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HET JUBILEUMBOEK. 
Blijkens de ontvangen mededeelingen uit enkele plaatsen, 

werd een aantal jubileumboeken door de rechthebbenden nog 
niet afgehaald. 

In zijn vergadering van 25 September 1.1. besloot de Raad 
van Beheer de gelegenheid tot afhaling der boeken aan de in 
het Maandblad van 16 Mei 1.1. opgegeven adressen nog open 
te stellen tot 1 Januari a.s. 

OP JUBILEUMBOEKEN, WELKE OP DEZEN DATUM 
NOG NIET ZIJN AFGEHAALD, KAN GEEN AANSPRAAK 
MEER WORDEN GEMAAKT. DE ADMINISTRATIE. 

EENIGE BESCHOUWINGEN 
NAAR AANLEIDING VAN DE NATIONALE 

PRIJSVRAAG „VREDESPOSTZEGEL" 
door JOH. H. LINT. 

Zoo behoort deze prijsvraag weder tot het verleden. Is het 
resultaat bevredigend? 

De inzending was bepaald nationaal en het geleverde werk 
was in groote lijnen uitstekend te noemen. Het is een heele 
opoffering om zoo'n inzending — ruim 700 die voor beoor
deeling in aanmerking kwamen — te behandelen. 

Een openbare tentoonstelling van de ingezonden ontwerpen 
heeft iedereen in de gelegenheid gesteld om werk en resultaat 
te bezichtigen. Heeft deze tentoonstelling wel voldoende be
langstelling getrokken? Waarom heeft onze dagbladpers deze 
tentoonstelling — op haar gebied een unicum voor ons land — 
vrijwel doodgezwegen? Waarom heeft het rapport der jury 
geen meerdere bekendheid gekregen? Ik stel mij voor, dat in
zenders buiten Den Haag woonachtig nu niet direct in de ge
legenheid waren om deze tentoonstelling te bezoeken om het 
daar aanwezige ingezondene en heï rapport der jury te beoor-
deelen en te bestudeeren. Kan alsnog het rapport niet meer 
bekend gemaakt worden, opdat dit voor de inzenders een 
leering kan zijn? 

Zooals nu de prijsvraag behandeld is, is die m.i. niet van 
eenige kleinheid vrij te pleiten, want na het hierboven aan
gehaalde diene nog het volgende: 

De heer Lauweriks, sierkunstenaar, is tijdens den tijd der 
prijsvraag overleden en vervangen door een administratief 
postambtenaar. Verre van reëel is zoo'n vervanging. Zijn er 
dan geen andere sierkunstenaars meer in ons vaderland, die 
den heer Lauweriks konden vervangen? Of was men van mee
ning, dat alle sierkunstenaars 'aan deze prijsvraag hadden 
meegedaan? 

Men kan toch moeilijk een administratief ambtenaar der 
posterijen — met alle respect voor den persoon in kwestie — 
vergelijken met een erkend sierkunstenaar zooals de V.A.N.K. 
er zeer velen onder haar gelederen heeft. Hoe stond hier de 
Permanente Prijsvragen Commissie tegenover? 

De jury was eenparig van oordeel, dat de motieven, ge
bruikt en verwerkt om de vredesgedachte te poseeren, van te 
ouden stempel waren! Er waren toch m.i. genoeg inzendingen 

die gebruik hadden gemaakt van de bekroonde Volkenbond
emblemen, hetgeen volgens de voorschriften der prijsvraag 
geoorloofd was. 

De vijfpuntige ster en de vijf ineengevlochten ringen kwa
men o.a. op de motto's „Duif", „Zon", ,,Hoop" en „Pax" voor, 
terwijl „Meer licht" een zéér geslaagd zegelbeeld mag heeten. 
Deze welgeslaagde voorstellingen lieten aan duidelijkheid niets 
te wenschen over; alsook waren de zegelvelden goed verdeeld. 

[INEDERLAND I 
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Motto . Zon, Motto : Duif. Mot to : Terra. 

Critiek uitoefenen op de ontwerpen, die de premies hebben 
verdiend, is niet de bedoeling van steller dezes, doch wel wil 
ik even wijzen op de inconsequentie van de jury, die op de 
allereerste plaats de bemerking maakt, dat het gros niets 
origineels brengt om dan ten slotte de premies toe te kennen 
aan de ontwerpen, die juist die bemerking ten volle verdienen. 

Verder heeft men bij de beoordeeling te veel het volgende 
over het hoofd gezien. Door wien worden de postzegels ge
bruikt? Het publiek. Juist, het publiek; zullen de bekroonde 
zegels tot het publiek over vrede spreken? Om tot het publiek 
te spreken moet men elementair zijn, bevattelijk en duidelijk 
en niet in raadselen. Voor de massa, het publiek, waren de 
voorstellingen onder motto „Terra" en „Hoop" het duidelijkst. 
Zij zijn m.i. wel onder de beste zegels te vermelden. Ik kan mij 
ook best indenken, dat de ontwerper dezen gedachtengang 
heeft gehad: ,,Ik moet de vredesgedachte op een populaire 
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wijze aan het volk mededeelen, opdat het volk gaarne de 
vredeszegels zal aanschaffen ter populariseering der vredes
gedachte" en inderdaad, hier is geen raadseltje aanwezig: 
duidelijke taal op een goed verdeeld zegelveld, met het popu
lairste vredesbeeld, door een ieder begrepen. 

Een ontwerp in het algemeen voor een postzegel is een 
moeilijke opgave en als philatelist kan ik met een gerust ge
weten zeggen, dat er tot nu toe nog maar een betrekkelijk 
klein aantal postzegels volgens mij p o s t z e g e l s zijn; het 
meerendeel lijkt meer op sluitzegels of prentkaarten in 't klein. 
Ook de portrettengalerei in een postzegelalbum is erg groot 
te noemen. 

Het is daarom zoo jammer, dat het elementaire bij het be
grip postzegel bij deze prijsvraag zoo op den achtergrond is 
gedrongen. Het is eveneens zoo te betreuren, dat in zoo'n jury 
ook niet iemand opgenomen wordt uit de philatelistische 
wereld, iemand die blijk van loyale opvattingen dienaangaande 
heeft gegeven. In onze philatelistenwereld zijn heusch wel 
krachten te vinden, die op zijn minst gelijkwaardig zijn aan 
een administratief postambtenaar. 

De beoordeeling maakt dan ook thans den indruk van zeer 
eenzijdig te zijn, omdat een gelijkwaardig beoordeelings
personage van den heer Lauweriks in de jury ontbrak. Het is 
geen verwijt, dat gericht wordt aan de jury die haar taak 
m.i. vrijwel naar behooren heeft vervuld, doch mijn bezwaar 
gaat meer uit naar den uitschrijver der prijsvraag. 

Nog vond ik een leemte in het betoog van de jury, n.1.: 
„dat „Provisoir" al te „provisoirisch" is geweest"! Er werd 
toch in het reglement voor de deelname op gewezen, dat het 
schetsontwerpen konden zijn? Wat was „Provisoir" nu anders 
dan een schetsontwerp ? Nu komt hier direct het gebrek van 
samenstelling der jury naar voren, n.1.: „een goede en door
gevoerde teekening spreekt direct tot een leek, doch een sier
kunstenaar ziet in een schets de goede of slechte kwaliteiten 
beter en verwerpt zoo'n schets maar niet direct. 

Wat nu betreft de uitvoering van het komende vredeszegel, 
wie zal de uitverkorene zijn van de 708 ? Of wordt de een of 
ander buiten de inzenders om belast met een nieuw ontwerp 
van het vredeszegel, dat ter uitvoering bestemd is ? We zullen 
hopen van niet, want nogmaals gezegd: hier waren ontwerpen 
die heusch wel een betere vredesgedachte weergaven dan b.v. 
het Fransche vredeszegel, dat werkelijk een karikatuur van 
„de vrede" weergeeft. 

Noot der redactie. 
Hoewel wij vorenstaande beschouwingen niet in elk opzicht 

deelen, vinden wij de uiteenzettingen van den rchrijverdes
kundige van voldoende belang om haar aan onze lezers voor 
te zetten. 

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

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

ANGOLA. 
In gewijzigde Ceresteekening 

bouw ziet er vrij krijgshaftig uit 
serie frankeerzegels: 

20 centavos, grijs. 
30 „ grijsgroen. 
40 „ oranjerood. 
45 „ lichtblauw. 

— de godin van den land
— verscheen onderstaande 

50 centavos, bruingrijs. 
70 „ roodbruin. 
80 „ geelgroen. 

AZOREN. 
Opdruk landsnaam op frankeerzegel van Portugal van 1930, 

Cerestype: 
6 centavos, bruinrood. 

BARWANI. 
Frankeerzegels, kop van den jongen vorst Rana Sahib: 

K anna, 
K „ 
1 „ 

BELGIË. 

grijsblauw. 
groen. 
bruin. 

2 annas, lila. 
4 „ olijfgroen. 

Op 26 November j.1. verscheen de aangekondigde strato
sfeerserie, uitgegeven ter herdenking aan de bekende toch
ten van prof. A. Piccard. 

De afgebeelde ballon is die, waarmede de geleerde onder
zoeker zijn tweeden tocht maakte. Te melden zijn: 

75 centimes, bruin. 2 fr. 50, violet. 
1 fr. 75, blauw. 

De zegels worden zonder toeslag 
verkocht. Zij zijn op de drukkerij in 
Mechelen gedrukt in tailledouce; 
vellen van 50 stuks (5 rijen van 10). 

Weldadigheidszegels, gezicht op het sanatorium te Hulpe
Waterloo: 

10 c. | 5 c , violet. 1 fr. f 25 c , roodbruin. 
25 c. j 15 c, helderpaars. 1 fr. 75 + 25 c , blauw. 
50 c. + 10 c , bruinrood. 5 fr. f 5 fr., groen. 
75 c. | 15 c , lichtbruin. 

De oplaag bedraagt 50.000 series. De teekening is afkom
stig van den kunstenaar Poortman. 

Ir. Van Caspel dank voor toezending en bericht. 
BHOPAL (November 1932). 
Aanvullingswaarden der serie dienstzegels, opdruk „Ser

vice" op frankeerzegels van het type 1908: 
2 annas, ultramarijn. 4 annas, kastanjebruin. 

De tekst luidt „Bhopal Govt." 
BOLIVIA. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de verschijning van de 

15 centavos van 1931 — Yvert nr. 171 — in de afwijkende 
tanding 11 en niet aan den voet voorzien van den drukkers
naam Perkins, Bacon & Co. Ld. London. 

BRAZILIË. 
Hier heeft van Juli tot September j.1. een soort operette

revolutie gewoed, met voor de verzamelaars het ongewenschte 
gevolg van een elftal ove.."bodige zegels. De provincie Sao 
Paulo had zich afgescheiden en vond het beter haar eigen 
frankeerlapjes te benutten. Nadat de afvallige weder in ge
nade was aangenomen, kwam men overeen deze zegeltjes 
maar op te gebruiken in den geheelen Braziliaanschen staat. 
Aldus werd de zuinigheid betracht en zorgden de verzame
laars voor de rest! 

De serie bestaat uit onderstaande waarden in verschillende 
teekeningen: 
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100 reis, geelbruin. 
200 „ karmijn. 
300 „ donkergroen 
400 , 
500 , 
600 , 

, blauw. 
, sepia. 
, rood. 

700 reis, violet. 
1000 „ oranje. 
2000 „ kastanjebruin. 
5000 „ groen. 

10000 „ lila. 
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De heer Martens te Amsterdam zendt ons zoo juist een 
epistel uit een Braziliaansch blad, waaruit zou kunnen blyken 
dat we bij deze zegels met maakwerk te doen hebben. Voor
zichtigheid zij dus geboden. 

COSTA RICA. 
Luchtpostzegel, opdruk „Correo — CR — Aereo" op tele

graaf zegel van 1927: 
40 centimos, groen. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Luchtpostzegel in de koerseerende teekening: 

10 centavos, lichtblauw. 
EILANDEN EGEESCHE ZEE. 

müMM 

Luchtpostzegel in nevenstaande tee
kening, doch met den tekst „Isole Ita-
liane Dell' Egeo": 

100 lires, blauw en olijfgroen. 
De oplaag bedraagt 30.000 exemplaren. 

FINLAND. 
Frankeerzegel, koerseer end type: 

1 mark 25, oranjegeel. 
GIBRALTAR. 
Frankeerzegel in de nieuwe teekening van 1931, gezicht 

op Gibraltar: 
2 pence, grijs. 

Meervoudig watermerk in sierschrift. 
GROOT-LIBANON. 
Frankeerzegel in de landschapsteekening: 

1 piastre 50, groen. 
Het zegelbeeld geeft een gezichi; weer op Beiteddine. 
HONGARIJE. 
Opdruk op frankeerzegel van 1930: 

2 op 6 op 8 filler, lilarose. 
Het betreft hier den opdruk op nr. 434 van den Yvert-

catalogus, papier met het watermerk vier gestyleerde kronen. 
Volgens het Bulletin Mensuel zouden van dezen opdruk 

slechts 4000 exemplaren zijn gedrukt. 
ITALIË. 
Ter herinnering aan den lOen verjaardag van den opmarsch 

der fascisten naar Rome verscheen onderstaande serie van 
16 frankeer-, 2 luchtpost- en 2 expresse-zegels. 

Alle zijn gedrukt in liggend formaat op papier met het 
watermerk kroon. Links is vermeld het kruis van Savoie, 
rechts de waarde. Aan den voet staat een korte toelichting 
op de afbeelding. 

mmmm 

De serie frankeerzegels omvat de volgende waarden (de 
toelichtende tekst is vriJ vertaald): 

5 c, bruin. Ploeger: Opdat Italië brood heeft voor al 
zyn kinderen. 

10 c, 
15 
20 

25 
30 
35 

50 
60 
75 

sepia. Gewapende fascist: De wakende schildwacht 
van vaderland en regime. 
grijsgroen. Soldaat, op den achtergrond een oorlog
schip: Heden, morgen, altijd. 
rose. Jongen: De Italiaansche kinderen zijn lid der 
Balilla (d.i. een jeugdorganisatie van het fas
cisme). 
groen. Allegorie van het werk: Allen ingedeeld 
voor een en hetzelfde doel. 
bruin. Vaandels, boek en kruis: Gelooven. 
blauw. Oud-Romeinsche mijlpaal met ingebeiteld 
Via Appia: Nieuwe wegen voor de nieuwe le
gioenen. 
violet. Ruiterfiguur: Als ik voorwaarts ga, volgt 
mij. 
geelbruin. Drie spaden: Drooggelegde moerassen, 
roserood. Grenspaal met de initialen S.P.Q.R.: Te-
rugkeerende daar, waar wij reeds waren. 

1 1., donkerviolet. Zeeschepen: Onze toekomst heeft ge
legen en zal steeds liggen op zee. 

1 1. 25 c , blauw. Handen, zieh uitstrekkende naar het 
licht der vlag: Overal waar een Italiaan is, vindt 
men de driekleur. 

1 1. 75 c , oranje. Athleet met vlag: De drie kleuren 
wapperen over alle wedstrijden. 

2 1. 55 c , grijsgroen. Slapend kind: Teedere waakzaam
heid over alle wiegen. 

2 1. 75 c , groengrijs. Romeinsch soldaat: Men moet 
zich sterken voor het werk van morgen. 

5 1. -f 2 1. 50 c , rose. Romein te midden van een am
phitheater: Oude wegen, nieuwe verschieten. 

Luchtpostzegels: 
50 c , sepia. Rustende arend: Zijn leven wagen om er de 

waarde van te leeren kennen. 
75 c , bruingeel. Luchtfoto van een stad: Vliegen is nood

zakelijk. 
Expresse-zegels: 

1 1. 25 c , groen. Romeinsche zuilen: Wat de fascisti
sche omwenteling bracht. 

2 1. 50 c , Kop van Mussolini met vaandels enz.: Tekst 
als voren. 

De teekeningen ziJn afkomstig van den kunstenaar Mez-
zana, de heliogravure van de staatsdiukkerij. 

De serie, waarvan de oplaag tot op heden onbekend is, is 
aan de postkantoren verkrijgbaar tot het einde van dit jaar; 
haar geldigheid voor frankeering eindigt ultimo Januari 1934. 

JAMAICA. 
Frankeerzegel, nieuwe landschapsteekening: 

2 pence, zwart en groen. 
Meervoudig watermerk in sierschrift. 

MEXICO. 
Waarde-opdrukken op luchtpostzegels van vroegere uit

giften : 
30 centavos op 20 centavos, grijsbruin (nr. 13). 
40 „ „ 25 „ karmijn en bruin (nr. 2) . 

MORVI. 
Frankeerzegels in de teekening der uitgifte 1931, doch in 

kleiner formaat: 
3 pies, rose. 
6 „ groen. , 
1 anna, ultramarijn. 

NICARAGUA. 
Bij de ingebruikneming van een nieuwe binnenlandsche 

luchtlijn werd de luchtpostzegel van 1929, 1 colon vermiljoen, 
voorzien van den opdruk 

Inauguration Interior 
12 Octubre 1932 

en waarde: 
Vale Cs 0.08 op 1 colon, vermiljoen. 

Hiervan zouden slechts 2000 exemplaren zijn gedrukt. 
OOSTENRIJK. 
De in het vorige nummer aangekondigde weldadigheïds-

zegels zijn thans verschenen in het afgebeelde type. Zij bren-
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gen de portretten van bekende schilders. De oplaag bedraagt 
100.000 series. 

Te melden ziJn: 
12 groschen, blauwgroen. 

F. G. Waldmüller. 
24 groschen, violet. 

Moritz Schwind. 
30 groschen, rood. 

Rudolf Alt. 
40 groschen, grijsblauw. 

Hans Makart. 
64 groschen, bruinlila. 

Gustav Klimt. 
1 schilling, wijnrood. 

A. Egger-Lienz. 
De zegels worden verkocht tegen 

dubbel-nominaal. De teekennig is af
komstig van R. Junk, de gravure 
van P. Lorber. 

Voorts verschenen in het tegenwoordige verkleinde formaat 
de volgende frankeerzegels in de landschappen-teekeningen: 

12 groschen, blauwgroen. 
24 „ violet. 
64 „ grijsgroen. 

PALESTINA. 
Frankeerzegel in het tempel-type: 

4 millièmes, bruinlila. 
Meervoudig watermerk in sier&chrift. 

PHILIPPIJNEN. 
Ter aanvulling van het medegedeelde in het vorige nummer 

kunnen wij thans melden, dat de geheele plaatjes-serie van 
1932 voorzien werd van den opdruk vliegtuigje en het jaartal 
1932, benevens den tekst „Round The World Flight Von 
Gronau", zulks naar aanleiding van de wereldvlucht van dezen 
Duitschen vlieger met de „Groenland-Wal", waarmede hij op 
27 September j.1. bij Manilla landde. 

Te melden zijn dus: 
2 cents, geelgroen. 
4 „ karmijn. 

12 „ oranje. 
18 „ zalmrood. 
20 „ geelbruin. 
24 „ violet. 
32 „ bruin. 

Naar verluidt zijn 20.000 series op deze wijze overdrukt, 
die, zooals gebruikelijk, binnen enkele uren uitverkocht waren. 

De heer Wildschut te Haarlem toont ons de volgende 
waarde-opdrukken op de 4 pesos van 1906: 

one peso op 4 pesos, 
two pesos op 4 pesos. 

Genoemden heer dank voor bericht. 

PORTUGAL. 
Roode Kruis zegels van 1927 — Yvert nrs. 26-31 — voor

zien van kruis en jaartal 1933 in rood: 
40 centavos, blauwviolet. 
48 ., bruinlila. 
64 „ groen. 
75 „ violet. 
4 esc. 50 c , zwart op geel. 

10 escudos, bruin op zalmkleur. 
Firma Voet te Rotterdam dank voor toezending. 

RUMENIE. 
Weldadigheidszegels, uitgegeven ten bate van het onder

steuningsfonds voor het sanatorium voor P.T.T.-personeel: 
4 lei, groen. (L). 
6 „ bruinlila. (S). 

10 „ blauw. (L). 
De zegels worden verkocht met een toeslag van 1 leu per 

stuk; zü zijn gedrukt op papier met het nieuwe watermerk. 
De oplaag bedraagt 200.000 resp. 500.000 en 300.000 stuks. 

Van 20-30 November j.1. vond te Bucarest de aangekon
digde postzegeltentoonstelling plaats, welke door den koning 
werd geopend en bezichtigd. 

Ter gelegenheid hiervan weid een speciaal zegel uitgegeven 
tegen den prijs van 31 lei (6 lei frankeerwaarde, 5 lei toeslag 
ten bate van de tentoonstellmg, de Efiro, en 20 lei entree
prijs): 

6-f-5 lei, donkerolijf. 
Het zegelbeeld stelt den koning voor, blootshoofds. De 

zegels zijn gedrukt in een oplaag van 50.000 velletjes (1 zegel 
pei velletje). 

Op 20 November j.1. verschenen voorts de speciale zegels, 
uitgegeven ter herinnering aan het 75-jarig bestaan der 
Rumeensche postzegels. 

Te melden ziJn: 
25 bani, zwart. 6 lei, bruinlila. 

1 leu, purper. T}i „ lichtblauw. 
2 lei, groen. 10 ., donkerblauw. 
3 „ rood. 16 „ groen. 

Men ziet er o.a. op afgebeeld de bekende eerste ossen-
koppen, het wapen van Wallachije, enz. In het volgend num
mer zullen wij de afbeeldingen geven. 

RUSLAND. 
Hier vierde men twee jubilea tegelijk: de 15-jarige herden

king van de omwenteling en het 10-jarig bestaan der revo
lutionaire organisatie. 

Voor het eerste jubileum verscheen een serie van 5 waarden, 
waarop verschillende episoden uit den tijd der omwenteling. 

Te melden zijn: 
3 k., donkerviolet. Toespraak van Lenin tot het volk. 
5 „ sepia. Revolutie te St. Petersburg. 

10 „ ultramarijn. Waterdam voor krachtstation. 
15 „ donkergroen. Machinale graanoogst. 
35 „ donkerbruin. Aziaten begroeten de vlag. 

De 10 en 15 kopeken zijn gedrukt in liggend, de andere 
waarden in staand formaat. 
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Ter herdenking van het 10-jarig bestaan van het revolutio
nair bewind verscheen een speciaal zegel volgens afbeelding: 

50 k., rood. Proletarier, die de tralies van zijn gevangenis 
verbreekt. 

Alle zegels zijn gedrukt op papier met het watermerk 
Griekscho rand. 

Voorts is te melden in het type koppen van werkman, sol
daat en boer de 15 kopeken donkergroen van 1929-1932, on-
getand. 

Ook dit zegel toont het hiervoren vei melde watermerk. 
SAMOA. 
Opdruk landsnaam in blauw op fiscaal-postaalzegels van 

Nieuw-Zeeland van 1931-1932: 
2 shillings 6 p., bruin. 
5 shillings, geelgroen. 

10 „ karmijn. 
1 pond, rose. 

SPANJE. 
Frankeerzegel, type Castelar: 

60 centimes, geelgroen. 
Geen controlecijfer op de achterzijde. 

TIMOR. 
Waarde-opdruk op frankeerzegel der uitgifte 1923, Ceres-

type: 
6 avos op 72 avos, roselila. 
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VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Frankeerze^el ter herinnering aan het 

feit, dat William Penn, stichter der ko
lonie Pennsylvanie, 250 jaar geleden in de 
Vereenigde Staten van NoordAmerika 
landde: 

3 cents, violet. 
In hetzelfde formaat verscheen een 

soortgelijk frankeerzegel met het portret 
van Daniel Webster: 
• 3 cents, violet. 

Als staatssecretaris sloot Webster het 
verdrag van Washington met Groot
Britannië in 1842. 

ZWEDEN. 
Van de in het vorig nummer 

vermelde Gustaaf Adolf zegels ge
ven wij hierbij de afbeelding. 

Gememoreerd zij, dat de serie 
bestaat uit de waarden: 

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

Voor verdere bijzonderheden zij 
verwezen naar het medegedeelde 
op blz. 205 van het Nov.nummer. 

ZWITSERLAND. 
Pro juventute zegels in de waarden: 

5 + 5 c., groen en rood. Vaandel
zwaaien. 

10+ 5 „ oranjegeel. Steenstooten 
20+ 5 „ rood. Worstelen. 
30 + 10 „ blauw. Eugene Huber. 

Prof. Huber, bekend rechtsgeleerde 
(18491923), is de samensteller van het 
burgerlijk wetboek. 

De zegels verschenen alle in hetzelfde 
formaat op 1 dezer; de verkoop vindt 
plaats gedurende de geheele maand De
cember. De geldigheid voor frankeering 
eindigt 31 Mei a.s. 

Firma Zumstein & Co. te Bern dank voor toezending en 
bericht. v. B. 
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BELGIË. 
De heer Van Caspel zendt ons een afbeelding van het model 

van het monument, dat opgericht zal worden te Braine
1' Alleud ter eere van wijlen kardinaal Mercier. Het stelt een 
schooljongen voor, die opblikt naar den kerkvorst. De kosten 
van dit monument worden geraamd op 600.000 francs, die 
grootendeels anderzijds gedekt zijn. En dan te bedenken, dat 
de Belgische post, waren haar plannen verwezenlijkt hiervoor 
drie millioen francs uit de zakken der verzamelaars had 
geklopt! 

Op blz. 205 van het vorige nummer noemden wij den schilder 
Thiriard; diens juiste naam is Thiriar. 

De pakketpostzegel van 6 francs bruinviolet, Yvert nr. 173, 
is buiten koers gesteld en aan het philatelistenloket te Brussel 
niet meer verkrijgbaar. 

CHILI. 
Naar het jongste Bulletin Mensuel op gezag van een corres

pondent meldt, «werkt de Chileensche vliegpost met een zeer 
groot tekort, zoodat er sprake van is haar op te heffen. In 
dit geval komt er een einde aan het bestaan der luchtpost
zegels. 

DUITSCHLAND. 
Volgens de „Deutsche VerkehrsZeitung" van 15 October jl. 

werden van de weldadigheidszegels van 19311932 verkocht 
11.917.000 stuks. Een bedrag ad 610.000 mark kwam voor ver
deeling onder de hulpbehoevenden beschikbaar. 

ESTLAND. 
Wij ontleenen aan het Bulletin Mensuel van November j.l. 

de volgende getallen betreffende de Roode Kruis zegels van 
1931: 

2 s. + 3 s. 
5 s. + 3 s. 

10 s. + 3 s. 
20 s. + 3 s. 

Verkocht: 
38.335 
30.332 
24.370 
16.222 

Vernietigd 
152.665 
161.668 
165.630 
173.778 

Het resultaat is derhave verre van schitterend. 
FINLAND. 
In den loop dezer maand verschijnt een serie Roode Kruis 

zegels in de waarden Wn, 2 en 214 marka, waarvan de extra
toeslag bedraagt 10, resp. 20 en 25 penni. Zij zal ons de por
pretten brengen van drie bisschoppen uit de 15e, 16e en 17e 
eeuw. 

FRANKRIJK. 
De heer Van Caspel meldt ons, dat onlangs de 20 centimes 

semeuse en 30 centimes Pasteur verschenen zijn met den be
kenden préoblitété opdruk. 

Voorts, dat de 50 centimes rood in de nieuwe teekening 
eveneens o n g e t a n d voorkomt, afkomstig uit postzegel
boekjes. 

RUMENIE. 
Een lezer vraagt inlichtingen omtrent een tweetal zegels, 

onlangs verschenen, met den tekst „Pentru Cultura". De 2 lei 
toont een meisje, bladerend in een album, de 3 lei een zuil. 

Daar te lande heeft de staat sedert kort een prentbrief
kaartenmonopolie, waarom elke kaart voorzien moet zijn van 
een fiscaalsempel van 2 lei. In afwachting van de algeheele 
doorvoering van dezen maatregel moet elke prentkaart voor
zien zijn (naast de gewone frankeering) van een fiscaalzegel 
ad 2 lei. Ontbreekt deze, dan heft de post 3 lei Strafporto. 
De bovenbedoelde zegels zijn hiervoor bestemd. 

De maatregel geldt alleen voor het binnenlandsch verkeer. 
SAARGEBIED. 
De gebruikelijke weldadigheidszegels zullen einde dezer 

maand verschijnen in de waarden 40 + 15 c , 60 + 20 c , 1 fr. + 
50 c, ly, fr. + 75 c , 2 + 1 fr., 3 + 2 fr. en 5+5 fr. 

SIAM. 
Het Bulletin Mensuel deelt de volgende bijzonderheid mede. 
Ter gelegenheid van het 15jarig regeeringsjubileum van 

koning Vajiravudh (in 1927) zou een tentoonstelling te Bang
kok worden gehouden. Zonder speciale zegels is een dergelijk 
feest niet compleet en dus werden de luchtpostzegels in de 
waarden 3, 5, 10, 15, 25, 50 satangs en 1 baht voorzien van 
den opdruk „Tentoonstelling der Siameesche regeering 2468" 
(jaartal volgens den Siameeschen kalender, welke begint met 
de geboorte van Bouddha). Twee maanden vóór den her
inneringsdatum stierf de koning, waardoor alle feestelijk
heden werden afgelast en eveneens de uitgifte dezer zegels 
achterwege bleef. 

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 2 ^ e é 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 eenderde van den cataloguspr^i. 
Referentien verzocht. — «1. B I R D , 6 W e s t H i l l R o a d , LrOndon, S . W. 1 8 . 
Daar de prijzen in Engelsch geld zijn, wordt daardoor een verdere belangrijke korting verkregen. ■ (162) II 
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Nederland er 
Overzeesche 

y Gewesten 
De kinderzegels 1932. 
Eerst laat is dit jaar iets over de kinderzegels bekend ge

worden. In het vorig nummer kon nog juist een kort berichtje 
worden opgenomen; bij het verschijnen van dit blad zijn de 
zegels al eenige dagen verkrijgbaar. 

Aan een persbericht en Dienstorder H. Sllbis van 23 No
vember ontleenen wij het volgende. 

Evenals vorige jaren zullen gedurende het tijdvak van 10 
December 1932 tot en met 9 Januari 1933 weldadigheidszegels 
worden verkrijgbaar gesteld, waarvan de opbrengst boven de 
frankeerwaarde ten bate komt van het misdeelde kind, met 
uitzondering van de zuigelingenbescherming. Zij worden weer 
uitgegeven in 4 soorten, met een frankeerwaarde van resp. 
1}4, 5, 6 en 1234 cent, terwijl de verkoopsprijs bedraagt resp. 
3, 8, 10 en 16 cent. 

De zegels worden ook met rolperforatie aangemaakt en z ĵn 
dus van het gewone, kleine formaat. 

De zegels zijn in rotogravure vervaardigd en in sprekende 
kleuren uitgevoerd naar ontwerpen van den heer H. Levigne 
te Amsterdam. De voorstelling is voor elk der 4 waarden ver
schillend en bestaat uit een jongens- of meisjeskopje met een 
lente-, zomer-, herfst- en winterbloem. Bij de keuze der bloem 
is er, in verband met de gebondenheid aan een bepaalde hoofd
kleur voor sommige zegels, rekening mede gehouden, dat de 
bloemen in een niet al te zeer van de werkelijkheid afwijkende 
kleur konden worden weergegeven. De uitwerking van het 
motief op de zegels is vlak gehouden, en de compositie van 
het geheel is voor alle waarden op eenzelfde wijze door
gevoerd. 

Voorstelling en kleuren zijn: 
1J4 cent: jongen met brem; bruin en geel. 
5 cent: meisje met korenbloem; blauw en rood. 
6 cent: jongen met zonnebloem; groen en goudgeel. 

1234 cent; meisje met kerstroos; ultramarijnblauw en goud
geel. 

De zegels dragen langs de bovenzijde het woord „Neder
land" en langs de onderzijde de woorden „Voor het kind". 
Deze woorden hebben telkens de eerstgenoemde kleur. 

Hierbij de afbeeldingen van de nieuwe zegels. 
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De zegels hebben kamperforatie 12>^. Bij de vellen steekt 
één perforatiegaatje in boven- en onderrand uit; linker- of 
rechterzij rand zijn doorgeperforeerd. 

De grootte van de vellen is 100 stuks, op de randen bevindt 
zich een dubbele lijn in de eerstgenoemde kleur. Het papier 
heeft het watermerk cirkeltjes (horizontaal). 

Men mag de zegels mooi of leelijk vinden; wij hopen dat 
ze druk gekocht zullen worden. Het vorig jaar ontvingen wij 
tot tweemaal toe een „sneeuwbar'-brief, d.w.z. een brief, met 
een kinderzegel gefrankeerd, waarin ons werd verzocht om 
binnen 2 of 3 dagen drie van dergelijke brieven aan kennissen 
te zenden. Wij vermelden dit hier in de hoop, dat deze nuttige 
daad door verscheidene lezers nagevolgd zal worden; hoe 
vroeger men er mee begint, des te grooter wordt het aantal 
brieven dat in totaal verzonden is. Bij 't begin van de sneeuw
bal worden 3 kinderzegels gebruikt, in de tweede „ronde" 9, 
in de zevende ronde, als ieder.zich aan het verzoek houdt, 
reeds 2187. 

Wat ons in 1933 wacht. 
Op bladzijde I van het vorig nummer is een briefwisseling 

gepubliceerd tusschen den Bond en den minister van water
staat; het daarin vermelde is belangrijk genoeg om het ook 
in deze rubriek op te nemen. 

In antwoord op een verzoek van den Bond om jaarlijks niet 
meer dan één bijzondere uitgifte te doen verschijnen ant
woordt de minister dat hij hiermee instemt, maar dat er voor 
1933 behalve de kinderzegels al t w e e andere uitgiften op 
het programma staan! Eén daarvan zal zijn ten behoeve van 
het reddingswezen; het doel der andere wordt niet vermeld. 

Willem van Oranje herdenkingszegels. 
Nader vernemen wjj dat gedurende het tijdvak van 1 April 

t.m. 31 December 1933 naast de gewone frankeerzegels van 
rijkswege herdenkingspostzegels zullen worden uitgegeven ter 
gelegenheid van het vierde eeuwfeest der geboorte van prins 
Willem van Oranje. Deze zegels zullen worden uitgegeven in 
de frankeerwaarden IK, 5, 6 en 12K cent en zullen zonder 
bijslag worden verkocht. 

De zegels zullen toepasselijke voorstellingen dragen, n.1. het 
wapen (voor het zegel van 1% cent) en de reproductie van de 
beste portretten van den prins, n.1. het portret van de gravure 
van Goltzius (voor het zegel van 5 cent), dat van het schilderij 
van Key, hangende in het Mauritshuis (voor het zegel van 
6 cent), en het portret te Kassei, toegeschreven aan Moro 
(voor het zegel van 1234 cent). 

De oplaag der ANW-zegels. 
In dank ontvingen wy van het persbureau der P.T.T. een 

opgaaf van de aantallen verkochte ANW-zegels. De oplaag-
cijfers zijn: 

234+134 cent 223.041, 
6 + 4 cent 233.186, 
73^+33^ cent 185.876, 

123^4-23^ cent 186.986. 
Einde koerstfld der Goudsche-Glazen-zegels. 
In herinnering wordt gebracht, dat de geldigheidsduur van 

de Goudsche-Glazen-zegels voor frankeeringsdoeleinden ein
digt op 31 December a.s. 

Nieuwe oplaagletters. 
1234 cent P; 15 cent F ; 20 cent K; 30 cent M; 60 cent G. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent N: 390 L, tanding Gl. 

6 cent J 
6 cent K 

10 cent F 
123^ cent F 
20 cent G 
20 cent J 
20 cent K 
30 centM. 
50 cent I 
60 cent C 

390 R, 
. R 361, 

L 392, 
L 384, 
L 394, 

276, 
349, 
385, 
396, 
330, 
389, 

Nieuwe drukkersteekeiis 

,, 

» 

,, 

Gl. 
2 z. r 0 1 p e r f. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
4z. r o l p e r f . 
2z . r o l p e r f . 
Gr. 
Gl. 
2z. r o l p e r f . 
Gl. 

en tandingen. 
1% cent F : 77, tanding 2z 
234 cent 0 : 146, Gl. 

r o l p e r f . 

Wat er in 1932 verschenen is. 
Het vorig jaar (1931) werden in Nederland en overzeesche 

gewesten uitgegeven 55 nieuwe zegels (17 gewone frankeer-
en portzegels, 11 luchtpostzegels en 27 gelegenheids- en wel
dadigheidszegels; nieuwe tandingen werden niet medegeteld). 
De oogst van dit jaar is aanmerkelijk kleiner; tenzij ons na 
het verschijnen van dit nummer nog verrassingen wachten, 
komen wij slechts tot een totaal van 17 nieuwe zegels. 

Nederland: 
ANW-zegels 234, 6, 73i, 123^ cent (23 Mei). 
Kinderzegels 1%, 5, 6, 1234 cent (10 December). 
Ned.-Indië: 
Gewone serie: 20 cent oranje (1 Mei). 
Luchtpost: 30 cent (groen) op 40 cent (begin Juni); 50 cent 

op ƒ1,50 (omstreeks 21 Juli). 
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Nieuwe tanding: 50 cent en ƒ2,50 getand 12'A-
Leger des Heils-zegels: 2, 5, 12K en 15 cent (1 December). 
Nieuwe serie: 1234 cent (zou nog in December verschijnen). 
Suriname: 
Nieuwe tanding: 50 cent en ƒ 1 , — getand 12>^. 
Curagao: 
Opdrukzegel: 114 op 2'A cent (28 October). 
Nieuwe tanding: 6, 10, 12K en 15 cent getand 12J4 (de 

laatste 3 reeds in 1931). 
Samen dus slechts 3 nieuwe frankeerzegels, 2 luchtpost

zegels en 12 weldadigheidszegels. 
Niet verscheen het vredeszegel, dat wij in den loop van dit 

jaar hadden verwacht. Verder is het opmerkelijk, dat geen 
enkele nieuwe waarde met tweezijdige rolperforatie versche
nen is; de behoefte aan die zegels is door het regelmatig toe
nemend gebruik van frankeermachines sterk verminderd. 

Veilingprijzen. 
Op de najaarsveiling van de Haagsche Postzegelhandel 

werden voor verschillende zegels opmerkelijk hooge prijzen 
besteed. Een ongebruikte 85 cent jubileum 1923 getand 11:11 
werd voor ƒ 40,— verkocht, een kopstaande 5 op 1 cent port 
voor ƒ 97,—. Een zoogenaamd ongetande 10 cent jubileum 1923 
bracht ƒ 36,— op. Op de afbeelding in den veilingcatalogus 
vertoont dit zegel een breede rand (onder) en drie zeer korte 
randen; het lijkt ons uiterst twijfelachtig dat dit zegel werke
lijk ongetand uitgegeven zou zijn! 

Afwijkingen. 
De heer Van der Willigen zond ons een 

exemplaar van de 1 cent 1876 getand 
12K:12K, dat in de tanding iets bijzon
ders vertoont. Zooals men weet is een 
voornaam kenmerk bij kamtanding, dat de 
tandmg in de hoeken geheel regelmatig is, 
en dat is bij het hiernaast afgebeelde zegel 
niet het geval (zie vooral de bovenzijde). 

Dat we hier met lijntanding te doen 
zouden hebben is niet zeer waarschijnlijk; 
van een lijntanding 12!^ is in dien tijd 
(het zegel is gebruikt in 1891) niets be
kend. Mogelijk is de oplossing dat de kam 

tijdens het perforeeren horizontaal wat is verschoven; hier
van zijn bij deze emissie enkele voorbeelden bekend. 

Van den heer Gordon zagen wij een gebruikt exemplaar 
van de koerseerende 30 cent (zonder watermerk) op zeer dun 
papier. De dikte was gelijkmatig, dus het is niet waarschijn
lijk dat het dunne papier door afschaven ontstaan is. 

De opmerkzame post. 
Een Duitsch abonné van de Telegraaf schrijft aan dit blad: 
Iemand uit Haltern had aan een Nederlandsch familielid 

een brief gezonden met den naam van den geadresseerde en 
verder Witte de Withstraat, maar verzuimde de woonplaats te 
vermelden. Wel stond de naam van den afzender op de achter
zijde. De post heeft den brief niet teruggezonden, maar zelf 
ontdekt, dat de geadresseerde te Rotterdam woont. De 
Duitsche inzender meent dat deze activiteit van de Neder-
landsche posterijen zeker in het buitenland waardeering 
verdient. 

NED.-INDIE." 
De Leger des Heils-zegels verschenen. 
Op 1 December zijn zoowel in Indië als in Nederland de 

Leger des Heils-zegels verschenen. Hierbij nog eens de af
beeldingen. De kleuren zijn, zooals reeds in het Julinummer 
vermeld werd, de volgende: 

2 -)-l cent: donkerviolet, 
5 +2i/i cent: dof groen, 

1234+234 cent: rood, 
15 + 5 cent: lichtblauw. 

Het middenstuk is van alle vier waarden »ichtbruin (sepia). 
De zegels zijn gedrukt op dik, wit papier; zij hebben lijn

tanding 123^:1234. De druk is rotogravure. 
Op verschillende zegels zijn deelen van het wapen met 

onderschrift „Leger des Heils" in linker- en rechteronderhoek 
slecht afgedrukt. 
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De o f f i c i e e l e getallen van de oplaag van deze zegels 

zijn de volgende; wij danken ze aan den heer Borel. 
2 cent 637.300, 1234 cent 885.300, 
5 cent 331.900, 15 cent 432.200. 

Deze aantallen zijn heel wat grooter dan vroeger, maar het 
Leger des Heils heeft zooveel propaganda gemaakt, dat men 
op een grooten verkoop denkt tp kunnen rekenen. Vooral de 
serie van het vorig jaar was eenigszins een mislukking, van
daar ook dat voortaan alleen vereenigingen in aanmerking 
zullen komen, die over een goede organisatie beschikken. 

Nieuwe teekening voor de lagere waarden. 
Dank zij de medewerking van dr. 

Boral kunnen wij als laatste nieuws 
berichten, dat ook de lagere waar
den van de Indische frankeerzegels 
in een nieuwe teekening zullen ver
schijnen; de afbeelding gaat reeds 
hierbij. De teekening is, evenals die 
van de zegels met het portret van 
de koningin, van ir. Kreisler (zijn 
naam staat in den rechteronderhoek 
buiten het zegelbeeld). De afbeel
ding vertoont twee karbouwen voor 
een ploeg, op den voorgrond een 
Javaan bezig op de sawahs. 

Deze teekening zal dus gebruikt worden voor de lagere 
waarden van 1 tot en met 10 cent. De nieuwe zegels zullen in 
den loop van 1933 uitkomen, en wel evenals de hoogere waar
den bij verschijnen aan de verzamelaarsloketten verkrijgbaar 
worden gesteld, terwijl zij eerst aan de gewone loketten komen 
als de voorraden in de oude teekening opgebruikt zijn. 

De kleuren zijn nog niet zeker vastgesteld, wij zullen dus 
nog maar geen voorloopig lijstje geven. Ook in de kleuren 
voor de serie met het portret van de koningin zullen ver
moedelijk nog eenige veranderingen worden aangebracht. 

CURACAO. 
Een opdrukzegel van 134 op 234 cent. 

In Curagao verscheen een opdruk „134" 
op het koerseerende groene frankeer-
zegel van 2'A cent. De opdruk is in boek
druk en is in Curagao zelf uitgevoerd; 
het zegel zal vermoedelijk niet aan de 
Nederlandsche verzamelaarsloketten ver
krijgbaar worden gesteld. De kleur van 
den opdruk is rood; de groote 1 is 53^ 
mm. hoog. 

De vellen van de 214 cent zijn van op
laag A; drukkersteeken rozet in linker-
onderhoek. 

Over de grootte der oplaag is ons bij het verschijnen van dit 
nummer nog niets bekend. Kort na de uitgifte zou de nieuwe 
voorraad zegels van 13^ cent uit Nederland zijn gearriveerd, 
en de opdruk weer zijn ingetrokken. 

wmiwwwwwwm 
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Wij ontleenen aan „De Philatelist" dat het opdrukzegel 
van 28 October af verkrijgbaar werd gesteld, en dat de opdruk 
werd aangebracht op halve vellen, van 50 stuks. 

Van den heer Preiss, die juist te Curagao vertoefde, verna
men wij dat aan het loket slechts velletjes van 25 stuks aan
wezig waren, en dat gropte hoeveelheden tegelijk niet werden 
afgegeven. 

Op het departement van koloniën wist men officieel nog 
niets van den opdruk af. 

NEDERLAND. 
Als nieuw ontdekte privaat-poststukken zijn te melden: 
E n v e l o p p e . Nr. 6 (zie jubileum-boek blz. 133), van bin

nen lichtblauw-groenblauw netwerk. 
Type II: zijkleppen geheel bedrukt. 
1 2 ^ cent, blauw. (Ascher nr. 19 II) . 
(1). N.V. v/h P. van den Brul, / Nieuwendijk 184, / Am

sterdam. 
(Deze soort nr. 6 was tot nu toe onbekend). 

B r i e f k a a r t . Nr. 2 I (zie jubileum-boek blz. 134). 
(6). Heerengracht 214, / Amsterdam. 

Als nieuwe spoorwegbriefkaart is te melden: 
Briefkaart 3 cent met 2 afz.-lijnen. Model CC. 238f. Oplaag 

enz. E.H. 30.000. 9.32. Afzender: „Station Rotterdam Maas 
V.G.". 

Dienstorder H. 741 van 26 October 1932 meldt omtrent: 
„Kennisgevingen van aankomst van vrachtgoed": 

1. De door de Nederlandsche Spoorwegen gebruikte kennis
gevingen van aankomst van vrachtgoed, voor zoover daarvoor 
van rij ksbriefkaarten gebruik wordt gemaakt, zullen ter meer
dere onderscheiding voortaan op de adreszijde mede worden 
voorzien van een breede horizontale roode streep boven de 
ruimte, bestemd voor de invulling van het adres. 

2. Zoolang de voorraad der kennisgevingen als evenbedoeld, 
waarbij de roode streep niet is aangebracht, strekt, zullen deze 
kennisgevingen mede in gebruik blijven. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
„Die Ganzsache" meldt het verschijnen van een vierde serie 

prentbriefkaarten van 50 e. bruin, die in vorm, stempel en 
rand overeenkomt met de vorige bruine series van 40 c. De 
kaarten worden telkens 25 tegelijk in een omslag verkocht, 
maar slechts 20 zijn er verschillend en stellen voor Antwerpen 
wolkenkrabber; idem, Groote markt; idem, Koninklijke Vlaam-
sche opera; idem. Zicht in de dokken (2 maal); Brugge, Ro-
zenhoedkaai; Brussel, La foire internationale d' Avril (3 
maal); De Panne aan zee; De Zoute aan zee, strandgezicht 
(2 maal); idem, een ander gezicht; Dinant; Gent, 's-Graven-
steen; Grotten van Han (2 maal); Grotten van Rochefort; 
Heyst aan zee; idem, andere afbeelding; Hoei; Knocke aan 
zee; Mechelen; Midelkerke aan zee, Kurzaal; Bergen. 

Ditmaal dragen de meervoudig geleverde kaarten geen af
zonderlijk nummer. 

CANADA. 
Over Berlijn verneem ik het bekend worden van nieuwe uit

giften, te weten een kruisband van 1 c. oranje op zeemkleurig 
papier, formaat c. Canada staat in den stempel in den ronden 
bovenboog. Verder een briefkaart van 1 c. oranje (eerste kop 
van koning George), bestemd voor reclamedoeleinden, doch 
zonder horizontale streep. Deze kaart is te boeken als nr. 38 I. 
Eveneens voor reclame een kaart van 2 c. groen, stempeltype 
II, zonder tekst, onder te brengen onder nr. 54b C; dan nog 
een kaart van 1 c. oranje + % c. blauwviolet, Canada in den 
boog, stempeltype I, Engelsche tekst, en ten slotte een kaart 

van 1 c. groen zonder tekst, voor reclamedoeleinden. Ook hier 
Canada in den boog. 

Behalve deze worden nog prentbriefkaarten gemeld van 2 c. 
bruingrijs op zeemkleurig karton met Engelschen tekst in de 
kleur van den stempel. Aan de achterzijde zijn genummerde 
afbeeldingen aangebracht. Er zouden er 12 bestaan. Voorloo-
pig zijn nog slechts de nummers 301 t.m. 309 en 311 bekend, 
maar die hebben alle betrekking op Ontario, zoodat de redac
tie van „Die Ganzsache" de vrees uit, dat er, als ook alle an
dere deelen van Canada het voorbeeld van Ontario volgen, 
312 verschillende kaarten zullen te boeken zijn. 

CHINA. 
Van dit land is te melden een nieuwe briefkaart van 1 c. 

oranje met uitsluitend Chineeschen tekst. 

DUITSCHLAND. 
De briefkaart voor binnenlandsch verkeer van 5 pf. groen 

verkreeg den nieuwen, reeds van de postzegels bekenden kop 
van Hindenburg in den stempel. 

Ter eere van den 85en verjaardag van den rijkspresident 
verkreeg de jaarlijksche „Wohlfahrtskarte", die ditmaal het 
Tannenberg-monument in den stempel vertoont, aan de linker
voorzijde een groot portret van Hindenburg. De tekst is zwart, 
de stempel donker grijs, de verkoopprijs met den 4 pf. toe
slag 10 pf. 

Aschaffenburg heeft zich verdienstelijk gemaakt door de 
uitgifte van verschillende privaitkaarten. Naar aanleiding 
van het 25-jarig bestaan van de vereeniging voor Brief-
markenkunde en van het 20-jarig bestaan van een esperanto-
club werden twee kaarten van 6 pf. (Ebert) voorzien van een 
afbeelding van het slot op de linkervoorzijde. Daaronder staat 
op de eene kaart een afdruk van het eerste postzegel van 
Beieren; onder de andere de esperanto-ster. 

De vereeniging Bavaria, die haar 30-jarig feest op 8 Oc
tober vierde, wilde niet achterblijven en gaf ook een derge
lijke kaart uit. Bovendien is nog te melden een kaart zonder 
afbeelding, welke alleen als afzender vermeldt Adolf Leidner, 
Aschaffenburg Danzigerstrasse 2. Vermoedelijk de „Seebeck" 
van deze kaarten. 

EGYPTE. 
Bern verdeelde een nieuwe briefkaart, nog klein formaat, 

van 3 milis, groen met de tot nu toe gebruikelijke Pransche en 
Arabische teksten. In den stempel thans voor het eerst de 
buste van koning Fuad. 

Tevens verscheen een kruisband van 2m. zwart, eveneens 
met den kop van den koning. 

FINLAND. 
De dubbele kaart, behoorende bij de enkele welke ik de 

vorige maand meldde, is thans ook uitgegeven. 

GROOT-BRIT ANNIE. 
De Tea planters & importers comp, zorgde voor een nieuwe 

privaat-enveloppe met twee ovale stempels, een van 1 p. rood 
en de andere van y, p. groen. 

ITALIË. 
Door de zorgen van .Bern werd een postblad van 50 c. ver

deeld met den gewonen stempel in donkerlila. Het wapen links 
meet 12 bij 17 mm. 

JHIND. 
De R-briefomslag van Engelsch-Indië, formaat 189:112, van 

2-|-l anna blauw, verkreeg een opdruk van het nieuwe lands-
wapen en natuurlijk ook van den landsnaam. 

OOSTENRIJK. 
De 11e philatelist-dag werd 1 en 2 October te St. Polten 

gehouden en ter gelegenheid daarvan uitgegeven drie privaat-
kaarten van 3 gr. rood, 5 gr. oranje, beiden met cijferteeke-
ning in den stempel, en van 12 heller blauwgroen (Traunsee 
in den stempel); elk dezer op zeemkleurig en op wit karton. 
Aan de achterzijde staan in den vorm van postzegels drie 
gezichten op St. Polten afgebeeld en een ganzenveerepen, 
waarmede zoo juist het onderschrift voltooid is. 
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RUMENIE. 
De briefomslag van 6 lei rood mat tot nu toe 155 bij 128. 

Ze is thans in andere afmetingen, nl. 161:113 mm., verschenen. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Naar Berlijn vermeldt verscheen een briefomslag van 3 c. 

violet op wit papier met kop van Washington en watermerk 
U. S. 1929. Voorloopig nog alleen formaat 160:90. 

NEDERLAND. 
Het „Bureau" verschafte nog de volgende stempels van 

Universal-machines. 
Maastricht. Linksche tekst: ADRESSEER / volledig met 

vulpen, rangschikking datum, uur, jaar. 
Rotterdam. Rechtsche tekst: GEBRUIK / BIJ VOORKEUR 

/ NEDERLANDSCH / FABRIKAAT en leeuw, jaar, datum, 
uur. 

Tilburg. Rechtsche tekst: postzegels / rechts - boven / in 
den hoek! / VLUGGER VERZENDING, rangschikking jaar, 
dag, uur. 

De heer E. J. Lunenberg meldt de speciale rolstempel van 
de Lever's Zeep Mij. in violet van 16.11.32. 

Toezending van nieuwjaarsstempels door het „Bureau". 
De modellen van de nieuwjaarsstempels zijn de laatste jaren 

niet veranderd en het valt niet te verwachten dat met de 
komende jaarswisseling nieuwe modellen zullen worden ge
bruikt. Om nu onnoodige kosten voor de deelnemers te ver
mijden en het Bureau veel schrijfwerk en administratie te be
sparen, zullen thans afdrukken alleen worden gezonden aan 
degenen, die daarom vóór of uiterliik op 24 dezer speciaal 
verzoeken. Desbetreffende verzoeken dienen vergezeld te zijn 
van 8 ä 10 geadresseerde envelopjes van visicekaartformaat, 
in den rechterbovenhoek gefrankeerd met 13^ of 2 cent. 

NED.-INDIE. 
Soerabaja. Dr. Weigand verplichtte ons door toezending 

van de uit vorige jaren reeds bekende stempel SOERABAJA -
JAARMARKT, biffagestempel met oude tijdsaangifte, 27.9.32 
8-9 V. 

De heer E. J. Enschedé vertoonde een luchtpostbrief, ver
zonden uit Madioen met dagteekeningstempel 1, waarin als 
datum 33.6.32 6-7 V. Bij 3 van de 4 afdrukken is de datum 
met roode inkt verbeterd in 23. 

frarheer * macliirê  
NEDERLAND. 

Francotyp. 
Machine 152 IV. 
In de maand November werd deze machine tijdelijk gebruikt 

bij de firma J. F. Scholten & Zonen te Enschedé, wegens een 
defect aan de aldaar in gebruik zijnde machine 145. Stempels 
als bij 152 III, doch zonder eenig afzenderscliché. 

Machine 193 XV. 
Ook Ruys' Handelsvereeniging te Amsterdam stempelde ge

durende November eenigen tijd met hetzelfde reclamecliché 
als in machine 160 type IV, n.1. R.H.V. / CARBON PAPIER / 
Geeft den doorslag. 

Machine 246 II. 
Het afzendersstempel in deze machine onderging tusschen 

Februari en November een kleine wijziging; voorheen luidde 
de tekst in het dubbele ovaal: N.V. TEXTIELFABRIEKEN / 
V/H GEBRS. V. WYK & Co. en thans: TEXTIELFABRIE
KEN / GEBRS. V. WYK & Co. N.V. 

Machine 285. 
Model 03, sedert 3 Mei j.1. in gebruik bü de N.V. Biscuit-

fabriek „Het Anker" v/h J. Branbergen, te Musselkanaal. 
Tusschen de stempels een blik biscuits, waaruit door het op 

een kier openstaande deksel 8 berenkopjes kijken. Links van 
den datumstempel BRUINTJE / (afb. loopend beertje) / 
BEER / Biscuits. 

Machine 325. 
Model C3, sedert Mei 1932 in gebruik bij de N.V. Amster-

damsche Textiel Producten Onderneming v/h B. I. de Vries 
& Co., Amsterdam. Tusschen de stempels B. I. / (in schrijf
letters:) het / volledige / kleinvak (in een ovaal). 

Machine 336 I-II. 
Deze machine, gebruikt door Noury & Van der Lande's 

Chemische Industrie te Deventer blijkt aanvankelijk in de ster 
tusschen datum- en waardestempel nog de letters NL te heb
ben gestempeld, hetwelk dus type I is. Daarna vervielen deze 
letters en werd de ster dus blanco (type I I ) . 

Machine 339 I-IL 
Deze, in het vorig nummer gemelde, machine wordt ge

bruikt door de firma Ed. Timm & Co., Enschedé. 

Machine 354. 
Model C3B zonder ster, sedert 23 Augustus 1932 in gebruik 

bij „ASSO", Arnhemsche School voor Schriftelijk Onderwijs, 
te Arnhem. Tusschen de stempels in rechthoek: A.S.S.0. / 
POSTREKENING / 155838 en links van den datumstempel in 
een vierkant: NIEUWE / CURSUSSEN / ETALEUR, / 
KRAAMVERZORGSTER, / PRIVE-SECRETARESSE. 

Machine 357 III. 
Deze machine, in gebruik biJ de firma Wyers te Dordrecht, 

werd ook bekend zonder reclame links van den datumstempel. 

Machine 369 II-III. 
In het vorig nummer reeds gemeld, blijken van deze machine 

nog twee typen te bestaan en wel met links van den datum
stempel resp. een rolletje en doosje SANOPLAST-hecht-
pleister (II) en een afbeelding van een aan een lijmpot vast
gekleefde kat met: Zóó kleeft / GIMBORN's / Titanol / 
KLEEFPASTA (III). 

4 3 4 5 MEDERlANDl 

CENT; 
369 

Hasler. 
Machine H. 560 II. 
Hiervan blijkt tot dusver het tweede type nog niet te zijn 

gemeld, hoewel in dit type uitsluitend echt-geloopen afdrukken 
bekend zijn, n.1. zonder tekst links van den datumstempel. De 
firma Lippmann & Moens heeft dus blijkbaar maar zéér kort 
mét dat reclame-cliché gestempeld. 

Machine H. 582. 
Sedert 30 October in gebruik bij de Comm. Venn. Stoom-

koffiebranderij en Theehandel „Insulinde", Groningen, even
wel uitsluitend voor postpakketten. Om het geheele stempel 
op de kaarten af te drukken heeft men de afdruk versmald 
door den datumstempel o n d e r het afdruknummer te plaat
sen met links daarvan als reclamecliché nog een afbeelding 
van een vulkaantop en twee palmboomen, waaronder „IN
SULINDE" / KOFFIE EN THEE / GRONINGEN. 
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Machine H. 583. 
Sedert 24 November in gebruik bij de firma Heldring & 

Pierson, bankiers te 's-Gravenhage. Tusschen de stempels 
geen afdruknummer, doch een dubbele cirkel waarin het wa
pen van 's-Gravenhage (ooievaar met een formidabele worm 
in zijn bek!) en omschrift HELDRING & / PIERSON. 

Komusina. 
Machine K. 170 IIL 
Ook van de Komusina-machines blijken nog meer typen te 

hebben bestaan dan reeds bekend waren. Zoo heeft machine 
170, in gebruik bij de firma E. J. Goudsmit te Rotterdam, in 
September 1931 nog gestempeld met een reclamecliché links 
van den datumstempel, hetwelk veel overeenkomst vertoont 
met type II, doch in plaats van de woorden SMITH / ELEC
TRIC een afbeelding van een tandrad te zien geeft, waaronder 
HALLER / Uurwerken. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Met dank aan den heer P. G. Melsert te Batavia-Centrum 
is betreffende de Indische machines nog het volgende nieuws 
te melden: 

Machine 30 II. 
In gebruik bij het Algemeen Kantoor voor Indische Zaken 

te Batavia; kreeg op 6 September j.1. een nieuwe reclame
stempel: Philips Argenta, de zon bij nacht. 

Machine 39 II. 
Werd op 23 October j.1. overgeplaatst naar Batavia-Cen

trum en wijzigde dus haar datumstempel. Gebruikt door de 
Anglo-Swiss Condensed Milk Cy. 

Machine 201 UI. 
Thans in gebruik bij de Centrale Kas voor het Volkscrediet-

wezen te Batavia-Centrum, vermoedelijk sedert October 1932 
(voorheen gebruikte men daar machine 3 en tijdelijk 205). 
Tusschen de stempels CENTRALE (boogvormig) / KAS. 

ONGETANDE ZEGELS NED.-INDIE 
EMISSIE 1870-1888. 

Op blz. 215 van het vorige nummer plaatsten wij een be
langwekkende bevinding van den heer D. C. Pareira te Am
sterdam. 

Tot ons leedwezen heeft de cliché-vervaardiger de afbeel
dingen onjuist weergegeven, waardoor de indruk gewekt kan 
worden met uitknipsels te doen te hebben. De toelichtende 
tekst van den schrijver vermeldt evenwel duidelijk, dat de 
mogelijkheid bestaat inderdaad met o n g e t a n d e zegels te 
doen te hebben. Aan de belangrijkheid der door hem gestelde 
vragen doet de onvolledige afbeelding niets af. 

VERSLAG DER COMMISSIE TOT BESTRIJDING 
DER „ROOFUITGIFTEN". 

Op den Bondsdag in Brunswijk werd tengevolge van het 
Noord-Duitsche voorstel tot bestrijding der roofuitgiften een 
commissie benoemd, bestaande uit de drie ondergeteekenden, 
die voor elk afzonderlijk geval zou beslissen, wat als roof-
uitgifte ter uitbuiting van de verzamelaars zou zijn te be
schouwen. De uitvoering dezer opdracht bleek moeilijker te 
zijn dan ze zich eerst liet aanzien. 

De eerste moeilijkheid ligt in het vaststellen, wat als roof-
uitgifte gekenmerkt moet worden. Streng genomen vallen 
ten eerste daaronder alle zegels, die met een toeslag op de 
nominale waarde door de posterijen worden verkocht. De toe
slag, die voor een doel geheven wordt, dat niet met de post 
samenhangt, is weliswaar, afgezien van de in aantal af
nemende uitzonderingen, een vrijwillige belasting; voor den 
verzamelaar echter, die de zegels wil koopen, wordt deze toe
slag tot een gedwongen belasting, waartegen hij in opstand 
komt, daar zij hem alleen treft. Want ten slotte is het altijd 

de verzamelaar, die voor dit doel gevild wordt; het groote 
publiek mijdt de met een toeslag belaste postzegels, voor zoo
ver het niet door een bijzondere reclame voor het weldadige 
doel opgewekt wordt tot het koopen en het gebruik dezer 
zegels, zooals bij de Duitsche noodhulp- en de Zwitsersche pro 
juventute-zegels. Zoolang de toeslag zich binnen enge grenzen 
beweegt en van algemeen nut is, zal de verzamelaar er ge
noegen mee nemen en zich er niet aan storen. Hier kan men 
zelts niet van uitbuiting van den verzamelaar spreken. Anders 
wordt de zaak echter, wanneer het gaat om hoogere waarden, 
die nooit door het publiek gebruikt worden, en wanneer bij
zonder hooge toeslagen geheven worden, juist voor doeleinden 
die men niet kan beschouwen als te zijn van algemeen belang. 
Tot deze zegels met toeslag behoort ook een andere groep, 
n.1. de speciale uitgiften voor philatelistische tentoonstellingen 
of andere philatelistische inrichtingen; over de waardeering 
ervan is een heftige woordenstrijd ontbrand. Theoretisch be-
hooren ziJ natuurlijk ook tot de roofuitgiften, practisch echter 
dienen zij voor de bevordering van onze liefhebberij, omdat ze 
groote tentoonstellingen mogelijk maken. De speciale belas
ting, die deze postzegels aan de verzamelaars opleggen, dient 
dus hun eigen belang en zal door hen zonder morren worden 
gedragen, natuurlijk in de veronderstelling, dat deze zegels 
voor ieder verkrijgbaar gesteld worden, zoodat de verzame
laar bovendien niet nog speculatiewinst moet betalen. De 
tegenwerping, dat de Philatelisten voor zich zelf niet iets 
mogen verlangen, wat ze anderen niet gunnen, getuigt welis
waar van hoogere ethiek, maar van geringer begrip van het 
practische leven. 

Ook onder de gelegenheidszegels, die zonder toeslag op de 
nominale waarde worden verkocht, zijn er vele, die men slechts 
als roofuitgiften kan aanmerken, n.1. alle hoogere waarden, 
die uitgaan boven het dubbele binnenlandsch of het enkel
voudige buitenlandseh briefport en derhalve voor het groote 
publiek niet in aanmerking komen, maar uitsluitend op de 
beurs van de verzamelaars berekend zijn. Het eerste voor
beeld dezer soort was de serie der Amerikaansche Columbus-
zegels van 1893, die waarden van 1 tot 5 dollar omvatte, die 
in de normale series voor dien tijd nog niet waren voorge
komen. Een voorbeeld uit den jongsten tijd is het Engelsche 
pondzegel van het wereldpostcongres in 1929. Tegen gelegen
heidszegels zonder toeslag is nauwelijks iets in te brengen, 
wanneer ze zich bepalen tot één of enkele lage waarden en 
ze in voldoend aantal en gedurende geruimen tiJd aan ieder 
door de post verkocht worden. Het is echter afkeurenswaardig 
wanneer groote series met hooge waarden in omloop worden 
gebracht en aan enkele speculanten worden verkwanseld; dat 
zijn de echte roofuitgiften. 

Wat kan men nu tegen deze uitwassen der philatelie doen'.' 
Men zou meenen, dat ieder verzamelaar, die een vakblad leest 
en daarin een mededeeling van nieuwe uitgiften vindt (helaas 
is dat de minderheid der verzamelaars), bij zich zelf over
weegt, welke nieuwe uitgiften onder de roofuitgiften vallen. 
Ook bovengenoemde commissie is op de mededeelingen der 
nieuwe uitgiften in de betreffende vakbladen aangewezen. 
Wanneer deze verschijnen, zijn echter de betreffende zegels 
reeds in den handel en worden door de leveranciers van nieuwe 
uitgiften reeds verkocht, zoodat een waarschuwing te laat 
komt, terwijl deze bovendien slechts een klein deel der ver
zamelaars bereikt en daardoor weinig uitwerking ondervindt. 
Men kan gemakkelijk zeggen, dat de verzamelaar moet af
zien van het koopen van roofuitgiften en door zulk een boycot 
aan de overheid den lust tot onnoodige uitgiften moet benemen 
maar dan komen het egoisme en de speculatie in het gedrang. 
Wie waarde hecht aan de volledigheid van zijn algemeene cf 
speciale verzameling, mag ook deze voor postaal gebruik over
bodige zegels niet missen; maar de speculant steunt op de er
varing, dat zegels, die geboj'cot zijn, later des te duurder 
zijn geworden (gezien de Antonius-uitgifte van Portugal in 
1895). 

Er ontstaat nu een strijd tusschen de ergernis over deze 
extra belastirig en de verwachting ze later verveelvoudigd 
weer in rekening te kunnen brengen, en dan zal meestal de 
verwachting de overwinning behalen. Derhalve schijnt uit dit 
oogpunt bezien de boycot niet het onfeilbare middel ter be
strijding der roofuitgiften te zijn. Deze kan slechts resultaat 
hebben, wanneer zij zonder uitzondering zou kunnen worden 
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AAN DE ABONNE'S. 
Ter kennis van de abonné's in het binnenland vŝ ordt ge

bracht, dat heden p e r p o s t k w i t a n t i e over den abonne
mentsprijs voor den tvs^aalfden jaargang (met de invorderings
kosten ƒ5,25) is beschikt. Aan hen, wier kwitantie o n b e 
t a a l d mocht terugkomen en die nalatig blijven het ver
schuldigde vóór 10 Januari a.s. over te rnaken, zal het blad 
n i e t m e e r worden toegezonden. Eventueele overmaking 
van den abonnementsprijs gelieve men zooveel mogelijk te 
doen op onze postrekening nr. 37183. 

De abonné's in het buitenland worden verzocht, den abonne
mentsprijs ä ƒ 6,— per postwissel over te maken (Ned.-Indië, 
Suriname en Curagao ƒ 5,—). Indien daaraan op 10 Februari 
a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen zij van de abonnenten-
lijst worden a f g e v o e r d . 

Breda, 2 December 1932. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 

Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 8—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2)4—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur.-
Goes: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2-4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag dec maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en Ben Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 23^—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. • 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

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. 

BERICHT. 
Aan beeren redactieleden en rnedewerkers wordt verzocht 

hun gespecificeerde nota, wegens voorgeschoten porti over 
het tweede halfjaar 1932, vóór 27 December a.s. te willen in
zenden aan de administratie.' 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Keuringsdienst. 
'Het bureau van den keuringsdienst van den Nederlandschen 

Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars is van 
29 December a.s. af verplaatst van Prinses Julianalaan 73, 
Rotterdam, naar Balistraat 38, Den Haag (brieven bijkantoor 
Balistraat). 

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

Federation Internationale de Philatelie. 
Denemarken is tot de Federation toegetreden. De Deensche 

Bond (Danemarks Filatelist Union), gevestigd in 1931, omvat 
op het oogenblik 17 philatelisten-vereenigingen. 

Door de toetreding van Denemarken is het aantal aan
gesloten landen tot 13 gestegen. 

Onderhandelingen zijn gaande met Zweden en met Engeland. 

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

Bekendmaking. 
De leden worden, overeenkomstig het reglement, beleefd 

uitgenoodigd hun contributie 1933 (ƒ 5,—) vóór 1 Februari a.s. 
te voldoen. Na dien datum zal op hun kosten over het bedrag 
beschikt worden. 

De leden in Ned.-Indië worden beleefd verzocht hun contri
butie te zenden aan onzen vertegenwoordiger, dr. H. W. Bore!, 
Tjiliwoengstraat 2, Bandoeng, of aan hun respectievelijke 
sectiehoofden. 

Selon les .Statuts les membres sont priés de bien vouloir 
acquiter leur contribution pour 1933 (.f 5,—) avant Ie Ier fé-
vrier. Au de lèi de cette date on on disposera k leurs frais. 

Members are kindly reminded according to the rules that 
their subscription for 1933 (ƒ 5,—) has to be paid before the 
1st of February. After that date extra expenses for corres-
pondance are for their account. 

Die Mitglieder werden den Bestimmungen des Reglements 
entsprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1933 
(ƒ 5,—) vor dem 1. Februar an den Kassenwart zu ent
richten. Nach diesem datum wird darüber auf ihre Kosten 
verfügt. 

De penningmeester, 
TH. H. KLINKHAMER, 

Gironummer 33805. Zevenhuizen (N.-H.). 
Afdeeling verkoop. 

Mede op verzoek van den leider in Ned.-Indië, dr. H. W. 
Borel, wordt aan de inzenders van boekjes, bestemd ter cir
culatie in Indië, verzocht om ongebruikte zegels aan de gom-
zijde te bestrijken met Talcum venetianum, ter voorkoming 
van vastplakken op de boekjes; verder nooit 2 gegomde zegels 
voor een deel over elkaar te plakken en zegels lang model niet 
met de korte zijde vlak tegen den binnenrand van het boekje 
te hechten, maar dwars, ter voorkoming van beschadiging. 

De directeur verkoop. 
Nieuwe leden (ingaande 1 Januari 1933). 

400. mej. A. A. M. van Bloemen Waanders, Stationsweg 12, 
Tjepoe (Java). 

401. mevr. H. J. C. W. Raasveldt-Hoogendoorn, Stations
weg, Tjepoe (Java). 

406. H. L. I. M. Schellart, Wilhelminastraat 8, Tjepoe (Java). 
408. J. Goelag, Hotel Tjepoe, Tjepoe (Java). 
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409. dr. H. Eggenberger, Ie Parkweg 6, Tjepoe (Java). 
412. F. G. Bes, Deterdingboulevard 12, Tjepoe (Java). 
416. ir. P. W. Kunzli, Deterdingboulevard, Tjepoe (Java). 
418. J. Th. Dorsch, Tanahpoetih 25, Semarang (Java). 
419. P. E. A. Visser, s.f. Ketanggoen, West, Chenbon (Java). 
435. C. Eikens, Ballotstraat 14, Medan (Sumatra). 
437. J. J. Meijer, Pension Ludwig, Balistraat, Medan (Sum.). 
439. H. P. A. van Thierum, Djalan Missigit 95, Pangkalan 

Brandan (S.O.K.). 
441. dr. J. Voute, dir. sterrenwacht, Lembang bü Bandoeng 

(Java). 
443. mevr. A. P. Byleveld-Creutzberg, Frans van Mierisstraat 

86, Amsterdam, Z. 
445. J. K. A. Rombach, Stokroosstraat 19, Den Haag. 
447. W. Ph. Snaauw, Frans Halsstraat 89, Nijmegen. 
451. ir. L. M. Vreugde, Deterdingboulevard, Tjepoe (Java). 

Aanmeldingen. 
W. J. Lafèbre, Diependaalschelaan 162, Hilversum. 
A. V. Heijliger, Beekhuizenscheweg 9, Velp (G.). 
P. van der Mije, chef Nautische Dienst K.P.M., Salemba 25, 

Batavia, C. (Java). 
J. A. Gratama, kol. N.I.L. b. d., Verhulststraat 55, Den Haag. 

(Lid Postzegelvereeniging „Breda"). 
L. J. J. Groeneveld, Pangkalan Brandan (S.O.K.). 
J. A. Hagedoorn, Pangkalan Brandan (S.O.K.). 
E. J. M. Heim, Pangkalan Brandan (S.O.K.). 
A. Ch. Oberg, Pangkalan Brandan (S.O.K.). 
J. C. Boekhout, Stationsweg 6, Tjepoe (Java). 
mevr. M. Ch. Koopman-Gortman, Sorogo, Tjepoe (Java). 
dr. J. Krebs, Stationsweg 8, Tjepoe (Java). 
M. F. J. Kool, Boorterrein Nglobo, Tjepoe (Java). 
mevr. A. Schepers, p.a. Medansche drukkerij, Medan (Su

matra) . 
J. M. W. Dorfmeijer, Juliana weg 12, Makassar (Celebes). 
W. J. Liefheid, Tamarindeweg 16, Makassar (Celebes). 
G. Wieland jr., Hoogepad 23, Makassar (Celebes). 
J. Goedkoop, p.a. Jacobson & Van den Berg, Makassar (Ce

lebes). 
G. Björnvig, p.a. Makassar Produce Cy., Menado (Celebes). 
W. van der Giessen, Djalan Passer Baroe 16, Palembang 

(Sumatra). 
A. J. J. van der Kamp, p.a. Fuchs & Rens, Palembang (Su

matra) . 
J. L. Bigot, agent Ned.-Ind. Handelsbank", Semarang (Java). 
C. Loze, Magelang (Java). 
dr. A. F. Fischer, arts, Stationsweg, Tjepoe (Java). 
W. A. van der Veth, Boorterrein Nglobo, Tjepoe (Java). 
mr. A. J. Fokker, Apollonialaan 175, Amsterdam, Z. 

Opnieuw ingeschreven als lid. 
730. E. H. de Koning, Singel 137, Dordrecht. 

Ingetrokken bedanken. 
284. S. Crena de Jong D.zn., Groenmarkt 17, Dordrecht. 
444. L. van Roosendaal, Emmastraat 25, Dordrecht. 

Bedankt (met 31 December 1932). 
768. H. J van Wij.he. 
799. J. M. Ditmars. 
118. J. H. Kam. 
869. J. Spee. 
734. J. A. Tegelaar. 
578. M. J. van Nieuwkuijk. 
283. J. Voet. 

305. J. Wals. 
158. J. C. Knegtmans. 
349. W. H. A. Hollenkamp. 
536. ds. G. B. Kruizinga. 
46. J. W. Smits. 

171. mevr. A. Vos de Waal. 
656. M. Engles. 

Overleden. 
567. prof. dr. J. H. Zaaijer. 

Geroyeerd. 
973. C. Draaisma. 

Adres wij zigingen. 
880. J. A. M. Albrecht, thans Ondern. Pinang Awan, Moeara 

Laboeh (S.W.K.). 
320. W. L. Th. Bönker, thans Buiksloterweg 1 (IJ-paviljoen), 

Amsterdam, N. 
10. mej. E. de Meij, thans Wichelen bij Gend (België). 

881. D. J. K. Mac Gillavry, thans Groot-Hertoginnelaan 66, 
Den Haag. 

113. H. W. A. Hofmeester, thans Hartenlustlaan 13, Bloemen-
daal. 

777. A. O. U. Wilkens, thans Pensione Neuhaus, Merano 
(Italia). 

719. C. J. W. Westhoff, thans Schuytstraat 86, Den Haag. 
472. E. Oostindien, thans co. Soember Wadoeng, Halte Kalisat 

(Java). 
584. J. Pouderoijen, thans p.a. Jacobson & Van den Berg, 

Hofplein, Rotterdam. 
707. K. R. van der Lee, thans Oudewater. 
456. J. H. M. Elsenbroek, thans Kaliasin 46, Soerabaja (Java). 
767. H. Schwaerzer, thans Beeklaan 397, Den Haag. 
235. ir. J. W. Robijns, thans Habsburgerstraat 5c, Rotterdam 

(Charlois). 
Afdeelingsmededeelingen. 

's-Gravenhage. Het feit, dat mij de pen doet grijpen, om 
eens een verslag uit te brengen in het Maandblad van de 
gewone vergadering onzer atdeeling op den 16en j.l., was, 
dat de heer Van Essen, onze Vereenigingsvoorzitter, wel had 
willen overkomen tot het houden van een lezing: „De geschie
denis op postzegels", vrij vertaald naar een artikel van den 
bekenden Fred. Melville en tot het toonen van zijn collectie 
Kaap de Goede Hoop zegels. Nadat de vergadering eerst haar 
gebruikelijk verloop gehad had, kwam de spreker aan het 
woord en vertelde — onder het toonen van de zegels of der-
zelver foto's — allerlei aardige wetenswaardigheden daarvan. 
Daarna werden de bladen vertoond, waarop schitterende ze
gels van de Kaap prijkten en de spreker was zeer uitvoerig 
met uitleg en opmerkingen, waardoor menig zegel nog meer 
tot zijn recht kwam. Geheel weer te geven wat die mooie en 
zeer kostbare verzameling bevat, zou te uitvoerig worden 
voor dit afdeelingsverslag, doch beginnend met proeven op 
karton-papier zonder waarde-aanduiding, defileerden achter
eenvolgens alle uitgiften van 1853 tot op heden van het in alle 
opzichten zoo interessante verzamelobject. De afstempelingen, 
waarbü zeer bijzonder zeldzame, waren natuurlijk, evenmin 
als het onderscheid der beide platen van de uitgifte 55/58, 
vergeten. Ook de verschillen in de uitgiften van Perkins en 
De la Rue werden zeer uitvoerig verduidelijkt. Dat de „wood 
blocks" extra de aandacht trokken, behoeft nauwelijks ver
meld. De spreker toonde niet alleen zijn mooie en weten
schappelijk opgezette verzameling, maar ook hoe hij in alle 
opzichten op de hoogte was van de zegels dezer Engelsche 
kolonie. Na afloop zeide de voorzitter den spreker hartelijk 
dank voor het genotene. Hij noemde het zien van deze schoone 
collectie „een openbaring voor velen onzer". 

Amsterdam. De vergadering van 17 November genoot we
der voldoende belangstelling; een nieuw lid trad tot de af dee
ling toe. De heer Aug. Schroder hield zijn aangekondigde le
zing over de eerste periode der Belgische zegels. Een zeer uit
voerige geschiedkundige beschouwing en nauwgezette be
schrijving van typen en uitgiften, geïllustreerd door een schat 
van materiaal, geven blijk van de uitgebreide studie, die in
leider van zijn onderwerp heeft gemaakt. Vermoedelijk zal 
deze lezing als bijdrage in het Maandblad verschijnen. De heer 
Van Essen gaf vervolgens een toelichting op zijn waardevolle 
collectie van Toscane. Voor de maand December beloofde hij 
ons een lezing over „Postzegels en hun geschiedenis". Voor 
belangstellenden in deze lezingen zijn steeds introducties ver
krijgbaar bij den secretaris K. van Nes, Domselaerstraat 1. 

Nijmegen. In de goed bezochte vergadering van 5November 
bracht de heer J. Landsheer verslag uit van de algemeene 
vergadering op 23 October j.l. te Apeldoorn. Als spreker was 
uitgenoodigd de heer Van Essen uit Hilversum, die vóór den 
aanvang zijner causerie werd gelukgewenscht met zijn be
noeming tot voorzitter onzer Vereeniging. In zijn onderhou
dende rede vertelde de heer Van Essen veel wetenswaardigs 
over de beteekenis of geschiedenis van voorstellingen op een 
groote verscheidenheid van postzegels, alles met zegels toe
gelicht. Vervolgens bezichtigden wij de door hem medege
brachte schitterende verzameling van zegels van Kaap de 
Goede Hoop, wederom toegelicht met zijn op dit gebied zeer 
uitgebreide kennis. Ten slotte vertoonde de heer Van Essen 
ons een serie teekeningen, waarin op zeer humoristische wijze 
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afbeeldingen waren gegeven naar motieven van de bekende 
uitdrukkingen, viraarmede in veiling-catalogi de zegels worden 
,»aangeprezen" als: fraai exemplaar, een weinig beschadigd, 
ongetand, enz. Na afloop dankte de voorzitter den spreker 
voor dezen leerzamen en onderhoudenden avond. 

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

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

Met kennisgeving is afwezig de voorzitter en waar de onder
voorzitter ook niet ter vergadering aanwezig is, neemt het 
bestuurslid de heer ir. Hagedoorn, de leiding van de vergade
ring op zich. Hij opent deze en heet de 38 aanwezige leden 
en de 2 aanwezige candidaat-leden welkom; speciaal verwel
komt hij de beeren Vroom uit Eindhoven en Farret Jentink, 
die voor het eerst onze vergadering bezoekt. De notulen van 
de vorige vergadering worden zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd, waarna de ballotage tot uitslag heeft, dat de 7 
candidaat-leden als lid worden aangenomen. Verder wordt 
mededeeling gedaan, dat in dank zijn ontvangen van den heer 
Mutsaers (Antwerpen) 10 series Piccard-zegels en van den 
heer Weber (Berlijn) een serie Duitsche weldadigheidszegels. 
Besloten wordt het lid Quedenfeldt te Wcenen wegens con
tributieschuld als lid te royeeren. Tot leden van de verlotings
commissie voor 1933 worden benoemd 'de beeren Van den Berg, 
Cramerus en ir. Hagedoorn, welke beeren hun benoeming 
weder aannemen. Daarna wordt overgegaan tot de bezichtiging 
van de verzameling vliegbrieven van den heer Farret Jentink, 
waarbij deze, waar gewenscht, toelichtingen geeft. De voor
zitter dankt hem hartelijk voor zijn bereidwilligheid de leden 
een blik te gunnen in zijn verzameling en wenscht hem geluk 
met het bezit van deze keurige collectie, welke woorden door 
de aanwezigen met een applaus worden onderstreept. De se
cretaris plaatst dan de zoo juist verschenen Piccard-zegels 
van België onder de aanwezigen tegen kostenden prijs, daar
toe in de gelegenheid gesteld door de vriendelijke bemiddeling 
van den heer Francq uit Antwerpen. 

Van de rondvraag wenscht niemand gebruik te maken, 
waarom tot verloting wordt overgegaan. De voorzitter her
stelt daarna een verzuim door den heer Griffioen geluk te 
wenschen met zijn aanneming als lid in deze vergadering. 
Ten slotte wordt medegedeeld, dat — waar de laatste Maan
dag in December op 2en Kerstdag valt — de December-
vergadering zal plaats vinden op Dinsdag 27 December, waar
na de vergadering door den voorzitter wordt gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 
Bekendmakingen. 

I. 
Den leden in Breda en aangrenzende gemeenten wordt by 

deze kennis gegeven, dat in de vergadering van 27 December 
a.s. gelegenheid zal bestaan tot voldoening der contributie 
ä ƒ 4,— voor het vereenigingsjaar 1933. Aan de leden, niet 
aanwezig op die vergadering en de leden buiten Breda, wordt 
verzocht hun contributie voor 1933 aan den penningmeester, 
den heer J. W. Wiggers, Minister Nelissenstraat 26, Breda, 
over te maken vóór 1 Februari a.s., door storting of over-
schriiving op zijn postrekening 69326. Mocht hieraan niet 
worden voldaan, dan zal over de contributie, verhooed met 
ƒ 0.25 voor incassokosten, per kwitantie worden beschikt. Na 
ontvangst van de contributie zal t.z.t. het bewijs van lid
maatschap, gelijk met het zegel uit de Januari-verloting, 
worden toegezonden. 

II. 
Aan diegenen, die zich vóór de vergadering van 30 Januari 

a.s. nog als lid aanmelden bii den len secretaris, wordt kennis 
gegeven, dat zij zullen deelnemen aan de groote algemeene 
verloting (zonder nieten), waarvoor een bedrag van ongeveer 
,f 400 zal worden uitgetrokken. 

Nieuwe leden. 
6. (-). John L. Benjamins, Beethovenstraat 97, Amster

dam, Z., giro 173848. (VII). 

166. (-). J. Dercksen H.M.zn., Krugerlaan 85, Gouda, giro 
67003. (V). 

362. (S.E.Z.NK.). A. Griffioen, Wilhelminastraat 5, Ginneken, 
giro 175349. (II) . 

300. (S.E.Z.). W. Robert W.zn., Telegraaf straat 29a, Tilburg. 
(Hl) . 

373. (S.Z.NK.). J. W. Smits, Hoogstraat 163, Eindhoven, giro 
74586. (VI). 

229. (S.E.Z.NK.). V. H. C. J. Thaels, Weteringstraat 26, 
Eindhoven, giro 167267. (VI). 

38. (S.E.Z.NK.). Th. van Wijk, Van Reesstraat 103, 's-Gra-
xenhage, giro 49224. (V). 

Candidaat-leden. 
dr. J. K. W. Kehrer, chirurg, directeur Stedelijk Ziekenhuis, 

Burgwal 69, Kampen. (Voorgedragen door ir. W. A. van 
der Poel, te Sneek). 

J. A. A. Kimmel, hotelhouder, Boschlaan 36, Ginneken. (Voor
gedragen door dr. E. M. Gommers, te Ginneken). 

P. J. J. Vroom, ambtenaar N. S., Guido Gezellestraat 2, Eind
hoven. (Voorgedragen door ir. C. F. J. Hagedoorn, te 
Ginneken). 

J. Posma, coiffeur, Groote Markt, Roosendaal. (Voorgesteld 
door W. van Welij, te Ginneken). 

Bedanken ingetrokken. 
169. G. J. B. van Zinnicq Bergmann, Taaistraat A 136, 

Vught. (III). 
Overleden. 

39. C. G. Bremer, Rotterdam. (V). 
452. H. E. Meulman, Ginneken. (II). 

Geroyeerd als lid. 
120. dr. E. Quedenfeldt, Weenen. 

Bedankt als lid. 
213. 
354. 
401. 
376. 
143. 
195. 
138. 

G. H. Weerlink. 
R. Bos. 
J. Carlier. 
A. Dunnebier. 
H. Hanekamp. 
J. Langeraap. 
Th. J. van den Ende. 

248. 
238. 
478. 
110. 

56. 
455. 

M. E. van Montfoort. 
M. H. F. Meertens. 
mej. M. A. H. Tinant. 
C. Vossenaar. 
J. L. Vrij. 
A. H. Klokke. 

Adreswijzigingen. 
66. H. van Oudenhoven, thans p/a J. van den Ooid, Kerk

straat 31, Utrecht. (Van VII naar IV). 
20. L. von Halasz, thans Délibabstrasse 29, Budapest. 

484. L. H. Rijnders, thans Unielaan 31, Batavia, C. 
154. Fr. Swerts, thans Rue Suderman 1, Antwerpen. 
417. J. C. H. Fräser, thans N. Z. Zoom 11, Bergen-op-Zoom. 

(III). 
Leden-vergadering. 

Waar de laatste Maandag in December op 2en Kerstdag 
valt, wordt de volgende vergadering gehouden op DINSDAG 
27 DECEMBER 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. 

J. C. DE LEEUW, 
t 25 November 1932. 

VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden op Zater
dag 26 November 1932, in hotel „Krasnapolsky", te Am
sterdam. 

Te ruim 8 uur opent de voorzitter de door 48 leden bezochte 
jaarvergadering. Hij heet den heer Van Essen, die ons op-
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nieuw in de gelegenheid stelt een deel zijner verzameling in 
te zien, speciaal welkom. Besloten wordt de December-verga-
dering niet te houden op 31 December, maar op den 24en. 
Nadat de notulen der October-vergadering worden goedge
keurd, deelt de voorzitter mede, dat deze bij eenige leden van 
„Hollandia" ontstemming hebben gewekt, zoodat zij hun lid
maatschap hebben opgezegd. Dit is het geval met de beeren 
Korteweg, Van Nifterik en Bólian. Dat de heer Van Nifterik 
gemeend heeft te moeten bedanken, spijt ons ten zeerste, daar 
wij aan hem nog steeds zeer veel dank verschuldigd ziJn in 
verband met hetgeen hij gedaan heeft voor onze tentoon
stelling in 1927. Het trof den heer Van Nifterik, dat op de 
woorden van den heer Kästeln geen protest werd gehoord van 
andere leden van het bestuur. Dit komt, omdat geen der an
dere bestuursleden de lezing van den heer Korteweg heeft 
bijgewoond. De heer Vredenduin, die van plan was geweest 
er heen te gaan, was op het laatste oogenblik verhinderd. Hij 
heeft den heer Kästeln nog gevraagd dit aan den heer Korte
weg mede te deelen, doch daar deze op dien avond zoo druk 
bezet was, heeft de heer Kästeln het helaas niet kunnen doen. 
Dat wij niet onsympathiek tegenover de lezing stonden, be
wijst het feit, dat op een vraag van den heer Korteweg de 
heer Kästeln de moeite op zich heeft genomen om 150 uit-
noodigingen aan leden van ,,Hollandia" te verzenden. Dat wij 
wel degelijk een ruimen kijk op de philatelic in het algemeen 
hebben, bewijst het feit, dat wij de eerste Vereeniging zijn 
geweest, die ƒ 100 heeft toegezegd voor het boek over afstem
pelingen van den heer Vellinga, ja, er meer voor over zullen 
hebben, indien zulks noodig mocht blijken. Wel een bewijs, 
dat wij tegenover afstempelingen niet onsympathiek staan. 
Nogmaals kunnen wij opmerken, dat het applaus der ver
gadering bewees ingenomen te zijn met de uiteenzettingen 
van den heer Traanberg. Wij betreuren het, dat de heer 
Traanberg dit niet dadelijk heeft gedaan. Wat de heer Bölian 
in zijn schrijven opmerkt, is onjuist. De lange lijst van be
danken voor het lidmaatschap komt steeds elk jaar aan het 
einde van het vereenigingsjaar terug en vooral nu bedanken 
er velen, in verband met de tijdsomstandigheden. 

De voorzitter herdenkt hierna in gevoelvolle woorden het 
overlijden van den heer De Leeuw, een lid, dat steeds op onze 
vergaderingen aanwezig was. Het doet ons bijzonder leed 
hem op deze wijze te moeten verliezen. Op een schrijven van 
de Grazer Briefmarkensammlerverein zal geantwoord worden 
dat het verzoek bezwaren oplevert voor onze Vereeniging. 
Mochten echter leden persoonlijk ruilconnecties met deze ver
eeniging wenschen aan te knoopen, dan zal de heer Kästeln 
voor opgave der adressen zorgen. Hierna worden de jaarver
slagen uitgebracht, respectievelijk door den len secretaris, 
den penningmeester en het hoofd der afdeeling verkoop. Allen 
krijgen een harteljjk applaus; de voorzitter dankt hen voor al 
het werk, dat zij zoo belangeloos voor ons doen. Tevens dankt 
hij den vice-voorzitter, den 2en secretaris, den keurmeester 
en de sectie-hoofden voor hetgeen zij voor de Vereeniging 
doen. De kascommissie brengt een gunstig verslag uit, zoo
dat de beheerders der financiën voor hun beheer worden ge
dechargeerd. De wenken der kascommissie zal het bestuur 
onder de oogen zien; hun wordt dank gebracht voor hun werk. 
De aftredende vice-voorzitter en de Ie secretaris worden bij 
acclamatie herkozen; eveneens ds leden van den Raad van 
Beheer, de beeren Vredenduin en Kasteln met als plaats
vervanger den heer Zwolle. 

Bij de ballotage blijkt de heer R. Siegmund met algeme&ne 
stemmen te zijn aangenomen en wordt hij hartelijk welkom 
geheeten na zijn binnenkomen. Hierna brengt dr. Reedeker 
uit naam der Vereeniging hulde en dank aan den voorzitter 
voor al hetgeen hij als zoodanig voor „Hollandia" gedaan 
heeft in het afgeloopen jaar en hoopt, dat zijn gezondheid 
het moge toelaten, nog menig jaar voorzitter te kunnen 
blijven. 

Gedurende de pauze laat de heer Van Essen zijn collectie 
Toscane zien. Deze keurcollectie van ongeveer 200 stukg bevat 
allerlei kleurverschillen, afstempelingen en verschillende wa
termerken. De voorzitter dankt den heer Van Essen dan ook 
hartelijk, dat hij zoo welwillend is geweest ons dit deel zijner 
verzameling in al zijn pracht en heerlijkheid te laten zien. Hij 
is de eerste geweest, die gehoor heeft gegeven aan den op
roep in een der vorige notulen, om eens iets uit onze collecties 

te laten zien. Na een veiling van 38 kavels volgt een alge-
meene verloting, waarvan de gelukkige winnaars zijn de 
nummers 3, 90, 270, 15, 70, 245, 140, 341, 134, 256, 114, 217, 
99, 358, 212, 96, 72, 19, 71, 243, 267, 148, 29, 124 en 187. Bij 
de rondvraag verzoekt de heer Van Praag, om op de De-
cember-correspondentie onzer Vereeniging zooveel mogelijk 
kinderzegels te gebruiken, hetgeen zal geschieden. Tegen half 
11 sluit de voorzitter de vergadering. W. G. Z. 

Aangenomen als lid. 
R. Siegmund, Sarphatipark 87, Amsterdam, Z. (Voorgesteld 

door W. W. Helmholt). 

Bedankt als lid. 
H. D. C. J. van den Berg, Amsterdam. 
H. Paetz, Aerdenhout. 
André Wolff, Luxemburg. 
dr. G. W. W. Bölian, Hilversum. 
J. C. de Leeuw, Amsterdam. (Overleden). 

Adresverandering. 
Ph. L. G. Gompers, Nieuwe Heerengracht 23, Amsterdam. C. 

Candidaat-leden. 
P. G. R. van Haga, Ceintuurbaan 69 I, Amsterdam. (Eigen 

aangifte). 
dr. René Hamer, Keizersgracht 542, Amsterdam, C. (Voor

gesteld door M. J. van Gastel en P. Vredenduin). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 24 December 1932, des 

avonds te half 8 uur, vóór de ledenvergadering, in hotel „Kras-
napolsky", te Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 24 December 1932, des 
avonds te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", te Amsterdam. 

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

KORT VERSLAG van de algemeens vergadering op 29 No
vember 1932, in het hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 30 leden en 4 introducé's. Te ongeveer 8.10 uur 
werd deze vergadering door den voorzitter, den heer De Bas, 
geopend met een bijzonder welkomstwoord aan het eerelid 
dr. Spruit en aan de aanwezige introducé's, de beeren Kruis-
sink. Wals, Groen en dr. Siestrop. 

Omtrent de notulen der vorige vergadering verzocht de heer 
Nieuwenhuijzen opneming van de volgende passage tusschen 
de woorden „Hij vond" en „dat": „indien dit waar is". Be
houdens deze wijziging werden de notulen verder onveranderd 
goedgekeurd. 

Intusschen circuleerden van de beeren Van der Woude en 
mr. Vuijstingh de 1'A cent opdruk op 2)4 cent van Curasao 
met dikke en dunne cijfers. De voorzitter bedankte beide 
beeren voor het ter bezichtiging stellen van deze zegels. De 
voorzitter deelde hierna mede, dat hij als afgevaardigde van 
het bestuur de laatste vergadering van de afdeeling Gouda 
heeft bijgewoond. Hij bracht den dank van die afdeeling over 
voor de medewerking, die zij steeds heeft ondervonden van de 
Vereeniging, inzonderheid van den directeur van den verkoop
handel. Hierna reikte de voorzitter aan den heer Van Gittert 
over den zilveren babybeker met bijzondere inscriptie. Hij 
bedankte den heer Van Gittert voor alles wat hij in het belang 
der Vereeniging heeft verricht en eveneens voor zijn bereid
willigheid, om zijn bestuursfunctie voorloopig nog tot 1 Ja
nuari 1933 te blijven waarnemen. 

Hierna werden de ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen. Omtrent het ingekomen schrijven van den post
zegelhandelaar Benjamins besliste de vergadering, om niet op 
het aanbod in te gaan. Vervolgens werden de voorgedragen 
candidaat-leden dr. J. G. Siestrop, H. Groen en G. Sanders 
met algemeene stemmen aangenomen tot leden der Veree
niging. Aan de inmiddels ter vergadering gekomen nieuwe 
leden Siestrop en Groen kon hun aanneming als lid worden 
medegedeeld. 
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De secretaris bedankte hierna de Vereeniging voor de hem 
aangeboden ets, geschonken ter gelegenheid van het feit, dat 
hij 10 jaren secretaris der U. Ph. V. was. 

Hierna werd het verslag van den penningmeester, alsmede 
de begrooting goedgekeurd onder dankzegging aan den pen
ningmeester voor zijn accuraat beheer en het vele werk, dat 
deze in het belang der Vereeniging heeft moeten verrichten. 
Namens de verificatie-commissie bracht de heer Reijntjes 
verslag uit omtrent het nazien der verantwoording, die ac
curaat en keurig bijgehouden bleek en stelde voor den penning
meester te dechargeeren; dit werd met algemeene stemmen 
verleend. Hierna werden tot leden der verificatie-commissie 
voor het volgend jaar benoemd de beeren Reijntjes en Al-
bracht en tot plaatsvervangend lid de heer Evers; allen namen 
de benoeming aan. 

De benoeming van een nieuwen onder-voorzitter werd voor-
loopig aangehouden. Hierna werd in comité-generaal behan
deld een ingekomen schrijven van den heer Mebus. 

Na de verloting werden de aanwezigen in de gelegenheid 
gesteld de geëxposeerde collecties voor den landenwedstrijd 
Kreta te bezichtigen. Door de commissie werd de collectie 
van den heer De Bruijn als nr. 1 beoordeeld. Bij de rondvraag 
bracht de heer Spruit het groote belang van het tot stand 
komen van het werk Vellinga naar voren. Hij vond het jam
mer, dat de U. Ph. V. geen steun heeft verleend. Gehoord den 
penningmeester, deelde de voorzitter mede,' dat, alhoewel de 
U. Ph. V. overtuigd is van het groote belang, dat het werk 
Vellinga heeft, de Vereeniging, om redenen van uitsluitend 
financieelen aard, voorloopig van het beschikbaar stellen 
eener subsidie heeft moeten afzien. 

Na veiling, waarvoor door de beeren Van Riezen en Deenik 
zegels werden geschonken ten bate van de kas der Vereeni
ging en na zichtzending, werd deze vergadering om 10.30 uur 
opgeheven. K. H. J. v. H. 

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

Candidaat-leden. 
J. Wals, W. Barentzstraat 18, Utrecht. 
A. Kruissink, Jan van Scorelstraat 38bis, Utrecht. 
mej. C. J. van der Flier, Hugo de Grootstraat 48, Utrecht. 

Adresverandering. 
A. Nieuwenhuijzen wordt Cathrijnesingel 92bis, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 13 December 1932. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 20 December 1932, in 

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

stukken. 3. Ballotage. 4. Benoeming van leden voor den Raad 
van Beheer. 5. Verloting. 6. Rondvraag. 7. Landenwedstrijd 
Engeland. 8. Veiling. 9. Zichtzending. 10. Ruilen. 

Bekendmaking. 
Den leden wordt bekend gemaakt, dat vanaf Januari 1933 

de algemeene vergaderingen zullen worden gehouden in het 
hotel-restaurant „Riebe", Vredenburg, te Utrecht. 

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

VERSLAG der bijeenkomst op Donderdag 24 November 1932, 
des avonds te 8J-4 uur, in café „The Corner", Anna Pau-
lownastraat hoek Laan van Meerdervoort, Den Haag. 

Aanwezig 2 dames- en 21 heeren-leden, benevens een gast 
Bij afwezigheid van den voorzitter, den heer Deggeller, opent 
de heer W. Starink de bijeenkomst en heet allen welkom, in 
het bijzonder den heer Köffler, als candidaat-lid aanwezig, en 
hoont, dat deze heer na de aanneming in de volgende maand 
tot lid een trouw bezoeker der bijeenkomsten zal zijn. 

Verder kwam er een schrijven in van den heer A. Starink, 
onzen secretaris, hetwelk voorgelezen werd en waarin deze 

dank zegt voor de schoone verrassing hem onlangs toebedacht. 
De te balloteeren candidaat-leden werden na stemming ge
kozen, waarna de voorzitter de aanwezige nieuwe leden, de 
beeren Harencarspel en Waivisz, gelukwenscht met hun aan
neming. 

Een kleine verloting was er tot volle tevredenheid der aan
wezigen. Daarna „ruiling", waarbij het zeer vlot toeging en 
wacht men nu met geduld op een volgende. De „stille avond" 
was er zeer geschikt voor. 

Ten slotte zij medegedeeld, dat onze eminente administra
teur van het Maandblad, de heer Smeulders, als „gast" aan
wezig was. Wij hopen, indien hij in Den Haag vertoeft op den 
dag onzer bijeenkomsten, hem weder te mogen begroeten. 

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

Candidaat-lid. 
G. C. E. Köffler, Stadhoudersplein 146, Den Haag. 

Bedankt. 
mr. W. E. Monod de Froideville, Van Soutelandelaan 17, Den 

Haag. 
Overleden. 

mevr. douair. mr. W. J. baron van Dedem-Geertsema. 
mr. dr. C. F. Schoch, Huize De Wildbaan, Driebergen. 

Vergadering. 
Bijeenkomst op Donderdag 22 December 1932, des avonds 

te 8K uur, in café „The Corner", Anna Paulownastraat hoek 
Laan van Meerdervoort, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe 
leden. Eventueele veiling. Varloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 23 No
vember 1932, in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 5-3 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent de vergadering en begroet in het bijzonder den heer 
Harmsen, een onzer nieuwe leden, heden voor het eerst ter 
vergadering aanwezig. Hij deelt mede met den secretaris 
naar onze afdeeling Dordrecht geweest te zijn, bij gelegen
heid van haar 10-jarig bestaan. Wij vonden daar een zeer 
amicaal vereenigingsleven met een buitengewoon groote op
komst der leden. Ongeveer 95 pet. der leden was aanwezig. 
Dit verdient groote waardeering en onze beste wenschen. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Hoogerdijk, De Ronde; voor het falsificatenalbum door de 
beeren 't Gilde (Terneuzen) en P. Vos. Ter rondgang zijn aan
wezig: een brief van den heer Wemmers met stempel Tarakan 
op een luchtpostbrief, aangebracht bij gelegenheid dat de heer 
Von Gronau daar een noodlanding heeft moeten maken; 
brieven met zegel-frankeerstempel; een brief van ondergetee-
kende, waaruit blijkt, dat de post nog wel eens een roode-kruis-
zegel voor frankeering geldig acht. 

De notulen der voorgaande vergadering worden onder dank
zegging aan den secretaris goedgekeurd. De ledenverkiezing 
levert 45 stemmen vóór en 8 blanco. Voor den wedstrijd met 
dienstzegels zijn ingekomen 8 inzendingen en 2 buiten mede
dinging, alle op de gewone wijze ter -bezichtiging gesteld. 

De heer Vos heeft zijn belangrijkste zegels bevestigd 
tusschen glasplaatjes, zoodat zij aan beide zijden duidelijk te 
zien zijn. Hij houdt een vrij breedvoerige bespreking als in
leiding en toelichting van hetgeen hij laat zien. Hij heeft o.a. 
twee zegels ƒ 1,— dienst kopstaande opdruk, door den Bond 
gekeurd, doch „opdruk valsch"; een zegel 12K cent dienst en 
een zegel 20 cent dienst, beide met opdruk van Van Dien en 
goedgekeurd door bekende handelaren; valsche opdrukken 
door de post toch als echt gebruikt; prachtig nagemaakte op
drukken in Nederland vervaardigd; de dunne D in Indië ge
maakt door Nederlanders; de D gepenseeld door een Chinees 
op een 30 cent groen; slechte opdrukken, direct te onder-
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scheiden als door inlanders gemaakt. Ook bandstempels naast 
machinestempels; en verschillende dunnere en dikkere op
drukken van D en dienst. De heer Vos onderscheidt drie soor
ten opdrukken bij de echte, n.1. den eersten machinalen druk, 
iets vetter en zwaarder dan bij den tweeden machinalen druk; 
ten derde de handstempels D op de resten van vellen der 
zegels van 10 cent, 50 cent en ƒ 2,50. De onregelmatigheid van 
vele opdrukken is vaak een teeken van echtheid. Het krullen 
der gegomde vellen door de warmte is vaak de belangrijkste 
oorzaak, benevens onnauwkeurigheid bij het onderleggen der 
vellen. Omtrent de vele vervalschingen vertelt hij het vol
gende. Op een veiling in Amsterdam zag hij eens verscheidene 
zegels met valscbe dienstopdrukken. Nog steeds worden 
valscbe (liefst de duurdere soorten) aan den man gebracht. 
Het Bondskeur is in dezen niet voor 100 pet. maatgevend. Er 
zijn zooveel nuances in de echte en de valsche, dat slechts 
een kenner, die uitgebreid materiaal gezien en in banden beeft 
gehad van het begin der uitgifte tot op heden, en dan oor-
deelende na zeer nauwkeurige beschouwing van op het eerste 
gezicht twijfelachtige gevallen, betrouwbaar kan keuren; dus 
zoowel handelaar als ernstige verzamelaar. 

De heer Reijerse zegt, dat hij bij de beoordeeling van op
drukken altijd is uitgegaan van de techniek, die daarbij werd 
aangewend. Zoo zal de machinale slag altijd een moet (in
druk) in het papier achterlaten; een handstempel niet of veel 
minder. Hij waarschuwt voor de tegenwoordige manie om 
alles af te keuren. Ook de heer Van Leijden brengt den heer 
Vos dank voor zijn causerie en tentoongestelde zegels en 
oppert het denkbeeld, te komen tot een behoorlijke onpar
tijdige keuringscommissie. De heer Reijerse zegt op het idee 
der keuringscommissie, dat dit zeer moeilijk is, doch dat wij 
daarop terugkomen. 

Voor de toewijzing der prijzen bij den wedstrijd worden 
■aangewezen de beeren Vos, De Ronde en Dekker, die allen 
ook in Indië de uitgiften dezer zegels hebben leeren kennen. 
Na de gewone maandelijksche verloting wordt de uitslag be
kend gemaakt. Deze luidt: I: motto Kabe, H. van Beek; 
II: motto Ned.Indië, D. O. Kirchner; III: motto Dienst, W. G. 
Verhoeff. Bij de inzending van den heer Van Beek komen 
voor 2 zegels met z.g. dunne D; bij de inzending buiten mede
dinging van den heer De Ronde 3 zegels 5 cent dienst met 
dubbelen opdruk, 2 zegels in paar, zeer zeldzaam. De voor
zitter is verheugd over de belangstelling, zoowel van inzenders 
als toeschouwers. Hij dankt allen voor hun medewerking. 

Hierna de veiling, die nog een geruimen tijd in beslag 
neemt. Bij de rondvraag komen nog even de beeren Wemmers 
en Vos aan bet woord, waarna de voorzitter de vergadering 
sluit. J. N. H. V. R. 

Mededeeling. 
De tijd van bedanken voor bet volgend jaar volgens art. 4 

onzer statuten is thans verstreken. Verzoeke zoo spoedig 
mogelijk, zeker vóór 15 Januari a.s., de contributie voor bet 
jaar 1933 te zenden aan den heer C. van der Willigen, Beek
laan 454, Den Haag (gironummer 25142). 

Nieuwe leden. 
392. J. Trippenzee, Munnekenstraat 16, Leiden. 
444. H. Ewalds, Kerkstraat 28, Tegelen. 
491. A. C. Heiweg, Hugo de Grootstraat 81, Den Haag. 
439. H. van der Ploeg, Achter den Hoven 144, Leeuwarden. 
496. H. B. Blommers, Reitzstraat 276, Den Haag. 
522. E. J. Lunenburg, Zierikzee. (Afd. Goes). 
D. 528. A. Aeckerlin, Krispijnscheweg 169, Dordrecht. (Afd. 

Dordrecht). 
Candidaatleden. 

A. C. J. Kouwenberg, Sweelinckstraat 11, Den Haag. (Voor
gesteld door H. D. van Duivenboden). 

J. Jense, Jacob Catsstraat 84, Delft. 
K. S. Bong, technisch student, Cornells Trompstraat 49, Delft. 

(Beiden voorgesteld door J. Wemmers. 
J. Nering Bögel, Vollenhove. (Voorgesteld door N. Engel

hart) . 
R. van Dalen, Lange Hilleweg 42a, Rotterdam. (Voorgesteld 

door J. Wemmers). 
H. Lob, Suikerfabriek, Halte Poerwoassie, Res. Kediri (Java). 

(Voorgesteld door N. M. Ch. Jourdin). 

Bedankt met einde 1932. 
526. A. A. Roosen, Den Haag. 
451. L. Diepstraten, Breda. 
575. P. Crucq, Goes. 
350. H. W. Bree, Den Haag. 

63. D. I. J. Trouw, Den Haag. 
635. H. Meevus Scholten, Den Haag. 
610. B. J. Voorstad, Den Haag. 
103. J. M. Meijler, Goes. 
481. W. L. Varossieaux, Den Haag. 
643. E. M. L. Roodscbild, Den Haag. 
234. J. M. C. Schuller, Den Haag. 
245. Th. van Kan, Voorburg. 

A. P. van Gogb, Den Haag. 
Adresveranderingen. 

71. H. J. van Opstall, Stationsweg, Maarssen. 
D. 608. J. C. van der Mijl, Saxen Weimarstraat 2, Dordrecht. 

79. A. J. Lastdrager, Frans Halslaan 65, Arnhem. 
16. S. Mink, Savornin Lohmanplein 2, Groningen. 

624. H. N. Zaalberg, van Tarakan naar Heemskerckstraat la 
(Woningbureau Multa), Den Haag. 

362. F. A. la Rose, van Wageningen naar Reehorstweg 7, 
„Eikenhoek", Ede. 

497. A. Smits, van Gorssel naar Rademakerstraat 33, Soester
berg. 

572. S. M. Koopman, Stationsweg 9, Sneek. 
268. J. van Meel, van Schaveningen naar Van der Velde

straat 22, Den Haag. 
367. J. C. van Bortel, van Driebergen naar Touwbaan, Zie

rikzee. 
F. W. Naujoks, p.a. mevr. M. R. de RaaltOmmering, Buiten

ruststraat 23, Voorburg (Z.H.). ^ 
127. mevr. Boelen Schletten, ? 

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

in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag, op Woensdag 28 
December 1932. 

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

zing. 5. Verkiezing verlotingscommissie. 6. Verloting. 7. Vei
ling. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. 

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

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

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

Vergadering af deeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den 2en Maandag der 
maand: 1% 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 29 No
vember 1932, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 15 leden, onder wie één dame. De voorzitter opent 
tegen half negen de vergadering en heet de aanwezigen harte
lijk welkom, in het bijzonder den heer C. T. Meijer, die heden 
avond voor het eerst de vergadering bijwoont. De secretaris 
krijgt hierna gelegenheid de notulen van de vorige vergade
ring voor te lezen, welke onveranderd worden goedgekeurd. 
Hierna wordt mededeeling gedaan van eenige ingekomen 
stukken. Vervolgens wordt het candidaatlid J. van der Heide 
als lid van de Vereeniging toegelaten. De voorzitter deelt 
hierna mede, dat een paar leden van de Vereeniging een prijs 
beschikbaar hebben gesteld voor de zes leden, die het vorige 
vereenigingsjaar alle vergaderingen hebben bezocht. Met veel 
genoegen wordt hiervan door die leden kennisgenomen en 
wordt deze attentie zeer geapprecieerd, waarna tot de ver
loting hiervan wordt overgegaan. 

Aangezien niets meer aan de orde is, wordt tot de gewone 
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maandelijksche verloting onder de aanwezigen overgegaan en 
sluit de voorzitter het officiaele gedeelte van de vergadering, 
waarna men nog geruimen tijd bijeen bleef voor het ver
kavelen van zegels door middel van het roulette-spel. C. R. 

Nieuw lid. 
22. J. van der Heide, Benedendorpsweg 74, Oosterbeek. 

Bedankt als lid met 1 September 1932. 
33. H. Cohn, 's-Gravenhage. 

Adreswijzigingen. 
27. J. W. Rotteveel wordt Diepenweg, Epe. 
49. H. J. J. van Seventer wordt Nieuwstraat 31, Rotterdam. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 27 December 1932, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
Het bestuur vestigt er de aandacht op. dat deze vergadering 

zal worden bijgewoond door den heer J. L. Benjamins, post
zegelhandelaar te Amsterdam, die daartoe den wenseh te ken
nen heeft gegeven. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: P. JORISSEN P.C.zn., Balistraat 33, Den Haag. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 8 November 1932, 
des avonds te 7)4 uur, in restaurant „Suisse" te Rot
terdam. 

Aanwezig 21 leden. Nadat de voorzitter, de heer Van Har
derwijk, de vergadering heeft geopend, worden de notulen 
der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. De ingekomen 
stukken worden voor kennisgeving aangomen. 

Ter bezichtiging wordt gesteld de schitterende verzameling 
van Griekenland (Ie gedeelte) van den heer Hoek. Nadat de 
aanwezigen deze verzameling hebben bezichtigd, spreekt de 
voorzitter den dank uit dat wij in de gelegenheid zijn gesteld 
deze bij uitstek mooie verzameling te mogen zien, welke met 
groote liefde en ernstige studie is bijeengebracht en opgezet 
(groot applaus). 

Hierna volgt de zegelverloting. De heer Weijer doet eenige 
mededeelingen omtrent den leescirkel, terwijl ondergeteekende 
kennis geeft, dat hij einde December deze stad gaat verlaten. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter na rond
vraag de vergadering. P. J. P.C.zn. 

Aangenomen als lid. 
M. C. Samson, Beukelsweg 69a, Rotterdam. 
M. E. van Dijk, W 4, nr. 136, Brielle. 
J. L. Fijn van Draat, Jan van Ghestellaan 30, Hillegersberg. 

Bedankt als lid. 
L. van Einden, Wijnbrugstraat 10, Rotterdam. *) 
A. Lakowsky, Heemraadssingel 236, Rotterdam. 
C. van der Lecq, Noordsingel 103, Rotterdam. 

Adreswüziging. 
P. Jorissen P.C.zn. van Rotterdam naar Balistraat 33, Den 

Haag. 
Mededeeling. 

Verkoopboekjes met zegels van goede kwaliteit kunnen 
steeds worden ingezonden bij den directeur van den verkoop
handel, den heer dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

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

VERSLAG der ledenvergadering van Vrijdag 25 November 
1932. 

Direct na aankomst van den heer L. van Essen, die deze 
bijeenkomst bijwoonde met een deel zijner collectie, opent de 
voorzitter de vergadering met een woord van welkom, in het 

bijzonder tot genoemden heer, dien hij tevens gelukwenscht 
met de benoeming tot voorzitter der Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzegelverzamelaars. Na goedkeuring der no
tulen van de vorige vergadering en bekendmaking van enkele 
ingekomen stukken, wordt bovenbedoelde verzameling bezich
tigd, welke door allen bewonderd wordt. Na vermelding, dat 
deze het bekende en zeer fraaie gedeelte Kaap de Goede Hoop 
bevatte, meen ik te kunnen volstaan, genoemden heer Van 
Essen ook op deze plaats nogmaals dank te zeggen voor de 
genomen moeite deze prachtcollectie ter vergadering van 
O. H. V. Z. te laten zien en ervan te vertellen. 

Van de thans volgende pauze maakt de secretaris gebruik 
aan de daarop rechthebbende aanwezigen de van den heer 
Saalberg ontvangen weldadigheidszegels uit te deelen, als
mede de kaarten van het (manco-) kaartsysteem, waarna deze 
samenkomst met de gebruikelijke verloting onder de aan
wezigen gesloten wordt. H. W. 

Aangenomen als lid. 
29. A. K. J. van Oudheusden, Rijswijk (Z.-H.). 
32. M. Rumphh, Brouwersplein 12, Haarlem. 

Ingetrokken bedanken. 
253. A. B. Melchers jr., Röntgenstraat 19 boven, Amster

dam, O. 
Voorgesteld als lid. 

C. A. C. Gunters, Hotel „Groot Badhuis", Zandvoort. (Voor
gesteld door P. Engelenberg). 

Bedankt met 1 Januari 1933. 
108. J. M. Voorhoeve. • 
188. J. A. van Wamel. 
222. E. A. H. J. van Papendrecht. 
138. P. B. ter Laag. 
213. J. J. Hauer. 

Adreswijzigingen. 
87. M. Taudin Chabot wordt Bernard Zweerskade 12, Am

sterdam, Z. 
187. F. H. Proper wordt ? 

63. W. Keijser wordt ? 
Verzoek. 

De penningmeester, de heer C. B. Mans, Kleine Houtweg 51, 
Haarlem (postgiro 195055), verzoekt aan de leden, om zoo 
spoedig mogelijk hun achterstallige contributie 1932-1933 en 
de verschuldigde bedragen voor gekochte zegels uit de rond-
zendingen 1931-1932 te voldoen. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 30 December 1932, 

des avonds te 8 uur, in het gebouw van den Haarlemschen 
Kegelbond, Tempeliersstraat 35, te Haarlem. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 28 No
vember 1932, gehouden in de bovenzaal van restaurant 
„Suisse", te Groningen. 

De voorzitter opent deze door 20 leden bezochte vergade
ring en richt een woord van welkom tot alle aanwezigen en 
wel speciaal tot den heer J. Benjamins, uit Amsterdam, die 
daarvoor de lange reis naar het Noorden heeft gemaakt, en 
tot den heer S. Schagen, die als nieuw lid voor het eerst ter 
vergadering is. Ook de heer A. van Delft, die na zijn ziekte 
voor de eerste maal weder aanwezig is, wordt in het bij
zonder welkom geheeten. Met kennisgeving zijn afwezig de 
beeren J. Beukema, B. Tieman, dr. D. H. Wachters en P. 
van de Wind. De notulen worden gelezen en goedgekeurd. 
Tijdschriften zijn in vriendelijken dank ontvangen van de 
beeren J. Beukema en R. A. Meiborg. Voor de bibliotheek is 
tevens binnengekomen de 28e aflevering van Kohl's Brief
marken Handbuch. 

De voorzitter leest vervolgens voor een paar ingekomen 
stukken van B. en W. in verband met de kort geleden op-
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gerichte jeugdafdeeling en deelt onder meer mede, dat deze 
afdeeling op Zaterdag 12 November voor de eerste inaal ver
gaderde en sindsdien eiken Zaterdagnamiddag van 4 tot 6 uur 
bijeenkomt in de lunchroom „Schortinghuis". Hierop circu
leer en een kiek van deze eerste jeugdvergadering en een foto 
van den Bondsdag te Vlissingen. 

Thans volgde de verloting en worden de laatste nieuwtjes 
uitgereikt. De heer Benjamins neemt dan afscheid, om per 
nachttrein wederom te vertrekken. De voorzitter wenscht hem 
veel succes op zijn verdere tournee, verzekert hem. dat een 
dergelijk bezoek zeer op prijs wordt gesteld en noemt het 
kaufmännisch een zeer verstandige daad, om als handelaar 
lid te worden van vereenigingen en dan persoonlijk met de 
leden kennis te komen maken. 

De heer Chr. Scholtens houdt vervolgens zijn referaat over 
de zegels van de Vereenigde Staten van Amerika, hetwelk al
len met belangstelling volgen. Spreker verwijst bij zijn weten
schappelijk betoog voortdurend naar de mooie verzamelingen 
van hemzelf en van den heer R. B. de Jonge, welke collecties 
in de zaal zijn geëxposeerd. Het applaus, dat op het referaat 
volgt, toont den heer Scholtens, dat het gepresteerde zeer op 
priis wordt gesteld. De voorzitter brengt dezen dank ook nog 
onder woorden, terwijl hij tevens den heer De Jonge bedankt 
voor de vriendelijkheid, om zijn mooie collectie mede ter ver
gadering te brengen. 

Hierna komt het bestuursvoorstel, om in art. 3 van het huis
houdelijk reglement „minstens ƒ5,—" te veranderen in „ƒ2,50 
of hooger", aan de orde. De voorzitter licht het voorstel toe, 
waarna het met algemeene stemmen wordt aangenomen, zoo
dat art. 3 huishoudelijk reglement thans luidt: „Donateurs 
kunnen worden zij, die een jaarlijksche bijdrage van ƒ2,50 of 
hooger betalen of een gift ineens van ƒ 25,— aan de kas van 
de Vereeniging geven." 

Nadat nog is medegedeeld, dat de eerstvolgende vergade
ring, daar de vierde Maandag van December samenvalt met 
den Tweeden Kerstdag, een week eerder zal worden gehouden, 
sluit de voorzitter de vergadering. J. v. d. W. 

Bedankt als lid. 
125. drs. T. Lups, arts. (Wegens vertrek). 
140. C. de Jong H.zn. (Met ingang van 1 Januari 1933). 

64. J. H. van der Linden, Lochem. (Met ingang v c i 1 Ja
nuari 1933). 

112. J. B. Nanninga, Groningen. (Met ingang van 1 Januari 
1933). 

Candidaat-lid. 
J. Daams, Peizerweg 16, Groningen. (Eigen aangifte). 

Vergadering. 
Vergadering D. V. Maandag 19 December 1932, des avonds 

te 8>^ uur, in restaurant „Suisse", te Groningen. Op deze ver
gadering hoopt de heer W. Herrmann te spreken over: „De 
samenstelling der posttarievep gedurende de inflatieperin-!e 
in Duitschland." 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 21 November 
1932, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", Vrijthof, 
te Maastricht. 

Aanwezig 18 leden. OrVi 8.15 uur opent de voorzitter de ver
gadering en heet allen hartelijk welkom. De notulen worden 
na voorlezing goedgekeurd. De voorzitter deelt mede, dat met 
Januari a.s. aan de beurt van aftreden zijn de Ie commissaris 
en de penningmeester, en dat de herstemming op de agenda 
van de December-vergadering zal worden geplaatst. Met 
goedkeuring van de vergadering wordt voortaan ook het finan-
cieele gedeelte van de rondzendingen door den commissaris 
van de rordzendingen, den heer Muller, behandeld. De heer 
J. H. van Dijk, Dierenschelaan 131, Den Haag, als lid door den 
heer Muller voorgedragen, wordt, reeds lid zijnde van een 
andere vereeniging, zonder stemming aangenomen. De heer 
Van der Ven deelt mede, dat hij in de vergadering van 19 De

cember a.s. een lezing zal houden over weldadigheidszegels en 
tevens zijn collectie zal tentoonstellen. Spreker doet het voor
stel dien avond een kienpartij te houden, uitsluitend voor wel-
dadigheidszesels, ten bate van het erisiscomité. Dit vindt al
gemeen bijval en de voorzitter hoopt, dat de noodige cadeaux 
worden ingezonden, hetgeen kan geschieden bij de bestuurs
leden, of wel op den avond zelf. De heer De Plönnies bespreekt 
nog eens het voorstel van den heer Lint, tot oprichting van 
een junioren-vereeniging. Met goedkeuring van de vergadering 
wordt een commissie benoemd, bestaande uit de beeren Lint, 
De Plönnies en Muller, die deze kwestie in studie zal nemen 
en t.z.t. rapport zal uitbrengen. Als leeftijdsgrens wordt 12 en 
18 jaar bepaald. De heer Muller waarschuwt voorzichtig te 
zijn met aankoop van ongebruikte zegels met opdruk Java, 
Buiten Bezit. Dienst, e. d., welke in den laatsten tijd in de 
rondzendboekjes voorkomen, daar deze zeer twijfelachtig zijn. 

Hierna volgt de gratis verloting en daarna eenige kien
partijen, waarbij verschillende beeren waardevolle zegels 
schenken. Om 10 K uur sluiting. J. H. 

Nieuw lid (met 1 Januari 1933). 
15. J. H. van Dijk, Dierenschelaan 131, Den Haag. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 19 December 1932, vergadering, lezing door den 

heer Van der Ven met tentoonstelling; 
Maandag 2 Januari 1933, beurs- en ruilavond; 
Maandag 16 Januari 1933, jaarvergadering, met groote ver

loting ; 
telkens des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de sociëteit 

„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Helder. 
Secretaris: J. POLLING, De la Reijstraat 4, Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 25 
November 1932, in de zaal van den heer Van Weelde. 

Te ongeveer 9 uur opent de voorzitter, de heer Habig, met 
een kort woord van welkom de vergadering; in het biizonder 
wordt welkom geheeten de heer Benjamins uit Amsterdam. 
De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. Enkele ingekomen 
stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter deelt mede, dat van de feestkas nog een be
drag over is, vraagt wat hiermede gedaan moet worden en 
zegt, dat het bestuur voorstelt dit overschot te bestemmen 
voor een reservekas. De heer De Klerk stelt voor dit geld voor 
de verloting te gebruiken. Dit denkbeeld wordt ondersteund 
en na eenige discussie wordt besloten het voor de verloting 
te bestemmen. Hierna vraagt de heer Polling het woord en 
meent uit naam van de leden te kunnen spreken, wanneer hij 
een woord van dank richt aan het adres van de feestcom
missie voor den gezelligen avond ons geschonken. 

Besproken wordt het volgende wedstrijdzegel. Na eenige 
discussie wordt besloten de elf provinciën te nemen (Kerst
zegels 1925, 1926 en 1927). 

Bij de rondvraag vraagt de heer De Klerk, of we niet in 
de gelegenheid kunnen komen, om de Zwitsersche Kerstzegels 
te krijgen. De secretaris zal zijn best doen, deze te bekomen. 

Hierna de gebruikelijke maandverloting met twee geluk
kigen, waarna wij tot ruim half elf bijeen blijven. J. G. J. P. 

Afgevoerd. 
D. J. Kortman. 

Bedankt. 
M. A. Witsenburg. 
A. H. Voetelink. 
M. Walter*) (met 1 Januari 1933). 

Adresverandering. 
A. Keijer, Departement van marine, Batavia. 

") M. Walter komt niet voor in de cartotheek; wèl J. M. 
Walter, Laan 76, Helder. Adm. 
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Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Saroieastraat 48, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 28 No
vember 1932, des avonds te 8.30 uur, in hotel Roberts, 
te Heerlen. 

Na opening van de vergadering door den voorzitter, leest 
de secretaris de notulen voor, welke ongewijzigd worden goed
gekeurd. Naar aanleiding van de notulen vraagt de heer Hol 
nog eenige inlichtingen over de aansluiting van de vereeniging 
Brunssum en de heer Fincken over het „Ka-Be"-album. Beide 
vragen worden naar genoegen beantwoord. 

Hierna worden de ingekomen stukken behandeld. De heer 
J,. Benjamins te Amsterdam bericht, dat hij op de vergadering 
van 19 December aanwezig zal zijn, om nadere relaties met 
de leden aan te knoopen. Onderstaande candidaatleden worden 
met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Bij de rondvraag informeert de heer Hol, of een der vol
gende vergaderingen ook een spreker zal komen. De voorzitter 
antwoordt, dat wij in onderhandeling zijn, om in de Januari
vergadering een spreker te hebben. De secretaris deelt nog 
mede, dat de Indische weldadigheidszegls gedurende December 
ten postkantore verkrijgbaar zijn. Voor den wedstrijd over 
Nederland nr. 17 zijn zes inzendingen. Er worden twee prijzen 
beschikbaar gesteld, welke worden gewonnen door de beeren 
Hol met 43 en Boersema met 38 punten. Tot slot heeft de 
gratis-verloting plaats, waarna de vergadering wordt ge
sloten. P. S. 

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

Candidaat-leden. 
mevr. E. Timmers Roijen, Kruisstraat 46, Heerlen. 
H. C. J. Kranenburg. Rimburgerweg 35, Rumpen-Brunssum. 

Verzoek. 
De leden worden beleefd verzocht in de boekjes der rond-

zendingen de vakjes, waarvan zij een zegel nemen, van hun 
nummerstempel te voorzien. Het gebruik van een paraaf kan 
vergissingen veroorzaken. 

Zij, die nog iets verschuldigd zijn, worden, met het oog op 
de jaarafrekening, verzocht zulks te voldoen. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 19 December 1932, des 

avonds te 8 uur, in hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 
Bezoek van den heer J. Benjamins, te Amsterdam. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 24 November 1932, des avonds te 834 uur, in restau
rant „De Pool", Groote Markt, te Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt als gast 
den heer Benjamins uit Amsterdam. Hij wijdt voorts eenige 
woorden aan de nagedachtenis van" wijlen den heer D. M. 
Botje. 

De heer Benjamins heeft een prachtcollectie zegels mede
gebracht en de aanwezigen hebben hiervan wel kunnen pro-
fiteeren. 

De secretaris leest daarna de notulen van de vorige verga
dering voor en worden deze onveranderd goedgekeurd. Door 
het bestuur wordt voorts met algemeene stemmen als lid aan
genomen de heer H. J. Klaassens. H. S. 

Bedankt met 31 December 1932. 
5. J. H. Gruno, Kraneweg 92, Groningen. 

Overleden. 
22. D. M. Botje, Oosterstraat 53a, Groningen. 

Nieuw lid. 
32. H. J. Klaassens, Heerestraat 90, Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 22 December 1932, des avonds 

te 834 uur, in café „De Pool", Groote Markt, te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden 
op Zaterdag 19 November 1932, des avonds te 8 uur, in 
het clublokaal Hotel de Nederlanden, te Terneuzen. 

Om acht uur opent de voorzitter, de heer H. Wolfert, deze 
vergadering. Na het teekenen van de presentielijst worden 
door den secretaris de notulen gelezen van de vergadering van 
22 October j.1., welke na rondvraag zonder op- of aanmerkin
gen worden goedgekeurd. 

Daar met 1 Januari a.s. het nieuwe boekjaar begint, zal er 
in de plaatselijke bladen een oproep worden geplaatst, om 
nieuwe leden aan te werven; dit wordt goedgekeurd. 

Voor den wedstrijd verzameling Saargebied worden de 
prijzen vastgesteld en wel: Ie prijs ƒ 1,50 en vervolgens ƒ 1,—, 
ƒ 0,75, ƒ 0,50 en ƒ 0,25 aan zegels, te nemen uit de boekjes, 
welke in circulatie zijn. In de jury voor deze keuring worden 
benoemd de beeren Verdurmen, Lijppens en Antheunis. De 
verzamelingen kunnen worden ingezonden bij den voorzitter 
tot 17 December a.s. en wel tot des middags 12 uur. De voor
zitter zag gaarne, dat veel leden hun verzameling van het 
Saargebied zullen inzenden, dan kunnen de verzamelaars, ook 
die niet op de vergadering komen, eens met elkander wed
ijveren; zoodoende kan men ook eens zien hoe ieder zijn 
verzameling behandelt. 

Eenige drukwerken zijn binnengekomen en ook enkele .vra
gen, die door den secretaris beantwoord zuilen worden. De 
nieuwe bestelde zegels word an aan de daarop rechthebbenden 
ter hand gesteld, terwijl de voorzitter weer zal zorgen voor 
de a.s. nieuwigheden, waaronder ook weer tal van Kerstzegels 
zijn begrepen. Na de gehouden rondvraag, sluit de voorzitter 
te 11 uur deze vergadering en dankt de leden voor hun aan
wezigheid. G. T. 

Bedankt met 1 Januari 1933. 
mevr. A. Dekker-Dees, A. 24, Zaamslag. 

Vergadering. 
Vergadering op Zaterdag 17 December 1932, des namiddags 

te 2 uur, in het bekende clublokaal. 

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

VERSLAG van de algemeene ledenvergadering van Dinsdag 
1 November 1932, gehouden in hotel Central, Markt 51, 
te 's-Hertogenbosch. 

Deze Vereeniging hield Dinsdag 1 November j.1. een na
middag-vergadering (dit in afwijking van den gewonen regel), 
om de buitenleden in de gelegenheid te stellen deze bij te 
wonen, daar de meesten hunner nimmer op een avondverga
dering aanwezig kunnen zijn. De opkomst was te voren nim
mer zoo groot geweest en was dan ook een succes. Te ruim 
3.30 uur opent de voorzitter, de heer Jac. Roelands, de verga
dering, hield vooraf een korte inleiding en heette alle aan
wezigen van harte welkom, vooral het nieuwe lid, den heer 
H. van de Wijs, en de leden uit Vught, Boxtel, Liempde, 
Schijndel en Rosmalen; er was zelfs een lid uit Utrecht, dat 
zich noch de reis, noch de moeite had gespaard om aanwezig 
te zijn. De notulen der vergadering van 4 October j.1. worden 
door den secretaris voorgelezen en onveranderd goedgekeurd 
en vastgesteld. 
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Onder de ingekomen stukken is een schrijven van den heer 
W. Saalberg uit Schiedam, die mededeelt voor de leden tegen 
nominaal zonder provisie aan te bieden de in November a.s. 
te verschijnen Duitsche weldadigheidszegels, alsook de „Hin-
denburg"-jubileumserie, van welk aanbod door verschillenden 
gebruik werd gemaakt, en welke dadelijk na verschijning zul
len worden toegezonden. Tevens een schrijven van den heer 
John Benjamins te Amsterdam, verzoekende hem in de gele
genheid te stellen een onzer volgende vergaderingen te mogen 
bijwonen. Ook ontving het bestuur de lidmaatschapskaart van 
de Ligue Aërophilatélique, waarbij buiten haar eigen orgaan 
maandelijks toezending zal geschieden van de Revue Phila-
télique de France. Een briefkaart van een verzamelaar uit 
Tsjecho-Slowakije, met vej-zoek om ruilrelaties aan te knoopen 
met de leden, en tot slot een prijslijst van een handelaar te 
Barcelona, aanbiedende Spaansche en koloniale zegels. 

Bij de bestuursmededeelingen bracht de voorzitter de wen-
schelijkheid naar voren, dat onze Vereeniging zich zou aan
sluiten bij den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars. Over dit onderwerp werd langdurig 
van gedachten gewisseld. Er werd besloten op de eerstvol
gende vergadering een commissie te benoemen, welke deze 
aangelegenheid nader zal bestudeeren. 

Ook kwam nog ter sprake de rondzendingsdienst, welk punt 
nogmaals werd aangehouden. De verloting was een groote 
attractie; er waren niet minder dan 7 mooie prijzen beschik
baar gesteld waaronder enkele door eenige leden gratis voor 
dit doel werden aangeboden, en welke dan ook in dank werden 
aanvaard. 

Door een der buitenleden werd het voorstel gedaan om de 
andere maand de vergaderingen te houden: de eene maand 
Dinsdag-avond om 7.30 uur, de andere maand Zondag-middag 
om 3 uur, en zoo vervolgens. Dit werd met algemeene stem
men aangenomen. In aansluiting daarop werden de buiten
leden er nog op attent gemaakt, dat door de bemiddeling van 
de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer V.V.V. Zondags en 
Dinsdags plm. 1114 uur 's avonds een extra autobusdienst is 
ingelegd, gaande naar de meeste hier omliggende plaatsen, 
om de bewoners daarvan aldus in de gelegenheid te stellen 
èn de vergaderingen èn de alhier te houden vermakelijkheden 
te kunnen bijwonen. 

Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter 
om half zes de vergadering, nogmaals allen dankend, in het 
bijzonder de buitenleden voor hun trouwe opkomst en hun tot 
de volgende maand een hartelijk weerziens toeroepend, tevens 
allen krachtig aansporend nogmaals actie te voeren bij hun 
nog bekende verzamelaars, om als lid onzer Vereeniging toe 
te treden. Daarna nam het ruilen en handelen een aanvang, 
hetgeen een zeer prettig verloop had. F. F. G. S. 

Bedankt (met 1 Januari 1933). 
mej. Toos Raats, Vughterweg 10, 's-Hertogenbosch. 
A. Heesbeen, Fonteinstraat 15, 's-Hertogenbosch. 
mr. H. van Lanschot, Peperstraat 16, 's-Hertogenbosch. 

Vergadering. 
Vergadering op Zondag 8 Januari 1933, des namiddags te 

3 uur in hotel Central, Markt 51, te 's-Hertogenbosch. 

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

VERSLAG der vergadering op Maandag 28 November 1932 
in de kleine bovenzaal van „Hotel Het Oud Stadhuis", te 
Helmond. 

De meeste Helmondsche leden waren present, toen om 9 uur 
de voorzitter, de heer Mulder, de vergadering opende. Be-
i'ichten van verhindering waren binnengekomen van de beeren 
Van de Ven en Schafrath. Als introducé was aanwezig de heer 
J. Thijssen te Helmond. Medegedeeld werd, dat door het be
stuur als donateur was aangenomen de heer W. Saalberg te 
Schiedam, die aan de leden der vereeniging zoowel de nieuwe 
Ilindenburg-serie als de nieuwe Duitsche weldadigheidszegels 
legen nominaalprijs geleverd had. Het candidaat-lid, de heer 
W. H. A. P. Schafrath, werd als lid aangenomen. 

Thans kwam aan de orde het bestuursvoorstel, een onder-

lingen wedstrijd te houden over de Nederlandsche weldadig
heidszegels 1929, waarvoor een tweetal prijzen zullen worden 
uitgeloofd. Deze wedstrijd zal op de aanstaande December-
vergadering plaatshebben. Tot op dien datum (19 December) 
kunnen deelnemers hun betreffende inzending aan de jury-
toezenden of ter vergadering medebrengen. Elke inzending 
moet ongeteekend, doch voorzien zijn van een gesloten en
veloppe, vermeldende den naam van den inzender. Dit plan 
kon algemeene instemming verwerven en de stemming hierna 
wees uit, dat de voorzitter en de secretaris tot jury voor dezen 
eersten wedstrijd zijn benoemd. Het plan is in 1933 een viertal 
zulke wedstrijden te organiseeren, n.l. in de maanden Maart, 
Mei, September en November. 

De hoofdschotel der vergadering vormde echter het be
stuursvoorstel tot oprichting eener junioren-club van post
zegelverzamelaars, die om hun leeftijd nog niet tot lid of 
adsnirant-lid der Vereeniging kunnen worden toegelaten. Het 
doel der club. waartoe ieder boven 12 jaar kan worden toe
gelaten, is bij de jongeren liefhebberij voor de philatelie te 
kweeken en door het geven van theoretische en practische 
voorlichting bij de jongeren meerdere kennis omtrent het 
verzamelen bij te brengen, terwijl uit de leden dezer club de 
aanstaande leden onzer Vereeniging zullen worden gerecru-
teerd. Het plan vond algemeene instemming en het ontwerp-
reglement werd na eenige kleine wijzigingen en aanvullingen 
met algemeene stemmen goedgekeurd. Hieruit stippen we nog 
aan, dat de leiding der club zal berusten bij twee leden der 
Vereeniging, die tevens lid van het be«tuur der Vereeniging 
zullen uitmaken als commissaris. Een hunner zal als leider 
der club optreden. Hij heeft de leidins- der club-middagen en 
is de man, die onze jongere Philatelisten met raad en daad 
zal bijstaan en hun belangen zal behartigen. Bij zijn afwezig
heid neemt het andere lid diens plaats in. Op een vraag van 
den heer Van Schijndel deelt de voorzitter als zijn meening 
mede, dat de Vereeniging ongetwijfeld bereid zal zijn, om, 
mochten de eigen financiën niet toereikend zijn om de on
kosten der club te dekken, dan uit de vereenigingskas bij te 
springen. De vergadering was het daarmede eens. In het 
reglement werd ten slotte nog eens uitdrukkelijk vastgelegd, 
dat alle maatregelen betreffende deze club zullen genomen 
worden in overleg met het bestuur der Vereeniging. Tot leider 
der junioren-club werd met algemeene stemmen benoemd de 
heer Van Schijndel en tot commissaris de heer Hilgerdenaar, 
welke beeren door deze benoeming tevens lid zijn geworden 
van het bestuur der Vereeniging, Zij verklaarden beiden hun 
benoeraine aan te nemen. De voorzitter dankte de beeren voor 
deze bereidwilligheid en gaf als zijn meening te kennen, dat 
de vergadering zeker geen beteren leider voor onze jonp-e 
verzamelaars zou hebben kunnen kieken. Zoo ooit, dan zal de 
club zeker onder leiding van den heer Van Schijndel een 
succes worden. 

Nu in het afgeloonen vereeniginsrsjaar nog al moeilijkheden 
«rerezen zijn met de tiidige betaling der contributie, wordt 
besloten dat de Helmondsche leden deze per kwartaal bij voor
uitbetaling dienen te voldoen. On de aanstaande December-
vergadering zal dus worden geïnd de contributie over het 
eerste kwartaal 1933. Zoodoende wordt voorkomen, dat het 
Maandblad, waarvoor de kosten steeds op tijd moeten worden 
voldaan, aan leden gezonden wordt, die niet aan hun finan-
cieele verplichtino-en voldoen. Aan de niet-aanwezip'en ter 
vergadering zal tijdig een kwitantie worden aangeboden. Le
den, buiten Helmond woonachtie-, dienen vóór 1 Januari hun 
financieele verplichtingen voor 1933 te voldoen. Mocht dit niet 
ziin geschied, dan zal hun begin Januari een postkwitantie 
worden aangeboden. Na eenige besnrekingen kon de vergade-
rinpf zich met deze regeling vereenigen. 

Ten slotte werd besloten de December-vergaderine niet 
te houden on den laatsten Maandag, doch op Maandag 19 De
cember, in het gewone vergaderlokaal, des avonds te 9 uur. 

Na veiling van een serie albnmbladen met zegels sloot de 
voorzitter omstreeks half twaalf de vergadering. C. G. K. 

Bedankt als lid. 
24. Jos. la Poutré, Zoutmanstraat 14, Den Haag. 

Nieuw lid. 
26. W. H. A. P. Schafrath, ambtenaar P.T.T., Bakelschedijk 

24c, Helmond. 
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Nieuw aangenomen donateurs. 
8. W. Saalberg, Lange Nieuwstraat 65d, Schiedam. (In

gaande 1 Januari 1933). 
9. Jos. la Poutré, Zoutmanstraat 14, Den Haag. (Ingaande 

1 Januari 1933). 
Contributies. 

De leden en donateurs, niat woonachtig te Helmond, worden 
beleefd verzocht hun contributies voor 1933 vóór 1 Januari 
te willen voldoen aan den secretaris-penningmeester, Chr. G. 
Knol, Emmastraat 40, Helmond, ter voorkoming van innings-
kosten. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 19 December 1932, des avonds te 

9 uur, in de bovenzaal van het „Oud Stadhuis", te Helmond. 

f c IADVERTENTIËN-I 

Puntstempels. 
Een groot verzamelaar van postzegels heeft ook een 
verzameling van Puntzegels 
en mist daarbij circa 60 nummers, terwijl hij van 
de overige nummers een uitgebreiden voorraad 
bezit. Hij wen seht door een ruilhandel aan te gaan 
met een anderen verzamelaar zoodoende elkander 
te helpen. Brieven te zenden onder no. tói aan de 
administratie van dit blad. 

aim % 

V. 

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, 13"4 kL g -1,25 
Idem 1867, 25 cts., type I - 2,90 
N^.d.-Indië, 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 
Juventute 1932 cpl. op brief aan Uw adres bij over

making van 1 Zw. fr. op mijn postrek. 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. 
9 V ~ Mijn zaak is in de maand Januari gesloten; 
ik verzoek u alle vertragingen te verontschuldigen. 
Postrekening: Den Haag 145664, Lugano Xla 1770. 
Lid van de Ned. Ver. van Postzegelverzamelaars, 

„Breda", „Hollandia" en Weltevreden 
Postrekening: Nederland 145664, 
Zwitserland Xla (Lugano) 1770. (26) w 

POSTZEGELVEILING Mk 
in Iotel„POUr,Bol{in 14-16, 
van 2-6 JANDARI1933, 
telkens des avonds 7 uur 30. 
In deze veiling komen om. voor: 

Afd. Nederland en Koloniën, 
Afd. Vliegpostbrieven, 
WERELD-Verzameling, 

w.o. talrijke rariteiten, 
Restantverzamelingen, enz. 

Alles ongelimiteerd! 
H I Geïllustreerde catalogus wordt gratis I H 
m en franco op aanvraag toegezonden. \ | 

Voor volgende veilingen kan steeds wor^ 
den ingezonden. Condities worden gaarne op 
aanvraag toegezonden. Op daarvoor in aan^ 
merking komende objecten wordt op verzoek 
voorschot verstrekt. ïlugflc Contante afwikkeling! 

MAXPÖOL, 
7 0 S T E V I N S T R A A T , D E N H A A C . 
T E I v B F O O N S 5 4 6 2 9 . P O S T R E K E N I N G 6 I 9 S 9 , 

V E I L I N G H O U D E R S E D E R T 1 9 1 S . (165) 

WELDADIGHEID 1932. 
(aanbod geldig tot 10 Januari 1933). 

Rol- of gewone tanding, per 10 series ƒ 1,75 
Vliegpost, 40, 75 cent, 1,50, 4,50, 7,50 gld - 1,10 
Idem, 1,50, 4,50, 7,50 gld., per 10 series - 8,— 
ROLTANDING TEGEN ONGEKEND LAGE PRIJZEN 
Zonder wmk., 1, 254, 734, 9, 12^^, 20, 30, 40, 50, 60 -1,60 
Tweezijdig m. wmk., cpl. 2-40 c , 13 w., m. zz. 25 c. - 1,60 
Vierzijdig, 34-60 c , zonder 12K c. rood, 23 w. . . . -1,75 
Hoekversterking, 5^, I14, 2, 2K, 4, 5, 6 c - 0,08 
Vliegpost, 4,50 gld-, per 10 stuks - 4.— 
Idem, 10, 15, 60 c , per serie - 0,18 

PORTO EXTRA. — GIRO 40215. 
ZICHTZENDINGEN AAN VEREENIGINGEN. 

JOHN GOEDE. ^H i 
BREDERODESTRAAT 46, AMSTERDAM, W. (9) 
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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 oogenbl ik w e n s c h é n te koopen. [ 

Mijn specia l i te i t : ZELDZAME B R I T S C H E 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) 

X E K O O P 
1618 verschillende oudere postzegels, waarde 
volgens Senf 1933 ± R.M. 3000,-, 436 duplicaten 
(196 soorten), waarde alsvoren + R-M. 167,-. 
Fraaie exemplaren. Inlichtingen bij J. DE WILDE, 

Woudenbergscheweg 11, te ZEIST. (i76) 
I IM«MM A*A*«r fk**4 l**(M 
Deelnemers gevraagd, zoowel koopers als verkoopers, voor 

Rondzendingsverkeer „Economie". 
Geen contributie. 7% % 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. (,73) 

GOEDKOOPE AANBIEDING NED.-INDIË, 
zoolang de voorraad strekt ! 

Ook prachtig geschikt voor ruilmateriaal (Yvert 1933). 
NED.-INDIE, nr. 32, 123^ op 12K cent 1899. 
IDEM, nr. 72, Java, 20 cent. 
IDEM, nr. 74, Java, 25 cent. 
IDEM, nr. 75, Java, 30 cent. 
IDEM, nr. 76, Java, 50 cent. 
IDEM, nr. 93, Buiten Bezit, 30 cent. 
IDEM, nr. 94, Buiten Bezit, 50 cent. 
IDEM, nr. 123, 17 K op 22 K cent. 
IDEM, nr. 124, 30 cent op ƒ 1,—. 

Wij leveren iedere soort per 50 stuks voor ƒ 1,50, 
per 100 stuks voor ƒ 2,25. 

Amsterdamsche Postzegelhandel, 
ST. LUCIENSTEEG 22, AMSTERDAM, POSTGIRO 151986 

(175) 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
P o i t z . w o r d e n n i e t in be ta l ing g e n . 

ZICHT-ZENDINGEN 
EUROPA-ZEGELS. 
Prima Kwaliteit. - Lage prijzen. 

W. M. F. SUTHERLAND, 
Marktveldstraat 5c, Rotterdam. (155) 

T A I I O p i J C Ungarn, auch nach FehlHste 
I M U O U n E . p g , - j und mehr gegen Hol

land und C o l , nehme gebr. und ungebr. 
Basis Yvert. Verkaufe gegen Kassa ä 4 c / fr. 
Bitte erstsrndung, nicht unter 100 fr. Mitglied: 
Breda, Ned Ver.v. P., Utrecht. L. V. H a l ä s z , 
B u d a p e s t VI, D e l i b ä b s t r . 2 9 . (174) 

V A N S E V E N T E R ' s P o s t z c g e l h a o d e l , 
N I E U W S T R A A T 31 . R O T I E R D A M . 
levert t egen z«er bil l i jke pr i j zen Euro
p a en O v e r z e e . S p e c i a a l a d t e s voor 
H . H. , d i e t y p e n . e n z . v e r z a m e l e n . 

Z i c h t z e n d i n g e n t e g e n re ferent i ën . 
L e v e r i n g v o l g e n s m a n c o l i j s t e n . (82) 

DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELBEURS 
maakt zichtzendingen aan Vereenigingen 

en verzamelaars met veel relaties. 
NEDERLAND EN KOLONIEN, EUROPA 

EN OVERZEE. 
ZEER BILLIIKE PRIIZEN. NEEMT PROEF. 
Stationsweg 2, Den Haag, Tel. IITI33. 

(164) 

T e K o o p g e v r a a g d i 

PHILATELISTISCHE 
HANDBOEKEN. 

Aanbiedingen onder nr. 163, aan het bureau 
van dit blad. 

Tekst dezer Annonces 
voor den S«» iü te zenden 
aan de Administratie. 

TH. WITTENHORST, 
Sioki<um bij 's-Heerenberg, 

biedt aan, zoolang de voorraad strekt: 
IOC verschillende Fiume f 4,10 
100 „ Letland - 3,30 
100 „ Lithauen - 2,30 
103 „ Memel - 3,90 
100 „ Nederland - 0,60 

NEDERLAND EN KOLONIËN alles voor
radig. Vraagt eens een ZICHTZENDING aan; 
ook EUROPA. (168) 

O P R U I J U I N G 
van eenige zegels Engelsche Koloniën, post
frisch, tegen nominaal, tegen een koers van 
f 8,50 is I pond sterling; zichtzending, na 

referenties, gaarne aan P . G O R D O N , 
Kortekade 24a, Rotterdam. (172) 

Zéér mooie, gespecialiseerdf 
verzameling NEDERLAND Ef 
EOLONIËN voor verzamelaar t< 
koop. Geen tusschenpersonen. 
Brieven onder No. 177 aan de adm. van dit blad-

W I E heeft nog met de edme 1933 van k, , , , 0 1 L J " 
" ' ^ mijn prijscourant België, con- INederi . . . ba lve N o s p e s 

^ ^ ^ ^ g o en L u x e m b u r g ontvangen? l 
De prijzen zijn wederom sterk verminderd! 

Toezending gratis en franco. 
J. B O E K D R U K K E R , 

73 Rue des Allies, - Brussel. (,171) 

X E K O O P A A N G B B O D B N 
Schitterende collectie fiscale zegels 

in 8 banden, 12 308 verschillende. 
Prijs billijk. Vraagt inlichtingen aan 

Auf 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 . (170) 

N E D E R L . - K O L O N I Ë N . 
Te koop een album met ruim 
800stuks. Prijst200. Adres: 
Schenkstraat 124, Den Haag. 

per 10 series f 2,25; porto ä 21 cent extra 
Bestelling door betaling op postgiro 66^19 
Toezending per aangetcekenden brief. (i66 

E L . G I Ë - C O N G O . Vraagt onz 
prijscourant gratis. Zichtzendingen vai 
Europa tegen sterk gereduceerde prijze; 

F. S W E R T S , 
ANTWERP STAMP-OFFICE, 

SUDERMANSTRAAT i, 
ANTWERPEN. (13S 

(169) 

Nederland en Koloniën, 
gebruikt en ongebruikt, typen, tandingeo. 
ver onder alle prijslijsteo, in prii ia kwaliteit. 

koopt U bij: VAN SEVENTER's 
Postzegelhandel, Nieuwsiraat 31, 
R'dam. ZENDT MANCO-LIJSTEN. (83) 

Vraagt zichtzendingen van 
roltanding met firma-perforatie; 10.000 ver 
schillende geheele wereld ä 2 cent per stuk 
(eenheidsprijs); voorafstempelingen Amerika 

S. Keizer, Schoutensteeg 2, Zwol le. 
Geeft zegels in ruil voor phil. arbeid. (167) 

A l l één p l a a t s i n g 
bij vooru i tbe ta l ing . 
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doorgevoerd; dat is echter door het internationaal verspreid 
zjjn der postzegelverzamelaars uitgesloten. Deze ervaring 
heeft reeds de in de 90er jaren in Engeland opgerichte en door 
de eerste handelaren gesteunde S. S. S. S. (Society for the 
Suppression of Speculative Stamps) opgedaan, die daarom 
spoedig hare werkzaamheden als doelloos staakte. 

Welke wegen staan nu nog voor de bestrij'ding der over
bodige zegels open? De verzamelaars zijn te verdeelen in twee 
groote groepen: de eigengereide en de kuddemenschen. De 
eersten laten zich niets voorschrijven, zoodat men zich om hen 
niet behoeft te bekommeren. Daarentegen kan men op de 
kudde der verzamelaars wel inwerken volgens het oude spreek
woord „Een gestadige druppel holt den steen". Reeds de 
voortdurend herhaalde zin „Mijdt de roofuitgiften" houdt de 
aandacht levendig. Van meer belang zou het echter zijn dezen 
zin in practijk te brengen in catalogi en albums. De Senf
catalogus is daarin reeds sedert 1901 met een goed voorbeeld 
voorgegaan, doordat zij de gelegenheidsuitgiften in kleineren 
druk aangaf. Het zal echter binnenkort noodig worden de 
geheele groep van overbodige zegels, waartoe ook bijna alle 
luchtpostzegels behooren, uit de nummering der normale ze
gels uit te schakelen en ze afzonderlijk te plaatsen. Want bü 
de landen met een overvloed van gelegenheidszegels, zooals 
b.v. Italië en Luxemburg, gaat langzamerhand het overzicht 
over de noodzakelijke zegels verloren in de menigte van over
bodige zegels. Besluiten eenmaal de catalogi tot dezen voort
durend noodzakelijker wordenden stap, dan zullen ook de uit
gevers van albums moeten volgen en het zou voor later een 
splitsing in catalogi en albums tot resultaat hebben, die ge
heel van zeil tot een vermindering van de overbodige zegels 
zou leiden. Hoe eerder de toonaangevende kringen tot dezen 
stap besluiten, des te beter zal het voor de toekomst van onze 
liefhebberij zijn. 

Een volledige opsomming der roofuitgiften van het laatste 
jaar zou onnoodige plaats vereischen, want het aantal der 
zondaren is zeer groot; daarom zijn slechts de duurste aan
gegeven. Het zijn: Albanië, luchtpostherdenkingszegels; An
tigua en Montserrat, herdenkingszegels van 1 en 5 shilling; 
Argentinië, herdenkingsuitgifte van 50 c. tot 5 pesos; Ethiopië, 
luchtpostherdenkingsuitgifte 13 taler; Australië, Port Jack
son zegel van 5 shilling; Brazilië, Zeppelinzegels van 214 en 
5 milreis; BritschGuyana, eeuwfeestzegel van 1 dollar; Bul
garije, Olympiadezegel van 50 lew; Duitschland, Zeppelin
zegels van 1 tot 4 mark; Italië, luchtpostherdenkingszegel van 
7.70 lire, Dantezegels van 5 en 10 lire; Egeische eilanden, 
hydrologencongres van 5 en 10 lire; Letland, tuberculose
uitgifte; Spanje, Catalonische uitgifte, PanAmerikaansch 
congres en Montserratzegels van 4 en 10 peseta. Hiertoe kan 
men ook alle opdrukzegels van de Vaticaanstad rekenen, die 
slechts uitgegeven zijn, om den verminderden afzet der nor
male zegels weer te vergrooten. In de 10 supplementen op den 
Senfcatalogus van 1932 zijn 777 normale, 236 noodhulp (op
druk) zegels en 485 gelegenheidszegels (werkelijke roofuit
giften) afgedrukt; de laatste vormen dus ruim 32.4 pet., 
bijna 1/3 van de geheele postzegeluitgifte. De gevolgtrekking 
daaruit mag ieder voor zichzelf treken. 

dr. KALCKHOPF. 
RENNER. 
dr. ZILLGEN. 

Het bovenstaande is een vertaling van de bijlage van het 
tijdschrift van den Bond van Duitsche PhilatelistenVereeni
gingen in binnen en buitenland: „Das Postwertzeichen". 

J. A. KASTEIN. 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XXIII. 
SUOMI (FINLAND). 

1930. Zeppelin. 
10 markka van de loopende uitgifte, overdrukt met: 
„Zeppelin 1930", ter herinnering aan de komst van het 
ZeppelinJuchtschip te Helsingfors op 24 September en 
het vertrek op dienzelfden dag. 
Oplage 50000. 

1931. Letterkunde. 
1 en 1>^ markka, uitgegeven 1 Januari, ter gelegenheid 
van het 100jarig bestaan van de Einsehe Maatschappij 
voor Letterkunde. 
1 m. vertoont het portret van den oprichter Elias Lönn
rot, den man, die ook zoo veel gedaan heeft voor de 
instandhouding van de Einsehe taal en letterkunde; uit
gever van de verzameling oude Einsehe heldendichten, 
Kalevala. 
iy> ra. Wapen van het genootschap, opkomende zon 
boven een landschap. 
Oplage 1 millioen. 

1931. Postzegels. 
lyy an 2 markka, ter herinnering aan het feit, dat 75 
jaar geleden de eerste Einsehe postzegels werden uit
gegeven, in 1856; de zegels zijn uitgevoerd in denzelf
den geest als die eerste zegels. 
Oplage 700000 en 500000. 

1931. Verzameling. 
1 markka, verkocht met een toeslag van 4 m., weer
gevende het eerste couvert van Finland met de porto
stempel van 1845, en bestemd voor de vorming van een 
fonds voor den aankoop van de schitterende poststukken
verzameling van Richard Granberg, waartoe 350000 Fin

■ sehe mark benoodigd was. 
Uitgegeven 15 October; oplage 100000. 

1931. Svinhufvud. 
2 markka, uitgegeven bij den 70en verjaardag van den 
president Pehr Evind Svinhufvud op 16 December. 
Hij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de onder
drukking van de communistische opstandige bewegingen 
in 1918 en 1930. 

DANTZIG. 
Aan het slot toevoegen: 
1930. Onafhankelijkheid. 

5 pfennig tot 1 gulden (11 waarden) van de loopende 
uitgifte, overdrukt met: „1920. 15 November. 1930." als 
herinnering aan de afscheiding van Duitschland en de 
vorming van een zelfstandigen staat, 10 jaar geleden. 
Oplage: 5 pf. 97500, 10 pf. 97000, 15 pf. 97200, 20 pf. 
54700, 25 pf. 57000, 30 pf. 37500, 35 pf. 37500, 40 pf. 
38500, 50 pf. 26000, 75 pf. 27500, 1 g. 27500. 
Uitgegeven 15 November tot 31 Januari. 

1932. Postzegeltentoonstelling. 
1, 2, 3, 5 en 10 gulden, overdrukt met „LuftpostAus
stellung 1932" en de nieuwe toeslagwaarden 10 + 10, 
15 + 15, 20 + 20, 25+25 en 30 + 30 pfennig, ter gelegen
heid van de aldaar van 2331 Juli gehouden Luposta == 
Internationale luchtpost tentoonstelling. 
Uitgegeven reeds 11 Juli. oplage 40000. De 1 en 2 gul
den zegels zün in de oude kleuren, die destijds in groote 
hoeveelheid gestolen waren en daarom door nieuwe 
kleuren werden vervangen. 

EESTI. 
In de 2e alinea op bl. 12, jaargang 1930, Februari 1929 te 
verbeteren in 1919. 
1932. Universiteit. 

5, 10, 12 en 20 senti, ter herdenking van de stichting van 
de universiteit van Tartu of Dorpat door koning Gustaf 
Adolf in 1632. 
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De 5 en 12 s. vertoonen de sterrewacht van Tartu, de 
10 en 20 s. de universiteit. 
Litgegeven 1 Juni. 

LATVIJA. 
1929. Meierovics, de oplage van 40000 toevoegen: 

20000 ongetand". 
Aan het slot opnemen: 

„waarvan 

Rainis 

getand, 5000 
ongetand. 
Het gebouw 
Durbes, het 
Recke's, door 
gegeven. 
De uitgifte 
grootste deel 

1, 2, 4, 6, 10, 15 santimi en 
2 vliegpostzegels, verkocht 
tegen de dubbele waarde, ter 
nagedachtenis van den in 
1929 overleden dichter en de
mocraat J. Rainis en bestemd 
voor de oprichting van een 
standbeeld voor hem. 
Uitgegeven 23 Mei, getand 
en ongetand; oplage: 1, 2, 
4, 6 s. 40000 getand, 10000 
ongetand, 10, 15 s. 11000 

ongetand, vliegpost 20000 getand, 10000 

op de vliegpostzegels stelt voor liet slot 
onteigende familiebezit van de Von der 
den staat aan Rainis ten geschenke ge

ls wel een echte speculatieve, daar het 
in handen was van een postzegelhandelaar. 

1932. Zelfverdediging. 
1 + 10, 2 + 15, 3+20, 4 + 30 en 5 + 40 santimi, met toeslag 
verkocht ten bate van de Zelfverdediging, een nationale 
vereeniging. De toeslag was onevenredig hoog, boven
dien draagt de uitgifta een zeer speculatief karakter, 
aangezien slechts een klein deel aan de kantoren ver
krijgbaar was gesteld en het grootste deel aan een 
Amerikaansche firma verkocht is. 
De voorstellingen zijn ontleend aan oude motieven, toen 
Letland nog een ongecultiveerd land was. 
1 s. Kriva, de -legendarische volkszanger, onder de hei
lige eik. 
2 s. Letten bezig met huizen te bouwen, onder toezicht 
van de Duitsche ridders, die hen destijds tot arbeid zou
den hebben gedwongen. 
3 s. Lucplexis, de legendarische berendooder, een ver
persoonlijking van den strijd tegen de Duitsche ridders. 
4 s. De bevrijding. 
5 s. Gezicht op de hoofdstad Riga met links de Duitsche 
domkerk,en rechts de Petrikeik; op den voorgrond de 
Duna-rivier. In het midden weder Lucplexis. 
Bij deze serie behooren nog 3 luchtpostzegels, verkregen 
door opdruk van de toeslagwaarde en Latvija-Aizsargi, 
beteekenend Zelfverdediging. 
Alle zegels getand en ongetand, de laatste 23 Maart, de 
getande 3 April uitgegeven. 

1932. Als boven. 
Een tweede serie voor hetzelfde 
doel, tegelijk voor het 10-jarig 
bestaan uitgegeven in Mei. 
6 + 19 s. Een marcheerende troep 
zelf verdedigers. 
7 + 28 s. Velddienst. 
104-35 s. Ziekenverpleegster be
zig met verbinden. 
12 + 43 s. Eten verstrekking uit 
de voldkeuken. 
15 + 60 s. Portret van den leider 
generaal Janis Balodis. 

Hierbij nog 3 luchtpostzegels, 10+10, 15 + 15 en 25+25 s. 
in driehoekformaat. 
Ook deze uitgifte wederom getand en ongetand, oplage 
van de luchtpostzegels 12500 getand en 7500 ongetand. 

1932. Tentoonstelling. 
3, 10, 20 en 35 santimi van de gewone uitgifte, over
drukt met „Latvijas razojumu izstäde Riga 1932 g 

10-18 IX", ter gelegenheid van de te Riga van 10-18 
September gehouden tentoonstelling van Letlandsche 
voortbrengselen. 

LIETUVA. 
Opnemen aan het slot op blz. 14, jaargang 1930: 
1930. Vytautas. 

2 cental tot 25 litai (totaal 14 waarden), 
ter nagedachtenis van Vytautas Didysis 
= Vitautas de Groote, grootvorst van 
Litauen, 500 jaar geleden gestorven te 
Troki op 27 October 1430 (zie by de in
leiding). 
De centai-waarden vertoonen zjjn borst
beeld, de litai-waarden hem in wapen 
rusting te paard met getrokken zwaard 
Uitgegeven 14 Februari; oplage: 2 c. 2 
millioen, 3 c. 500000, 5 c. 5 millioen, 10 c. 
1 millioen, 15 c. 8 millioen, 30 c. 10 mill., 
36, 50 c , 1 1. 200000, 60 c. 2 millioen, 

30 c. 10 millioen, 36, 50 c , 1 1. 200000, 60 c. 2 millioen, 
3 en 5 1. 100000, 10 en 25 1. 50000. 
Het meervoud van centas, Utas is ,cental, litai, maar 
bij de veelvouden, die door 10 deelbaar zijn, wordt dit 
centu en litu, dus: 2 cental, 10 centu. 

1930. Vliegpost. 
5 centu tot 1 litas (7 waarden), uitgegeven 28 April ter 
gelegenheid van de inauguratie van de luchtlijn Berlijn-
Moscou over Kowno op 1 Mei. 
5, 10, 15 c. Minister Tubolis. Oplage 500000. 
20, 40 c. Vytautas en een gezicht op Kowno. Oplage 
300000. 
60 c , 1 1. Vytautas en president Smetona. Oplage 60 c. 
300000, 1 1. 100000. 
Het opschrift bij de 20 en 40 c. luidt Vytautas Didysis 
(Vytautas de Groote), bij de andere Vytauto Didziojo 
Sukaktunes (Jubileum voor Vytautas). Op de toch al 
overvulde teekening van de 60 e. en 1 1. heeft men nog 
kans gezien een vliegmachine aan te brengen bij de 
beide laatste zegeltypen, de eerste heeft het met een 
propeller moeten doen. Oro pastas — luchtpost. 

SCANDINAVIË. 
In plaats van de beide laatste regels van de inleiding bij 

Danmark, Sverige en Norge op blz. 175 van jaargang 1929 
te lezen: 

Zoo is de toestand gebleven tot in 1905 wederom een af
scheiding kwam door den eisch van Noorwegen om zelfstan
dig te worden, waartegen koning Oscar zich niet langer kon 
Verzetten, toen door een volksstemming in Noorwegen de 
wensch tot zelfstandigheid duidelijk was gebleken. 

27 October deed de Zweedsche koning afstand van den 
troon van Noorwegen voor zich en zijn huis, en 18 November 
1905 werd daarop prins Karel van Denemarken, zoon van den 
toenmaligen koning Frederik VIII, tot'koning van Noorwegen 
gekozen, die 25 November met zijn gemalin koningin Maud, 
dochter van koning Edward VII van Engeland, zijn intocht 
in Christiania deed en kort daarop te Drondjhem werd ge
kroond als koning Haakon VII. 

DANMARK. 
Aan het slot toevoegen: 
1930. Geboortedag. 

5 tot 40 ore (10 waarden), uitgegeven 26 
September ter viering van den 60en ge
boortedag van koning Christiaan X, zoon 
van Frederik VIII, die 14 Mei 1912 over
leden was; geboren 26 September 1870, ge
huwd 26 April 1898 met hertogin Alexan-
drina zu Mecklenburg. 
De zegels blijven een jaar in omloop, ge
durende welken tijd de gelijkwaardige ge
wone zegels aan de kantoren niet verkocht 
worden. 

(Wordt vervolgd). 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 233 

DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHTVAART IN 
NEDERLANDSCH-INDIE 

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

XIII. 

Bij gouvernementsbesluit van 7 September 1928, nr. 78, 
werden de bepalingen betreffende het luchtpostverkeer van 
Ned.-Indië vastgesteld. 

Hierbij werd het volgende bepaald: 
Voor zoover de verzending in het gewone postverkeer is 

toegelaten, kunnen per vliegtuig over het geheele traject of 
over een gedeelte daarvan worden vervoerd: 

a. gewone en aangeteekende zendingen (stukken), al dan 
niet met verrekening; 

b. brieven en doosjes met aangegeven waarde, al dan niet 
met verrekening; 

c. binnenlandsche gewone postwissels, alsmede buitenland-
sche gewone postwissels, voor zoover zij zijn bestemd voor 
de door het hoofd van den P., T. en T. dienst aan te wijzen 
landen. 

Brieven en doosjes met aangegeven waarde zijn tot het 
vervoer per vliegtuig naar en öusschen buiten Ned.-Indië 
gelegen plaatsen slechts toegelaten in het verkeer met die 
landen, welke zich met vervoer daarvan per vliegtuig belasten. 

Het luchtrecht voor het vervoer per vliegtuig tusschen in 
Ned.-Indië gelegen plaatsen werd, ongeacht den afstand, ge
steld op: 

a. voor brieven, drukwerken, nieuwsbladen en bijvoegsels, 
documenten, monsters en braille-geschriften en doosjes met 
aangegeven waarde: 10 cent per 20 gram of gedeelte van 
20 gram; 

b. voor elke briefkaart en voor elk der twee deelen van 
een briefkaart met betaald antwoord: 10 cent; 

c. voor eiken postwissel: 10 cent. 
Verder werd het hoofd van den P., T. en T. dienst gemach

tigd om het luchtrecht voor het vervoer per vliegtuig naar 
en van alsmede tusschen plaatsen, buiten Ned.-Indië gelegen, 
vast te stellen, zooveel noodig in overeenstemming met de 
overeenkomsten of schikkingen daaromtrent met andere re
geeringen of postbesturen getroffen of nader tot stand te 
brengen. Een uitzondering hierop vormde de vaststelling van 
het luchtrecht voor het vervoer van luchtpostcorrespondentie 
per vliegtuig van Ned.-Indië naar Nederland, hetwelk door 
den gouverneur-generaal is vastgesteld (zie hierna). 

Het luchtrecht moet geheel bij vooruitbetaling zijn gekwe
ten. De vaststelling van de nadere bepalingen omtrent de 
aanwijzingen op de per vliegtuig te verzenden zendingen en 
postwissels werd aan het hoofd van den P., T. en T. dienst 
overgelaten, die eveneens het tijdstip had te bepalen, waarop 
vorengenoemd gouvernementsbesluit in werking zou treden. 
Dit geschiedde bij beschikking van genoemd diensthoofd 
van 22 September 1928, nr. 57820 Post V2, waarbij werd be
paald dat de datum van in werking treding werd bepaald 
op 24 September 1928. 

Aangezien was besloten om voor de kwijting van het lucht
recht op de per vliegtuig te verzenden zendingen en post
wissels, enz., speciale zegels, zoogenaamde luchtpostzegels, 
uit te geven, welke door formaat en teekening belangrijk van 
de gewone frankeer zegels zouden afwijken, werd het niet 
noodzakelijk geacht luchtpostetiketten in te voeren. Evenwel 
werd wel voorgeschreven, dat de zendingen, enz., waarvan 
verzending per vliegtuig werd verlangd, zooveel mogelijk in 
den linker bovenhoek van de adreszijde van een aanwijzing 
„Per luchtpost" moesten worden voorzien. 

Vermits de hiervoor bedoelde bijzondere luchtpostzegels in 
Nederland moesten worden aangemaakt en met de aanmaak 
en' uitzending zooveel tijd was gemoeid, dat die zegels niet 
tijdig in Ned.-Indië konden zijn om nog voor den datum, 
waarop de mogelijkheid tot verzending per luchtpost hier te 
lande zou worden opengesteld voor het publiek verkrijgbaar 
te worden gesteld, werd der regeering machtiging verzocht 
om een nader te bepalen aantal gewone frankeerzegels van 
verschillende waarden van een opdruk te voorzien en dan als 
tijdelijke luchtpostzegels uit te geven. Bij gouvernements

besluit van 7 September 1928, nr. 78 (staatsblad nr. 396) 
werd vervolgens het hoofd van den P., T. en T. dienst gemach
tigd om, ter vorming van een eersten voorraad luchtpost
zegels, een door hem in verband met de behoefte te bepalen 
aantal frankeerzegels van 12 K cent, 25 cent en 80 cent te 
doen bedrukken met een opdruk, bestaande uit het woord 
„Luchtpost", de afbeelding van een vliegmachine en onder
scheidenlijk de waarde-aanduiding „10", „20" en „40", ten
einde de aldus overdrukte frankeerzegels tot een waarde van 
respectievelijk 10, 20 en 40 cent in gebruik te stellen ter vol
doening van de daartoe door vorengenoemd diensthoofd aan 
te wijzen porten en/of rechten. 

De datum van in gebruikstelling van de overdrukte fran
keerzegels werd mede aan genoemd diensthoofd overgelaten. 

Het overdrukken van de frankeerzegels van 12 J4 cent, 
scheepstype, lichtrood, van 25 cent violet, scheepstype, en 
van 80 cent roodoranje, palmtype, vond plaats bij het repro-
ductiebedrijf van den Topografischen Dienst hier te lande. 
De opdrukken op de drie genoemde frankeerzegels zijn in 
zwart uitgevoerd. 

De nadruk zij er hier op gelegd, dat de drie genoemde tijde
lijke luchtpostzegels aanvankelijk uitsluitend waren bedoeld 
voor de kwijting van het luchtrecht verschuldigd voor in het 
binnenlandsch verkeer van Ned.-Indië per luchtpost te ver
voeren stukken, de 20 en 40 cent speciaal voor de zwaardere 
stukken, t.w. van 20 tot en met 40 gram respectievelijk van 
60 tot en met 80 gram, c.q. veelvouden daarvan, teneinde 
het op dergeliike stukken te plakken aantal luchtpostzegels 
zoo laag mogelijk te houden. 

Aangezien de kans bestond, dat in enkele gevallen alle voor 
de frankeering en het luchtrecht te bezigen zegels niet op de 
adreszijde van de stukken zouden kunnen worden gehecht, 
werd bepaald, dat, in tegenstelling met de gewone frankeer
zegels, de luchtpostzegels ook op de achterzijde van de zen
dingen mochten worden geplakt. 

Bij beschikking van het hoofd van den P., T. en T. dienst 
van 19 September 1928, nr. 57049 Post A, werd door het 
hoofd van genoemden dienst uitvoering gegeven aan de ar
tikelen 2 en 3 van het gouvernementsbesluit van 7 September 
1928, nr. 78 (staatsblad nr. 396) en bepaald, dat de lucht
postzegels (overdrukken) van 10, 20 en 40 cent den 20en Sep
tember van dat jaar in gebruik zouden worden gesteld en 
dat het aantal frankeerzegels, bestemd om door middel van 
overdruk te worden veranderd in luchtpostzegels van res
pectievelijk 10, 20 en 40 cent werd vastgesteld op 1064940 van 
12 K cent, 1316874 van 25 cent en 558900 van 80 cent. 

(Wordt vervolgd). 

NOGMAALS 
DE NOMMERSTEMPELS VAN NED.-INDIE 

door dr. W. WEIGAND. 

Bil mijn studie omtrent de in Ned.-Indië in gebruik geweest 
zijnde „nommerstempels" heb ik mij o.a. natuurlijk ook ge
wend tot het hoofdbestuur van den P.T.T.-dienst te Bandoeng, 
veronderstellende dat ik uit deze bron absoluut betrouwbare 
gegevens zou kunnen krijgen. Jammer, dat is misgeloopen. 
Officieele gegevens zijn daar heelemaal niet aanwezig. De 
„nommerstempels" ziin veertig jaren geleden ingetrokken en 
zouden volgens circulaire nr. 33 van 14 April 1893 aan het 
algemeen magazijn te Batavia worden opgezonden. Wat daar
mee gebeurd is, kan natuurlijk niemand van de nu nog in 
dienst zijnde ambtenaren uit persoonlijke ervaring weten. De 
daarop betrekking hebbende akten zijn óf sedert tientallen 
jaren vernietigd, óf zijn bij de overplaatsing van het hoofd
bestuur naar Bandoeng in Mei 1923 in kisten verpakt en be
vinden zich nu ergens in de kelders van het hoofdgebouw aan 
de De Katstraat te Bandoeng. Voorloopig bestaat er niet het 
minste vooruitzicht, dat deze akten binnen afzienbaren tijd 
op hun geschiedkundige waarde zouden kunnen worden onder
zocht. Het eenige wat ik, afgezien natuurlijk van staatsbladen 
en andere g e d r u k t e voorschriften, circulaires, enz., kon 
krijgen, was een handschrift: „Aanwijzing van het nummer 
van den vernietigingsstempel voor de verschillende postkan
toren", dat de heer Hajenius, inspecteur van den P.T.T.-dienst, 
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op zijn bureau had, maar waarvan hij ook de herkomst niet 
wist. Handteekemng, plaats of datum van de opmaking staan 
daarop niet vermeld. Deze lijst omvat 121 nummers, die tot 
en met nummer 104 met de lijst van den heer P. C. Korte
weg e.a. overeenkomen. Vanaf het dubieuze nummer 105 luidt 
ze als volgt: 

^105. Olehleh. 
"106. Idi. 

107. Telok Semawe (in 1885 Keboemen). 
"108. Djombang. 
■•109. Wlingi. 
■̂ 110. Kalianda. 
•^111. Medan. 

112. Goenoeng toewa. 
113. Rantau Prapat. 
114. Bandar Chalipah (in 1888 Tandjong Balei). 
115. Tandjong Balei (in 1888 Bandar Chalipah, in 1889 

Tebingtinggi Deli). 
*116. Boeleleng. 
*117. Gombong. 
*118. Tandjong Poera. 
*119. Bindjei. 
"•120. Lasem. 
*121. Toeren. 
De met een * gemerkte kantoren zijn in de boven aange

geven volgorde opgenomen aan de hand van de data van open
stelling; besliste gegevens daaromtrent zijn momenteel niet 
beschikbaar. 

Afgezien van de afwijkende volgorde der nummers is hier 
opgenomen het kantoor Boeleleng (op de noordkust van het 
eiland Bali), dat volgens het jaarverslag van 1888 op 17 Oc
tober 1888 werd geopend, in het jaarverslag van 1893 (jaar 
der buitengebruikstelling van de nommerstempels) als post
en telegraafkantoor der 3e klasse is opgenomen en waarvan 
de naam (volgens jaarverslag van 1896) werd veranderd in 
Singaradja. Twijfel, dat dit postkantoor in de jaren kort voor 
en na 1890 werkelijk heeft bestaan, is zoomede niet meer 
mogelijk. 

Van het kantoor te Bangalan, gelegen aan de Westpunt 
van het eiland Madoera tegenover Soerabaja, is slechts be
kend, dat het van hulp tot postkantoor werd verheven en als 
zoodanig op 24 September 1889 werd opengesteld. Sedert dien 
tijd verschijnt de naam Bankalan jaarlijks onder de voor het 
publiek geopende postkantoren, ook in het jaarverslag van 
1893 staat het als post en telegraafkantoor der 4e klasse 
vermeld. Ook hiervan denk ik met zekerheid te hebben aan
getoond, dat het ten tijde der „nommerstempels" als p o s t
kantoor ( n i e t h u l p postkantoor z o n d e r nommerstempel) 
heeft bestaan. 

^ ' / / ' i | / / 

Äiiii2iaa.ÄL_22S£2i ^yif^fi" > n" vv^ ' '^s^^~ '.*^^?y.^> isysiMfi 

Anders staat het met de „nommerstempels" van deze en de 
overige kantoren. De heer Traanberg wijst het nr. 117 aan 
Bindjei toe en brengt ten bewijze van zijn bewering een foto 
van een brief met duidelijken stempel Bindjei 1551893 (het 
nummer 117 is echter op de cliché niet te ontcijferen!). Van 
een verzamelaar hier te lande, den heer P. L. Jut de Bour
ghelles, was mij echter 117 afkomstig uit Bangkalan met de 
«tempeldata van 31121891 en 131893 gemeld (zie ook „De 
Philatelist", October 1930, biz. 157). Hoe zit dat nu in elkaar? 
Heeft hier een s tempelomwisseling plaats gehad zooals in 

1888 bij Tandjongbalei en Bandar Chalipah, 114 en 115? Er is 
mij geen reden voor deze laatstgenoemde omwisseling bekend, 
maar het is toch denkbaar, dat beide stempels, 114 en 115, in 
1887 aan het nieuw op te richten kantoor te Tandjongbalei, 
havenplaats aan de monding van den Soengei Asahan, Gouv. 
Sumatra's Oostkust, werden gezonden met opdracht, het 
„nommerstempel" 115 door te zenden naar Bandar Chalipah, 
dat 22 km. noordoostelijk van Tebingtinggideli (toentertijd 
nog zonder postkantoor) in het binnenland ligt, en waar in 
plaats van 115 bij vergissing 114 werd heengezonden! Bezit 
een verzamelaar een brief of kaart van Tandjongbalei met 114 
en van Bandar Chalipah met 115? Tusschen het tijdstip dat 
het hoofdbestuur van deze vergissing bericht kreeg en ze bij 
een circulaire later sanctioneerde, verliep bijna een half jaar. 
Zooals gezegd, zoo k a n het geweest zijn. Maar bij Bang
kalan (op Madoera) en Bindjei (Sumatra's Oostkust) ware 
deze reden te gezocht. Voorloopig zijn mij deze afstempelingen 
van twee verschillende, ver uit elkaar gelegen kantoren, die 
beide nooit zijn opgeheven, onder hetzelfde nummer, ofschoon 
onder opvolgende data, niet verklaarbaar. Wie van onze ver
zamelaars kan helpen? Ook met betrekking tot Boeleleng 
(later Singaradja), waarvan heelemaal niets bekend schijnt te 
zijn ,ofschoon dit kantoor zonder twijfel heeft bestaan. Of zou 
het hoofdbestuur aan dit kantoor tengevolge der onzekere 
politieke toestanden op Bali omstreeks het jaar 1890 heele
maal geen nummer hebben toegewezen? Het lijkt mij weinig 
plausibel. Wat betreft het kantoor te Toeren, zoo deelde mij 
de heer Jut de Bourghelles mede, dat in het Nederlandsch 
Tijdsclirift voor Postzegelkunde van 1901 op blz. 110 een 
cliché van een couvert met den naam van dit postkantoor en 
het nummer 120 voorkomt. Dit was mij tot nu toe onbekend; 
den heer Traanberg blijkbaar ook. 

De eenige en ook beste oplossing van het vraagstuk der 
twijfelachtige „nommerstempels" ware mijns inziens, niet in 
de eerste plaats bij de nummers zelf te zoeken, maar de aan
dacht te vestigen op de namen van de kantoren 111 t.m. 122 
van mijn lijst in het Gedenkboek (blz. 165) en er op te letten, 
welke nummers en stempeldata's met deze plaatsnamen op 
brieven enz. voorkomen. Zoodoende zou het best mogelijk zijn, 
licht in deze duisternis te brengen. 

Bovengenoemde verzamelaar te Weltevreden deelde mij 
bovendien mede vierkante stempels, die bij circulaire van 
April 1893 ter vervanging van de „nommerstempels" werden 
ingevoerd, reeds met data van begin 1892, b.v. van Semarang, 
te bezitten, en vraagt hoe dit zou zijn te verklaren. De be
doeling ter vervanging van de „nommerstempels" en de dag
teekeningstempels door één stempel bestond natuurlijk reeds 
voor de uitgave van de circulaire van April 1893. De aan
maak van de bijna 125 stempels vereischte eenigen tijd en 
het is best mogelijk, dat b.v. in Semarang, een plaats met 
groot postverkeer, het „nommerstempel" in begin 1892 zoo 
versleten was, dat men een nieuw moest aanvragen. Maar 
men leverde in plaats daarvan uit den reeds aanwezigen voor
raad een stempel in vierkanten vorm. Wie kent nog vierkante 
dagteekeningstempels vóór April 1893 ? 

Voor verdere mededeelingen houd ik mij gaarne aanbevolen. 
Adres: Secretarispenningmeester Bandoengsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, Vondelstraat l ic , Bandoeng. 

DE UNIVERSALSTEMPELMACHINES. 
In hét Augustusnummer verscheen een lijst van wat er 

van deze stempels bekend was; dank zij de medewerking van 
vele verzamelaars van dit aardige gebied kan de lijst op ver
schillende punten aangevuld worden. 

Alkmaar. 
Verzend met de luchtpost, 23.VII—26.IX.32, en 3—19.X.32. 
I. daguurjaar (23.VII.32). 
II. uurdagjaar. 

Afw.: Kopstaand daturastempel op 24.IX.32 (1415) 
Breda. 
I. jaar-dag-uur. Afw.: Kopstaande uren. 
Deventer. 
Adresseer volledig. 
De eerste datum van Adr. volledig te veranderen in ll.IX.31. 
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Ook hiervan is nu een kopstaand datumstempel bekend, van 
29.VIII.32 (56). 

Leiden. 
Verzend met de luchtpost. 
I. daguurjaar. Afw.: Kopstaand datumstempel op 4.1.32 

(1819). 
III. dagjaaruur. Afw.: Kopstaand datumstempel ook op 

9.VIII.32, waarbij tevens de maand ontbreekt. Kopstaand da
tumstempel op 10.XL32 (1516 en 1617) en 12.XL32 (1314). 

VI. jaardaguur. Alleen opgegeven van IO.IV.32, is in Aug. 
en Sept. 1932 de meestgebruikte combinatie. 

Afw.: Kopstaand datumstempel op 31.VIII.32 (1314). 
Maastricht. 
III. jaardaguur, is gebruikt op 10.11.32 (1819). 
IV. dagjaaruur, op 5.II.32. 
V. jaaruurdag (14.IV.:'>). 
Nijmegen. 
II. uurdagjaar. Afw.: Op 1C,.'''T.32 (2324) stempelde de 

machine met de plaatsnaam kopstaand, de datum echter recht
op. Weer een nieuwe mogelijkheid. 

Schiedam. 
II. uurdagjaar. Afw.: Gemeld werd het kopstaand datum

stempel van 23.11.32 (1819). Een brief is bekend waarop van 
dien dag zoowel een recht als een kopstaand stempel, van 
hetzelfde uur. 

Op 25.11.32 (2223) stempelde de machine met de plaats
naam kopstaand, de datum rechtop. 

Zwolle. 
I. jaardaguur. Afw.: Kopstaand datumstempel ook op 

26.V.82 (1314). 
II. daguurjaar, op 7.III.32. 
III. jaaruurdag, op IO.V.32. 
Van enkele mindervoorkomende datumrangschikkingen 

ontving ik nog opgaven van andere data dan de reeds ge
noemde. Deze zijn maar niet meer opgesomd. 

Kopstaande datumstempels zijn dus nu van alle Universals 
bekend. 

In eind September en in den loop van October (de juiste 
datum is meestal niet na te gaan) zijn alle Universal
machines van een nieuw reclamestempel voorzien, het grootste 
deel ook van een nieuw datumstempel. Iets nieuws hierbij is, 
dat de vlag nu ook links van het datumstempel kan voor
komen. 

Dit laatste is echter niet bij alle machines mogelijk; het 
postkantoor Tilburg deelde mede, dat de nieuwe vlag alleen 
rechts geplaatst kan worden. 

De in aanmerking komende kantoren ontvingen eind Sep
tember een nieuw model stempelhouder van den directeur
generaal, en tevens een nieuwe vlag en bijbehoorend „kantoor
naamstempel" (zooals het datumstempel officieel blijkt te 
heeten). In het begeleidend schrijven wordt op de mogelijk
heid gewezen, de vlag zoowel links als rechts van den kantoor
naamstempel te plaatsen. Verzocht wordt, hiermee afwisse

Fig. 1. Fig. 2. 

lend (b.v. om de 14 dagen) met de reeds op het kantoor in 
gebruik zijnde vlag te doen stempelen, en wel zoo, dat de 
nieuwe vlag links van den kantoornaamstempel wordt ge
plaatst. 

Voor de verklaring van de vele bijzonderheden, welke bij de 
Universalstempels kunnen voorkomen, is eenige kennis van 
de machine zelf zeer gewenscht, en in het bijzonder natuurlijk 
van den stempelhouder, waarin datumstempel en vlag voor
komen. Hierboven een schematisch teekeningetje van den 
stempelhouder voor de oude reclameteksten (Verzend met de 
luchtpost en Nederlandsch fabrikaat) (fig. 1). Het perspectief 
is niet geheel juist, maar hopelijk is de teekening duidelijk. 
De stempelhouder heeft den vorm van een cylinder met een 
hoogte van ongeveer 4 cm. In het midden van boven en 
onderkant bevindt zich een gat, waardoor de houder op een 
spil gezet ■#ordt; een pinnetje zet hem daarop vast. Aan de 
bolle kant van den cylinder (onder de teekening) is een ge
bogen metalen plaatje met de vlag daarop bevestigd. Rechts 
bevindt zich, in een gleuf in den cylinder, het datumstempel. 
Het blokje met het datumsempel, hierboven afzonderliik af
gebeeld (fig. 2), heeft ongeveer de vorm van een remblokje 
van een fiets. Bij elke uurswisseling moet het uit den stempel
houder (cylinder) geschoven worden. Het past daarin zoowel 
rechtop als omgekeerd, waarmee dus de mogelijkheid van 
k o p s t a a n d e d a t u m s t e m p e l s verklaard is. 

Ook kan dit blokje te ver of niet ver genoeg worden in
geschoven, of kan het door een poststuk van onregelmatige 
dikte wat opgeschoven worden. In zulke gevallen staat het 
datumstempel niet steeds op dezelfde hoogte ten opzicht" van 
de vlag; dergelijke verschillen in stand kan men herhaalde
lijk waarnemen. 

^r—\ 
Pig. 3. 

Om den dag of het uur te verzetten moet men eerst de 
geheele houder van de machine nemen, en daarna het blokje 
met datumstempel uit den houder schuiven. Houdt men hier
bij het blokje zoo, dat het datumsetmpel boven staat, dan 
valt de heele datum er onder uit. De blokjes met uren, dag, 
maand en jaar zitten n.1. niet vastgeschroefd. Uit fig. 3 blijkt, 
dat op één blokje de uren staan, op een ander het jaartal, 
terwijl dag en maand ieder op een afzonderlijk blokje staan, 
samen even lang als uren of jaartal. Op het blokje met het 
maandcijfer bevindt zich bovendien nog een streepje. 

De blokjes worden van de onderzijde (dus van de platte 
kant) af in het blok met het datumstempel geplaatst. Door 
twee uitsteeksels aan hun basis worden zij verhinderd, door 
de opening in het datumstempel heen te vallen. De blokjes 

Fig. 4. 
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met dag en maand hebben elk één uitsteeksel, zij worden los 
tegen elkaar geplaatst. 

De blokjes met de drie regels van den datum zijn nagenoeg 
even lang en kunnen dus gemakkelijk onderling verwisseld 
worden, waardoor de verschillende rangschikkingen van den 
datum ontstaan. Ook het voorkomen van kopstaande uren of 
van den geheelen datum, of het vervangen van het jaartal 
door een tweede uurbalk, zijn hierdoor verklaard. 

De nieuwe stempelhouder (fig. 4) (waardoor de vlag ook 
links van het datumstempel geplaatst kan worden) is iets 
anders dan de oude. Links en rechts van het blokje met het 
datumstempel is een ruimte aanwezig, waar de vlag in ge
plaatst kan worden. Door het losdraaien van een enkele 
schroef wordt het gebogen plaatje met de vlag losgemaakt 
en kan aan den anderen kant met deze schroef weer worden 
vastgezet. * 

Van de datumstempels kan men twee soorten onderscheiden 
(afgezien van twee uitzonderingen: Leiden met de duifjes en 
Deventer met alleen een cirkel). Bij de eerste vorm is het 
stempel niet rond, maar heeft in de vier hoeken een „oor". 
Bij de tweede vormt het stempel wel een cirkel, maar in de 
hoeken ontspruiten daaruit drie gebogen lijntjes. Het stempel 
met de ooren werd bij de oude reclameteksten uitsluitend ge
bruikt met de vlag: Verzend met de luchtpost; het stempel 
met de lijntjes uitsluitend met de vlag: Nederlandsch fabri
kaat, waarschiinliik uit artistieke overwegingen. 

Ook bij de beide nieuwe reclamevlaggen („Adresseer vol
ledig" en „Postzegels rechts boven") is iets dergelijks op te 
merken. Het stempel met de ooren wordt gebruikt met de 
vlag „Adresseer volledig", het stempel met de liintjes met 
vlag „Postzegels rechts boven". Wanneer, zooals bij Delft en 
Nijmegen, hetzelfde type van datumstempel behouden moest 
blijven, dan is dit toch vernieuwd. Het nieuwe datumstempel 
heeft gewoonlijk'breeder letters dan het oude. 

De reden dat dit verschil hier uitvoerig beschreven is, is 
dat wij bij sommige plaatsen voor verrassingen komen te 
staan. Alkmaar b.v. stempelt bij de nieuwe vlag Postz. r. b. 
zoowel met het oude datumstempel (met „ooren") als met 
een nieuw, met lijntjes. De enkele exemplaren die ik van het 
nieuwe stempel van Maastricht zag tot dusver hadden het oude 
datumstempel; vermoedelijk is ook voor deze plaats wel een 
nieuw aangemaakt. Het is lang niet onmogelijk dat ook van 
andere plaatsen nog dergelijke combinaties, oud datum
stempel met nieuwe vlag, gevonden worden. 

Alkmaar. 
Postzegels rechts boven. Tekst l i n k s . Sinds 27.IX.32. 

A. Met oud datumstempel (met „ooren"). 27—28.IX 
en na 25.X. 

I. uur-dag-jaar. 
B. Met nieuw datumstempel (met lijntjes). 20—22.X. 

I. uur-dag-jaar. 
Afw.: Kopstaand datumstempel, tevens zonder uren 
en maand, 20.X.32. 

Wegens moeilijkheden met het nieuwe stempel werd van 
3 tot 19.X.32 weer met het oude Verzend met de luchtpost 
gestempeld. 

Breda. 
Adresseer volledig. Tekst l i n k s . Sinds 21.IX.82. 
I. dag-jaar-uur (27.IX). 
II. jaar-dag-uur. 
Ook wordt het oude stempel nog gebruikt (o.a. op 18.X). 
Delft. 
Postzegels rechts boven. 

A. Tekst l i n k s . 
I. jaar-dag-uur. 

B. Tekst r e c h t s . 
I. jaar-dag-uur. Hiervan zag ik alleen een losse afdruk; 

het is mij niet bekend of dit stempel ook voor de gewone cor
respondentie gebruikt is. 

Deventer. 
Adresseer volledig (nieuwe teekening). 

A. Tekst r e c h t s . 
I. uur-dag-jaar. 4—12.X.32. 

B. Tekst l i n k s . 
I. uur-dag-jaar. Sinds 13.X.32. 
Nu en dan afgewisseld door het oude Adresseer volledig. 
Gouda. 
Adresseer volledig. 

A. Tekst l i n k s . 
I. jaar-dag-uur (18—21.X.32). 

B. Tekst r e c h t s . 
I. jaar-dag-uur (sinds 26.X). 
Ondertusschen (24—25.X) weer het oude Nederlandsch fa

brikaat. 
Leiden. 
Postzegels rechts boven. Sinds 24.IX.32. 

A. Tekst l i n k s . 
I. jaar-dag-uur. 
II. dag-jaar-uur. 

B. Tekst r e c h t s . 
I. jaar-dag-uur. 29.IX (23-24) en 30.IX (9-10). 
De stempels, door het „Bureau" verzonden, en afgestempeld 

80.IX (9-10), hebben voor een deel de vlag links, voor een 
deel rechts! 

Ook wordt nog met het oude Verzend met de luchtpost 
gestempeld nu en dan. 

Maastricht. 
Adresseer volledig. Tekst l i n k s . 
I. dag-uur-jaar. Met o u d datumstempel (met lijntjes). 
Ook is het oude Nederlandsch fabrikaat nog in gebruik. 
Nijmegen. 
Postzegels rechts boven. Sinds 28.IX.32. Tekst l i n k s . 
I. uur-dag-jaar. 

Afw.: Datumstempel en datum kopstaand, 2.X.32 
(23-24). Datumstempel rechtop, geheele datum kop
staand, 11.XI.32 (12-13). Kopstaande uren. 

Nu en dan afgewisseld door het oude Nederlandsch fa
brikaat, ongeveer om de 14 dagen. 

HET POSTMUSEUM TE BANDOENG 
door H. W. BOREL. 

Ten vervolge op het dezerzijds medegedeelde in het jubi
leumboek betreffende de aanwezige collectie proeven in het 
postmuseum te Bandoeng, moge hieronder een aanvulling vol
gen, in verband met de sedert zeer belangrijke toeneming van 
die collectie. 

Aanwezig zijn nu de volgende proeven van Ned.-Indië: 
1862. Korteweg nr. 2, 10 c. rood op dun velijn papier. Idem 

nr. 3, 10 c. blauw, getand, in blok van 4. 
1902. Nr. 38, 1.5 c. ongetand, ontwerp prof. J. Veth, in 15 

verschillende kleuren, de tinten wijken eenigszins af van de 
door Korteweg aangegevene. 

1908. Nr. 46, het niet goedgekeurde ontwerp van prof. J. 
Veth, 25 c ; aanwezig zijn 40 verschillende kleuren, in blokken 
van 4 en idem in enkele stukken. 

1911. Proeven met loslatende kleuren, geprepareerd papier, 
enz. Nr. 47, 5 c. gearceerden ondergrond, ontwerp J. Vürtheim, 
24 verschillende, waaronder sommige kleuren al reeds zoo 

Schiedam. 
Adresseer volledig. Sinds IX.32. Tekst l i n k s . 
I. uur-dag-jaar. 
Rotterdam. 
Nederlandsch fabrikaat. 
I. jaar-dag-uur (begin XII.32). 
Tilburg. 
Postzegels rechts boven. Tekst r e c h t s . 
I. jaar-dag-uur. 
In Tilburg kan de tekst alleen rechts geplaatst worden. 
Zwolle. 
Postzegels rechts boven. Sinds 27.IX.32. Tekst l i n k s . 
I. jaar-dag-uur. 
II. uur-dag-jaar (9.X.32). 
Afgewisseld door het oude Verzend met de luchtpost. 

A. M. B. 
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„losgelaten", dat de kleuren niet meer te beoordeelen zijn en 
de teekening geheel vervaagd is. Bovendien 4 stuks boven
staand type Veth 25 c. op geprepareerd papier. 

1913. Cijfertype op witten grond, in velletjes van 10 r\jen 
van 5 zegels met rand, ongetand: 2 c. grijs; 2K c. rood in 
4 kleurproeven, waarbij de goedgekeurde kleur; 5 c. licht- en 
donkergroen; 10 c. in kleine velletjes van één zegel, plm. 
10x6 cm., in blauw, bruin en violet. 

Scheepjestype, ontwerp H. Seegers; boekdruk; Ie proef, 
afgekeurd. Velletjes van één zegel, plm. 8x10 cm., 12% c. 
in rood, groen, bruin en grijszwart, deze laatste 2 maal. 
323^ c , 35 c. bruinoranje en paars. 

2e proef, goedgekeurd; velletjes plm. 7x9 cm. 32,'4 c. groen 
en donkerbruin, rood en lichtgroen, blauw en lichtbruin, paars 
en oranje, grijszwart en rood. Idem, 35 c. groen en donker
bruin, rood en groen, blauw en lichtbruin, paars en bruinrood, 
donker blauwzwart en rood. 

Ie proef, afgekeurd, 40 c. oranje en zwart, oranje en donker
blauw, wynrood en lichtbruin, bruin en groen. Goedgekeurde 
proef: 40 c. groen. 

60 c. geel en blauw, zwart en geel, groen en zwart, blauw 
en groen. 

Deze laatste proeven waren in hetzelfde kleine model, dat 
werd afgekeurd, omdat voor deze waarden het grootere werd 
verkozen. De eerstgenoemde kleur geeft aan die van het 
zegelbeeld, de tweede die van de waarde. 

1913. Groot model palm-type, ontwerp D. Harting; carton-
papier. Plaatdruk. Ie ontwerp, klein model, in het midden por
tret van H.M. de Koningin, geflankeerd links door de Neder-
landsche maagd, rechts door een vrouwenfiguur gekleed in de 
Indische dracht, in sarong en kabaia; beiden met de Neder-
landsche vlag. 10 c. in zwart en in bruin, alsmede 2 stuks op 
blauw papier. 2e ontwerp, groot model maar rechts en links 
palmboomen; in zwart en in bruin, alsmede 3 stuks op blauw 
papier. Een gewijzigd ontwerp als boven, maar nu Indië met 
2 puntjes op de „i", in zwart en in bruin. 3e ontwerp als boven, 
maar klein model, in zwart en op blauw papier. In het goed
gekeurde ontwerp, groot model, 50 c. op cartonpapier blauw-
gekleurd en in bruin. 

50 c , ƒ 1,— en ƒ 2,50, ieder in 12 verschillende kleurproeven, 
waarbij de goedgekeurde kleuren; ongetand. 

60 en 80 c , afgekeurde kleurproeven in velletjes van 9x10 
cm., met rand in dezelfde kleur. 60 c. in 4 kleuren, bruin, 
donker-olijfgroen in 2 tinten en rood. 80 c. in 7 kleuren, 
bruin 2 tinten licht en donker, rood idem, donker-olijfgroen 
idem en oranje. Tenslotte beide waarden, alsmede de ƒ 1,75 in 
de goedgekeurde kleuren. 

1923. Jubileum-uitgifte. De in het jubileumboek door Gerdes 
Oosterbeek aangegeven proeven zijn aanwezig, 2 series op wit 
en getint papier, ieder van 45 verschillende kleuren in vel
letjes van 7x8 cm. 

1930. Jeugdzorg-zegels, naar het ontwerp van ir. A. Kreis-
ler. Ongetande proeven in rotogravure, de 12>i' c. in een vel 
van 1334X12 cm., bevattende 4 rijen van 3 zegels; 2 c. verti
caal naast elkaar 2 zegels; 15 c. idem horizontaal boven 
elkaar; 5 c. één exemplaar. 

1931. Witte-Kruis-zegeJs, ontwerp als boven; plaatdruk; on
getande zegels in velletjes van 8x6 cm. 

Van beide ontwerpen zijn ook de origineele teekeningen 
aanwezig. 

1928. Luchtpostzegels, ontwerp F. Mees, 20 c , in blokken 
van 3 maal 3 zegels; ongetand. a. Afdrukken van de schets 
in 3 kleuren: zwart, blauw en rood; b. afdrukken van de 
teekening in 5 kleuren: zwart, rood, groen, oranje en bruin-
lila; c. offsetdruk in bruin. Gewijzigd ontwerp, o.a. verande
ring in de cijfers, blok van 4 maal 4 zegels: bruin; Ie kleur
proef 20 c. in de latere 5 waarde-kleuren; 2e kleurproef 20 c. 
m 2 kleuren: groen en rood. Goedgekeurde kleuren voor de 
5 verschillende waarden, 20 c. Proeven van de 5 ■■'erschiliende 
waarden in de goedgekeurde kleuren. Alles in blokken van 
3 maal 3 zegels. 

1931. JavaAustralië vlucht, ontwerp van de vliegers zelf: 
M. P. Pattist en De Kruijff van Dorssen. Proef in offsetdruk 
en in rotogravure; middenstuk, geheele zegel en rand, n^ast 
elkaar op één velletje. Ook de oi'igineele teekening is aan
wezig. 

1930. Luchtpostzegels, ontwerp Mas Pirngadie, rotogravure 

Kleurproeven in velletjes van 19x11 cm., met 2 rijen van 
3 zegels naast elkaar. 30 c. in de goedgekeurde kleuren: rood, 
blauw en groen. 

Van de opdrukken van 1917 zijn er van de 12K op de 22 >2 c. 
en van de 60 en 80 c. op de ƒ 1,— van ieder een verticale strip 
van 3 stuks van boven naar beneden in rood, donker-olijfgroen 
en blauw, bij de 60 en 80 c. blauw, donker-olijfgroen en rood. 

40 op de 50 c. in blauw; 20 op de 30 c. in blauw en in rood, 
ieder één exemplaar. 20 op 22 >̂  e. blauw. 

Van de 12)4 op 20 c , uitgevoerd door de Topografische 
Inrichting te Weltevreden, is aanwezig het afgekeurde vel 
van 200 met 2 in plaats van 3 streepjes door de oude waarde, 
aangezien hierdoor deze oude waarde niet voldoende bedekt 
bleek te worden. Van den goedgekeurden opdruk een afdruk 
in rood op wit papier van 10x10 afdrukken zegels. 

Van de luchtpostzegel-opdrukken 30 op 40 cent een dito af
druk in zwart op wit papier, ook 10x10. 

Jaarbeurs-opdrukken, verschillende kleuren op wit papier, 
10 rijen van 5. 

Ten behoeve van de postwaarden-commissie, ingesteld om 
advies uit te brengen betreffende de mogelijkheid van den 
aanmaak van de postzegels in Indië zelf, zijn door de Topo
grafische Inrichting te Weltevreden verschillende proeven 
gemaakt: a. offsetdruk, in af waschbare kleuren, scheepjestype 
in groen 2 tinten, lila 2 tinten, blauw, oranje 2 tinten, bruin; 
b. rotogravure, niet afwaschbaar, portret van Coen in groen, 
rood, oranje en blauw. Van beide zijn geheele vellen van 10x10 
zegels aanwezig. 

Verder zijn er meerdere proeven van zegel-druk in konin-
ginne-type, cijfers enz., bestemd als proef voor de jubileum
uitgifte van 1923 in de waarden >$, 1, 5 en 7)4 c. in cijfer-type 
en 10 en 20 c. met resp. zeilprauw en ossenkar. De zegels zjjn 
gedrukt in kleine velletjes, waarop alle waarden voorkomen, 
in groen 2 tinten, blauw 2 tinten, oranje 2 tinten en rood
bruin. 

Toen er in den grooten oorlog gebrek aan postzegels dreigde 
te ontstaan, werd de hulp ingeroepen van het departement van 
landbouw; het is daar echter bij een proef gebleven, omdat 
de aanvulling weder tijdig plaatsvond uit Nederland. Genomen 
is aldaar de zegel van 1734 cent, welke kleur zich er het beste 
toe leende; deze werden opgeplakt in 3 blokken, ieder van 
2 rijen van 10 zegels en gefotografeerd, waarvan verder een 
cliché werd vervaardigd. Aanwezig is een vel van die 3 blokken 
met bruine tusschenruimte, waarop de tanding van de zegels 
duidelijk uitkomt, in bruin op dik, wit, glanzend papier. Dito 
in zwart zonder gekleui-de tusschenruimten. 

Poststukken. 
Tegelijk met de bovenstaande proeven van postzegels werd 

ook getracht briefkaarten aan te maken; hierbij is het niet 
bij proeven gebleven, maar tot den aanmaak is ook werkelijk 
overgegaan, de bekende briefkaart 5 c. van 1918. Het cliché 
hiervoor werd eveneens aangemaakt bij het departement van 
landbouw en twee onder elkaar tot een drukplaat aaneengezet. 
Afdrukken hiervan als proef op dun, glanzend papier 2 onder 
elkaar, in rood; ook in zwart op dik, glanzend papier. Bij de 
landsdrukkerij werden cliché's van 4 stuks gevormd, waarvan 
een proefblad in rood op dik cartonpapier aanwezig is. 

Zie terzake de interessante mededeeling van ir. De Mol in 
het Januari-nummer van 1930, terwijl onlangs dr. Weigand 
zich persoonlijk van een en ander te Buitenzorg heeft kunnen 
overtuigen. De maker van de cliché's wist zich nog te her
inneren, dat hij de witte puntjes in de hoekkrullen had moeten 
wegwerken! 

Van de latere briefkaarten uit Nederland in groot model 
zijn er van de 10 c. 3 afgekeurde kleurproeven; van de 5 c. 
blauw met „afzender" 2 verschillende proeven. 

Ook de verhuiskaarten 1 en 2 c. met gedeelde voorzijde zijn 
a!s proeven aanwezig. 

Wat de omslagen betreft, zoo zijn hiervan alleen enkele 
uitknipsels aanwezig, te weten: koningskop ovaal model 
12'4 c. in rood, lila, groen en grijs. Ontwerp J. Veth, driehoek, 
2 afgekeurde ontwerpen van 15 c , idem goedgekeurd in bruin. 
In het goedgekeurde model, zonder waarde, in zwai't en bruin, 
alsmede de 10, 12 > ,̂ 15, 20 en 25 c. in zwart. Van het laatste 
model, ovaal, 2234 c., 5 afgekeurde ontwerpen.In het goed
gekeurde model 2234 c. in bruin, alsmede 1234 en 10 c. naast 
elkaar in zwart. 
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Catalogi, eng. 
PRIISLIJST 1933 

OVER ALBUMS, POSTZEGELS EN HULPMIDDELEN. 
UITGAVE AUF DER HEIDE, HILVERSUM. 

Op plm. 25 pagina's druks biedt deze bekende firma tal-
riike interessante zegels aan, alsmede albums, catalogi, enz. 

V. B. 
POSTZEGELBLAD VOOR INDIE. 

Eenige maanden geleden schreven wij, dat er plannen be
stonden, in Indië een eigen postzegeltijdschrift uit te geven, 
en dezer dagen ontvingen wij nr. 2 van den eersten jaargang, 
van November 1932. Het blad ziet er uitstekend uit, dit tweede 
nummer telt 12 blz. tekst en een stevig omslag. Het bevat 
een artikel over het Indische postmuseum, een rubriek nieuwe 
uitgiften, een uitvoerige vragenbus, vereenigingsverslagen en 
nog eenige andere artikelen. Een van de mededeelingen bevat 
het belangrijke bericht, dat ook Oost-Java zijn postzegel
museum zal krijgen, dat in Malang zal worden gehuisvest. 
De groote verzameling van den heer Beer van Dingstee, die 
de oprichter van het museum zal zijn, zal als grondslag dienen. 
Voldoende ruimte is beschikbaar, het wachten is nu nog op 
de noodige geldmiddelen om de speciale kasten en vitrines 
te laten aanmaken. Hopelijk zal dit bedrag spoedig bijeen zijn. 

De abonnementsprijs van het blad, dat maandelijks ver
schijnt, is ƒ 2,50 per jaar. Men kan zich als abonné opgeven 
bïi de administratie, Tamblongweg 2a, Bandoeng. 

Wij wenschen het nieuwe blad een lang leven en een steeds 
belangwekkenden inhoud toe, en hopen op een goede samen
werking! A. M. B. 

KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH, AFL. 28. 
VEREIN DER FREUNDE DES KOHL BRIEFMx\RKEN 

HANDBUCHS E.V. 
BERLIN, N.W. 7, DOROTHEENSTRASSE 53 IV. 

In deze aflevering treft men aan het vervolg en slot van de 
beschrijving der zegels van Hamburg en de inleiding tot die 
van Hannover. 

Een schat van kennis is wederom in dit deel opgestapeld; 
voor de verzamelaars van zegels der Oud-Duitsche staten zü 
de aanschaffing van dit prachtwerk warm aanbevolen, v. B. 

THE AIR MAILS OF BRITISH AFRICA 1925-1932, 
DOOR N. C. BALDWIN. UITGAVE FRANCIS J. FIELD, 

SUTTON COLDFIELD, ENGLAND. PRIJS 2/6. 
Op plm. 70 bladzijden geeft de schrijver een uitvoerig over

zicht van de vluchten naar het „zwarte werelddeel". Het werk 
is verlucht met tal van afbeeldingen. Veel werk is gemaakt 
van de ons inziens fatale „eerste vluchten", die er toe bij
dragen, dat het verzamelen van luchtpoststukken meer en 
meer in discrediet geraakt. 

Toch bevat het boekje voor den liefhebber talrijke wetens
waardigheden, v. B. 

PRIJSLIJST NR. 20 NEDERLAND EN KOLONIEN 1933. 
UITGAVE G. KEISER & ZOON, 'S-GRAVENHAGE. 

Een eenvoudig, pretentieloos werkje, net van druk en on
getwijfeld van belang voor den Nederlandschen verzamelaar. 
De prijzen zijn „up to date". Wij bevelen het aan in de belang
stelling van velen. v. B. 

N I E U W ! (Verkp i jgbaap bi i a l l e H a n d e l a p e n . ) (100) 

96e VEILING J. K. RIETDIJK. 
Onder meer dan buitengewone belangstelling vond van 

10-12 November j.1. de 96e veiling onder leiding van den heer 
Rietdijk te 's-Gravenhage plaats. De voorspelling, dat het die 
veiling niet aan belangstelling zou ontbreken, bleek niet al
leen bewaarheid, doch de verwachtingen werden verre over
troffen, zoowel wat belangstelling als opbrengstprijzen be
treft. Het moet voor den heer Rietdijk als auctionaris (en voor 
de inzenders!) een verheugend feit zijn geweest te consta-
teeren, dat de philatelic zich niets van de malaise aantrekt, 
Dat voor eerste emissie Nederland voor verschillende zegels 
nimmer gekende hooge prijzen besteed werden, is een bewijs, 
dat de philatelie kerngezond is. Toen in 1929 de collectie van 
dr. C. Moll door den heer Rietdijk geveild werd (uitsluitend 
eerste emissie!) werden hooge prijzen besteed, doch dat nu in 
1932, midden in een ongekende malaise op allerlei gebied, die 
prijzen niet alleen gehandhaafd konden worden, doch dikwijls 
zelfs overtroffen, zal menig pessimist wel verbluft, hebben. 
Ook den laatsten dag van deze veiling (voornamelijk restant-
verzamelingen, albums, enz.) was de belangstelling buiten
gewoon groot. Men kan gerust zeggen, dat in de groote zaal 
van hotel „Victoria" „alle rangen uitverkocht" waren. Dat 
ook voor deze af deeling de prijzen evenredig waren aan de 
overgroote belangstelling, laat zich begrijpen. De firma Riet
dijk kan met genoegen terugzien op deze geanimeerde veiling. 

Ter besclieriniïi^ 
Var Verzamelaars 

en liarideiaren 
^ 

WEDEROM DE VERVALSCHTE 3 D. OP 4 D., V.R.I., 
VAN ORANJE-VRIJSTAAT. 

Eenige jaren geleden schreef ik in het Maandblad (1923?) 
en andere philatelistische tijdschriften in het buitenland een 
artikel omtrent deze vervalschingen, ten doel hebbende Phila
telisten te waarschuwen tegen het aankoopen dezer waarde-
looze papiertjes. 

Destijds was de eigenaar de heer J. Duiven (uit Lugano), 
gewezen postinspecteur der Z.A.R., die deze zegels lanceerde 
door midel van een artikel in de „Wereldpost" van Januari 
1921, en vertaald door mij in „Stamp Collecting" van 20 
Augustus 1921. 

Zoodra mij dit artikel onder de oogen kwam, vroeg en ver
kreeg ik vergunning het te vertalen in het Engelsch, en be
sloot er mijn werk van te maken een of meerdere exemplaren 
te bemachtigen, teneinde na te gaan of dit werkelijk een on
bekende foutdruk of vervalsching was, daar er in het cliché 
van de „Wereldpost" een afwijking te zien was, die op de ori-
gineele stukken niet voorkwam. 

Na eenigen tijd vroeg en verkreeg ik een blokstuk van 7 
van den heer Duiven, en dit stuk bevestigde mijn vermoeden 
van vervalsching. Alvorens echter een vernietigend oordeel te 
vellen, besloot ik eenige experts te raadplegen. Dientengevolge 
zond ik het blokstuk op, eerst naar baron De Reuterskiold, 
en later naar Emil Tamsen, te Nijlstroom, ter beoordeeling, 
en weer later naar een eerste postzegelhandelaarsfirma te 
Londen, die mijn vermoeden bevestigde en deze zegels brand
merkte als zeer gevaarlijke vervalschingen. Het resultaat deel
de ik den heer Duiven mede, doch deze was mijn meening niet 
toegedaan, en niettegenstaande miJn wetenschappelijke uit
leggingen, bleef hij zijn eens ingenomen standpunt behouden 
om ze als echt te beschouwen. 

Daar ik vreesde dat deze zegels te eeniger tijd aan Phila
telisten als echt zouden aangeboden worden, heb ik toen het 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 239 

geheele verloop van onzen strjjd kenbaar gemaakt door middel 
van bovengenoemde artikelen in het „Nederlandsch Maand
blad" en „Stamp Collecting". Hierop heeft de heer Duiven 
nimmer gereageerd en dus bleef de zaak hangende. 

Eenigen tijd daarna overleed de heer Duiven en daar ik 
door hem tot executeur-testamentair benoemd was voor zijn 
philatelistische bezittingen, schreef ik mevrouw Duiven te 
Lugano omtrent de uiterste wilsbeschikking van haar over
leden echtgenoot. Een korten tijd daarna ontving ik van me
vrouw Duiven de mededeeling, dat zij (door verschillende om
standigheden genoodzaakt) den geheelen voorraad zegels en 
bloc verkocht had aan de firma Windrath te Lugano. 

Hoewel hierdoor erg teleurgesteld, trachtte ik toch de be
wuste vervalschte zegels te bemachtigen, daar ik bevreesd 
was dat deze zegels vroeg of laat toch als echt zouden aan
geboden worden. Ik deelde dit mevrouw Duiven mede, doch 
zij antwoordde, dat zij, geen philateliste zijnde, niet wist welke 
zegels ik bedoelde, doch aan de firma Windrath mijn op
merkingen zou mededeelen en mij hierop nader zou schrijven. 
Ook de firma Windrath bracht ik op de hoogte, doch mocht 
nimmer eenig antwoord van beiden ontvangen. 

Eenige jaren later vernam ik uit de philatelistische pers, 
dat de firma Windrath was overgegaan aan den heer Eric 
Smith te Lugano. 

Nimmer hoorde ik iets aangaande deze zegels, doch zooals 
ik wel kon denken, vroeg of laat zouden deze zegels wel 
ergens opduiken, en dit is bewaarheid geworden. 

Kort geleden ontving ik van dr. Frenkel te Rotterdam een 
schrijven waarin hij mij een dusdanig zegel aanbood en mij 
verzocht om eenige inlichtingen daaromtrent. Onmiddellijk 
deelde ik dr. Frenkel het bovenstaande mede, die mij daarop 
antwoordde, dat het bewuste zegel zich in een zichtzending 
van een philatelistische vereeniging hier te lande bevond, in 
een boekje van de Engelsche koloniën, geprijsd was met ƒ 10,— 
en aan de achterzijde voorzien was van een rood stempel 
ERIC / SMITH / LUGANO. 

Het doel van het bovenstaande is uitsluitend de Philatelisten 
te waarschuwen tegen het aankoopen van bovengenoemde 
zegels, daar volgens miJn meening de resteerende exemplaren 
vroeg of laat aan alle kanten aangeboden sullen worden, of 
reeds aangeboden zijn. 

Wanneer deze zegels inderdaad echt waren, dan 'ou de 
prijs reeds argwaan wekken, daar er hoogslens t w i n t i g 
stuks bestaan, deze tot de allereerste rariteiten van Oranje-
Vrijstaat zouden behooren en minstens & 100 per stuk waard 
zouden zijn. Nu de prijs slechts op ƒ 10,— gesteld is, zou een 
ieder verleid worden deze stukken aan te schaffen, doch ook 
deze prijs is nog te hoog voor een waardeloos prul. 

Philatelisten worden dus in hun eigen belang gewaarschuwd 
en het zal mij aangenaam zijn indien zij, mocht hun een dezer 
exemplaren aangeboden worden, mij hiervan in kennis zullen 
willen stellen. Van mijn kant zal ik trachten door middel van 
de philatelistische pers in het buitenland verzamelaars en 
handelaren te waarschuwen tegen deze zegels. 

Ik herhaal dus nogmaals, dat een 3 d. op 4 d. V.R.I. van 
Oranje-Vrüstaat absoluut niet bestaat. 

LEON DE RAAIJ 
Andere bladen worden verzocht het vorenstaande wel te 

willen overnemen. 

WELDADIGHEIDSZEGELS BELGIË 1910, 
2 CENTIMES (YVERT 85 EN 89). 

Een groot aantal vervalschingen van deze zegels wordt op 
het oogenblik op de Belgische postzegelmarkt aangeboden. 

Het is te verwachten, dat deze vervalschingen gevolgd 
zullen worden door valsche opdrukken „1911" en „Charleroi 
1911" op dezelfde zegels, want de waarde 2 centimes is tame
lijk zeldzaam. 

Men zij derhalve op zijn hoede. 
De voorzitter van de F. I. P., 

P. J. MAINGAY, 
Brussel 

NEW-FOUNDLAND. 
Op biz. 196 van het October-nummer waarschuwden wij te

gen aankoop van een luchtpostzegel van 1 dollar, met goed- ' 

vinden der New-Foundlandsche regeering uitgegeven en ver
kocht door een Amerikaansche maatschappij. 

Dit zegel was gedrukt in oen oplaag van 400000 exemplaren 
De geheele onderneming is echter tot een volslagen fiasco 
geworden, wijl de maatschappij haar verplichtingen tegenover 
de regeering niet is nagekomen. v. B. 

SEEBECK HERBOREN. 
Reeds eenigen tijd circuleerden er verschillende berichten in 

buitenlandsche philatelistische bladen, dat met de diverse wel-
dadigheids- en gelegenheidszegels van Litauen en Letland iets 
niet in den haak was. Men zou te doen hebben met het bru
taalste maakwerk, dat te bedenken viel. Die Postmarke van 
15 Nov. j.1. noemt thans man en paard: den New-Yorkschen 
postzegelhandelaar Lissiuk, die verantwoordelijk zou zijn voor 
de uitgifte dezer totaal overbodige zegels, die geen ander doel 
hebben dan om de verzamelaars te brandschatten. 

Met een of andere noodlijdende organisatie in genoemde 
landen wordt een contract gesloten, het postbestuur verleent 
zijn tusschenkomst bij den verkoop, de zegels worden in het 
voorgeschreven aantal ingeleverd bij het Internationaal Bu
reau der Wereldpostvereeniging, en het spel kan beginnen. 

Om de verzamelaars van harte te laten bijten in het lokaas, 
worden de zegels in vrij beperkte oplaag uitgegeven en een 
gering aantal zelfs ongetand. Enkele dagen slechts zijn ziJ 
aan de postkantoren verkrijgbaar, daarna heeft mr. Lissiuk 
den weg vrij. Hij kan dan voor deze producten vragen wat 
hem goeddunkt; zelfs bij verkoop beneden nominaal blijft er 
toch een zoet winstje voor hem over! 

Genoemd blad meldt nog, dat dit spelletje gespeeld is met: 
LETLAND. 

Aizsargi of landweer-zegels (vier series), terwijl een lucht
postserie met toeslag binnenkort is te verwachten. 

LITAUEN. 
Weldadigheids- en luchtpostzegels van 1982 (getand en 

ongetand). Een nieuwe serie is, op het oogenblik dat wij dit 
schrijven, reeds verschenen, ter gelegenheid van het 15-jarig 
bestaan der republiek. 

De schrijver in Die Postmarke deelt nog mede, dat Estland 
de voorstellen van het New-Yorksche heerschap heeft afge
slagen en uit het vermoeden, dat Lissiuk eveneens in verbin
ding staat met de Russische post, gelet op het feit, dat ver
schillende waarden der zegels van dit land ver beneden nomi
naal verkrijgbaar zijn. 

Wij raden den lezers aan met het aanschaffen der zegels 
van Litauen en Letland de uiterste voorzichtigheid te be
trachten, terwijl wij een beroep doen op de medewerking der 
handelaren-vereeniging om dit goedje te boycotten. 

Voorshands zullen wij geen melding maken van de nieuwe 
uitgiften van deze twee Baltische landen, hoe aanlokkelijk 
men er ook over schrijven mag. Zoo ontvingen wij van den 
handelaar G. H. Jaeger te Riga een uitvoerige en opwekkende 
beschrijving van deze nieuwe producten, die wij onzen lezers 
op vorengenoemde gronden maar zullen onthouden. 

V. B. 

W. F. GERDES OOSTERBEEK. 
Op 1 Januari a.s. gaat de heer W. F. Geldes Oosterbeek, 

referendaris aan het departement van koloniën, 's Rijks dienst 
op verzoek verlaten. 

Gedurende meerdere jaren heeft de heer Gerdes Oosterbeek 
levendige belangstelling getoond voor ons blad; deden wij een 
beroep op zijn medewerking en voorlichting, dan werd nimmer 
vergeefs bij hem aangeklopt. Wij zeggen den scheidenden 
hoofdambtenaar voor zijn welwillende houding van harte dank 
en spreken den wensch uit, dat hij nog jaren mag genieten 
van een welverdiende rust. 
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KRONIEK 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Ter gelegenheid van het bicentennial van de geboorte van 
George Washington verscheen een interessante serie levens
bschrijvingen van bekende Amerikanen; deel XVIII daarvan 
handelt over Daniel Webster. Op 24 October a.s. is het tachtig 
jaar geleden, dat hij overleed: een herinneringszegel van 3 c. 
zal worden uitgegeven met zijn portret, dat tevens reeds 
voorkomt op de 15 c. van 1870, op de dienstzegels van 15 c. 
van 1873 en op de 10 c. van 1890, 1894 en 1902. 

Daniel Webster werd geboren op 18 Januari 1782 in het 
gezin van een landbouwer te Salisbury in New Hampshire. Al 
heel vroeg toonde hij zich intelligent, zoodat de ouders, zy het 
met groote financieele opoffering, besloten den jongen te la
ten studeeren. Zoo volgde hü het Datmouth College en be
haalde zijn juridischen graad. Op dertig jarigen leeftijd deed 
hij zijn intrede in de volksvertegenwoordiging van zijn ge
boortestad, waar hij tevens de advokatuur beoefende. In 1823 
werd hij lid van het Huis van Afgevaardigden, dat hij later 
verwisselde met den senaat. „The spokesman of the Union" 
genoot weldra een vermaardheid als redenaar, zoodat tijdens 
zijn redevoeringen de tribune steeds geheel bezet was. Hij deed 
zich kennen als een man van zeer helder verstand en grooten 
aanleg, wat aan president Harrison sr. aanleiding gaf, hem 
te benoemen tot secretary of state, welk ambt hij tevens uit
oefende onder den volgenden president, Tyler. In deze kwali
teit beschikte hij over grooten invloed, welken hij gedurende 
de veertiger jaren wel heeft weten te benutten. Op zeventig
jarigen leefijd is Webster te Marsyfield bij Boston overleden. 

Op 7 November 1332 besloot Luzern zich aan te sluiten 
bij de drie oerkantons Uri, Schwyz en Unterwaiden. Hoewel 
de stad aanvankelijk nog wel tot op zekere hoogte de macht 
van het huis Habsburg bleef erkennen, is het toch misschien 
wel juist aan de aansluiting bü de landelijke kantons te dan
ken, dat Zwitserland zijn vrijheid kon behouden. In September 
1932 heeft met het oog op het jaargetijde reeds de herdenking 
plaats gehad; president Motta huldigde de stoutmoedige daad 
van het bestuur van Luzern om zich aan te sluiten. Het wapen 
van Luzern vinden wjj op de 20 ets. van 1922 van Zwitser
land, terwijl de bekende leeuw van Luzern te vinden is op de 
30 ets. van 1926. 

Het was op 5 November 1811, dat de priester José Matias 
Delgado in San Salvador de eerste jubelkreet der onafhanke
lijkheid deed weerklinken bü de toren van de kerk La Merced. 
De merkwaardige priester is voor 100 jaar overleden, n.1. op 
2 November; zijn portret vinden wij op de 5 ets. van 1911, de 
1 cto. van 1911, de 6 ets. van 1921 en de 5 ets. van 1924, 
terwijl wij de kerk La Merced vinden op de serie van 1931. 
Binnenkort komen wij, naar aanleiding van de groote Bolivar
biografie, die binnenkort in het Maandblad begint te ver
schijnen, uitvoeriger op Delgado terug. 

DE 3 KR. LUCHTPOST VAN TSJECHOSLOWAKIJE. 
Bij de Tsjechische staaldrukzegels zijn nogal eens bijzonder

heden te ontmoeten. Ditmaal in den vorm van twee typen bij 
het luchtpostzegel van 3 kr. van 1930 (Michel nr. 301). Bij
gaand teekeningetje laat de voornaamste verschilpunten zien. 

I p>v. 

t . I t . I 
Het waardecijfer 3, dat bij type I een te dikke tweede krul 
had, is bij type II regelmatiger van vorm. De bergrug geheel 
links op het zegel, bij type I slechts met enkele dunne lijntjes 
aangegeven, is bij type II gelijkmatig gearceerd. Ook op de 
rechterhelft van het zegel zijn de bergen veel duidelijker ge
worden, terwijl omgekeerd de wolken bij type II meer wit 
vertoonen. A. M. B. 

JF" 

AANBIEDING. 
Brunei 1906, Yv. 1, 1 c. t - 2,— 
(dem 1906, Yv. 11, 50 op 16 c. t • • - 2,75 
Idem 1907, Yv. 20—22, 25 en 50 c. ■* - 1,90 
Ceylon 1904-05, Yv. 165—166, R. 
,1,50 en 2,25 * - 3,50 

Dominica 1907, Yv. 40, 6 p. *  5,— 
Idem 1907, Yv. 44, 5 shill. *  4,25 
Idem 1923, Yv. 82—83, 3 en 5 sh. *  6,75 
Johore 189699, Yv. 29—32, 25, 50 

c , 1 en 2 doli. *  7,— 
Idem 189699, Yv. 33, 3 doll. "  3,75 
Spanje 1905, Yv. 233, 1 pes. '  8,75 
Straits 1867, Yv. 8, 24 c. op 8 a. t  4,25 
Idem 1867, Yv. 9, 32 c. op 2 a. t ■ •  4,25 
Tchonking 1906, Yv. 64, 10 frs. ' . . 10,50 

P O S T Z E G E L H A N D E L . 
JOS. LA POUTRÉ 

DEN HAAG, Zoutmanstraat 1414a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

(Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren), 
(88) 

Ter overname aangeboden 
sedert jaren bestaande zaak in kilo
zegels. Voor energielce Itraclit, in het bezit 
van eenig vermogen, voornoodzakelijite 
uitbreiding, goede verdienstmogelijk
heid. Op bescheidener schaal ingericht, 
kan de zaak ook in avonduren worden 
bijgehouden. Koopsom voor voorraad, 
inventaris en adressenmateriaal f 350,. 
Brieven onder nr. 178aan deadm. van dit blad. 

B ,16 November 1932 
Liefste schat, 

Hartelijk dank voor je briefje en het ingesloten cadeautje; ik 
ben met die mooie serie buitengewoon in mijn schik en ik vind het 
bepaald een reuze koopje. 

Op je aanraden heb ik ook eens een paar boekjes aangevraagd 
hij de Fa. Benjamins, Beethovenstraat 97, Amsterdam, en ik moet 
toegeven, dat het werkelijk bijzonder is! Mooie, smaakvolle boekjes 
tegen matige prijzen, zooals ik ze van niemand ooit heb ontvan

gen! En het mooiste is . . je hebt zoo echt het gevoel, datje aan

vragen persoonlijke aandacht genieten; je bent geen nummer en er 
wordt steeds zooveel mogelijk met je individueelen smaak rekening 
gehouden! 

Maar het leukste komt nog: Verleden week Dinsdagavond 
werd er omstreeks half acht bij mij aangebeld en toen kreeg ik de 
gelegenheid persoonlijk eens met den heer Benjamins kennis te 
maken. Uitgaande van het principe, dat een persoonlijk bezoek 
een veel hechtere en betere relatie aankweekt dan een schriftelijk, 
bezoekt de heer Benjamins regelmatig zijn oude cliënten en pro

beert hij met nieuwe in contact te komen. Hij heeft een 
treinabonnement en bezoekt je persoonlijk, wanneer je maar wilt! 
Bat is nog eens wat je noemt „service", nietwaar? 

Ik ben voor vandaag weer uitgepraat; mijn hartelijke groeten 
voor je ouders en je broertje en vele kussen voor jou van je je 
teeder beminnende 

Ph. I. Latelist. 
(55) 




