: 8.560 zegels van 1 s. = 214 vellen. 
10 Mei: 4.800 zegels van 6 d. = 120 vellen. 
Wij kunnen gerust vaststellen, dat de heer Viljoen alleen 

vellen van 40 stuks drukte, daar zijn pers niet groot genoeg 
was om 80 stuks tegelijkertijd te drukken. Hierdoor zouden 
bestaan van de 6 d. waarde 432 tête-bèches en van de 1 s. 
waai Je 214 tête-bèches. 

Zooals ik hierboven reeds aanhaalde, was dit werkje den 
leer Viljoen niet welgevallig en besloot men om te zien naar 
emaüd anders. Hiervoor koos men zekeren heer J. P. Borrius 
;e Potchefstroom, een drukker van beroep, die reeds op 
[ Jui' 1870 de volgende hoeveelheden zegels leverde: 

18ro. Geleverd door J. P. Borrius, Potchefstroom: 
4 Juli: 12.200 zegels van 6 d. = 305 vellen. 

4.040 zegels van 1 s. = 101 vellen. 
Wanneer wij nu rekening houden met het geval, dat hier 

len neroutineerd drukker aan het werk was, kan men aan-
lenu'ii, dat hij complete vellen van 80 stuks drukte. Wij zul-
en "1? bovenstaande cijfers in tweeën moeten verdeelen en 
a'ijo'ii hier aan tête-bèches: 

v e r de 6 d.: 305 vellen = 152 tête-bèches, 
voor de 1 s.: 101 vellen = 51 tête-bèches, 

"1 loch daar deze cijfers niet in tweeën te deelen zijn, ga ik 
" iver lot de conclusie, dat hier sprake is van halve vellen 
°̂ var, 10 zegels) en komen wij tot de volgende berekening: 

°J' vo,n' de 6 d. waarde: 305 vellen: 305 tête-bèches, 
''' voor- de 1 s. waarde: 101 vellen: 101 tête-bèches. 
I De officieele gegevens over het jaar 1871 zijn als volgt: 

'ä' 187;. 25 Juli: 8.680 zegels van 6 d. = 217 vellen. 
2 Dec: 4.000 zegels van 6 d. = 100 vellen. 

1872. 5 Jan.: 4.400 zegels van 6 d. =; 110 vellen. 
29 Mrt.: 12.960 zegels van 6 d. = 324 vellen. 
27 Aug.:13.720 zegels van 6 d. = 343 vellen. 
19 Dec: 8.400 zegels van 6 d. = 210 vellen. 

1304 vellen. 
(Wordt vervolgd). 

PRENTKAARTEN, 
PRENTZIJDIG GEFRANKEERD. 

^ Naar aanleiding van de bijdrage: „Postvlucht België-
Congo V.V.", voorkomende in het Maandblad van 16 Mei j.1. 
nder het hoofd Luchtpost, veroorloof ik mij de vrijheid, hier-
p eenige kantteekeningen te maken, wat betreft de verzen-
ing uit ons land van prentkaarten, prentzijdig gefrankeerd. 
We lezen daarin o.a.: 
„Waar Nederland een der weinige landen ter wereld is, 

'aar het verzenden van t.c.v.-kaarten verboden is on deze stuk
en iret Strafport, als zijnde ongefrankeerd, belast worden, 
on deze wijze van verzamelen hier weinig opgang maken." 
Hiertegen gaat mijn verweer. Officieel moge het dan al ver

oden zijn, algemeen liet men de verzending van zoodanige 
oststukken naar het buitenland steeds toe, behalve op die 
laatsen, waar een ambtenaar op angstvallige wijze zich 
rampachtig vasthield aan de letter der verordening. (Zelf 
eb ik dit alleen in 1917 of 1918 in Oosterbeek ondervonden, 
laar weldra veranderde die directeur van inzicht). Hoe zou 
et anders mogelijk zijn, dat ik gedurende de jaren 1915-1923 
e uitgebreidste verzameling der wereld van prentkaarten, 
rentzijdig gefrankeerd, bijeen gebracht heb, betreffende de 
orlogstoestand in alle deelen der aarde en de verwordings-
Jestand van Europa daarna! Deze collectie omvat niet alleen 
rentkaarten uit de landen van alle oorlogvoerende mogend-
eden, van onderscheidene legerposten (Frankrijk, Engeland, I 

Nieuw-Zeeland, Engelseh-Indië, België, Nederland, enz.), van 
verschillende ambulances, van a l l e Fransche en Engelsche 
koloniën met roode-kruis, war-stamp, war-tax of red-cross 
zegels enz., maar ook een uitgebreide verzameling, aantoonende 
de veranderde geografische gesteldheid, inzonderheid van 
Europa, tevens aanduidend de ontstellende verwarring van de 
postzegelemissies in verschillende landen. 

Deze verzameling, historisch en geografisch een getrouw 
beeld gevend van de geweldige strijd 1914-1918 met de 
daaruit voortvloeiende gevolgen (aardrijkskundig), vastgelegd 
in 3 -albums, te zamen bevattende ruim 2000 kaarten — de 
meest voor het doel geschikte — heeft een correspondentie 
vereischt van plm. 4500 stuks, waaronder 2100 aangeteekend. 
Deze mededeeling zal u, dunkt me, toch wel even anders 
stemmen, dan door de zinsnede, hierboven genoemd, wordt 
opgewekt. 

Maar behalve een verzameling als boven vermeld — tijde
lijk van bijeenbrenging — bestaat er op dit gebied nog zoo 
veel, dat bijzonder aantrekkelijk is. Om maar een greep te 
doen uit mijn ongeveer 40 albums, die ik indertijd samen
gesteld heb uit de duizenden en duizenden kaarten — natuur
lijk ontvangt men ook zeer vele kaarten, die men terzijde legt, 
van geen waarde voor zijn collectie — noem ik o.a. albums 
van elk werelddeel afzonderlijk, waarin dan kaarten voor
komen van elk postzegelgebied (en dat zijn er al ongeveer 
375), b.V. om maar iets te noemen: Marokko: Van dit land 
een bladzijde met kaarten, gefrankeerd met zegels inlandsche 
post, dan dito Engelsche post, vervolgens Duitsche, Spaansche 
— met en zonder opdruk (Tanger met, Melilla en Ceuta 
zonder) —, Fransche post, vervolgens kaarten met de Fransche 
protectoraat-zegels en eindelijk met de Fransche koloniale 
zegels; alzoo kaarten van Marokko, postaal op 8 verschillende 
wijzen gefrankeerd. Dan volgt Tanger met de opdrukzegels 
Tanger, enz. 

Verder bevat mijn verzameling o. a. albums met type-
kaarten uit alle landen; weer andere voorzien van één kaart 
van elk departement van Frankrijk, van Italië, van elk deel 
van het oude Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche rijk, van 
elke provincie van België en Nederland, of een album met 
kaarten van de verschillende Europeesche eilanden, enz. 

Werkelijk is het me aangenaam, nog eens even op deze 
buitengewoon mooie liefhebberij terug te kunnen komen, dank 
zij bovengenoemde zinsnede, want hoewel ik sedert 10 jaren 
in dit opzicht geen verzamelaar meer ben, denk ik er nog 
steeds met het grootste genoegen aan terug. Voor mij was 
„de oorlog" de mooiste tijd: de benauwende omstandigheden 
deerden mij niet, mijn correspondentie met gansch de wereld, 
waarvan o zoo weinig stuks te loor gegaan zijn, was voor 
mij een buitengewone bron van genot. 

Behalve het genoegen, dat men voortdurend ondervindt bij 
dit reizen over de aardbodem, is er nog zooveel anders aan 
verbonden. Allereerst gevoelt men zich in vriendschap met 
allen, men correspondeert met ieder (ik denk hierbij terug 
aan de oorlogstijd, toen ik in de gelegenheid was zoowel 
Pranschen en Belgen als Duitschers en Oostenrijkers zoo nu 
en dan te steunen, o.a. met sigaretten; in de loopgraven van 
de Belgen zoowel als in die der Oostenrijkers hing mijn 
portret, omgeven door Amsterdamsche stadsgezichten. Een 
Oostenrijksch hoofdofficier schreef aan een mijner Belgische 
vrienden, hier geïnterneerd, dat hij maar in het Fransch met 
hem correspondeeren zou, daar hij vermoedde dat het Duitsch 
hem toen minder aangenaam in de ooren zou klinken); men 
ontwikkelt zijn talenkennis; men breidt zijn historische en 
geografische kennis uit; maar bovenal voelt men bij deze 
wijze van verzamelen voor elkaar de waarheid der woorden: 
„Alle Menschen werden Brüder". 

Genoeg reeds om u eenigszins een denkbeeld te geven van 
de mooie perspectieven, die het verzamelen van prentkaarten, 
prentzijdig gefrankeerd en afgestempeld op de plaats van 
herkomst, u kan geven. Inderdaad, als men zich met volle lust 
daaraan overgeeft, is het een pracht liefhebberij. Geen geld
belegging, dit zeg ik u vooruit: mijn oorlogsverzameling b.v. 
heeft alleen reeds plm. 1000 gulden gekost enkel aan port-
onkosten; maar nooit is dit van eenige invloed geweest op 
het buitengewone genoegen, dat mijn alzijdige correspon
dentie mij steeds heeft ver.schaft. 

P. VREDENDUIN JR. 
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Tentoöïistelliin^en 

m^ièL J M 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
6-9 SEPTEMBER 1934 TE AMSTERDAM 

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

Tevreden menschen zijn t hans 
dun gezaaid over de geheele we
reld. Wij kennen er helaas m a a r 
enkelen ën die zijn ook nog niet 
voor de volle honderd procent con
tent . Maar er is er één onder, die 
hard op weg is v o l k o m e n t e 
vreden te zijn, mi t s de twijfe
laars onder u thans nog hun biljet 
voor deelname aan de tentoonste l 
l ing onverwijld inzender;. Zorgt 
dus, dat de heer J . Cloeck, Oranje-
laan 6, Hi lversum, dien wij op het 
oog hebben, spoedig behoort to t de 
vo lmaakt tevredenen. Dat kun t u 
bereiken, door genoemd biljet t e r 
stond in te zenden. He t l igt toch 
«gereed, n ie twaar , w a n t da t u mee
doet, s t a a t vas t ! 

E r is nog m a a r weinig p laa t s , dus : wie eers t komt, eers t 
maa l t . 

Hoe het met de tevredenheid van den penningmees ter , den 
heer J . F . van Strijen, gesteld is? Wij weten het niet zeker, 
m a a r een goede scha tbewaarder is nu eenmaal nooit of 
te n immer voldaan, ook al g a a t he t hem nog zoo voor den 
wind. 

La ten we nu eens samenspannen om den heer Van Strijen 
he t t r ekken van een bedenkelijk gezicht onmogelijk te maken. 
Met den heer Cloeck zijn we reeds klaar , w a n t uw inschri j
vingsbil jet voor de tentoonstel l ing heeft u na lezing van he t 
voorafgaande te rs tond in een couvert ges token en gepost . 
Maar de penningmees ter moet op andere wijze aangepak t wor
den. Daa r heeft u uw postchequeboekje voor noodig of 'n simpel 
postwissel t je . Voor elk veelvoud van 5 gulden bent u even
veel malen aandeelhouder in het waarborgfonds . Het giro 
n u m m e r van den heer Van Strijen is 57661, en wilt u een post-
wissel of aangeteekenden brief zenden, doet het dan aan zijn 
a d r e s : Carel Reinierszkade 15, ' s -Gravenhage . 

Zooals gezegd, tevreden menschen zijn thans schaarsch als 
een postzegel rar i te i t . Maar wij hebben het gezamenlijk in 
onze mach t twee exemplaren dier wi t te raven in September a.s. 
in ons midden te zien. 

Hoe het met de inschrijvingen voor de tentoonstel l ing s t aa t , 
hooren wij u v ragen . Goed, meer dan goed, m a a r he t kan nog 
beter en he t moet best worden. Dezelfde diagnose geldt voor 
het financieele gedeelte. Ook hier moet het gaan via beter 
to t best . 

Wij rekenen op u. 

DE HIND-VEILINGEN TE LONDEN. 
De derde veiling had p laa t s op Maandag , Dinsdag en 

Woensdag, 28, 29 en 30 Mei 1934. Zij omvat te Azië met 
Engelsch-Indië en de Indische s ta ten . 

Van Bushire kwamen onder de hamer o. m. van de kronings
ui tgif te 1915 de zeer zeldzame 2 ch. ongebruikt prachtexem-
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plaar , 5 eh., 10 eh., 12 ch. en 3 t., alle in ongebruikte p acht 
exemplaren. 

Van Ceylon 1857 'A c. lila ,ongebruikt op blauw achtij 
glanzend (glazed) papier , p rach texemplaa r w a t de kloiir e: 
randen betreft , miniem scheurt je rechts . 1857-1859, 4 p., zacht 
rose, gebru ik t p rach texemplaa r . 8 p., bruin, gebruik^, me 
mooie randen, vouwtje, overigens p rach texemplaa r . 1861, 4 p, 
zachtrose, ge tand 14:15><, ongebruikt p rach texemplaar 8 p 
ge tand 14:15>^, ongebruikt , me t gedeeltelijk gom, iets iiindei 
mooi gecentreerd . 1862, zonder wa te rmerk , ge tand 13. 1 sh. 
violet, ongebruikt p rach texemplaar . Voorts nog versch llendi 
zeldzame zegels van de ui tgif ten 1872-1880, 1883-1884, ^vater 
merk CA, en van 1885-1887. Van de ui tgif te 1885 koi H een 
ver t icaal p a a r onder de hamer van de 10 c. op 64 c , rood 
bruin, ongebruikt , mot de var ië te i t ongetand tussch 'n di 
zegels (S . G. 174a). Van de ui tgif te 1912-1925, wat t meil 
veelvouciig CA, de 100 r., 500 r. en 1000 r. in ongel uikti 
Prachtexemplaren . 

Engelsch-Indië . 1854, p laa t I I , a fs tand tusschen de 
2 to t 2'A mm. (4a) , een ongebruik t veldeel van 12 
( 3 x 4 ) , zijnde het l inker halve veldeel, volle randen 
scr ipt ies , heeft een onbeduidende vouw tusschen de mi( 
rijen, superbe en zeer zeldzaam stuk. 1866, ,.Postap ,_ 
groote le t te rs , 6 annas , purper (S . G. 67), een mooi exen' laai 
var ië te i t kops taande ovei-druk (met „Royal" certifi aat) 
„Official"-zegels van 1866, 4 annas , purper (S. G. 517 on 
gebru ik t p rach texemplaa r . 8 annas , ongebruikt , gedee. elij 
gom, mooi exemplaar . 

N a Engelsch-Indië volgen de zegels der Indische :- xtei 
waarbij veel ongebruikt , los, in paren en blokken, me' vel 
var ië te i ten. 

I rak . 1918-1920, 3 annas op 1J4 pi., z w a r t en rose, va ' 
overdruk in rood en zwar t (S. G. 5a ) , een pracht ig , 
gecentreerd ver t icaal , ongebruikt paa r -met onderran( 
he t vel, zeer zeldzaam. (Cat . £ 1 1 0 ) . 

Baghdad. 1917, de complete, ongebruikte serie van 25 
den, Prachtexemplaren . Een kos tbare serie. (Cat . £588 

Labuan. Aug. 1880, 8 c. op 12 c , de oorspronkelijke \\ ard 
is verwijderd; een pracht ig , hor izontaal , ongebruikt paa 
rechtsche zegel met var ië te i t „8" kopstaand (S. G. 11 en 11a) 
Jun i 1881, 8 c. op 12 c. karmijn, var ië te i t kops taande o dm 
(S . G. 15b), een p rach texemplaa r me t ondervelrand. 189' 
op 8 c , diep violet, een compleet ongebruik t vel van V 
volle randen, me t inbegrip van 5 zegels met geheelen 
s taanden opdruk, 4 zegels me t „6" kops taand m a a r z nde 
„Cents" en een zegel zonder opdruk; zeer zeldzaam. Als 
doch de bovenste rij met kops taanden opdruk en de ondarsi 
rij zonder opdruk; zeer zeldzaam. Alsvoren, alle zegel me 
kops taanden opdruk, nummer 4 van het vel heeft dul 
opdruk. 

S t r a i t s Set t lements . O. m. 1906-1911, $ 25, g rauwgroe ' , on 
gebru ik t p rach texemplaa r . 1912-1922, veelvoudig watei ner 
CA, $ 2 5 , 100 en 500 (cat. £ 1 8 5 ) , alle drie ongebruikte piacht 
exemplaren. 

Hierop volgen de zegels van Bangkok, Johore , Negr i Sera 
bilan, Pahang , Perak , Selangor, Sungei Ujong, Malay Siates 
Kedah, Ke lan tan en Trengganu , waarbij wederom de ze" 
zaams te en mees t gezochte var ië te i ten in prachtkwalitei* 

De vierde veiling vond p laa t s op Maandag , Dinsdag, Woens 
dag en Donderdag, 11, 12, 13 en 14 Jun i 1934. Zij omvatti 
Afr ika met inbegr ip van Maur i t ius . De ca ta logus van dezi 
veiling bevat 80 blz., w a a r v a n 22 >< blz. aan Mauri t ius gewiji 
zijn met 18 blz. afbeeldingen. Het is mij onmogelijk om ii 
dit kor t bestek een nauwkeur ige beschrijving van een en 
t e geven en ik moet mij beperken to t het noemen van è 
groots te ra r i t e i ten . 

Kaap de Goede Hoop. Ongebruikte on gebru ik te driehoeken 
in Prachtexemplaren , w. o. paren , blokken van 4 en 8 zegels 
met schi t terende randen, o. m. 1853, Perk ins Bacon ,1 P 
steenrood, een zeer licht gestempeld blok van 4 met volli 
randen , kleur als nieuw. 1861, „woodblock", 1 p., steenn 
een schi t terend, licht gestempeld blok van 4 met zeer bre 
randen, waarschijnlijk als blok unicum. 1863-1864, De la RW 
1 sh., l ichtgroen, een schi t terend, ongebruikt blok van 
1 p., karmijnrood, var ië te i t wa t e rmerk kroon CC, een oft 
gebru ik t paa r met rondom randen en zeer zeldzaam. 

Maur i t ius . 1847, ,,Post Office", de 1 p., oranjerood, en de 
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I p., donkerblauw, tesamen gebruikt op een geheelen brief 
,. laar Frankrijk. Beide zegels zijn in uitstekende conditie. De 
i p. heeft twee miniscule scheurtjes in den rand, alleen te 

ien met een loupe. Alles in aanmerking genomen, is het stuk 
n prachtigen staat. (In den Amerikaanschen catalogus was 
ie 2 p. beschreven als zijnde in een der hoekjes gerepareerd, 
ioch dit is onjuist). Deze unieke brief, de eenige die bestaat 
vaarop beide zegels voorkomen, is dikwijls beschreven als 
lijnde „het mooiste philatelistische stuk dat bestaat". De brief 
s afkomstig uit de Argentièreverzameling. (Blijkens nader 
mtvangen bericht werd deze brief gekocht door een Duitschen 
jostzegelhandelaar voor £5000; de inzet was £3000). „Post 
3ffice", 1 p., oranjerood, een schitterend, ongebruikt exem
ilaar met goede randen, kort, doch niet aangeknipt. Iets dun 
)nder het scharnier. Er bestaan maar twee ongebruikte exem
)larop van dit zegel, waarvan dit het mooiste is; exemplaar 
lit di> Avery en Duveenverzamelingen. „Post Office", 2 p., 
lonk Lblauw; de randen zijn zooals gewoonlijk biJ dit zegel 
;eei kort en het is iets dun, doch is het een van de beste 
!xer ,,laren welke van dit zegel bestaan, afkomstig uit de 
We'/ en Duveenverzamelingen. 1848, „Post Paid", 1 p., een 
)ng( ■ ruikt blok van 4 met enorme randen van den linker 
mdc hoek van het vel. Het heeft twee onbeduidende vouwen. 
)e li'eur is prachtig. Uniek en uiterst zeldzaam. Eén los zegel 
s gl, atalogiseerd voor een waarde van £ 5000. Alsvoren, 1 p., 
)lok van 6, gebruikt, een hoekje minder mooi, licht gestem
)eld een schitterend ,zeer zeldzaam stuk. 1848, „Post Paid", 
I p een compleet „reconstructed" vel met de 12 typen. 
84?, „Post Paid", z.g. worn inpression, 2 p., een compleet 
ecoi ^tructed vel met de 12 typen. 1859, small fillet, 2 p., 
liepbiauw, een compleet reconstructed vel met de 12 typen. 
Usi'^en, worn impression, 2 p., diepblauw, een compleet re
ont .ucted vel met de 12 typen. 1859, larf e fillet, 2 p., diep
)lau, , blok van 4, uniek en uiterst zeldzaam; kleine gebreken, 
ioch aan de zegelzij de niet zichtbaar, licht gestempeld en met 

eeJe randen. 
Nd lal. 18571858, 1 p., blauw, in reliëfdruk, een schitterende 

;trii van drie zegels met breede randen, mooi relief en met 
Du.ban" ovaal poststempel, zeer zeldzaam. 1908, £ 1.10., 
ruir.oranje, ongebruikt, iets geschaafd. (Gat. £45). 
NIeiwe Republiek. De zeer kostbare, ongebruikte, gespecia

isetiJe verzameling met vele blokken, paren en variëteiten; 
191 stuks. 

Ncgerkust. Dec. 1893, 20/ in paars cp II (S. G. 35), on
febraikt, 5 exemplaren bekend. (Gat. £400; Yvert frs. 75000). 
f^lsvcren, 20/ in vermiljoen op II (S. G. 36), een mooi, on
:ebrt;ikt exemplaar, uiterst zeldzaam, 3 exemplaren bekend. 
;at. t;700; Yvert frs. 100.000. 
Tiansvaal. Tweede republiek, 1901, Pietersburg, de Perrari

erzameling van deze uitgifte, zeer compleet, met vellen van 
ie 2 en 4 p., ongetand, en bijna alle foutdrukken en variëteiten 
lie Gibbons aangeeft; een tentoonstellingsobject. 

Uganda. Mei 1895, met de pen aangegeven opdruk in zwart, 
15 over 10, gebruikt op enveloppe, geadresseerd aan Rev. 
Ernest Miller, Mengo. Zeer zeldzaam. Alsvoren, 15 over 20 
)p briefstukje. Alsvoren, 15 over 40 op enveloppe, geadres
seerd aan Rev. Bishop Tucker, Mengo. 

De vijfde veiling vond plaats op Maandag, Dinsdag en 
Woensdag, 2, 3 en 4 Juli 1934. Zij omvatte de zegels van 
Australië en Oceanië. 

Cook Eilanden. 1899, M p. op 1 p., blauw, variëteit kop
ätaande opdruk (S. G. 25), ongebruikt, niet mooi gecentreerd. 
1920, 1 p., zwart en karmijnrood ,variëteit kopstaand midden
t'jk (S. G. 76a), ongebruikt en zeer zeldzaam. Er bestaan 

maar enkele exemplaren van deze variëteit. 
Fiji Eilanden. Portzegels, Januari 1917, een prachtige, hori

zontale strip van 4, zeldzaam. Gat. £46. 
NewGuinea. 1914, alle zeldzame oorlogsuitgiften, de meeste 
ongebruikt, met variëteiten. 

NewSouthWales. 1850, SydneyViews, een groote hoeveel
heid zegels van de platen I en II, III, IV en V, met retouches en 
variëteiten, w.o. paren en strippen. Van plaat V is er een 
ongebruikt blok van 4 van de 3 p., geelgroen, met breede 
randen rondom, van den rechter bovenhoek van het vel; 
blauw tot grijsachtig geschept papier; een uiterst zeldzaam 
en waardevol stuk. Mei 1853, 8 p., oranjegeel, een ongebruikt 
blok van 6 (3x2) , met randen rondom, mooie kleur. Iets ge
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vouwen, maar waarschijnlijk unicum en uiterst zeldzaam. Een 
los exemplaar is £ 900 gecatalogiseerd. 

NieuwZeeland. Juli 1855, Londensche druk, 2 p., zacht
blauw op blauwachtig papier, ongebruikt, mooie randen, maar 
heeft een knipje van de schaar in den bovenrand. Gat. 
frs. 30.000. Alsboven, 1 sh., geelgroen op blauwachtig papier, 
ongebruikt en als zoodanig zeer zeldzaam, mooie randen, mooie 
kleur, microscopisch dun plekje links. Gat. frs. 60.000. 

Aitutaki. 1920, 6 p., roodbruin en grijs, variëteit middenstuk 
kopstaand (S. G. 40a), ongebruikt prachtexemplaar, zeer 
zeldzaam. 

Penrhyn Eilanden. 1920, 1 p., zwart en donkerrood, variëteit 
kopstaand middenstuk (S. G. 33a), ongebruikt, goed gecen
treerd prachtexemplaar, zeer zeldzaam. 

Queensland. 18681875, watermerk kroon en Q, getand 13, 
6 p., zachtgroen, variëteit ongetand (S. G. 92a), een schitte
rend ongebruikt blok van 4 met velrand links, het onderste 
paar heeft een onbeduidende vouw. 

ZuidAustralië. 1902, 8 p., ultramarijn, een schitterend blok 
van 4, ongebruikt, met rechter velrand waarop plaatnummer 1. 
Het onderste zegel links vertoont de variëteit „Eignt". 
(Gat. £50). 

Tasmanië. 1853, 1 p., een compleet reconstructed vel, w.o. 
een verticaal en een horizontaal paar; 10 losse exemplaren 
met randen rondom. Alsvoren, 4 p., roodoranje, plaat I, w.o. 
een prachtig horizontaal paar. De andere zijn goed tot zeer 
mooi. 

Victoria. Ie type, 1 p., zachtrood, de eerste zetting van 
Ham met randlijnen, een ongebruikt blok van 10 (5x2) , met 
bovenrand van het vel, kleine vouw, doch overigens een 
schitterend stuk. 18541855, koningin op troon, litho, 2 p., 
roodlila, een schitterende horizontale strip van 3 zegels, on
gebruikt, van den linkeionderhoek van het vel; kabinetstuk. 

WestAustralië. 1854, ongetand, 4 p., zachtblauw, een zeer 
mooi ongebruikt blok van 6 (3x2) van den ondei'kant van 
het vel; het bovenste rechtsche zegel met de „transfer"
variëteit. ,,T" van Postage tot een punt weggekrast. Alsvoren, 
blok van 4, ongebruikt, met variëteiten. Alsvoren, kopstaande 
randen om het zegelbeeld, iets beschadigd, doch een goed 
exemplaar van deze rariteit, waarvan maai 8 exemplaren 
bestaan. (Dit zegel bracht op een veiling in 1927 £680 op). 

M. J. V. H.K. 

NEDERLAND 3e EMISSIE. 
Dankbaar maak ik van uw aanbod gebruik om het bewuste 

zegel 15 c. 3e emissie ter onderzoek aan u op te zorden. De 
zaak is deze: 

I. Volgens mijn meening hebben we hier onbenvistbaar te 
doen met een exemplaar type I, hetgeen o.a. te concludeeren 
valt uit de ver naar links uitstekende krul van het c'jfer. 
Ook meen ik met zekerheid te weten dat de tanding van het 
onderwerpelijke exemplaar, n.1. 12><;:12, alleen voor type I 
bekend is. Daartegenover staat echter weer het volgende: 
Op blz. 94 van het Gedenkboek komt o. a. de volgende passage 
voor: „Alle zegels in type II van de 5 c , 10 c , 15 c , 20 c. en 
25 c. hebben een gekleurd puntje links boven in de N van cent; 
bij type I komt dit puntje niet voor." Tot zoover het gedenk
boek. Welnu, volgens mij lijdt het geen twijfel of het hierbij
gaande exemplaar heeft dit zoogenaamde kenmerkende stipje. 
Dus toch een type II? Ik blijf van meening, dat de structuur 
van dit exemplaar die van type I is. Zoudt u mijn meening 
deelen, dan rijst echter in dit verband de vraag hoe een en 
ander te rijmen is met het zoo juist geciteerde uit het Gedenk
boek. 

Den laatsten tijd zag ik in rondzendingen talrijke exem
plaren van de 15 c , alle van dezelfde structuur als het mijne, 
alle met het puntje in de N van cent, en door alle eigenaren 
zonder onderscheid werden deze exemplaren als type I aan
gemerkt. 

j | ^ ^ 9 
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Kan het aangehaa lde ui t het Gedenkboek dan toch onjuist 
zijn? H e t is haas t niet denkbaar en diende in dit geval zoo 
g a u w mogelijk gerectif iceerd te worden. 

Bezien we op blz. 93 van het Gedenkboek de a ldaar af
gebeelde typen, dan sp r ing t o.a. in het oog dat men als één 
der kenmerken van t ype I I der 15 e. het open zijn der 5 
noemt. Dus op de wijze als door mij aangegeven. H e t in
gesloten exemplaar is boven bij de vlag van de 5 onmiskenbaar 
open, hetgeen dus weer zou moeten wijzen op een t ype I I . 

Voor mij lijkt het op een Babylonische ve rwar r i ng en ik zou 
het mij to t een groote eer rekenen, uw zienswijze in deze te 
mogen vernemen. U zoudt mij en zeer velen met mij een 
grooten dienst bewijzen indien u een alleszins bevredigende 
verk la r ing zoudt weten te geven voor deze oogenschijnlijke 
tegenstr i j digheden. 

I I . Ik t r a c h t den l aa t s ten tijd de vier eers te emissies van 
Nederland ongebruik t in mijn bezit t e krijgen, m a a r s tu i t 
hierbü herhaaldeli jk op de moeilijkheid, uit te maken of de mij 
voorgelegde zegels al dan niet in het bezit zijn van origineele 
gom. Is in de l i t e ra tuur een studie omtren t de gebezigde gom
soorten en hunne hoedanigheden bekend ? Ik bedoel die gom
soorten, welke voor de eers te vier ui tgif ten aangewend werden. 
Zoo ja , w a a r kan ik deze vinden? Ik zag den l aa t s t en tiJd on
gebruikte exemplaren van de 3e emissie, nu eens met ge
bars ten gom, dan weer met nie t gebars ten gom, en heb het 
idee, d a t op vele in omloop zijnde exemplaren valsche gom 
is aangebrach t ; m a a r hoe deze te onderkennen? Zijn er mis
schien eenvoudige hulpmiddelen bekend, die he t mogelijk 
maken uit te maken of de gomsoor t al dan niet origineel is ? 

Zoo t r e f t het mij steeds opnieuw, da t bij de eers te ui tgi f te 
ongebruikt de kleur der gom, ook wanneer ze al gebars ten is, 
nogal s terk var ieer t . De eene tijd is ze bru inacht ig , zooals ik 
meen dat ze moet ziJn, een ander maal is ze weer veel l ichter. 
Dit l aa t s t e ziet men nogal eens vaak bij de 15 c. der eers te 
ui tgif te . De gom ziet, ook dan wanneer ze lichtelijk gebars t en 
is, opvallend wit. Of is dit 'misschien niets ongewoons en is 
de meerdere l ichtheid in he t bijzonder bij de 15 c. mogelijk t e 
verk la ren door de l ichtere kleur van het zegel zelf .vergeleken 
bij de kleur van de 5 c. en 10 c. dezer emiss ie? Ech te r ook bij 
de 5 c. dezer eers te uitgif te zag ik menigmaa l deze lichtelijk 
geba r s t en l ichte gom. 

I I I . Verder ondervind ik nog een groote moeilijkheid w a a r 
het betref t uit te maken of we bij een exemplaa r van de 60 c. 
der 3e emissie te doen hebben met een brons, dan wel met 
een goud exemplaar . De meeningen zijn hier wel zeer ver
deeld. W a t de een voor een brons exemplaar verslijt, noemt 
de ander met evenveel beslistheid een goud exemplaar , en 
omgekeerd. Weer v r a a g ik mij af, of h ie romt ren t in de 
philatel is t ische l i t e r a tuu r gegevens bes taan . De kleurnuances 
bij dit zegel maken het m. i. soms zeer bezwaarli jk, met 
beslistheid uit te maken of we met een brons dan wel met 
een goud exemplaar te doen hebben. 

Onlangs zag ik 2 exemplaren van deze 50 c. ongebruikt 
n a a s t elkaar , n.l. een brons en een goud exemplaar ! het ver
schil was inderdaad t reffend. Nie t zoodra echter is dit ver
gel i jk ingsmater iaal buiten onzen gezichtskr ing, of de aarze l ing 
of men met de eene dan wel m e t de andere kleur t e doen 
heeft, is weer daar . Dan schijnen la ter voorgelegde exemplaren 
noch op he t bronzen, noch op het gouden exemplaa r als w a a r 
van daareven sprake , te gelijken. 

W a a r het voor mij van onschatbare waarde geacht moet 
worden, de essentieele verschillen tusschen beide kleuren te 
kennen, zoudt u mij ten zeers te verplichten, indien u ook om
t r en t de laatstel i jk aangesneden stof mij uw zeer g e w a a r 
deerde meening zoudt willen kenbaar maken. 

P . 
Antwoord op punt I. 
H e t gezonden zegel Neder land 15 c. 3e emissie is zonder 

twijfel type I, getand 1 2 ^ : 1 2 . W a t het gezegde op blz. 94 
van he t Gedenkboek a a n g a a t betreffende het punt je in de N 
van cent, zoo is dit blijkbaar onjuist, want ook schrijver dezes 
is in he t bezit van een 15 c. zegel t ype I da t eveneens dit 
puntje ver toont . W a t betref t het open zijn der 5, zoo wordt 
hiermede niet bedoeld het breukje in den top der vlag , m a a r 
bedoeld wordt , dat de ru imte tusschen vlag en onderdeel van 
de 5 open is en niet door de schaduw opgevuld, zooals bij 
type I het geval is . 

DBLAD VOOR P H I L A T E L I E . 

Antwoord op p u n t I I . 
Mij is in de l i t e ra tuur geen speciale studie over gomsoorten 

bekend. De vraags te l l e r heeft gelijk indien hij aanneemt, 
er veel oude zegels met valsche gom voorkomen. De echtheid 
van gom is zeer las t ig te keuren, soms is dit welhaast on
mogelijk. Schrijver heeft reeds eerder een en ander hierover 
geschreven in „De Phi la te l i s t . " Zie „De Phi la te l i s t" , j rg . 1929 
blz. 255. 

Antwoord op pun t I I I . 
Neder land 50 c. 3e emissie is alleen ged ruk t in goud'dem, 

W a t als z.g. bronskleur doorgaa t is steeds meer of n.inder 
verkleurd (geoxydeerd) goud. Het goud immers is geen echt 
goud, m a a r geelkoperpoeder, dat natuurl i jk in den 1OO[J dep 
j a ren , vooral in een zoo vochtig kl imaa t als het Nederlan ische 
meer of minder zal oxydeeren. Werkelijk volle goudkleur komt 
dan ook haas t niet voor. Men vergelijke dit zegel m e . den 
goudopdruk op de zegels bestemd voor het Cour Permaaente 
de Jus t ice In te rna t iona le . 

Dr. G. W. W. BöLIAN 
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GROSSES H A N D B U C H DER A B S T E M P L U N G E N Vi »N 
A L T O E S T E R R E I C H U N D L O M B A R D E I  V E N E T I E T̂ 

L H A U P T N A C H T R A G . S A M E N G E S T E L D DOOR 
IR. E D . MÜLLER E N DR. S T E P H A N MAYER. 

U I T G A V E D I E P O S T M A R K E , W I E N I, 
W A L L N E R S T R A S S E 6a. 

Bijna zeven j a ren zijn voorbijgegaan seder t het hanoaoel! 
zelf verscheen. De vrucht van den arbeid, in dit tijdsb. stek 
gedaan, is t h a n s opgenomen in deze aanvul l ing, beslaan« ie 22 
bladzijden. Niets is opgenomen, wat den schrijvers nift in 
werkelijkheid getoond werd, w a t een g a r a n t i e is voo; de 
bet rouwbaarheid der t hans gepubliceerde gegevens. 

H e t supplement is verkr i jgbaar t egen 6 schilling (franco) 

A L T  D E U T S C H L A N D U N T E R DER L U P E 
DOOR E. MULLERMARK. BAND I : BADEN. 

U I T G A V E R U D O L F ROHR, 
B E R L I N N. 24, F R I E D R I C H S T R A S S E 131d. 

Een aantrekkel i jk boekje l ig t voor ons, waar in op 26 blad 
zijden de zegels van Baden „onder de loupe" worden gen.»men 
en d a t op een wijze die boeit. 

Het is den schrijver gelukt in een klein bestek het belang
rijkste van di t verzamelgebied t e zeggen. Achtereenvolgens 
behandel t hü de kwali tei t , de breedte der randen, foutdrukkeii, 
de gom, landpostzegels , vervalschingen, afs tempel ingen en 
valsche stempels . Hij vols taa t met aan te geven w a t echt kan 
zijn, w a t valsch móét zijn. Voor een studie van dezen omvang 
een juis t s tandpunt . 

H e t werkje wordt besloten met een lijst der Badensche 
nummers tempels . Het geheel is goed gedruk t en voldoende 
geï l lus t reerd . 

Wij hebben slechts één bedenking: de prijs ad 2,50 mark 
voor een dergelijk werkje komt ons wel w a t hoog voor, wat 
overigens aan onze waardee r ing voor den inhoud niet tekort 
doet. V. B. 

G E S C H I C H T E DER L U F T P O S T 
DOOR DR. H. W. G E W A N D E . 

S C H A U B E K  B ü C H E R E I N R S . 35. C. F . LüCKE^ LEIPZIG
P R I J S 1,50 M. ( B I J N E D E R L . H A N D E L A R E N ƒ ! . — ) . 

Een keurig- werkje, da t op ru im 140 bladzijden een interes
san te verhandel ing geeft van de luchtpost . Twintig; kaarten 
en talr i jke afbeeldingen verduidelijken den tekst , 

In dit boekje worden geen luchtpostzegels behandeld; de 
schrijver beperk t zich to t de geschiedenis der luchtpost, 
zonder meer. Dat hij zich hierbij, wilde de studie niet te uit
gebreid worden, een groote beperk ing moest opleggen, spreekt 
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vanzelf. Wellicht is hieraan te wijten, dat de lezer den indruk 
, lo-ijgt, dat hier voor alles een Duitsch schrijver aan het woord 

" die zich niet heeft weten los te maken van de bewondering 
m wat zijn eigen land op luchtvaartgebied presteert. De 
ineeptie van deze studie is daardoor naar ons gevoelen met 
)0 internationaal geworden als wel gewenscht is. Een enkel 
»rbeeld: Nederland heeft tot dusverre op internationaal 
chtvaartgebied, met name dan het verkeer met Indië, met 
icht een grooten naam verworven. De regelmatige, weke-
ksche vluchten van de K.L.M, naar het Verre Oosten zijn 
•estaties, die nog door geen enkel land zijn geëvenaard, 
ier loopt de schrijver wel heel licht overheen; hetzelfde 
;ldt voor het luchtnet in Ned.-Indië zelf. Wij hopen, dat bij 
m tweeden druk aan deze opmerkingen aandacht zal zijn 
»schonken. 
Voor den verzamelaar van luchtpoststukken en -zegels ach-
m wij dit boekje, dat technisch uitstekend is verzorgd, van 
el belang. v. B. 

Van Verzamelaars 
en Mandelaren. 

België. 
Van de 65 centimes van 1920 (gezicht op Dendermonde) 
et knpstaand middenstuk, Yvert nr. 182a, bestaan zeer ge-
larhjke vervalschingen. 
Het middenstuk wijkt in kleur iets af van het origineele 

Aan te nemen is, dat met behulp van bepaalde zuren het 
idde":;tuk uit een normaal zegel is verwijderd en dat de 
irvaischer middels steendruk een nieuw, kopstaand midden-
uk Cl- voor in de plaats stelde. Door deze bewerking is het 
mgehalte van het papier sterk verminderd, waardoor het 
ap aanvoelt. 
Toch geschiedde het aanbrengen van een nieuw midden-
uk dermate nauwkeurig, dat duidelijk blijkt, dat men hier 
doen heeft met een bekwaam vakman. 

Merkwaardig is evenwel — en gelukkig maar! — dat de 
rvalscher zich in de afstempeling niet heeft verdiept. De 
ilscfi;- stukken (alle?) zijn n.1. voorzien van een streep-
empel, een wijze van vernietiging, die in België ongebruike-
k is. V. B. 

Rumenië. 
Van de 5 lei roodbruin der uitgifte 1928-1929, portret van 
n jeugdigen koning Michaelis, zijn gevaarlijke vervalschingen 
Bconsiateerd, die tot nadeel van de posterijen werden benut 

verschillende postkantoren in Noord-Transsylvanië. 
De volgende herkenningsteekens worden vermeld: 
Papier: Bij de echte stukken zuiver wit, gesatineerd en 

bij de valsche geelachtig of grijs, ruw en dik. 
Teekening: Minder fijn, de cijfers dikker dan bij de echte. 
Kleur: Ietwat geler en bleeker dan bij de echte. 
Tanding: Echte stukken variëerend van 13'/, tot 13K, bij 
valsche 11>^. v. B. 

'pliilaitelist 

DE ROL VAN UITBLINKENDE PHILATELISTEN. 
9 P de „Roll of distinguished philatelists" zijn door het 
ntsche philatelisten-congres dit jaar geplaatst: 
C- W. G. Crawford, bibliothecaris van de Royal Philatelie 
3ciety te Londen en specialiteit in de zegels van Australië; 
George Ginger, bekend verzanielaar uit Manchester en spe-
aalverzamelaar van Australische zegels, meer in het bij-
mder van de „Sydney Views"; 
dr. P. Kalckhoff, een van de meest bekende Duitsche verza-
elaars, schrijver van een standaardwerk over herdrukken. 

Zeer bijzondere Aanbieding. 
Als dit nummer verschijnt, zal juist onze nieuwe 

aanbieding: 
Lot „ P H I L E P A R T O U T " , prijs f 1 5 , - , 
gereed x^n. 

Na jarenlange ervaring met den verkoop van lots, 
zooals de bekende „Special", „L' Europe" en „Su
perbe", welke geheel zijn uitverkocht, zyn wy thans 
gekomen tot deze byzondere aanbieding, welke zon
der voorbehoud alle voorgaande lots verre overtreft 
in waarde. 

Mede in verband met tijdsomstandigheden en 
thans geldende mogelijkheden, zijn wy in staat U 
een sorteering aan te bieden, welke ons Uw tevre
denheid bfl voorbaat waarborgt. 

Een omschryving van den inhoud zou hier slechts 
zeer onvolledig kunnen zijn, terwijl de inhoud tevens 
nog variëerend is in ieder lot. 

Om U een denkbeeld te geven wat deze samen
stelling betreft, kunnen wy niet beter doen dan te 
zeggen, dat wij er alles in gedaan hebben wat in 
onzen enormen voorraad ter beschikking was, ab
soluut ongeacht cataloguswaarde, zoodat zegels met 
hooge Yvert-waarde tot 20 fr. en hooger, ja veel 
hooger, naar mate de voorraad reikte, over de ver
vaardigde lots verdeeld zijn. 

IN DIT LOT IS ALLES MOGELIJK. 
Het aantal aanwezige zegels zal 1500 ä 2000, 

mogelijk meer bedragen, omvattende zegels der 
geheele wereld. Alle zegels zijn verschillend. Geen 
fantasie-zegels. Geen premiën. Geen korting. 

Verzamelt U géén Overzee, geen bezwaar — 
het Europa-gedeelte is Uw geld waard. 

Verzamelt U géén Europa, geen bezwaar — 
het Overzee-gedeelte is Uw geld waard. 

Hieruit ziet U dus, dat het geheel goedkoop moet 
zijn. Hier is wat te verdienen voor wederverkoop er s. 
Benut thans de gelegenheid en verschaft U een 
partij postzegels waar U pleizier in zult hebben. 

Toezending van het lot „PHILEPARTOUT", na 
ontvangst van het bedrag ad ƒ 15,— per postwissel 
of op giro 118330. 

Bestellingen uit Ned.-Indië zende men aan onzen 
vertegenwoordiger voor Indië, den Heer W. F . de 
Nieuwe, Societeitsweg 17, Malang. Toezending ge
schiedt rechtstreeks van dit adres na ontvangst 
van het bedrag. 

Postzegelhandel „THE GLOBE", 
Hoogendijk 142, ZAANDAM. (418) 
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¥ 

EEN POSTVLAG VOOR VLIEGTUIGEN. 
De Bri tsche pos tmees te r -generaa l heeft esn koninklijken 

luchtpostwimpel ingesteld, die door de vl iegtuigen, welke post 
vervoeren, gedragen wordt . De wimpel is blauw, waarop een 
koninklijke kroon over een posthoorn, waaromheen de woorden 
„Royal Air Mail" (koninklijke luchtpost) in wit. 

He t voeren van een pes tv lag geeft , evenals bij de mailbooten, 
volgens in ternat ionale regel ing, voor rang . 

UITKNIPPEN en toezenden. 

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

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zlchtzendingen voor te leggen, 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 
(452) 

SPOTGOEDKOOP! 
is het nieuwe 

KA BE NEDERLAND EN KOLONIËN AL! 
In de ONOVERTREFBARE uit-
voering en opzet is verschenen 

ALBUM NEDERLAND EN KOLOK 
geheel compleet 

op PRIMA HOUTVRIJ PAPIER 
in stevigen schroefband. 

Prijs wordt n a d e r bekend g e m a 
Vraagt 

m leverancier KA-BE Postzegelalb 
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N.V. PAUL KOGH, ÄSGHERSLEBI!N| 
FABRIKANTE EN UITGEEFSTER 
DER BEKENDE KA-BE ALBUMS. 

30 verschillende Abessinië 
25 
50 

200 
200 
200 
100 
300 
200 
200 
100 
150 
100 
200 
200 

Albanië 
Albanië 
Afr ika 
Azië 
Engelsche Koloniën 
Luchtpost 
Oostenrijk 
Polen 
Rumenië 
Rusland 
Zwitser land 
Spanje 
Tsjechoslowakije . 
Zuid-Slavië 

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

ƒ1,90 
-1,25 
-3,75 
-1,50 
- 2 , — 
■ 1,35 
-2,75 
-0,90 
-1,10 
-1,90 
-1,50 
-2,75 
-1,15 
-2,25 
-3,25 

JOS. LA POUTRE. 
D E N HAAG, Z o u t m a n s t r a a t 14-14a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

(Lid Ned. Ver. van Pos tzege lhande la ren) . 
(434) 

— Neder land. 
1923-1933, alle Kinderzegels (40 w.) ƒ3,33 
Idem, idem, in ro l tanding (31 w.) . . -4 ,13 
Crisiszegels, 2 waarden, per 10 series - 1,— 
— Ned.-Indië. 
1902, 20 c , zw./olijf, per 10 s tuks . . - 1,20 
1908, Java-opdruk t / m ƒ 1,— (17 w.) , 

per sei'ie - 0,95 
1913, 50 c , 60 c , 80 c , ƒ 1,— en ƒ 2,50, 

per 10 series - 0,80 
1922, 32^2/50, 40/50, 6 0 / 1 , — , 8 0 / 1 , — , 

per 10 series -1,10 
1933, A.M.V.J., echt gebru ik t , p . serie - 0,40 
— Curasao. 
1889, port , 2% c , t. I I I , p . s tuk ƒ 0,60, 

per 10 s tuks - 5,— 
Idem, idem, t . I I , per s tuk . . . - 2,50 
Idem, 5 e., t. I I I , p . s tuk ƒ 0,30, 
per 10 s tuks - 2,50 

1916, port , 12% c , p . s tuk ƒ 0,10, p. 10 - 0,90 
Idem, 25 c , p . s tuk ƒ 0,20, p . 10 - 1,80 
Por to ex t ra . — Pos tg i ro 224451. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, postgiro 224451, Amsterdam C. (320) 

AUF DER HEIDE 
POSTZEfiELHMi 
POSTBUS 1, - HIIVEHSÜ 
GRAVENSTRAAT 17, - AfflSTERDl 

HET ADRES VOOR 
ZIGHTZENDIN6EN, 

POSTZEGELS, NIEDWIGHEDI 
ALBUMS, PHILATELISTISCI 

ARTIKELEN, ENZ. 
Vraagt toezending van prqscourantt 

5, 



Postzegelhandel H. G. CORRELJÉ, 
Hians gevestigd recht tegenover het station, 

SfIÏIONSPLEIN 20, UTRECHT. 
TELEFOON 12782. - POSTGIRO 10849. 

Ruime keuze in zegels van Nederland en Koloniën. 
Gorreljé's Speciaal Catalogus van Nederland 
en Koloniën, 6e uitgave 1934, Prijs f 0,50. 

Franco toezending na ontvangst van het bedrag. 
Steeds te koop gevraagd belangrijke verzamelingen. 

(4^0) 

' Inzen uitgebreiden catalogus van 
'Nederland en Koloniën 1933|34, 
' op dik kunstdrukpapier, verkoopen 
> wij gedurende de zomermaanden 
van f 1,50 voor f 1,—; op gewoon 

^ oapier van f 0,75 voor f 0,50. 

;N.V. J. MEBUS' 
Postzegelhandel, 

j Keizersgracht 478, bij de Leidschestraat, 
{ AMSTERDAM, C. 
) (Directeur J. MEBUS, Beëedigd expert.) 

(3«8) 

postzeBelhandel p . HoogerdÜk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Speciale aanbieding. 
DUITSCHLAND, 2 mark, Yvert nr. 77, ongebruikt ƒ 4,5» 
GRIEKENLAND, luchtpost, Yvert nrs. 1-4, ongebruikt - 0,60 
SPANJE, republiek, Yvert nrs. 505-514, ongebruikt . . . - 4,75 
Idem, idem, dienst, Yvert nrs. 20-29, ongebruikt - 4,75 
PERZIE, Yvert nrs. 302-321, ongebruikt - 0,40 
TSJECHO-SLOWAKIJE, Yvert nrs. 242-251, gebruikt . - 0,75 
POLEN, luchtpost, Yvert nrs. 1-9, gebruikt - 0,60 
ITALIË, 5 lire, Yvert nr. 139 - 0,50 
FINLAND, 25 mark, Yvert nr. 133 - 0,70 
ESTLAND, Yvert nrs. 47 en 48, get. en onget - 0,60 
Idem, 30, 40 en 70, Yvert nrs. 81-83 - 0,80 
DANZIG, tentoonstelling, Yvert nrs. 198-200 - 0,80 
NED.-INDIE, luchtpost, Yvert nrs. G-W - 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) 

RARI ITEN 
(ALLEEN VAN BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS). 

^CHTZENDINGEN NAAR ONVERSCHILLIG WELK DEEL DER WERELD. 
DE GOEDKOOPSTE HANDELAAR IN DE WERELD IN 
ZELDZAME ENGELSCHE KOLONIALE ZEGELS. 

5, B L A K E H A L L ROAD, T.ALLEN, WANSTEAD, LONDON E. 11. 

(437) 1 



ZAL VERSCHIJNEN 1 SEPTEMBER AANSTAANDE 
DE 39e UITGAVE, 1935, VAN DEN 

Catalogus Yvert&Tellier-Champion. 
Geheel herzien en tot op den dag van verschijnen bijgewerltt. 
Prijs: fr. 4 2 , - . Port voor aangeteekende toezending: fr. 8,--. 

# Men kan reeds nu bestellen! © 

THEODORE CHAMPION, 
= PARIJS - 13 Rue Drouot 13 . PARIJS (9e). = 


