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ADVERTENTIEN 

Alle bijdragen van postzegelkundlgen, wetenschappelijken en redaccioneelen aard, benevens, 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28 
Maastricht; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
en mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven i j6 , Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Noorder Amstellaan 209-III, Amsterdam, en bultenlandsche poststukken 
aan J J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage. Afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein 2jr, Haarlem. Frankeermachines aan A. van der 'Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravenhage. 
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Bü 3-, 6-, 12-maal plaatsing 1 
5, 10, 15 % reductie. | 

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

M. J. baronesse van Heerdt-Kolfi, J. A. Kastein, mr. J. H. van Peursem, Leon de Raaij, 
J. G. Millaard. 

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

OP BEZOEK BIJ DE FIRMA 
JOH. ENSCHEDE EN ZONEN TE HAARLEM. 
Onder dezen titel gaf de heer P. W. Waller in het vorige 

nummer een belangwekkend exposé van de verschillende druk-
methoden, bij de zegelfabricage toegepast. 

Ter vermijding van misverstand volgt hieronder een ver
duidelijking van het medegedeelde op blz. 182, linker kolom, 
vierde regel van onderen. 

De daarboven afgebeelde rol wordt voor e l k zegel ver
plaatst, nadat de groote druk er is afgenomen. Is de rol op 
zijn juiste plaats gesteld, dan wordt deze onder grooten druk 
gebracht, vervolgens even heen en weer „gewiegd", terwijl 
de druk er nog opstaat. 

Voor e 1 k zegel moet de rol dus opnieuw worden ver
plaatst, ingesteld en onder druk gebracht, waarna nog even 
„gewiegd" wordt. 

DE ZEGELS VAN DEN ORANJE VRIJSTAAT 
DOOR STANLEY GIBBONS GECATALOGISEERD 

ONDER DE NRS. l i l a EN 111b 
door J. B. H. ASBEEK BRUSSE. 

In het dit jaar verschenen gedenkboek „Postzegelkunde en 
Postwezen" komen vier artikelen voor van den heer Leon de 
Raaij, over postzegels der voormalige Zuid-Afrikaansche re
publieken. Wie daarvan zijn artikel „Twee zwendelzegels (?) 
van Oranje-Vrijstaat", als wellicht weinig geïnteresseerd, op
pervlakkig doorleest, moet wel sterk onder den indruk geraken 
dat inderdaad hier een paar zwendelzegels behandeld worden, 
waar genoemde schrijver, als waarschuwend beoordeelaar — ai 
geeft hij dan ook anderer meeningen weer — zich nogal par
tijdig in deze materie toont. 

Ik gevoel mij gedrongen tegen zijn betoog, als zouden wij 
hier met zwendelzegels te doen hebben, met kracht op te 
komen, al geeft dan ook het vraagteeken in het hoofd van 
zijn artikel een weifelende houding zijnerzijds aan. Wat is 
toch, nuchter beschouwd, de quintessens in deze kwestie, n.1. 
dit, dat die zegels eener vroegere uitgifte (welke feitelijk niet 
voor opdruk in aanmerking hadden mogen komen) met an
dere (welke daarvoor bestemd waren) door den drukker (de 
Britsche autoriteit) met het voor postale doeleinden bestemde 
merk V.R.I. en betreffende waarden, werden voorzien. Primair 
ligt dus hier de fout bij dien drukker. Bedoelde zegels had hy 
— als zijnde een vroegere uitgifte — niet mogen (laten) over
drukken en, als zoodanig geldig, in het verkeer mogen doen 
brengen. 

Al werden nu, wel is waar, later een gedeelte dier zegels 
(n.1. der overdrukte oude uitgifte) nog achterhaald, neemt 
het daarom toch niet weg, dat de zegels welke als zoodanig 
niet meer achterhaald konden worden, en zelfs op brieven als 
anderszins over de post gingen, geenszins het stigma van 
zwendelzegels mogen dragen. Zelfs de mogelijkheid, dat be
doelde zegels met heimelijke bedoelingen bij den drukker kun

nen binnengesmokkeld zijn, doet aan het feit niets af, dat ze 
door de Britsche autoriteit, door een opdruk, als geldig voor 
postale doeleinden gemerkt zijn. In plaats van deze zegels 
dan ook als waardelooze prullen of zwendelzegels te veroor-
deelen, verdienen ze integendeel als Dij zonder waardevolle 
curiositeiten beschouwd te worden. Als steeds verschenen er, 
zonder twijfel ook hiervan valsche opdrukken en zijn die, uit 
den aard der zaak, als zwendel te brandmerken. Deze zegels 
dienen dus door een bekend, kundig expert onderzocht te 
worden of gekeurd te zijn. 

Aan het slot van zijn betoog schrijft de heer De Raaij: 
„Zooals men weet was de eerste druk die met punten op 

de lijn en het is zeer duidelijk, dat de zegels met punten boven 
de lijn van een lateren druk zijn, dus geheel als zwendel te 
beschouwen zijn," 

Ook hier acht ik mij verplicht tegen zijn hiermede cate
gorisch uitgesproken veroordeeling dier zegels, met punten 
boven de lijn, als zwendel, stelling te nemen. Men dient toch 
te bedenken dat, waar men zich in 1900 in oorlogstijd bevond 
en alle opdrukken V.R.I. op de Oranje-Vrij staat-zegels in ge
noemd jaar plaats grepen en waar er behalve de drukken 
V.R.I. op en boven de lijn zelfs nog een druk met een punt 
boven en twee punten op de lijn heeft plaats gehad, het niet 
zoo onmogelijk is dat men voor de 1/- oranje drukken met 
punten op en boven de lijn gebezigd heeft. 

Trouwens aan kundige experts zijn de middelen bekend, aan 
de hand van welke zegels (of drukken op zegels) echt of on
echt gekeurd kunnen worden en hangt dit dus hier niet samen 
met punten op of boven de lijn, maar wel terdege of deze 
opdrukken echt of onecht zijn, dus zwendel- of geen zwendel
zegels. 

Tot besluit meen ik hiermede de status dezer zegels in een 
helder licht te hebben gesteld. 

Ik ben den hoofdredacteur zeer dankbaar, dat hij mij m de 
gelegenheid stelde inzage te nemen van bovenstaand arnkel, 
en wel om de volgende redenen. 

In de voornaamste plaats omdat ik daarop het een en ander 
kan antwoorden, waardoor ik aantoonen kan dat de geachte 
schrijver niet juist geoordeeld heeft. Voorts, wijl het mij ge
noegen doet, dat mijn artikelen niet tevergeefs geschreven en 
door liefhebbers werkelijk ernstig bestudeerd worden. 

Het voornaamste punt van verweer des beeren As beek 
Brusse berust hierin, dat hij beweert, dat genoemde ze,gels, 
t.w. Stanley Gibbons l i l a en 111b, wel door den drukker (in 
dit geval door de Britsche autoriteit) voor p o s t a l e d o e l 
e i n d e n van het merk V.R.I. voorzien werden. 

Dit moet ik ten stelligste tegenspreken. Deze zegels wer
den door genoemde autoriteit niet gesanctioneerd, bewezen 
door het feit, dat zij onmiddellijk na ontdekking van de fraude 
zooveel mogelijk teruggetrokken werden, waarbij de opdruk 
ongeldig werd verklaard. 

Immers deze zegels werden niet door de Britsche autoriteit 
aan den drukker overhandigd om te worden overdrukt, doch 
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door een particuliere maatschappij (in dit geval een bank), 
die m i s b r u i k maakte van de toestemming haar verleend 
en zegels uitreikte, die reeds buiten koers en dus aan het ver
keer onttrokken waren. 

Wij zouden als voorbeeld kunnen noemen, dat b.v. in Neder
land door de P.T.T. aan de firma Enschedé opgedragen wordt 
zegels te voorzien van een opdruk. Indien nu deze firma op 
eigen houtje eenige vellen zegels eener v o r i g e e m i s s i e 
liet voorzien van dezen opdruk en deze tusschen de koer-
seerende zegels in smokkelde, zou dit dan door de P.T.T. 
goedgekeurd worden? 

Ook hier zou de P.T.T. direct mgrijpen tot tegengaan van 
dit euvel (evenals dit door de Britsche autoriteit gedaan 
werd) en zouden deze zegels het stigma van zwendel of on
geoorloofde zegels dragen. Dat er dan reeds eenige zegels uit
gegeven waren, zou daardoor nog niet bewijzen, dat de zegels 
m e t t o e s t e m m i n g van de autoriteit werden uitgegeven. 

Daarbij komt nog, dat bedoelde zegels n i m m e r over 
het loket van het postkantoor te Bloemfontein aan het publiek 
verkocht werden. Immers, de bank ontving haar zegels terug 
en gaf deze uit, de wel en niet geoorloofde, en de bank zorgde 
voor verdere verspreiding. Jaren geleden werd reeds in het 
Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde de stelling aan
genomen, dat zegels die niet ten postkantoie verkrijgbaar 
waren, als niet officieel te beschouwen zijn. 

Wat nu het laatste gedeelte van des beeren Asbeek Brusse's 
betoog betreft, dit is z e e r g e m a k k e i ij k te weerleggen. 
Ik schreef, en terecht, dat de zegels met punten boven de lijn 
geheel als zwendel te beschouwen zijn. 

Immers, de eerste zending die bedrukt werd, bestond uit 
den eersten druk, n.l. met punten op de lijn. Toen deze waren 
uitgegeven, ontdekte men eenige fouten in de zetting, o.a. 
ontbrekende punt achter V of R of I. Om dit te verhelpen 
werd e e n i g e w e k e n l a t e r een nieuwe zetting gemaakt 
om deze fouten te herstellen, en ontstonden hierdoor eenige 
zegels met punten op de lijn en punten boven de lijn, gemengd. 
Ook dit werd hersteld door een derde zetting, n.l. alle zegels 
met punten boven de lijn. Ook toen ont.'tonden eenige fouten 
en afwijkingen, en om deze te herstellen ging men over tot 
een vierde zetting, waardoor de bekende zetting ontstond met 
dikke Vs . Ook deze werd later veranderd en vindt men iii de 
vijfde zetting de dikke V op andere plaatsen in de platen, ook 
met de zoogenaamde kopstaande „1" in plaats van „I", enz. 

Ik wil hierover niet verder uitweiden, maar alleen hierdoor 
bewijzen, dat, waar door de Bank vóór den eersten druk de 
zegels geleverd werden, en deze na ontvangst niet meer nieuwe 
zegels durfde in te zenden, er geen tweede druk of liever derde 
druk gemaakt werd. 

Zoo deze bestaat en Stanley Gibbons catalogiseert deze 
onder nr. 175d, behoef ik niet te zeggen dat dit zegel wel 
degelijk z w e n d e l is, en vermoedelijk afkomstig is van den 
wcrkelijkon drukker of/en zijn handlangers. 

LEON DE RAAIJ. 

NieuWe 
Uit^ifter 

1 gjB^B^ 

1 i 
<i 
u 

1 ,!;,U.fGHAö£S:^jB 

N.B. De afbeeldingen der zegels zijn 
steeds op ware grootte, tenzij het te
gendeel is aangegeven. L = liggend-, 
S — staand formaat. 
AFGHANISTAN (Juli 1932). 

Frankeerzegels in diverse teekenin-
gcn, slechte druk en perforatie: 

15 pools, bruin; landschap. 
20 „ rose; paleis. 
40 „ oranje; stadsgezicht. 
CO ,, d.blauw; minaret. 
80 ,, bruin; obelisk. 

Voorts verscheen de herinnerings
zegel: 

1 afghan. karmijn; obelisk. 

ALGIERS. 
Opdrukken op koerseercnde portzegels voor ingevorderde 

quitantie-waarden (recouvrement): 
10 centimes op .SO centimes, grijsbruin. 

1 franc op 60 centimes, vermiljoen. 
ARGENTINIË. 
Het Bulletin Mensuel van October j.l. meldt de volgende 

dienstzegels, opdruk in grootere letters dan de thans ge
bruikte, op onderstaande frankeerzegels: 

M.G. op 1 peso, blauw en rood (Yvert nr. 288). 
M.M. op 10 centavos, grijsgroen (Yvert nr. 302). 
M.M. op 30 centavos, bruinlila (Yvert nr. 307). 

AUSTRALIË. 
Frankeerzegel in het kangoroe-type, papier met het water

merk kroon en C of A: 
10 shillings, rose en grijs. 

Dienstzegel, opdruk O S op frankeerzegel in het konin^s-
type: 

6 pence, bruin. 
Meervoudig watermerk kroon en letter A. 
BHOPAL. 
Dienstzegels, opdruk Service op frankeerzegels, type van 

1908: 
M anna, oranje; tekst Bhopal State. ' 
'A anna, geelgroen; tekst Bhopal Govt. 

BOLIVIA. 
Luchtpostzegels volgens 

afbeelding: 
5 c, ultramarijn. 

10 
15 
25 
30 
50 

Éa É*^MM 

grijs, 
karmijn, 
oranje, 
groen, 
lila. 

1 boliviano, bruinlila. 
Firma Keiser & Zn. te 

's-Gravenhage dank voor 
toezending. 

CHAMBA. 
Frankeerzegels van Biitsch-Indie, lokale druk, voorzien van 

den landsnaam: 
9 pies, lichtgroen. 
l'A annas, purper. 

Dezelfde zijn eveneens verschenen als dienstzegels, opdruk 
Service. 

CHILI. 
Luchtpostzegel, vertikale opdruk Correo Aereo in zwart 

op frankeerzegel van 1928: 
1 peso, groen en zwart. (Yvert nr. 135). 

CHINA. 
Verschenen is een serie van vijf waaiden 

met portretten van vier vooraanstaande 
Chmeezon, wier namen wij den lezer maar 
zullen onthouden. 

Te melden zijn: 
8 cents, oranjebruin. 

10 „ bruinviolet. 
20 „ roodbruin. 
30 ,, wijnrood. 
40 „ oranje. 

Vermoedelijk hebben wij hier te doen 
met de eerstelingen der zoogenaamde 

„martelaren-serie", welke reeds geruimen tijd geleden werd 
aangekondigd. 

Firma Keiser & Zn. te 's-Gravenhage dank voor toezending. 
COCHIN. 
Waarde-opdruk op koerseerend frankeerzegel: 

3 pies op 4 pies, groen. 
COLUMBIA. 
Aanvullingswaarde der nieuwe serie, portret van Columbus: 

20 centavos, blauw. 
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DUITSCHLAND. 

É j u m i 

Frankeerzegels met nieuwen kop van president Von Hin-
denburg: 

4 pfennig, lichtblauw. 
5 

12 
15 
25 
40 
50 

groen. 
oranjerood. 
karmijn. 
ultramarijn. 
violet. 
sepia. 

De zegels zü'n gedrukt op papier met het koerseerende wa
termerk. Met den verkoop werd begonnen op 1 October j.1., 
den 85en verjaardag van den staatspresident. 

Naast deze waarden worden die in de vorige teekeningen 
verkocht tot zij uitgeput zijn. 

In de nieuwe serie wordt geen 80 pf. opgenomen. 
Firma Voet te Rotterdam dank voor toezending. 
Weldadigheidszegels, waarvan de extra-toeslag ten goede 

komt aan de „Nothilfe": 
4 + 2 pfennig, lichtblauw; Wartburg. 
6-f 4 „ olijfgroen; slot Stolzenfels. 

12-1-3 „ oranjerood; burcht Nürnberg. 
25 + 10 „ blauw; slot Lichtenstein. 
40 + 40 „ lila; slot Marburg. 

De zegels zijn vervaardigd op de staatsdrukkerij, alle in 
liggend formaat en op papier met het gewone watermerk. 

De verkoop duurt van 1 November 1932 tot einde Februari 
e.k. De zegels zijn voor frankeering geldig tot ultimo Juni 
1933. 

EGYPTE. 
Frankeerzegels, buste van koning Fuad: 

40 millièmes, sepia. 
Het papier draagt het meervoudig watermerk kroon en 

Arabische letter F. 
FINLAND. 
Van de koerseerende 10 mark (Yvert nr. 154) is een 

nieuwe druk verschenen, waardoor een scherper zegelbeeld is 
verkregen; ook de kleur is gewijzigd. 

Te melden is: 
10 mark, donkerlila. 

FRANKRIJK (October 1932). 
Frankeerzegels in het nieuwe type, Fransche maagd met 

vredespalm: 
1 franc 25, olijfgroen. 
1 „ 75, lilarose. 

GABON. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen: 

] centime. 
2 centimes 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
45 
50 
65 
75 
90 

bruinviolet. 
, zwart op rose. 

groen. 
blauw. 
rood op geel. 
rood op groen. 
karmijn. 
roodbruin. 
groen. 
lila. 
zwart op blauw. 
geelbruin. 
blauw. 
zwart op oranjerood 
karmijn. 

mmm^mm* m999^ 

MMÉ^MM 

^^ t*« i>A>«i«A 

ktfiMMÉMÉAAM 

1 franc, groen op blauw. 
1 fr. 50, blauw. 
2 francs, bruinoranje. 
3 „ groen op blauw. 
5 „ bruin. 

10 „ zwart op oranje. 
20 „ bruinviolet. 

De waarden 1 tot en met 25 centimes geven een gezicht op 
de Ogooué-rivier (liggend formaat); de 30 centimes tot en 
met 1 fr. het portret van den ontdekkingsreiziger De Brazza 
(staand formaat); de andere waarden, in liggend formaat, 
een gezicht op een negerdorp. 

Portzegels in inboorlingen-type: 
5 centimes, ultramarijn op blauw. 

10 
20 
25 
30 
45 
50 
60 

1 
2 
3 

franc, 
francs 

roodbruin. 
sepia. 
groen op blauw. 
karmijn. 
rood op geel. 
bi'uinviolet. 
blauw. 

zwart op oranjerood. 
grijsgroen. 
donkerrood. 

Maison Fischer te Parijs dank voo 

HONGARIJE. 
Portzegel in de koerseerende cijferteekening, papier met 

het meervoudig watermerk kroon: 
4 filler, rose. 

ITALIAANSCHE KOLONIEN. 

pwwmwwwwwwwww De expresse luchtpostzegels 
der Garibaldi-serie zijn 
schenen met den tekst 
lonie Italiane": 

2,25-

ver-
,,Co-

1., violet en zw.-
groen. 

4,50 + 1,50 1., sepia en 
groen. 

ITALIË. 
Pakketpostzegels in de koerseerende uitvoering : 

25 centimes, karmijn. 
50 „ oranjegeel. 
2 lires, groen. 

JAIPUR. 
Frankeerzegels in de teekeningen van de 'A anna der ge-

legenheidsserie van 1931, portret van Sawai Man Singh II, 
opschrift Postage and Revenue: 
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1 anna, blauw en zwart. 
4 annas, olijf en zwart. 
8 „ bruin en zwart. 
1 rupee, olijf en zwart. 

Dienstzegel van 1929 met waarde-opdruk: 
14 anna op 2 annas, groen. 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
Opdruk „Morocco Agencies" en waarde op koerseerend ze

gel van Groot-Britannië: 
6 francs op 5/-, sepia. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Diagonaal opdruk „Correo Espafiol Marruecos" op frankeer-

zegel van Spanje: 
15 centimos, grijsgroen (Yvert nr. 406). 

MEXICO. 
Dienstzegels voor de luchtpost, opdruk Servicio Oficial op 

luchtpostzegels van 1929-32: 
15 centavos, karmijn (Yvert nr. 20). 
20 „ grijsbruin (Yvert nr. 21). 

NICARAGUA. 
De luchtpostzegel van 1929, Yvert nr. 3a, werd voorzien 

van den opdruk Semana Correc Aéreo / Internacional / 
11-17 Septiembre 1932: 

15 centavos, violet. 
Het werd uitgegeven ter gelegenheid van de internationale 

vliegweek in een oplaag van 1000 exemplaren. 
NIEUW-GUINEA (October 1932). 
Dienstzegel, opdruk O. S. op frankeerzegel in nieuw type: 

5 shillings, grijsgroen. 
NIUE. 
Frankeerzegels in de nieuwe teekeningen van 1932, doch in 

lokalen druk en op papier met het watermerk N. Z.: 
y, penny, geelgroen en zwart. 
1 „ karmijn en zwart. 

OOSTENRIJK. 
Frankeerzegels in de koerseerende 

landschapteekeningen, klein formaat 
(20>!;xl6 mm.): 

30 groschen, karmijn. 
40 „ violet. 
50 „ blauw. 

Ter herinnering aan den dood van 
den kanselier, wijlen monseigneur Sei-
pel, verscheen een frankeerzegel vol
gens afbeelding: 

50 groschen, blauwviolet. 
Het is belast met een toeslag tot 

hetzelfde bedrag. 
In de koerseerende cijferteekening 

zijn voorts te melden de portzegels-
24 groschen, blauw. 
39 „ blauw. 

Firma Voet te Rotterdam dank voor toezending. 
PARAGUAY. 
Frankeerzegel, type krans met ster van 1927: 

10 centavos, groen. 
PATIALA. 
Dienstzegel, opdruk Service, op frankeerzegel koerseerend 

type, lokale druk: 
% anna, geelgroen. 

PERU. 
Toeslagzegels, ten behoeve van de werkloozen, opdruk Ha-

bilitada / Pro / Desocupados en waarde op de gelegenheids-
zegels van 1931 (Yvert nrs. 255-257): 

2 centavos op 4 centavos, rood. 
2 „ „ 10 „ groen. 
2 „ „ 15 „ grijsblauw. 

PHILIPPIJNEN. 
De heer Wildschut toont ons op brief twee waarden der 

«Vf*«*«VPIP«««VM« 

•0SfiiïREi:GHl 

« M « M M * A * M M * I 

nieuwe serie, voorzien van de afbeelding van een vliegtuigje 
en den tekst „Round-The-World Flight Von Gronau 1932". 

In afwachting van nadere berichten noteeren wij: 
4 centavos, karmijn. 

12 „ oranjegeel. 
Genoemden heer dank voor inzage. 
RUMENIE. 

Wij geven hierbij de af
beelding van een der waar
den der in het vorige num
mer vermelde gelegenheids-
zegels (negende internatio
naal geneeskundig congres). 

Gememoreerd zij, dat de 
waarden dezer serie zijn: 

1 leu, rosekarmijn. 
6 lei, oranje. 

10 „ blauw. 
Alle zijn in hetzelfde for

maat gedrukt. 
Portzegels in nieuwe teekening, koningskroon: 

1 leu, zwart. 
2 lei, zwart. 

Het papier draagt het nieuwe watermerk der frankeer
zegels. 

RUSLAND. 

www^^wp 
De 1 roebel grijsblauw van 1930, 

hoofdtelegraafkantoor te Moskou, ver
scheen ongetand (papier met het wa
termerk Grieksche rand). 

Frankeerzegel ter gelegenheid van 
het 40-jarig jubileum van Maxim Gor
ki als schrijver: 

15 kopeken, bruinlila. 
Papier met het watermerk Griek

sche rand. Het zegel is getand pn on-
getand verschenen. 

Wellicht ten overvloede zij medege
deeld, dat Maxim Gorki de „nom de 
plume" is voor Alexei Maximowitsch 
Peschkow; de schrijver werd op 28 
Maart 1868 te Nisji-Novgorod ge
boren. 

TRAVANCORE. 
Frankeerzegel in koerseerende teekening: 

l'A chuckram, rose. 
Dezelfde waarde verscheen eveneens als dienstzegel met den 

opdruk On S S. 
URUGUAY. 
Frankeerzegels, buste van Artigas: 

2 pesos, karmijn. 
3 „ zwart. 
4 „ olijfgroen. 
5 „ oranje. 

VENEZUELA (October 1932). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, gedrukt op 

het in het vorige nummer beschreven „Security Paper": 
5 centimos, roodviolet. 

10 „ groen. 
25 „ rood. 
40 „ blauw. 

3 bolivars, bruin. 
Ook bij deze zegels is de guilloche gedrukt in groenachtig 

blauw. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Luchtpostzegel in de teekening der uitgifte 1930: 

8 cents, geelgroen. 
Volgens het Bulletin Mensuel is dit zegel voor het eerst uit

gegeven op 26 September j.1. ter gelegenheid van de eerste 
steenlegging voor het nieuwe postkantoor te Washington. 

ZWEDEN. 
Op 6 dezer was het 300 jaren geleden dat Gustaaf Adolf II, 

koning van Zweden, sneuvelde in den slag bij Lützen. 
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Ter herinnering aan dit feit is een serie van vier waarden 
uitgegeven, waarvan de afbeelding in het volgend nummer 
wordt opgenomen: 

10 ore, violet. 
15 „ rood. 
25 „ blauw. 
90 „ groen. 

De zegels zijn gedrukt op papier zender watermerk; zij zijn 
alleen vertikaal getand. De 10 en 15 ore worden evenwel ook 
verkocht in de bekende postzegelboekjes; deze waarden komen 
dus mede vierzijdig getand voor. 

Het zegelbeeld is vervaardigd door Olie Hjortzberg, pro
fessor aan de Academie voor schoone kunsten te Stockholm 
naar het schilderij in het Nationaal Museum van professor 
Wahlborn. De gravure is afkomstig van Sven Ewert. De zegels 
zijn gedrukt in de ateliers van den postdienst te Stockholm. 

BARBADOS. 
Voor den verzamelaar-specialist zij vermeld, dat de koer-

seerende y,, 1 en 2K pence zijn verschenen in de afwijkende 
tanding 13'':12. 

BECHUANALAND. 
Eigen zegels voor dit gebied zijn in vergevorderden staat 

van voorbereiding. De teekening toont den kop van den En-
gelschen koning, bovenaan; daaronder karakteristieke kiekjes 
op het land. 

De serie zal mede omvatten de £ 1 waarde, welke echter 
uitsluitend is bestemd voor fiscale doeleinden. 

Voorts zullen in het gewone cijfertype verschijnen port-
zegels in de waarden J4> 1 en 2 pence. 

BELGIË. 
Onze geachte correspondent, ir. Van Caspel te Brussel, 

schrijft het volgende over de a.s. weldadigheidszegels, die zoo-
als gebruikelijk op 1 December a.s. moeten verschijnen. 

Met zekerheid is nog niet bekend, wat op dit gebied is te 
verwachten. In de eerste dagen van November zal in een 
bespreking de beslissing worden genomen. Het ontwerp van 
den schilder James Thiriard (ridder met meisje, enz.) werd 
niet aangenomen. Zoo goed als zeker moet het zijn, dat voor 
alle zegels eenzelfde beeld zal dienen: sanatorium met een 
groep kinderen. 

Dezelfde waarden zullen vermoedelijk verschijnen als verle
den jaar, doch met hoogeren toeslag. De 5 frs. + 10 frs. zal 
worden gedrukt in een oplaag van 50.000 exemplaren. 

Voorts schrijft genoemde heer ons nog het volgende: 
„De klachten der verzamelaars en de stappen van het be

stuur van den Koninkliiken Belgischen Bond van Phiiate-
listische Vereenigingen (F.R.C.Ph.B.) hebben ten gevolge ge
had, dat de minister van P.T.T. (Bovesse) besloten heeft, dat 
de zegels „oogster" en „Mercurius" door andere zullen ver
vangen worden. Een vooraanstaand philatelist heeft een nieuw 
ontwerp gemaakt met zinnebeeld van den Belgischen leeuw, 
hetwelk dezer dagen aan de goedkeuring van het „comité du 
timbre'' zal worden onderworpen. 

Van de 3 stratosfeerzegels is de uitgifte verdaagd tot 26 
November, verjaardag van de Volksstichting voor Weten
schappelijk Onderzoek (F.N.R.S.), gevormd door de groote 
Belgische ondernemingen door den krachtigen invloed van 
koning Albert. Het zegelbeeld geeft een afbeelding van den 
ballon, waarmede de tochten werden gemaakt. Aan den voet 
staat twee-talig: Nationaal Fonds Wetenschappeliik Onder
zoek, met links daarvan de waarde. De letters 0.0. op den 
ballon ziin het merkteeken van de Belgische luchtvaart. Be
kend is, dat de letters I.B. op de vliegnostzegels een (nog niet 
verbeterde) vergissing zijn van den teekenaar. (De onjuiste let" 
ters I.B., verkorting van Italië-België, worden toegeschreven 
aan de geestdrift die in het land heerschte op het tiidstip der 
aanmaak over het aanstaande huwelijk van prinses Marie-José 
m.et ^eri Italiaanschen kroonprins). 

Nog steeds zijn op het hoofdpostkantoor alhier de stellen 
Card. Mercier en infanteriestandbeeld voor de oorspronkelijke 
prijzen verkrijgbaar, waardoor voor handelaars de verkoop 
met bescheiden winst zeer bemoeilijkt wordt. Aan het loket 
zijn ook nog de Congo-zegels met opdruk Ruanda-Urundi te 
koop, hoewel in dit gebied sedert 1 Januari 1932 buiten koers, 
zijnde door het nieuwe eigen stel vervangen. 

Er zijn tot heden verder geen dienstzegels met wieltje ver
schenen, behalve de 10 c. „oogster" en de 75 c. „koning". Het 
„leeuwtje" van 75 c. bruinrood ,Yvert nr. 288b, is nooit met 
wieltje uitgegeven. 

Wat de prijzen in Yvert 1933 betreft, wenschen de hande
laars, dat hun standaard-catalogus de prijzen zoodanig vast
stelt, dat deze bij verkoop een passend rabat toelaten; de ver
zamelaars wenschen dat de prijzen onderling in gelijke ver
houding staan, om bij ruilen als basis te dienen en niet over-
bevoordeeld te worden. Deze laatste voorwaarde is in Yvert 
1933 voor moderne zegels niet vervuld. Slechts twee voor
beelden: Het stel jubileum met dubbelportret (Yvert nrs. 
221-233) is nog in den Yvert geprijsd voor 145 Fransche frs. 
(208 Belg. frs.), terwijl sinds vele maanden hier het stel post
frisch voor 50 Belg. frs. te koop ligt; verhouding als 4:1. 
In het Maandblad, in de advertentie van J. Boekdrukker 
ƒ 3,25 = 47,25 Belg. frs. Yvert blijft voor het velletje van 
4 zegels van 5 frs., koperrood (tentoonstelling Brussel) sinds 
jaren opgeven 100 Fr. frs. = 140 Belg. frs., terwijl overal het 
velletje voor 25 tot 28 Belg. frs. te koop is; verhouding als 1:5. 
Dat is niet te verdedigen Bij andere zegels echter is de ver
houding als 1:1. Voor het ruilen van moderne Belgische ze
gels is Yvert ongeschikt. 

BELGISCH-CONGO. 
De fraaie serie van 1923 — inboorlingentypen enz. — als

mede de voorafgaande, worden ultimo December a.s. buiten 
omloop gesteld. Vanaf 1 Januari e.k. mogen uitsluitend voor 
frankeering worden benut de Stanley-zegels van 1928, al dan 
niet overdrukt, alsmede de serie van 1931-32 (inboorlingen, 
enz.) en de opdruk 3.25 op 3 francs (Vloors-type). 

BRAZILIË. 
Tot vooraanstaande sierkunstenaars is door de posterijen 

het verzoek gericht ontwerpen in te leveren van nieuwe zegels, 
daar de thans in gebruik zijnde geen'instemming hebben van 
de postautoriteiten en een groot deel der gebruikers. 

BRITSCH-GUYANA. 
Het voornemen bestaat het overbekende scheepjes-type, dat, 

hoewel in den loop der jaren gewijzigd, van 1853 dateert, te 
verwisselen voor een ander zegelbeeld. 

BULGARIJE. 
De Olympiade-serie van 1931 zal, naar verluidt, opnieuw 

verschijnen in dezelfde teekeningen doch in andere kleuren, 
zulks ter versterking van de geldmiddelen van het desbetref
fende comité, dat voor een aanzienlijk tekort moet staan. 

CAYMAN-EILANDEN. 
Ten vervolge op het medegedeelde in het vorige nummer 

kunnen wij thans berichten, dat op de herinneringszegels de 
portretten zullen prijken van Willem IV en George V van 
Engeland. De zegels worden gedrukt in langwerpig, liggend 
formaat. 

DANZIG. 
Senfs 111. Briefmarken Journal meldt op grond van offi-

cieele inlichtingen, dat de Luposta-zegels, uitgegeven ter ge
legenheid van de in dit jaar gehouden luchtposttentoonstelling, 
gedrukt werden in een oplaag van 50.000 series. 

DUITSCHLAND. 
Een lezer vraagt inlichtingen omtrent de thans allerwegen 

aangeboden tête-bèche-paartjes van dit land. Deze zijn af
komstig van vellen, bestemd voor de fabricage van postzegel
boekjes. 

Van de in koers zijnde zegels zijn, voor zoover onze gege
vens reiken, thans in omloop: 

4 pfennig lichtblauw en 12 pfennig oranje (Hindenbuvg); 
tête-bèche-paartjes. 
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5 pfennig groen en 6 pfennig olijf groen; 6 pfennig olijf
groen en 12 pfennig oranje; beide in samenhangende paartjes; 

5 pfennig groen en 6 pfennig olijfgroen in samenhangende 
en tête-bèche-paartjes. 

Bijzondere waarde is aan deze abnormaliteiten niet toe te 
kennen. 

PALKLAND-EILANDEN. 
De eeuwfeest-serie is vanuit Londen naar deze kolonie ge

zonden en zal nu binnenkwrt verkrijgbaar worden gesteld. Zij 
omvat de waarden 34. 1, 1'/,, 2, 3, 4 en 6 pence, 1, 2/6, 5 en 
10 shillings en £ 1. Men zal er, behalve den Engelschen ko
ning, verschillende gezichten op deze eilandengroep op aan
treffen. 

FRANKRIJK. 
Een onzer lezers stuurt ons het volgende 

epistel, ontleend aan L' Echangiste Uni-
versel van 1 Juli 1932; 

„Wat nog niemand, geloof ik, bekend ge
maakt heeft, is, dat de kunstenaar, die het 
zegelbeeld ontwierp, geen heel groote in
spanning van zijn verbeeldingskracht vor
derde, want hij heeft eenvoudig onze mooie 
Marianne van de Place de la République te 
Parijs nagebootst. Waarschijnlijk om niet 
van plagiaat beschuldigd te worden, heeft 

hij in de linkerhand (kant van 't hart) de beroemde palmtak 
geplaatst, die bovengenoemde Marianne in de rechterhand 
draagt. Ik ben van meening, dat het zegel heel wat beteren 
indruk had gemaakt, wanneer hij eenvoudig het heele stand
beeld van de Place de la République had weergegeven, want 
beneden de mooie kranige vrouw, die het vredelievende Frank
rijk voorstelt, ligt een fiere leeuw, die de kracht en de be
schuttende waakzaamheid voorstelt. Dit zou tegenover de 
andere volken een geheel anderen indruk gemaakt hebben, 
volstrekt niet aanmatigend, doch waarvan de beteekenis door 
de geheele wereld begrepen zou zijn." 

LUXEMBURG. 
Aan alles komt een einde; ook aan het kinderen-tal van het 

groothertogelijk echtpaar, dat achtereenvolgens afgebeeld is 
op de weldadigheidszegels. 

In December a.s. zal de gebruikelijke serie verschijnen 
met de afbeelding van gravin Ermesinde van Luxemburg, die 
van 1196 tot 1247 leefde en bekend was om haar godsvrucht. 
De serie zal bestaan uit de waarden 10 en 75 centimes, 1, 1 K 
en 1% francs. De extra-toeslag bedraagt 5, resp. 10, 25, 75 
centimes en 1}^ francs. 

MADAGASCAR. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons, dat de 1 centime, type 

Galliéni, op 15 December a.s. zal verdwijnen. De aanmaak van 
dit gegraveerd zegel is te duur; het zal daarom vervangen 
worden door het type ossenspan. 

MAROKKO (Fransche kantoren). 
L' Echo de la Timbrologie geeft de afbeeldingen van de 

nieuwe serie frankeerzegels, die binnenkort zullen verschijnen. 
Men ziet er o.a. op het voormalige paleis van den sultan te 
Tanger, de reede van Agadir, het postkantoor te Casablanca 
Volgens de reproducties een aantrekkelijke serie. 

NIEUW-GUINEA. 
Het Philatelic Bulletin meldt op grond van officieele inlich

tingen, dat de voorraden der vorige uitgiften zullen worden 
vernietigd. 

OOSTENRIJK. 
De gebruikelijke weldadigheidsserie verschijnt in Decem

ber a.s. in de waarden 12, 24, 30, 40, 64 groschen en 1 schil
ling, die tegen dubbel nominaal worden verkocht. Zij zullen 
ons de portretten van beroemde Oostenrijksche schilders 
brengen. 

RIO DE ORO. 
Naar een Fransch blad meldt zijn er onderhandelingen gaan

de tusschen Frankrijk en Spanje inzake de ruiling van grond
gebied in Afrika. Frankrijk zou zijn rechten op Tanger af
staan en daarvoor in het bezit worden gesteld van Rio de Oro. 
Een en ander brengt natuurlijk de noodige gevolgen mede 
voor de philatelisten. 

RUMENIE. 
Het volgende jaar zal het driekwart eeuw geleden zijn dat 

de eerste zegels (voor Moldavië) verschenen. De mode wil, 
dat dit feit wordt herdacht door eenige speciale zegel=, ge-
copieerd naar de oude „ossenkoppen" van Moldavië. 

Welke waarden zullen verschijnen, is ons tot op heden on
bekend. 

Voorts verschijnt ter gelegenheid van de in deze maand 
te Bucarest te houden postzegeltentoonstelling het gebr'iike-
lijke speciale zegeltje in de waarde 6-(-5 lei. 

SALVADOR. 
Volgens een officieel decreet is de serie, overdrukt met 1982 

— Yvert nrs. 472-482 — weder buiten koers gesteld. 
Benut wordt thans de plaatjesserie van 1924. 
In den loop dezer maand verschijnt een speciale serie lucht

postzegels ter herinnering aan het feit, dat een eeuw geleden 
de priester José Matias Delgado gestorven is. 

De serie zal bestaan uit de waarden 15, 20, 25 en 40 cen-
tavos, die in beperkt aantal worden uitgegeven. 

Delgado, die een rol van beteekenis speelde in de geschiede
nis van zijn land, werd reeds vroeger op een frankeerzegel 
afgebeeld (de 1 centavo der serie 1912). 

' SARAWAK. 
Naar Engelsche bladen melden zijn van verschillende uit

giften vóór de koerseerende verschenen, de restvoorraden ver
nietigd, terwijl dit met de overige staat te gebeuren. Binnen
kort zal dus alleen in koers zijn de serie van 1931. 

SWAZIELAND. 
Ook dit land zal, na jaren, opnieuw uitkomen met eigen ze

gels en wel in de waarden > ,̂ 1, 2, 3, 4, 6 pence, 1, 2/6, ó en 
10 shillings. 

De teekeningen brengen, behalve de buste van den Engel
schen koning, gezichten op het land (o.a. een kafferkraal). 

SAN MARINO. 
Het jongste Bulletin Mensuel publiceert de volgende op-

laag-cijfers, die onder het gebruikelijke voorbehoud inzake 
juistheid worden weergegeven. 

Serie 1932, opening van den electrischen spoorweg Rimini-
San Marino: 20 c. 61000 stuks, 50 c. 51000 stuks, 1 1. 25 c. 
36000 stuks, 5 1. 16000 stuks. 

Serie ter herdenking van den 50en sterfdag van Garibaldi: 
10 c. 151000 stuks, 20 c. 81000 stuks, 25 c. 61000 stuks, 50 c. 
51000 stuks, 75 c. 31000 stuks, 1 1. 25 c. 21000 stuks, 2 1. 75 c. 
16000 stuks, 5 1. 11000 stuks. v, B. 

Nederland! er 
Overzeesehe 1.1 Gewesten 
NEDERLAND. 

De a.s. weldadigheidszegels. 
Op grond van bereidwillig door het Hoofdbestuur der P.T.T. 

verstrekte inlichtingen kunnen wij de lezers mededeelen, dat 
de sierkunstenaar H. Levigne te Amsterdam belast is met het 
ontwerpen dezer zegels. De voorstelling op elk der zegels zal 
bestaan uit een jongens- of meisjeskopje met een lente-, zomer-, 
herfst- of winterbloem. 

Nieuwe oplaagletters. 
5 cent N; 10 cent F ; 36 cent B. 

• 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent N: L 381, tanding Gl. 6 cent K: L 386, 
R 386, 
L 388, 
R 388, 
R 392, 

10 cent F : R 384, 
12K cent E: R 372, 
36 cent B: 387, 

Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gr. 
lijnperf. 
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Bij de vellen met plaatnummers L 383 en R 383 van de 
6 cent K is op den onderrand iets bijzonders op te me^'kon, 
n.1. een schuin streepje in de buitenste van de twee randlijnen, 
bij plaat L 383 in den rechteronderhoek, bij plaat R 383 links 
onder. Het teekenen hiervan op de drukplaat zal vermoedelijk 
wol een bedoeling gehad hebben. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
3 cent I: ]00, tanding Gl. 
Bij de vellen van de 3 cent I met nummers 100 en 101 staat 

merkwaardigerwijze het nummer niet in den linkeronderhoek, 
zooals alle andere nummers, maar op zijn kop in den rechter
bovenhoek. Degene die het nummer op deze beide platen heeft 
aangebracht heeft zich vermoedelijk vergist doordat de oplaag
letters I, rechtop en op hun kop gezien, niet verschillen. 

Luchtpostpapier en -enveloppen. 
Naar Dienstorder H 721 van 19 October bericht, mogen in 

het vervolg de vellen luchtpostpapier en de enveloppen elk af
zonderlijk worden verkocht tegen den prijs van 1 cent per vel 
of per omslag. 

Vroeger diende men steeds voor 2 cent een vel en enveloppe 
tegelijk te koopen. 

Kleurproeven 20 cent emissie 1899. 
In de 96e veiling van den heer Rietdijk komen twee interes

sante kleurproeven voor van de 20 cent uitgifte 1899, n.1. een 
exemplaar in de olijf groene kleur van de 3 cent (in deze kleur 
is dit zegel uitgegeven in October 1901) en in de karmijnroode 
kleur van de 5 cent (niet de eerste karmijnrose t int) . De 
proeven zijn getand 12 >̂  en vernietigd met een stempel dat 
bestaat uit twee concentrische ringen, die uit puntjes zijn 
samengesteld; de ringen zijn even groot als die van het groot-
rondstempel. 

Velen zullen zich nog herinneren, dat de 20 cent in roode 
kleur al eens eerder voor het voetlicht is geweest, n.1. als 
kavel 365 in de 12e veiling van den heer Hekker, in November 
1926. Op verzoek van de autoriteiten is deze kavel toen in
getrokken en ons werd verzocht, er in het Maandblad geen 
melding van te maken. Nu er weer twee exemplaren voor den 
dag gekomen zijn, zal tegen vermelding in het Maandblad 
geen bezwaar meer bestaan. Het exemplaar van 1926 was een 
ander dan het thans aangebodene, het was eveneens ge
stempeld (zer onduidelijk, maar vermoedelijk hetzelfde stem
pel als het bovengenoemde). In de veilingscatalogus werd het 
volgende bij deze kavel vermeld: Uic een brief dd. 8 October 
1926 van de firma Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem, op dit 
zegel betrekking hebbend, staat o.m. woordelijk: „In de tee-
kening vertoont het zegel geen afwijkingen van een echt zegel 
van 20 cent. Wat nu de afwijkende roode kleur van het zegel 
betreft, is gebleken uit de boeken, dat er nooit roode zegels 
van 20 cent zijn gedrukt en voor zoover bekend, ook nooit 
roode kleurproeven zijn gemaakt. 

Door proeven hebben we ons er evenwel van overtuigd, dat 
het met chemische middelen niet mogelijk is, de bekende 20 c. 
zegels rood te maken. 

Als meest waarschijnlijke verklaring blijft dan toch feite
lijk slechts open, dat dit zegel afkomstig is van een kleur
proef, waarover nadere gegevens zijn verloren gegaan." 

De herkomst van deze zegels is dus eenigszins geheimzinnig!" 
Afwijking. 
De heer Regenhardt te Amsterdam vond een zegel van 

ƒ 2,50 jubileum 1913 met een groote verticale lijn in de kleur 
van het zegel, loopend van de eerste N van Koning naar 
beneden tot in de tanding. Wij meenen dergelijke lijnen ook 
wel eens bij andere waarden van deze emissie gezien te heb
ben. Het ontstaan is mogelijk te wijten aan een onvoldi)end 
reinigen van de drukplaten. 

NED.-INDIE. 
De Leger-dcs-Heils-zegels. 

Bij dit nummer is een gekleur
de bijlage gevoegd met de af
beeldingen der Indische welda-
digheidszegels van dit jaar, die, 
zooals reeds gemeld is, van 1 tot 
en met 31 December verkrijg
baar zullen zijn. 

• ■ ■ • • ■ ■ • ■ ■ I 

" - - " - * ' * * ******^ 

Een persbericht meldt ons dat evenals vorige jaren, de zegels 
ook verkrijgbaar zullen zijn aan de Nederlandsche postkan
toren waar philatelistenloketten gevestigd zijn, en wel gedu
rende de g e h e e 1 e maand December, dus ook buiten de 
openstellingsuren van het verzamelaarsloket. 

Wij herinneren er aan dat de fr^nkeerwaarde der zegels 
bedraagt 2, 5, 12X> en 15 cent, en de verkoopsprijs 3, 7<A, 
15 en 20 cent. 

De nieuwe Indische frankeerzegels. 
Op een vraag van een der lezers 

deelen wij mede, dat op het oogenblik 
de volgende Indische zegels bestaan 
van 12>/i cent en hooger, die dus lang
zamerhand vervangen zullen worden 
door zegels in de nieuwe teekening: 

klein formaat: 12>^, 15, 20, 25, 30, 
32 <A, 35, 40 cent; 

groot formaat: 50, 60, 80 cent, ] g., 
1,75 g., 2,50 g. 

Aan het Hbl. ontleenen wij een be
richtje uit de PreangerBode, dat een 
verklaring ervoor geeft, waarom het 

drukken dei nieuwe zegels niet aan de Topografische Dienst 
is opgedragen. De regeeringscommissie, die de mogelijkheid 
van aanmaak in Indië zelf heeft onderzocht, is tot de con
clusie gekomen dat dit inderdaad mogelijk zou zijn, en dat de 
fabricage dan zelfs nog iets goedkooper zou worden. 

Om deze industrie aan te vatten zouden echter kapitaals
uitgaven moeten worden gedaan en de regeering oordeelde, 
dat het daarvoor de tijd nog niet was.. Daarom werd besloten, 
de kwestie tot een betere periode te laten rusten. Het papier 
voor de zegels zou hoogstwaarschijnlijk uit Nederland moeten 
worden betrokken. 

Het gaat overigens niet om zeer hooge bedragen; de aan
schaffing van Indische postzegels kost dit jaar volgens het 
begrootingsontwerp voor 1932 ƒ 57.000. 

Per luchtpost ontvingen wij van dr. Borel nog het vol
gende nieuws over de komende zegels. Het formaat is nog 
iets gewijzigd; het wordt nu voor de waarden van 12>2 tot 
en met 40 cent 23 bij 23 mm., voor de waarden van 50 cent en 
hooger 30 bij 30 mm. 

Ook over den druk is nu een beslissing genomen; deze 
wordt voor beide formaten r o t o g r a v u r e . De lagere 
waarden zullen worden uitgevoerd in z.g. uit- of doorloopende 
kleuren, d.v.'.z. dat de kleur doorloopt als de zegels met water 
in aanraking komen. Het is een nieuw procédé, waardoor het 
mogelijk is geworden, ook plaatdrukzegels in losse kleuren te 
maken, hetgeen tevoren niet mogelijk was. 

De hoogere waarden echter krijgen vaste kleuren. De 
kleuren zelf zullen vermoedelijk worden als volgt: 

12>< c. oranje; 15 c. blauw; 20 c. magenta; 25 c. groen; 
30 c. grijs; S2'A c. paars; 35 c. geelsepia; 40 c. rood; 50 c. 
magenta; 60 c. blauw; 80 c. rood; 1 gld. paars; 1,75 gld. 
donkersepia; 2,50 gld. groen. 

De 'i2'/, cent moet vóór het einde van het jaar nog in Indië 
zijn, alle andere worden eveneens aangemaakt, maar de af
levering volgt later. 

Over de teekening van de nieuwe zegels werd ons opge
merkt, dat onze koningin daarop opvallend voorover staat; 
dit is inderdaad het geval. 

De „Stockholm-serie". 
De heer Van Otterloo schrijft ons het volgende: 
Toen ik in het October-nummer de opmerking van den heer 

Schoevaart te Malang las, heb ik terstond de in mijn bezit 
zijnde Stockholm-serie even gecontroleerd en niet alleen ge
zien, dat de opmerking juist was, maar ook nog iets ontdekt, 
dat mij aanleiding geeft tot den wensch de tot de 'ierie be-
hoorcnde zegels nog eens opgenomen te zien met de nummers 
van Yvert: 

Frankeerzegels nrs. 43, 49, 97 t.m. 100, 102 t.m. 105, 108, 
110, 113 t.m. 117, 125 t.m. 180. 132, 134, 136 t.m. 149, totaal 
38 stuks. 

Opmerking: Wie deze nummers gaat natellen zal 39 sluks 
tot uitkomst krijgen. Daarom merk ik even op dat in Yvert 
geen nr. 99 voorkomt. 

Portzegels nrs. 23 t.m. 30 en 32 t.m. 34, totaal 11 sruks. 



208 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Nood porten. 
De heer Van Otterloo schrijft ons: Van dr. Borel te Ban

doeng ontving ik een schrijven, waarin ook een en ander ever 
mijn artikeltje in het Maandblad van Augustus over ncod-
porten en noodportafstempelingen, dat tot verbetering en op
heldering kan dienen en dat ik mij dan ook haast,' in te 
zenden. Intusschen veel dank aan den heer Borel. 

Het recht van vrijmaking had betrekking op a l l e pak
ketten uit het buitenland, dus niet alleen op die, waarop in
voerrecht kwam. Het was een vergoeding voor de post voor 
haar moeite in deze, dat eerst 12)4 cent per pakket bedi'oog, 
maar reeds vrij spoedig verhoogd werd tot 25 cent. Het eigen
lijke invoerrecht werd niet in postzegels gehever, maar met 
inkt op de kaart aangeteekend, en komt natuurlijk ook niet 
aan de post ten goede. De juiste datum van dezen maatregel 
om te voorzien in het niet voldoende aanwezig zijn van oort-
zegels van 12 K cent is 23 Mei 1921. 

DG stempels moesten de kantoren zelf laten aaniaaken. De 
officieele mededeeling sprak van „Te Betalen Port 12 V, cent", 
waaraan blijkens mijn bericht over het drieregelig .-.teiiipel 
(Maandblad Augustus) zich niet alle kantoren he)ibrn ge
houden. Ik begin zelfs te vermoeden, dat da< drieregelige 
stempel uitzondering, het éénregelige regel was. Bij de door 
notaris Haan te Urmond ingezonden exemplaren, afgebeeld 
in het Maandblad van September, is dus het stempel juist 
volgens de opdracht, al had het natuurlijk niet op portzegols, 
doch slechts op frankeerzegels mogen worden aangewend. 

Het inklaringsrecht is in 1925 verhoogd tot 25 cent. Vooi 
de „pakjes" komt er 37>^ cent op, vandaar de nieuw ingevoerde 
portwaarde van dat bedrag, te weten bovengenoemde 25 cent 
en dan nog 12 J4 cent voor thuisbezorgingsrecht. 

Dr. Borel ontving van iemand bericht, dat hij in het bezit 
was van een strip van 5 stuks van 5 cent, viermaal (n 1. 2 
maal kruisgewijs) overstempeld met ,,Te Betalen Port \2Yi 
cent", verder een paar van de 2>< cent met idem en nog 'wee 
paar van 12>4 cent met idem (kruisgewijs). Alle echter port-
zegels, afwijkingen die niet waren voorgeschreven en ook geen 
zin hadden. Ik vermoed sterk dat er van de echte noodporten 
zeer weinige bij de verzamelaars zijn terecht gekomen, wat 
ook in de lijn ligt, doordat de frankeerzegels, die met het 
stempeltje daartoe geldig gemaakt werden, van te lage 
waarde waren om ze op de gouvernements-veiling te doen, 
zoodat ze wel ongeveer alle zullen vernietigd zijn. 

Afwijkingen. 
Men toont ons een plaatfout bij den opdruk Luchtpost 75 

cent op 1 gld. (van de eerste luchtpost-serie), waarbij het 
begin van de neerhaal van de 7 door een duidelijke witte vlek 
onderbroken is. Hiervan zouden verschillende exemplaren be
kend zijn. De fout bevindt zich op het tweede zegel van een 
horizontale rij, welke rij is ons niet bekend. 

Wij berichtten in het vorig nummer dat de heer Weger-
man te Padang een fout bij de 734 cent meldde; ons wordt 
verzocht, mede te deelen dat de inzender de heer Weijerman is. 

De heer Van Otterloo bezit een paar van de 7>2 cent, waar
bij op beide zegels een flink accent onder de beginstreep van 
de 7 voorkomt. De plaats op het vel noch de oplaaglettor is 
helaas bekend. 

CURACAO. 
De 5 op 12 K cent 1918. 
In het September-nummer vermeldden wij een dubbelen op

druk van de 5 op 12 34 cent 1918, naar wü meenden een nog 

onbekende afwijking. De heer Polling maakt er ons opmerk
zaam op dat in het „Handboek" van den heer Voss de af
wijking reeds genoemd wordt; de heer Voss ontleende dit 
waarschijnlijk aan een berichtje in het Nederlandsch Tijd
schrift voor Postzegelkunde van 1920, blz. 71, waar voor het 
eerst van deze fout melding wordt gemaakt. 

De heer Polling bezit ook een dubbelen opdruk van de 
5 cent in type II. 

Ongetande onderrand? 
Van den heer Claessen te Sittard ontvingen wij ter inzage 

een exemplaar van de koerseerende 6 cent, getand 12 K, met 
een vrij breeden, ongetanden onderrand. Weliswaar is de 
mogelijkheid niet geheel uit te sluiten dat de perforatie een 
eind te laag is ingeslagen en dat daarna de tanden afgeknipt 
zijn, maar wij gelooven toch wel, met de afwijking: ongetande 
rand te maken te hebben. 

Het zegel is afgestempeld Curagao-Willemstad 3.12.31. Zijn 
er meerdere exemnlaren bekend? 

bststuEkeiTL 

BRAZILIË. 
De in 1928 uitgegeven briefomslag van 300 reis, rood op 

wit papier (nr. 28), verkreeg wegens tariefswijziging een 
tweeregeligen zwarten opdruk 200 / réis over het waarde
cijfer in den stempel. 

DUITSCHLAND. 
Van 29 Juli t.m. 1 Augustus 1932 werd te Heidelberg de 

9e Bondsdag en tegelijkertijd de 38e Duitsche philatelistendag 
gehouden. Bij die gelegenheid werden 6 (privaat) briefkaarten 
uitgegeven. Alle dragen aan de voorzijde de kenmerkende op
schriften en een afbeelding van het Heidelberger slot. De be
doeling was 2 kaarten van 3 pf. en 2 van 6 pf. uit te geven 
(Eberts) en 2 kaarten met den kop van Hindenburg in den 
stempel van 4 en 5 pf. Bij 5 kaarten gelukte dit, doch voor 
de waarde 4 pf. kon geen vergunning verkregen worden, zoo
dat de daarvoor bestemde kaart blank bleef en een postzegel 
van 4 pf. bijgeleverd werd. Twee kaarten zijn aan de achter
zijde blank; op de 4 andere komen verschillende afbeeldingen 
van het slot, met gezicht op den Neckar, voor. 

FINLAND. 
Ik ontving een nieuwe kaart, die wat indeeling, tekst en 

kleur betreft, geheel gelijk is aan kaart nr. 64. In den over-
eenkomstigen stempel is als waarde echter natuurlijk niet 
1.20 mark, maar 1>2 aangegeven, anders zou het geen nieuwe 
verschijning zijn. 

FRANKRIJK. 
Door Bern werd de nieuwe kaart van 90 c. verdeeld, welke 

alleen een anderen stempel — het nieuwe type P. A. Laurens 
— verkreeg. Als voorheen rood op zeemkleurig karton. 

ITALIË. 
In het September-nummer meldde ik 9 kaarten van 30 c. 

met toeslag van 10 c. ten behoede van de vrijwillige militie 
voor de veiligheid. Deze serie was daarmede compleet. Thans 
verzond Bern aan de administraties een nieuwe serie, voor 
hetzelfde doel, van de kaarten van 20 c , die in uitvoering met 
de vorige verschillen. De stempel staat 1 mm. verder van den 
rand, die evenals het wapen dezelfde kleur, rood, heeft al? de 
stempel. Onder de waarde-aanduiding staat daarin een kleiner 
cijfer 5 c. voor den toeslag. 

De afbeeldingen nemen nu nagenoeg de geheele achterzijde 
in beslag en zijn in bruine rotogravure uitgevoerd. Die Ganz
sache meldt dat 2 der in September gemelde kaarten, name
lijk die voor de spoorweg- en bosch-politie, ook in blauw ge
zien zijn. Vermoedelijk zal er dan wel een geheele dergelijke 
blauwe serie bestaan, ofschoon daarvan uit de meldingen uit 
Bern niets is gebleken. 
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LUXEMBURG. 
Mjj gewerd een kaart der prentjes-serie van 1928 van 90 c. 

rood, voorzien van den opdruk 75 c. Het is mij niet bekend, 
of de geheele serie overdrukt werd of dat slechts één enkele 
(Clervaux) dat lot ten deel viel. 

NIEUW-ZEELAND. 
Aan de meldingen op blz. 107 en 169 is toe te voegen, dat 

ik thans ontving de aldaar gemelde, door het bijdrukken van 
een groen stempel van % p. tot kaarten van 1 en 2 p. ver
hoogde, zoomede de roode nieuwe kaart van 1 p., allen voor
zien van een overdruk „Halfpenny" in één woord, lang 23-24 
mm., aangebracht met handstempel en in lila inkt. Als men 
daarmede een tariefsverlaging bedoelt, had men het bijdrukken 
van den groenen stempel zoo kort geleden ook wel kunnen 
nalaten. 

Die Ganzsache spreekt op grond van ontvangen gegevens 
van verlaging en deelt het bestaan mede van nog meer pro-
visoriën. De briefomslag voor R-brieven van 6 p. bruin is 
voorzien van een opdruk in twee typen. Eén met handstempel 
„Fourpence" is blauw en meet met punt in één regel 2434 mm. 
De tweede is met machinestempel in zwart in twee regels 
„Pour Pence" gedrukt en is 20 mm. lang. Het oude waarde
cijfer is by dezen opdruk door een zwart vierkantje onzicht
baar gemaakt. 

Het eveneens door mü reeds in September genoemde post-
blad heeft bovendien drie verschillende opschriften op de ach
terzijde ontvangen ter opwekking voor het benutten van de 
postspaarkassen. Als nieuwtje is te melden een postbla'd van 
1 p. rood (koning met admiraalshoed), voorzien van een 
geheel gelijk stempel ter verhooging van de waarde en gelijk
tijdig aangebrachten handstempel „One Penny" ter verlaging. 
Deze opdruk is zoowel in rood als in zwart bekend. Ook deze 
postbladen hebben opschriften ten behoeve van genoemde 
kassen. 

POLEN. 
Bern distribueerde een nieuwe briefkaart van 20 gr. grijs 

op leerkleurig karton. De stempel bevat thans de wapen-
adelaar en niet meer den bekenden kop. Overigens geen ver
schil in uitvoering met de kaarten van 1931. De drukdatum 
is VI-1932; de oplaag 10.000.000. Als een geheel nieuw be
denksel is te melden een briefkaart van 5 gr., tekst en stempel 
(adelaar) in blauw op blauwgroen karton en bestemd voor de 
bestelling van levensmiddelen, waartoe zich op de achterzijde 
de noodige tekst bevindt. 

Ten slotte zullen de lezers zich wel herinneren, dat destijds 
een ongelukje gebeurde met de prentbriefkaart nr. 28 van de 
eerste serie (Augustus 1931). Het onderschrift luidde Czar-
nokowa en dit was fout, daarom werd die kaart niet uitge
geven en vernietigd, doch de uitgever verplicht tot nalevering 
van een verbeterde kaart met Czarnohora. Dit is nu geschied, 
maar daar sedert biJ de tweede serie de drukwjjze in boekdruk 
in plaats van rotogravure veranderd werd, vertoont de nu ge
leverde kaart ook daarvan het bewys. De drukdatum, onder
aan rechts gemeld, is ¥11-1931, maar dit is onjyist en moet 
zijn VIII-1931. 

RUSLAND. 
Van de serie prentbriefkaarten nr. 45695 van 1930, rood-

gardist van 5 kop., zag ik tot heden als hoogste nummer der 
serie nr. 142. 

Uit Berlijn wordt gemeld het verschijnen van 3 nieuwe 
kaarten in de propagandaserie van 3 kop. blauw (boer), te 
weten de nrs. 133, 137 en 140. 

SALVADOR. 
In groot formaat verscheen een kaart van 2 centavos rood 

op roomkleurig karton, met deelstreep en aanwijzingen voor 
het gebruik op voor- en achterzijde. In den stempel de af
beelding van een gebouw, waarboven een band met Citius 
Fortius Justius. 

Eveneens in groot formaat is nog te melden een luchtpost-
kaart van 2 c. met in den stempel een afbeelding van Simon 
Bolivar en de vermelding in cijfers 1830-1930. 

ZUID-AFRIKA. 
Briefkaart nr. 7 verscheen in een nieuw kleed. Het opschrift 

en de deelstreep werd iets forscher, het wapen daarentegen 
werd kleiner en meet nu 11:83^ tegen voorheen 13:11. Ook 
de afbeeldingen aan de achterzijde zijn grootendeels gewijzigd, 
vermeerderd, en de nummering is eveneens veranderd. Deze 
kaarten zijn met een postzegel van % d. beplakt verkocht in 
omslagen bevattende 6 stuks elk, en dus blijkbaar alleen 
bestemd voor buitenlandsch gebruik. Voorloopig zijn nog maar 
4 dergelijke series verschenen; de zwarte nummers op de 
voorzijde loopen op tot 36 en daaraan ontbreken de nrs. l, 6, 
7, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 30, 31 en 32. 

Ook de onlangs gemelde nieuwe kaart van 1 d., rood stempel 
met in het zwarte ovaalvormige medaillon een zeilschip, ver
kreeg afbeeldingen op de achterzijde. Het karton verwisselde 
daarvoor van zeemkleurig in wit. Overigens is de kaart gelijk 
aan die van 'A d. Ook deze worden geleverd in 2 maal 6 stuks 
telkens in een zwart bedrukt omslag (de vorige voor de kaar
ten van 34 d. zijn rood bedrukt). Deze kaarten dragen geen 
numm.er en de mogelijkheid is niet uitgesloten dat daarmede 
de geheele serie van 36 stuks voltallig is. 

De afbeeldingen beslaan bü alle series nagenoeg de geheele 
achterzijde; zij zijn in zwart uitgevoerd en zijn vervaardigd 
naar foto's gemaakt door het S. A. R. Publicity dept. 

NEDERLAND. 
In de Universal-machines zijn de volgende nieuwe teksten 

gekomen: 
I. cursief ADRESSEER / volledig! waaronder 3 evenwijdige 

lijnen en vulpenhouder, welke in plaats van een punt, een 
ster op de i spat. 

Breda. Links, rangschikking dagteekeningstempel van bo
ven naar beneden jaar, datum, uur. 

Deventer. Rechts o.a. 4 en 7.X.1932, later links; uur, datum, 
jaar. 

Gouda. Rechts; jaar, datum, uur. 
Schiedam. Links; uur, datum, jaar. 

II. 4-regelig postzegels / rechts - boven / in den hoek! / 
VLUGGER VERZENDING. 

Alkmaar. Sedert 25 October links; uur, datum, jaar. 
Delft. Links; jaar, datum, uur. 
Leiden. 30.IX rechts; jaar, datum, uur; 3.X links; datimi, 

jaar, uur. 
Nijmegen. Links; uur, datum, jaar." 
Zwolle. Links; jaar, datum, uur. 
Dordrecht. Op de bloemententoonstelling was van 8 t.m. 

11 September 1932 een tijdelijk bijkantoor gevestigd, dat een 
dubbelringstempel gebruikte met Inschrift * DORDRECHT " 
BLOEMENTENTOONSTELLING 1932, in het midden de da
tum, b.v. 11 SEP. 1932. 

Postagentschappen. 
Gevestigd 1 October 1932 Deventer-Worp. 
Tijdelijk gesloten 1 October 1932 Zandvoort-Zeestraat. Dit 

agentschap zal telkenjare van 1 Juni t.m. 31 Augustus wo/'den 
opengesteld. 

's-Gravenhage-Van Hoytemastraat, dat eerst 1 October 1932 
opgeheven zou worden, blijft geopend. 

Opgeheven 1 October 1932: Alkmaar-Kennemerstraatweg, 
Alkmaar-Voormeer, Katwijk aan Zee-Zuid, Deventer-Spaarpot-
straat. 

De volgende afwijkingen worden ons gemeld. 
Deventer. Tekst: Adresseer volledig, met kopstaand dagtee

keningstempel 5-6 / 29 VIII / 1932. 
Nijmegen. Aangeteekende brief met kinderzegels 1931-32 

gefrankeerd afgestempeld 29.1.1931, dus bijna 1 jaar vóór 
deze zegels verschenen. Hiervoor was handstempel nr. 5 ge
bruikt. Het resu was juist afgestempeld 29.XII.1931 met hand
stempel nr. 6. 

http://29.XII.1931
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Hilversum. Tekst: Postzegels rechts enz., blanco datum
rondje (27 Oct. 1932). 

Rotterdam. Tekst: VERZEND PER / LUCHTPOST, blanco 
datumrondje overstempeld met tekst STEUNT HET NATIO
NAAL STEUNCOMITÉ en dagteekening 21-22 / 25-X / 1932. 

De heer Benders zag bij den heer Wattez een Indische vlieg-
postbrief, die met de verongelukte „Ooievaar" verzonden was 
met bestemming Rotterdam. Er was een tweeregelig stempel 
geplaatst BESCHADIGD TE ROTTERDAM ONTVANGEN. 

Dienstorder 741 bis dd. 26 October 1932 luidt: 
Afstempeling van stukken. 
1. Blijkens ingekomen klachten komt het herhaaldelijk voor, 

dat poststukken door een minder nette afstempeling, vooral 
ook bij het gebruik van stempelmachines, in een ver van oog-
lijken toestand in het bezit van de geadresseerden komen. 

2. Is het in het algem.een gewenscht, dat het afstempelen 
van de correspondentie met de meest mogelijke zorg en net
heid geschiedt, nu meerdere afzenders zich met de verzorging 
van het uiterlijk van de te verzenden stukken betreft veel 
kosten en moeite getroosten, klemt deze reden des te meer. 

3. In verband hiermede worden de hoofden van dienst uit-
genoodigd, aan deze aangelegenheid nog eens hun bijzondere 
aandacht te schenken. 

De deelnemers aan het bureau „Brave" zullen zich ovei 
dezen order wel verheugen; laten wij op goed resultaat hopen! 

NED.-INDIE. 
In de stempelmachines te Bandoeng, Batavia, Batavia-

Centrum en Soerabaja kwam rechts m omlijsting een vlieg
machine boven een bergland te staan, waaronder in boogvorm, 
2-regelig OOK UW PAKKETTEN / PER LUCHTPOST. 

Cheribon en Malang kregen een rolstempel waarin de verti
caal staande plaatsnaam-dagteekeningstempel wordt afgewis
seld door de tekst - - MELD - - / ADRESWIJZIGING / AAN 
/ POST - TELEGRAAF / EN CORRESPONDENTEN. 

Cheribon bezigt eveneens een rolstempel met tekst VER
ZEND / PER / LUCHTPOST waarboven een vliegmachine. 

Wij danken de beeren D. Bastenhof, A. M. Benders, A. W. 
Brave, E. J. Enschedé, W. A. de Keulenaar, D. O. Kirchner, 
Saehls en dr. W. Weigand voor de toezending der stempels. 

Van zeer betrouwbare zijde ontving ik dezer dagen een in
teressante mededeeling omtrent een ervaring van een firma 
in Indië, die zich onlangs een frankeermachine aanschafte. 
Daar bleek n.1. de porto-omzet met ongeveer twee honderd 
gulden per maand te zijn verminderd! Het schijnt bij meer 
dan één firma in Indié (en misschien ook in Holland) een in
geburgerde gewoonte te zijn, dat het personeel portvrijdom 
heeft op kosten van de zaak en hoewel dit door een frankeer
machine niet geheel te vermijden is, blijkt er zoodoende toch 
nog wel verbetering mogelijk te zijn! 

Ofschoon het bovenstaande eigenlijk meer in een frankeer
machine-prospectus thuisbehoort, leek het mij toch interes
sant het ook hier even te vermelden. 

NEDERLAND. 
Baarf ran keering. 

Dienstorder H. 720 van 19 October meldt: 
Machinale frankeering-. 
1. Het thans vereischte minimum-aantal van 500 exempla

ren voor door den postdienst machinaal te frankeeren stukken 
wordt teruggebracht tot 250. 

2. Art. 88 van den P.T.T.-gids zal worden gewijzigd. 
Stadspost Rotterdam. 

In het type der reeds eerder in dit blad beschreven hand-
stempeltjes ontving ik een 4-cents afdruk, waarsehijnljjk we
gens porto-verhooging. 

Francotyp. 
Machine 122 III. 
In het vorig nummer werd abusievelijk vermeld, dat het 

nieuwe reclamecliché zou bevatten „NAAR DE TROPEN". 
Dit moet zijn „NAAR DE WARMTE". 

Machine 154 III. 
Ook deze machine, in gebruik bij Ruijs' Handelsvereeniging 

te Eindhoven, werd vervangen door een nieuwe in het type 
C3B met ster, nieuwe datum- en telcijfers, grooter machine-
nummer en nieuw datumstempel, waarbij de plaatsnaam thans 
tusschen de opstaande balken staat (bij het vorig type er 
bovenop). 

Machine 160 IV-V. 
Deze machine werd voorzien van een nieuw afzenderscliché 

met KANTOORMACHINES / R H V / STALEN MEUBE
LEN in dubbelen cirkel, terwijl links van den datumstempel 
diagonaal staat: R. H. V. / CARBON PAPIER / Geeft den 
doorslag. Type V heeft geen tekst links van den datumstempel. 
Beide typen sinds October in gebruik. 

Machine 177 II. 
Deze machine werd eveneens vernieuwd. Thans type C3B 

zonder ster, grooter machinenummer, nieuw datumstempel 
met Utrecht tusschen de opstaande balken. (Zie boven: ma
chine 154 III) . 

Machine 186 II. 
Sedert ongeveer 25 September wordt in deze machine een 

nieuw afzenderscliché gebruikt: een geheel gekleurd, ongeveer 
driehoekig schildje, waarin uitgespaard twee cirkels met SH 
en SS en SIEMENS. 

Machine 193 XIV. 
Wederom werd de machine van Ruys' Handelsvereeniging 

uitgeleend en wel vermoedelijk wegens tijdelijke onbruikbaar
heid van machine 166, in gebruik bij SKF-kogellagers te Am
sterdam. Het in deze machine gebruikte cliché werd ook 
tijdelijk in machine 193 gezet; tot dusver werd 1 afdruk van 
14 October j.1. gemeld. 

Machine 201. 
Het in deze machine aangebrachte reclame-cliché (spinne

web met omschrift CENTRAAL BEHEER) verandert nogal 
eens van stand, vermoedelijk bij het schoonmaken der ma
chine. Het cliché blijft steeds hetzelfde en daarom lijkt het 
mij niet noodzakelijk dit als verschillende typen aan te nemen; 
wie het onderscheid verzamelen wil, kan dit doen door de ver
schillen IA, IB, IC en ID te noemen. Trekt men een lijn langs 
de onderzijde van den datumstempel dan loopt deze bij A 
midden door het roode cirkeltje, bij B raakt hij slechts de 
bovenzijde, bij C loopt hij nog juist door het spinneweb en 
bij D worden de letters TRA gesneden. Bekend zijn: A tot 
19.11.30, B van 2-16.12.30, C 22.12.30-23.8.32 en D sinds 
2.9.32. 

Machine 300 II. 
De Export-Papierfabriek ruilde haar C3-machine in tegen 

een van het type C4B; het reclamecliché bleef ongewijzigd. 
De nieuwe machine werd op 29 Augustus j.1. in gebruik ge
steld. 

Machine 302. 
Deze in het vorig nummer reeds gemelde machine, in ge

bruik bij de firma Burmann te Groningen, werkt reeds sedert 
September 1931. 

Machine 333 IIL 
Door omzetting van de firma Hollander & Kohn in een 

N.V. werd het reclamestempel door een nieuw vervangen, ge
heel als het vorige, doch met toevoeging van N.V. HANDEL
MAATSCHAPPIJ V/H. 

Machine 339 I-IL 
Van deze machine werden mij twee afdrukken op overigens 

onbedrukte enveloppen gemeld en tot dusver w âs het mij niet 
mogelijk den naam van den gebruiker te weten te komen. 
Wie van de lezers kan mij daarbij helpen? 
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AAN DE ABONNE'S. 
• Ter kennis van de abonné's in het b i n n e n l a n d wordt 
gebracht, dat 1 December a.s. per postkwitantie over den 
abonnementsprijs voor den volgenden jaargang (met de in
vorderingskosten ƒ 5,25) zal worden beschikt. Aan hen, v/ier 
kwitantie onbetaald mocht terugkomen en die nalatig blijven 
het verschuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het 
blad niet meer worden toegezonden. Eventueele toezending van 
den abonnementsprijs gelieve men zooveel mogelijk te doen 
op onze postrekening nr. 37183. 

De abonné's in het b u i t e n l a n d worden verzocht, den 
abonnementsprijs ad ƒ 6,— per postwissel over te maken 
(Ned.-Indië, Suriname en Curasao ƒ5,—). Indien daaraan op 
10 Februari a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen zij van de 
abonnentenlijst worden afgevoerd. 

Breda, 15 November 1932. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

INHOUDSOPGAVE VAN HET MAANDBLAD. 
De inhoudsopgave van den elfden jaargang zal aan het 

December-nummer worden toegevoegd. 

WIJZIGING TELEFOONNUMMER. 
Het telefoonnummer van de adminibtratie 1397 is thans 

gewijzigd in 4956. 
Breda, 29 October 1932. 

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

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

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

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

van 10—4 uur. Bovendien eiken 2en Zaterdag der maand van 
2—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 

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

Thans zijn tentoongesteld: 
a. een gedeelte van de geschiedkundige verzameling van 

de stempels der grenskantoren; 
b. de gespecialiseerde verzameling frankeer- en portzegels 

van Turkije; 
c. de frankeerzegels van de stadspost in Konstantinopel; 
d. de frankeerzegels van Thessalië; 
e. de frankeer- en portzegels van Montenegro, Servië en 

Yougoslavië. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Amsterdam, 19 September 1932. 
Aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat. 

Excellentie. 
Op den laatst gehouden Philatelistendag van den Neder-

landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars, te Vlissingen, hoorden wij van den voorzitter van het 
hoofdcomité inzake het monument voor het Nederlandsche 
Reddingswezen, dat Uwe Excellentie reeds bij schrijven van 
8 Juli 1931, nr. 5, de toestemming heeft gegeven tot de uit
gifte in 1933 van bijzondere frankeerzegels voor dit doel. 

Daar onze Bond tegen al dergelijke onnoodige uitgiften 
strijdt, zouden wij het ten zeerste op prijs stellen, wanneer 
Uwe Excellentie zou kunnen besluiten vanaf 1934 jaarlijks niet 
meer dan één bijzondere uitgave van frankeerzegels, t.w. de 
z.g. Kerstzegels, toe te staan. 

Wij zouden Uw gunstig antwooid ten zeerste op prijs 
stellen. 

Namens den Bond: 
De voorzitter. De secretaris, 

w.g. W. P. COSTERUS. w.g. W. G. ZWOLLE. 

Op dit schrüven mochten wij het volgende antwoord teiug-
ontvangen: 

's-Gravenhage, 19 October 1932. 
1. Met de meening van Uwen Bond, dat het wenschelijk is 

het aantal uitgiften van bijzondere frankeerzegels zooveel te 
beperken, wordt ingestemd. 

2. Het streven is er dan ook op gericht, om naast de telken 
jare verschijnende zoogenaamde Kerstzegels niet meer dan 
één soort bijzondere frankeerzegels uit te geven. 

3. Met het oog evenwel op de belangen, welke door de uit
gifte van bijzondere frankeerzegels kunnen worden gediend, 
is het niet steeds mogelijk vorenbedoeld streven ten volle te 
verwezenlijken. In dit verband kan worden medegedeeld, dat 
het in de bedoeling ligt om in 1933 naast de Kerstzegels nog 
twee andere soorten frankeerzegels uit te geven. 

De Minister van Waterstaat, 
w.g. P. J. REIJMER. 

* 
Bij den Bondspenningmeester, den heer L. van Essen, Melk-

pad 37, te Hilversum, zijn nog steeds Bondstandenmeters ver
krijgbaar tegen den prijs van 35 cent (voor handelaren a 25 
cent) per stuk. 

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

Nieuwe leden. 
68. J. H. Götz, oud-gezagvoerder K.P.M.M, Jan Toebacklaan 

41, Bussum. (V.L.). 
131. mej. H. van der Burgh, Koningslaan 63, Bussum. 

Aanmeldingen. 
mej. A. A. M. van Bloemen Waanders, Stationsweg 12, Tje-

poe (Java), 
mevr. H. J. C. W. Raasveldt-Hoogendoorn, Stationsweg, Tje-

poe (Java). 
H. L. I. M. Schellart, Wilhelminastraat 3, Tjepoe (Java). 
J. Goulag, Hotel Tjepoe, Tjepoe (Java), 
dr. H. Eggenberger, Ie Parkweg 6, Tjepoe (Java). 
F. G. Bes, Deterding boulevard 12, Tjepoe (Java). 
ir. P. W. Kunzli, Deterding boulevard, Tjepoe (Java). 
J. Th. Dorsch, Tanahpoetih 25, Semarang (Java). 
P. E. A. Visser, s.f. Ketanggoen West. Cheribon (Java). 
C. Eikens, Ballotstraat 14, Medan (Sumatra). 
J. J. Meijer, Poloniaweg 3, Medan (Sumatra). 
H. P. A. van Thierum, Djalan Missigit 95, Pangkalan Bian-

dan (S.O.K.). 
dr. J. Voute, dir. Sterrenwacht, Lembang bij Bandoeng (Java), 
ir. G. L. Driessen, Heerengracht 13, Leiden, 
mevr. A. P. Bijleveld-Creutzberg, Fians van Mierisstraat 86, 

Amsterdam, Z. (V.L.). 
J. K. A. Rombach, Stokroosstraat 19, Den Haag. 
W. Ph. Snaauw, Frans Halsstraat 89, Nümegen. 

Adreswijzigingen. 
498. dr. H. C. Valkema Blouw, thans Graaf van Rechterenweg 

29, Oosterbeek. 
650. dr. P. Samsom, thans Spucestreet 1429, Berkeley (Cali

fornia), U.S.A. 
885. C. F. Heinen, thans Borneolaan 10, Hilversum. 
984. I. van Noojjen, thans Archimedesstraat 60, Den Haag. 
588. E. J. F. Linssen, thans Salatiga (Java). 



II NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. " 16 NOVEMBER 1932. 

477. J. Dingemanse, thans Karang-Panas 62, Oud-Tjandi, Se-
marang (Java). 

537. J. H. C. van Heulen, thans Zwarteweg 4, Medan (Sum.). 
209. mr. W. S. Wolff de Beer, thans Schubertstraat 88 III, 

Amsterdam, Z. 
5. N. J. van den Brandhof, thans Pension Villa Marina, 

Menton-Garavan (France). 
671. C. J. L. Sitsen, sectiehoofd Zeeland en Zuid-Holland, thans 

Coosje Buskenstraat 54, Vlissingen. 
56. J. J. C. van Houten, sectiehoofd Twente, thans Oeler-

weg 22b, Hengelo (O.). 
Ingetrokken bedanken. 

840. K. van Nes. 
Bedankt (met 31 December 1932). 

153. C. W. Matthes. 
666. mevr. Brouwer-Jacoos. 
297. mej. M. M. Jansen. 
516. J. Kuipers Jzn. 
329. H. J. E. Moll. 

509. W. van Duuren jr. 
54 J. F. Buissink. 

503. Oei Kiem Kiat. 
999. L. Nagel. 
359. C. A. M. Mulder. 

Afgevoerd. 
623. J. W. F. Biegelaar. 

Geroyeerd. ' 
388. V. F. M. Koller. 48. C. Schriks. 
227. ir. J. Kerssemakers. 932. C. Draaisma. 

93. dr. C. W. Hennan. 
Afdeelingsmededeelingen. 

Amsterdam. Den 15en October kwamen leden en genoodig 
den der af deeling in feestelijke vergadering bijeen ter her
denking van het 35-jarig jubileum der afdeeling. Toen de voor
zitter tot allen het welkomstwoord richtte, was een groot 
gezelschap in de ruime, gezellige en keurig versierde zaal van 
het American Hotel verzameld. Van het hoofdbestuur, zuster-
afdeelingen en belangstellenden waren felicitatiebrieven en 
telegrammen binnengekomen. De Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars en de Vereeniging 
„Hollandia" waren respectievelijk vertegenwoordigd door hun 
secretaris en voorzitter. De heer Van Essen huldigde in een 
genoeglijk speechje bestuurs- en oud-bestuursleden en over
handigde hun ter herinnering een zeer fraai uitgevoerde leg
penning. De heer Zwolle sprak namens den Bond pn de heer 
Vredenduin namens „Hollandia". De zeer verzorgde tsntjon-
stelling trok ieders bewondering; voor vier der mooiste in
zendingen had dr. Reedeker waardevolle medailles besch.Kbaar 
gesteld. Een intiem diner besloot den dag. 

VERSLAG der algemeene vergadering op 23 October 1932 te 
Apeldoorn. 

Aanwezig het bestuur, de afgevaardigden der afdeelingen 
(behalve Friesland) en eenige belangstellende leden. 

De heer Boeken, vice-voorzitter, opent de vergadering met 
een woord van welkom en zegt, wanneer we op het afgeloopen 
jaar terugblikken, dan zien we dat onze Vereeniging een zwaar 
verlies heeft geleden, want immers onder hen, die ons zijn 
ontvallen, bevinden zich de cud-bestuursleden G. van der 
Schooren en J. B. Robert, twee figuren, die we slechts noode 
hebben kunnen missen. Hun verdiensten jegens onze Ver
eeniging en de philatelie in het algemeen zijn vele en u allen 
bekend; laten we hun nogmaals onzen dank betuigen door 
ons van onze zetels te verheffen. 

Vervolgens zegt hij, dat de financiën onzer Vereeniging 
ook de gevolgen hebben ondervonden van den ongunstigen 
economischen toestand, doch laat dat ons echter niet ont
moedigen en bedenken, dat na regen de zonneschijn moet 
komen. 

Alsnu werd overgegaan tot de behandeling der agenda. 
Punten 2 en 3 werden goedgekeurd. 
Punt 4. Rekening en verantwoording 1931. Hierover sprak 

de heer Costerus zijn voldoening uit; echter vroeg hij, welke 
uitgaven zijn gebracht onder „onvoorzien". Na toelichting 
door den penningmeester vervolgde de heer Costerus: „Ware 
het niet beter, om dergelijke uitgaven te brengen onder den 
post „diversen" en er tevens bij te vermelden, waarvoor ze 
zijn besteed?" De penningmeester zal zulks voortaan doen. 

Bij punt 5, begrooting 1933, werd door de afdeelingen 
's-Gravenhage en Leiden, ondersteund door Amersfoort, Haar
lem en 's-Hertogenbosch, voorgesteld de jaarlijksche contri
butie te brengen op ƒ 5,—. Na zeer uitvoerige bespreking, 
waarin o.m. ter sprake werd gebracht of in verband met de 
te verwachten verminderde inkomsten ook de retributie al 
dan niet moet worden gewijzigd, alsmede de post voor de jaar-
Ijjksche verloting, zegt de voorzitter ten slotte, dat in de aller
eerste plaats moet worden beslist of de contributie voortaan 
f 5 zal bedragen. Hij brengt bovenbedoeld voorstel in stem
ming, dat a a n g e n o m e n werd met 37 tegen lt3 stemmen. 

Thans werd behandeld de kwestie afschaffing of behoud 
van de retributie. De meeningen hieromtrent waren zeer ver
deeld. Het voorstel Costerus, om de retributie tot op de helft 
terug te brengen, werd verworpen, dat echter om haar voor-
loopig te handhaven werd met algemeene stemmen aang-
nomen, waarbij uitdrukkelijk te kennen werd gegeven, dat 
streng de hand gehouden moet worden aan den inhoud van 
art. 34 van het huishoudelijk reglement, waarin bepaald is, 
dat afdeelingen, die geen afgevaardigde volgens art. 32 zen
den, haar recht op retributie voor het volgend jaar verliezen. 
Aan den secretaris werd opgedragen bedoeld artikel tiidig 
vóór de algemeene vergadering in het Maandblad in herinne
ring te brengen en het ook in de geloofsbrieven op te nemen. 
Ten slotte werd met algemeene stemmen het besluit goedge
keurd, om de jaarlijksche verloting tijdelijk stop te zetten. 
Bij hoofdstuk VII, verkoop, waarin het verlies voor 1933 op 
ƒ 300 werd begroot, stelde de heer J. Landsheer, afgevaar
digde van de afdeeling Nijmegen, de vraag: „Geeft de ver
koop in Indië nog altijd verlies?" De heer Van Essen gaf 
daarop zeer uitvoerige inlichtingen en zeide ten laatste, dat 
sedert het optreden van den heer Borel als leider aldaar niet 
alleen merkbare vooruitgang valt te constateeren, doch zelfs 
hoopt door onderlinge samenwerking binnen niet te langen 
tijd tot winst te brengen. 

Punt 6. Verkiezingen. De heer Costerus vroeg zich af: 
waarom heeft men voor een voorzitter niet in het bestuur 
rondgezien ? In ons bestuurslid Van Essen ziet hij den aan
gewezen persoon, om de functie van voorzitter te vervullen 
(applaus). Onmiddellijk werd tot stemming overgegaan voor 
een voorzitter en een secretaris, welke tot resultaat had, dat 
de heer Van Essen met 42 stemmen gekozen en de heer Al-
brecht met 45 van de 47 stemmen herkozen werd. Na het warm 
applaus zeide de nieuwe voorzitter het volgende: „Eenigszins 
beschroomd neem ik de benoeming aan, omdat ik weet, dat 
het moeilijk zal zijn de wijze, waarop Van der Schooren het 
voorzitterschap vervulde, te evenaren; verbeteren kan ik 
haar zeker niet. Niettemin dank ik u allen zeer voor het in 
mü gestelde vertrouwen en hoop op een even prettige samen
werking zooals het steeds geweest is." De heer Costerus 
wenschte als voorzitter van den Nederlandschen Bond onze 
Vereeniging geluk met de keuze en brengt tevens naar voren, 
dat de samenwerking met en de verhouding tot genoemden 
Bond immer aangenaam zijn geweest. 

Alvorens de behandeling der agenda te vervolgen, brengt 
de voorzitter namens de leden den heer Boeken hartelvjk dank 
voor de waarneming varj het voorzitterschap en ook voor zijn 
bereidwilligheid om de taak van directeur aankoop op zich 
te nemen. 

Punt 7. Rapport van de commissie inzake de te houden ten
toonstelling in 1934. Nadat de secretaris het rapport had 
voorgelezen, waarin zij na rijp beraad tot het eenparig besluit 
was g'ekomen te moeten adviseeren om in 1934 een nationale 
tentoonstelling te houden, kreeg de heer Klinkhamer het 
woord, die een warm pleidooi hield voor een internationale 
tentoonstelling. Ook de beeren Van der Horst, Landsheer en 
dr. Van den Berg betoonden zich voorstanders te zün van dit 
denkbeeld. De heer De Vries zeide, dat wiJ ons tot een na
tionale tentoonstelling moeten bepalen, niet uit principe, maar 
gedwongen door de omstandigheden. Pen slotte werd met 
4 stemmen tegen besloten in 1934 een nationale tentoonstelling 
te houden te Amsterdam. 

Thans werd overgegaan tot het samenstellen van een uit
voerend comité. De heer Costerus zeide niet in te zien, waar
om de voorzitter der Nederlandsche Vereeniging geen voor
zitter kon zijn van het uitvoerend comité. De heer Van Essen 
zwichtte ten slotte voor den drang der vergadering evenals 
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de heer Van Strijen, welke beeren respectievelijk de taak van 
voorzitter en penningmeester van het uitvoerend comité aan
vaardden. Daar van de aanwezige leden zich niemand beschik
baar stelde voor de functie van secretaris, werd het bestuur 
opgedragen hierin te voorzien. (Ik kan echter mededeelen, dat 
de heer Jb. Cloeck te Hilversum zich hiertoe bereid heeft 
verklaard). 

Punt 8. Bestuursvoorstellen: 
a. goedgekeurd, om voortaan het eventueel batig saldo te 

bestemmen voor het tentoonstellingsfonds; 
b. aangenomen, om voor ƒ 250 deel te nemen in het garantie

fonds Vellinga; 
c. besloten om het verlies Jenezon over te schrijven op du-

bieuse posten, na toelichting van den directeur verkoop. 
Punt 9. De heer Jacq. Roelands stelde voor, om voortaan 

zoo mogelijk in het centrum des lands en niet des Zondags 
de algemeene vergadering te houden. Nadat vele leden hier
omtrent hun meening hadden uitgesproken, werd bij meerder
heid besloten de volgende alsemeene vergadering te houden 
in Amsterdam én op een Zondag. 

Punt 10. Rondvraag. De heer Landsheer brengt namens de 
afdeeling Nijmegen de wenschelijkheid naar voren, om in de 
verschillende catalogi uniformiteit te verkrijgen in de num
mering der zegels. De voorzitter voerde aan dat onze Ver-
eeniging zelf hieraan weinig kon doen, maar dat het bestuur 
het voorstel zal overbrengen aan het bestuur van den Neder-
landschen Bond. met verzoek zulks bij de Federation Inter
nationale de Philatelie aanhangig te maken. 

Evenals de heer Kroon het vorig iaar, klaagde ook nu de 
heer Tetterode, afgevaardigde der afdeeling Haarlem, over de 
kwaliteit der zegels in de rondzendboekjes. De directeur ver
koop lichtte een en ander toe en zeide gaarne bereid te zijn 
een vergadering van de afdeeling bij te wonen, waarin hij 
dan gelegenheid zal hebben om nog eens uitvoerig de kwestie 
nader uiteen te zetten. 

Niets meer aan de orde ziinde, sloot de voorzitter de ver
gadering na de afdeeling Apeldoorn hartelijk dank te hebben 
gezegd voor haar gastvrije en vriendelijke ontvangst. J. H. A. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
31 October 1932, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van 
de „Beurs van Breda", te Breda. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de 34 aanwezige 
leden welkom, speciaal de beeren Van Routeren uit Roosen
daal, die wederom overgekomen is om onze bijeenkomst bij 
te wonen, en Griffioen, die weer als introducé aanwezig is en 
zich als lid opgeeft. De notulen van de vorige vergadering 
worden zonder op- of aanmerkingen goeds^ekeurd, waarna de 
ballotage tot uitslag heeft, dat de 7 candidaat-leden met al
gemeene stemmen als lid worden aangenomen (de heer Van 
Dam heeft zijn aanmelding ingetrokken). De voorzitter 
wenscht den heer Van Kouteren geluk met zijn aanneming. 

Mededeeling wordt gedaan, dat de heer Farret Jentink in 
de November-vergadering zijn verzameling luchtpoststukken 
zal tentoonstellen. 

De vergadering gaat accoord met het voorstel van het be
stuur, de leden Nies en Van Someren, wegens contriUitie-
schuld, als lid te royeeren. 

Van den heer Spitzen zijn wederom enkele zegels voor het 
falsificatenalbum ontvangen. De heer Michielsen (Soerabaja) 

■ geeft het bestuur in overweging zich tot het hoofdbestuur der 
P.T.T. te wenden met het verzoek in 1934 uit te geven een 
serie zegels ter herdenking van den 400en geboortedag van 
Willem den Zwijger, den stamvader van ons koningshuis. Be
sloten wordt hierop niet in te gaan, daar wij juist een strijd 
voeren tegen de onnoodige uitgiften. 

Eenige mededeelingen worden gedaan omtrent het bespro
kene in de bestuursvergadering betreffende de te houden fees
ten in 1933, ter gelegenheid van het 40jarig bestaan der 
Vereeniging. Het bestuur is nog niet in alle deelen tot een de
finitief besluit gekomen, zoodat in de volgende vergadering 
nadere bijzonderheden zullen worden gegeven. 

De heer Wiggers krijgt een applaus voor zijn causerie .,Hoe 

vergroot men zijn postzegelverzameling ?" en wordt door den 
voorzitter dank gezegd. 

De voorzitter leest enkele humoristische passages voor uit 
,,Philatelisme", een clubblad eener Antwerpsche vereeniging, 
en brengt ter sprake het voorkomen van hatelijke en onge
teekende opmerkingen in een boekje van den heer Vriens, voor
komende in een der rondzendingen. Hij verzoekt nogmaals den 
leden slechts onderteekende aanmerkingen in de boekjes te 
plaatsen en slechts die, welke betrekking hebben op kwaliteit 
en echtheid der zegels. 

De heer dr. Gommers geelt daarna een philatelistische 
prijsvraag op. Onder de goede oplossers wordt een door hem 
beschikbaar gestelde serie luchtpostzegels van Nederland 
verloot. De heer Wolterbeek is de gelukkige winnaar. De voor
zitter dankt den heer Gommers, waarna tot verloting wordt 
overgegaan. 

Na rondvraag sluit de voorzitter deze geanimeerde verga
dering. J. C. G. V. d. B. 

Bekendmaking. 
Voor diegenen, die zich thans bij een der bestuursleden als 

lid aanmelden voor het vereenigingsjaar 1932, gaat het lid
maatschap reeds nu in en behoeven zii voor het tijdvak tot en 
met 31 December a.s. nog geen contributie te betalen, terwijl 
zij recht hebben deel te nemen aan de groote algemeene ver
loting (zonder nieten) in de Januarivergadering. 

Nieuwe leden. 
72. (E.). B. H. Farret Jentink, K.M.A., Breda. (I) . 

189. (E.S.NK.). mevr. Th. M. van Gils, Karnemelkstraal 3. 
Breda. (I). 

350. (E.S.Z.NK.). C. F. Huson, Vincentiusstraat 35, Roo=en
daal. (III). 

160. (E.). T. de Jong Tzn., 2e Dorpsstraat 30b, Zeist, giro 
96818. (IV). 

353. (E.S.Z.). F. L. M. J. Soeters, Bredascheweg 253, Tilburg, 
giro 12263. (III). 

361. (E.S.Z.NK.). P. W. J. Verkouteren, Molenstraat 110a, 
Roosendaal. (IIIK 

371. (E.S.Z.BE.NK.). P. de Vries, Burg. Passtoorsstraat 16. 
Ginneken, giro 73934. (II). 

Candidaatleden. 
John L. Benjamins, postzegelhandelaar, Beethovenstraat 97, 

.Amsterdam, Z. (Eigen aangifte). 
J. Dercksen H.Mzn., fabrikant, Krugerlaan 85, Gouda. (Eigen 

aangifte). 
A. Griffioen, Wilhelminastraat 5, Ginneken. (Voorgedragen 

door L. E. D. Langeveld, te Ginneken). 
W. Robert Wzn., 2/3 candidaat notaris, Telgraafstraat 29a, 

Tilburg. (Voorgedragen door W. C. M. Chatrer, te Breda) 
J. W. Smits, arts, Hoogstraat 163, Eindhoven. (Eigen aan

gifte). 
V. H. C. J. Thaels, koopman. Weteringstraat 26, Eindhoven. 

(Voorgedragen door G. Broers, te Budel). 
Th. van Wijk, medisch student. Van Reesstraat 103, 'sGra

venhage. (Eigen aangifte). 
Adreswijzigingen. 

202. W. F. del Campo Hartman, thans Wilhelminalaan 52, 
Batavia, C. 

262. J. D. W. Chatrer, thans Nachtegaalstraat 18, Utrecht. 
(Van I naar IV). 

459. W. A. Hekkert, thans Provincialeweg 64, Zaandam. (VII). 
414. G. J. Hendriks, thans Bredascheweg 122, Prinsen?iage 

(II) . 
267. W. F. Nedermeijer, thans Julianasiraat 8, Zwijndrecht. 

(V). 
16. C. van Oeffelen, thans Eggestraat 14, Breda. (II) . 

154. Fr. Swerts, thans Rue de 1' Opera 39, Antwerpen. 
Bedankt als lid. 

471. A. M. Benders. 400. H. B. Jamin. 
323. H. E. Beuker. 502. mevr. R. J. Kreijenbroek. 
450. J. Dupin. 229. H. Marsé. 

6. H. Th. Fibbe. 494. G. A. Oskam. 
38. B. van den Hoek. 221. A. Paans. 

300. G. Frijllng. 262. P. A. Schwartz. 
169. G. J. B. van Zinnicq Bergmann. 
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Geroyeerd als lid. 
82. C. Nies, Deurne. (VI). 

338. J. van Someren, Amsterdam. (VII). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 28 November 1932, des 
avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", 
te Breda. 

Clubbijeenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 

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

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Zaterdag 
29 October 1932, in hotel Krasnapolsky, te Amsterdam. 

Tegen half negen opent de voorzitter de vergadering, welke 
door 50 leden en 1 introducé bezocht is. De heer Siegmund 
wordt als introducé speciaal welkom geheeten. De notulen 
der vorige vergadering worden goedgekeurd; alleen was ver
geten te melden, dat deze door 55 leden bezocht was ge
worden. Na met den heer Schröder gehouden overleg werd de 
heer Verheusele benoemd als bibliothecaris. Als voorzitter 
onzer Vereeniging heeft de heer Vredenduin deelgenomen aan 
de feestviering van de afdeeling Amstrdam der Nederlandache 
Vereeniging, bij gelegenheid van het 35-jarig bestaan dier af
deeling. Evenals dat het laatste jaar regelmatig in deze af
deeling geschiedt, wekt hij onze leden op, om op onze ver
gaderingen ook hun collectie mede te nemen en hier iets over 
te vertellen of iets mede te deelen over de een of andere 
studie, die zij gemaakt hebben. 

Al is het ook nog zeer vroeg om over ons 35-jarig feest 
te denken, zoo kan de voorzitter toch wel mededeelen, dai er 
stemmen zijn opgegaan, om dit te vieren met een tentoonstel
ling uitsluitend van verzamelingen van leden van „Hollandia". 
Misschien is dit tevens een middel om het ledental, dat voort
durend daalt, weer te verhoogen. Hierna brengt hij vei'slag 
uit over het behandelde in den Raad van Beheer. In de eerste 
plaats waarom het artikel van den heer Brave zoo laat is 
geplaatst. Hierna wordt in comité-generaal overgegaan. Na 
heropening wordt een schrijven van den heer Saalberg voor
gelezen, waarin deze mededeelt de nieuwe Duitsche zegels 
tegen nominaal beschikbaar te stellen. Leden, die hiervan ge
bruik wenschen te maken, kunnen zich bij den secretaris op
geven. 

Verder een schrijven van dr. Bölian naar aanleiding van de 
lezing van den heer Korteweg, waarin hij den heer Kästeln 
aanvalt. De heer Kästeln antwoordt hierop als volgt: „Hoewel 
ik gaarne erken, dat de lezing getuigt van groote studie en 
heel wat navorïchen van oude bescheiden, blijf ik erbij, dat ze 
niet interessant genoeg was om mij 2 ä 3 uren aandachtig 
ernaar te doen luisteren. En dit was niet alleen het geval met 
mij, doch een groot percentage van de toehoorders had zeker 
denzelfde-n indruk. Velen hebben vóór den afloop de zaal reeds 
verlaten om niet in slaap te vallen. Dr. Bölian zegt, dat het 
feit, dat de lezing gehouden werd voor vele niet-philatelisten, 
daarom juist verdienste heeft. Ik meen het tegendeel te durven 
beweren. Wie bij niet-philatelisten propaganda wil maken voor 
onze mooie liefhebberij, moet het zeker niet doen door middel 
van een inleiding, die voor verreweg het grootste deel uit een 
verhandeling over afstempelingen bestaat en slechts een dorre 
opsomming is van geschiedkundige feiten. Dan heeft men er 
ineens genoeg van en bereikt het tegengestelde van propa
ganda. Ten slotte een antwoord op de bewering, dat ik op een 
kwetsende manier en verre van „gentlemanlike" mijn verslag 
heb uitgebracht. Ik wil hierop alleen dit zeggen, dat het vaak 
minder prettig is de waarheid te hooren. De heer Korteweg 
kan er echter voor een tweede lezing zijn voordeel mee doen." 

Hierna komt de heer Traanberg aan het woord en spreekt, 
alvorens op de lezing van den heer Korteweg te komen, er 
zijn leedwezen over uit, dat deze kwestie zoo'n wending heeft 
genomen. Hij beschouwt den heer Korteweg als een der meest 

vooraanstaande Nederlandsche Philatelisten en blijft het be
treuren, dat deze niet meer aan ons Maandblad medewerkt. 
Spreker had dan ook gehoopt, dat door deze lezing, waar o.a. 
vele leden van het Bondsbestuur aanwezig "waren, de verhou
ding tot den heer Korteweg beter ware geworden. De niet-
philatelistische kritiek (N.R.C., Mercurius, Prov. Pers v. 
N.-Holl.) was bijzonder gunstig. De lezing was niet in de eer
ste plaats voor Philatelisten bedoeld, doch voor leden van het 
„Koloniaal Instituut", „Amstelodamum" en „Hou en Trouw". 
Wat deze liefhebbers van oudheidkunde, geschiedenis, aard
rijkskunde, enz. aan deze lezing gehad hebben, kunnen wij als 
philatelist niet beoordeelen. Voor spreker, die, zooals bekend, 
ook stempel-verzamelaar is, is er veel belangwekkends verteld. 
Vervolgens leest de heer Traanberg het verslag voor, door 
den heer E. P. Westerveld, algemeen secretaris van de Kon. 
Ver. „Koloniaal Instituut" aan de provinciale pers verstrekt. 
Hierna circuleeren eenige cartons van den heer Traanberg 
met V.O.C.-stempels, L.N.-stempels en de eveneens zeldzame 
stempels uit het tijdperk der Fransche en Engelsche bezetting 
in Indië. Over deze stempels is indertijd in ons Maandblad 
door wijlen den heer A. C. Voss geschreven aan de hand van 
brieven uit de bekende collectie Warren, nu in het bezit van 
den heer Van Nifterik. Later toonde een bekend Indisch ver
zamelaar den heer Voss verschillende omkranste V.O.C.-
stempels, die eveneens in het Maandblad werden afgebeeld. 
Het onderzoek heeft echter uitgewezen, dat deze legesstempels 
niets met den postdienst te maken hadden, doch zuiver fiscaal 
waren. Het is de heer Korteweg geweest, die dit minutieus 
onderzocht en beschreven heeft. Zijn onderzoekingen, o.a. in 
het rijks- en koloniaal archief brachten het „Plan Posterijen" 
en „Plan Paketbooten" uit de resolutie van Heeren XVII dd. 
3 Mei 1788 voor den dag; dat wij nu zelfs de namen der 
compagnie-postmeesters en het aantal vervoerde brieven uit 
de jaren 1789-1794 weten, is aan Korteweg te danken. Vele der 
door hem vertoonde lichtbeelden hadden betrekking op de 
postale V.O.C.-stempels en op de omkranste legesstempels, die 
een philatelist niet moet verzamelen. Het ware voor den door-
snee-nhilatelist misschien interessanter geweest, indien de 
heer Korteweg ook postzegels vertoond had en verder gegaan 
was dan de landmailporten, doch zijn onderwerp luidde nu 
eenmaal „Het Indische postwezen in vroegere eeuwen". 

Het applaus der vergadering bewees voldoende, dat de aan
wezigen het op prijs stelden, dat de heer Traanberg zich zoo
veel moeite had gegeven om ons nadere mededeelingen te 
doen. De voorzitter bedankte den snreker nogmaals, eraan 
toevoegende, dat het hem speet, dat hij niet reeds op de vorige 
vergadering wat krachtiger zijn meening had gezegd, daar 
dan de opinies van .beide leden der Vereeniging — zoo geheel 
van elkaar afwijkend — dadeljjk naast elkaar hadden gestaan. 

Na de nauze ballotage van mevrouw A. Evrard Wilde en 
den heer W. van der Lugt, die beiden met algemeene stemmen 
worden aangenomen. Na de veiling van 33 kavels een verlo
ting van 20 prijzen onder de aanwezigen. Daar niemand iets 
voor de rondvraag heeft, sluit de voorzitter om 11 uur de 
vergadering. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
W. van der Lugt, 2e Helmersstraat 97, Amsterdam, W. (Voor

gesteld door P. Verheusele). 
mevr. A. Evrard Wilde. Boekenrodeweg 45, Aerdenhnut. 

(Voorgesteld door J. W. Bonjoanny). 
Candidaat-lid. 

R. Siegmund, ass.-accountant, Sarphatipark 87, Amsterdam, 
C. (Voorgesteld door W. W. Helmholt). 

Adresveranderingen, 
W. de Baat, Schoolstraat 26, Utrecht. 
J. J. Granpré Molière, Goentoerweg 46, Batavia. 
J. Querido, Marcusstraat 17 II, Amsterdam, O. 
mr. W. S. W. de Beer, Schubertstraat 88 III, Amsterdam Z. 

Bedankt als lid. 
J. P. de Herder, Amsterdam. P. Gordon, Rotterdam. 
H. Kallenborn, Amsterdam. E. A. Loeb, Den Haag. 
M. Kuijlman, Amsterdam. I. W. Büter, Amsterdam. 
K. A. F. Dütting, Hilversum. G. Huig jr.. Zaandijk. 
P. C. Schutten, Amsterdam. J. G. Blonk, Boskoop. 
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A. B. Melchers, Amsterdam. P. Koster Hzn., Boskoop. 
L. F. Burkels, Amsterdam. P. C. Korteweg, Bussum. 
I. C. K. Siipesteijn, Bietigheim. H. D. Hers, Boskoop, 
dr. E. W. Wijers, Amsterdam. W. van Haarst, Zwolle. 
W. W. Rutgers, Amsterdam. A, Maijer, Amsterdam. 
P. H. Huijnen. Kerkrade. *) A. E. Bosman, Baarn. 
W. N. Willemse, Amsterdam. H. Beunen, Amsterdam. 
G. H. Vleugels Schutter, Oosterland. 

Afgevoerd wegens wanbetaling. 
J. H. Hessink, Amsterdam. V. H. Vecht, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 19 November 1932, des 

avonds te 8 uur, in restaurant Parkzicht, Hobbemastraat, 
Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 26 November 1932. des 
avonds te 8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secret.: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstraat 17. Utrecht 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op 2.5 Oc
tober 1932, in het hotel Des Pays Bas, te Utrecht. 

In memoriam: 
A. VAN KERSEN. 
F. E. J. DE JONG. 

Aanwezig 37 leden en 1 introducé. Om ongeveer 8.05 uur 
werd deze druk bezochte vergadering door den voorzitter, 
den heer De Bas, geopend, die meer in het bijzonder welkom 

. heette den aanwezigen introducé dr. Siestrop en het lid Ver-
nooijs, die voor de eerste maal een vergadering der U. Ph. V. 
bijwoonde. Nadat de notulen der vorige algemeene vergade
ring onveranderd goedgekeurd waren, werd het meerendeel 
der ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. In
gekomen waren kennisgevingen van het overlijden der leden 
A. van Kersen en F. E. J. de Jong (oud-secretaris van de 
U. Ph. V.), wier nagedachtenis door de aanwezigen geëerd 
werd door zich eenige oogenblikken van de zetels te ver
heffen. 

Hierna memoreerde de voorziter het feit, dat de secretaris 
der U. Ph. V. op 31 October a.s. die functie 10 jaren heeft 
bekleed. Dit was de reden, waarom zijn plaats versierd was 
met een bloemstuk. De voorzitter wenschte den secretaris 
namens bestuur en leden geluk met dit jubileum en sprak den 
wensch uit, dat hij nog vele jaren die functie zou blijven 
waarnemen. Ook de heer Evers bracht de verdiensten van den 
jubilaris naar voren en stelde voor, in overleg met het be
stuur, hem een blijvend souvenir aan te bieden. De \oor-
zitter bedankte den heer Evers voor dit initiatief, dat zeker 
geaccepteerd zal worden. 

Voorlezing werd gedaan van een aan de Vereeniging ,.Hel
der" aangeboden gelukwensch met de viering van haar 
10-jarig bestaan. 

Behandeld werd een schrijven van mr. De Beer over het 
uit te geven boekwerk Vellinga. Na een uitvoerig debat pn 
gezien den tegenwoordigen stand der financiën werd met al
gemeene stemmen besloten voorloopig geen steun te ver-
leenen, hoe sympathiek het doel ook was. 

Hierna werd het voorgedragen candidaat-lid dr. W. J. van 
Overbeek de Meijer met algemeene stemmen aangenomen als 
lid der U. Ph. V. De voorzitter kon het inmiddels ter ver
gadering gekomen nieuw lid met de aanneming in kennis 
stellen. 

Hierna werden de uitgebrachte verslagen van den directeur 
van den verkoophandel en van den directeur van groep Z 
goedgekeurd onder dankzegging aan beide directeuren voor 
het vele werk, dat zij in het belang der Vereeniging hebben 
moeten verrichten. Na dank gebracht te hebben aan de beeren 
Burgersdijk en Van Riezen voor hun bemiddeling in zake de 
kwestie opgehouden zendingen, deelde de voorzitter mede, dat 

tusschen mr. Vuijstingh en het betrokken lid een alleszins 
bevredigende oplossing was verkregen. 

Vervolgens werden de aftredende bestuursleden, de beeren 
Kaub, Raatgever en Cortenbach, bij acclamatie als bestuurs
leden herkozen; allen namen de benoeming aan. De onder
voorzitter, dr. Van Gittert, die eveneens moest aftreden, kon 
zich wegens drukke werkzaamheden niet herkiesbaar stellen, 
zoodat de benoeming van een nieuwen onder-voorzitter aan
gehouden werd tot de volgende vergadering. De heer Van Git
tert werd benoemd tot lid van de beoordeel ingscommissie tot 
toekenning van den beker, zulks ter vervanging van den heer 
Marsé, die niet altijd ter vergadering aanwezig kon zijn. Aan 
het bestuur werd voorts machtiging verleend voor het aan
brengen van een bijzondere inscriptie op den babybeker, uit
gereikt aan dr. Van Gittert. 

Hierna werden de door het bestuur voorgestelde bezuini
gingen behandeld. Voorgesteld werd voortaan te vergaderen 
in het hotel Riche (ingang 1 Januari 1933), de kosten der 
bestuursvergaderingen te verminderen, eenvoudiger convo
caties voor de algemeene vergaderingen te verzenden, verschil
lende buitenlandsche leden, wier contributie niet binnenkwam, 
af te voeren als lid en geen postzegels als prijzen voor de 
landen wedstrijden meer uit te reiken. Wel op het einde van 
het vereenigingsjaar, behalve den beker, nog een tweetal 
prijzen beschikbaar te stellen. 

Deze bezuinigingsvoorstellen werden met algemeene stom
men aangenomen, waarbij opgemerkt werd, dat de agenda 
voor de algemeene vergaderingen voortaan in het Maandblad 
gepubliceerd zal worden. 

Inmiddels was door de beeren Nieuwenhuijzen en Albracht 
de groote verloting in orde gebracht, zoodat de aanwezigen 
in het bezit kwamen van een mooien prijs. De overige prijzen 
zullen door de zorg van het secretariaat aan de daarvoor in 
aanmerking komende leden worden toegezonden. 

Bij de rondvraag kwam de heer Nieuwenhuijzen met de vol
gende vragen: Kan het bestuur mededeelen, of de heer Mebus 
contractbreuk heeft gepleegd tegenover het Maandblad en of 
deze handelaar schuld heeft aan dit blad, zooals beweerd 
wordt? Om welke andere redenen wordt hem geweigerd in 
het Maandblad te adverteeren ? Is het waar, dat het weigeren 
van advertenties geschiedt in overleg met het besuur der 
Handelaarsvereeniging ? Hij vond, dat het Maandblad geen 
onpartijdige houding aanneemt en ons verzamelaars door de 
Handelaarsvereeniging het mes op de keel gezet werd. Tot 
slot las hij een passage voor uit de notulen van een algemeene 
vergadering dier Handelaarsvereeniging, waarin aan den ad
ministrateur van het Maandblad openlijk hulde werd gebracht 
voor zijn verleende medewerking in zake het opnemen van 
advertenties. 

De voorzitter vroeg aan den heer Van Hulssen, als lid van 
het dagelijksch bestuur van het Maandblad, of deze inlichtin
gen in deze kon verstrekken. Deze deelde mede, dat hij die 
naar zijn meening niet kon geven zonder den Raad van Beheer 
van het Maandblad daarin te kennen. De onderwerpelijke 
aangelegenheid zal eerstdaags behandeld worden in een bij
eenkomst van het dagelijksch bestuur van den Raad met den 
hoofdredacteur en den administrateur, waarvan het resultaat 
afgewacht diende te worden. *) 

Dit voorstel werd aanvaard. 
Hierna werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld de 

drie collecties voor den landenwedstrijd Zwitserland te be'iich-
tigen. De collectie van den heer Vuijstingh werd door de be-
oordeelingscommissie als nr. 1 beoordeeld. 

Na een geanimeerde veiling en zichtzending werd deze ver
gadering om 10.30 uur opgeheven. K. H. J. v. H. 

*) De firma M. heeft in zooverre contractbreuk gepleegd, 
dat zij de plaatsing eener advertentie, waartoe zij volgens 
overeenkomst nog eenige maanden verplicht was, met voor 
ons onaannemelijke redenen, plotseling heeft geannuleerd. 

Aan het Maandblad is genoemde firma thans niets meer 
schuldig. 

Het weigeren van ter plaatsing aangeboden advertentiën 
geschiedt o.a., wanneer de inhoud daarvan in striid wordt ge
acht met de belangen van de verzamelaars of de bona fide 
postzegelhandelaren. Nog nimmer is do9j ons over het al of 
niet plaatsen eener annonce overleg gepleegd met het bestuur 
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der Handelarenvereeniging, noch met een harer leden. Slechts 
éénmaal werd van de firma M. een advertentie door ons niet 
opgenomen, omdat derzelver inhoud in strijd werd geacht 
met de belangen van den postzegelhandel en het niet in de 
liin van het Maandblad lag een dergelijke advertentie te 
plaatsen. 

De door ons aangenomen houding ten opzichte der weige
ring werd door den Raad van Beheer in zijn vergadering van 
25 September 1.1. met algemeene stemmen gesanctionneerd. 

Over de plaatsing dezer annonce werd evenmin met de 
Handelaarsvereeniging geconfereerd en nam deze van den 
inhoud daarvan eerst kennis, nadat die door de firma M. op 
andere wijze was gepubliceerd. 

De passage in de notulen der vergadering van de Hande
laarsvereeniging luidt woordeliik: „Ten slotte brengt de voor-
„zitter nog een woord van hulde aan de houding van den ad-
„ministrateur van het Nederlandsch Maandblad voor zijn 
„houding in deze aangelegenheid en voor zijn medewerking." 
Deze medewerking betreft de door ons geschapen mogelijk
heid — na bespreking met den drukker van het blad — om na 
het sluiten van den alleruitersten termijn, waarin nog annon
ces kunnen worden aangenomen, alsnog een advertentie in 
verband met het conflict der Handelaarsvereeniging met de 
firma M., wanneer dit eventueel in haar vergadering van 
11 October ware opgelost, in het Maandblad van 16 October 
op te nemen. 

De voorzitter van den R. v. B., de hoofdredacteur en de ad
ministrateur zien het nut en de noodzakelijkheid tot het hou
den eener bijeenkomst thans niet meer in. 

Administratie. 
Waar in het voorafgaande ook de hoofdredacteur wordt ge

noemd, achten wij het van belang deze aangelegenheid in het 
kort toe te lichten. 

De firma M. wenscht een advertentie te plaatsen, die door 
den administrateur wordt afgewezen om redenen, welke goed
gekeurd worden door den Raad van Beheer. Dit lichaam be
staat uit do vertrouwensmannen der Vereenigingen en biedt 
door ziin samenstelling toch ongetwijfeld algeheele garantie, 
dat de belangen der verzamelaars hier veilig ziin. Dat de heer 
Smoulders bijna een kwarteeuw steeds deze belangen heeft 
gediend, onder dikwerf zeer m.oeiliike omstandigheden, wordt 
klaarblijkelijk door den vragensteller over het hoofd gezien. 

Het optreden van een firma, die, om welke redenen dan 
ook, een knuppel in het hoenderhok wenscht te werpen, wordt 
afgewogen tegen de houding van den administrateur, wiens 
geheele doen en laten jaren lang geleid is en nog wordt door 
het w e l b e g r e p e n belang der verzamelaars. 

De bewuste firma vindt de winstmarge van den postzegel-
handel te groot; wü zullen daarover niet met haar twisten, te 
minder, wijl het niet op onzen weg ligt den handschoen op te 
nemen voor den georganiseerden postzegelhandel, waarin kort-
zichtigen dikwerf zien den natuurlijken vijand der verzame
laars. Naar onze meening, gegrond op ervaring, kan een ge-
z;onde, levenskvachtige philatelie het niet buiten den reëelen 
postzegelhandel stellen. Dit tusschen haakjes. De vraag rijst 
evenwel, waarom ook deze firma dan de voorafgaande jaren 
de ,,onredelijke" winst heeft opgestreken. 

Van hem, die oude afgoden van hun voetstuk wil halen, 
moge in de allereerste plaats worden verwacht ernst en con-
seauente houding. 

Dat bedoelde firma, hangende het conflict, zich evenwel ten 
opzichte der Handelarenvereeniging schriftelijk bereid heeft 
verklaard haar oorlogsverklaring weder in te trekken, wijst 
op weinig ernst bij haar streven om het verzamelaarsb'.'lang 
waarachtig te dienen. 

De beooi'deeling van deze wijziging in haar houding van 
beeldenstormer laten wi] craarne aan de lezers over. 

Voor ons is deze zaak afgedaan; een eventueel veraer woord 
ia aan den Raad van Beheer. 

^ B 
Nieuw lid. 

dr. W. J van Overbeek de Meijer, Emmalaan 17, Utrecht 
Candidaat-leden. 

dr. J. G. Siestrop. Mozartlaan 14, Utrecht. 
H. Groen. Damstraat 13bis, Utrecht. 
G. Sanders, Ie Helmersstraat 37, Amsterdam, W. 

Overleden. 
A. van Kersen, Jerusalemstraat 11, Gouda. 
F. E. J. de Jong, Aucubastraat 52, Den Haag. 

Afgevoerd als lid. 
F. W. Stammeshaus, adres onbekend, 
mevr. J. A. Buijs Smit, Brussel. 
Vincent Kraft, Berlijn. 

Adresverandering. 
mr. W. S. W. de Beer wordt Schubertstraat 88 III, Amster

dam. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 22 November 1932. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 29 November 1932, in 

het hotel Des Pays Bas. 
Agenda algemeene vergadering: 1. Notulen. 2. Ingekomen 

stukken. 3. Ballotage. 4. Verslag penningmeester. 5. Begroo
ting. 6. Rapport verificatie-commissie. 7. Benoeming verifi
catie-commissie. 8. Benoeming onder-voorzitter. 9. Verloting 
10. Rondvraag. 11. Landenwedstrijd Kreta. 12. Zichtzending. 
13. Ruilen. 

Mededeelingen. 
Den leden wordt onder de aandacht gebracht, dat voor de 

rondzendingen a l l é é n boekjes van de Vereeniging gebruikt 
mogen worden (zie art. 47 van het reglement). Deze boekjes 
zijn tegen vooruitbetaling (ƒ0,10 per exemplaar plus porto) 
te verkrijgen bij den penningmeester, den heer Kaub, Stad
houderslaan 21, te Utrecht. 

De prijzen van de groote verloting — voor zoover niet op 
.de vergadering uitgereikt — zijn aan alle daarvoor in aan
merking komende leden toegezonden. Den leden, die niet in 
het bezit van hun prijs gekomen zijn, wordt verzocht daar
van kennis te geven aan het secretariaat, Brigittenstraat 17, 
te Urecht, vóór 22 November a.s. 

Haagsche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhage. 
Secr.: A. STARINK jr., Groot Hertoginnelaan 148, Den Haag. 

NAJAARSVERGADERING van Donderdag 27 October 1932, 
des avonds te 8% uur, in café „The Corner", Anna Pau-
lownastraat, Den Haag. 

Aanwezig 2 dames en 48 beeren. De voorzitter, de heer Deg-
geller, heet de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder 
de nieuwe en adspirant-leden voor het eerst aanwezig, en 
kan tot verheugenis van allen mededeeling doen van het her
stel van onzen secretaris, den heer A. Starink jr., die reeds 
uitgaat en voor wien, door een afspraak met mevrouw Sta
rink, het mogeljik geworden is hem uit den rook van deze ver
gadering nog weg te houden. 

De ballotage van het adspirant-lid vindt thans plaats en 
blijkt hij met algemeene stemmen te zijn aangenomen. De 
voorzitter doet hem gedurende de vergadering hiervan mede
deeling, hem toewenschende, dat hij nog langen tijd als een 
trouw lid in ons midden zal verkeeren. 

De voorzitter brengt in herinnering, dat heden de jaar
lij ksche bestuursverkiezing zal moeten geschieden en ver
zoekt, daar de functie van voorzitter door de vergadering 
wordt aangewezen, daartoe over te gaan. Op een desbetreffend 
tot hem uit de vergadering gedaan verzoek (bij monde van 
den heer Van Eerde), verklaart hij zich wel bereid het voor
zitterschap, dat hij nu sinds ongeveer een iaar of twaalf ver
vult, ook ditmaal nog te willen aannemen. Hij verzoekt echter 
eens naar een geschikter opvolger uit te zien, daar zijn ambt, 
zoowel als verdere functies voor maatschappelijk werk, hem 
wel geheel in beslag nemen en zouden kunnen noodzaken weg 
te blijven en hij het, overwegende dat een aangenomen functie 
werkelijk dan ook goed gedaan dient te worden, zou be
treuren, daarmede tegen zijn wil te moeten ingaan. De ver-
p-adering blijkt dit wel op den koop toe te willen nemen en 
is blij hem met algemeene stemmen voor dit jaar te kunnen 
behouden. Ook de overige functionarissen worden met al
gemeene stemmen als bestuurslid bestendigd. 

Bij de rondvraag stelt de heer Lorié voor onzen secretaris, 
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dankbaar voor ziJn herstel en als bewijs van dank voor het 
vele, dat hij voor de H. Ph. V. heeft gedaan, een gelukwensch, 
vergezeld van b.v. een mand vruchten, toe te zenden. Hevig 
applaus vertolkte wel bijzonder de instemming van alle aan
wezigen met die sympathieke geste. 

Het was wel transmissie van gedachten, welke uit de ver
gadering tot het voorstel kwam, om de volgende bijeenkomst 
weer eens geheel voor ruilavond te bestemmen. Ook het be
stuur wilde dit juist voorstellen. Waartoe besloten wordt. 

Overgegaan wordt tot een veiling, die een geanimeerd ver
loop had met eenig voordeel voor de kas en als „clou" van den 
avond de groote jaarlijksche verloting, welke een succes 
iverd. Ieder werd tevreden gesteld en er was maar één roep 
tv er de fraaie prijzen (waaraan de afwezige secretaris weer 
JIS steeds voor het arrangeeren enz. ervan had medegewerkt). 
Trouwens ze vertegenwoordigde een waarde aan zegels van 
Nederland en koloniën van plm. ƒ 150, volgens Mebus, bene
vens een verdere catalogus-waarde der overige zegels van ' 
plm. frs. 4500 Yvert. De voorzitter memoreerde, dat de ?.eer 
1' Bloys van Treslong Prins en ondergeteekende van hun 
doubletten hadden afgestaan en vergat daarbij zichzelf te 
noemen. C. J. C, wd. secr. 

Nieuw lid. 
mr. Chr. A. de Vries, Wildhoeflaan 4, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
Jan Borghstijn, IJsselkade 26, Doetinchem. 
J. P. van Harencarspel, Javastraat 53, Den Haag. 
J. Waisvisz, Regentesselaan 7, Rijswijk (Z.-H.). 

Adreswij zigingen. 
J. J. L. Hesselt van Dinter, thans Wilhelminastraat 97, Den 

Haag. 
W. T. C. Bosse wordt W. T. C. van Bosse, Hyacinthweg 70, 

Den Haag. 
A. R. M. Dorhout Mees, thans Daendelsstraat 28, Den Haag. 
J. Dük, ambtenaar B.B., Pematang Siantar (S.O.K.), Ned.-

Indië. 
Vergadering. 

Bijeenkomst op Donderdag 24 November 1932, des avonds 
te 8}< uur, in café „The Corner", Anna Paulownastraat, hoek 
Laan van Meerdervoort, Den Haag. 

Na afdoening van de tot het uiterste beperkte agenda: 
Ruilavond, 

waartoe alle leden dringend worden uitgenoodigd, voorzien 
van hun „doubletten". 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 26 Oc
tober 1932, in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 57 leden. De voorziter opent de vergadering met 
de mededeelingen. Zegels voor de verloting zijn geschonken 
door de beeren Van der Houwen, Gijzeman, Roodschild, Mel-
sert, Servaas Smits en Lorang. Mevrouw Jenezon-Den Hertog 
is met kennisgeving afwezig. Ter rondgang zijn aanwezig o.a. 
een vliegbrief van den heer Lorang en de tijdschriften der 
bibliotheek. Het is den bibliothecaris gelukt voor een zeer 
billiiken prijs een groote aanwinst te verkrijgen voor onze 
bibliotheek, welke nu een belangrijk aanzien verkrijgt. De 
heer Kirchner geeft ook inlichtingen, welke lectuur te pre-
fereeren is voor een bepaald land of een bepaald onderwerp. 
Ondergeteekende brengt ook een paar particuliere brieven ter 
tafel. 

De notulen der voorgaande vergadering worden onder dank
zegging goedgekeurd. 

Voor den wedstrijd met de zegels: koningskoppen van 
Curagao, wordt een commissie van drie 'beeren aangewezen, 
om de prijzen aan te wijzen. 

De ledenverkiezing levert 48 stemmen voor en 6 blanco. By 
de verloting wint de heer Van Leijden den eersten priis. De 
uitslag van den wedstrijd is als volgt: I: motto W III, Van 
Rest; II: motto 54, Verhoeff; III : motto B, Lorang. 

Besloten wordt, in de November-vergadering een wedstrijd 
te houden met de twee series dienstzegels van Ned.-Indië; 
tevens zal dan een toelichting over de verschillende typen van 
opdrukken gegeven worden. Inzendingen onder motto. 

Hierna veiling. Bij de rondvraag wordt besloten voor ƒ 10,— 
deel te nemen aan de garantiestelling voor de uitgifte van het 
werk over afstempelingen. 

Daar verder niets te behandelen valt, sluit de voorzittei 
onder dankzegging voor de belangstelling de vergadering. 

J. N. H. V R. 
Afdeeling Dordrecht. 

Op Woensdag 2 November j.l. kwam onze afdeeling bijeen 
ter herdenking van haar 10-jarig bestaan. Behalve bijna alle 
leden waren aanwezig de beeren Reijerse en Van Rest, res-
pectieveliik vereenigingsvoorzitter en secretaris, en de heer 
Van der Lee, oud-bestuurslid van de afdeeling. De voorzitter 
van onze afdeeling, de heer Brouwers, opent de vergadering 
en heet allen welkom, in het bijzonder hen, die heden avond 
als gast in ons m.idden zijn. De secretaris doet mededeeling 
van diverse ingekomen gelukwenschen, waaronder twee tele
grammen van de afdeelingen Tiel en Venlo van onze Ver-
eeniging. De heer Reijerse biedt zijn gelukwenschen aan en 
spoort allen aan mede te helpen de Vereeniging zoo groot en 
krachtig mogelijk te maken. De heer Van Rest sluit zich 
hierbij aan en memoreert de prettige samenwerking tusschen 
hoofdbestuur en afdeeling. 

Met algemeene stemmen werd een nieuw lid tot de Ver-
eeniging toegelaten. Tot ongeveer 12 uur bleef men nog ge
zellig bijeen, waarna de vergadering door den voorzitter werd 
gesloten. A. R. 

Nieuwe leden. 
337. W. L. Harmsen, Groot Hertoginnelaan 213, Den Haag. 
354. S. A. Blok, Noordeinde 90. Den Haag. (Afd. Venlo). 

Van de afdeeling Dordrecht: 
446. J. Schuijer jr.. Stationsweg 3 rood, Dordrecht. 
430. K. O. M. Wiessner, Korte Scheidingsweg 54, Dordrecht. 

Candidaat-leden. 
J. Trippenzee, Munnekenstraat 16, Leiden. (Voorgesteld door 

P. Zondervan). 
H. Ewalds, gemeente-ambtenaar. Kerkstraat 28, Tegelen. (Van 

de afdeeling Venlo). 
A. C. Heiweg, Laan van Meerdervoort 79, Den Haag. (Voor

gesteld door D. Sierig). 
H. van der Ploeg, Achter de Hoven 144, Leeuwarden. (Voor

gesteld door A. Jaasma). 

Overleden. 
442. G. Muller, Den Haag. 

Bedankt. 
A. P. Schrier, Colijnsplaat. (Einde 1932). 
138. Th. L. Gijzeman, Den Haag. (Einde 1932). 
463. B. G. van den Hoogen, Den Haag. (Einde 1932). 

13. A. D. Brandts, Amsterdam. 
141. A. Rijnbende, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
530. W. P. P. Winkelaar van Den Haag naar Naripanweg 68 

(postbox 49), Bandoeng (Java). 
545. A. M. Conrads, Smitstraat 4, Den Haag. 
434. mej. H. F. Snelder, Jan van Scorelstraat 18, Utrecht. 

88. H. Colpaert van Hansweert naar Stationsstraat 10, Sas 
van Gent. 

30. W. J. Penard, Floresstraat 8, Soerabaja (Java). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 734 uur, ledenvergadering te 8 uur. 
in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag, op Woensdag 23 
November 1932. 

(Ledenvergaderingen steeds den 4en Woensdag der maand). 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie

zing. 5. Wedstrijd dienstzegels Ned.-Indië. 6. Verkiezing ver-
lotings-commissie. 7. Verloting. 8. Veiling. 9. Rondvraag. 
10. Sluiting. 



VIII NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 NOVEMBER 1932. 

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

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

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

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 25 Oc
tober 1932, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 13 leden, o.w. 3 dames. Wegens afwezigheid van 
den voorzitter en van den penningmeester wordt de verga
dering door den secretaris geopend. De notulen van de vorige 
vergadering worden hierna gelezen en goedgekeurd. Vervol
gens wordt mededeeling gedaan van enkele ingekomen stuk
ken. Het hoofd van de rondzendingen krijgt hierna gelegen
heid om verslag uit te brengen van den verkoop van zegels 
gedurende het vereenigingsjaar 1931-1932. Hieruit blijkt o.m., 
dat in totaal voor ƒ 860,— was verkocht, van welk bedrag 
voor ƒ 454,— door leden in de stad en voor ƒ 406,— door leden 
buiten de stad kon genoteerd worden. Het geheel bleef bijna 
ƒ 700,— beneden het bedrag, dat in het vorige vereenigings
jaar hiervoor was besteed. 

Bij de rondvraag deelt de heer Van de Sandt mede, dat 
verscheidene jubileum-boeken nog niet bij hem zijn afge
haald, waarom besloten wordt een verzoek in het Maandblad 
te plaatsen, waarin rechthebbenden worden uitgenoodigd het 
voor hen bestemde jubileum-boek zoo spoedig mogelijk af te 
halen. 

Nadat de gewone maandelij ksche verloting onder de aanwe
zigen heeft plaats gevonden, sluit de voorzitter het officieele 
gedeelte van de vergadering, waarna de algemeene verloting 
volgde, waarvan de prijzen in den vorm van bonnen voor aan
koop van zegels uit de rondzendingen te zijner tijd aan belang
hebbenden zullen worden toegezonden. C. R. 

Candidaat-lid. 
J. van der Heide, Benedendorpsweg 74, Oosterbeek. (Voor

gesteld door J. M. Pos). 

Bedankt als lid met 1 September 1932. 
67. G. Frijling, te Amsterdam, N. 

Adreswijziging. 
81. dr. H. C. Valkema Blouw wordt Graaf van Rechterenweg 

29, Oosterbeek. 
Verzoek. 

Belanghebbenden, die tot heden in gebreke bleven het voor 
hen bestemde jubileum-boek in ontvangst te nemen, worden 
in hun eigen belang uitgenoodigd dit zoo spoedig mogelijk af 
te halen bij den heer G. J. van de Sandt, Singelstraat 2, 
Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 29 November 1932, des 

avonds te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret.: P. JORISSEN P.Czn., Pr. Julianalaan 73, Rotterdam. 

(ÏEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 11 October 1932, des 
avonds te 7]4 uur, in restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig 17 leden. De voorzitter, de heer Van Harder
wijk, opent de vergadering, waarna de notulen der vorige 
vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De ingekomen 
stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

Daar ons lid, de heer J. H. Stok, voor zijn functie als 

boekbewaarder heeft bedankt, wijdt de voorzitter eenige sym
pathieke woorden aan den aftredenden functionaris, die helaas 
niet tegenwoordig heeft kunnen zijn, en zegt dat zijn be
danken hem zeer veel leed doet, omdat hij de rechte man op 
de rechte plaats was, die met ijver en nauwgezetheid zijn 
functie steeds heeft waargenomen, en veel voor de Club heeft 
gedaan. Wij zullen dit niet vergeten. (Applaus). Met al
gemeene stemmen wordt daarna de heer N. Weijer tot die 
functie uitverkoren, welke hij gaarne zal aanvaarden en hoopt 
de voetsporen van den heer Stok te kunnen volgen. Hierna 
wordt de heer Weijer als zoodanig door den voorzitter onder 
applaus geïnstalleerd. 

Ter bezichtiging worden hierna gesteld: 
1. de verzameling van eenige zegels op brief der Oud-

Duitsche staten, enz., benevens de zegels der eerste uitgiften 
van Nederland, eigendom van den heer Frenkel: 

2. een verzameling van dienstzegels van Ned.-Indië, onge
bruikt en gebruikt, benevens in blokken, eigendom van den 
heer Eijgenraam. 

Beide verzamelingen staan op hoog peil door de groote 
verscheidenheid en zeldzaamheid. Onder applaus worden de 
beide beeren door den voorzitter dank gezegd voor het 
genotene. Daarna volgt de verloting, terwijl ten slotte ver
koopboekjes circuleerden. Na rondvraag sluit de voorzitter de 
vergadering. P. J. P.Czn. 

Bedankt als lid met 31 December 1932. 
G. Kuntze, Burgemeester 's Jacoblaan 32, Bussum. 

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

VERSLAG der algemeene ledenvergadering van Vrijdag 28 
October 1932, in het gebouw van den Haarlemschen 
Kegelbond, te Haarlem. 

Nadat de voorzitter deze vergadering heeft geopend, ver
leent hij het woord aan den secretaris ter voorlezing der no
tulen van de vorige bijeenkomst, opgesteld door den toen-
maligen waarnemend secretaris; deze notulen goedgekeurd 
zijnde, gaat de secretaris over tot bekendmaking der ingeko
men stukken, w.o. een schrijven van ons oud-lid. den heer W. 
Saalberg, die aanbiedt de in November verschijnende wel-
dadigheidspostzegels van Duitschland tegen kostpriis te ver
schaffen. Enkele leden wenschen hiervan gebruik te maken; 
leden, die dit ook willen, kunnen zich tot uiterlijk 21 Novem
ber a.s. alsnog aan den secretaris hiervoor aanmelden. 

Na enkele korte mededeelingen betreffende de Bondssamen
komsten in Vlissingen, meldt de secretaris, dat hij overeen
komstig een desbetreffend bestuursbesluit verzocht heeft aan 
den heer L. van Essen te Hilversum een der a.s. ledenverga
deringen te bezoeken met een gedeelte zijner collectie en hij 
hiertoe bereid was. Besloten wordt dezen heer uit te noodigen 
op de November-vergadering. (Inmiddels kwam bij het secre
tariaat bericht binnen van genoemden heer, vermeldende, dat 
hij 25 November a.s. met zijn collectie Kaap de.G-oede Hoop 
aanwezig zal zijn). 

Voor de vervulling van de open functie van hoofd van 
sectie 7 werd de heer Reitsema bereid gevonden, die als zoo
danig wordt benoemd, waarna de heer Deijs een korte bespre
king houdt over „tandingen", omtrent welk onderwerp ook nog 
enkele andere aanwezigen het woord voeren. 

De gebruikelijke verloting- onder de aanwezigen vormde ook 
van deze bijeenkomst weer het slot. H. W. 

Rectificatie jaarboekje. 
In aansluiting met het onder dit hoofd in het vorige Maand

blad vermelde, volgt hier nog een opgaaf van storende druk
fouten in de ledenlijst. Bij lid nr.: 

24 moet zijn Van Ostadestraat 110 I. 
37 moet ziin Nieuwe Binnenweg 161. 

143 moet zijn Lange Molenstraat 18. 
'215 moet zijn Sinneveltstraat 18. 
Toevoegen aan de alfabetische ledenlijst: Janssen, H. H., 183. 

Aangenomen als lid. 
28. A. J. F. Koelen, Badhuisstraat 38 rood, Haarlem. 
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Voorgesteld als lid. 
A. K. J. van Oudheusden, Rijswijk (Z.-H.) (door R. H. van 

Lunzen). 
M. Rumpff, Brouwersplein 12, Haarlem (door D. Zonneveld). 

Adreswijzigingen. 
130. mevr. wed. J. Arnhardt, thans De Mient 161, Den Haag. 
224. mr. J. J. L. Temminck, thans Oud-Beierland. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 25 November 1932, 

in het gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, Tempeliers
straat 35, Haarlem, des avonds te 8 uur precies (zie verslag). 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secr.: J. VAN DER WARF, Nw. Ebbingestr. 111, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
24 October 1932, in de bovenzaal van café „Suisse", te 
Groningen. 

Aanwezig zijn 21 leden. De voorzitter, de heer K. F. Kiel-
man, opent om ongeveei half negen de vergadering en heet 
de aanwezigen hartelijk welkom. De notulen worden gelezen 
en onder dankzegging goedgekeurd. De beeren J. Beukema, 
R. B. de Jonge, dr. .J. van der Spek en B. Tieman hebben be
richt van verhindering gezonden. Van de beeren Meiborg en 
Beukema zijn wederom tijdschriften in dank ontvangen voor 
portefeuille en bibliotheek. Een aanbieding van den heer W. 
Lange te Barcelona ligt voor belangstellenden ter inzage. De 
voorzitter doet vervolgens eenige mededeelingen omtrent de 
op te richten jeugdorganisatie, waarvan we de eerste ver
gadering binnenkort kunnen verwachten. 

Met betrekking tot de bibliotheek wijst de voorzitter erop, 
dat de heer A. C. Sietinga, die de functie van bibliothecaris 
met zooveel ijver vervult en de bibliotheek dan ook uitstekend 
in orde heeft, aanspraak mag maken op de medewerking der 
leden. Meermalen komt het echter voor, dat een werk te lang 
gehouden wordt, en daarom komt het bestuur, op initiatief van 
den heer Sietinga, met het volgende voorstel: „De leestijd van 
een werk uit de bibliotheek is één maand (van de eene ver
gadering tot de volgende); hierna kan voor een maand ver
lenging worden aangevraagd, bij verzuim waarvan, bij niet-
inlevering, 5 cent leesgeld per deel en per week wordt be
rekend, welk bedrag ten bate van de uitbreiding der biblio
theek komt." Dit voorstel wordt met algemeene stemmen 
aangenomen. Naar aanleiding van een vraag van den heer 
dr. D. H. Wachters, wordt besloten bij het uitleenen van wer
ken regu's te laten teekenen, die bij inlevering van het werk 
wederom worden teruggegeven. 

De heer P. van de Wint heeft als verrassing zijn pracht-
verzamelingen België en Hongarije meegenomen, welke thans 
worden bewonderd. De voorzitter betuigt na afloop den heer 
Van de Wint hartelijk dank voor het toonen van deze col
lecties, die zeer zeker geschikte objecten zijn voor een ten
toonstelling. De vergadering betuigt haar instemming door 
applaus. 

Na de pauze, welke hierop volgt en de aanwezigen benutten 
voor het ruilen van zegels, heeft de verloting plaats, wnarbij 
de penningmeester, de heer S. S. Ongering, zich als altijd 
verdienstelijk maakt. Bij de ballotage wordt het candidaat-
lid, de heer S. Schagen, met algemeene stemmen als lid aan
genomen. Hierop circuleeren een vijftal luchlpostzegels van 
Venezuela van de eerste uitgifte en daarnaast dezelfde waar
den op het nieuwe ,.Winchester Security Paper", nadat de 
voorzitte"»' het desbetreffende artikel uit het Maandblad heeft 
voorgelezen. 

Vervolgens is het woord aan den heer T. Bakker voor zijn 
causerie over de zegels van Hamburg, Hannover en de uit
giften van Beieren van voor 1867. Spreker wijst op het ver
schil in watermerk, tvpe en kleur en toont al deze variaties 
in zijn uitgebreide collectie. Na het applaus, dat op deze in
teressante en leerrijke causerie volgt, dankt de voorzitter den 
heer Bakker voor zijn gezellige causerie, welke zeer in den 
smaak is gevallen. Nadat nog is medegedeeld, dat de beeren 
R. B. de Jonge en Chr. Scholtens van plan zijn op de vol
gende vergadering de zegels van de Vereenigde Staten van 

Amerika te bespreken en te laten zien, sluit de voorzitter deze 
gezellige vergadering. J. v. d. W. 

Nieuw lid. 
168. S. Schagen, Winschoterkade 16, Groningen. 

Adreswijziging. 
120. J. Leopold, Guldenstraat 4a, Groningen. 

Vergadering. 
Op de vergadering van Maandag 28 November 1932, te 

8J4 uur in café „Suisse", hopen de beeren R. B. de Jonge en 
Chr. Scholtens te behandelen de zegels der Vereenigde Staten 
van Amerika. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 17 October 
1932, in de bovenzaal van de societiet „Momus", Vrijthof, 
te Maastricht. 

Aanwezig 28 leden. Om kwart over acht opent de voorzitter 
de vergadering, heet speciaal welkom den heer Van Brink, als 
spreker van den avond, bovendien den weleerwaarden heer 
Janssen, die voor het eerst de vergadering bijwoont en notaris 
Derks, als introducé. De secretaris leest de notulen voor, welke 
worden gearresteerd. 

Eenige ingekomen stukken circuleren onder de leden. De 
voorzitter deelt mede, dat het bestuur tot commissie voor de 
jaarverloting heeft benoemd mejuffrouw Maussen en de bee
ren De Plönnies en Muller. Allen nemen de benoeming aan, 
terwijl ook de vergadering accoord gaat. Zegels voor deze ver
loting kunnen aan de commissie worden ingezonden. Over de 
vraag, welke zegels moeten worden genomen, van Europa en 
Ned. koloniën of ook van Overzee, wordt na eenig heen en 
weer gepraat besloten, dit aan de commissie over te laten. 

Na het houden van de maandelijksche verloting geeft de 
voorzitter het woord aan den heer Van Brink voor het houden 
van zijn lezing over het a-b-c van het postzegelverzamelen. 
De heer Van Brink boeit de vergadering gedurende een vol 
uur met zijn zeer interessante voordracht. Na het beëindigen 
dezer lezing worden door verschillende leden vragen gesteld, 
welke de heer Van Brink beantwoordt. Dr. Verzijl geeft nog 
eenige aanwijzingen omtrent het behandelen van zegels met 
chemische preparaten. De voorzitter dankt den heer Van 
Brink hartelijk voer de zeer leerrijke lezing en deelt de ver
gadering nog mede, dat wij in Januari a.s. een tweede lezing 
van genoemden heer hebben te verwachten. 

Na eenige gezellige kienpartijtjes wordt de bijeenkomst om 
11 uur gesloten. J. H. 

Bedankt met 1 Januari 1933. 
15. A. J. H. Boosten, Bourgognestraat 22, Maastricht. 
67. Meijer-Dupuits, Groote Staat. Maastricht. 

104. A. J. J. Duijnstée, Elisabeth Strouvelaan 13, Maastricht. 
108. Henri Marsé, Robert Schumannstraat 10, Park Oog en Al, 

Utrecht. 
Nieuw lid. 

26. M. Meertens, Graaf van Waldeckstraat 37, Maastricht. 
(Oud-lid).) 

Adresveranderingen. 
54. E. van Aelst, thans Breedestraat 26, Maastricht. 
68. mevr. ds. E. Kuijlman, thans Koepang, Timor. (N.I.). 
92. mevr. E. Seijdlitz-van der Maessen de Sombreff, thans 

Villa ,.De Marsch", Straatweg 10, Ubbergen bij Nijmegen. 
97. G. J. Molenaar, thans Hertogsingel 47a, Maastricht. 

Adressen van de verlotingscommissie. 
mej. Maussen, H. Geeststraat 3, Maastricht. 
H. Muller, Wilhelminasingel 84, Maastricht 
W. G. J. de Plönnies, Wilhelminasingel 8̂  Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 21 November 1932. vergadering; 
Maandag 5 December 1932, beurs- en ruilavond; 
telkens des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de socië

teit „Momus", Vrijthof, Maastricht. 
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Postzegelvereeniging „Helder", te Helder. 
Secretaris: J. POLLING, De Ia Reijstraat 4, Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 21 
October 1932, in „Het Kegelhuis", te Helder. 

Vrijdag 21 October vierde de Postzegelvereeniging „Helder" 
haar 10-jarig bestaan. Zij heeft dit gedaan op eenvoudige, doch 
gezellige wijze. Afgehuurd was de groote zaal van j,Het Ke
gelhuis", welke voor dezen avond in een feestkleed was ge
stoken. Een vrij groot aantal leden was met hun dames aan
wezig: ook zagen wii op dezen avond overste Verwijnen voor 
het eerst in ons midden. 

Te ongeveer half negen opent de voorzitter, de heer Habig, 
met een woord van welkom de vergadering, herinnert aan het 
feit. dat het vandaag 10 jaren geleden is, dat door een zeven
tal heeren de Postzegelvereeniging „Helder" werd opgericht, 
waarvan nog alleen lid is de heer A. Kooiman. Hij memo
reert dan de verschillende gebeurtenissen in dit afgeloopen 
tijdperk. Vooral doet hij uitkomen den prachtigen groei onzer 
Vereeniging, die voor een kleine plaats als de onze met 71 le
den (waarvan 51 plaatselijke) zeer mooi is te noemen. Hij 
gaat de liist van verschillende bestuurders na in die jaren, 
waaruit blijkt, dat dit een respectabel aantal is, maar hetgeen 
veroorzaakt wordt, doordat er zooveel marinemenschen in 
onze Vereeniging ziin, die door het herhaaldeliik vertrek naar 
Indië genoodzaakt zijn de plaats te verlaten. Een van de voor
naamste bestuursleden wordt genoemd, wijlen de heer Rut
gers, die zooveel voor de Vereeniging heeft gedaan en bij zijn 
vertrek uit de gemeente tot eere-voorzitter werd benoemd. 
De oudste bestuurder is de heer A. Kooiman, die ruim 9 jaren 
als bibliothecaris deel van het bestuur uitmaakt. 

De secretaris leest hierna de ingekomen stukken voor, welke 
alle gelukwenschen waren. Van den Bond en den heer Van 
Praag waren telegrammen binnenp-ekomen; schrifteliike ge
lukwenschen van de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, dr. 
Van der Slujjs, de heeren Wolters en Van Essen. 

Ons lid Daan Pool uit Oude Sluis was bereid om als humo
rist OD te treden en een heel goed muziekgezelschaD zorgde 
voor de muziek. De heer Pool amuseerde ons met zijn liedjes 
door hem zelf gemaakt. Was hii in zijn geheele optreden een 
welkome p-ast. schitterend was hij in zijn uitbeelding van den 
Noord-Hollandschen boer. Het geheel werd afgewisseld door 
dansen der aanwezige dames en heeren. Ook gaf mevrouw 
Breeuwer een tweetal voordrachten ten beste, die zeer in den 
smaak vielen en zong de heer Breeuwer een liedje op het 
Heldersche pirement. Laten we nog vermelden, dat er een 
schitterende verloting gehouden werd. We hebben een zeer 
genoegliiken avond gehad, toen wij ongeveer half drie naar 
huis gingen. J. P. 

Adresveranderingen. 
A. Kooiman wordt Kerkgracht 45, Helder. 
dr. W. Kooiman wordt Koninginneweg 31, Hilversum. 
H. Witte, It. ter zee Ie kl., wordt Departement van marine, 

Batavia, 
dr. M. van der Sluijs wordt Ondomohenweg 56, Soerabaja 

(Java). 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Saroleastraat 48, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 24 Oc
tober 1932, des avonds te 8 uur, in hotel Roberts, te 
Heerlen. 

De voorzitter opent met de gebruikelijke woorden de ver
gadering, waarna de secretaris de notulen voorleest, welke 
ongewijzigd worden goedgekeurd. Vervolgens worden de in
gekomen stukken behandeld. De voorzitter heeft ter beoor
deeling een „Ka-Be" album Nederland en Koloniën, alsmede 
prijslijsten van den heer Manuskowski te Den Haag. De in
deeling van het album wordt nagegaan. Hierbij blijkt, dat de 
zegels van elke uitgifte en de afwekende tandingen enz. zijn 
gescheiden gehouden. Dit is zeer practisch, doch is het weder 
een nadeel voor iemand, die geen speciaal-verzameling wil 

aanleggen, dat hij veel bladen ontvangt, die hij niet kan ge
bruiken. Het geheel ziet er goed verzoi-gd uit. De prijzen 
varieeren van ƒ 2 tot ƒ 120. 

De heer Boersema deelt mede, dat de Vereeniging Brunssum 
in principe besloten heeft zich aan te sluiten. Over de voor
waarden van aansluiting wordt van gedachten gewisseld. 
Deze zullen nader worden vastgesteld. 

De aangekondigde wedstrijd gaat wegens te weinig deel
name niet door, en wordt tot de volgende vergadering uit
gesteld. De prijs wordt voor de gratis-verloting beschikbaar 
gesteld, welke hierna plaats heeft. Niets meer aan de orde 
zijnde, wordt de vergadering gesloten. P. S. 

Candidaat-leden. 
P. J. H. Zeestraten, Kampstraat 124, Heerlerheide. 
W. Linssen, Rimburgerweg 13, Rumpen-Brunssum. 
J. Putz, Tulpstraat 18, Nieuw-Einde, Heerlerheide. 
J. Stucht, Dahliastraat, Nieuw-Einde, Heerlerheide. 
L. Bauer, Prins Hendriklaan 115, Rumpen-Brunssum. 
J. Luczak, Hazenkampstraat 13, Rumpen-Brunssum. 

Bedankt. 
P. Pot, Heerlen. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 28 November 1932. 

Wedstrijd over zegel Nederland nr. 17 (2 cent). 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 27 October 1932, des avonds te S'A uur, in café „De 
Pool", Groote Markt, te Groningen. 

Wegens verhindering van den voorzitter opent de vice-voor-
zitter, de heer C. M. Kuitert, de vergadering. Hij verzoekt 
den secretaris om voorlezing van de notulen der vorige ver
gadering en worden deze onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van den heer Benjamins te Am
sterdam, dat deze op ziin philatelistische rondreis voornemens 
is onze vergadering in November te bezoeken. In verband hier
mede wekken wij onze leden op om deze vergadering niet te 
verzuimen. 

Van den heer Sutherland, te Rotterdam, is ontvangen een 
zending zegels ten verkoop, benevens vele andere boekies en 
nieuwigheden, zoodat de aanwezigen hun liefhebberij wel heb
ben kunnen behartigen, en van Verlag Kohl's Briefmarken
handbuch een kaart om inschrijving op de nog te vcrschiinen 
afleveringen, waartoe tot wederopzegging is besloten. H. S. 

Candidaat-Iid. 
PI. J. Klaassens. Heerestraat, Groningen. (Voorgesteld door 

C. M. Kuitert). 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 24 November 1932, des avonds 
te 8>^ uur, in café „De Pool", Groote Markt, Groningen. 

Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden 
op Zaterdag 22 October 1932, te 2 uur, in het clublokaal 
„Hotel de Nederlanden", te Terneuzen. 

De voorzitter opent de vergadering, waarna de notulen van 
de vorige vergadering van 17 September j.1. worden voor
gelezen en vastgesteld. Als ingekomen stukken worden eenige 
drukwerkjes aan de leden bekend gemaakt. Nieuwe zegels, 
welke waren ingekomen, worden aan de leden uitgereikt, ter
wijl de voorzitter de pas verschenen zegels zal bestellen. 

Met algemeene stemmen wordt besloten, een wedstrijd te 
houden onder de leden van hun verzameling en wel met de 
volgende landen: in de vergadering van December a.s. „Saar-
gebied", in die van Januari „Luxemburg", van Februari 
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„Frankrijk" en in Maart „Liechtenstein". Het is te hopen, dat 
vele leden hieraan deelnemen. Er zullen mooie zegels als prijs 
worden beschikbaar gesteld. Nadere gegevens zullen in de 
volgende vergadering bekend worden gemaakt. 

Hierna volgt een kleine verloting onder de aanwezige leden. 
Na de rondvraag sluit de voorzitter deze vergadering. G. T. 

N.B. Nogmaals een vriendelijk verzoek aan de leden en wel, 
om de boekjes met de zegels, welke in rondzending zjjn, toch 
regelmatig door te zenden, daar dit dikwijls moeilijkheden 
medebrengt voor den directeur dej rondzending. Stuur toch 
s.v.p. op tijd verder, het is toch een kleine moeite voor u. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Zaterdag 19 November 1932, des 

namiddags te 8 uur in het bekende lokaal. 

'sHertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: F. F. G. SCHEEFHALS, Kempenlandstr. 17, 'sBosch. 

VERSLAG van de algemeene ledenvergadering van Dinsdag 
4 October 1932, gehouden in hotel Central, Markt .51. te 
'sHertogenbosch. 

Alvorens het officieele gedeelte der agenda te beginnen, 
werden de leden in de gelegenheid gesteld, reeds om 1'A uur 
met ruilen en handelen te beginnen. Dat dit goed gezien was, 
bleek wel uit de goede opkomst der leden, die bijna allen op 
dit uur aanwezig waren. 

De voorzitter, de heer Jac. Roelands, opent omstreeks 9 uur 
de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, 
terwijl van een der leden bericht van verhindering was in
gekomen. De notulen der vorige vergadering, door den secre
taris voorgelezen, worden onveranderd goedgekeurd en vast
gesteld. Onder de ingekomen stukken zijn een zending Sovjet
zegels van een handelaar uit Utrecht, een proefnummer der 
Revue aérophilatélique, een aanbieding voor levering van ruil
boekjes van een uitgever te Zeist, een mededeeling der firma 
P. Koch, enz., enz. 

Bij de rondvraag werd door geen enkel lid het woord ver
langd, waarop de gebruikelijke verloting aanving, waarbij als 
naar gewoonte eenige mooie prijzen beschikbaar waren 
gesteld. 

Om 10 uur sloot de voorzitter deze geanimeerde vergade
ring, de leden nogmaals dankend voor hun opkomst, waarna 
de avond verder genoegelijk met ruilen en handelen werd 
doorgebracht. F. F. G. S. 

Nieuw lid. 
H. M. van de Wijs, Pelssingel 41, 'sHertogenbosch. 

Adresverandering. 
J. H. M. Prinssen, Steenweg 29, Helmond. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 6 December 1932, des avonds te 

7>2 uur, in hotel Central, Markt 51, 'sHertogenbosch. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secretaris: C. G. KNOL, Emmastraat 40, Helmond. 

VERSLAG der vergadering van Maandag 31 October 1932, 
in de bovenzaal van hotel „Het Oud Stadhuis", te Hel
mond. 

Nu én voorzitter én ondervoorzitter niet aanwezig kunnen 
zijn, neemt de secretaris de honneurs waar. De notulen der 
vorige vergadering worden goedgekeurd. Ingekomen is een 
schrijven van den heer J. Benjamins te Amsterdam met ver
zoek een der eerstvolgende vergaderingen mee te mogen ma
ken, ten einde nadere relaties met de leden aan te knoopen. 
Waar genoemde heer zich opgegeven heeft als donateur der 
Vereeniging en zich verder accoord heeft verklaard met de 
bepalingen van het reglement, wat betreft de korting van 
verkochte zegels ten bate der vereenigingskas, heeft het be
stuur aan den heer Benjamins op zijn verzoek toestemmend 
geantwoord. 

Van de firma Mebus werden de bestelde Yvertcatalogi 
prompt ontvangen en aan de leden uitgereikt. Genoemde firma 
meldde zich ook als donateur aan. De ,,Neuheiten" van de 
firma Voet passeerden de revue. Door den heer Schouten wer
den een serie albumbladen van Duitschland en Beieren in 
veiling gebracht, welke nagenoeg alle tegen een zeer zacht 
prijsje van de hand gingen. 

Bij de rondvraag bracht de heer Van Schijndel de contri
butiebetaling ter sprake. Hoewel oorspronkelijk besloten was, 
dat deze maandelijks door de Helmondsche leden zal woiden 
voldaan, blijkt dit toch op zeer vele bezwaren te stuiten, nu 
elke maand niet steeds alle leden present zijn. De contributie 
komt dus niet op tijd binnen, terwijl de uitgaven, o.a. voor 
het Maandblad, op tijd gedaan moeten worden. Er wordt dan 
ook besloten thans de nog verschuldigde contributie over 1932 
geheel te voldoen, terwijl den nietaanwezigen in den loop 
dezer maand een betreffende kwitantie zal worden gepresen
teerd. Om in den vervolge gevrijwaard te zijn tegen mogelijke 
nietbetaling, terwijl het Maandblad t.och geregeld wordt ont
vangen, zal ingaande 1933 de contributie per half jaar v o o r 
u i t worden betaald. Op een desbetreffende vraag van den 
heer Van Schijndel kon de secretarispenningmeester mede
deelen, dat, niettegenstaande de vele onkosten van een eerste 
vereenigingsjaar, de rekening over 1932 waarschijnlijk toch 
met een batig saldo zal sluiten. 

Na en voor het officieele vergaderingsgedeelte werd menig 
zegeltje geruild en het liep tegen twaalven, toen de voorzitter 
deze niet druk bezochte, maar toch zeer geanimeerde ver
gadering kon sluiten. C. G. K. 

Candidaatlid. 
26. W. H. A. P. Schafrath, ambtenaar P.T.T., Bakelschedijk 

24c, Helmond. (Voorgedragen door P. van Schijndel). 
Nieuw aangenomen donateurs. 

6. Firma Mebus, Rokin, Amsterdam. 
7. John L. Benjamins, Beethovenstraat 97, Amsterdam. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 28 November 1932, des avonds te 

8 uur, in de bovenzaal van „Het Oud Stadhuis", Markt, te 
Helmond. 

I i — — I ADVERTENTIËN. | —■«■i IHIIIMHT] 

^B^K^^ Ondergeteekende bericht, onder 
Ä ^ ^ ^ dankzegging aan zijn geachte cHën

teele voor het genoten vertrouwen, dat zijn zaak, 
na Hkwidatie, na I November 1932 is op

geheven. j ) E POSTHOORN", 
H. A. N. JANSSE, H A A R L E M . 

(155) 

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

TELEFOON 15515, 

is goedkooper. ., 
Deelnemers gevraagd, zoowel koopers als verkoopers, voor 

Rondzendin^sverkeer „Economie". 
Geen contributie. 7 Y2 % Provisie. 

Nadere bijzonderheden worden gaarne op aanvraag ver

strekt door P. Gordon, Kortekade 24a, Rotterdam. Lid van 
de Ned. Ver. van Postzegelhandel., „Breda", C.s.K., e.a. (1,7) 
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BESTUUR DER DOMEINEN. POSTZEGELVERKOOP. | | 
DE ONTVANGER DER REGISTRATIE Nr. 2 EN DOMEINEN te 's-GRAVENHAGE is voor- g g 
nemens VRIJDAG 16 DECEMBER 1932, des namiddags te 2 uur, bij inschrijving te verkoopen, 
in het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen, enz., Kortenaerkade 12, 's-Gravenhage 
(alwaar gedrukte voorwaarden verkrijgbaar zijn), 

1 I Frankeer- en Portzegels. 1 | 

DE DALING VAN HET POND 
" biedt een sterk disconto voor de verzamelaars, " 

die bij mij koopen, want al mijn zegels zijn 
geprijsd in Engelsch geld. Ik zet geen enkelen 
toeslag op mijn prijzen en de tegenwoordige 
wisselkoers biedt een geheel bijzondere gelegen
heid aan de verzamelaars en speculanten, 

^ die op dit oogenblik wenschen te koopen. 
Mijn specialiteit; ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle uitgiften, 

Zichtzendingen worden op aanvraag naar alle deelen der wereld toegezonden. 

T . A L L E N , 5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. 
(152) 

,OSTZEGELKUNDE 
EN POSTWEZEN 

GEDENKBOEK 
UITGEGEVEN TER GELEGENHEID VAN 
DE TACHTIG^ JARIGE INVOERING VAN 
DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELS EN 
HET TIEN-JARIG BESTAAN VAN HET 
NEDERLANDSCH MAANDBLAD 

VOOR PHILATELIE 
1852 — 1922 — 1932. 

HET ZOOGENAAMDE 
„JUBILEUM-BOEK" 
BEVATTENDE 452 PAG. 

Verkrijgbaar bij de Administratie van het ,,Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie" te Breda door overschrijving van 
f 2,50 + fO,30 frankeerkosten (buitenland f 0,50) op de 
postr. 37183 van L.C. A. Smeulders, Wilhelminapark, Breda. 

A , 16 November '32. 
Liefste Jongen, 
Nog nauwelijks eeit maand kennen we elkaar en het is alsof 

we elkaar iederen dag beter leeren hegrijpen. Wat was het toch 
een goed idee van je om de advertentie in het „Maandblad" te 
plaatsen; zonder dat zouden wij elkaar nooit hebben gevonden. 

Ik denk, dat we een echt postzegelhuwelijk zullen hebben; zoo
wel jij en ik, en trouwens mijn heele familie verzamelen. 

A propos, heb ik je al eens iets verteld over mijn ervaringen met 
die firma te Amsterdam, die dat aardige blaadje ,.Postzegels als 
Beleggingsobject" uitgeeft, waardoor we met elkaar in contact ge
komen zijn'? Je weet natuurlijk, dat die firma haar zichtzendingen 
geheel zonder eenigen koopdwang toezendt, nietwaar? Nu, je begrijpt, 
dat ik er even een briefkaart aan heb gewaagd; immers je kunt 
niets be- of veroordeelen zonder er eerst kennis mee gemaakt te 
hebben! Ik vroeg daarom voor mijzelf een boekje ac (Europa met 
70 % korting op Yvert 1933) en een boekje bd {id. maar met 75 % 
korting). Voor Vader een boekje gh (Ned. en Kol.) en voor mijn kleine 
broertje Bobbie een boekje e (zegels van minder dan f 0,26 per stuk.) 

Ik moet je eerlijk zeggen, dat ik, zoolang ik verzamelaarster van 
postzegels ben, nog nooit zulke mooie boekjes heb gezien. Ik kan 
je beslist aanraden, om ook eens een proefje te nemen; het kost 
je niets en je zult er geen spijt van hebben! 

Natuurlijk krijg je al geregeld „Postzegels als Beleggingsobject" 
gestuurd? Dat wordt je steeds gratis en franco toegezonden. 

Bijgaand een verlovingscadeautje, ook afkomstig uit boekjes van 
de Fa. BENJAMINS. Het komt niet te pas om te vertellen, hoe
veel een cadeautje heeft gekost, maar curiositeitshalve wil ik het 
je even zeggen. Die complete kmontjesserie van Suriname, met 
porten, kost maar f 39,— ! Is dat geen spotkoopje'i 

Schrijf me den volgenden keer eens, of de proef met de Fa. 
BENJAMINS, 97 Beethovenstraat, AMSTERDAM, je is bevallen. 
Ik twijfel er overigens geen seconde aan! 

Met hartelijke groeten voor je familie en vele kussen voor jou 
als steeds je je innig liefhebbende 

Ph. I. Lateliste. f55) 
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Type I heeft tusschen de stempels een letter T met 
links (in Spiegelschrift) en rechts K K. Dit cliché werd in
middels weer vervangen door een tweede: een cirkel waarin 
T en daaronder, liggend: K K. Model C3B. 

Machine 345. 
Op 27 Juni 1932 in gebruik genomen bij de Amsterdamsche 

Voetbalbond te Amsterdam. Tusschen de stempels een voet
bal het lauwerkrans, waartegen twee wapenschilden rusten, 
het eerste met het Amsterdamsche wapen en het tweede met 
drie beenen in swastikavorm. Als omschrift: AMSTER
DAMSCHE / VOETBAL / BOND. Model C3B. 

Machine 369. 
Model C3B met ster, sinds omstreeks 1 October in gebruik 

bij H. van Gimborn N.V. te Zevenaar. Tusschen de ctempels 
Gimborn in schrijfletters (handelsmerk). 

Komusina. 
Machine K. 114 III-IV. 
Een lezer merkte terecht op, dat deze beide typen — hoe

wel reeds sinds medio 1931 in gebruik — nog steeds niet te 
dezer plaatse vermeld werden. Type III heeft links van den 
datumstempel een afbeelding van een mand vol eieren, waar
op: MANDEN / VOL / EIEREN / RESULTAAT / MET / 
ten Hope's / EIERLEGMEEL. Type IV: VICTORIA / 
ANIJS- / BLOKJES / IN PAKJES VAN 12 STUKS / IC / 
CENTS. 

Neopost. 
Machine N. 254. 
Deze reeds in het vorig nummer gemelde machine werd op 

24 October j.1. in gebruik genomen met links een rechthoek, 
waarin: WALES ANTHRACIET / ABERPERGWM (boven 
een rijzende zon) / Het neusje van den zalm. / BRITISH 
HOLLAND COAL COBIPANY N.V. AMSTERDAM. Pran-
keerwaarden: l'/i, 5, 6, 10, 1234 en 20 cents. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 3 Ia. 
Tusschen Augustus en December 1980 werd in deze ma

chine, gebruikt door de Centrale Kas te Weltevreden, het 
waardestempel met NED.-INDIE in groteske letters ver
vangen door een ander met Egyptisch lettertype, wat dus 
type Ia wordt. 

Machine 20. 
Nat.r ;k vcinam in gebruik bij de N.V. Handelmij. en Diuk-

kerij „Djjwg. Tengah'' te Semarang. Omtrent model vr.n den 
afdruk hoop ik m het volgend nummer bijzonderheden te 
.- ....len \ crmelden. 

JOSE DE SAN MARTIN Y MATORRAS. 
Onder de Bevrijders van Zuid-Amerika, van wie Simon Boli-

vai' bij uitstek den bijnaam „El Libcrtador" heeft verworven, 
neemt ook José de San Martin y Matorras een belangrijke 
plaats in; zonder twijfel was hij een veldheer van groote 
bekwaamheid, terwijl zijn eerlijkheid tamelijk algemeen als 
onomstootelijk wordt aanvaard. Dat de resultaten van zijn 

werk niet in verhouding staan tot zijn capaciteiten als veld
heer, moet men vooral wijten aan het gemis aan diplomatieke 
gaven; hij liet zich ook te snel door anderen beïnvloeden en 
was veelal besluiteloos in politieke kwesties. Staatsman van 
beteekenis, als hoedanig Bolivar juist wel genoemd moet 
worden, was San Martin dan ook niet. 

José de San Martin y Matorras werd op 25 Februari 1778 
te Yapeyü, een stadje in Uruguay, geboren, als zoon van den 
gouverneur van het departement Yapeyü. Zijn eersie onder
wijs kreeg hij op een lagere school zijner geboortestad, waar
na zijn ouders hem op achtjarigen leeftijd naar Madrid zon
den, waar hij zijn intrede deed op het adelsseminarie. Nauwe
lijks elf jaar oud werd hü kadet bij het regiment van Murcia. 
Zijn eerste optreden vond plaats in Marokko, waar hij in 1791 
werd ingelijtd om deel te nemen aan de herovering van Oran. 
Twee jaar later werd hij naar Noord-Spanje gezonden; met 
het Rosellón-leger vocht hij tegen de Franschen, die aan
vankelijk de Pyreneeën hadden overschreden; hij nam deel 
aan de vervolging van de republikeinsche troepen op Fran-
schen bodem; wegens betoonde dapperheid werd hij benoemd 
tot eerste luitenant. 

In 1795 sloten Frankrijk en Spanje vrede, zoodat José weer 
vrij man werd. Juist een jaar later nam hij dienst op de vloot, 
welke tegen Engeland was uitgerust; aan boord van de Santa 
Dorotea moest hij zich na dapperen weerstand overgeven, op 
15 Augustus 1798. Ook aan den oorlog tegen Portugal, in 1801, 
heeft onze vriend deelgenomen; aan het hoofd van een com
pagnie van zijn vroegere regiment was hij betrokken bij de 
hevige gevechten voor de belegerde stad Olivenza. In 1802 
zien wij hem bij de belegering van Gibraltar, vanwaar hij 
werd overgeplaatst naar Cadiz; hier verkreeg hij den rang 
van kapitein. Na den vrede van Fontainebleau vocht hij mee 
tijdens de verovering van Portugal, waar wij hem o.a. zien in 
Alentejos en Algarves. Eenige jaren later werd hij bevorderd 
tot majoor bij het regiment Campo Mayor. Toen Napoleon 
Spanje aanviel, belastte de regeering San Martin met de lei
ding van de guerilla in de omgeving van den Guadalquivir; 
hier gedroeg hij zich zoo heldhaftig, dat hij den bijnaam „el 
valiente" kreeg. Na den weg naar Madrid te hebben bevrijd 
door zyn overwinning bij Arjonilla, rukte hij als triumphator 
de hoofdstad binnen; men benoemde hem tot luitenant-kolonel, 
terwijl hem tevens een gouden medaille werd verleend. In 1810 
volgde de benoeming tot aide de camp van den markies Cou-
pigni, terwijl hij in 1811 deelnam aan den bloedigen slag van 
Albuera, waar Spaansche, Portugeesche en Engelsche troepen 
den Franschman bevochten onder commando van lord Beres-
tord. In hetzelfde jaar nam hij voor de laatste maal onder 
Spaansche vlag deel aan een gevecht, als officier van het 
Sagunto-regiment. 

Ongeveer 22 jaar lang had San Martin aan Spaansche zijde 
gevochten, in overwinning en nederlaag; thans wilde hij niet 
langer strijden voor de vlag, die in iiijn eigen vaderland werd 
beschouwd als de vlag van onderdrukkers. Hij had nl. be
richten gekregen over de gebeurtenissen in Latijnsch-Amerika; 
ook in zijn eigen land, Argentinië, was de opstand begonnen. 
Zoo zien wij dan ook in Januari 1812 den fleren San Martin 
vertrekken naar Londen, waar hij toetrad tot de bekende La-
tijnsche vrijmetselaarsloge. Op een Engelsch schip gaat hij 
naar de Rio de la Plata: daar wilden San Martin en meerdere 
lotgenooten deelnemen aan de bevrijding van hun land: thans 
eerst begint de wereldbeteekenis van José de San Martin ! 

Reeds twee jaar was de revolutie in vollen gang, toen San 
Martin in Amerika aankwam: hij zou in den onafhankelijk
heidsstrijd een van de belangrijkste figuren worden; in meer
dere opzichten kan hij gesteld worden naast den anderen Be
vrijder, vijf jaar jonger dan hij zelf, Simon Bolivar. Toen hij 
aankwam was juist een van de meest roerige perioden van den 
strijd aangebroken: in Chile en Peru was het verzet losge
barsten. Weldra zien wij hem deelnemen aan het gevecht bij 
San Lorenzo aan den Parana, op 3 Februari 1813; hij versloeg 
de Spanjaarden en werd benoemd tot generaal. Terecht voelde 
de ervaren officier, dat het Spaansche gezag pas definitief 
zou kunnen worden gebroken, wanneer ook Lima, de oude 
hoofdstad van Peru, was gevallen. Zoo is het te verklaren, dat 
hij het stoute plan opvatte, om dwars over de Andes, de 
woeste bergketen, die Zuid-Amerika in een westelijke en oos
telijke helft splitst, naar Chile te trekken. Daar stond de 
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zaak der onafhankelijkheid er niet best voor: het leger onder 
Bernardino O' Higgins had zich slechts met moeite kunnen 
redden; in Mendoza troffen de legers elkaar aan. Op 17 Ja
nuari 1817 nam San Martin de laatste besluiten en begon den 
tocht over de Andes. In totaal bestond het legertje uit 4300 
mannen onder hoofdleiding van San Martin, terwijl daarnaast 
onder meer de vrijheidsheld Juan Gregorio de Las Heras dient 
te worden genoemd. Na met groote moeite de Uspallatapas te 
zijn overgetrokken, ontmoette men op 12 Februari het Spaan
sche leger bij Chacabuco; het gevecht eindigde met een vol
ledige overwinning van de onafhankelijken; de Spaansche be
velhebber moest vluchten; het geheele land lag open voor de 
mannen van San Martin. „In 24 dagen hebben wij den tocht 
voltooid, wij zijn gegaan door de hoogstgelegen gebieden van 
de wereld, wij maakten een eind aan de tyrannie en gaven 
Chile de vrijheid." Weldra kwam de veldheer in de hoofdstad 
aan en werd met geweldige vreugde ontvangen. Nog steeds 
getuigt een standbeeld ter plaatse van den dank der Chilenen. 
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Men wilde hem zelfs benoemen tot director supremo, wat hij 
echter onvoorwaardelijk afwees; naar zijn meening kwam deze 
kwaliteit rechtens toe aan O' Higgins, die de functie aan
vaardde. De bevrijding van Chile werd voortgezet. 

In den nacht van 18 op 19 Maart 1818 werd het bevrijdings
leger plotseling bij Cancha Rayada omsingeld; aan de koel
bloedigheid van San Martin en Las Heras was het te danken, 
dat het leger niet werd vernietigd. Weinige weken later werd 
echter in den slag van Maipü de vrijheid van Chile bevestigd; 
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het was 5 April 1818; O' Higgins was zwaar gewond, maar 
bleef toch doorvechten; toen de zege aan zijn zijde was, kwam 
hij naar San Martin toe en dankte hem met de woorden ,,Heil 
den redder van Chile"! Inderdaad: Chile was gered, terwijl 
andere landen van Amerika nog jaren moesten vechten voor 
de vrijheid. 

Toen eenmaal zooveel gewonnen was, keerde San Martin 
terug naar Buenos Aires, om daar financieelen steun te vra
gen om de expeditie voort te kunnen zetten, want hij was, 
terecht, nog steeds van meening, dat ook Peru moest worden 
bevrijd. Hij raadde den Chilenen, niet te rusten voor en aleer 

— . ~'J.,«^rf'%t,r»3C. 

Lima was gevallen. Een kleine vloot werd uitgerust, waar
voor o.a. steun werd verleend door Jorge Martin Guise, een 
van de talrijke Engelschen, die hun krachten hebben gegeven 
voor de vrijheid van Amerika. De vloot koos zee onder leiding 
van O' Higgins en veroverde weinige dagen later, op 20 Oc
tober, bij Concepción het Spaansche schip „Maria Isabel", 
sindsdien als „O' Higgins" een Chileensch schip. Op 22 De
cember aanvaardde lord Thomas Cochrane het commando over 
de vloot en zette koers naar Callao, welke zeer belangrijke 
havenstad werd verdedigd door den Spaanschen officier José 
de la Mar y Cortezar. Een mislukte aanval, waarbij de jeug
dige Francisco de Vidal zich buitengewoon onderscheidde en 
Guise een zware verwonding opliep, dwong de vloot in Fe
bruari 1819 terug te keeren. 

Na eenige kleine tochten werd door San Martin persoonlijk 
een nieuwe expeditie uitgerust, welke op 21 Augustus 1820 
de haven van Valparaiso verliet; de vloot stond onder com
mando van Cochrane; O' Higgins aanschouwde vanaf de kust 
het vertrek van de vloot en sprak de historische woorden: 
„van deze planken hangt de toekomst van ZuidAmerika af" 
de schepen verdwenen aan den gezichtseinder! Op 8 Septem
ber ging Las Heras bij Pisco aan land, terwijl San Martin 
zelf weinige dagen later de vallei van Chincha veroverde. Met 
krachtigen steun van Juan Antonio Alvarez de Arenales wist 
de veldheer belangrijke gebieden ten noorden van Lima te 
bezetten, waarbij de tot kapitein bevorderde jeugdige Vidal 
weer flinke diensten bewees. Lord Cochrane had inmiddels op 
5 November 1820 op handige wijze met zijn schip de „Lau
taro" onder het bereik van de kanonnen van Callao het 
Spaansche oorlogsschip „Esmeralda" in bezit weten te nemen. 
Met vreugde werd het schip, thans omgedoopt tot „Valdivia", 
naar de haven van Ancón gebracht. 
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San Martin koos de plaats voor zijn hoofdkwartier dicht in 
de nabijheid van Lima; na veelvuldige gevechten werden 
onderhandelingen aangeknoopt, welke geruimen tijd in beslag 
namen. Eindelijk werd de hoofdstad door de Spanjaarden 
ontruimd; kort daarna, op 9 Juli 1821, rukte San Martin, toe
gejuicht door de bevolking, de oude stad Lima binnen. Op 
28 Juli 1821 riep Peru de onafhankelijkheid uit in een veiga
dering van de Asemblea. Op 3 Augustus benoemde de ver
gadering den heidhaftigen bevrijder tot Protector van Peru 
en opperbevelhebber van het leger, welke laatste functie door 
San Martin echter niet werd aanvaard. 

Inmidels was een andere ster aan den Latynschen hemel 
tot ongekende hoogte gerezen: Simon Bolivar had een groot 
gedeelte van ZuidAmerika bevrijd; Venezuela en Nueva Gra
nada erkenden zijn gezag. De intieme vriend van den Be
vrijder, de jeugdige Antonio José de Sucre, versloeg de Span
jaarden op 25 Mei 1822 bij den Pichincha, zoodat Bolivar 
weldra zjjn intocht in Quito kon houden; vandaar ging het 
naar Guayaquil, dat in 1820 zich had losgerukt van Spanje: 
in deze belangrijke havenstad wilden de beide corypheeen van 
de vrijheidsbeweging elkander ontmoeten; meerdere kwesties 
moesten worden besproken: in hoeverre zou men samenwer
ken; zou Guayaquil tot Colombia of tot Peru behooren? 
Korten tijd na Bolivar kwam San Martin te Guayaquil aan: 

N I E U W ! (Vepkp l lgbaar bil a l l e H a n d e l a r e n . } (100) 

ALBUM-C.F. LUCKE-LEIPZICCt 
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op 25 Juli liep zijn schip de haven binnen; den volgenden dag 
werd José door Bolivar ontvangen. „Ik kwam te laat, Bolivaj' 
is mij voorgeweest," aldus verklaarde de teleurgestelde Pro
tector. Zeer lang hebben de beide veldheeren met elkander ge
=;proken; wat er precies is besproken, zal wel altijd een geheim 
blijven de documenten op de gesprekken betrekking heb
bend, zijn althans verloren geraakt. Eén ding is zeker, nl. dat 
San Martin, geheel onverwacht, op 28 Juli, zeer vroeg in den 
morgen, de stad Guayaquil verliet, „overwonnen en mis
bruikt". Hoezeer ik ook den Bevrijder bewonder. de ob
jectiviteit gebiedt mij te constateeren, dat de houding van 
Bolivar niet geheel juist was. Hij maakte eenigszins misbruik 
van het gebrek aan handigheid van San Martin; toch moest 
deze constateeren, dat „wij allen eeuwig dank verschuldigd 
zijn aan den onsterfelijken Bevrijder". De tegenstelling tus

schen de beide mannen was helaas toegespitst tot groot 
nadeel van gansch Amerika. 

Op 20 September 1822 werd het Nationale Congres van 
Peru door San Martin geopend. Na verslag te hebben uit
gebracht van allerlei gebeurtenissen, verkregen de volksver
tegenwoordigers het woord. Algemeen werd hem dank ge
bracht voor de groote diensten, welke hij aan Periï had be
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wezen, terwijl men hem tevens den titel „generalissimo" aan
bood, wat San Martin wederom weigerde. Integendeel: hij 
trad af als Protector van Peru en scheepte zich nog 's nachts 
in; hij ging naar Chile, vandaar naar Mendoza, om vervolgens 
spoedig naar Europa te vertrekken. Vér van de door zijn toe
wijding en uithoudingsvermogen bevrijde landen wilde hij de 
rest van zijn leven doorbrengen; hij voelde, dat in de vrije re
publieken voor hem eigenlijk geen plaats was; zonder verzet 
ging hij heen. Het nageslacht heeft hem geëerd als een van 
de grootste zonen van LatijnschAmerika, als den voornaam
sten vrijheidsheld van Argentinië, zijn vaderland. Vooral mag 
in dit verband worden genoemd de bekende staatsmanhisto
ricus Bartolomé Mitre, die in zijn talrijke geschriften, o.a. in 
„Historia de San Martin", den bevrijder San Martin heeft 
verheerlijkt. 

José de San Martin is vele jaren later, op 17 Augustus 1850, 
te BoulognesurMer overleden. In de schoone kathedraal van 
BuenosAires, de machtige Argentijnsche hoofdstad, vindt men 
een schitterende graftombe; de bezoeker ziet daarop den 
naam van den grooten vrijheidsheld „José de San Martin". 

Veel is er over San Martin geschreven; sommige publicaties 
wijzen vooral op zijn fouten, terwijl andere werken den veld
heer verheerlijken. Een fout is het zonder twijfel geweest, 
dat hij niet definitief heeft gebroken met de monarchale 
staatsgedachte, welke voor de Latijnsche landen zoo funest 
werkte: daartegenover dient gesteld te worden, dat hij, over
tuigd monarchist, nooit gestreefd heeft naar eigen macht en 
roem: de monarchale waardigheid heeft hij onvoorwaardelijk 
en altijd weer afgewezen voor zich zelf; een vorst had hij 
echter gaarne zien staan aan het hoofd van zijn weldra door 
burgertwisten verscheurde vaderland. De broederkrijg heeft 
den „Vader des Vaderlands" veel leed veroorzaakt. 

Het portret van San Martin is afgebeeld op de volgende 
zegels: 

Argentinië: 1867, 15 c ; 187787, 24 c ; 188890, 15 c ; ]891, 

1 p.; 189297, 15 p.; 190809, serie; 1910, 20 p.; 1916, 12 c 
20 p.; 191723, 192828, 1926, 5 c. 

Brazilië: 1909, 200 r. 
Chile: 1910, 1 p. 
Peru: 1909, 5 c ; 1918, 1 c ; 1921, 1,50 c, 1 p. 
De serie van Peru van 1921 brengt o.a. de portretten van 

Las Heras, Alvarez de Arenales, Vidal en Guise; de beelte
nissen van O' Higgins en Cochrane treft men aan op meer
dere zegels van Chile, terwijl La Mar geportretteerd is op 
Peruaansche zegels. De bekende maarschalk Sucre is door 
vele postzegels van Latijnsche republieken bekend, terwijl Bo
livar op talrijke zegels staat afgebeeld. Een korte levens
beschrijving van al deze staatslieden en militairen zal worden 
gegeven in het artikel over Simon Bolivar, waarmee wij spoe
dig een aanvang hopen te maken. 

DE EERSTE VEILING DER MANUSCOLLECTIE. 
Deze vond plaats op 27 en 28 October j.l. onder groote 

belangstelling. 
Hieronder volgen eenige der belangrijkste opbrengstcijfers, 

met vermelding van de nummers van den veilingscatalogus. 
Nr. 67. 3 pence van 1865, de variëteit met witte vlekken, 

ongebruikt, £ 73,—. 
Nr. 68. 10 pence van 186769, watermerk embleem, £ 100.—. 
Nr. 70. 6 pence idem, plaat 10, op geheelen brief, £ 365,—. 
Nr. 89. £ 5 van 186782, op blauw papier, ongebr., £30,—. 
Nr. 93. 10 shillings, idem, ongebruikt, £40,—. 
Nr. 106. 4 pence van 187680, plaat 17, rechter bovenhoek 

beschadigd, £ 42,—. 
Nr. 113. 10 shillings van 1884, op blauw papier, post

frisch, £36,—. 
Nr. 162. I. R. Official, £ 1 van 1885, postfrisch, watermerk 

kroon, £125,—. 
Nr. 163. Idem, watermerk rijksappel, £ 115,—. 
Nr. 244. Collectie proefdrukken, £1050,—. 
Nr. 251. Britsche levant, 188796, 40 paras op 2>^ pence, 

dubbele opdruk, £ 22,—. 
Nr. 299. Gibraltar, 1889, 10 centimos zonder waarde, post

frisch (in het vorige numm.er afgebeeld), £31,—. 
Nr. 364. 10 shillings van Engeland, 186782, met nummer

stempel voor Malta, £ 24,—. 
Nr. 369. Malta, 1885, postfrisch paar der 4 pence, onge

tand, £36,—. 
Nr. 375. Malta, 1913, 10 shillings, postfrisch, £23,—. 
De hierboven vermelde jaartallen correspondeeren met die 

van den Yvertcatalogus 1933. 
De totale opbrengst der eerste veiling bedroeg ruim £ 3641. 

* * * 
De volgende veiling vindt plaats op 1 en 2 December a.s. 

Onder den hamer komen alsdan BritschGuyana, BritschHon
duras, Falklandeilanden, Canada, BritschNoordAmerika en 
Negerkust. Enkele der belangrijkste nummers zijn: 

BritschGuyana: 1850, 4 cents oranje, 8 cents groen en 12 
cents blauw; 1851, 1 cent zwart op donker karmijn, en 4 cents 
zwart op blauw; 1856, de beide 4 cents. Voorts tal van af
wijkingen enz. enz. en de zeer zeldzame dienstzegels. 

BritschNoordAmerika: Columbia en Vancouver 1865, 5 en 
10 cents ongetand. 

Canada: 1851, 3, 6 en 12 pence; 185257, 6 en 10 pence; 
1857, 6 pence. 

NieuwBrunswijk: 1861, O'Connelzegel 5 cents bruin. 
NewFoundland: 1857, 2, 4, 6 pence en 1 shilling vermilioen; 

1860, 4, 6 pence en 1 shilling oranje (de laatste, ongebruikt, 
is een van de grootste rariteiten). 

Negerkust: 1894, postfrisch paar van de 5 op 2 pence. 
Wij deden slechts hier en daar een greep uit den catalogus, 

die ruim 400 nummers bevat. Van de opbrengst zullen wij 
melding maken in het Decembernummer. v. B. 

■ I D e e e r s t v e r s c h e n e n B r i t s c h e K o l o n i a l e Z e g e l s . Ik maak hiermede bekend, dat ik uit elkaar heb gehaald een waardevolle collectie, 
waarvan de zegels alle in goede conditie zijn. — Mooie zichtzendingen kunnen op verzoek toegezonden worden tegen een>derde van den catalogusprijs* 
Referentièn verzocht. — J, B I R D , 6 W e s t Hil l R o a d , L o n d o n , S . W. 1 8 . 
Daar de prijzen in Engelsch geld zijn, wordt daardoor een verdere belangrijke korting verkregen. (99) b 
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DE ONTWERPEN VOOR DE NIEUWE 
ZWITSERSCHE FRANKEERZEGELS. 

Door de vriendelijkheid van de fa. Zumstein & Co. te Bern 
zijn wij in staat hierbij de afbeeldingen te geven van de 20 
bekroonde ontwerpen. Haar zij hiervoor hartelijk dank be
tuigd. 

Aan de Berner Briefmarken Zeitung van dezelfde firma is 
het onderstaande ontleend betreffende deze prijsvraag. 

Niet minder dan 999 ontwerpen werden ingezonden door 
414 mededingers. De jury heeft daarvan 20 een prijs toe
gekend.Twaalf kunstenaars waren door de jury tot deelname 
uitgenoodigd; van hen heeft slechts één, de heer E. Jordi, 
een vierden prijs verworven. 

Alle ontwerpen werden van 25 tot en met 31 Augustus j.1. 
in het „Bundeshaus" te Bern voor het publiek tentoongesteld. 
Deze expositie weid zeer druk bezocht, ook door ■publiek van 
buiten de stad, wel een bewijs, dat men groote belangstelling 
heeft voor wat de nieuwe Zwitsersche zegels zullen brengen. 
Naar de vele mondelinge en schriftelijke uitingen te oordeelen 
die de fa. Zumstein gewerden, is wel geen enkele bezoeker 
door het gebodei)e ten volle bevredigd geworden. Zonder op 
bijzonderheden nader in te gaan, dient de aandacht te worden 
gevestigd op het volgende punt: de deelnemers en de iury 
waren aan bepaalde, in de prijsvraag vastgelegde richtlijnen 
gebonden. Deze stelden voorop: een typische cijferteekening 
of een soortgelijke symboliek. Zwitsersche landschappen moch
ten bij wijze van „proefneming" eveneens worden benut. 

Het spreekt van zelf, dat in deze benarde tijden, waar tal 
van kunstenaars een harden strijd om het bestaan voeren, 
de meeste aandacht geschonken werd aan het gewenschte 
zegelbeeld, d.i. een cijfertype. De smaak van het publiek gaat 
— het is algemeen bekend — tegenwoordig naar het plaatjes
zegel; de groote massa had dus van de prijsvraag ontwerpen 
met fraaie landschappen verwacht. De ontgoocheling is dus 
in het algemeen groot. In een artikel, dat eindigt met de 7in: 
,.Moge de hemel ons voor zulke zegels behoeden", heet het 
o.a.: „of wil men per saldo ter wille van de Philatelisten zulke 
buitensporigheden van postzegels maken?" Hierbij zij op
gemerkt, dat weliswaar op verzoek van den verzamelaarsbond 
twee Philatelisten in de jury werden opgenomen, doch dat deze 
geen invloed konden uitoefenen op de samenstelling der voor
waarden en evenmin stemrecht hadden. Aan welk soort zegels 
de verzamelaars de voorkeur geven is reeds lang geen geheim 
meer. Elke zaak, die zich met nieuwe uitgiften bezig houdt, 
Lal bevestigen, dat goed uitgevoerde „plaatjes"zegels, on
verschillig naar welk procédé vervaardigd, veel meer gevraagd 
worden dan andeie, daar fraaie zegels ook in den smaak 
vallen van nietverzamelaars en door dezen zeer vaak worden 
gekocht. 

Bekroond werden: 
Nr. 1 
Nr. 2 
Nr. 3 
Nr. 4 

Ie prijs; cijfer; ontwerp E. Nilson. 
Ie prijs; eedsaflegging; ontwerp H. Lang. 
l ie prijs; cijfer; ontwerp H. Lang. 
l ie prijs; meisjeskop met edelweiss; ontwerp B. v. 

Grünigen. 
Nr. 5: He prijs; Bundeshaus; ontwerp H. Fischer 
Nr. 6: Ille prijs; cijfer; ontwerp G. Reichle. 
Nr. 7: Ille prijs; cijfer; ontwerp R. Gerbig. 
Nr. 8: Ille prijs; cijfer en posthoren; ontwerp O. Tschumi. 
Nr. 9: Ille prijs; Zwitsersch wapen in ornament; ontwerp 

H. Eidenbenz. 
Nr. 10: Hie {irijs; ongestoken handen; ontwerp Bill. 
Nr. 11: n i e prijs; Alpenweide; ontwerp W. Miller. 
Nr. 12: Hie prijs; cijfer; ontwerp W. Binder. 
Nr. 13: IVe prijs; cijfer; ontwerp E. Jordi. 
Nr. 14: IVe prijs; cijfer; ontwerp B. v. Grunigen. 
Nr. 15: IVe prijs; landschap; ontwerp W. Eglin. 
Nr. 16: IVe prijs; landschap; ontwerp H. Böschenstein 
Nr. 17: IVe prijs; bergkloof; ontwerp B. Merz. 
Nr. 18: IVe prijs; stadsgezicht Basel; ontwerp H. Eiden

benz. 
Nr. 19: IVe prijs; landschap; ontwerp Rösli. 
Nr. 20: IVe prijs; landschap; ontwerp H. Howald. 

Het leek ons niet ondienstig onze lezers eens kenni= te 
doen maken met het resultaat van een postzegelprijsvraag 
elders, te meer, waar die bij ons te lande ook nog al aan
leiding heeft gegeven tot critiek. 

In het volgend nummer hopen wij een artikel te plaaisen, 
dat de Nederlandsche prijsvraag aan een bespreking onder
werpt. 

v. B. 

DE CONTROLESTEMPELS DER TRANSORMA. 
Het jubileumboek bevat over de te Rotterdam in gebruik 

zijnde Transormasortcermachine een uitvoerig artikel, waar
uit ik o.m. aanhaal, dat de machine bediend wordt door drie 
meisjes, die ieder met haar toetsenbord, onafhankelijk van de 
beide andere, het volledig aantal loketten bedienen. Voorts is 
aan elk der toetsenborden een stempelinrichting verbonden, 
om controle op het werk van de jongedamestransormisten 
mogelijk te maken. De machine werd in den loop van het jaar 
1930 afgeleverd; wegens de daarmede behaalde gunstige resul
taten werd inmiddels een tweede exemplaar besteld, hetwelk 
„binnenkort" naast de bestaande zal worden opgesteld. 
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Intusschen is deze tweede machine aangekomen, opgesteld 
en in gebruik genomen; de eerste is thans buiten gebruik, 
blijft in reserve en zal worden verbouwd. 

De controlestempels hebben natuurlijk de aandacht van de 
stempelverzamelaars. In den betrekkelijk korten tijd, dat dit 
systeem van sorteeren in gebruik is, zijn de vormen van deze 
stempels reeds eenige malen veranderd. Overigens vallen de 
afdrukken, speciaal op gekleurde enveloppen, veelal zeer 
weinig in het oog en het is te verwachten, dat het over eenige 
jaren reeds moeilijk zal zijn materiaal te verkrijgen van de 
eerste modellen stempels, want vermoedelijk zal er wel niet 
veel van bewaard worden. 

Aan de eerste machine werkten de transormisten in groepen 
van drie tegelijk. Elk dezer jongedames heeft haar eigen 
controleteeken in een bepaalde kleur. Aanvankelijk stempelde 
de machine de letters A, B of C in rijtjes van twee tot zeven 
letters boven elkaar aan de onderzijde der stukken of bij 
groote enveloppen ook wel aan een der zijkanten, meestal 
de linker. Deze rijen letters staan zelden recht op het stuk, 
maar vertoonen meestal een of meer bochten. 

5 
C / i 

C 3 B DD AB 
- ^ B 
^- JL nnL 'S. -^ 

Van dit type (I) zjjn mij bekend (letters plm. 5 mm. hoog): 
letters AAA enz. in rood, groen en zwart; 
letters BBB enz. in rood, groen, blauw en zwart; 
letters CCC enz. in rood, groen en violet. 
Mijn oudste datum is van 18.3.1931. 
Omstreeks Mei 1931 nam men een proef met rijen opeen

volgende cijfers, op dezelfde manier boven elkaar geplaatst. 
Op een enveloppe op die wijze gestempeld vindt men b.v. 
onderaan staan: 5, 6, 7, 8, 9, O, gelezen van boven naar be
neden. Ik ken dit type (II) alleen in rood (1.6.31). 

In Juni van het zelfde jaar vinden wij nog een tweede bij
zonderheid, n.1. veel kleinere letters, slechts 3 mm. hoog. 
Overigens hetzelfde. Het aantal letters is nu natuurlijk 
grooter. Hiervan (III) is mij alleen bekend de letter B in 
rood (20.6.31). 

De tweede machine, die blijkbaar grooter is, heeft een in
richting, bestaande uit vijf letters: A, B, C, D en E. Elk der 
transormisten heeft de beschikking over een sluitstuk, dat zij 
bij den aanvang van haar dienst in de machine aanbrengt, 
waardoor de door haar verwerkte correspondentie van het 
voor haar vastgestelde controlemerk (een enkele letter of een 
combinatie van letters) wordt voorzien. Aldus meldt mij de 
directeur van het postkantoor te Rotterdam. 

Van deze tweede machine, die in Augustus van dit jaar 
in gebruik genomen schijnt te zijn, zag ik (IV) de letters 
A, B en E en de combinatie AB in rood, niet meer boven 
elkaar, maar naast elkaar. Het zijn letters van 4 mm. hoog, 
afgedrukt met tusschenruimten van ruim 6 cm., zoodat op 
normale couverten niet meer dan twee of drie letters voor
komen. Mijn eerste exemplaar is van 13.8.32. 

Mocht iemand nog andere typen, kleuren, enz., kennen, dan 
zou het mij zeer aangenaam zijn, indien hij zulks den heer 
Traanberg of mij zou willen berichten. 

A. W. BRAVE A.Bzn., 
Adm. de Ruijterweg 128, Amsterdam, W. 

ONGETANDE ZEGELS NED.-INDIE 
EMISSIE 1870-1888. 

Het komt herhaaldelijk voor, dat door mij in de boekjes, 
die ik als administrateur der afdeeling „Verkoop" van de 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars ont
vang, postzegels van Ned.-Indië 1870-1888 in ongetanden staat 
worden aangetroffen. Hierover sprak ik met een zeer vooraan
staanden speeiaalverzamelaar, en deze toonde mij, naar aan
leiding daarvan, de waarden van 1 (type I en II) , 2 (lila
bruin), 5, 10, 15, 20, 25, 50 cent en ƒ2,50 en de 30 cent van 
1888, waarvan het meerendeel gebruikt. 

Een feit is, dat nergens hiervan melding wordt gemaakt, 
ook zelfs niet in het Handboek der postwaarden van Ned.-
Indië, en dat de vroeger zeer bekende verzamelaar in Indië, 
mr. M. .1. Mijer, evenmin als zooveel andere bekende personen, 
er nooit iets over hebben vermeld. Wel staat in de „Hand
leiding en catalogus ten dienste van specialisten van Ned.-
Indië" door P. J. G. M. Vos, een noot op pag. 4 liieromtrent: 
„Vergelijk dr. A. Moschkau, Phil. Bibliotheek, Band III van 
1884", doch het is mij helaas niet gelukt, deze ter lezing te 
krijgen. 

Een vraag is hier nu op zijn plaats: Zijn deze w e r k e 1 ij k 
ongetand? Zijn naar Ned.-Indié eenige ongeperforeerde vellen 
van die uitgifte verzonden en als gewone frankeerzegels ver
kocht? Of zijn aan Moens eenige vellen ongeperforeerde zegels 
op aanvraag geleverd, zooals dat met verseheiden emissies 
van Nederland het geval was ? 

Deze vraag is niet te beantwoorden, zoolang er geen be
wijzen aanwezig zijn, dat hiervan p a r e n of b l o k k e n 
bestaan, waarvan momenteel geen enkel bekend is. Wöl is van 
Nederland bekend, dat van de uitgifte 1872 de waarden van 
5, 10, 15, 20, 25, 50 cent en ƒ 2,50 ongetand in paren bestaan 
en wel met volle gom, en dat onlangs op de veiling van de 
firma Hekker een kavel voorkwam van alle vier waarden van 
1876, eveneens in paren en met volle gom. Zelf bezit ik een 
exemplaar 1872, 25 cent, gebruikt, dat zéér breedrandig is, 
zoo breed zelfs, dat hier geen twijfel moet bestaan, dat de 
tanding afgeknipt is. Ook zijn onlangs van deze emissie on
getande vellen van 50 stuks zonder gom gevonden. 

Zeer merkwaardig is het, dat van Suriname en Curacao 
nimmer de eerste emissie in ongetanden staat is aangetroffen. 

Zoolang nu de bovenstaande vraag onbeantwoord blijft, kan 
ik niet aannemen, dat van de bovenstaande Indische zegels 
de tandingen niet afgeknipt zijn, op een uitzondering na, n.1. 
de 50 cent, die ik hieronder zal bespreken, daar al deze zegels 
van zoodanig formaat zjjn, dat ze best van de uitgifte lijn-
tanding 13K:14 beknipt kunnen zijn. 

Hierbij een afbeelding van de ongebruikte en gebruikte 
50 cent. De ongebruikte kan geen proef zijn, daar het papier 
geheel afwijkend is van het soort papier, dat bij proeven werd 
gebruikt. Het papier van dezen zegel is iets grof en licht 
geelachtig, evenals bij den getanden zegel, en met volle gom. 
Bovendien is de rand van dezen zegel zeer breed. Bij den ge
bruikte is zelfs nog boven links een stuk van den neven-
staanden zegel te zien! 

Ik heb mij ervan overtuigd, dat de 10 en 25 cent geen af-
knipsel van de Indische couverten kunnen zijn. 

Ook gaan hierbij afbeeldingen van twee exemplaren 1 cent 
type II. Deze hebben beide denzelfden puntstempel nr. 4! 

Wie kan mij helpen met deze vraag te beantwoorden? 
D. C. PARAIRA, 

Sarphatistraat 143, Amsterdam, C. 
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Catalogi eng.} 
LIJST VAN ARTIKELEN EN MEDEDEELINGEN VAN 
PHILATELISTISCHEN AARD OVER NEDERLANDSCHE 
EN KOLONIALE ZEGELS, OPGENOMEN IN BUH EN-

LANDSCHE BLADEN (MEI-AUGUSTUS 1932). 
Bemerkungen zu den ersten Markenausgaben der Niedei-

lande. (1932, April, Die Post). 
Niederländisch-Indien. Die 20 Cent Marke, orange (1982). 

(1932, 28 Mai, Illustriertes Briefmarken Journal). 
Niederlande. Marken zum Besten des holländischen Vereins 

für Fremdenverkehr (1932). (1932, 9 Juni, 2 Juli. Illustriertet, 
Briefmarken Journal). 

Surinam. Die Marken 50 C. dunkelgrün und 1 G. sepia in 
Zähnung 12U. (1932, 23 Juli, Illustriertes Briefmarken J9ur-
nal). 

Curagao. Marken zu 10, 12>^, 15 und 6 Cent in der Zähnung 
12K- (1932, 6 August, Illustriertes Briefmarken Journal). 

Niederländisch-Indien. Aushilfsmarke 30 auf 40 C. für die 
Luftpost. (1932, 6 August, Illustriertes Briefmarken Joprnal). 

Neue Sammelwege für Preistempel-Sammler, von D. Kauf
mann. Niederland. (1932, Mitte Juli, Philatelisten Zeitung). 

Les etiquettes postales aériennes. Pays-Bas et Indes néer-
landaises. (1932, 30 juin, L' Echo de la Timbrologie). 

Niederlande. Fälschungen de Ruyter Nachportomarken. 
(1932, 30 Juni, Die Postmarke). 

Suriname „DO X ramp". (1932, June 18th, Stamp Col
lecting). 

Holland (Dutch Indies). Charity Postage Stamps to be 
issued December 1932. (1932, August 20th, Stamp Collecting). 

SCHAUBEK-NACHTRAEGE 1933. 
Punctueel zijn de „Nachträge" medio October van dit jaar 

verschenen. De verschuiving van den verschijningstermiin in 
den herfst heeft overal groeten bijval ondervonden, in verband 
met de in het begin van September verschenen postzegel-
catalogi. 

De inhoud der „Nachträge" toont de traditiegetrouwe zorg
vuldige bewerking, de voortreffelijke afwerking en den be
kenden rijken inhoud. Voor verschillende landen geeft de 
Nachtrag reeds de zegels aan, welke eerst in den loop van den 
winter verschijnen zullen, zooals b.v. de Zwitsersche Pro Ju-
ventute zegels, de Duitsche weldadigheidszegels, de nieuwe 
Fransche vredesserie, enz., alsmede bevat hij de nieuwe over-
zeesche postgebieden. 

Het belang voor iederen albumbezitter zich den jaarlijkschen 
Nachtrag aan te schaffen, is in belanghebbende kringen van
zelfsprekender geworden. Wij wijzen er nochtans nadrukkelijk 
op, dat alleen bij geregelde aanschaffing der Nachträge, de 
zekerheid gegeven wordt voor een volledige voortzetting van 
het album. 

CATALOGO ESPECIAL DE LOS SELLOS DE CORREOS Y 
TELEGR\FOS DE ESPANA, COLONIAS Y EX-COLOINIAS. 

M. GALVEZ, MADRID. PRIJS 5 PESETAS. 
De bekende Madrileonsche firma M. Galvez is overgfgaan 

tot de uitgave van een speciaal-catalogus van de zegels van 
Spanje, de koloniën en de vroegere koloniën (Cuba, Puerto-
Rico, Philippijnen) en Andoi-ra. De uitgave is, zooals wij dat 
van den uitgever van Madrid Filatélico kunnen verwachten, 
keurig in orde. Men vindt er alle tandingen, typen en vele 
stempels in vermeld, b.v. ook de post van Spanje in Santo 
Domingo en Mexico. Op te merken valt, hoe de talrijke jubi
leumzegels niet in de gewone opeenvolging zijn opgenomen, 
maar als afzonderlijk hoofdstuk: niet minder dan 40 pagina's. 

Wij kunnen de aanschaffing van dit uitnemende werkje aan 
alle verzamelaars van harte aanbevelen; de prijs (ongeveer 
f 1.25, porto inbegrepen) hoeft geen beletsel te zijn. Het 
werk omvat ongeveer 400 blz. druks, met talrijke afbeeldingen. 

V. P. 

COLUMBUS. 
NR. 2 DER SERIE PHILATELY AND HISTORY, 

DOOR MR. J. H. VAN PEURSEM, IN HET ENGELSCH 
VERTAALD DOOR J. H. BRINKMAN. 

Een inderdaad fraai werk, een aanwinst voor de philatelie 
ligt voor ons. Op pl.m. 80 pagina's, rijk verlucht door foto's 
en zegels, heeft de schrijver de levensgeschiedenis van den 
man gegeven, wiens ontdekkingen op de menschheid van zoo 
groeten invloed zijn geweest. 

Bijzonder belangwekkend is het hoofdstuk over de stoffe
lijke resten van Columbus, waarbij o.a. is afgebeeld de ledoren 
koffer waarin deze bewaard worden in de kathedraal van 
S. Domingo. 

Onze oud-landgenoot Brinkman zorgde voor een goede ver
taling, terwijl druk en papier aan hooge eischen voldoen. 

Mogen wij den schrijver in overweging geven dit belang
wekkend werk te doen verschijnen in de wereldtaal, het 
Spaansch? Ongetwijfeld zal het alsdan gretig koopers vinden 
bij de Zuid- en Midden-Amerikaansche verzamelaars. 

v. B. 

POSTZEGELS ALS BELEGGINGSOBJECT, NR. 3. 
UITGAVE VAN J. L. BENJAMINS, 

BEETHOVENSTRAAT 97, AMSTERDAM. 
Van dit periodiekje verscheen het derde nummer met le-

zenswaardigen inhoud. De uitgever-postzegelhandelaar waar
schuwt tegen het koopen van ,,roofuitgiften" en trekt de horos-
koop wat de geldelijke toekomst van sommige zegels betreft. 

De speciale uitgiften der laatste jaren staan bij den heer 
Benjamins in een kwaden reuk; hij weet er geen goeds van 
te zeggen. Vele van zijn bezwaren worden onzerzijds gedeeld, 
maar toch ziet genoemde heer over het hoofd, dat door zijn 
voorstelling ,die rekening houdt met wat de massa telkenmale 
beroert, het tegenwoordige gelegenheidszegel e.d. een machtig 
propagandamiddel is geworden voor de philatelie. Om enkele 
voorbeelden van den allerlaatsteh tijd te noemen: de Ottawa-
conferentie, het overlijden van den Oostenrijkschen kanselier, 
monseigneur Seipel, kardinaal Mercier-zegels, de 85e verjaar
dag van Von Hindenburg, de a.b. stratosfeer-zegels van België, 
zij alle hebben voor een oogenblik de massa (niet-verzame-
laars) geboeid door de afbeeldingen in de groote pers. En wie 
weet hoe veel nieuwe aanhangers der philatelie hierdoor ver
worven worden. 

Dan nog iets. Wie handelaren spreekt, hoort al spoedig, 
dat het eenige wat tegenwoordig nog verkocht wordt, zijn 
nieuwe uitgiften. Zou het een en ander verband met elkander 
houden ? 

V. B. 

^4 

EEN VERVALSCHINGSZAAK VOOR DE BREDASCHE 
RECHTBANK. 

Voor de rechtbank te Breda werd op 27 October j.l. een 
zaak behandeld, welke vooral van belang is voor de vele post
zegelverzamelaars in den lande. Het was de oude zaak tegen 
den postzegelhandelaar J. H. D. uit Den Haag, welke 28 No
vember 1931 reeds voor de rechtbank diende, maar toen voor 
onbepaalden tijd werd uitgesteld, om nog eenige deskundigen 
te hooren als getuigen. Deze postzegelhandelaar ontving var 
een genie-officier, destijds wonende te Teteringen (Breda), in 
de jaren 1926-1930 bijna ƒ 1000 om oostzegels te koopen voor 
zijn verzameling. Achteraf zou gebleken zijn, dat sommige 
dezer zegels, o.a. een portzegel opdruk 10 op 30 van Suriname, 
waarvoor f 625 in rekening was gebracht, niet echt waren, 
hoewel D. als bewijs van echtheid op verschillende zjjn keur 
stempelde en herhaaldelijk de echtheid verzekerde. 

Bij de behandeling dezer kwestie in November 1931. ver
klaarde de als deskundige gehoorde keurmeester van den 
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Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelver
zamelaars, de heer G. A. Th. Keiser, de zegels wel voor echt, 
maar den opdruk voor valsch; door dien opdruk was een /egel 
van ƒ 50 waarde veranderd in een van ƒ 625. Vergelijkingen 
ter drukkerij der firma Enschedé en Zonen te Haarlem en een 
onderhoud met den directeur van het Postmuseum bevestigden 
die bevindingen. Later werden bij een clichémaker te Rotter
dam de stempels der valsche opdrukken in beslag genomen. 
Deze bracht de opdrukken aan, doch had later aan gedu
peerde verzamelaars ongeveer ƒ 4000 vergoed. 

Door de sedert de vorige behandeling der zaak veranderde 
samenstelling der rechtbank, wei'd zij geheel opnieuw aan
gevat, waarbij de officier van justitie, mr. O graaf van Lim
burg Stirum, ter vereenvoudiging alleen het portzegel van 
Suriname in het geding wilde brengen. 

De gedupeerde klant van den handelaar, als eerste getuige 
gehoord, vertelde hoe de postzegelhandelaar voor hem op
trad; in vol vertrouwen gaf hij verdachte zijn opdrachten en 
geld in voorschot. De heel dure postzegels beschouwde ge
tuige als een geldbelegging. Over het Surinaamsche portzegel 
gaf verdachte een verklaring op zegel, waarin getuige een 
bewijs van echtheid zag. Nadat getuige eenige vragen door 
den verdediger gesteld had beantwoord, achtte de officier van 
justitie, doordat getuige terug kwam op Vroeger afgelegde 
verklaringen, het noodig ook andere zegels in het geding te 
betrekken. 

De verdediger, mr. J. W. Dekker uit Den Haag, protes
teerde daartegen in het belang van zijn cliënt, maar de recht 
bank vond na een verblijf in raadkamer geen bezwaai de 
met zooveel zorg voorbereide behandeling dezer zaak voort 
te zetten. In tegenstelling met de opvatting van den verde
diger, zag de rechtbank in de in het begin gedane mede-
deeling van den officier van justitie zich alleen te bepalen tot 
het Surinaamsche zegel, geen terugnemen van een deel der 
dagvaarding, slechts een poging tot vereenvoudiging van het 
onderzoek. Dit werd dus voortgezet met een nader verhoor 
van den gedupeerde over eenige andere zegels. Verdachte 
leverde hem zoowel echte als andere zegels; toen in de post
zegelwereld de vele vervalschingen bekend werden, liet ge
tuige zijn zegels door deskundigen keuren. 

De deskundige, de heer G. A. ' Th. Keiser, ex-postzegel
handelaar, verklaarde in zijn uitvoerige mededeelingen o.a., 
dat alleen het stempel van den keurmeester van den Neder
landschen Bond echtheid k o n waarborgen, maar ook deze 
kan zich vergissen. Een stempel „D" bewijst alleen, dat het 
zegel door een te goeder naam en faam bekend handelaar 
geleverd werd, geeft echter geen garantie van echtheid. Even
als ter vorige zitting oordeelde getuige-deskundige de zegels 
echt, maar den opdruk valsch. Van het Surinaamsche port
zegel met opdruk 10 op 30, type II, bestaan slechts 40 stuks, 
zoo vertelde de heer Keiser nog; het was dus wel een zeld
zaam zegel. 

Nog werden vóór de middagpauze als deskundigen gehoord 
de gep. luitenant-generaal H. F. W. Becking uit Den Haag en 
de heer L. Blok, procuratiehouder der firma Keiser, postzegel-
handel te Den Haag. Beide beeren achtten de zegels, d.w.z. 
de opdrukken, valsch. 

De verdediger merkte op dat zijn cliënt zulks niet wist, toen 
hij de zegels aan zijn klant leverde; zoodra hij het vernam 
bood verdachte terugkoop aan. 

Drie deskundigen, de heer J. E. H. van Waegeningh, direc
teur-scheikundige van den warenkeuringsdienst te Maastricht, 
de heer H. A. J. Schoutenisse, scheikundig ingenieur te Rot
terdam en de controleur der drukkerij van de firma Joh. En
schedé en Zonen, de heer J. Bethe te Haarlem,- werden in de 
middagzitting gehoord. De verdediger stelde hun verschillende 
vragen over de resultaten van hun onderzoek, naar de af
wijkingen der opdrukken op de door verdachte geleverde ze
gels, neergelegd in rapporten, waarin zij hun soms tegenover
gestelde meeningen uiteenzetten. De heer Van Waegeningh 
constateerde bij zijn onderzoek met ultra-violette stralen de 
afwijkingen der opdrukken. 

Verdachte had bij de politie een verklaring geteekend, 
waarin hij gedeeltelijk bekende. Nu herriep hij deze bekente
nis: nooit leverde hij willens en wetens vervalschte zegels. 
Hij hoorde nu van de deskundigen eerst hoeveel valsche zegels 
in omloop waren en zeide, dat hij daardoor onbewust wel 

valsche zegels zou hebben verkocht. De wijziging van zijn 
houding tegenover de beschuldiging weet verdachte aan de 
treurige omstandigheden, waarin zijn familie destijds ver
keerde. 

De officier van justitie prees het mooie werk der getuigen-
deskundigen, niet alleen verricht ten bate van het onderzoek 
voor de rechtbank, maar ook ten bate van de philatelie. De 
officier hield zich aan verdachtes bekentenis in eerste in
stantie, door zijn latere schriftelijke verklaring bevestigd. De 
ten laste gelegde feiten bewezen achtend jegens verschillende 
der in het geding gebrachte zegels, requireerde de officier van 
justitie tegen den verdachte, die voor een dergelijk feit, om
streeks denzelfden tijd gepleegd, bij arrest van den Hoogen 
Raad reeds werd veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf, 
die hij inmiddels reeds onderging, wegens oplichting 4 maan
den gevangenisstraf, voorwaardelijk, met een proeftijd van 
3 jaar. 

Mr. Dekker bracht hulde aan de leiding dezer zaak, dankte 
den officier voor zijn mild requisitoir en bepleitte vrijspraak. 

De uitspraak der rechtbank volgt op 10 November a.s. 
(Bred. Cour.) 

^ üfi i^ 

In de zitting der rechtbank van 10 November j.1. werd 
bovengenoemde verdachte vrijgesproken wegens gebrek aan 
bewijs. 

HET SCHANDELIJK SPEL HERHAALT ZICH. 

Toen de helmserie in België verscheen werden van verzame
laarszij de tal van gegronde klachten vernomen, dat deze ze
gels, dienende voor frankeering der poststukken, door post-
personeel o p z e t t e l i j k werden beschadigd, waardoor zij 
voor belanghebbenden' waardeloos werden. De bedoeling van 
deze handelwijze was duidelijk: bij den postzegelhandel ge-
interesseerde postambtenaren trachtten op deze wijze hun 
bezit aan deze zegels in waarde te doen stijgen. Ook is de 
mogelijkheid niet uitgesloten, dat ambtenaren zich voor dit 
doel hebben laten omkoopen door belanghebbenden. 

Thans toont een verontwaardigd verzamelaar ons een brief
kaart, op 3 October j.1. tusschen 7 en 8 uur te Luik machinaal 
afgestempeld en gefrankeerd met de twee infanterie-zegels. 
De stempeling loopt bij beide exemplaren over de bovenste helft 
der zegels; rechts onderaan is evenwel elk zegel opzettelijk 
met de hand ingescheurd en daardoor waardeloos geworden. 

De geadresseerde dezer kaart uit de veronderstelling, dat 
men getracht heeft zich deze zegels toe te eigenen, doch dit 
achten wij uitgesloten. Een ieder, die dit zou willen doen, 
weet, dat het onmogelijk is op een dergelijke plompe wijze 
zegels van poststukken te verwijderen. Bovendien is de be
schadiging op dezelfde wijze verricht als vroeger bij de 
helm-serie. 

Het is uitgesloten, dat de Belgische post een dergelijke 
handelwijze met haar gezag zal dekken en het is daarom van 
het hoogste belang, dat hier door een invloedrijk lichaam, i. c. 
den Bond, wordt ingegrepen, door deze aangelegenheid ter 
kennis te brengen van het ministerie van posterijen te Brussel. 

Verzamelaars, die dezelfde bittere ervaring opdeden worden 
uitgenoodigd bewijsstukken te zenden aan den hoofdredacteur, 
die alsdan de bescheiden in handen zal stellen van den Bond. 

Nog zij vermeld, dat volgens meergenoemden verzamelaar 
dit de tweede keer in korten tijd is, dat een dergelijk stel ze
gels op deze wijze werd beschadigd; deze kaart was afkomstig 
van Luik en bestemd voor Maastricht. Een andere kaart, even
eens gefrankeerd met deze zegels en te Luik gepost, kwam 
in het geheel niet aan! 

DE ONTWIKKELING VAN HET LUCHTPOSTWEZEN 
IN NED.-INDIE. 

In L' Union Postale van September j.1. is opgenomen een 
uitvoerig, zeer interessant artikel over bovengenoemd onder
werp, afkomstig van den heer W. Hajenius, inspecteur bij 
den Ned.-Indischen P.T.T.-dienst, wiens studie over dezelfde 
luchtpostverbindingen reeds geruimen tijd in ons blad „loopt". 

Voor Philatelisten is het artikel in L' Union Postale even
eens van belang, reden waarom wij daarop gaarne de aan
dacht vestigen. 
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DE AP'GHAANSCHE STAAT ALS HANDELAAR. 
Er was een tijd, dat men slechts met moeite de postzegels 

van Afghanistan kon bemachtigen. Hieraan komt thans een 
einde; tot dit verre land is eveneens de wetenschap doorge
drongen, dat de postzegelverzamelaars goede klanten zjjn, 
wien men het leven veraangenamen moet. 

De Afghaansche post gaat in haar bereidwilligheid thans 
zoover, dat zij aan de handelaren, die zich toeleggen op den 
verkoop van nieuwe uitgiften, een beduidende korting toestaac 
op haar zegels en dat deze kunnen kiezen tusschen ongebruikte 
en licht gestempelde exemplaren. 

Hoe kaufmännisch deze geste ook mag zün, het is van harte 
te hopen, dat andere postadministraties dit voorbeeld niet 
gaan volgen. 

HET EERSTE BRAZILIAANSCHE PHILATELISTEN 
CONGRES. 

Het is een gelukkig verschijnsel, dat overal in de wereld de 
belangstelling voor de philatelie groeiend is. Als bewijs hier
van moge o.m. worden aangevoerd het houden van het eerste 
philatelistencongres te Porto Alegre van 15-30 dezer. 

EEN POSTMUSEUM IN EEN OUD KLOOSTER. 
Het postmuseum van Tschecho-Slowakije lijdt aan ruimte

gebrek en zal daarom worden overgebsacht naar een voor
malig klooster, waar zijn schatten beter tot hun recht zullen 
komen. 

De verzameling van dit museum bestaat uit 20.000 ver
schillende stukken, die een fraai beeld geven van de ontwik
keling van den postdienst, meer in het bijzonder in het vroe
gere koninkrijk Bohemen. Zoo ziet men er o.a. 11 oude post
koetsen, waarvan een ingericht voor drie dubbelbespanningen, 
postvaliezen uit den tijd van Napoleon, een reiskoets van een 
aanzienlijken „oome" enz. enz. Voorts tal van postkaarten, 
etsen, schilderijen, enz. enz., betrekking hebbende op het post-
wezen. 

In het nieuwe museum zal men o.a. de ontwikkeling van de 
postzegelfabricage kunnen zien. Natuurlijk zjjn de postzegels 
zelf evenmin vergeten. Een volledige verzameling treft men 
aan van de zegels van het land en die der Tschechische le
gioenen in Siberië. 

Wie Pi'aag bezoekt moet het nieuwe museum, thans ge
vestigd in de voorstad Smichov, niet vergeten. 

TENTOONSTELLING VAN DE PROEVEN DER 
ROMANOFF-SERIE. 

Deze interessante collectie, bestaande uit meer dan 1200 
proeven in zwart en andere kleuren, was kortelings geleden 
te zien op de tentoonstelling van philatelistische kunst in het 
Holborn-restaurant te Londen. 

Zooals bekend, was deze verzameling het eigendom van wij
len tsaar Nicolaas II, den laatsten vorst uit het huis Ro
manoff. De collectie laat van elk zegel het begin en de vol
tooiing zien, zoodat men daaruit de totstandkoming van elke 
waarde zien kan, waarbij kleurwijzigingen werden aange
bracht om beter het effect te kunnen beoordeelen. 

Nog zij opgemerkt, dat aan de totstandkoming dezer fraaie 
serie de uiterste zorg werd besteed; graveurs van internatio
nale vermaardheid, o.w. wijlen prof. Schirnbock uit Weenen, 
werkten daaraan mede, nadat eerst met groote nauwkeurig
heid was vastgesteld welke portretten der op de zegels af te 
beelden historische personen het beste gelijkend waren. Inte
ressant is het te weten, dat voor het portret van Peter den 
Groote (1 kopeke) het schilderij diende van een Hollandschen 
meester. 

FANTASIE OF WERKELIJKHEID? 

Stamp-Collecting weet te vertellen, dat een groep Parijsche 
postzegelhandelaren een bod van meer dan £ 11.000 heeft 
gedaan voor den eersten luchtbrief. 

Dit cumeuse stuk dateert van 9 Januari 1793 en werd, mo
gen wij het blad gelooven, op dien datum per ballon over
gebracht door Jean Pierre Blanchard van Philadelphia naar 
Woodbury (New-Jersey). Het was een welkomst-boodschap 

van George Washington aan den burgemeester van Woodbury. 
De geheele tocht zou 45 minuten hebben geduurd. 

Wat van het heele verhaal waar is, kunnen wij helaas niet 
zeggen. 

Door aankoop van een groote partij on
gebruikte Nederlandsche en Koloniale zegels 
kunnen wij deze tegen spotprijzen aanbieden 
Nederland, nr. 62 ƒ 2,25 
Idem, nr. 63 - 4,50 
Idem, nr. 64 -12,50 
Idem, nr. 90 - 0,90 
Idem, nr. 92 - 4,50 
Idem, nr. 96 - 2,75 
Idem, nr. 97 - 2,75 
Idem, nr. 126 - 0,90 
Idem, nr. 127 - 3,50 
Idem, nr. 128 - 5,50 
Idem, nr. 129 - 0,90 
Idem, nrs. 199—206 - 0,75 
Idem, nrs. 235—236 - 0,18 
Idem, porten, nrs. 69—72 - 0,40 
Idem, porten, nrs. 73—76 - 0,20 
Ned.-Indië, jubileum, nrs. 143—149 . -11,— 
Idem, vliegpost, nrs. 1—5 - 3,— 
Idem, idem, nr. 12 - 1,05 
Curasao, jubileum, nrs. 71—77 - 22,50 
Suriname, jubileum, nrs. 100—106 . . - 23,50 

Alles ongebruikt, postfrisch. 
Franco rembours. — Postgiro 201148. 

SPUI 13, AMSTERDAM. 

J.J.A.EN6ELKAMP. 
(20) 

GOEDKOOPE AANBIEDING VAN 
LANDEN-PAKKETTEN. 

200 verschillende Beieren ƒ 1,85 
300 verschillende België - 4,— 
100 verschillende Belg.-Congo -4,75 
100 verschillende Bosnië - 3,40 
200 verschillende Bulgarije - 4,75 
500 verschillende Fransche koloniën . - 5,50 
200 verschillende Zuid-Slavië - 4,— 
100 verschillende luchtpostzegels . . . -3,75 
100 verschillende Fiume - 6,50 
100 verschillende Letland - 5,— 
100 verschillende Memel - 4,35 

Volledige prijslijst van landen-pakketten 
gratis ! 

Alle supplementen voor Ka-Be en Schaubek-
albums terstond leverbaar. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
JOS. LA POUTRÉ. 

DEN HAAG, Zoutmanstraat 14-14a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

(Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren) 
(88) 
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Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooru i tbe ta l ing . 
Postz. worden niet in betaling gen. 

T e K o o p a a n g e b o d e n : 
Jaargang 1925 tot heden Ned. Maandblad; 
Jaargang 1925 „Universum"; en jaargang 
1926 tot heden „De Philatelist". 

J. A. TEGELAAR, 
Pythagorasstraat 124, AMSTERDAM, O. (154) 

ZICHT - ZÊNDÏNGEN 
EUROPA-ZEGELS. 
Prima Kwaliteit. - Lage prijzen. 

W. M. F. SUTHERLAND, 
Marktveldstraat 5c, Rotterdam. (153) 

Spotgoedkoop af te geven portzegels Suri
name, 10, 2j, 40 IV type, ïo/jo I. Il type, 
91, 20, 25 et. II type, alle ongebr. 40 et. IV 
type, 25, 30 et. II type, alle gebr. Curasao 
J, 40 ct. II type ongebr., 2j ct. II gebruikt 

Mevr. M. J. SMIT, 
SINGEL 145, AMSTERDAM, C. (156) 

KU nWAAQ t̂^ ̂ oop gcvr'ä̂ e'̂ » zoowelNeder-
niLUnnnn land alsook andere landen. Koop 
ook afgeweekte zegels van Nederland en 
Koloniën per 100, 1000 en meer. 

Postzegelhandel R. KORMOS, Den Haag, 
Lid Ned. Verg. v. Postz. handelaren. (129) 

l E L G I Ë - C O N G O . Vraagt onze 
prijscourant gratis. Zichtzendingen van 
Europa tegen sterk gereduceerde prijzen. 

ANTWERP STAMP-OFFICE, 
SUDERMANSTRAAT i, 

ANTWERPEN. (138) 

VAN SEVENTER's Postzegelliandel, 
NIEUWSTRAAT 31, ROTI ERDAM, 
levert tegen zrer billijke prijzen Euro
pa en Overzee. Speciaal adies voor 
H. H.. die typen, enz. verzamelen. 

Zirhtzeodingen tegen referentiën* 
Levering volgens mancolijsten. (82) 

Heer wenscht zijn doubletten-
verzameling, bestaande uit 
keurige stukken van Europa 
en de andere werelddeelen, 
van de hand te doen. PrÜZeU 
ver beneden Yvert & Tellier. 
Aanvragen om zichtzendingen 
aan P O S T B U S Nr. 385, te 
's-Gravenhage. (128) 

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

Nederland en Koloniën, 
gebruikt en ongebruikt, typen, tandingen, 
ver onder alle prijslijsten, in prnia kwaliteit, 

koopt U bij; VAN SEVENTER's 
Pos tzege lhande l , Nieuwstraat 31 , 
R'dam. ZENDT MANCO-LIJSTEN. (83) 

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

De Internationale Postzegelhandel, 
Dir. ERWIN DONATH. 

N. Z. Voorburgwal 316, Amsterdam. 
POSTGIRO 202294. 

Het goedkoopste adres. - Ruim gesorteerd in 
zegels van Nederland en Koloniën, Europa en 

Overzee, ook specialiteiten. 
Komt U onzen voorraad eetis bezichtigen (zonder 
eenigen koopdwang), hoogstwaarschijnlijk vindt U 

iets van Uw gading, 
SRBCIALE: AAIVBIEDIIVG. 

Nederland, portzegel 1881, IV, 10 ct., 12 |^:12 ƒ40 ,— 
Idem, portzegel 1881, I I . 1234 ct., n > ^ : 1 2 - 7,50 
- Ned.-Indië, 1908-09, J a v a , ƒ2,50, opdruk kops taand - 4 5 , — 
■ Idem, portzegel 1882, IV, 20 ct., 1234:12  20,— 
' Idem, portzegel 1882, IV, 50 ct., paar t je  3,50 

'■' Finland, 1891, 3'/, roebel  4,80 
* Idem, 1891, 7 roebel  4,80 

Frankr i jk , 1917, weezenserie, compleet  20,— 
Griekenland, 1901, 10 1., ongetand, blok van 4  5,— 
Idem, 1913, 10 dr 14,— 

' Idem. 1913, 25 dr  14,— 
Por tuga l , 1895, Antoniusserie , compleet  42,— 
' San Marino, 189294, 1 l ire  25,— 
" Idem, 189599, 1 lire .  18,50 
■ Idem, 1903, 2 lire  11,50 
" Idem, 1903, 5 lire  2,75 
'' YoegoSlavië, 1919, Mureiland, geheel compleet, Mi

chel mr,. 1—20  22,50 
,']60) 

PRACHTIGE ST. NICOLAASCADEAUX. 
Vliegpost, 40, 75, 1,50, 4,50, 7,50, per serie ƒ 1,15 
Idem, 1,50, 4,50, 7,50 - 0,90 
Jubileum 1923, 2>2 en 5 gld., per paar - 8,— 
200 verschillende Neder land en Indië - 2,— 
250 verschillende Nederland en Indië - 3 ,— 
300 verschillende Nederland en Indië - 5,50 
400 verschillende Nederland en Koloniën - 13,50 

Prach t ig ges :henk . P r ima kwali tei t . 
Roltanding, zonder wa te rmerk , compleet - 8,— 

Porto ex t ra . Pr i jscourant op a a n v r a a g . 
V r a a g t zichtzending. 

J O H N C O E D E , 
Brederodes t raa t 46, AMSTERDAM, W., Giro 40215. 

(9) 

( ► 

K I L O ' S . 
Z W E D E N . — Nieuwste regeer ings lever ing in origineele ver

zegelde 1 ki lopakket ten. Een schi t terend kilopakket, waar 
over wij reeds vele tevredenheidsbetuigingen mochten ont
vangen. 1 kilo franco ƒ 5,50. 

D E N E M A R K E N . — Origineele verzegelde ki lo-pakkei ten 
bevat ten zéér dikwijls 1, 2 en 10 kronen, kanker-ui tg i f ten , enz. 
1 kilo franco ƒ 5,75. 

N O O R W E G E N . — Origineel van de post (niet verzegeld) 
uit de j a ren 1924-1930, met veel her inner ingszegels , provi-
soriën, por to ' s , enz. 1 kilo franco ƒ 5,—. 

Z W I T S E R L A N D . — 1 origineele kilo (niet verzegeld) . 
Waarden 5 e. to t 3 fr. in verschillende emissies (geen P ro 
J u v e n t u t e ! ) . 1 kilo franco ƒ3,50. 

S P A N J E . — 1 kilo franco ƒ 4,—. 
Alles franco toezending in Holland (voor Indië ƒ 0,7.> per 

pakket hooger) na on tvangs t bedrag of onder rembours . 
A U F D E R H E I D E ' S P O S T Z E G E L H A N D E L , 

H I L V E R S U M , Giro 1700. Fi l iaal , AMSTERDAM. 178) 

BANDOENGSCHE 
POSTZEGELHANDEL, 
TAMBLONGWEG 2D, BANDOENG. 

Specialiteit 
NEDERLAND EN 

KOLOMEN. 
Ka-Be ALBUMS. 

(684) 

A T T E N T I E ! — Bij aankoop van postzegels , a lbums en ver
dere philatelist ische benoodigdheden, denkt men het voor-
deeligst aan „ T H E GLOBE", Zaandam. 

Wij hebben mooie zichtzendingen tegen lage prijzen. Voor 
gevorderde ve rzamelaa r s hebben wij nog pr ima exemplaren in 
zeldzame zegels tegen concurreerenden prijs af te geven. Ook 
maken wij zichtzending in zeldzame zegels met ger inge ge
breken tegen zeer lagen prijs. 

Pr i jscourant g ra t i s en franco. Zichtzending tegen opgave van 
referent iën. 

Postzegelhandel „THE GLOBE", 
Hoogendijk 142, ZAANDAM, Pos t reken ing 118330. (74) 

tdverteeren dost verkoopeo. 
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Aan het begin van het nieuwe phila
telistische seizoen willen wij nogmaals 
herhalen, welke diensten van onze firma 
verwacht kunnen worden. 

1. Levering van alle Europeesche nieuw 
uitgekomen zegels, d.w.z. zendingen op 
zicht, dus zonder verplichten aankoop. 

2. Toezendingen van Europa-zegels volgens manco-
lijst. Door onze aankoopen in de afgeloopen maanden 
beschikken wij over een enormen voorraad zegels, zoo
wel de gewone soorten alsook de meer zeldzame exem
plaren. 

3. Voor beginners hebben wij een ruime sorteering 
pakketten in voorraad, landsgewijze samengesteld, als
ook pakketten met zegels van de geheele wereld of van 
ieder werelddeel afzonderlijk. 

4. Albums, catalogi, philatelistische literatuur en be-
noodigdheden worden alle grootendeels onmiddellijk uit 
voorraad door ons bezorgd. 

Indien U dus niet wenscht te worden teleurgesteld, 
wendt U zich dan tot 

Fa J. V O E T , 
C«I. G. iVLII^IwAARD) 

Keizer straat 9, Rotterdam. 
The Firm that means service pins action. (i40) 

I 

Onze „Service" voorziet U zoo
wel van Oud als van Nieuw! 

Postzegelhandel 
G. Keiser êr Zn., 
PASSAGE 25, DEN HAAG. 
Onze nieuwe geïllustreerde 

Prijscourant No. 20 van 
Nederland en Koloniën 
is verschenen en bevat vele 

gelegenheidsaanbiedingen. 
PRIJS f 0,25. 

Het is nu de tijd Uw verzameling aan te vullen! 
Maakt ons uwe wenschen kenbaar. 
Zendt ons Uwe MANCOLIJST! 

(16) 

r 

V 

BRIC SiVilTH, 
VIA GREINA 2, P. O. BOX 661, 

LUGANO, ZWITSERLAND. 
Nederland 1852, 15 ets ƒ 6,— 
Idem 1864, 15 ets - 5,75 
Idem 1867, 15 cts., type II, 13K kl. g -1,25 
Idem 1867, 25 cts., type I - 2,90 
Ned.-Indlë, Yvert nr. 158, gebr - 0,12 
Zwitserland, 170—172, compl., 3 w - 0,10 
Idem, St. Gotthard, 3 waarden, cpl. * - 0,35 
Idem, Désarmement, 6 waarden, cpl. * . . . . -1,25 
Idem, id., opdruk S. d. N., 6 waarden, cpl. -1,25 
Idem, id., opdruk B. I. T., 6 waarden, cpl. -1,25 
Idem, id., vliegpost, 3 waarden, cpl. * . . . . - 0,70 
Idem, Service 10 * - 0,45 
Kperseerende zegels van Zwitserland, incl. S. d. N. 

en B. I. T., tegen nominaal + 5 % bij vooruit
betaling in Zw. frs. + porto fr. 0,60 en alleen 
voor orders boven 10 Zw. frs. 

Juventute 1932 (met l.XII) cpl. op brief aan 
Uw adres bij overmaking van 1 Zw. fr. op mijn 
postrekening Lugano. 

Prijslijst van Zwitserland enz. in N e d . m u n t 
franco op verzoek ! 

VRAAGT MIJN ZICHTZENDINGEN ! 
S.v.p. prima referentiën! — Porto en aanteekenen 

ƒ 0,30. Bestellingen boven ƒ 10,— franco. 
Nrs. Yvert 1933; * — ongebruikt; f = gebruikt. 
Lid van de Ned. Ver. van Postzegelverzamelaars, 

„Breda", „HoUandia" en Weltevreden 
Postrekening: Nederland 145664, 
Zwitserland Xla (Lugano) 1770. (26) 

^ 

•j 
^ ^ ■ ^ ' ^ 

postzeflclhandel p. Hoogerdjjk, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 

Speciale aanbieding. 
1867, Nederland, 25 et. violet, gebr ƒ2,50 
1872, „, tiy-i ct., groen, gebr -1,50 
1927, „ Roede Kruis, compleet, gebr - 0,45 
1928, „ Olympiade, compleet, gebr - 0,70 
1930, „ Rembrandt, compleet, gebr - 0,20 
1931, „ Goudsehe Glazen, compleet, gebr - 0,25 
1931, „ Voor het Kind, compleet, gebr - 0,20 
1928, „ Luchtpost, 40 en 75 ct., 2 st., gebr - 0,40 
1915, Ned.-Indië, Roede Kruis, 3 stuks, ongebr - 0,90 
1923, „ Jubileum, Yvert 143-147, gebr -0,40 
1930, „ Jeugdzorg, compleet, gebr - 0,55 
1928, „ Luchtpost, Yvert 6-11, gebr - 1,25 

ZEER MOOIE SAMENSTELLING : 
1000 verschillende zegels der geheele wereld - 2,25 
200 verschillende luchtpostzegels - 12,— 

Bestellingen boven ƒ 5,— franco. 
Schaubek-, Ka Be- en Schwaneberg-supplementen 1933 

verkrijgbaar. 
Yvert catalogus 1933 ƒ 4,50 
Senf catalogus 1933 - 3,85 
Michel catalogus 1933 - 3,85 

Alle plus porto. 
(21) 


