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f lit n in „Believue" exposeeren 
9f voor ander doei Uw coiiectie 

completeeren 

Zendt ons dan Uw mancolij sten. Wij kunnen momen
el vrijwel alles leveren, niet alleen van Nederland en 
oloniën, doch ook van alle andeVe landen der wereld. 
ehoudens de groote rariteiten, is bijna alles lever-
lar, gebruikt zoowel als ongebruikt. 
Wanneer onze eigen voorraden Uw wenschen niet 

.innen bevredigen, dan hebben wij nog de beschikking 
iver een 

GROOTE WERELDVERZAMELING, 
;agelaten door een bekend verzamelaar, welke wij ter 
'kwidatie ontvingen. 

V:,.: '>r onze a.s. 

hel 
om 
M 
0.1, 

Herfst-Veilingen 
ben wij reeds enkele prachtige inzendingen 
vangen. — Voor bijvoeging van GOED 
iTERIAAL gelieve men zich spoedig met 

in verbinding te stellen. 

I J l . Hekhers PostzegeHiandel 
onder Directie van P. J. HEKKER, 
beëedigd lUlakeiaar en Taxateur. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 
TELEFOON 33324. — POSTGIBO 21278. 

(374) 

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

LANGE POTEN 15a. 
Telefoon 117020 — Postrekening 117396. 

De Nieuwe 

Speciaal Catalogus 1935 
Nederland en Koloniën 
wordt U na storting van f 1,10 op giro 117396 
onmiddellijk na verscKijnen franco toegezon

den. Oplaag beperkt. 

111e POSTZEGELVEILING 
2e Helft September a.s. 

De catalogus van deze belangrijke 
veiling (met origineele foto's) is op 
de Nationale Tentoonstelling te 
Amsterdam van 6-9 September 
voor serieuze liefhebbers gratis 

verkrijgbaar. 

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

(367) 

N.V. DRUKKiSRIJ BORGHOUTS - ROTTERDAM 



Zeer belanyrijke Postzegelveiling 
te ANTWERPEN 

van 22 tot 26 September 1 934. 

Algemeene Verzameling 
vooral 

Europa, 
Fransche en Engelsche Koloniën 
Speciaalverzameling|Belgiê. 

Catalogi gratis. 

MAURICE|BAETEN; 
3 9 rempart du Lombard 39, 
A N T W E R P E N . (468) 

FROEDE'S EUROPA-PRIJSLIJST 1935, 
de practische Europa-catalogus met de vertrouwbare NETTO-
HANDELSPRIJZEN, verschijnt stipt op 1 SEPTEMBER 1934 
in Oen druk. ^ 

De uitgave 1935 is weder beduidend verbeterd en b e v ^ 
WERKELIJKE NETTO-PRIJZEN voor alle Europa-zegels, 
benevens alle buitenlandsche postkantoren. 

De omvang van den catalogus is van 312 tot CIRCA 400 
BLADZIJDEN uitgebreid. Meer dan 3000 VOORTREFFE
LIJKE AFBEELDINGEN verhoogen de overzichtelijkheid. 
De aangifte van de Senf- en Michel-catalogusnummers ver
gemakkelijkt het uitschrijven en uitvoeren van mancolij sten. 

DUURZAAM IN LINNEN GEBONDEN en in GEMAKKE
LIJK ZAKFORMAAT, kan men den catalogus steeds bij 
zich dragen. 

De GEMIDDELDE PRIJZEN tusschen 
OUDE en NIEUWE, VEEL en WEINIG 
voorkomende uitgiften, hebben den cata
logus een bevoorrechte ruilbasis doen 
worden. Daar DE OPLAGE, vergeleken 
met die van het vorig jaar, 2^4 MAAL 
GESTEGEN is, kon de prijs voor deze 
uitgave tot slechts ƒ 1,60, waaronder be
grepen FRANCO TOEZENDING, phila
telistisch gefrankeerd, worden terug
gebracht. 

De catalogus is verkrijgbaar in eiken 
postzegelhandel of rechtstreeks bij den 
uitgever 

HANS FROEDE, 
DÜSSELDORF 6 6 . 

■ ! ^ 

— POSTREKENINGEN: 
Den Haag 211591, 
Budapest 13343, 
Stockholm 74071, 

Weenen D 120767, 
Keulen 98902, 
Parijs 17504.5, 
Praag .501947. 

L

POSTZEGELVEIUM JÜL! 
ïïi ÄIMISITEßPÄ 
in Hotel jmw\ Rokin 1446, 
op 3,4 en 5 September 1934, 
telkens des avonds te 7 uur 30. 
In deze veiling komen o.m. voor: 

Afd. Nederland en Koloniën^ 
W.O. groote zeldzaamheden in superbe 
kwaliteit, o.a. 5 cent foutdruk Oranje, 
porto 10 cent, type IV, ongebruikt, 
Suriname, porto 10 op 30 centy type II, 

enz. enz., alsmede 
Belangrijke Wereld - Verzameling 

w.o. 
(Ie gedeelte), 

eveneens talrijke rar i te i ten . 
Geïllustreerde catalogus wordt gratis I 
en franco op aanvraag toegezonden. I 

Voor volgende veilingen kan steeds word i 
ingezonden. Condities worden gaarne op aanvra; 
toegezonden. Op daarvoor in aanmerking komene'e 
objecten wordt op verzoek renteloos voorsch ; 
verstrekt. Discre t i e v e r z e k e r d ! 

VLUGGE CONTANTE AFWIKKELING! 

MAX POOL, 
VEILINGHOUDE < SEDERT 1918. 

7 0 S T E V I I V S T R A A T , DBIV HAACi . 
TELEFOON 554629. POSTREKENING 61989. 

(47!) 

(471) 

Postzegelhandel H. C GORRELJE, 
thans gevestigd recht tegenover het station 

STATIONSPLEIN 20, UTRE0HT 
TELEFOON 12782. POSTGIRO 1084» 
Ruime]keaze in zegels van Nederland en Koloniën. 

Correlié'sfSpeciaal Catalogus van Nederland 
en Koloniën, 6e uitgave 1934, Prijs f 0,50 

Franco ItoezendingZ na ontvangst! van het bedrag. 
Steeds te koop gevraagd belangrijke verzamelingen 
Taxatie van verzamelingen, beëeïigd Malielaar en Taxateni 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

Gratis 
v<;or de leden der aangesloten 

Vereeni-gingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 21 VEREENIGINGEN. 
— BEKROOND OP 26 TENTOONSTELLINGEN. — 
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ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/2 „ 
l /S „ 
1/4 „ 
1/6 „ 
1/8 „ 
1/9 „ 
1/12 „ 
1/16 „ 
1/18 „ 
Bü 3-, 6-, 

10, 20, 

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

12-maal plaatsing 
30 % reductie. 

,1'c bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
Il we uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Lage Kanaaidijk 28, 
WJ stricht; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
ni G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), 
ei Jr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
31 W. G Zwolle, Noorder Amstellaan 209-III, Amsterdam; buïtenlandsche poststukken 
a, J J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
B iwersplein zjr, Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
'■,'< ravenhage; luchtpost aan H. L. S. Adama, Stijnbuïjsstraat 35, Nijmegen 

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

L. van Essen, M. J. baronesse van HeerdtKolfT, J. A. Kästeln, K. E. Konïg, J. G. Mïllaard, 
mr. J. H. van Peursem, Leon de Raaïj. 

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

DE NATIONALE 
POSTZEGELTENTOONSTELLING. 

Wanneer deze regelen voor u 
liggen, scheiden ons nog slechts 
luttele dagen van de groote phila
telistische gebeurtenis van dit jaai 
— de Nationale Postzegeltentoon
stelling te Amsterdam, te houden 
van 69 September a.s. in „Belle
vue". 

De Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, waar
van ondergeteekende de eer heeft 
voorzitter te zijn, heeft gemeend, 
haar 50jarig bestaan niet beter 
te kunnen vieren dan door het hou
den van deze tentoonstelling, die 
inderdaad „nationaal" genoemd 
mag worden. Uit alle oorden heb
ben de deelnemers zich aangemeld; 

vai ie Schelde tot de Eems en uit het oosten en westen van 
ons land stroomden de inschrijvingen toe, zoodat den be
zoekt rs een werkelijk philatelistisch festijn gedurende ge
noe.ile Septemberdagen te Amsterdam wacht. De vei'wach
tinu a werden overtroffen; het vertrouwen in de Neder
laiiCoL'he verzamelaars gesteld om mede te werken aan het 
welslagen van deze tentoonstelling, niet beschaamd. Aan allen 
daa. oor namens mijn Vereeniging mijn welgemeenden dank. 

T ■ ins gaat de lang gekoesterde wensch, het gouden jubi
leup. der Nederlandsche Vereeniging op waardige wijze te 
vieren, in vervulling. Verschillende mogelijkheden werden 
ondor het oog gezien, doch de keuze werd bepaald op het 
houc. n eener tentoonstelling, waarop de Nederlandsche ex
posuiit kan laten zien, hoe en wat hij verzamelt, het bewijs 
zal .lieggen, dat ons kleine land ook op dit gebied niet bij 
gi'üo'ere volken achter staat. In Amsterdam zal u worden 
geteemd, dat de Nederlandsche philatelie er wezen mag, dat 
ons land verzamelingen bezit, die zich, wat haar werkelijke 
philatelistische waarde betreft, meten kunnen met het beste 
van wat zich buiten onze landsgrenzen bevindt. Ik leg den 
klemtoon op de werkelijke philatelistische waarde. Zeer zeker, 
het buitenland kan verzamelingen aanwijzen, die tot de fraaiste 
en giootste objecten behooren, collecties, die, waar zij worden 
tentoongesteld, met de eerste prijzen worden bekroond. 
Schatten gelds zijn aan meerdere dier verzamelingen ten 
koste gelegd; naar dezulke zult gij in Amsterdam vergeefs 
zoeken. Maar wat gij ongetwijfeld vinden zult, ziJn verzame
'ingen, die getuigenis afleggen van den speurzin van den 
bezitter, van den ernstigen wil door te dringen tot de kern 
van het wezen der philatelie, zooals deze laatste zich aan 
ons manifesteert door de postzegels. 

Zoo dikwerf wordt het hoofd meewarig geschud, wanneer 
men het heeft over het wetenschappelijke in de postzegel
kunde. Doch de vraag is nog steeds onbeantwoord gebleven. 

waar de zucht naar meerdere kennis, het streven om tot de 
kern der dingen door te dringen, het terrein der liefhebberij 
of van het dilettantisme verlaat, om over te gaan op dat der 
wetenschap. Hoeveel studies over tal van onderwerpen, be
gonnen als aangename tijdpasseering, zijn niet gegroeid 'tot 
een wetenschappelijke behandeling der stof? Is het met de 
philatelie anders gesteld ? Het antwoord op die vraag zal de 
bezoeker der Nationale Tentoonstelling, naar ik vertrouw, 
zelf vinden, wanneer het, als een openbaring wellicht, tot hem 
zal doordringen, dat den ernstigen verzamelaar geen halt kan 
worden toegeroepen, wanneer hij zich verdiept in druk
techniek, het construeeren der platen, land en volkenkunde, 
postgeschiedenis, aardrijkskunde, enz., enz., alle zoovele fa
cetten, waarin de philatelie zich weerspiegelt. 

Aldus wordt het postzegelverzamelen op zijn best gedemon
streerd, kan het opwekken tot navolging en een betere waar
deering door buitenstaanders bevorderen. 

Het is verklaarbaar, dat de verknochte verzamelaar op
wekt tot navolging, wijl hij aan het bijeenbrengen en rang
schikken der gekleurde papiertjes, het snuffelen naar ge
gevens op de talrijke aan de philatelie verbonden zijwegen, 
zoovele aangename en leerrijke uren dankt. En wat een van 
de grootste aantrekkelijkheden daarbij is: aan de verzamel
lusten kan worden voldaan binnen de intieme gezelligheid 
van de huiskamer of het studeervertrek, waardoor de huise
lijkheid inhooge mate bevorderd wordt. 

Vijftig jaren tellen mede in het bestaan eener vereeniging. 
In de halve eeuw, waarop wij thans terugblikken, is heel wat 
in de wereld veranderd, zijn vele oude waarden verloren ge
gaan en nieuwe daarvoor in de plaats gekomen. De doorsnee
mensch is behoudend, vandaar, dat het nieuwe, ook al houdt 
het het betere in, niet steeds onverdeeld gunstig wordt ont
vangen. Er zijn er ook in onze vereeniging, die terugverlangen 
naar de dagen van weleer, toen er meer samenhang bestond 
tusschen de leden, toen er nog sprake was van een zekere 
intimiteit. Doch daarnaast heeft de nieuwere tijd ons zooveel 
goeds gebracht, dat wij in dankbaarheid op den afgelegden 
weg mogen terugzien. Mede dank zij het streven van de 
Nederlandsche Vereeniging en den daadwerkelijken steun van 
verschillende harer leden, heeft de philatelie hier te lande 
zeer beduidend in aanzien gewonnen, is de waardeering door 
buitenstaanders toegenomen en zien wij thans autoriteiten en 
officieele vertegenwoordigers van takken van staastdienst 
regelmatig op de Nederlandsche philatelistendagen en 
congressen. 

De groeiende belangstelling, die de philatelie hier te lande 
ondervindt, uitte zich o.a. door het uitgeven in de laatste 
jaren van eenige zeer belangwekkende werken op stempel en 
algemeen postzegelkundig gebied. De Nederlandsche „vak
pers" is uitgegroeid tot eenige hoogstaande bladen, waarvan 
men ook ver buiten de landsgrenzen met belangstelling kennis 
neemt. Dat zij worden gewaardeerd, blijkt uit de talrijke be
kroningen, zelfs in landen, waar de Nederlandsche taal een 
beletsel zou kunnen vormen voor hun juiste waardebepaling. 
Daarnaast wordt de Nederlandsche naam hoog gehouden door 
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geziene vertegenwoordigers in internationale bestuurslichamen 
op philatelistisch gebied. 

Op de aangename verhouding tot enkele staatsdiensten wees 
ik reeds. In het bijzonder wensch ik zulks te doen ten aan
zien van het staatsbedrijf der P.T.T., dat o. m. zorgt, dat 
onze belangstelling in de postzegeltjes niet verflauwt, door 
op tijd met wat nieuws te komen! 

Philatelie en postwezen raken elkaar herhaaldelijk, hun ge
bieden reiken dikwerf over elkaar heen, doch van naijver is 
geen spoor te ontdekken. Integendeel, prachtig aanvullend 
werk wordt verricht, waardoor het belang van het eene zoo
wel als van het andere gediend wordt. Moge de tijd nog eens 
aanbreken, dat het pionierswerk der Philatelisten, verricht op 
zegelgebied, wordt aangevuld door dat van den postambtenaar-
deskundige, die ons de interessante geschiedenis van het 
Nederlandsche postwezen in overzichtelij ken en aantrekke-
lijken vorm zal brengen. 

Doch laat ik terugkeeren tot de tentoonstelling te Amster
dam. De catalogus zal u volledig kunnen inlichten over wat 
daar geboden wordt, doch enkele gegevens wil ik den lezer 
thans reeds niet onthouden. 

Ruim honderd twintig inschrijvingen zijn ingekomen, be
schikkende over meer dan 600 vierkante meter. Het Neder
landsche Postmuseum neemt op werkelijk grootsche wijze aan 
deze expositie deel; prachtige, nog nooit elders tentoonge
stelde objecten, vooral op het gebied der Nederlandsche zegels, 
zult u kunnen bewonderen. De jury wacht een zeer moeilijke 
taak door het groot aantal inzendingen op haar waarde te 
taxeeren. 

Ruim 40 medailles werden reeds geschonken, terwijl nog 
meerdere volgen; voorts een oorkonde van den directeur-
generaal der P.T.T. voor de best gespecialiseerde verzameling 
Nederland. 

Voor verdere aangename afwisseling tijdens uw verblijf te 
Amsterdam wordt zorg gedragen, zoodat het nuttige met het 
aangename kan worden verbonden. 

Namens de Nederlandsche Vereeniging heet ik u allen van 
harte welkom in onze aantrekkelijke hoofdstad. Moge het be
zoek, dat u aan de tentoonstelling brengt, u nauwer verbinden 
tot de Philatelie, in wier dienst wij ons allen en met volle 
overgave hebben gesteld. L. VAN ESSEN 

Het uitvoerend comité van de Nationale Postzegeltentoon
stelling, niet in de gelegenheid zijnde om persoonlijk dank te 
betuigen aan de schenkers der verschillende medailles, betuigt 
langs dezen weg zijn groote waardeering aan allen, die op 
deze wijze van hun belangstelling deden blijken. In het bij
zonder aan den Hoogedelgestrengen Heer ir. M. H. Damme, 
directeur-generaal der P.T.T., voor de beschikbaarstelling als 
eereprijs eener fraaie oorkonde. 

Namens het uitvoerend comité: 
L. VAN ESSEN, voorzitter. 
JB. CLOECK, secretaris. 

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

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

ARABIE. 
Verplichte toeslagzegel in groot, liggend formaat: 

M guerche, rood. 
De opbrengst is bestemd voor de nagelaten betrekkingen 

der gesneuvelden in den jongsten oorlog tegen den Imam 
van Yemen. 

BAHREIN-EILANDEN. 
Frankeerzegel van Britsch-Indië, papier meervoudig water

merk, met den opdruk Bahrain: 
3 annas, karmijn. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

BRAZILIË. 
Frankeerzegel in het ,',Industria"-type van 1920, pa;nei 

met het koerseerend watermerk: 
25 reis, bruinviolet. 

Met hetzelfde watermerk zijn voorts verschenen de 1. or-
seerende luchtpostzegels: 

50 reis, blauwgroen. 
200 „ karmijn. 
300 „ blauwgroen. 
500 „ bruinviolet. 

1000 „ roodbruin. 

Ter herinnering aan het feit, dat de Fransche zeevaa' er 
Jacques Cartier vier eeuwen geleden de St. Laurens-ri K'Ï 
opvoer en daar de eerste nederzetting vestigde, versch en 
onderstaand frankeerzegel: 

3 cents, blauw. 
Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar elders in 

dit nummer. 
Anderhalve eeuw is het geleden, dat de zoogenaai de 

„loyalists" zich in Canada vestigden. Ter herinnering , an 
deze gebeurtenis verscheen het frankeerzegel: 

10 cents, olijfgroen. 
Het zegelbeeld is een reproductie van het standbeeld Jer 

loyalists, opgericht te Hamilton. 
De loyalisten waren Engelschen, gevestigd in Noi d-

Amerika, die evenwel na den onafhankelijkheidsoorlog, v, ar-
uit de Vereenigde Staten voortkwamen, er de voorkeur aan 
gaven onder Britsch gezag te blijven. Veertig duizend van hen 
emigreerden om die reden naar Canada. 

Het zegelbeeld stelt een familie loyalisten voor. 

FRANKRIJK. 

fvvivppppwvppnpvMvwvvvf« 

HÉÉÉM 

Ter herinnering aan de leis 
van Jacques Cartier in 1534, 
waarbij hij de St. Laurens-
rivier opvoer en aldus den 
grondslag legde tot Fraiisch-
Canada, verscheen het spe
ciale zegel: 

1 franc 50, blauw. 
De beeltenis van den zee

vaarder is gelijk aan die, 
weergegeven bij het artikel 
over Cartier in dit nummer. 

Het is vervaardigd naar een oude penteekening, jaren lang 
bewaard geweest in de „Bibliothèque impériale". 

Naar deze teekening maakte de kunstenaar Riss, leerling 
van Gros, het olieverf-portret van Cartier, geplaatst in de 
historische galerij te St. Malo. Een copie van dit schilderstuk 
werd naar Quebec gezonden, doch ging verloren door een 
grooten brand, die de stad teisterde. 

Op het zegelbeeld zijn voorts de twee scheepjes weergegeven, 
groot 60 ton en elk bemand met 61 koppen. 

Naar Maison Fischer te Parijs ons bericht, verschijnt de 
75 centimes violet eerst in den loop dezer maand. 
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GUATEMALA. 
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Luchtpostzegels, opdruk Aereo / Ex
terior / 1934, op onderstaande fran
keerzegels der uitgifte 1929

2 c, blauw. (Opdruk rood). 
5 „ karmijn. (Opdruk zwart). 

15 „ ultramarijn. (Opdruk rood). 

IK RL AND. 
Het in het Meinummer aangekon

digde zegel, uitgegeven ter gelegenheid 
van het 50jarig bestaan der Gaelic Ath
letic Association (G. A. A.), is thans 
verschenen: 

2 pence, groen. 
Het zegelbeeld stelt een spelmoment 

voor tijdens het nationale spel Hurley. 

mm 
I .chtpostzegels, opschrift Espresso, type der uitgifte 1933: 

i lire, grijsblauw. 
\ voren, in de teekening 10jarige annexatie van Piume: 

! 1. + 1 1. 25, blauw. 
J.iIND. 
('/druk „Jhind State" op de nieuwe zegels van BritschIndië, 

uit.'j.itend met den tekst „Postage": 
'A anna, groen. 
1 „ bruin. 
2 annas, rood. 
3 „ karmijn. 
4 „ olijfgroen. 

Dezelfde waarden, behalve de 3 annas, verschenen boven
liieu met den opdruk „Service". 

KUWAIT. 
De in het Februarinummer vermelde luchtpostzegels, op

druk Kuwait op die van BritschIndië, werden aangevuld met: 
6 annas, grijsbruin. 

LIECHTENSTEIN. 
Wij geven hierbij de afbeel

dnr; van een der in het vorige 
nummer gemelde nieuwe zegels 
welke verschenen zijn in de 
waaiden 50, 60, 90 rappen en 
1 ir. 20. (Alle in hetzelfde 
liggend formaat). 

'■■ »>»»>»» » » » » P » » » f 4 > » » l 

*IiRM[NTl"\\LJKtlI[NSraN! 

LITAUEN. 
De heer Van Peursem meldt ons de volgende nieuwe fran

keerzegels, welke wij tot op heden evenwel nog niet zagen: 
35 centu, rose. 
10 litas, bruin en geel. 

De volgende toelichtingen werden daarbij verstrekt. 
De 35 c. brengt een drievoudig wapenbeeld. Het zijn de 

wapens van de drie „hoofdsteden" van Litauen. In het midden 
het wapen van Vilnius, de aloude Litausche hoofdstad: de 
H. Chi'istophorus met het Christuskind, de rivier overstekend; 
links het wapen van de tijdelijke hoofdstad Kaunas (os en 
kruis tusschen horens) en rechts het wapen van het oer
litausche Memelgebied (Klaipeda), dat wij reeds van meer
dere zegels kennen. 

Van de 10 litas is de omschrijving als volgt: In het midden 
de ,,Riteris budetojas" ofwel ridder op wacht, in tegen
stelling tot den ridder te paard, zooals we dien van de laatste 
jaren kennen. Links het wapen van Kaunas, rechts dat van 
Vilnius (met den H. Christophorus en het Christuskind). 

Op den achtergrond links een silhouet van 
de torens van Kaunas, in het midden de 
opgaande zon, rechts het silhouet van de 
Gedimino Stulpai (Gediminasburcht) te 
Vilnius. 

Tevens geven wij hierbij de afbeelding 
van de in het vorige nummer vermelde 
zegels, uitgegeven ter gelegenheid van 
den 60en verjaardag van den staats
president. 

MALAY. 
Prankeerzegel in het koerseerend tijgertype, papier met 

het meervoudig watermerk in sierschrift: 
2 dollars, rood en groen op geel. 

MANDSJOEKWO. 
Frankeerzegel in de teekening van 1932, papier met het 

watermerk golf lijnen: 
15 fen, rood. 
1 yuan, violet. 

Voorts verscheen een waardeopdruk op onderstaand zegel, 
zonder watermerk, van 1932: 

1 fen op 4 fen, olijfgroen. 
OOSTENRIJK. 
Portzegel in de koerseerende cijferteekening: 

18 groschen, blauw. 
PARAGUAY (Juli 1934). 
Opdruk 1934 op Zeppelinzegel der uitgifte 1933: 

45 pesos, violet. 
Naar het Bulletin Mensuel meldt, werden van deze en de in 

het Julinummer vermelde opdrukken vervaardigd: 
4K pesos 30.000, 9 pesos 25.000, 133^ pesos 20.000, 22y, pe

sos 15.000, 45 pesos 7500 stuks. 
PORTUGAL. 
De in het vorige nummer aangekondigde propagandazegels 

voor de koloniale tentoonstelling zijn verschenen, beide in de
zelfde teekening: 

40 centavos, rood. 
1 esc. 60 c , donkerblauw. 

Het zegelbeeld geeft het portret van een inboorling weer; 
bovenaan staat „Exposicao Colonial", aan den voet „Portugal 
Porto 1934". 

Frankeerzegel in het koerseerend Lusiadetype: 
25 centavos, blauw. 

RUMENIE. 

!nv«*««**vv*«vf« 

UiiiAAÉMÉMÉMAÉÉAAj 

Ter gelegenheid van de 3e „Jam
boree" der padvinders te Mamaia, 
werd de serie van 1932 voorzien van 
den opdruk „Mamaia 1934" en een 
schildje: 

25 b., blauwgroen. Opdr. zwart. 
50 „ blauw. Opdruk verguld. 

1 1., groen. Opdruk zwart. 
2 „ vermiljoen. Opdr. zwart. 
3 „ blauwgroen. O. vergudl. 
6 „ donkerbruin. O. verguld. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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De zegels zijn belas t me t een toes lag to t hetzelfde bedrag , 
die ten goede komt aan de padvinders . 

De oplaag bed raag t 50.000 series. 
SYRIË. 

W W W ^ F T W I I I f t t r ^ 

MÉÉÉ 
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m 
De serie, aangekondigd in het Juni -nummer , u i tgegeven 

t e r her inner ing aan de grondves t ing der republiek, is t hans 
verschenen. De zegels zijn gedruk t door het Ins t i tu t de 
Gravure te Pai'ijs. 

Te melden zijn de f rankeerzegels : 
0.10 pi, olijfgroen. 
0.20 „ b lauwzwar t . 
0.25 „ oranje . 
0.50 „ blauw. 
0.75 „ donkerviolet . 

Alle in de teekening par lementsgebouw. 
1 p ias t re , oranje. 
1.50 „ groen. 
2 p ias t res , bruin. 
3 „ pauwblauw. 
4 
4.50 
5 
6 
7.50 

15 
25 

violet, 
karmijn, 
blauw, 
sepia. 
u l t ramar i jn . 

Alle met he t po r t r e t van den philosoof Aboulula el Maar i . 
10 p ias t res , sepia. 

donkerblauw, 
rood. 

Alle met het po r t r e t van den president . 
50 p ias t res , sepia. 

100 „ steenrood. 
Beide met het po r t r e t van Saladijn. 
Alle waarden , behalve de vijf eers tgenoemde, zijn in s taand 

fo rmaa t vervaardigd. 
Luchtpostzegels , l iggend formaat , vl iegtuig boven Bloudan: 

0.50 p ias t re , oker. 
groen, 

p ias t res , blauw, 
rose . 
donkermagenta , 
violet, 
bruinoranje. 
blauw, 
gr i jszwart , 
roodbruin. 

1 
2 
3 
5 

10 
15 
25 
50 

100 
De oplaag bes taa t uit 20.000 series. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 
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T U R K I J E (Juli 1934). 
Verplichte toeslagzegel in het roode kruis type van 1928: 

1 kurus , bruinviolet . 
U R U G U A Y . 
Prankeerzege l in het Ar t igas - type van 1928, groot formaat: 

10 pesos, karmijn. 
V E R E E N I G D E S T A T E N VAN NOORD-AMERIKA. 

Luchtpostzegel in de k er-
seerende teeken ing : 

6 cents , oranje. 
Her inner ingszegel , 3e ec iw-

feest van de s t icht ing van len 
s t a a t Wisconsin: 

3 cents, purper . 
V B. 

îeuH'e Uitgiften 
Oplaa^ci/'fers.e 

A U S T R A L I Ë . 
Ten vervolge op het medegedeelde in het Maar t -num, ler 

kunnen wij t hans berichten, da t de eeuwfeest-serie zal best an 
uit de waarden 2, 3 pence en 1 shilling. N a a r de Aus t ra an 
S tamp Monthly meldt, zullen de zegels een gezicht op } el-
bourne brengen. 

Binnenkor t verschijnt een luchtpostzegel in de wat de 
1 shilling 6 pence. 

BRAZILIË . 
Van de in het vorige nummer beschreven jaarbeurs -s rie 

meldt L' Echo de la Timbrologie de oplaagcijfers: 200 eis 
1.000.000 s tuks , 700 reis 500.000 s tuks , 400 en 1000 reis >lk 
250.000 s tuks . 

Aan het bes taan der semi-officieele luchtpostzegels Jer 
Var ig is op 1 Jul i j .1. een einde gekomen. Vanaf genoem.ien 
da tum moeten alle luchtposts tukken, ongeacht de m; at-
schappij die deze vervoert , gefrankeerd zijn met de offici. ele 
luchtpostzegels van den s taa t . 

CANADA. 
In deze maand is het 150 ja ren geleden, da t Nieuw-Bruns-

wijk als provincie werd gegrondves t . Voor deze herdenking 
zal een speciaal zegel verschijnen." 

CYPRUS. 
Nieuwe zegels zullen binnenkort verschijnen in de waarden 

y,, Vi, X , 1, l'A, 2M, 4'A, 6, 9, 18 en 45 p ias t res . Zij zullen 
ons brengen beelden ui t de oeroude geschiedenis van het 
eiland, alsmede kiekjes op het hedendaagsche Cyprus . 

D U I T S C H L A N D . 
Hieronder volgen eenige bijzonderhe

den betreffende de personen, afgebeeld 
op de koloniale gedenkzegels , vermeld in 
het vorige nummer . 

Op de 3 pfennig is afgebeeld Franz 
A. E. Lüderi tz , geboren 16 Juli 1834 te 
Bremen. Als t abakshande laa r vestigde 
hij een factorij in Lagos ; in 1883 ging 
hij naa r Angra P^quena (de tegenwoor
dige Lüder i tz -baa i ) . Dit gebied met het 
achter land kocht hij van de inboorlingen; 
het werd op 24 April 1884 onder de be
scherming van het Duitsche rijk ge

steld. Op zijn tocht van de monding der Oranje-r ivier noord
w a a r t s naa r A n g r a Pequena verdronk hij (20 October 1886). 
Ui t het Lüderi tzland, zooals he t aangekochte gebied aanvan
kelijk werd genoemd, ontwikkelde zich het la te re Duitsch-
Zuidwest-Afrika. 
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î on B 
icbieü 

FRA 
Beke 

wee t 
iet \v( 
imgev( 
'eheel 

%e I 

Het 
erschi 
iseher 
De 1 

oorras 
De c 

'Veneer 
'ei'wacj 
rancs) 

GROi 
In Ml 

ubileui 
;even ^ 
elfs ei 
wk all 
estijn 
e blijv( 

r.K. 



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 . 157 

Gustav Nacht iga l , geboren 23 F e b r u a r i 1834, is afgebeeld op 
,K 6 pfennig. Na in zijn vaderland officier van gezondheid te 
/ijn g'cweest, t r a d hij om gezondheidsredenen als l i jfarts in 
ilienst van den bei van Tunis . Hij maak te verschillende straf
(Vjjedities mede tegen de oproerige s tammen in de Sahara . In 
l,s68 K'ewerd hem de opdracht van den koning van Pruisen 
eenige geschenken over te brengen aan koning Omar van 
Boriioe; in Ju l i 1870 bereikte hij na een moeitevollen tocht 
diens hoofdstad Koeka (bij het Tsaadmeer ) . Van hierui t 
maakte hij verschil lende ontdekkingsreizen. N a d a t hij weder 

iinis was t e ruggekeerd , kreeg hij van Bismarck de op
dracht de wes tkus t van Afrika t e bezoeken en de daarvoor in 
aanmerking komende landen (Togo, Kameroen en Lüder i tz
land) onder Duitsch pro tec to raa t te brengen, wat hem na 
grootf moeilijkheden gelukte . Op den t e rug toch t n a a r het 
vaderland overleed hij nabij kaap Pa lmas (19 April 1885). 

Kaïl Pete rs , afgebeeld op de 12 pfennig, werd op 27 Sep
tembi 1 1856 geboren. In Londen werkzaam, volgde hij van 
labij Ie doelbewuste Bri tsche koloniale politiek, m e t t o t ge
rolg, dat bij zijn t e rugkoms t te Berlijn hij den stoot gaf 
:ot de opricht ing van de „Gesellschaft für Deutsche Koloni
iatioii". In 1884 ging hij in opdracht dezer vereeniging n a a r 
DostAfrika, w a a r hij koopcontracten a a n g i n g met verschil
ende inheemsche stamhoofden en den gronds lag legde voor 
iet kicere DuitschOostAfrika. In la tere j a ren m a a k t e hij nog 
inkele onderzoekingsreizen in MiddenAfrika; hij overleed op 
.0 September 1918 in zijn vaderland. 

Hei mann von Wissmann is afgebeeld op de 25 pfennig. Hij 
verd ; 'eboren op 4 September 1853, t r ad in mili ta i ren dienst en 
naaki3 talr i jke ontdekkingsre izen, vooral in het gebied van 
Ie Kcngorivier en in de lands t reek Loanda. Toen in 1888 een 
jroote opstand ui tbrak onder de inboorlingen van Duitsch
)ost.'.frika, werd Wissmann, die to t kapi te in was bevorderd. 
lelasr met het onderdrukken der opstandige beweging. In 1895 
ferd 'lij benoemd to t gouverneur van DuitschOostAf r ika ; hij 
iverlcd in 1905. 

He: gedenkfeest werd gehouden n a a r aanleiding van het 
eit, dat een halve eeuw geleden de toenmal ige r i jkskanselier 
'on Kismarck den gi 'ondslag legde voor een Duitsch koloniaal 
i'cbiea. dat t i jdens der. wereldoorlog geheel verloren ging. 

FRANKRIJK. 
Bekend is, da t van het tegenwoordige 10 fr. zegel (mins tens) 

wee typen bes taan , het gemakkel i jkst te onderkennen aan 
iet v.oord Postes , waarvan de l e t te rs bij het tweede type 
imge\en zijn door loodrechte schaduwlijnen, die bij t ype I 
S'eheei ontbreken. 

In L' Echo de la Timbrologie 
geeft baron De Vinck een tweede 
herkennings teeken weer aan de E 
van het woord Postes , w a a r a a n bij 
het tweede type het loodrechte 
pootje aan de bovenste s t reep ont

Type I. Tiive II breekt . Ook is het loodrechte lijntje 
' aan he t middelste s t reepje langer , 

dan bij de eers te uitgif te . 
Het in het vorige n u m m e r aangekondigde Bleriotzegel 

'ersehijnt eers t in September a.s., aldus meldt ons Maison 
■'ischer. 

De 1 franc 25 in het vredes type word t inget rokken. De 
'oorraad zal worden overdruk t met een nieuwe waarde . 

De oorlogswezenzegels (orphelins de Ie guer re ) worden 
'veneens inget rokken, daa r de verkoop ver re beneden de 
erwaehtingen bleef (in het afgeloopen j a a r nog geen 5000 
rancs). De voorraad zal worden verniet igd. 
GROOTBRITANNIE. 
In Mei 1935 vier t koning George V zijn 25jarig r egee r ings 

ubileuni. Van talr i jke zijden wordt aangedrongen op het ui t 
;even van een speciale serie voor deze gelegenheid. E r zijn 
elfs enthousiasten, die niets l iever zouden willen dan dat 
'ok alle koloniën een of meer her inner ingszegels voor dit 
estijn zullen ui tgeven. Wij hopen voor dit l aa t s t e gespaa rd 
e blijven! 

E E 
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INDOCHINA. 
Een nieuwe serie dienstzegels is in voorbereiding. Wederom 

wordt de opdruk „Service" op koerseerende f rankeerzegels 
geplaa t s t , evenwel in grootere le t te rs , w a a r n a de t egen
woordige zullen worden inget rokken. 

J A P A N . 
Van de in he t Jun i nummer vermelde luchtpostzegels wer

den, zooals a ldaar is medegedeeld, aanvankeli jk 10.000 velletjes 
gedruk t . Ter voldoening a a n de groo te n a v r a a g werden nader
hand nog 4000 s tuks bijgedrukt. 

L I T A U E N . 
De heer Van Peursem schrijft ons het volgende. 
N a a r aanleiding van mijn stukje in h e t Maandblad v a n 

16 Jun i over de Litausche jubi leumzegels t e r her inner ing aan 
de energieke vliegers Dar ius en Girenas , deelt de Duitsche 
legat ie te Den H a a g een andere versie van het ongeluk mede 
dan ik destijds in de Nederlandsche pers vond. Volgens de 
Duitsche legat ie zouden de beide (zeer ervaren en kundige) 
oorlogsvl iegers t egen de toppen van de boomen zijn aan
gevlogen en zoodoende zijn neerges tor t , 's Morgens vond men 
dan het to taa l verniet igde vl iegtuig met twee lijken teronder 
Een onderzoekcommissie werd ontboden, die vasts te lde ,,dasz 
es sich um die l i tauischen Oceanflieger handeln muszte" . 

Hoewel ik persoonlijk volledig de ju is theid van mijn aan 
vankelijk bericht handhaaf, wil ik niet nala ten het van Duit
sche officieele zijde gepubliceerde bericht mede t e deelen. 

L U X E M B U R G . 
Men verwach t binnenkor t de uitgif te van een luchtpostzegel 

in de waarde 5 f rancs . 
MEXICO. 
Binnenkor t verschijnt een serie f rankeer  en luchtpostzegels 

t e r inwijding van de nieuwe ambtsper iode van den pres ident . 
De opbrengs t komt ten goede aan de univers i te i t van Mexico. 
De serie f rankeerzegels zal bes taan ui t de waarden 1, 5, 10, 
20, 30, 40, 50 centavos, 1, 5 en 10 pesos ; die der luchtpost
zegels ui t 20, 30, 50, 75 centavos, 1, 5, 10 en 20 pesos. 

N a a r het Bulletin Mensuel meldt, zullen van de 5 en 10 
pesos der f rankeerzegels slechts worden ged ruk t 2000 resp . 
1000 exemplaren, van de 5, 10 en 20 pesos der luchtpostser ie 
3000 resp . 2500 en 1500 s tuks . Van de andere waarden zal 
de oplaag aanzienlijk groo te r zijn. 

P A N A M A . 
Ter gelegenheid van het 25jarig bes taan van het Ins t i tu to 

Nacional verschijnt binnenkor t een serie f rankeerzegels in de 
waarden 1, 2, 5, 10, 12 en 15 cents . 

P A N A M A  K A N A A L  Z O N E . 
Op 15 dezer is het twin t ig j a a r geleden, dat het P a n a m a 

kanaa l geopend werd. Voor deze gelegenheid verschijnt een 
3 cents zegel met het por t r e t van Goethals . 

R U M B N I E . 
Binnenkor t verschijnen onders taande waarden der koer

seerende ser ie : 25, 50 bani, 1, 2, 3, 4, 6, 7K en 20 lei in 
nieuwe teekeningen. 

STRAITS S E T T L E M E N T S . 
Officieel is medegedeeld, da t de voorraad f rankeerzegels in 

de waarde 35 cents is ui tgepu t en dat geen nieuwe zullen 
worden gedrukt . 

V A T I C A A N S C H E STAD. 
De gedenkzegels , ui tgegeven t e r gelegenheid van het Heil ig 

J a a r 19331934 worden 31 December a.s. buiten omloop 
gesteld. v. B. 

NIEUW! (Vepkpllgbaap bli alle Handelaren.) 1372) 
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NEDERLAND. 
Het tuberculosezegel . 
Verschenen is een koninklijk besluit , waarbij van r i jkswege 

ten bate der tuberculosebestr i jding een bijzonder postzegel 
verkr i jgbaar wordt gesteld, in de f r ankeerwaarde van 6 cent. 
H e t zegel d r a a g t de beeltenis van wylen H. M. de Koningin
Moeder. De nettoopbi engst wordt t e r beschikking gesteld 
van de Nederlandsche Cent ia le Vereeniging to t Bestri jding 
der Tuberculose. 

De CuraQaoherdenkingszegels. 
Wij ontvingen de 6 cent ook met de p l a a t n u m m e r s 3, 4, 

5 en 6. Men r eken t dus wel op een groote oplaag! 
Nieuwe p laa tnummers en tandingen. 
5 cent P : L 437, t and ing G1(13K). 
Nieuwe drukkers teekens en tandingen. 
UA cent K: 210, t and ing G1(13K) . 
Rectif icatie. 
In het vers lag van de nieuwe expositie van het pos tmuseum 

in het vor ig n u m m e r s t a a t het een en ander vermeld van het 
portzegel van 12K cent getand 11>^:12; dit moet natuurl i jk 
zü'n het zegel van I K cent. 

Proeven wapen type 1867. 
In het Proevenboek van den heer Kor teweg worden onder 

j a a r t a l 1869 proeven in bijgaande teekening beschreven, n a a r 
ontwerp van J . M. van Kempen & Zoon t e Voorschoten. Ver
meld wordt dat het Pos tmuseum in het bezit is van een geheel 
vel van 1 0 x 1 0 zegels. 
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In dank ontvingen wij van den heer J. G. Millaard te Rotter 
dam bijgaand blok t e r clicheering. H e t is in z w a r t gediuktopl 
geelacht ig , geschept papier . De tong van de leeuw, oc \ het| 
gedeelte in den bek, is niet gevuld. 

Dit blok heeft randen aan 3 zijden, het is dus niet ven 
plaa t van 10X30 zegels, m a a r van een kleinere. Intei'ssant 
is een bij het blok behoorende brief van J. M. van Ktiiipen 
Kon. Nederl . Fabr i ek van Gouden en Zilveren werk n te 
Voorschoten, gere ih t aan den heer W. Hofstede t e 'sGiaven
hage . De brief luidt als volg t : 

Voorschoten, 23 Octobei 1865 
Hoogedelges t renge Heer ! 
Hierbij heb ik de eer U de proef of modelplaa t te doe toe. 

komen, w a a r v a n de vervaard ig ing door galvanopla^ isclie 
procédé mij werd opgedragen , bij Uw schrijven d.d. 3 Ji Uj en 
6 Julij 1.1. 

De groote bezwaren en vele zorgen die er aan de ver
ndeii vaard ig ing eener postzegelplaa t van deze afmet ing vert 

zijn, m a a k t e n he t mij onmogelijk, om U die plaa t , ge! k ik 
gewenscht had, reeds vroeger aan te bieden. 

Ik heb van die plaa t eenige afdrukken doen t rekkei dooi 
Giunti d 'Albany die ik de vrijheid neem er bij te V' gei 
N a a r het oordeel dier f i rma voldeed zij volkomen aai hare 
vereischten. 

Het zal mij a a n g e n a a m zijn ditzelfde ook van U H E d estr 
t e mogen vernemen. 

Met de meeste hoogacht ing 
Hoogedelges t renge Heer! 
Uw Hoogedelges t r . zeer D. v. Di naai '"orko 

J . M. van Kempen. " 
Hier blijkt dus uit, dat de bewuste plaa t nie t van 

m a a r van 1865 is. 

NED.INDIE. 
Het tuberculosezegel . 
Een Aneta  t e l eg ram uit Buitenzorg d.d. 6 Augus tus bt icht 

De uitgif te van weldadigheidszegels van 12 >< cent, welke vooi 
15 cent verkocht zullen worden ten behoeve van de Cc 
Vereeniging to t bestr i jding van de tuberculose in Ned. 
aanvankeli jk bepaald voor Augus tus , zal nader wordei. ^ast apier 
gesteld op een, door het hoofd van den P.T.T.dienst i be ru]j g 
palen, dag in September . 
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Afwijking 2 centopdruk. 
In het Jun i nummer werd een onvolledige opdruk van d( ;ens g' 

2 op 30 cent beschreven, waaru i t geconcludeerd werd dat di 
vellen van 100 vóór het overdrukken in twee blokken \M 51 
waren gedeeld. Dr. Borel schrijft ons, da t dit nie t het [;eva 
was, m a a r da t geheele vellen van 100 s tuks zijn oven'rukt 
zoowel van de 2 op 10 en 20 als op 30 cent. Wel gebeurtie hel 
meermalen, dat de perfora t ie in het midden van het vel 
ingescheurd was (omdat de vellen daar gevouwen wart . i 
wees t ) , dit zal dus ook bij de bewuste afwijking het geval ziji ^^^^^ 
geweest , waardoor een deel van den opdruk op de gom te 
l echt kwam. 

Als bewijs voor het overdrukken bij geheele vellen teselij' 
noemt dr. Borel nog een opdrukfout bij de 2 op 10 en 20 cent 
n.1. een rechts veel kor te re bovenbalk van de T, voorkomeni 
op het eers te zegel van de 5e rij . Zouden blokken van 50 over
drukt zijn, dan zou de fout dus tweemaal per 100 zegels moetei 
voorkomen, wat niet het geval is. 

Geen nieuw luchtpostzegel . 
In het „Bulle t in" van Hermoue t werd opgegeven dat e' vooi j , " 

Indië een nieuw, speciaal luchtpostzegel in de m a a k is, nu vai ""^ 
vierhoekig model. Bij informat ie in Indie bleek er daar nieti 
van bekend te zijn. Misschien, dacht men, werd Nederland t«' 
doeld, en in deze gedachte werd men ges te rk t door het in M 
Maandblad opgenomen verzoek van de K.L.M, om een speci 
zegel ui t t e geven voor de vlucht n a a r Curagao op het emi .̂ ^ g 
van het j aa r . — Laten we hopen dat het heele bericht eeij| 
canard zal blijken te zijn! 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINdBN 
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Als nieuwe spoorwegbriefkaart in het model CC 238 is te 
. neiden (zie blz. 57 van mijn Handleiding): 

fc 23. Op briefkaart nr. 187. 
Komt verder overeen met de voorgaande kaart VI 
A 22. 
Oplaag enz.: 75.000. 5/34. 

BUITENLAND. 
BARWANI. 
Met een nieuwen waardestempel, groot 23:1934 mm., be

vattende het borstbeeld van den vorst op lichten achtergrond, 
verschenen twee nieuwe briefkaarten van 14 en %\l4 annas, 

)oi 'roen op wit karton. In den stempel, boogvormig boven den 
ei rop, den landsnaam, onderaan de waardeaanduiding. 

BELGIË. 
Mijn mededeeling van de vorige maand behoeft rectificatie; 

Ie berichten welke ik over de reclamekaarten ontving, waren 
invoUedig en onduidelijk. Nu ze voor mij liggen blijkt, dat 
Ie afbeelding en het bijschrift betreffende de coloradokever 
'oorkomt op een klein formaat kaart; daarentegen is op een 
fioot formaat kaart op een zwarten grond een witte lijn
eekening van een vrouwelijke figuur gedrukt met daarnaast 
n dikke roode letters CHARBONS / CHANTIER HOUILLER. 
ïoven de afbeelding in twee talen een opschrift, waarvan de 
Aaanische luidt: Publiciteit ten voordeele der werklooze 
ledienden. Ik ben er niet achter of die kaart al dan niet 
net een toeslag verkocht wordt. Vermoedelijk is het een 
irivaaikaart, want de verdeeling door Bern vond nog niet 
ilaati. 

^ostettWkeïL. I 
■'liaillllUmillllllillllliHMMUIMIIIUIIIIIIIIIIMlIl* 

NEDERLAND. 

COCHIN. 
De briefomslag nr. 15 van 8 p. brumzwart op wit gestreept 

lapier in het formaat 120:95 verkreeg een tweeregeligen op
Iruk (i / six pies. 
DANZIG. 
Ook de kaart van 20 pf. verscheen nu op wit karton. Overi

dfjens geheel gelijk aan kaart nr. 42 op zeemkleurig karton. 
DUITSCHLAND. 
Van de prentkaarten kondigde ik de vorige maand de op

agen 42 en 43 al aan. Ze zijn nu verschenen met 5 en 9 stuks, 
chter hebben tevens de oplagen 45 met 6, 46 met 7, 47 met 8, 
8 met 9 en 49 met 9 stuks het licht gezien. Deze laatste 
erie vertoont onderaan rechts een drukmerk dat er bijvoor
beeld als volgt uitziet: 34  49  1  33, hetgeen betcekent 
aar 1934  serie 49  cylinder 1  afbeelding 3. Elk prentje 
s nu genummerd en bovendien kan men naar kleine verschil
en verzamelen, welke ontstaan wanneer een cylinder breekt 
!n een nieuwe ingezet moet worden. Of er verschillen zü'n 
if niet, men zal toch, als ijverig specialist, ook naar de num
ners der cylinders moeten rangschikken. 

De beide vereenigingen van poststukkenverzamelaars te 
ierlijn en München hebben weten te bereiken, dat aan hen 
'oortaan volle seriën met alle verschillende typen geleverd 
forden, zoodat zij, die hun nieuwe uitgiften van hen be
rekken, verzekerd kunnen zijn alles compleet te verkrijgen. 
)e door den postdienst aangewezen bureaux voor de ver
ending van nieuwe uitgiften ontvangen steeds maar één type 
'an elke afbeelding. 

GWALIOR. 
De briefomslag van 1 anna 3 pies violet en de briefkaarten 

an 9 en 9+9 p. donkergroen van BritschIndië verkregen 
en bekenden tweeregeligen opdruk en het slangenwapen 
1 zwart en werden daardoor poststukken van Gwalior. 
HONGARIJE. 
Ten gevolge van een tariefverlaging worden in het vervolg 

iêÉ/Sd^^r. 

l 

de briefkaarten van 10 f. tegen den nomnialen prijs verkocht, 
dus niet meer tegen 11 f. In verband daarmede is een ver
andering gebracht in de prijsaanduiding boven den stempel. 

ITALIË. 
Het postpakkettarief werd verlaagd; de bestaande post

pakketkaarten met watermerk en wit papier worden op
gebruikt; de nieuwe waarde wordt in rood of zwart opgedrukt; 
de oude waarde wordt door 4 horizontale strepen onzichtbaar 
gemaakt. De waardeaanduiding welke rechts vertikaal is 
aangebracht, verkreeg bij de kaart van 2.50 lire 3, bij de 
duurdere kaarten 5 vertikale strepen. De opdrukken zijn als 
volgt: 

2.50 1. grijs, opdruk 2 1. rood, horziontaal 4, vertikaal 3 
strepen rood. 

5 1. groengrijs, opdruk 4 1. rood, horizontaal 4, vertikaal 5 
strepen rood. 

7.50 1. i'ose, opdruk 6 1. zwart, als boven zwart. 
12.50 1. bruin, opdruk 10 1. rood, als boven rood. 
16 1. geelachtig, opdruk 13 1. zwart, als boven zwart. 
18 1. violet, opdruk 15 1. rood, als boven rood. 
JAIPUR. 
De stempel van de poststukken is veranderd, de druk is nu 

duidelijk, achter den zonnewagen is nu geen wolk meer; de 
vlaggen raken de omranding aan; de letters zijn grooter en 
duidelijker geworden, de waardeaanduiding in de onderste 
hoeken staat op zijn kop. De briefkaarten hebben ook een 
andere tekstindeeling en aanzien verkregen. De landsnaam 
is nu maar 28 tegen vroeger 32 mm. lang. De schriftband 
onder de zon is nu 30 in plaats van 24 mm. lang; de deel
streep deelt nu ook den inlandschen tekst in twee deelen. 
Te melden in dezen nieuwen vorm zijn een briefomslag van 
% a. blauw op wit papier 137:79 en briefkaarten van K a. 
en van KfK a. violet op wit. 

MAURITIUS. 
Door de zorgen van Bern werden uitgedeeld briefomslagen 

van 20 c. blauw op wit papier, wat afmetingen, vorm en ook 
stempel betreft geheel overeenkomende met den het laatst 
verschenen omslag van 10 c. rood. 

MORVI. 
Het eerste stel kaarten heeft geen lang bestaan gehad. De 

kleur van de 3 p. kaart is van rood in lilarose gewijzigd, de 
Inschriften in den stempel ondergingen kleine veranderingen, 
terwijl punten verschenen achter de beide regels inlandschen 
tekst. De dubbele kaart van 3+3 p. is steenrood gebleven, 
doch ook hier zijn punten achter den inheemschen tekst aan
gebracht. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
Voor de uitgifte van 24 prentbriefkaarten van 50 heller 

groen zijn vijf verschillende gelegenheden gevonden, en wel: 
a. de 15jarige herdenking van de aansluiting van Karpa

thorusland aan TsjechoSlowakije op 8 Mei 1919, Naast de 
Tsjechische randschriften staan er vermoedelijk Rutheensche. 
Resultaat 8 kaarten, die evenals de volgende allen Mazaryk 
in den stempel vertoonen. 

b. de rijkstentoonstelling voor Fr. Smetana van 3.6 tot 
26.7.1934; 5 kaarten. 

c. de kringvergadering van de sokols, gehouden in Aussig 
van 24.6 tot 8.7.1934; 1 kaart. 

d. de Wallensteintentoonstelling te Jicin van 24.6 tot 
22.7.1934; 3 kaarten. 

e. de Ille arbeiders olympiade in Praag op 1 en 58 Juli 
1934; 7 kaarten. 

Voorts is nog een telegramformulier van 50 h. olijfgroen 
op wit papier met Tsjechischen en Duitschen tekst uitgegeven. 
Als stempel het landswapen zooals op de gewone briefkaarten 
voorkomt. Het stuk draagt het druknummer B 1931. 

YOUGOSLAVIE. 
De bruine prentbriefkaarten van 75 p. zijn vervangen door 

zwarte in autotypie vervaardigde kaarten, die al niet veel 
fraaier zijn dan de vorige .Vermoedelijk zijn de afbeeldingen 

J. K. RIETDIJK. 2ICHTZENDINGEN. 
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onveranderd behouden. Het kar ton is wit en de kaa r t en heb
ben geen rand, m a a r een golfvormige horizontale en ver t ikale 
deelstreep en 4 uit punten samengeste lde adreslij nen. De 
t eks t is in drie ta len verva t . 

Z W I T S E R L A N D . 
De nieuwe bondskaar ten verschenen op 2 Jul i en de op

b rengs t is di tmaal bestemd voor de huishoudelijke beroeps
opleiding. Zij dragen den gangba ren stempel van de gewone 
br iefkaar ten van 10 rappen groen en zijn aan de achterzijde 
voorzien van twee verschillende afbeeldingen: groot Bonds
vuur met F r a u Elly Berne t S tumer en een appelenschillend 
meisje met F r a u Mar tha Rickenbach. Aan de voorzijde zijn, 
zooals da t in de l aa t s t e j a r en gebruikelijk is geworden, 
kleine afbeeldingen op het gebied van de huishoudelijke op
leiding in de kleur van den s tempel gedrukt . Deze stellen 
voor meisjes bij a. de bereiding van spijzen; b. het kook
onderr icht ; c. den tu inarbeid ; d. het voederen der kippen. 

NEDERLAND. 
De heer G. Duindam meldt een gelegenheidsafs tempel ing, 

gep laa t s t op een speciale kaa r t , ui tgegeven t e r gelegenheid van 
de reunie der voormalige bezet t ing van for t Honswijk, gelegen 
op den Noordelijken oever van de Lek, ongeveer halfweg 
tusschen Vianen en Culemborg. Het omschrif t lu idt : SOUVE
NIR R E U N I E F O R T  H O N S W I J K , in den da tumbalk IO.V.34 
en over de beide segmenten verdeeld BEZETTING 19141915. 

Nieuw pos tagen t schap : HeemstedeJan van Goyens t raa t , ge
opend 1 Augus tus 1934. 

Daar de Tentoonstel l ing Stad Tilburg 1934 to t en met 12 
Augus tus 1934 verlengd is, zal de speciale s tempel TILBURG 
T E N T O O N S T E L L I N G 1934, welke het Bureau Brave den deel
nemers inmiddels leverde, ook wel tot dien da tum in gebruik 
blijven. 

NED.INDIE. 
De heer Bastenhof toonde ons op een omslag 27.6.34 uit 

Medan gezonden, een hands tempel n a a s t den gewonen dag
teekeningstempel geplaa ts t , zwar te inkt, in l angwerpigen acht
hoek: POSTGIDS 1935 / G E E F T ANTWOORD / OP TAL 
VAN VRAGEN / B E T R E F F E N D E D E N / P.T.T. D I E N S T / 
P R I J S 50 cent. 

Genoemde heer zond ons een omslag, te Amboina gepost 
aan boord van de K.P.M.stoomer Van der Hagen , blijkens de 
violette 1regelige scheepsstempel S.S. van der H A G E N , waar 
mede het 12>Ï; cent postzegel verniet igd is. N a a s t het post
zegel de dagteekenings tempel Makasser 27.6.34 14 nr. 7 in 
zwar ten inkt en schuins links bovengenoemde postgidsrec lame
stempel m violetten inkt. 

Franheer 
*■ nacfi 

NEDERLAND. 
Franco typ . 

Machine 160 XI. 
Begin Juli werd in de machine van Ruijs' Handelsvereeni

ging te ' s Gravenhage links van den da tumstempei een nieuw 
cliché opgenomen, voorstellende een brievenbesteller , die een 
posts tuk overhandigt met bijschrift: a.u.b. / H E T N I E U W S T E 
/ MMM / N I E U W S . 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEN. 

Machine 222 IL 
Gedurende de maand Jun i gebruik te de Vara in haar ma

chine l inks een cliché gelijk aan het rechthoekige deel van het 
speciale posts tempel , dat op 1 Jul i te Amers foor t gebruikt 
werd, afgebeeld op pag . 137 van het vorige nummer . 

Machine 320 IV. 
De N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustr ie te Boekelo 

s tempel t seder t medio Jul i in h a a r machine l inks met een 
cliché, bevat tende een hoepel, een duikende f iguur en een 
golvend wateropperv lak met bijschrift: BEZOEKT / BAD 
BOEKELO / DE Z E E OP DE H E I D E . 

Machine 322 IV. 
Van Jun i 1932 wordt van deze machine nog een afdruk ge

meld zonder cliche links van den da tumstempel , ovei'gens 
als type I. 

Machine 363 J* 
De N.V. Schoenfabriek „De Ooievaar" heeft blijkbaai kort 

voor de s t a k i n e van het bedrijf nog een nieuw cliché in haai 
machine link.s «^n den da tums tempe l gebru ik t : EEN 
OOIEVAAR SCHOEN / (afbeelding ooievaar met een kind 
op den r u s ) / MOET VOLDOEN. 

Machine 458. 
Model C3B, seder t 27 M a a r t in gebruik bij de N.VT Sctioen. 

fabriek v.h. Fran.« Verschuur te Nijmegen. Tusschen de ï'tem
pels in schri j f le t ters : Robinson, l inks het handelsmerk , een 
afbeelding van B^binson Crusoe met geweer en parasol van 
palmbladeren . 

Machine 47S^ 
Model C3B, seder t 2 Mei in gebruik bij de MiddensttindS' 

bedri jfsvereeniging te Amste rdamZ. Tusschen de stempels 
M I D D E N S T A N D S / B E D R I J F S V E R E E N I G I N G / BIJKAN. 
TOOR AMSTERDAM. 

Machine 487. 
Model C3B, sedez't 26 Jun i in gebruik bij de N.V. Zwitst.sche 

Ververij en Waschinr ich t ing t e Rijswijk. Tusschen de stemuels 
N.V. ' Z W I T S E R S C H E V E R V E R I J / E N / WASCHINRTCB 
TING / „ R I J S W I J K " . Links in ovaal een Zwitsersch landvel 
waarboven het Zwitsersch wapen en bijschrift : W I J WAS
SCHEN, STOOMEN / E N V E R V E N A L L E S . 

Neopost . 
Machine N. 250 XI. 
Door de naamsverander ing van de impor teerende f i rma werd 

het cliché type VI (Roneo SuperDupl icator) van deze machine 
gewijzigd. W a a r HerincxRoneo N.V. stond is t hans slechts 
overgebleven Roneo. 

NED.INDIE. 
Franco typ . 

Machine 2 I I I . 
Dit sinds geru imen tijd vacante nummer werd thans weef 

gebru ik t voor een nieuwe machine, reeds seder t einde 1933 
in gebruik bij de Nederlandsche Handelmaatschappi j te Medan 
Tusschen de s tempels hetzelfde cliché als in machine 210 ge
bruikt wordt , verder da tum en telcijfers van het Indische 
model. 

Het luchtverkeer in de Vereenigde Sta t en . 
Het luchtverkeer speel t in de Vereenigde Sta ten een gioote 

rol. Een dicht luchtnet heeft zich geleidelijk aan over het land 
gelegd en nog vinden jaarl i jks vele eers tvluchten plaats, 
w a a r v a n de getuigen in den vorm van veelal keur ig verzorgde 
vliegbrieven (de door de Amer ikaansche posterijen uitgegeven 
luchtpostenveloppen met roodwitblauwen rand leenen ziel 
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daar bijzonder toe) met groote en duidelijke speciale stempels, 
«elke naast de zegels geplaatst zijn, onze verzameling sieren. 

Welke groote vlucht in den loop van slechts honderd jaren 
,a vorkeer in de Vereenigde Staten genomen heeft, bewijst 
oils het volgende: in 1830 duurde de reis per ossekar van 
t̂. Louis naar San Francisco omstreeks 6 maanden. In 1856 

werd deze afstand per postkoets afgelegd in 21 dagen. Een 
o'eweldige verbetering bracht de eerste transcontinentale 
spoorweg, welke in 1869 geopend werd, en die over den af
stand New York-San Francisco slechts 7 dagen deed. 

In 1924 deed het postvliegtuig over dien afstand 31 uren en 
35 minuten, in 1930 werd de dienst met passagiers, post- en 
vrachtvervoer reeds in 29 uur 30 minuten uitgevoerd, terwijl 
in 10o2 de benoodigde tijd nog slechts 24 uur 45 minuten 
bedro-̂ g. 

Maar ook dit behoort alweer tot het verleden, want tegen-
woorüg is de officieele vliegduur slechts 18 uren 30 minuten 
waarop bij gunstig vliegweer meermalen nog eenige uren be-
spaai i worden. In 1933 legde kolonel Roscol Turner m.et een 
Wedcil Williams sportvliegtuig, voorzien van een 800 p.k. 
Wasp motor, dezen afstand af in den recordtijd van 9 uur 
60 minuten. 

Welke mogelijkheden zal het stratosfeervliegtuig nog 
openen ? 

Europa-rondvlucht 1934. 
SeHert 1929 vindt jaarlijks een Europa-rondvlucht plaats, 

waarbij piloten met verschillende typen van vliegtuigen en 
motoien trachten elkaar in snelheid en betrouwbaarheid de 
loef af te steken. 

In 1929 werd een afstand afgelegd van 5500 km.; dit jaar 
bediT.agt deze ruim 10000 km. Het uitgangspunt is Warschau, 
vanwaar de route gaat over Berlijn, Parijs, Madrid, naar 
Casablanca, vandaar naar Algiers en Tunis, en vervolgens 
over Rome, Weenen, Praag, Wilna, terug naar het uitgangs
punt. 

Hel grootste gedeelte der vlucht dient uitsluitend ter be
proeving van de betrouwbaarheid der verschillende typen van 
vliegiuigen, zoodat hierbij niet naar recordsnelheden gestreefd 
wordi, maar een gemiddelde snelheid van omstreeks 180 km. 
per uur is voorgeschreven. De laatste 300 km. echter zijn 
bestemd ter vergelijking der mogelijke snelheden en deze 
wordt dan ook tot het hoogste punt opgevoerd. 

Het aantal deelnemers bedraagt dit jaar 47, van wie 15 
Duitpchers, 13 Polen, 8 Franschen, 7 Italianen en 4 Tsjechen. 

Deze vlucht vindt tusschen 28 Augustus en 16 September 
plaats. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat — evenals 
vroeger bij dergelijke gelegenheden — over een bepaald ge
deelte der route postvervoer plaats heeft. 

Reclame-etiketten voor de luchtpost. 
Bij de aankomst te Athene (Griekenland) plakt men soms 

op enkele poststukken, welke per luchtpost aangebracht zijn, 
een speciaal etiket, waarvan ons de beteekenis geruimen tijd 
onbekend was. 

5.óe Toö ENAEPIOY TAXYAPOMEIOY 

'H jtQooiiQtriix-rvT) gJiiotoXi') eqidacgv êvtai;-
{la xaxiJTata Stóri é.iteató.XT\ deßorcoQixüSs. 

'An{xvxr\aaze 8i(i toC l6Co« (léoov. 

Aiö Tzaaav O^ÏTIXTIV XeitTOfiépeiav drtsv-
düveods el? td Tax. KaTaofrinoTa. 

'Ev dvdvxY) ^iiTTJaatE re^TigoqiooLas nag' 
fjUcöv,' SL' eifiatoXfjc. 

('Ex Tfig aieudüvcEus T.T.T. 'Ynoupv. Suyxeivuvi«5). 

''ik op de eerste luchtpost van Amsterdam naar Athene op 
'iei j.l. troffen wij weer enkele van deze etiketjes aan. 
"ordat gedeeltelijk op het stuk, gedeeltelijk op het etiket, 
violette luchtpost-aankomststempel van Athene viel, rees 

h het vermoeden, dat de tekst wellicht op de luchtpost betrek

king had. Bij informatie bleek dat juist te zijn en luidt de 
vertaling als volgt: 

Correspondeer per luchtpost! Het bijgaande stuk is zoo 
snel gearriveerd, daar het per luchtpost verzonden was. Zendt 
uw antwoord langs denzelfden weg. Wendt u voor informaties 
betreffende de luchtposttarieven en alle bijzonderheden tot 
het postkantoor te uwen plaatse. Indien het noodzakelijk is, 
vraagt dan aan ons. Hoofdkantoor der P.T.T. Ministerie der 
verkeersmiddelen. 

Zwitserland-tocht van den Zeppelin. 
Dinsdag 10 Juli hield de Zeppelin een Zwitserland-tocht, 

waarbij postvervoer mogelijk was van Friedrichshafen naar 
Zurich. Hiermede kon men zoowel Duitsche post alsook post 
van de volgende z.g. verdragstaten verzenden: Nederland, 
Saargebied, Danzig, Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk en 
Hongarije. 

3K»«*«'-.?ra'«> 

j^ar a v i o n 
P e r aepopl<:tno 

Aangezien het porto voor de stukken der Europa-tochten 
maar laag is, zijn dergelijke gelegenheden altijd bijzonder ge
schikt om zijn ruilvrienden met een interessant poststuk te 
verrassen. 

Zooals men kan zien, is de geheele tocht door de stempels 
vastgelegd. 

Rakettenpost. 
Gerard Zucker heeft groote plannen. Nog dezen zomer zal 

een postraket afgeschoten worden van het eiland Wight naar 
het vasteland van Engeland. Tevens wil hij trachten in samen
werking met den ingenieur Fr. Schmiedl (wiens proefnemingen 
met de raketten in Oostenrijk ernstige belemmering vinden 
door de politieke verhoudingen aldaar) een postraketten-
dienst over het Kanaal te organiseeren. De afstand van om
streeks 38 km. kan door de postraket in minder dan 1 minuut 
afgelegd worden. 

H. A. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSGHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN AUGUSTUS 1894). 
Overzicht. — (De Postzegeltentoonstelling te Weenen). De 

apotheose was schitterend zelfs 't vuurwerk aan 't Scheve-
ningsche strand moet, met een enkele uitzondering, bij zulk 
een ware gouden en zilveren en bronzen regen van medailles 
verbleeken. Gelijk de kindervriend, die zelfs de „allerstoutste" 
toch nog 'n kleinigheid schenkt, aldus kreeg ook e l k ten-
toonsteller wat. — Allen? Neen, b i j n a allen! De Jury o.a. 

J . K. R I E T D I J K . ZICHTZENÜINGEN. 
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schonk zichzelve n i e t s ! Maar daarom werd een adver
tentieblad, weet U, „ d e r G e n e r a l - A n z e i g e r " niet 
gepasseerd; wat zeer te roemen valt, vindt U niet? Een ad
vertentieblad! Wat 'n dienst wordt niet door zulk een blad 
der wetenschap bewezen! — Beter dan eenige andere wist de 
Jury wat hij deed. Hij wenschte die bekroonden eens op de 
proef te stellen om te bewijzen hoe bespottelijk het is, eere
metaal aan Postzegelverzamelaars en Postzegelhandelaars 
toe te kennen. Daarom werd, na voltooiing van het werk, den 
bekroonden zeer beleefd, schriftelijk melding gedaan van het 
resultaat en hun daarbij bericht dat zij hunne gouden, zil
veren of bronzen Medailles of Diplomas konden verkrijgen 
in etuis, enz., t e g e n b e t a l i n g van respectievelijk: 500, 
20, 3 en 2 florijnen. Voor franco toezending met mooi diploma, 
zou op 'n gouden medaille nog slechts 12 guldentjes extra 
vallen!! Nu zou men wanen dat men storm liep. Arme Phila-
telia! Je rekent dikwerf mis. Men miskende het edele doel 
Uwer rechters; men geloofde door een flesschentrekkersjury 
uitverkoren te zijn en niemand, niemand, neimand haalt 
den eereprijs af of laat hem zich komen! i) 

Van Heinde en Verre. 
Dsjibouti of Somali. — In ons Januari-nummer bereidde de 

kroniekschrijver U op eenige verrassing voor. De verrassing 
is er. De heer D. E. Schreuders bracht haar ons. Ziehier de 
afbeelding. 

Wat zegt ge van dit panorama ? Beeft ge niet van aan
doening bij zulk 'n gezicht? Dit echt inlandsch dorp vol ge-
heimzinnigen Oosterschen gloed. En dit alles één cent maar! 
neem maar weg twee! Is 't geen zonde! Doch malheid ter 
zijde; als we voor nar willen spelen, moeten we wel Postzegel
verzamelaar heeten. — Wat beduiden toch die gekheden ? 
Zijn het nu Postzegels voor onze verzamelingen of zijn het 
prentjes ter vulling en versiering van „negoosje" drjjvende 
kwakzalvers op marktdagen? Al die vuilnis noemt men gewis: 
W e t e n s c h a p ! Je krijgt niets dan zwartjesgoed, krom, 
gedraaid lang uitgerekt, zooals je maar wilt en dat, de 
g r r r o o o t t t e F r a n s c h e R e p u b l i e k vertelt '1 je 
weer hier: hoogstens voor een heel jaar. De zegeltjes, twee 
in getal voorloopig en beide met een „S" achter „Cent;ne" 
('t kost niet veel) denkelijk bestemd voor de koffers, (men 
verzendt daar de brieven in koffers; zeer drukke correspon
dentie en veel dieven maken dit noodzakelijk) zijn slechts 
51x30 m.M. groot! 

Obock. — Zie onder: D s j i b o u t i ! Waar moet dat heen ? 
Zijn wij wijs en de uitgevende staten dol? Wat doet deze zand-
hoop, zonder menschen, met twee zegelserien ? We lachen en 
huilen als Jantje, want we weten heusch niet hoe 't met ons 
eigen hoofd staat! Niet genoeg aan het mindere werd de' 
vuilnisgroep aangevuld met kameelen van hoogere waarden. 
Al de klachten van Jeremia zijn niks vergeleken bij deze luid-
jammerende zegels. We hebben er nu van 2, 5, 10, 25 en 
50 francs!!! 

1) Toevallig is het zeker, dat juist 40 jaar later precies de
zelfde methode opnieuw geprobeerd wordt! Nu betreft het de 
postzegeltentoonstelling „Efiro" in Boekarest 1932, waarvan 
het algemeen secretariaat op het oo-j-enblik aan alle inzenders, 
maar bij ongeluk ook aan niet-inzenders (die b.v. in het eere-
comité zitting hadden) de mededeeling zendt, dat de jury van 
de Efiro hun een onderscheiding heeft verleend, zooals een 
zilveren plaquette. Er woi'dt tegelijk op gewezen dat de ten
toonstelling een tekort heeft opgeleverd, waarom de onder
scheiding wordt toegezonden na ontvangst van een bedrag van 
670 lei (100 Fransche francs)! Die Postmarke, die dit vermeldt, 
i-aadt alle „bekroonden" aan om maar genoegen te nemen met 
de mededeeling van hun onderscheiding. B. 

DE TETE-BECHES VAN TRANSVAAL 
door LEON DE RAAIJ. 

II. 
Deze getallen zijn wederom niet te verdeelen zoodat kan aan

genomen worden, dat ook hier alweer onkele platen van 40 
zegelbeelden gebruikt werden. 

Op 25 Dec. geleverd 4.040 zegels van 1 s. = 101 vellen 
Alzoo komen wij tot het volgende: 
voor de 6 d. waarde: 1304 vellen: 1304 tête-bèches, 
voor de 1 s. waarde: 101 vellen: 101 tête-bèches. 
Nu volgt 1873, waarin Borrius de volgende hoeveelhedei 

leverde: 
1873. 2 Jan.: 11.600 zegels van 6 d. 

24 Apr.: 4.000 zegels van 6 d. 
2 Mei: 20.000 zegels van 6 d. 
8 Mei: 16.160 zegels van 6 d. 

Totaal 51.760 zegels = 1294 vellen. 
19 Apr.: 8.000 zegels van 1 s. 
24 Apr. 12.000 zegels van 1 s. 
Totaal 20.000 zegels = 500 vellen. 

Wij komen dan tot het volgende: 
van de 6 d. waarde: 1294 vellen: 1294 tête-bèches, 
van de 1 s. waarde: 500 vellen: 500 tête-bèches. 
De officieele cijfers voor 1874 luiden als volgt: 
1874. Ontvangen van Borrius: 

24 Mrt.: 16.000 zegels van 6 d. 
30 Mrt.: 8.280 zegels van 6 d. 

21 Apr.: 16.600 zegels van 6 d. 
Totaal 30.880 zegels = 772 vellen. Hierdoor ontstonden 

772 tête-bèches. 
Om onbekende redenen werden nu de platen van de 1 d 

6 d. naar Maritsburg, Natal, gezonden aan de firma P. Davis 
& Zoon, drukkers, die in September 1874 leverden: 

24.120 zegels van 1 d. = 603 vellen. 
40.600 zegels van 6 d. = 1015 vellen. 
Aangezien van deze zegels nog nimmer een tête-bèche be

kend is geworden, is het vermoeden gewettigd dat voo het 
drukken gebruikt werd de rechter plaat, te meer daar 
zegels alleen in getande exemplaren bestaan (1214:12)4) 

Op 30 September 1874 werd uit Duitschland van Otto eei 
zending van 6 d. ontvangen, bestaande uit 983 vellen, doel 
daar deze in type II gemaakt werden, kunnen ze hier we 
uitgeschakeld worden. 

De platen werden uit Natal teruggezonden en er werd eet 
zegelcommissie benoemd, die belast werd de zegels iî  het 
vervolg te drukken. Ik laat hier de volgende officieele cijfers 
volgen: 

1875. Gedrukt door de Stamp Commission: 
11 Mei: 24.000 zegels van 6 d. 

7 Juni: 20.000 zegels van 6 d. 
30 Sept.: 40.000 zegels van 6 d. 

Totaal 84.000 zegels. 
1876. Gedrukt door de Stamp Commission: 

29 Febr.: 53.000 zegels van 6 d. 
12 Sept.: 13.200 zegels van 6 d. 
28 Sept.: 48.000 zegels van 6 d. 

Totaal 114.200 zegels. 
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der 

DRINGEND VERZOEK. 
MET HET OOG OP DE FEESTELIJKHEDEN VAN DE 

XEDERLANDSCHE VEREENIGING EN DEN PHILATE-
USTKNDAG, VAN 6-9 SEPTEMBER A.S., WORDT AAN 
HEEREN RUBRIEKSREDACTEUREN, MEDEWERKERS, 
VEREENIGINGSSECRETARISSEN EN ADVERTEERDERS 
BELEEFD DOCH DRINGEND VERZOCHT, ERVOOR TE 
WILIEN ZORG DRAGEN, DAT DE KOPIJ UITERLIJK 
1 SEPTEMBER A.S. IN HET BEZIT IS RESPECTIEVELIJK 
VAA DE HOOFDREDACTIE EN DE ADMINISTRATIE. 

iei 

VOORLOOPIGE AANKONDIGING. 
Naiaarsvergadering van den Raad van Beheer van het 

Nedtrlandsch Maandblad voor Philatelie op Zondag 30 Sep-
tembiT 1934 te 's-Gravenhage. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

PROGRAMMA 
DER FEESTELIJKHEDEN 

TER GELEGENHEID VAN DE HERDENKING 
VAN HET VIJFTIG-JARIG BESTAAN DER 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

EN VAN DEN 
V I J F EN TWINTIGSTEN 

NEOERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG, 
TE HOUDEN TE AMSTERDAM OP 

DONDERDAG 6, VRIJDAG 7, ZATERDAG 8 EN 
ZONDAG 9 SEPTEMBER 1934. 

10}. 

10 

1 

7 ' 

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

toonstelling in het Peestgebouw Bellevue, 
Leidschekade, door Z. E. den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, uitsluitend voor genoo-
digden. 
De opening der Tentoonstelling zal waar
schijnlijk door de „Phohi" worden doorgegeven 

uur v.m. Opening der Tentoonstelling voor het publiek. 
uur n.m. Lunch in het American Hotel, Leidscheplein. 

V r i j d a g 7 S e p t e m b e r 1934. 
uur n.m. Bondsbestuursvergadering in het Carlton Hotel. 
uur n.m. Ontvangst der Philatelisten door het Dage

lij ksch Bestuur der gemeente Amsterdam in de 
Militiezaal (Singel). 

uur n.m. Receptie, te houden door het bestuur der Ne
derlandsche Vereeniging van Postzegelverza
melaars in het Carlton Hotel, Vijzelstraat. 

uur n.m. Van het „Duifken" tot de „Pelikaan", een 
postaal-historisch overzicht der verbindingen 
Nederland — Ned. O.-Indië. Voordracht met 
lichtbeelden, te houden door den heer J. D. 
van Brink, te Maastricht, in het Carlton Hotel. 
Na afloop der voordracht „gezellig samenzijn". 

Z a t e r d a g 8 S e p t e m b e r 1934. 
uur v.m. Vergadering van het kapittel der Costerus-

medaille in het Carlton Hotel. 
Opening van den Philatelistendag; onmiddellijk 
daarna Bondsvergadering in het Carlton Hotel. 
Lunch in het Carlton Hotel. 
Bekendmaking der bekroningen. 
Feestmaaltijd in het Carlton Hotel. 

uur v.m. 

uur n.m. 
uur n.m. 

j uur n.m. 
J. K. R I E T D I J K . ZICHTZENDINGEN. 

Z o n d a g 9 S e p t e m b e r 1934. 
10 uur v.m. Tocht naar Edam per tram. Vertrek van het 

station der N.- en Z.-Holl. Tramweg-Maat
schappij op het Stationsplein. 
Na aankomst te Edam ontvangst ten stad-
huize. Vervolgens per autobus of boot naar 
strandbad Edam, alwaar de lunch wordt ge
bruikt. 
Terug per boot via Volendam naar Amster
dam. Uur van terugkomst 4 uur. 
Deze tocht kan alleen doorgaan, indien er 
minstens 50 deelnemers zijn. De kosten be
dragen ƒ3,— (zonder di-anken en fooi). 

2M uur n.m. Radiorede door den heer P. C. Korteweg over 
„50 jaar philatelie in Nederland". 

5 uur n.m. Sluiting der Tentoonstelling. 
N.B. De prijzen van de lunch en den feestmaaltijd, beide 

op Zaterdag 8 September in het Carlton 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 het nummer 
van 16 Juli 1.1. ingesloten aanmeldingsbiljet in te vullen en 
vóór 21 Augustus a.s. toe te aenden aan den secretaris-
penningmeester der feestcommissie C. M. Donck, Fabritius-
laan 29, Hilversum (postrekening 6723). 

De toegangsprijs voor de Tentoonstelling bedraagt ƒ 0,50 
per persoon inclusief vermakelijkheidsbelasting; de prijs der 
programma's is ƒ 0,30. 

Voor de leden van de Nederlandsche Vereeniging bestaat 
gelegenheid een doorloopend toegangsbewijs — in oranje 
kleur — te bekomen (ook aan den ingang van „Bellevue") 
tegen betaling van ƒ 0,50 voor de vier dagen, doch u i t 
s l u i t e n d o p v e r t o o n v a n h e t l i d m a a t s c h a p 
d i p l o m a 1 9 3 4. De kosten van f 0,50 ziJn voor vermake
lijkheidsbelasting en administratie. 

Den leden van de verschillende comité's en den inzenders 
worden tijdig toegangsbewijzen toegezonden, waarvoor niets 
verschuldigd is. 

De bijzondere aandacht wordt erop gevestigd, dat met het 
oog op brandgevaar het ten strengste verboden is in de ten
toonstellingszalen te rooken. 

Met het plaatsen hunner collecties kan door de inzenders 
worden aangevangen Dinsdag 4 September, des namiddags. 

VIJF EN TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars op Zaterdag 8 September 1934, 
des voormiddags te lOy, uur, in het Carlton Hotel, Vijzel
straat, te Amsterdam. 
(Deze vergadering is alleen toegankelijk voor de leden 
der aangesloten Vereenigingen). 

A g e n d a . 
1. Opening door den voorzitter. 
2. Uitreiking der Costerus-medaille. 
3. Notulen der Bondsvergadering van 26 Augustus 1933 te 

Breda, 
4. Jaarverslag van den len secretaris. 
5. Jaarverslag van den penningmeester. 
6. Jaarverslag van het hoofd van den keuringsdienst. 
7. Jaarverslag van het hoofd van het Bondsinformatie-

bureau. 
8. Vaststelling van de statuten der Waller-medaille. 
9. Instelling van een wetenschappelijke commissie betreffende 

jeugdvereenigingen. 
10. Aanwijzing van de plaats, waar de Bondsvergadering in 

1935 zal gehouden worden. 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 

N.B. De vertegenwoordigers worden herinnerd aan art. 29 
van het huishoudelijk reglement, luidende: „Wanneer een ver
tegenwoordiger verhinderd is een algemeene vergadering biJ 
te wonen, kan hij zijn stem aan een mede-vertegenwoordiger 
van zijn Vereeniging overdragen en moet hiervan vóór de ver
gadering aan den 2en secretaris schriftelijk kennis geven." 
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Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: J. H. ALBRECHT, Hatertscheweg 19, Nijmegen. 

VOORLOOPIGE AGENDA voor de alg^meene vergadering, 
vermoedelijk in November te houden te Amsterdam. 

1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der algemeene vergadering van 22 October 1933 

te Amsterdam. (Zie Maandblad van November 1933). 
3. Verslag over 1933. (Zie jaarboek 1934). 
4. Rekening en verantwoording 1933. Rapport van de finan-

cieele commissie. (Zie jaarboek 1934). 
5. Begrooting 1935. (Zie Maandblad van Augustus 1934). 
6. Verkiezing van een penningmeester wegens periodiek af

treden van den heer Klinkhamer. (Is herkiesbaar). 
7. Verslag van de commissie omtrent het onderzoek naar de 

vraag: „Hoe kunnen postzegelverzamelingen worden ver
zekerd?". 

8. Bestuursvoorstel om art. 33 huishoudelijk reglement als 
volgt te doen luiden: „Aan elke afdeeling, minstens 10 le
den tellende, wordt jaarlijks uitgekeerd een som van 
ƒ 30,—; indien haar ledental minder dan 10 bedraagt, de 
som van f 20,—; bovendien voor ieder lid boven de 10 voor 
retributie in aanmerking komende afdeelingsleden, een 
retributie van ƒ 1,—, enz. 

9. Aanwijzing van de plaats, waar de volgende algemeene 
vergadering zal plaats hebben. 

10. Rondvraag en sluiting. 
Waarschuwing. 

Daar het blijkt, dat in den laatsten tijd, vooral in Indië, 
wederom verwisseling van zegels plaats vindt en zelfs op een 
wijze, die alle perken te buiten gaat, zoo is mijn beleefd ver
zoek aan heeren sectiehoofden, zoowel hier te lande als in 
Indië, om steeds nauwkeurig de zendingen na te gaan, waar
voor ik deze functionarissen bij voorbaat dank zeg. Met uw 
medewerking zal het niet moeilijk zijn de schuldigen op te 
sporen en van de zijde van de afdeeling verkoop zal alles in 
het werk worden gesteld hierin mede te werken, en mocht het 
zijn, dat het wettig en overtuigend bewijs geleverd kan 
worden, dan zal zoo mogelijk tot strafvervolging worden 
overgegaan. 

De directeur. 
Verzoek. 

De heer Paraira, Sarphatistraat 143, Amsterdam, C, admi
nistrateur van de afdeeling verkoop, verzoekt om toezending 
van boekjes met zegels van betere kwaliteit en boekjes met 
zegels van Nederland en Koloniën. 

Nieuwe leden. 
43. N. S. Hartog, Kleverlaan 93, Bloemendaal. 
57. Eelco M. Vis, Looscheweg 168, Apeldoorn. (Oud-lid). 

721. mevr. W. van den Bussche-Borel, Ambonganweg 52, 
Soerabaja (Java). 

722. M. C. Reede, luit. art., Tanahabang hoek Laan Trivelli, 
Batavia, C. 

723. O. Arntz, Nieuw Merdika, Bandoeng (Java). 
724. A. P. de Meijer, adm. Goenoeng Majang, Djember (Java). 

Aanmeldingen. 
J. J. Antonietti, gep. O.-I. ambtenaar. Goudsbloemlaan 49, 

Den Haag. 
A. van der Kar, accountant. Roemer Visscherstraat 8, Am

sterdam, W. 
Adreswijzigingen. 

801. B. C. Akkerinan, Soestdijkerstraatweg 221 Zuid, Bilt-
hoven. 

984. I. van Nooijen, Roodborstlaan 26, Den Haag. 
613. € . Weijer, Stoomv. Mij. „Nederland", Soerabaja (Java). 
607. dr. W. Weigand, Koninginneweg 8, Buitenzorg (Java). 
89. P. J. Bueno de Mesquita, Avenue Louis Bertrand 64, 

Bruxellos. 
385. jhr. A. B. Goldman, Van Hoornbeekstraat 59, Den Haag. 
303. mr. W.-J. M. Plate, Spoorweglaan 4, Batavia, C. (Java). 

J . K. R [ E T D I J K . — POSTZEGELVEILINGEN. 

503. J. E. Heenk, Schouwbroekerstraat 1, Heemstede. 
685. L. F. J. W. Godin, Irisstraat 62, Den Haag. 
909. ir. J. P. Wijs, Berglaan 134, Hillegersberg. 
866. mr. W. Birnie, Gadangstraat 6, Soerabaja (Java). 
425. D. J. Beer, agent N. I. Esc , Magelang (Java). 
490. M. A. Reuter, Malang (Java). 
363. A. G. Costerman Boodt, Staalstraat, Ngagel, Soei ibaji 

(Java). 
332. P. R. T. Deel, Djocjaweg 28, Batavia, C. 
764. F. F. Venema, Schoolweg 7, Bandoeng (Java). 
535. mevr. H. Jochems, Ondomohonweg 58, Soerabaja (,' va) 
364. A. Ch. Oberg, Reinkensstraat 27, Den Haag. 
395. M. F. J. Cool, Hullensteinscheweg 4, Arnhem.*) 
243. Th. Muijs, Rapenburg 29, Amsterdam, C. 

Afgevoerd. 
914. E. Fischer. 

Overleden. 
257. Th. van Haelen. 
100. dr. W. Th. M. Weebers. 

*) Komt in de cartotheek voor als Kool. Adm. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maa idag 
30 Juli 1934, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van 
de „Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig zijn 39 leden, als de voorzitter, de heer Cr me 
rus. de vergadering opent. Hij wijdt, terwijl alle aanwe/'geii 
zich van hun zetels verheffen, eenige woorden van ee'bied 
aan de nagedachtenis van Z. K. H. Prins Hendrik der N dei-
landen. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd c di 
heer Respaud als lid aangenomen. Waar er wegens de ze nei-
stilte geen officieele stukken zijn te behandelen, wordt ver-
gegaan tot de verloting. Hiervoor zijn in dank fraaie z j:els 
ontvangen van de heeren Boks, Francq, Jordens, Mai ons, 
Van Rijswijk (Den Haag), Schuermans, Smit en Walra ons 
Na rondvraag wordt de vergadering reeds vroegtijdig looi 
den voorzitter gesloten. J. C. G. v. ■■ E 

Nieuw lid. 
84. (). M. E. Respaud, Rue de Belzunce 26, Paris (Xe\ 

Adreswijzigingen. 
35. P. J. Bueno de Mesquita, thans Avenue Louis Bert and 

64, Bruxelles. 
202. W. P. del Campo Hartman, thans Koeteistraat 14, Soe

rabaja. 
124. H. C. Coireljé, thans Stationsplein 20, Utrecht. (IV; 
384. E. J. C. van Hootegem, thans Nieuwe Ginnekenstiaat 

11a, Breda. (I) . 
318. M. F. Plankeel, thans Kardinaal van Rossumplei'i 9, 

'sHertogenbosch. (III). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 27 Augustus 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. KASTEIN, Koninginneweg 200, Amsterdam, Z, 

Adresverandering. 
O. M. Vellinga, Cornells van der Lindenstraat 11, Amster

dam, Z. 
Candidaatlid. 

W. H. Heinecken, adm. Tabaksonderneming Kertosorie, Djem
ber (Java). (Voorgesteld door F. F. Manuhutu). 

Vergadering. 
In de maand Augustus wordt geen vergadering gehouden. 

De eerste bijeenkomst heeft plaats op Zaterdag 29 Septem
ber 1934). 
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ZUMSTEIN'S EUROPAKATALOG 1 9 3 5 r = = T ~ | 
Postrekening Den Haag 110750. ■ 

8 ^ Verschijnt begin September. ZUMSTEIN & Cie, BERJM/SCHWEIZ. (473)| 

Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: H. VAN RIEZEN, Westerkade 32bis, Utrecht. 

In memoriam 
DERK THOLEN, 

t 12 Juli 1934. 

Bij de begrafenisplechtigheid van den heer D. Tholen op 
de t.veede algemeene begraafplaats te Utrecht op 17 Juli j.1. 
was 'Ie U. Ph. V. officieel vertegenwoordigd door een depu
tatie bestaande uit den voorzitter W. G. de Bas, den penning
mee1 er H. F. J. Kaub en het sectiehoofd C. Deenik. De voor
zittti sprak namens de Vereeniging een woord van afscheid. 
Hij nerinnerde daarbij aan de omstandigheid, hoe de Vereeni
ging dit jaar ten tweeden male een harer veteranen ten grave 
leidde en hoe de heer Tholen — bezig met zijn dagelijksche 
liefhv^bberü: zijn postzegels — plotseling uit dit leven was 
weg »nomen. Als philatelist was hij in het harnas gestorven! 
Op 'en dag van zijn verscheiden kreeg zijn gemachtigde 
eind. lijk beschikking over een zegel, waar hij jaren lang ver
langend naar had uitgezien. De voorzitter sprak aan de baar 
van den overledene de verzekering uit, dat de U. Ph. V. 
l■ouv̂  i. om zijn heengaan en zijn nagedachtenis in eere zal 
hou(' n. 

Iniemat. Vereen. „Philatelica", te 'sGravenhage. 
Secrot.: J. N. H. VAN REST, Copernicusstraat 89, Den Haag. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 25 Juli 
1934, in het ZuidHollandsch Koffiehuis, Groenmarkt, 
i)en Haag. 

Aiiriwezig 56 leden en 1 inti'oducé. De voorzitter, de heer 
C. J. Reijerse, verzoekt de aanwezigen op te staan en te her
denken ons plotseling overleden lid, den heer J. H. van Dijk, 
die eon ijverig lid onzer Vereeniging was, ons meerdere leden 
aanbiacht en ook door oprichting der beurs toonde een goed 
philatelist te zijn. 

Met kennisgeving van verhindering zijn afwezig de beeren 
Sierig', Van der Veen en Van der Willigen. Zegels voor de 
verloting zijn geschonken door de beeren Melsert en Ver
hoeff; falsificaten door mevrouw Voss. Ter rondgang zijn 
aanwezig de tijdschriften der bibliotheek en een boekje met 
onze jubileumzegels, uitgereikt aan de deelnemers van het 
Philatelistencongres te Stockholm. De notulen der voorgaande 
vergadering worden goedgekeurd. De ledenverkiezing levert 
48 stemmen voor en 6 blanco. Bij de maandelijksche verloting 
krijgt ondergeteekende den len prijs. De veiling, waarbij in
teressante kavels zijn, heeft een gewoon verloop. 

Na de rondvraag dankt de voorzitter voor de belangstel
ling en sluit de vergadering. J. N. H. v. R. 

Nieuwe leden. 
368. P. C. Kloosterboer, De Sillesstraat 84, Den Haag. 
570. H. E. van der Heide, Prins Hendriklaan 14, Oegstgeest. 
541. N. B. Doorschot, Tak van Poortvlietstraat 18, Den Haag. 
Lidmaatschap van overleden lid J. H. van Dijk overgeschreven 

op diens zoon (zelfde naam en adres). 
Candidaatleden. 

K Babajeff, Jac. Mosselstraat 97, Den Haag. (Voorgesteld 
door G. Dalen Gilhuijs). 

"!■• R. Rodenburg, Mr. P. J. Troelstraweg 4, Leeuwarden. 
(Voorgesteld door C. van der Willigen). 

Swart, Noordersingel 44, Leeuwarden. (Voorgesteld door C. 
van der Willigen). 

jhr. A. B. Goldman, Van Hoornbeekstraat 59, Den Haag. (Lid 
Ned. Ver.). (Eigen aangifte). 

Van de afdeeling Dordrecht. 
W. F. Bouman, Borneostraat 12 rd., Dordrecht. 
L. C. Strous, Adr. van Bleijenburgstraat 7 rd., Dordrecht. 

(Oudlid). 
Adresveranderingen. 

31. L. Thiescheffer, Eendrachtstraat 25, Zwolle. 
252. J. J. M. de Bont, Palembang (Java). 

97. J. H. Uhl, majoor inf.. Magelang (Java). 
617. B. J. de Heer, Stationsweg 1, Rotterdam. 
499. K. F. E. Karthaus, Parallelweg 25, Semarang. 
580. G. B. Balkestein, Kaidenkerkerweg 16, Venlo. 
145. J. L. Smit, Van Arembergelaan 57, Voorburg (Z.H.). 
268. J. van Meel, Dordtschestraat 3, Scheveningen. 

36. H. B. Blommers, Staverdenstraat 109, Den Haag. 

Bedankt. 
578. H. M. Stap, Den Haag. 

Mededeeling. 
Let s.v.p. goed op datum vergadering in Den Haag, op 

22 Augustus, den vierden Woensdag. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7M uur, ledenvergadering te 8 uur, 
op Woensdag 22 Augustus 1934 (steeds den 4en Woensdag 
der maand), in het ZuidHollandsch Koffiehuis, Groenmarkt, 
Den Haag. 

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

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

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

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

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

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

Bedankt met 1 September 1934. 
48. P. Gordon, Rotterdam. 
82. W. C. Maas, Oosterbeek. 

Vergadering. 
In Augustus wordt geen vergadering gehouden. 

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

Adreswijzigingen. 
223. G. J. Vos, thans Botaniestraat 26, Delft. 
127. G. P. Mulder, thans Cremerlaan 2, Santpooi't. 

Mededeelingen. 
Bedankt als lid (thans postzegelhandelaar) Ch. Fischman, 

te Haarlem, die wenscht toe te treden als donateur (lid 104). 

J . K. R I E T D I J K . ZICHTZENDINGEN. 
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Voor de bibliotheek ontvangen vcerken: „De vraagbaak der 
Philatelie" (uitgave van „De Philatelist"); „De kunst van 
verzamelen in crisistijd", brochuree door P. Vos; „Willem van 
Oranje", door mr. J. H. van Peursem. 

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

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 Augustus 1934, des avonds te 

8.15 uur, in restaurant „Suisse", Groningen. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: H. MEIJER, Kanaalweg 108, Den Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Donderdag 
12 Juli 1934, in de zaal van den heer Van Weelde, te 
Den Helder. 

Om half negen opent de voorzitter deze vergadering, welke 
buiten de vastgestelde data om gehouden moest worden, daar 
de secretaris door overplaatsing genoodzaakt was te bedan
ken. Alvorens tot verkiezing van de nieuwe functionarissen 
over te gaan, worden de notulen der vorige vergadering voor
gelezen en onveranderd goedgekeurd. De verzekeringskwestie 
is nog steeds niet van de baan en wordt besloten — om alle 
moeilijkheden te vermijden — deze te annuleeren en bij een 
andere maatschappij te plaatsen. De driecteur van het post
kantoor alhier kan niet beslissen over verandering in de open
stelling van het philatelistenloket en zullen wij ons dus tot 
het hoofdbestuur der P.T.T. moeten wenden, om den datum 
op Zaterdag gesteld te krijgen, inplaats van tot nu toe op 
Woensdag, wat voor velen lastig is. 

Hierna volgt de vei-kiezing van een nieuwen secretaris en 
van een nieuw sectiehoofd. De beeren Meijer en De Snaijer 
stellen zich voor deze functies candidaat en worden gekozen. 
De heer De Klerk krijgt van de vergadering vrij mandaat 
voor de Bondsvergadering en zal zich zoo noodig over eenige 
kwesties nog met het vereenigingsbestuur verstaan. 

De voorzitter richt zich dan tot den heer Polling. Nu deze 
ons gaat verlaten, zullen wij gaan ondervinden, wat hij voor 
de Vereeniging is geweest in de ruim 10 jaren, welke hij onze 
secretaris was. Zijn werkzaamheid te dien opzichte is boven 
allen lof verheven, maar bovenal door zijn bereidvaardigheid 
om allen, die dit behoefden, voor te lichten in de geheimen 
der Philatelie, is hij de populaire man geworden. Zeer ware 
het te wenschen, dat alle leden zoo trouw de vergaderingen 
bezochten als hij. Namens de Vereeniging dankt de voorzitter 
den heer Polling voor alles, dat wij heeft tot stand gebracht; 
hij overhandigt hem als blijk van waardeer ing een waardevol 
zegel, het eenige dat in de verzameling Nederland van den 
heer Polling ontbreekt. 

Een weinig onder den indruk, dankt de scheidende secre
taris voor het fraaie cadeau en de hartelijke woorden van den 
voorzitter. Hij geeft de verzekering, dat hij altijd met ge
noegen aan het verrichte werk zal terugdenken en dat hij lid 
zal blijven van de Vereeniging „Helder". 

Nadat de heer Klerk de vergadering heeft herinnerd aan 
mevrouw Polling, in wier wonnig men altijd vriendelijk werd 
onvtangen en die zooveel uren haar echtgenoot moest afstaan, 
omdat hij er weer met de rondzending op uit moest, sluit de 
voorzitter het officieele gedeelte. H. M. 

Aangenomen als lid. 
A. Lensvelt, Hoofdgracht 65, Den Helder. 

Adresveranderingen. 
J. A. Decider, Wilhelminalaan 41, Batavia, C. 
H. Meerbeek, Departement van Marine, Batavia. 

Vergadering. 
In de maand Augustus wordt geen vergadering gehouden. 

De eerstvolgende vergadering heeft plaats op Vrijdag 21 
September 1934. 

J . K. R I E T D I J K . — POSTZEGEL VEILINGEN. 

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

Candidaat-lid. 
34. A. van Hees, Markt 42, Helmond. 

Adreswijziging. 
23. Eric Smith, Via Casserinetta 9a, P.O.B. 661, Lugano 

Bedankt als donateur. 
7. John. L. Benjamins, Beethovenstraat 97, Amsterdaii , Z 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 3 September 1934, des 

avonds te 8 uur, ten huize van den heer Merkx, Na-.saa-
straat 13, Helmond. 

Ledenvergadering op Maandag 10 September 1934, des 
avonds te 8 uur, in café-restaurant „De Beurs", Helmond 

Ligue Internationale Aérophilatélique. 
Secr. Ned. Afdeeling: Paulus Buijsstraat 44, 's-Gravenliage 

Bulletin. 
Wij verzonden op 15 Augustus 1.1. aan al onze leden een 

vertrouwelijk bulletin. Zij, die dit onverhoopt nog niet ii )ch-
ten ontvangen hebben, gelieven het aan te vragen aan het 
secretariaat. 

Verbetering. 
In plaats van het medegedeelde in ons maandbericht van 

Juli, moet er gelezen worden: „Inschrijving is geopend oor 
de stukken der luchtvaartmeeting Antwerpen. Deze stu ken 
zijn gefrankeerd met de nieuwe Tentoonstelling Brussel '35-
zegels en dragen het speciale stempel „Anvers-Aérc ort, 
Meeting Aérien l-7-'34". Verkrijgbaar bij den inkoopd nst 

Nieuw lid. 
P. Blom, Bussum. 

Lot ,,PHILEPARTOUT'' 
ligt thans voor verzending gereed en om\at circa 2000 alle 
verschillende zegels, hetzij enkele meer of minder. Met deze 
interessante collectie zegels kunnen wij nog slechts 70 ver
zamelaars of wederverkoopers van dienst zijn; 30 van d( 100 
vervaardigde lots zijn reeds geplaatst, in hoofdzaak aan 
cliënten, die vroeger onze lots „Special", enz., kochten. Zegt 
dit U niets? 

Prijs van dit lot ƒ 15,—, franco aangeteekend. 
Elk lot bevat een mooie collectie zegels, niet te vergelijken 

met eenige andere samenstelling; daarbuiten prachtk< n'̂ en 
op zeldzame zegels. Van Nederland in elk lot b.v. Olymp-ade 
Roode Kruis, Rembrandt, Vreemdelingenverkeer, Goud.sche 
Glazen, Weldadigheid 1928, 1929, in complete series en prima 
conditie! Het behoeft geen betoog, dat dit lot voor iemand, 
die nog betrekkelijk weinig zegels bezit, een zeldzame gelegen-
bied is; U hebt dan meteen ook betere zegels. 

In vele lots mooie vliegbrieven van de Pelikaan-vlucht. 
Alleen wederverkoopers 10 % korting. Deze plakken het 

lot „Philepartout" in volgorde in boekjes, en er kan bij lage 
prijzen meer dan ƒ 15,— aan verdiend worden. 

Wij leveren ook: 
1000 alle verschillende voor ƒ 1,25 
2000 alle verschillende voor ƒ 4,— 
3000 alle verschillende voor ƒ 10,-;-

Doch alle waar naar zijn geld. Dit zijn de bekende uit 
Berlijn of Weenen geïmporteerde pakketten. 

Toezending van zegels na ontvangst van het bedrag. Alleen 
„Philepartout" franco; de pakketten porto extra. Giro 118-330. 

Postzegelhandel „THE GLOBE", 
Hoogendijk 142, ZAANDAM. (^i») 

Bestellingen uit Indië voor lot „Philepartout" zende men 
aan onzen vertegenwoordiger W. F. de Nieuwe, SocieteitS' 
weg 17, Malang. — Toezending rcehtstreeks van dit adres. 
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Totaal over 1875 en 1876: 198.200 zegels = 4955 vellen. 
Volgens mr. R. Pearce is de optelling foutief en moet dit 

zijn 372.480, doch ik kan mij hiermede niet vereenigen, daar 
de optelling volgens officieele cijfers correct is. 

Ook hier kunnen wij gerust aannemen, dat de Stamp Com
miŝ ion eveneens slechts met halve vellen werkte, daar het 
aantal alweer oneven is, dus niet in tweeën te deelen is, zoo
dat wij nu weer krijgen: 

4955 vellen van do 6 d. = 1955 têtebèches. 
Volgens de officieele cijfers werden door de Stamp Com

misbion in 1877, het eerste jaar onder Britsch bewind, de 
volgende hoeveelheden afgeleverd met opdruk V. R. TRANS
VAAL: 

1877. 7 Juli: 16.086 zegels van 6 d. 
31 Aug.: 26.880 zegels van 6 d. bl. op rose. 
27 Nov.: 17.920 zegels van 6 d. bl. op groen. 
(Alleen Romeinsche V. R.). 

Totaal 1522 vellen. Alzoo komen wij weer tot 1522 tête
bèches. 

Van de niet officieele overgebleven zegels van de Republiek 
weid een aantal 1/ zegels overdrukt. 

Oischoon de cijfers van 1878 niet officieel bijgehouden 
werden, kan men toch eenige gegevens nog bij elkaar garen, 
en wel: 

Door de Stamp Commission werden geleverd: 
1878. 24 Jan.: 14.800 zegels van 6 d. 

(Alle bl. op groen). 
20 Mrt.: 20.000 zegels van 6 d. bl. op blauw. 
13 Mei: 34.720 zegels van 6 d. bl. op blauw. 
(Romeinsche en cursieve V. R.). 

Totaal 69.520 zegels = 1738 vellen. 
Bovendien werden ongeveer 12.000 stuks van de 1 s. ge

leverd, dus 300 vellen, gevende voor dit jaar: 
1738 vellen van 6 d. = 1738 têtebèches. 
300 vellen van 1 s. = 300 têtebèches. 

Hierna werden nieuwe zegels vanuit Londen aangevoerd 
met de beeltenis van koningin Victoria, zoodat van de oude 
platen geen verder gebruik werd gemaakt. 

Op 11 Augustus 1881 werd de postdienst door de tweede 
Republiek overgenomen. Bij de conventie van 1881 was voorts 
overeengekomen dat „alle ongebruikte post en fiskaalzegels, 
uitgegeven door het Britsche gouvernement gedurende de 
annexatie, van waarde zullen blijven en door het nieuwe 
gouvernement tegen de daarop vermelde waarden zullen uit
gegeven worden". 

Nadat de voorraad langzamerhand uitverkocht was, besloot 
de Z. A. R. eenige waarden te laten drukken en gebruikte 
hiervoor de oude platen. Allereerst de 3 d. zwart op rose op 
20 Februari 1883, de 1 d. zwart op wit op 5 April 1883, 
op 5 Mei 1883 de 3 d. vermiljoen op wit papier en eindelijk 
op 3 Augustus 1883 de 1 s. groen op wit, waarvan gedrukt 
werden 48.240 stuks. Dit werk werd onder handen genomen 
door T. F. Celliers, een drukker van beroep en uitgever van 
net dagblad „De Volkstem" te Pretoria. 

De druk geschiedde in vellen van 80 zegels, zoodat van het 
aantal de helft kan gerekend worden als têtebèches be
vattende. 

Van dit aantal werd later, 25 Augustus 1883, het restant, 
zijnde 9840 stuks = 221 vellen, met „Halve penny" overdrukt. 
Deze overdruk geschiedde in vellen van 80 stuks. De vellen 
werden in tweeën gevouwen; eerst werd het eerste gedeelte 
van het vel en daarna het tweede onderste boven bedrukt 
met de woorden „HALVE PENNY", van boven naar beneden, 
en van beneden naar boven lezende. 

Alzoo bleven van de onoverdrukte 38.400 stuks = 960 dub
bele vellen over, zoodat deze, gehalveerd, 480 têtebèches 
bevatten. Onder de zegels, voorzien van een opdruk, zijnde 
221 vellen, gehalveerd, waren slechts 110 têtebèches. 

Ofschoon het onmogelijk is, gezien de moeilijkheden ont
staan door den oorlog in 1900, alle cijfers nauwkeurig te 
controleeren, en zeer zeker eenige getallen weggevallen zijn, 
meen ik toch dat ongeveer de volgende cijfers als eenigszins 
betrouwbare basis voor de bestaande of bestaan hebbende 
têtebèches kunnen dienen. Men vergete niet, dat vele enkele 
zegels, opgegeven als kopstaand, waarschijnlijk behooren tot 
de têtebèches, doch door nietphilatelisten als gewone zegels 
beschouwd en gebruikt werden, zoodat van de opgegeven 
cijfers er nog heel veel afgetrokken kunnen worden. 

1870. 

1870. 

1871. 

1872. 

1873. 
1874. 
1875. 
1876. 
1877. 
1878 

Vellen van 
Geleverd door Viljoen 

4 April 
26 April 
10 Mei 

Geleverd door Borrius 
4 Juli 

25 Juli 
2 December 
5 Januari 

29 Maart 
27 Augustus 
19 December 
25 December 

Geleverd door Borrius 
Geleverd door Borrius 
Geleverd dooi de Z. C. ) 
Geleverd door de Z. C. ) 
Z. C. onder Br. bewind 
Z. C. onder Br. bewind 

6 d. 

312 

120 

305 
217 
100 
110 
324 
343 
210 

1609 
1294 
772 

4955 
1522 
1738 

1 s. 

214 

101 

101 

202 
500 

■? 

?30() 

têteh 

312 

120 

432 

305 
217 
100 
110 
324 
343 
210 

1609 
1294 
772 

4955 
1522 
1738 

èches. 

214 

214 

101 

101 

202 
500 

?300 

10281 ?800 
1883. Z. A. R. onoverdr. dubb. vellen 960 480 

Z. A. R. overdr. dubb. vellen 221 110 
Totaal der 6 d.: 432 + 1609 f 10281 = 12322 têtebèches. 
Totaal der 1 s.: 214 + 202 + 800 = 1216 têtebèches. 
Totaal Z. A. R.: 480 + 110 = 590 têtebèches. 

Het totaal aantal têtebèches van de 6 d. waai'de komt mij 
als zeer groot voor, en gezien de werkelijke hoeveelheden, die 
in al die jaren (van 1870 tot heden, dus m een tijdsverloop van 
circa 65 jaren) te voorschijn zijn gekomen, komt het mij voor, 
dat mijn cijfers veel te hoog zijn geschat. De eenige oplossing 
die ik hiervoor geven kan is, dat ik bij mijn berekening alle 
drukken heb berekend op 40 zegels per vel. Indien dit niet 
juist is, en men rekenen moet op vellen van 80 zegels, dan is 
natuuilijk de verhouding 50 %■ minder, dus 6181 stuks. In aan
merking genomen de vele zegels die als kopstaande opdrukken 
genoteerd staan en waarvan men vast kan aannemen dat zij 
behooren tot de vroegere têtebèches, kan dit cijfer aanmerke
lijk verminderd worden. 

De zegels zonder opdrukken en die van den buurman of 
nevenstaande zegels zijn afgeknipt, kan men natuurlijk niet 
berekenen, dus ook daaronder moet een groot percentage 
schuilen. 

Zooals men uit het bovenstaande ziet, is wederom hiermede 
een niet gemakkelijk punt aangeroerd, alweer iets waarvoor 
de geschiedenis der Transvaalzegels allerlei moeilijkheden op
levert, en dat niet gemakkelijk, misschien wel nooit, op te 
lossen zal zijn. 
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DE POOLSCHE PORTO-PROVISORISCHE 
UITGIFTEN VAN 1919 

(AANVULLINGEN EN CORRECTIES BIJ HET GELIJK
NAMIGE ARTIKEL OP BLZ. 58 VAN DEZEN JAARGANG) 

door ERWIN KÖNIG. 
Toen mijn artikel was verschenen, verwachtte ik wel eenige 

nieuwe meldingen; dat echter het aantal aanvullingen grooter 
zou kunnen worden dan het artikel zelf, dat had ik nooit 
gedacht. En toch is het zoo geworden. Dank zij den heer 
L. H. Weimar te Warschau ^) ben ik in staat een groot aantal 
nieuwe meldingen te doen. De heer Weimar deelde mij mede, 
dat er wel 78 plaatsen zijn geweest, die in 1919 zulke provi-
sorién hebben uitgegeven. Ik was niet weinig verbaasd en 
geloofde het feitelijk maar half. Ik schreef den heer Weimar 
daarop een brief, dien hij spoedig beantwoordde. Hij verwees 
mij toen naar een artikel van luit.-kolonel R. N. W. Larking 
in Gibbons' Stamp Monthly (1932, nrs. 4, 5, 6). Ik bestelde 
dat onmiddellijk en toen het goed en wel op mijn schrijftafel 
lag, zag ik, dat de heer Larking niet minder dan 74 plaatsen 
heeft beschreven-). Volgens den heer Weimar zijn er nu nog 
plm. 10 ongecatalogiseerde uitgiften (welke?). Er worden 
nog steeds nieuwe ontdekt, schrijft genoemde heer. 

Een bezwaar van het artikel van luit.-kolonel Larking is, 
dat hij niet noemt op welke zegels (of tenminste serie) de 
opdrukken voorkomen. De geachte lezer zal dus genoegen 
moeten nemen met het opsommen der opdruktypen. Ik ben dus 
zoo vrij om het artikel van den heer Larking te vertalen. 

Albigowa. 
Violette rubberstempel Porto, 14J4X4 mm. (P en t A'A mm.). 

Andrychow. 
„PORTO" 17MX3M mm. Violette en zwarte rubberstempel. 

Balice. 
P in een driehoek. Violette rubberstempel. Er bestaan 

2 typen: 
1. opstaande zijden raken den basis wel; 
2. opstaande zijden raken den basis niet. 

Baligrod. 
Porto, 15x3-4 mm. Violette en zwarte rubberstempel. De 

letters staan zeer onregelmatig. 
Belz. 

Ie uitgifte. — PORTO 20x4:'/, mm. Zwarte rubberstempel, 
2e uitgifte. — PORTO 22x5 mm. Zwarte rubberstempel. 

Biecz. 
AP in schrijfletters; zwarte metaalstempel. 

Bochnia. 
PORTO, 15Mx3>i mm.; de eerste O is van onderen ge

broken, terwijl de T hooger staat dan de andere letters. 
Violette rubberstempel. 

Borowa kolo Mielca. 
T, 10'A mm. in een cirkel met diameter 16A mm.; zwarte 

rubberstempel. 
Boryslaw. 

In een rechthoek van 27x13 mm. het woord PORTO 
21x1% mm. Zwarte rubberstempel (violet speciaal voor ver
zamelaars, dus maakwerk). 

Brzezany. 
PORTO in een rechthoek met afgeronde hoeken (30x10 

mm.); zwarte rubberstempel. 

' ) L. H. Weimar is een bekend Polen-verzamelaar, wiens 
verzameling op de tentoonstelling van de Philatelistenclub 
„Rotterdam" werd bekroond. 

-) Michel 1934 noemt dit artikel. MiJn laatste Michel draagt 
echter het jaartal 1932. Zoodoende was mij dit artikel on
bekend. De eerste opzet van mijn vorig artikel dateert trou
wens ook reeds uit 1932. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Brzeznica. 
Porto, 18x2}^ mm.; letters met grootere tusschenruimten 

Violette rubberstempel. 
Brzostek. 

PORTO, 1634x6 mm.; zwarte rubberstempel. 
Cisna. 

DO PLATA, met kruis eronder. Karmijn of zwarte rubber
stempel. (Afb. 1). 

Dabrowa Gornicza. 
PORTO, 19x4 mm. Horizontale zwarte metaalstempel. 

Dubiecko. 
T 11 mm. hoog en 1234 mm. breed. Zwarte „houten' 

stempel. 
Felsztyn Gal. 

PORTO 24X5J4 mm.; zwarte rubberstempel. 
Grudziask. 

DOPLATA in een rechthoek van 20x6 mm.; zwarte rubber
stempel. 

Jaroslaw. 
Porto 20x6 mm. „P" 8 mm., „t" 7 mm.; zwarte ruboer-

stempel. 
Jasienica kolo Brzozowa. 

Ie uitgifte. — Adelaar met kroon, 1934 mm. hoog, 15 urn 
breed. Violette rubberstempel. 

2e uitgifte. — PORTO, 18x334 mm.; violette rubberstem
pel. De T staat lager dan de overige letters. 

3e uitgifte. — T in een cirkel (17 mm. diameter); zw irte 
rubberstempel. 

Jaslo. 
Ie uitgifte. — PORTO, 14x4 mm.; violette rubberster pel 
2e uitgifte. — PORTO, 16x334 mm.; zwarte metaalsteri,pel. 

Jawornik Polski. 
Porto, 25x7-9 mm.; zwarte metaalstempel. 

Kalwarja Zebrzydowska. 
Zaplacono, groote zwarte rubberstempel (42x5 mm.). 

Kalusz. 
Porto, 19x5 mm. (P en t 7 mm.); zwarte rubbersten iel 

Kolbuszowa. 
PORTO, 2234x7 mm.; zwarte rubberstempel. 

Konski. 
Porto, 21x634 mm. („P" 9 mm.). Houten stempel; grijs

blauw. 
Krynica. 

PORTO. Groote houten stempel met blokletters (72x16 
mm.). Blauwzwart. (Kan natuurlijk slechts gedeeltelijk op 
één postzegel voorkomen!). 

Krzeszowice. 
PORTO, 19x4 mm.; blauwe rubberstempel. Alle letters 

staan onregelmatig. 
Lezajsk. 

PORTO, 1734X4-434 mm.; zwarte rubberstempel. Onregel
matige letterstand (de eerste O hoog, de laatste gebroken!). 

Lisko. 
PORTO, 27x534 mm.; rubberstempel, zwart en violet. 

Lubawa. 
Porto, zwarte houten stempel in twee afmetingen: 
a. 37x9 mm.; b. 34X9 mm. 

Lupkow. 
PORTO, 18x334 mm.; metaalstempel, zwart. 

m RTO 
Afb. 1. Afb. 2. 
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Makow Maloposki. 
D, MAKOW, MpL, in drie regels; violette rubberstempel. 

Mosty Wielkie. 
PORTO, 27x534 mm.; zwarte rubberstempel. 

Nisko. 
Ie uitgifte. — PTO: in blokletters, 26x12 mm.; zwarte 

rubberstempel. 
2e uitgifte. — PTO. in blokletters, 30x13 mm.; zwarte en 

violette rubberstempel. 
3e uitgifte. — P.TO in blokletters, 26x1213 mm.; zwarte 

rubberstempel. (Afb. 2). 
Nowy Sacz. 

Porto, 14x3>4 mm. („P" en „t" 4K mm.). Violette rubber
stempel. 

Ozarow Radomski. 
DdDlata, M f , Ozarow, in drie regels in een rechthoek 

van ".7x28 mm.; zwarte rubberstempel. 
Podkamien kolo Brodow. 

PORTO, 25x55'/, mm.; zwarte rubberstempeL 
Podwoloczyska. 

T, 18 >2 mm. hoog, 12)^ mm. breed; zwarte „houten" 
stenipel. 

Przeworsk. 
OPLACIC, 54xl2>j mm.; groote houten stempel, zwart. 

(Zie opmerking bij Krynica). 
Radlow. 

PORTO, IG'AXS'A mm.; violette rubberstempel. 
Radymno. 

Ie uitgifte. — Porto, 15x2>23M mm.; zwarte rubber
stempel. De tweede „o" is aanmerkelijk dikker. 

2e uitgifte. — Porto, 914X2 mm. (P en t 3 mm.); zwarte 
metaalstempel. 

Radziechow. 
DOPLATA, 24'Axïi'A mm.; zwarte metaalstempel. 

Rzeszow. 
Ie uitgifte. — PORTO, 17x4 mm.; karmijn en violette 

rubbjrstempel. 
2e uitgifte. — = Doplata, = Rzeszow of doplata Rzeszow 

m fvee regels. Metaalstempel, zwart. 
Sambor (zie pag. 59). 

ie uitgifte. — POKTO, WAX^y, mm.; zwarte rubber
stempel. De R van PORTO is precies een K. 

2e uitgifte. — WYDAC, 36x9 mm.; zwarte metaalstempel. 
Sanok. 

PORTO, in dunne blokletters, 3134x12 mm.; zwarte „hou
ten" stempel. 

Skalat. 
Ie uitgifte. — Adelaar met kroon, 1934 mm. hoog, 15 mm. 

breed, rubberstempel, karmijn. 
2e uitgifte. — Doplata. 28x46 mm. (lengte met inbegrip 

van den punt); groen en karmijn rubberstempel. 
Skawina. 

PORTO, in breede blokletters, 32x9 mm.; zwarte rubber
stempel. 

Stanislawow. 
PORTO, 22x5 mm. Rubberstempel. Lichtviolet. Lijkt op 

de eerste uitgifte van Lemberg (zie pag. 59). 
Stryj. 

Ie uitgifte. — Poro, 2434x3 mm. („P" en „t" 334 mm.). 
Gespatiëerde letters; houten stempel, zwart. 

2e uitgifte. — PORTO, 65x1334 mm., houten stempel, 
zwart. (Zie opmerking Krynica). 

DOPLATA 
ITUSTANOWICE 

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

Truskawiec. 
PORTO, 17x6 mm.; rubberstempel, zwart en karmijn. 

Tustanowice (Wolanka). 
Ie uitgifte. — PORTO, 24x6 mm.; houten stempel, zwart. 
2e uitgifte. — porto, 18x46 mm.; rubberstempel, zwart. 
3e uitgifte. — DOPLATA, horizontale lijn, Tustanowice, in 

een rechthoek van 39x15 mm.; zwarte rubberstempel. (Afb. 3). 
Trzebinia. 

Ie uitgifte. — Porto, 11x3 mm. (P en t 434 mm.); rubber
stempel: zwart, violet, rood. 

2e uitgifte. — PORTO, TRZEBINIA 2, in twee regels in 
een rechthoek van 34x21 mm., van onderen en rechts twee 
lijnen, links is de lijn gebroken. Zwarte houten stempel. 

Trzyniec. 
PORTO, 2034X4345 mm., zwarte rubberstempel. R en T 

zijn breeder dan de overige letters. 
Ulanow. 

Ie uitgifte. — PORTO, 26X7 mm. in een rechthoek van 
35x15 mm., houten stempel, zwart. 

2e uitgifte. — T, 18 mm. hoog, 4 mm. breed, met een 
16 mm. lange lijn eronder; houten stempel, zwart en violet. 

Wola Zarczycka. 
Portowa, 23x2344 mm., violette rubberstempel. 

Zamarstynow. 
Porto, 22x534 mm. (P en t 8 mm.), zwarte metaalstempel. 

Zolynia. 
PORTO, 1734X5 mm., blauwe rubberstempel. 

Zolkiew. 
■ PORTO, 1834X43^ mm., violette rubberstempel. 

Zoltance. 
PORTO, 36x8 mm., over twee zegels, zwarte houten 

stempel. 
Zydaczow. 

Ie uitgifte. — T, 20 mm. hoog, 15 mm. breed, zwarte hou
ten stempel. (Afb. 4). 

2e uitgifte. — Porto, met ster boven en onder, samen in 
een vierkant (drie lijnen). Rubberstempel, zwart en violet. 
(Afb. 5). 

3e uitgifte. — Porto, 14x3 mm. (P en t SAi'A mm.). 
Rubberstempel, zwart en violet. 

Hiermee zou ik aan het einde zijn gekomen. Om echter mis
verstand te voorkomen, wil ik nog op het volgende wijzen. De 
artikelen behandelen uitsluitend de portoprovisoriën uit het 
jaar 1919, overdrukken op gewone postzegels uit een tijd, 
dat er van staatswege nog geen portozegels waren (van 
Januari tot October 1919). In latere jaren verschenen ook hier 
en daar portoopdrukken op gewone frankeerzegels. Dit zijn 
m. i. echter „nood"porten en geen „portoprovisoriën". Ook 
zijn niet behandeld de portooverdrukken op Oostenrijksche 
portozegels en frankeerzegels van de plaatsen: Mielec, Mys
lenice, Przemysl, Rozwadow, Swiatniki Gorne, Tarow, Skalat 
en Krakau. Deze rekent men algemeen tot de „stadpostuit
giften". Ze zijn trouwens reeds van 1918. 

Tot slot enkele correcties van mijn artikel op blz. 58. 
1. Afb. 4 (blz. 59) slaat niet op de 2e, maar op de 4e Krakau 

uitgifte. 
2. Wegens onduidelijkheid worden afb. 4 en 10 (van het 

vorige artikel) nogeens geclicheerd, nu alleen de opdruk, als 
afb. 6 en 7. 

^ 
P O R T O 

Afb. 7. 
3. Bij de 2e Krakauuitgifte bestaat het woord PORTO in 

twee afmetingen: a. 9x2>2 mm., b. 934X3 mm. 
4. KrakauPodgorze heet ook wel Krakau 14. 
Voor ik eindig, wil ik den heer Weimar mijn dank be

tuigen voor de inlichtingen, die hij mij gaf. 
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JACQUES CARTIER. 
Frankrijk maakt zich 

op, thans het feit te 
herdenken, dat de Bre-
tonsche zeevaarder Jac
ques Cartier voor vier 
eeuvsren Canada ont
dekte. Chauvinisme of 
onwetendheid — dit 
laatste is eigenlijk 
moeilijk aan te nemen 
— is oorzaak, dat hier 
de geschiedenis geweld 
wordt aangedaan. De 
ontdekker van Canada 
is Giovanni Gaboto of 
Caboto, waarschijnlijk 
uit het Venetiaansche 
afkomstig, die, op zoek 
naar het beloofde land 

van Catay (China) langs het noordwesten, op 24 Juni 1497 
landde op de kust van New-Foundland. 

Al is Cartier niet de ontdekker van Canada, toch heeft hü 
op zijn drie reizen naar de binnenlanden van Canada dermate 
groote verdiensten als ontdekkingsreiziger, dat een huldiging 
van zijn nagedachtenis alleszins gewettigd is. 

Jacques Cartier of Quartier werd te St. Malo geboren. 
Volgens sommige geschiedschrijvers in 1491, naar het Fransche 
werk „Voyageurs anciens et modernes", dat grootendeels de 
stof leverde voor deze korte levensschets, op 31 December 
1494. Van zijn familie is niets bekend, van zijn jeugd alleen, 
dat hij veel verkeerde met matrozen en visschers en dat hij 
avonturiersbloed in de aderen had. Men neemt aan, dat hij 
een of meer reizen met de Bretonsche visschers maakte naar 
het yischgebied nabij de kust van Labrador en dat aldus de 
lust in hem werd opgewekt, de onbekende binnenlanden aan 
de St. Laurens in te trekken. Niet onmogelijk is, dat hij op 
deze wijze het heet begeerde Catay hoopte te bereiken. 

Zijn plannen legde hij den koning, Frans I, voor, die met 
spijtigheid aanzag, dat Portugeezen en Spanjaarden de buit 
verdeelden, hun door Columbus e. a. in den schoot geworpen. 

Op 20 April 1534 vertrok Cartier van St. Malo met twee 
schepen, om zijn ontdekkingstochten aan te vangen. Op deze 
reis onderzocht hij de St. Laurens Baai en stelde o. a. vast, 
dat New-Foundland een eiland was en geen deel van het 
Amerikaansche vasteland, gelijk tot dusverre was aange
nomen. Hij voer tot dicht aan de monding van de St. Laurens-
rivier en keerde daarna naar St. Malo terug, waar hij op 
5 September 1534 voet aan wal zette. 

Het jaar daarop maakte hij zijn tweeden tocht. Stoutmoedig 
voer hij den machtigen stroom op tot aan de Indiaansche stad 
Hochelaga. Op deze plaats ligt thans de stad Quebec. 

Mont Royal gezien vanaf de St. Laurens. 

J. K. RIETDIJK. — POSTZEGELVEILINGEN. 

Met kleinere bootjes voeren de Franschen verder de rivier 
op, tot zij een eiland bereikten, waarop een tamelijk hooge 
heuvel. Hier ging Cartier aan land en plantte op den heuvel 
den koninklijken standaard met de leliën. Hij gaf den berg 
den naam „Mont Royal", later verbasterd tot Montreal. 

Nevenstaande afbeelding van Montreal is ontleend aan het 
hierboven genoemde boekwerk. 

De gevreesde scheurbuik decimeerde de scheepsbemanning; 
ook Cartier was er bijna aan bezweken. Eerder dan aanvanke
lijk het plan was werd de terugtocht aanvaard en op 16 Juli 
1536 werd het vaderland weder bereikt. 

Cartier werd met eerbewijzen ontvangen en de koning be
noemde hem tot „capitaine general" en „maitre-pilote" van 
Frankrijk. 

Een derde reis werd gemaakt van 23 Mei 1541 tot 21 Oc
tober 1542. Bijna vijf jaren moest Cartier wachten ee^ hij 
dezen tocht kon ondernemen, want Frans I, die wederoia in 
een oorlog verwikkeld was, had daardoor geen tijd om aan 
het vreedzame ontdekkingswerk zijn aandacht te schenken. 
Door gebrek aan de noodige manschappen en den wein gen 
financieelen steun kwam van deze onderneming niet .eel 
terecht. 

Diep teleurgesteld keerde hij naar Frankrijk terug, v aar 
hij in 1537 geheel vergeten stierf. Het is niet bekend, v aar 
zijn stoffelijk overschot rust. 

v. B. 

LANDKAARTZEGELS. 
De opstelling blijkt toch nog niet geheel volledig te iijn 

geweest. In de eerste plaats verschenen onlangs eenige ze„els 
van Ascension, met het wapen van het eiland. Verder zijn 
met vermeld: 

Portugal: Hendrik de Zeevaarder serie, 1894, type f. 
Salvador: 1887-1889, type a. 
Turkije: 1934, 1 pastre met Latijnsche Inschriften. 
Zweden: Postunie serie, 1924, type r. 
Wie vindt verdere aanvullingen? 

VAN PEURSEM, 

TWEE RARITEITEN VAN DE 
BERMUDA-EILANDEN. 

Wie den postzegelcatalogus op dit land raadpleegt, tveft 
daar, met kleinere letters gedrukt, twee ..zegels" aan o^ er-
eenkomstig de afbeelding. Het zijn simpele stukjes pap ei 
voorzien van de gestempelde aanwijzing Hamilton Bermuda 
en het jaartal 1849. Binnen den gestempelden tekst is de 
waarde „one penny" geschreven, daaronder de handteekeii'iig 
van W. B. Perot, die in die tijden in Hamilton het hoofd an 
den postdienst was. 

The Stamp Lover vermeldt in een van zijn nummers enlvele 
bijzonderheden over het ontstaan dier zegels. 

W. B. Perot. 
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Van 1818-1862 was W. B. Perot „colonial postmaster" te 
Hamilton op de Bermuda-groep. Prankeerzegels waren tot 
1865 op deze eilanden niet in gebruik; wie een brief te ver
zenden had wandelde naar het postkantoor, betaalde de fran-
keerkosten, waarna de postmeester op den brief de aan-
teekening zette :„postage paid". 

Wanneer Perot uit was, deponeerde het eerlijke publiek zijn 
brieven voor Hamilton zelve met de frankeerkosten in de bus 
en het oneerlijke deed hetzelfde, doch vergat de kosten te 
voldoen. 

Daar het door den postmeester niet na te gaan was voor 
welke brieven wél en voor welke niet betaald was, paste hiJ 
de fielden maar bij! Zijn jaarlijksch inkomen als postmeester 
bedroeg & 70, waarbij dan nog kwam het port, door hem ont
vangen voor de locale brieven. Deze vorstelijke belooning liet 
natuurlijk niet toe, dat Perot maar bleef bijpassen, zoodat hij 
bet,loot tot de uitgifte van een zegel of frankeermerk, gelijk 
de afbeelding weergeeft. Met behulp van den gewonen post-
steiiipel, waaruit dag en maand verwijderd werden, maakte 
hij afdrukken op vellen van twaalf stuks. De waarde, 1 penny, 
weid met de pen ingevuld, waarna deze primitieve zegels 
door hem geteekend werden. 

Yti zegels bestaan in zwart en rood. De oorzaak daarvan 
is, aat tot in de tweede helft van 1849 door het gouvernement 
zwfii'te stempelinkt en daarna roode verstrekt werd. 

De Yvert-catalogus noteert deze zegels met 40.000 resp. 
60.(JOO francs per stuk. Terecht vermeldt hij ze met kleine 
letters, want, hoe interessant en zeldzaam ook, zijn zij, ook 
naai- onze meening, niet te beschouwen als officieele uitgifte, 
die met machtiging van het gouvernement verkrijgbaar ge
steld werd. 

het Engelsche blad vertelt verder nog, dat postmeester 
Peiot gekleed was in lange jas en hoogen hoed, wanneer hij 
nas • de haven ging om de mail van de schepen te halen, die 
op hun reis van Amerika, Canada of Engeland, Hamilton aan-
ne;.jn. Dan borg hij de te bestellen brieven in zijn hoed om 
zijr ronde te beginnen! 

Dit alles is 87 jaren geleden. Thans is een staf van twintig 
ar.blcnaren druk bezig met het verwerken der mail, die twee 
of .Ine malen per week aankomt. 

\ i'eemd is het, dat het Perot-zegel als verzamel-rariteit 
eer,r in 1897 opdook; dit was een exemplaar in rood, welke 
vaneteit in 1855 werd uitgegeven. Een zwart exemplaar werd 
hel eerst gemeld in 1898. 

v. B. 

UIT DE OUDE DOOS 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

IV. 
Instructie voor den Commis van het Hollandsche 

Entrepost en Verwissel-Comptoir buiten de 
Witte Vrouwe Poort tot Utrecht. 

Den voorsz Commis sal een particulier Boek moeten houden 
waar in deselve aanteekening sal moeten doen van alle de 
transitoire Brieven, welke sullen koomen van de Postcomp-
toiren van Leeuwaarden, Groningen, Deventer, Campen, 
Zwolle en Hattem, en verders de Brieven, die hij van buiten 
op sijn Entre-Postcomptoir sal ontvangen, volgens het For
mulier hem daar van ter hand gesteld, of soodanige andere 
Boekhouding als door de tu'd en bewerking convenabelder sal 
worden bevonden. 

Hij sal vervolgens sorg moeten draagen, dat de Postillons 
binnen de bepaalde tijd de Ritten, door haar aangenoomen, 
koomen te volbrengen, alles ingevolge de contracten van aan
neeming, waar van aan hem Copien sullen ter hand gesteld 
worden. 

Hij sal met alle oplettendheid moeten nagaan, dat den Pos
tillon die met de Brieven van de boovenleggende Provinciën 
van Putten af komt, op sijn behoorlijken tijd en wel des 
avonds voor seeven uuren aan sijn Comptoir arriveert, en sal 
sonder eenige conniventie den Postillon of Posthouder in de 
raulcten bij het Contract bepaald, moeten beslaan, soo daar 
aan mogte manqueere. 

Soo dra den Postillon van Putten aan sijn Comptoir sal ge-
arriveert zijn, soo sal hij immediaat aan het werk moeten 
gaan, eerst agt geevende of het Maal wel geslooten hem is 
toegekoomen, en dan na opening, uit hetselve neemen die 
sakken dewelke gemerkt sullen zijn, Entre-Postcomptoir buiten 
Utrecht. 

De transitoire Brieven welke hem dus werden aangebracht, 
sal hy ten eersten moeten sorteeren en in aparte Pacqetten 
of Sakken ter verdere exepeditie op deese wij se insluiten. 

1. Een Pacquet met de Brieven voor Vrankrijk, Spanjen, de 
Oostenrijksche Nederlanden, en op dat Pacquet of Sak stellen, 
Dordrecht Transitoir. 

2. Een Pacquet met de Brieven voor Duitschland, Switser-
land, Italien, &c. en op het selve stellen, Ceulsch Post-
comptoir te Amsterdam. 

3. Een Pacquet met de Brieven op Engeland, en op dat 
Pacquet stellen Delft Transitoir. 

4. Een Pacquet met de Brieven op Breda, daar bijvoegende 
de Brieven op Bergen op Soom. 

5. Een Pacquet met de Brieven op Maastricht, daar bij 
voegende de Brieven op Luik en Aken, en daar op stellen 
Mastricht. 

6. Een Pacquet op 's Hertogenbosch, en daar op stellen 
's Hertogenbosch. 

NB. Deese drie boovengenoemde Pacquetten, Num. 4, 5 en 
6, moeten in een Sak gedaan worden, en op de eene zijde van 
deselve staan Gorinchem Transitoir, en van binnen Entre-
Postcomptoir buiten Utrecht. Welke Sak moet loopen over 
Alphen en in het retour door den Entre-Postcommis geopent 
worden. 

7. Een pacquet op Steenbergen, waar in geslooten moeten 
worden de Brieven op Zeeland, except de Brieven op Middel
burg, dewelke in het Pacquet op Rotterdam moeten geslooten 
worden. 

8. Een Pacquet op Drunen, en daar in gevoegd de Brieven 
op de geheele Langestraat. 

9. Een Pacquet op Tilburg. 
10. Een Pacquet op Eindhoven. 
Deese drie Pacquetten Num. 8, 9 en 10 moeten geslooten 

worden in een Sak, en daar op staan Gorinchem en van 
binnen Entre-Postcomptoir buiten Utrecht. 

NB. Deese gemelde Sak moet geslooten worden in de 
Gorinchemsche Transitoirsak. 

Hij sal de vereischte attentie moeten hebben, om alle deese 
boovengemelde Pacquetten en Sakken, in een generaale Sak 
op Alphen te doen en daar na toe te versenden. 

Een Pacquet op Nimmegen en een dito op Venlo, hetwelke 
in dat van Nimmegen moeten geslooten worden. 

En verders Pacquetten op alle de Geldersche Steeden de
welke hij op de convenabelste wijse sal versenden: 

Sullende gehouden zijn alle de Brieven op de omleggende 
Plaatsen, als Vianen, IJsselstein, Cuylenburg, Buuren, Wage
ningen, Reenen, Ec. te expedieeren, met Boodens, Posten of 
Postwaagens, soo als hij bevinden sal het profitabelst en con-
venabelst voor het Postofficie van Holland te zijn. 

Hij sal verder gehouden zijn alle de Brieven, die hij in 
pacquetten sal moeten sluiten, of soodanig sal expedieeren soo 
als hierbooven gesegt is, na te tellen en distinktelijk te Boek 
te stellen, voorts exactelijk na te gaan of deselve gemaakt 
zijn franco Utrecht, waar door verstaan moet worden franco 
het Entre-Postcomptoir buiten Utrecht, en soo eenige be
vonden wierden die niet franco gemaakt zijn, en waar van 
hij geen verschotten kan krijgen, moeten deselve te rug ge-
sonden werden aan die Postcomptoiren, vanwaar deselve sal 
ontvangen hebben. 

Voorts sal hij met alle attentie de Brieven in haar getal 
en gewigte moeten nagaan, deselve tegens de Advisbriefjes 
die daar bij moeten sijn, collationeeren, en soo daar defecten 
in vind deselve terstond op de rug van den ontvangen Advis-
brief ieder op zijn respect annoteeren, en op de eerste expe
ditie ter retour op dat Postcomptoir, daar het erreur of 
abuis sal begaan zijn, sijn bevinding op sijn Advisbrieven 
communiceeren, en de noodige explicatie en elucidatie moeten 
geeven. 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 
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Voorts sal hij alle Advisbriefjes, dewelke hem sullen toe
gesonden worden, op sij'n behoorlijk respect en da tum moeten 
l iasseeren en deselve accuraa t bewaaren, op da t deselve met 
sijn aanteekening in sijn Boek, waaru i t de maandeli jksche 
Staa ten moeten geformeer t worden, kunnen geconfronteer t 
worden, ook moet hij een exact Regis te r van alle inkoomende 
en u i tgaande Brieven, raakende sijne correspondentie en sijn 
adminis t ra t ie , in een Boek daa r toe geschikt houden, en daar 
enbooven de inkoomende Brieven over Pos t saaken aan sijn 
adres gekoomen, in ordre l iasseeren. 

Hij sal vervolgens alle Brieven die hij afsend, op een Advis
brief aan ieder der respectieve Plaa t sen moeten adviseeren met 
distinctie van het geta l verschot en porten, en daarvan egaale 
aanteekening op sijn Boek doen. 

Hij sal vervolgens a t ten t ie moeten hebben, dat de buiten
landsche Franqueer ingen ingevolge de contracten bepaald, 
door die Postcomptoiren die hem die soort van Brieven daar 
buitenlandsche Franqueer ingen bij behooren sullen toesenden, 
te lkens bij de Brieven aan hem sullen bijgesonden worden en 
sal aanteekening moeten doen van die Brieven en Franquee r 
gelden, die hij in maniere voorschreeve sal koomen te ont
fangen. 

Alle Brieven dewelke uit de voorsz. Provinciën en Steeden 
sullen koomen alsmeede uit Gelderland en alle andere Steeden 
en Comptoiren, binnen en buitenlandsche hoegenaamt , t 'huis 
behoorende op IJssels te in , Vianen, Cuilenburg &c., en vordere 
Plaa t sen iontsom het Ent re Pos tcompto i r geleegen, sal hij 
direct moeten expedieeren en in f ranqueer inge en verschot ten 
,en het te Boek set ten, even als eens behandelen, soo als te 
vooren van de Brieven uit de boovenleggende Provinciën ge
koomen geseg t is, met da t onderscheid, da t hij de Por ten en 
Verschot ten sal eisschen en ontfangen van die geene die de
selve sullen afhaalen of deselve aanteekenen, met de ver
schotten aan wien hij deselve send, en de ontfangene Pen
ningen en het geta l der Brieven in eene massa aanteekenen. 

Hij sal even soo moeten behandelen die Brieven, die van 
Buitenlandsche Comptoiren, ui t de General i te i ts Steeden en 
andere Plaa tsen , aan hem t e r versending na de boovenge
leggende Provinciën en na de Steeden IJssels te in , Vianen, 
Cuilenburg, &c. en andere Plaa t sen door de Postcomptoi ren 
van Gorinchem, Dordrecht , Delft en A m s t e r d a m werden aan 
gebrag t , in een woord, alle de Brieven die over het Verwissel 
Comptoir van Alphen hem sullen gesonden worden. 

In de sak van Gorinchem, waar op sal s t aan Ent re Pos t 
comptoir buiten Utrech t sal hij vinden de Brieven van Maas
t r icht , Aken en Luik, Breda, 's Hertogenbosch, Drunen, Til
burg , Eindhoven i&c., na de boovenleggende Provinciën ge
dest ineer t , dewelke sullen zijn gesor teer t , en voor ieder Stad 
in die Provinciën s e p a r a a t in een Pacquet gebonden, met 
designat ie ui t welke Stad die koomen, gelijk meede het ge ta l 
der dubbele en ten gewigte volgens conventie, welk geta l van 
Brieven dubbelde en ten gewigte hij sal gehouden sijn te ad
viseeren, accuraa t a g t geevende of deselve wel franco 
Utrech t zijn gemaak t , en die welke niet franco zijn to t Utrech t , 
met verschot beswaaren , of soo behandelen als hier op het 
selve subject geseg t is, en van alles houdende per t inen te aan
teekening om d a a r uit sijn maandeli jksche reekening t e 
formeeren. 

Hij sal over het Postcomptoi r van Dordrecht ontvangen de 
Brieven uit Braband en boovenleggende plaa t sen koomende, 
dewelke door Dordrecht met binnen en buitenlandsche ver
schotten sullen gecha rgee r t zijn, dewelke hij als booven sal 
moeten adviseeren en t e Boek stellen. 

H e t Postcomptoi r van Brielle sal hem toesenden de En
gelsche Brieven, en deselve sullen door hem Commis ge
ca rgee r t werden na het Formul ie r hem daa r van te r hand 
gesteld, dewelke hij als booven sal moeten adviseeren en te 
Boek stellen. 

Door het Postcomptoir te Amste rdam sal hem toegesonden 
worden de Brieven koomende uit Duitsland, I tal ien, Switser
land, Vrankri jk en Spanjen, deselve sullen reeds te Amste r 
dam met de Por ten en Verschot ten gecargee r t zijn, dewelke 
hij als boovensal moeten adviseeren en te Boek stellen. 

Verders sal hij de Brieven koomende van de respect ieve 
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Postcomptoi ren geleegen in Gelderland en Graafschap Zut
phen, en van Cleef, E m m e r i k &c. en geaddresseer t na de 
boovenleggende Provinciën terstond expedieeren, en welke 
Brieven hij als booven sal moeten adviseeren en annoteeren 

De Brieven welke aan hem alle nag ten over Alphen en 
met de Mazeiksche Pos t tweemaal 's weeks ui t Amstejdam 
worden toegesonden, soowel die in de Stad van Utrecht als 
in de Steeden en Plaa t sen van de Provincie, als verdes in 
Vianen, Cuilenburg, IJssels te in , Buuren, &c. T'huis behooren, 
sal hij l aa ten bestellen en met de eers te occasie te r vei Jere 
versending besorgen, en voor elk van die Brieven twee stujveu 
ontfangen, en in een a p a r t Boek het ge ta l van de BrieviM en 
Por ten annoteeren, en na af t rek van een halve stuiver vooi 
eiken Brief voor bestelloon, aan het Land moeten veiant
woorden, alsmeede sal hij in een a p a r t Boek moeten ïiiino
teeren het ge ta l der Brieven dewelke hem uit de andere Hol
landsche Steeden t e r verdere versending als op Cuileni urg, 
Vianen, IJsse ls te in , Buuren en verdere omleggende Plaa sen. 
omt ren t het Ent re Pos tcompto i re van Utrech t over Ali,hen, 
of met andere Posti l lons sullen werden toegesonden, aai 
van hij bij weegen van verschot , de Por ten van de geen, de
welke deselve sullen afhaalen, of aan wien hij deselve sal 
overgeeven sal moeten ontfangen en te Boek stelle^j, en voor 
welke besorging ook bij weegen van Bestelloon een 1 üve 
s tu iver van eiken Brief sal moogen gekor t werden, even soo 
als van de Amste rdamsche Brieven hier vooren geseg t is 

Hij sal t en uiteinde van elke maand aan alle de 1 ost
comptoiren van de Provinciën van Overijssel, Gronii ;en, 
Leeuwarden, alsmeede de Postcomptoiren van de General, eit, 
en in een woord, alle Comptoiren w a a r meede een ( en
s taande Reekening heeft, haa r reekening van versehe en, 
Transitoii 'gelden, f ranqueer ingen moeten opmaaken, en ,vel 
na een Formul ie r hem ten dien einde t e r hand gesteld de
selve aan die Postcomptoiren toesenden en sorg draagen Jat 
de verschuldigde Penningen, aan hem binnen veert ien da; gen 
na de verva ldag worden voldaan. 

Hij sal ook moeten ontfangen de slooten van de driemaan
delij ksche Staa ten die aan hem door het Postcomptoir van 
Woerden sullen toegesonden worden. 

Ook sal hij moeten ontfangen de vas tges te lde quotens. die 
het Stads Postcomptoi r van Utrech t en andei'e Postcomp
toiren, die in tijd en wijlen over dit Rit mogten convenieeren, 
voor het vervoer van haa re brieven of Pacque t t en aai de 
Postofficien van Holland moeten voldoen. 

Verders word den Ent re Pos tcommis gelast , om aan het 
Stadscomptoir van Utrech t alle drie maanden onder Qui
tan t ien van Heeren Gecommit teerde van de Pester i j e va ' de 
gemelde Stad, te voldoen de Quote van het dedommageinent 
dewelke bij het t iende Art icul van het cont rac t van 24 Oc
tober 1761 aan h a a r is toegesegt , en verders uit sijn Cussa 
betaalen die ui tgaaven die hem sullen geordonneer t woulen, 

Den Ent re Pos tcommis werd gelas t om een Cassaboe  te 
houden, daa r in te annoteeren alle de ont fangs t en uit'jave 
op den da tum, soo als de Penningen sullen ingekoomen en 
de betaal inge geschied zijn. 

Hij sal gehouden zijn om ten uiteinde van eiken quartaal, 
of om de drie maanden een soort van Maands t aa t te for
meeren, na het Formul ie r hem te r hand gesteld, daa r in iio
teeren den on tvangs t en ui tgaave van Penningen in die drie 
maanden bij hem gevallen, en daa r van twee dubbelde aan 
den Heer Commissar is van sijn depar t ement toesenden. 

Hij sal gehouden zijn om 's jaarl i jks een generaa le Reeke
ning van al sijn on tvangs t en ui tgaave , na het Formul ie r hem 
t e r hand t e stellen t e formeeren, en d a a r van ten uiteinde van 
elk j a a r twee dubbelde aan den Heer Commissar is van sijn 
depar t ement toesenden. 

Hij Ent re Pos tcommis sal alle a t ten t ie moeten hebben dat 
de Postil lon van Alphen koomende, des Soomers om ses uuren 
des morgens en des Winters om half seeven uuren aan sijn 
Comptoir ar r iveer t , en te rs tond sijne sor teer inge , annotatien 
en adviseer ingen moeten beginnen, en soo tijdig moeten ge
daan en alles in order g e b r a g t hebben, dat de Postillon op 
Put t en precies om a g t uren des morgens kan afrijden sonder 
ergens na te wagten . 

Hij sal deese expeditie na Zwolle soo exactelijk in sor
teeren, annoteeren en adviseeren, moeten n a g a a n en behan
delen, als booven van de eers te expedit ie gesegt is. 
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Hij sal sig wijders moeten reguleeren na de generale In
structie voor de Commisen en Ondercomissen gemaakt, voor 

vel deselve hier van eenige applicatie konde zijn. 
Hij sal verder gehouden zijn, om bij alle ongewoone voor

vallen ten eersten kennis te geeven aan den Heer Commis
is, onder wiens departement hij is gesteld. 
ilij tal Borg voor sijn goed gedrag en bestiering van Pen

tiiigen moeten stellen ten genoegen van Heeren Commis
aiis=cn. 
Verder aan ons referveerende deese Instructie te alte

jeren en te vermeerderen, soo als wij sullen vermeenen te 
ehooren. 
Gearresteert den 11 November 1762. 
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GEEN POSTZEGELS, 
DOCH FANTASIEPRODUCTEN 

door G VAN CASPEL, 
V 

Geconfedereerde Staten van Amerika 

In • et „Stamp Collector's Magazine" van 1 October 1870 
erd en opdruk C. S. of A. op de'X cents van de Vereenigde 
tatt ' gemeld in een heel licht lettertype en dun raampje. 
latei \as er nog sprake van een soortgelijken opdruk C. S. 
f A. ^p de 3 cents rose van 1861, getand 12, doch op 2 regels. 
leze , ogels worden als fantasieproducten beschouwd. 
Zic Philatelic Journal of America, IX, blz. 142. 
Zoi i>naamd in 1861 uitgegeven, werd het bovenstaande 

ege' =; rechtmatig verschenen aangeboden, in lichtblauw ge
luk ongetand; de plaat was gegraveerd door de firma 
oye & Ludwig. Het is hoogstens als essay te beschouwen. 
Zit Ihe Philatelist, VIII, blz. 57. 

^ i T l M i I B M I ld 

De 'jeeltenis van Jefferson Davis van de blauwe Five cents 
'an 1862 werd door een vernuftig knoeier gebruikt, om daar
nede een 10 cents zegel in ultramarijn en rood samen te stellen 
n pi; ten van 7 rijen van 10 stuks. 
Zie Melville, Phantom Philately. 
Ook het zegel met de beeltenis van generaal Thomas Jackson 

s knoeierij, waaromtrent in 1868 de tijdschriften allerlei be
lichten brachten, maar alle twijfel is nu opgeheven. Het is 
)ekend in karmijn en in goud. 

Groot Barrier Eiland. 
Dit eiland is gelegen op 56 mijlen van de Oostkust van 

■JieuwZeeland, waartoe het behoort. Vanaf 1897 werd er een 
luivenpost ingericht door particulieren tusschen de beide 
blanden. In 1898 werd een zegel in lang formaat uitgegeven 
net opdruk „Great Barrier Island", daaronder „Special Post", 
er waarde van 1 shilling, donkerblauw, getand 12, en van 
shilling, blauwgroen, getand IZ'/j. Maar deze speculatie op 

f. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

PAKKExOORTOj 

den zak der verzamelaars nam zoo goed op, dat er later andere 
fancyproducten ontstonden, b.v. het driehoekige zegel rechts, 
uitgegeven in twee waarden, 6 pence blauw en 1 shilling rood. 

Groenland. 
Er bestaat voor dit land een stel post

pakketzegels, waarvan het gebruik als 
volgt m het Nordisk Filatelistisk Tids
skrift beschreven wordt: Tot 1905 wer
den pakketten gratis van Denemarken 
naar Groenland verzonden indien zij be
zorgd werden in het zoogenaamde „Bu
reau voor den handel met Groenland", 
hetwelk destijds daarmede belast was, 
gelijk de naam aanduidt. In 1905 werd 
dit gewijzigd en moest voor de pakketten 
betaald worden, hetzij per post verzon
den, of gebracht naar het „Bureau voor 
het bestuur der koloniën in Groenland" 

gelijk de nu gewijzigde naam luidde. In het eerste geval werd 
het port berekend volgens het posttarief voor het binnenland, 
in gewone Deensche postzegels te voldoen. Het postkantoor 
leverde dan de pakketten af aan bovengenoemd regeerings
bureau, dat zich dan verder met het transport en de bestelling 
op Groenland belastte. In 't tweede geval werden de pakketten 
gefrankeerd met bovenstaande zegels, afkomstig dus van een 
regeeringsinstelling, en zoo kan er geen twijfel bestaan, of deze 
uitgifte is officieel, ofschoon niet van het departement der 
posterijen. Er bestaan 6 zegels, waarvan de eerste drie: 1, 
5 en 10, in 1905 verschenen, de andere drie in 1916, getand 12. 
De afstempeling is een koningskroon boven de woorden: Ad
ministrationen for Koloniern i Grönland. 1 o. olijf, 2 o. geel, 
5 o. bruin of leikleur, 10 o. blauw, 15 o. geelgroen, 20 o. rood. 

Guatemala. 
Van alle staten van MiddenAmerika 

was Guatemala de laatste, die het gebruik 
van postzegels invoerde, en zoo is het ver
klaarbaar, dat in de Oude Wereld een fan
tasieproduct van Guatemala koopers vond 
vier jaren vóór dat echte zegels werden 
uitgegeven. Prachtig door Wilcox van 
Boston gestoken op bestelling van den 
heer J. Holland, werd het veertien maan
den lang gretig gekocht, zoodat de bedrie
ger de navraag niet vlug genoeg kon be
vredigen, totdat het bedrog uitkwam. De 

waarde was 5 centavos, m blauw, bruin, geelbruin, zwart en 
groen, getand of ongetand. Het zegel komt vaak in oude 
verzamelingen voor. 

Guatemala Champerico. 
Dit is een kleine haven aan de kust van den Stillen Oceaan. 

In 1899 verscheen een fantasiezegeltje in violet op wit in 
typografischen druk, luidende: Champerico Provisional, Vale 
10 cent. 

Hamburg (Bodekantoren). 
In de jaren 1868 tot 1900 bestonden te Hamburg minstens 

acht ondernemingen, die zegels uitgaven voor stadsbrieven, 
die zij aan de aangegeven adressen bezorgden. De firma H. 
Maack was de oudste en meest bekende. Veider worden ge
noemd Van Diemen, Hamer, Scheerenbeck, Hamonia, enz. 

Volgens de wet van 20 December 1899 werden deze kantoren 
op 31 Maart 1900 opgeheven. Er bestaan nog vele zegels op 
brief; zelfs zegels met opdrukken voor gewijzigde waarde
aanduiding. Later kwamen groote hoeveelheden zegels, af
komstig van allerlei firma's, op de markt. (Wordt vervolgd). 

éUÊm 
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Calaloji.eng. 
K O H L B R I E F M A R K E N H A N D B U C H , l i e OPL., A F L . 34. 

U I T G A V E : 
V E R E I N DER F R E U N D E DES KOHL B R I E F M A R K E N 
H A N D B U C H S , B E R L I N N.W. 7, D O R O T H E E N S T R . 53 IV. 

De nieuwe aflevering, welke de vorige reeds zoo spoedig 
gevolgd is, bevat de omschrijving der zegels van Honduras 
van 1924 to t 1933, voorts de dienst- en luchtpostzegels van 
di t land. Alles even ui tgebreid a ls men in deze u i tgave ver
wachten mag . 

De res t wordt ingenomen door het eerste deel over de zegels 
van Hongkong, die zeer ui tgebreid worden behandeld. Drie 
Engelsche verzamelaars van naam verschaften hiervoor t a l 
rijke bijzonderheden over s tempels , enz., wa t de levendigste 
belangstel l ing van den lezer opwekt en gaande houdt. 

Wederom wordt dit p rach twerk in de belangstel l ing van alle 
werkelijke ve rzamelaa r s aanbevolen. v. B. 

SAMMLUNG R U S S I S C H E R L A N D S C H A F T S M A R K E N 
IM R E I C H S P O S T M U S E U M B E R L I N . 

KATALOGMAESSIG B E A R B E I T E T U N D MIT 
S C H A E T Z U N G S P R E I S E N V E R S E H E N VON C. SCHMIDT. 

E I G E N UITGAVE VAN D E N SCHRIJVER T E 
B E R L I N - L I C H T E R F E L D E . 

De au t eu r van dezen beschrijvenden cata logus heeft nage 
noeg een menschenleefijtd gewijd aan het bijeenbrengen van 
een zeer ui tgebreide verzameling, ongetwijfeld de groots te , 
die op dit gebied bes taa t , en omvat tende 18 deelen, van de 
Russische pla t te lands-postzegels , de zoogenaamde t imbres 
ru ra l s . 

Deze schi t terende verzamel ing is door den heer Schmidt 
aan het Rijkspostmuseum te Berlijn geschonken, waa rvan zij 
thans een der g lanspunten u i tmaak t . 

Deze zegels s t ammen ui t de j a ren 1864 en la ter . De 
Russische s t aa t spos t zorgde ui ts lui tend voor de postale ver
bindingen me t de belangri jks te steden aan de hoofdroutes; 
aan de verschillende gouvernemtenskr ingen was de t a a k op
gedragen zich op de s taa t spos t aan te sluiten. 

Een geweldig groot aan ta l zegels werd daar toe in den loop 
der ja ren u i tgegeven; voor de beschrijving daa rvan had de 
heer Schmidt ru im 170 bladzijden noodig. 

He t spreekt vanzelf, da t de Duitsche post met groote dank
baarheid deze prach t ige verzamel ing heeft aanvaard , die aldus 
in h a a r geheel voor he t nages lacht bewaard blijft. Voor deze 
f raa ie ges te verdient de schenker den dank van alle ver
zamelaars . 

Nog zij curiosi tei tshalve vermeld, da t in sommige deelen 
van het Russische rijk nog to t 1917 de p la t te landspos t in h a a r 
eenvoudigsten vorm bestond. v. B. 

L E S COINS DATéS D E S T I M B R E S F R A N C A I S . 
2e D E E L : LA COLLECTION DES COINS DATéS 

DOOR BARON DE VINCK DE W I N N E Z E E L E . 
UITGAVE YVERT & CIE., A M I E N S . P R I J S 30 F R A N C S . 

In een voorafgaand werk heeft dezelfde schrijver een lijst 
gegeven van de verschillende drukteekens op de zegels van 
Frankr i jk , een t ak van verzamelen, die ook hier te lande be
oefend wordt en waaru i t valt af te leiden to t welke oplaag een 
vel behoort . 

In het tweede deel, dat t hans voor ons l igt , geeft baron .De 
Vinck op 190 pag ina ' s een ui tvoer ige beschrijving van deze 
teekens op de zegels van Frankr i jk , met alle daarbij voor
komende afwijkingen. Een geweldig mate r iaa l moet voor deze 
zeer ui tgebreide studie zijn doorgewerkt . 

He t werk, da t door den d rukker keur ig werd verzorgd, 
wordt g a a r n e aanbevolen in de belangste l l ing van de be
t rokken verzamelaars . 

V. B. 
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BOLIVAR 
2e, V E R B E T E R D E E N V E R M E E R D E R D E UITGAVE I 

DOOR MR. J. H. VAN P E U R S E M . 
IN H E T S P A A N S C H V E R T A A L D DOOR W. VAN BELLE 

U I T G A V E : P H I L A T E L I E EN G E S C H I E D E N I S , 
Z E E S T R A A T 40, ' S - G R A V E N H A G E . P R I J S ƒ2,75. 

Wij hebben reeds hei'haaldelijk en met groote waanleeriiii 
gewag g e m a a k t van de belangwekkende s tudies , die uit J 
v ruchtbare pen van den heer Van Peursem vloeiden, 
boeiende wijze weet de schrijver de geschiedenis te vert 
van vooraans taande mannen aan de hand van de pos'^e^ 
zonder da t daarbij he t noodzakelijk verband me t de philatelij 
verloren gaa t . 

He t is altijd p re t t ig te kunnen constateeren, dat de 'verka 
van een au teur zich in stijgende lijn bewegen. Dit la;'tste 
te zeggen van he t schi t terend werk, da t t hans voor o ŝ lî  

He t p rach t ig ui tgevoerd boek wordt geopend me t < >'n ge 
kleurde p laa t van den Bevrijder, gezeten op zijn schimni 1. Eei 
zeer groot aan ta l zegelafbeeldingen, ta l van por t re t t ii va 
den hoofdpersoon, kaa r t en , enz., verluchten den teks t . 

U i t e r s t belangwekkend is de paral lel , ge t rokken tr-sch 
Simon Bolivar en Willem van Oranje, twee volksbevrijdei 
in den goeden zin van het woord. 

H e t moge ons met een gevoel van t ro t s vervullen, f' it ee 
landgenoot een dergelijke ui tgebreide studie over den natio 
nalen held van Midden- en Zuid-Amerika heeft geleverd >n h 
is dan ook volkomen begrijpelijk, da t in de Spaanschspi • kend 
landen de v r a a g naa r dit boek zeer groot is. 

Wij wenschen den heer Van Peursem met deze pr- htij 
pennevrucht van ha r t e geluk en knoopen d a a r a a n den enst 
vast , dat de opgang, die dit werk maak t , hem eenig -mat 
moge schadeloos stellen voor de groote financieele off( 's, li 
hij zich ge t roos t bij het ui tgeven der serie „Philat t !ie 
Geschiedenis". v.! 

W I L L E M VAN O R A N J E 
DOOR MR. J. H. VAN P E U R S E M . 

Van deze studie, waa rvan de bespreking werd opgo lome 
in he t Jun i -nummer , verscheen bereids een tweede druk waai 
mede wij den schrijver gelukwenschen. v 

OCEAN MAILS 
BY P H I L I P COCKRILL. 

Een ar t ikel van dezen jongen Engelschen verzanielaai» .... 
„Sea and ship cancellations of the 20th century" , voorkomeniil* 'J 
in de J u n i - t .m. Sep tember -nummers 1933 van he t b'kenii^ 
Engelsche tijdschrift ,,Gibbons' S t amp Monthly", h a ' zul 
succes en bezorgde den schrijver zooveel correspondentie 
Amer ika , Zuid-Afrika, Nieuw--Zeeland, Hongkong, Duitscl 
land en Neder land, enz., da t hij besloot, gezien deze !?rool 
belangstel l ing over de geheele wereld voor zeepost- en scheep! 
afs tempel ingen, zijn ar t ike l in brochurevorm ui t te ge ' e i i ' 
The Cockrill Press , 76 Westholme Road, Ipswich, Englani 
Pri js 2 /6 . 

Op 34 bladzijden, waa rvan 12 platen met 506 duidelijke ai 
beeldingen van stempels , behandel t de schrijver achtereen 
volgens de s tempels op scheepsbrieven gep laa t s t in de aap 
komsthaven, de diverse paquebot-s tempels , de officieele Dnil 
sehe posts tempels aan boord van de veeren en passas'ien 
schepen, de Amerikaansche , Nieuw-Zeelandsche, Italiaanscb 
Fransche , Nederlandsche, Indische, Grieksche, Portugeesch 
Spaansche, Zweedsche, Japansche en Belgische poststempel! 
die der diverse scheepvaar tmaatschappi jen ui t die landen 
ten slotte eenige s tempels op kor te re t ra jec ten gebezigi 
waarbij de s tempels der postbooten tusschen Oostende-Dover 
Bergen-Newcast le , Harwich-Vliss ingen, Southampton-Havre 
enz., enz. 

Wij kunnen ve rzamelaa r s van scheepsafstempelingen dl 
werk warm aanbevelen. Het is bij ondergeteekende. Brouwers 
plein 25r, Haar lem, verkr i jgbaar , franco voor ƒ 1,—, te s t o r t e t | j | ^ 
op pos t rekening 98191. , ü p 

J. P . T R A A N B E R ( ^ ^' 

J . K. RIETDTJK. — POSTZEGELVEILIMJEÏ 
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Tentobnstellinóer 

p^i^^Cwl 
NABA. 

NATIONALE B R I E F M A R K E N A U S S T E L L U N G 
29 S E P T E M B E R  7 OCTOBER 1934. 

K U N S T G E W E R B E MUSEUM, ZURICH. 
Voor deze nat ionale tentoonstel l ing bes taa t veel belang

,elliii'^. 
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«NABA>. 1934 ZÜRICH 

«<; 
z 
o 
N 

z 
z 
o 

o 
UI 

O 
z 
z 
> 
o 
z 
> 

>4 

NATIONALE BKlEtMARKENAUSSTELLUNG 
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'■mde het tentoonstel l ingscomité geldelijk tegemoet te 
wordt door de Zwitsersche post een speciaal blokje 

ven (zie afbeelding) . Het zal verkr i jgbaar worden ge
'edurende den geheelen duur der tentoonstel l ing. Elke 
^aart ad 1 franc geeft recht op aankoop van een der
'jlokstuk van 50 rappen. 
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E E \ OORDEEL VAN DEN D I R E C T E U R  G E N E R A A L 
DER A M E R I K A A N S C H E P O S T E R I J E N . 

De „pos tmas te r genera l" Fai' ley publiceerde dezer dagen 
et \ ei slag over het dienst jaar , afgesloten ult imo Jun i j .1. 
Het philatelistisch agen tschap te Washing ton verkocht voor 
811.723 aan ongebruikte zegels aan verzamelaars en han
elaren. Het vorige boekjaar bedroeg de verkoop $ 302.619. 
reduiende het afgeloopen j a a r kwamen 96614 bestel l ingen 
ij dit agentschap binnen, tegen 35185 in het j a a r tevoren. 
In zijn toelichting zegt de di rec teur generaa l o. a.: „Ik ben 

f vast van overtuigd, dat deze groei een nauwkeur ige baro

mete r is van de toenemende belangste l l ing in het postzegel
verzamelen in het geheele land. 

Het verzamelen van postzegels , da t ongetwijfeld een op
voedende waarde heeft in verband met de aardr i jkskunde, 
geschiedenis en wetenschap, behoort te worden aangemoedigd 
bij jong en oud. In het bijzonder ware het te verspreiden onder 
jeugdige lieden en kinderen door het oprichten van vereeni
g ingen of clubs. 

Dankbaarheid ben ik verschuldigd aan de couranten, de 
philatel ist ische pers en de radio voor de prach t ige mede
werking verleend aan de posterijen bij de verspre iding van het 
postzegelnieuws, wat op zoo mater iee le wijze heeft bijgedragen 
to t de ontwikkel ing van het verzamelen onder alle volksklassen 
der nat ie . " 

Tot zoover mr. Far l ey . Wanneer we zoo eens in ons eigen 
landje rondzien, merken we ook wel ie ts van een groeiende 
belangstel l ing, hoewel er nog talri jke bladen zijn, die de 
Philatelie niet anders beschouwen dan als een kinderacht ige 
beuzelarij , w a a r v a n men zoo min mogelijk noti t ie moet nemen. 
Men kan verschil lende bladen noemen, waarvan het Maandag
nummer grootendeels wordt ingenomen door voetbalvers lagen, 
wielrijden en andere sportber ichten, doch die er niet over 
denken aan de philatel ie eenige p laa t s ru imte af te s taan . 

Laten wij hopen, dat ook hier een ju i s te r begrip van wat er 
zich werkelijk voordoet onder de lezers zich moge baanbreken 
en dat de t hans nog afzijdige redact ies de philatel ie de p laa t s 
zullen geven, die h a a r toekomt. 

DE KUNSTENAAR JOHANNES VAN WALBEECK. 
Dat een blad zich wel eens vergissen kan, of door slechte 

informat ies een enormite i t kan verkondigen, bewijst het 
jongste nummer van de Berner Briefmarken Zeitung. Bij de 
bespreking van de twee herdenkingszegels , door ons land uit
gegeven t e r gelegenheid van het 300jarig bes taan van Cu
rasao als Nederlandsche kolonie, deelt genoemd blad mede, dat 
de teekening van de 12 M cent afkomst ig is „vom Künst le r 
Johannes van Walbeeck"! 

EEN TENTOONSTELLING VAN 
FRANSCHE ZEGELONTWERPEN. 

Qelijk bekend worden de Fr^nsche zegel
beelden, ook die der in voorbereiding zijnde 
nieuwe serie, vrij algemeen afgekeurd. 

In het Grand Pala is te Parijs vond in 
Apri l j .1. een tentoonste l l ing p laa t s van de 
„Ar t i s tes Decora teurs" , met de bedoeling 
aan de regeer ing geschikte zegelbeelden te 
schenken. 

Een der ontwerpen beelden wij hierbij af. 
Het is afkomst ig van den kuns t enaa r Hir le
mann, geen onbekende voor de Philatel is ten. 

Hij schiep o.a. de teekeningen voor de serie Gabon van 1932, 
de luchtpostzegels van Marokko, e. a. 

D E BUIT A A N L U C H T P O S T Z E G E L S . 
Scott 's Monthly Journa l weet te vertel len, da t in 1920 uit

gegeven werden 45 luchtpostzegels , in 1932 292 en in het 
afgeloopen j a a r 276 s tuks . Van dit l aa t s t e a a n t a l komt het 
groots te deel op rekening van Nica ragua (40), Griekenland 
(17) en I tal ië en koloniën (60) . 

J. K. RIETDIJK. ZICHTZENDINGEN. 

i II 

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

J. B I R D , 6 W e s t H i l l R o a d , L o n d o n , S . W. 18. 

ï> 
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r i j z e n in B n é e l s c h e é e l d s w a a r d e b e t e e K e n e n e e n é r o o t e e x t r a K o r t i n g . (4S0) 
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Toch gelooven wij, dat in de toekomst het aantal luchtpost
zegels sterk zal verminderen, daar de postdienst er geen be
hoefte aan heeft. Wat meer is, het voorgeschreven gebruik 
van luchtpostzegels belet een onbelemmerden groei van het 
luchtpostverkeer. Vandaar, dat verschillende postadministra
ties reeds overgingen tot afschaffing. Er zijn practischer mid
delen, o.a. de luchtpostetiketten, om den wensch van den af
zender inzake de vervoersvs^ijze tot uiting te brengen. 

EEN POSTZEGEL TWEEMAAL GEBRUIKT. 
De vacantiekamer der Arnhemsche rechtbank deed dezer 

dagen uitspraak in de zaak tegen een 56jarigen letterzetter, 
die een dusdanigen hartstocht voor het verzamelen van post
zegels had, dat hij, toen hij geen geld had om een brief te 
frankeeren, een gebruikten postzegel nam, waarvan hij het 
stempel min of meer onzichtbaar maakte. 

De rechtbank veroordeelde den man tot drie maanden voor
waardelijk met een proeftijd van drie jaar. 

De schuld lag hier, zooals uit het requisitoir van den sub
stituutofficier bleek, bij de postzegelverzameling, die een 
ware hartstocht was geworden zoodat hij er zijn vrouw zelfs 
voor verwaarloosde. Deze reageerde daarop, door hem alle 
zakgeld te onthouden, zoodat verdachte, toen hij eens over een 
postzegelaffaire had te schrijven en niet over de contanten 

beschikte om het frankeerrecht voor dien brief te kunnen vol 
doen, tot deze praktijken zijn toevlucht nam. 

Bij den eisch was als bijzondere voorwaarde gesteld, dat 
zyn verzameling binnen drie maanden zou moeten vei,;oopei 
Ten aanzien van de postzegelverzameling deed de reohtbanl 
echter geenerlei uitspraak, zoodat de verwoede verzami 
niet van zijn postzegeltjes zal behoeven te scheiden. 

(Tekvr 

VLUGGER DAN VLUG ! 

i 

POST UW BRIEVEN 

DAAGS TEVOREN 

ZIJ KOMEN 
24 UREN VROEGER AAN 

O 
O 
O 
O 
O 

is een blauw stempel, dat veelvuldig op brieven ir Zuid 
Frankrijk voorkomt. 

Het is een grap, een spotternij op de vlag van een f •"steiii 
peling van ambtswege, luidende: „Les télégrammes gent 
sont les plus rapides", wat vertaald kan worden met: Haas 
tige telegrammen zjjn de vlugste". Bedoeld is nati irlijk 
„Dringende „D" telegrammen gaan vóór". 

Maar kosten ook het drievoudige! 

PC 
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M 

ZICHTZENDINGENI Een aangename en voordeelige wijze tot het completeeren Uwer collectie ziJn iiijn 
alom bekende zichtzendingen van per stuk geprüsde zegels. Reeds talrijke er
zamelaars, zoowel eerstbeginnende als meergevorderde, ontvangen deze regelm *igl 

Honderden boekjes met zegels worden door mij in circulatie gebracht, welke uitmunten door juiste omschrijving, groote er
scheidenheid vanaf de goedkoopste tot de duurdere soorten en tegen z e e r l a g e p r i j z e n ! Zoowel de zegels van Ei, opa 
als Overzee zijn elk in alfabetische volgorde der landen in afzonderlijke boekjes ondergebracht, hetgeen het .keuze doei 
zeerste vergemakkelijkt. — Vraagt per omgaande eens een proefzending aan, en ik ben overtuigd, dat ook U het op 
zult stellen, deze zendingen regelmatig te ontvangen! « ■   ^ D / ^ / ^ I ' D IL J I 
70, STEVINSTRAAT, Tel. 554629, DEN HAAG. (Po« Sch.v=„iagen), M A A f U U L S r O S t Z e g e l h a n d e l . 483) 

z 

Z 

li 
Te koop aangeboden : Verzameling klein rond 
stempels van Nederland, plm. 1200 stuks. 
T e k o o p gevraagd: W.v.O zegels ('/S, i^ 3, 
6 c ) , Curasao herdenkingszegels. Crisiszegels, 
gebruikt, alles per 100 of 1000. 

P . G O R D O N , 
K o r t e k a d e 2 4 a , R o t t e r d a m . (467) 

T B koop gevraagd: 

Zeeman 1V2, 5, 6 cent. W. v. Oranje 1V2, 5, 
6 cent. Curafaoherdenking 6, izVa» cent. 
B . J. A B R A H A M S , - D E N H A A G , 
S t i l l e V e e r k a d e 1 0 , T e l . 1 1 6 9 7 6 . {469) 

Aanbieding. 
Crisiszegels 100 series . . . f 8,50 
Vredeszegels 100 stuks . . f 1,50 
Zeemanzegels 12''^ c. 100 stuks f 8,50 
W. V. Oranjezegels 12V2 c. 100 stuks f 5,jo 
B . J. A B R A H A M S , - D E N H<XAG, 
S t i l l e V e e r k a d e 1 0 , T e l . 1 1 6 0 7 6 . (470) 

Vrijblijvende aanvraag van: 
Luchtpostcouvert van Van der Hoop 1924, 
Luchtpostcouvert Amsterdam  Londen 1921. 
Retourvluchten MarseilleR'dam 1926 en 1927. 

W. F. W. DE VOS, 
Hooldrift 16a,  Rotterdam. (479) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
BETERE ZEGELS VAN BUITEN EUROPA, 

UITSLUITEND [ERSTE KWALITEIT, 
EViNTUEEL GEHEELE VERZAMELING. 
AANBIEDINGEN ONDER No. 477 AAN 
DE ADMINISTRATIE VAN DIT BLAD. 

Te koop gevraagd: Ned.Indische 
Weldadigheldzegels van Dec. 1933, 
50 stel postfrisch. Aanbiedingen aan 

P. GORDON, 
Kortekade 24a,  Rotterdam. (478) 

ZOMERAANBIEDING. 
Jub. 1923, 2 c.l g., 9 w., p. ser. ƒ 0,30 
10/3 en 1 g./17><; c , p. serie . . -0,18 
Weldadigheid 1923, p. serie . . - 0,65 
Weldadigheid 1924, p. serie . . - 0,25 
Weid. 1925 (rolt. ƒ0,50) -0,25 
Weid. 1926 (rolt. ƒ 0,70) - 0,40 
Weid. 1927 (rolt. ƒ 0,30) - 0,20 
Weid. 1928 - 0,20 
Weid. 1929 (rolt. ƒ 0,20) - 0,20 
Weid. 1930 (rolt. ƒ 0,20) - 0,20 
Weid. 1931 (rolt. ƒ0,35) -0,30 
Weid. 1932 (rolt. ƒ 0,20) - 0,20 
Weid. 1933 (rolt. ƒ0,20) -0,20 
Roode Kruis-zegels, p. serie . . - 0,45 
Olympiade-zegels, p. serie . . . . - 0,65 
Rembrandt-zegels, p. serie . . . . - 0,20 
Goudsche Glazen-zegels, p. ser. - 0,30 
Verkeers-zegels, p. serie - 0,30 
Zeelieden-zegels, p. serie - 0,22 
W. van Oranje-zegels, p. serie - 0,12 
1000 verschillende zegels - 1 , — 
2000 verschillende zegels - 3,— 
3000 verschillende zegels - 7,— 
400 vsch. Ned. en Kol., slechts -11 ,— 
Een kilo gemengd: Yougo-Slavië, Hongarije, Spanje, 
C S R., Denemarken, Noorwegen, Zwitserland, zeer 
interessant f 3,—. Porto extra. Giro 402 I j . Indië ook 
rembours. J O H I V G O E D E ; , 

B r o d e r o d e s t r a a t 4 6 , A M S T E R D A M , W . 
Zichtzendingen aan vereenigingen en clubs. (451) 

D U 1 1 Nederland en Kolomen. Ik geel 
^ ^ ^ ' ^ ^ ^ Hongarije, Bosnië, enz. Basis 
Yvert volgens mancolijst, geef aan ongebruikt 
de voorkeur. Prijslijst gratis. 
L. v o n H a l a s z , D é l i b a b s t r a s s e 2 9 , 
B u d a p e s t . (Lid van „Breda", Ned. Ver., 
enz.) (463) 

BERICHT! 
Op de, tegelijk met d 

Nationale 
Postzegeltentocnstellintj 

te houden 
Nederlandsche Postzegelbeur; 

zal 

HERMAN COHN, 
PHILATELIST, 

Den Haag, Van Lennepweg 24, 

aanwezig zijn, ter persoon
lijke kennismaking met 
reeds bestaande schriftelijke 
relaties en ter aanknooping 
van nieuwe relaties. (452) 
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liO[DKOOPE AANGIEDIIIG. 
o verschillende Abessinië 

Albanië ^.gii^r.. 
Albanië .7^.'.... 
Afrika 
Azië 
Engelsche Koloniën 
Luchtpost ,. . 
Oostenrijk 
Polen 
Rumenië 
Rusland 
Zw itserland 
Spanje 
Tsjechoslowakije . 
Zuid-Slavië 

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 

POSTZEGELHANDEL 

JOS. L A P O U T R E . 
DE.V HAAG, Zoutmanstraat 14-14a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

lid -"ed. Ver. van Postzegelhandelaren). 
(434) 

AUF DER HEIDE'S 
POSTZEGELHANDEL 
POSTBUS 1, - HILVERSUM. 
GRAVENSTRAAT 17, - AMSTERDAM. 

HET ADRES VOOR 
ZICHTZENDINGEN, 

POSTZEGELS, NIEUWIGHEDEN, 
ALBUMS, PHILATELISTISGHE 

ARTIKELEN, ENZ. 
Vraagt toezending van prijscouranten! 

(4221 

NEDERLAND. 
1891. 50 c, hng. hr., zndkl., pr. ex. ■' f 13,50 
1891. ƒ 1,—, id., grijsviolet, pr. ex. " - 5,— 
1891. ƒ 2,50, id , pr. ex. ' -10,— 
1896. ƒ 5,—, id., pr. ex. - - 20,— 
1881. 10 c. port, type IV, pi. ex. . . . - 75,— 
1894. Cpl. ser. port 1—25 c., t. III ■►  12,— 
Cpl. ser. roltnd., 2z., z. wm. (18 w.)  9,—■ 
Cpl. ser. roltnd., 2z., m. wm. (13 w.)  1,75 
Cpl. ser. roltnd., 4z. (24 w.)  3,50 
192333. Alle kinderzegels (40 w.) .  3,33 
192333. Idem in roltanding (31 w.)  4,13 
1934. Crisiszegels, 2 w., p. 10 series  1,— 
1934. Curagaoherd., 2 w., p. 10 ser.  1,— 
NED.INDIE. 
„Java" kopst. ƒ 2,50, keur Nd. Bd. ' - 70,— 
SURINAME. 
1926. Opdr., 3 \\. iii blokken v. 4 ' -14,— 

Porto extra. — Postgiro 224451. 

Pederlandsche Postzegelhande], 
N.Z. Voorburgwal 316, - Amsterdam, C. (^zo) 

ZICHTZENDINGEN VAN 

eldzame Britsche Koloniale Zegels. 
Welke betere methode van verzamelen kunt gü hebben dan een van T. Allen's schitterende 

ghtzendingen van zeldzame ENGELSCHE KOLONIALE ZEGELS vlak naast Uw eigen yer-
(raeling te leggen ? Ik zend U de uitgezochtste zichtzendingen van zeldzame Britsche Koloniale 
iels, welke slechts exemplaren bevatten in den meest onberispelyken staat en tegen schappe-
\e prgzen. 

De goedkoopste handelaar in de wereld in zeldzame Koloniale zegels is : 

? B L A K E H A L L ROAD, T.ALLEN, WANSTEAD, LONDON E. 11. 

(437) 

GotJ' nieuws voor Luchtpostverzamelaars. 
De Tweede Luchtpostveiling 

ibi'"iide verzamelingen lucTttj'XJbttef/i'/s en lui i en miili'i 
den inimer. Een unieke qele(ienli"}<i ojii l'ire (olli'itu' h 
'ompM'^en' l' nnhaivit todi ooi, dmii//, (jcilln^hi'ci-
(kv 'afntogii^' Zend lui/ een ^vnjjrl /.afci i/e en /nj noidt 
ü iiiddellijl nil i n-^i/n/ni'n tiie(ii zanden. 
Vüt^ll VOLGbJNUE VElLINdEN KAN STEEDS WOR-
BEN INGEZONDEN. De^qi'u ensrht renteluos roor^c/iot. 

(,ERÄRD THOOLEN, 
, ,}^!^i Nijeni iidi",fi-aiif 117. Den Flfiai/. 

N.B. Eiki^^v^fiehi Ijl niij inn f 4.10 op (jno ■>hnij(> en 
U lieht op 2 s pfi'niiiei den mennen Yii'it tlniiH. (472) 

Postzegeihandei „Het Centrum", 
Nieuwstr. 36, Postrek. 185061, Rotterdam. 

SPECIALE AANBIEDING. 
SPIEGELDRUK, Jubileum 1923, 20 c ; 

hiervan zijn slechts enkele exemplaren be
kend; prijs ƒ35,—. 

GUMMI AFSTEMPELINGEN, pracht-
verzameling, ongeveer 750 stuks, waar
onder vele zeldzame; prijs ƒ50,—. 

GOMSTROOKJES, prima kwaliteit, 10, 
15 en 25 cent per duizend. 

ZICHTZENDINGEN. Heeft U reeds ken
nis o-emaakt met onze goedkoope zichtzen
dingen ? Deze worden U na opgaaf van 
referenties per omgaande toegezonden! 

HET GOEDKOOPSTE ADRES ! 
(476) 

Adverteeren doet Verkoopen! 
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[| Zeer belangrijke Postzegelveiling 
if van 135 kayelingen Nederland en Koloniën, 

250 kavelingen Europa (w.o. Luchtpost) 
Il en 75 verzamelingen en restanten, 
I l uitsluitend goede kwaliteit. 
I J te houden Donderdag-avond 30 Augustus a.s., te 7% uur, in eer̂  
| ] óer bovenzalen van Hotel »Victoria«, Spuistraat 16, Den Haag. 

l | Kijkdagen en Catalogus bij den 

I Haagsche Postzegelhandel, 

::iiiiii 

Noordeinde 196, Den Haag. (366; 
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Postzenelhandel p. HoogerdQk, 
MOLENSTKAAT 22, DEII HAAfi. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING »299S. 

Speciale aanbieding. 
DUITSCHLAND, 2 mark, Yvert nr. 77, ongebruikt ƒ 4,50 
GRIEKENLAND, luchtpost, Yvert nrs. 1-4, ongebruikt -0,60 
SPANJE, republiek, Yvert nrs. 505-514, ongebruikt . . . - 4,75 
Idem, idem, dienst, Yvert nrs. 20-29, ongebruikt - 4,75 
PERZIE, Yvert nrs. 302-321, ongebruikt - 0,40 
TSJECHO-SLOWAKIJE, Yvert nrs. 242-251, gebruikt . - 0,75 
POLEN, luchtpost, Yvert nrs. 1-9, gebruikt - 0,60 
ITALIË, 5 lire, Yvert nr. 139 -«••*•-• "^'^^ 
FINLAND, 25 mark, Yvert nr. 133 .^J^A^.a'/.... - 0,70 
ESTLAND, Yvert nrs. 47 en 48, get. en onget - 0,60 
Idem, 30, 40 en 70, Yvert nrs. 81-83 - 0,80 
DANZIG, tentoonstelling, Yvert nrs. 198-200 - 0,80 
NED.-INDIE, luchtpost, Yvert nrs. 6-10 - 0,90 
POLEN, 300 verschillende zegels - 3,75 
LIBERIA, 100 verschillende zegels - 7,— 
HONGARIJE, 500 verschillende zegels . . . . ^,i.'.vi«tW».t-5,25 
DUITSCHLAND, 400 verschillende zegels .-.¥'f-T';^*.'ff -1,90 
TURKIJE, 'äOO 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) 

^^^^^f^ßio^^'i^'m^^l^ *^j^ 

Zoo juist verschenen: 

Aanvullingsbladen 1932-1931. 
„Be-Ba" Album Nederland en Koloni n, 

f 1 ,— (plus f 0,20 por to) . 

Aanvullingsbladen 1932-1934. 
Album Nederland en Koloniën, 

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

4 bladen Roltanding 1932-1934 
f O,60. 

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

oplage beperkt i s ! 

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