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TERUGBLIK. 
¥Iet gebruik wil, dat bij de intrede van het nieuwe, de 

redactie het gebeurde in het jaar, dat heenging, de revue laat 
passeeren. Tot dusverre hebben wij, op een enkele uitzonde
ring na, deze gewoonte gelaten voor wat zij was, daar de blik 
meer op de toekomst dan op het verleden gericht was en is. 
Toch meenen wij, dat voor dit keer het door ons ingenomen 
standpunt moet worden prijsgegeven, wijl 1932 voor het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie zoo uitzonderlijk be
langrijk was en ook, wijl de toekomst mogelijkheden inhoudt, 
waarover het een en ander te zeggen is. 

Inderdaad, in het jaar dat vervloog, heeft het Maandblad 
gestaan in het middelpunt van veler belangstelling. Zijn tien
jarig bestaan werd herdacht, tegelijk met het feit, dat vóór 
tachtig jaren de eerste Nederlandsche frankeerzegels ver
schenen, door het uitgeven van het bekende jubileum- of 
gedenkboek. Dit werk heeft ongetwijfeld bijgedragen tot ver
heffing van het aanzien der philatelic hier te lande, terwijl 
ook de oogen der verzamelaars buiten de landsgrenzen meer 
dan tot dusverre het geval was, gevestigd werden op ons land. 
De gunstige beoordeelingen van vooraanstaande buiten
landsche philatelistische bladen, waarvan wij t.z.t. nog wel 
eens een uittreksel zullen publiceeren, heeft ongetwijfeld tot 
gevolg gehad, dat de Nederlandsche philatelie ook elders in 
aanzien is gestegen. 

Dit werk heeft tweederlei beteekenis: eerstens toont het, 
waartoe eendrachtig samenwerken van verzamelaars en han
delaren in staat is en in de tweede plaats houdt het een be
lofte in voor de toekomst, als zijnde een duidelijk merkteeken 
aan den weg, waarlangs het werken en streven van redactie 
en medewerkers zich voortbeweegt: het op hooger plan bren
gen der waarachtige postzegelkunde, bron van studie en ont
spanning voor talloozen. Dit met voorbijgaan van beuze
lingen, die slechts verwarrend en ontgoochelend werken, 
waarmede de philatelie, zooals wij deze zien, niet gediend is. 
En zulks onder hooghouding van het jarenlang ingenomen 
standpunt: ideëel bedrijven der philatelie met terzijdestelling 
van persoonlijke belangen. Wie daaraan mede wil werken, 
hem roepen wij een welkom toe in onze rijen. 

Dat dit streven waardeering vindt — en in deze materia
listische tijden stemt het constateeren van dit feit tot ver
heugenis — blijkt uit de trouw van onze lezers en aangesloten 
vereenigingen. Dubbele voldoening geeft daarbij de geleide
lijke aanwas van het aantal vereenigingen, dat het Maand
blad kiest tot haar officieel orgaan. Moge het besef bij 
buitenstaanders groeien, dat het hun trots, doch ook hun 
belang moet zijn, een postzegelkundig tijdschrift te steunen, 
dat in de allereerste plaats is: van en voor de verzamelaars. 

Het afgeloopen jaar beroofde ons van eenige vooraan
staande Philatelisten. Hen allen te noemen zou te ver voeren; 
volstaan moge worden met te vermelden, dat de Nederlandsche 
philatelie zwaar getroffen werd door het overlijden van J. B. 
Robert, den veteraan, die op 84-jarigen leeftijd den 25en April 
1932 voorgoed de oogen sloot. Grooten dank zijn wij hem allen 

verschuldigd voor de jarenlange belangelooze diensten door 
hem aan de Nederlandsche philatelie bewezen. 

Dan leed het Bondsbestuur een gevoelig verlies door het 
overlijden van F. J. Mijnssen op 26 Juni 1932. Een man van 
beminnelijk karakter, zonnig van humeur, is met Mijnssen 
ten grave gedaald. Groot waren de verwachtingen, die van 
hem gekoesterd werden in zijn nieuwe f nctie als Bonds
secretaris, waartoe zijn kort ingetreden ambteloos leven hem 
in staat had gesteld. Het heeft helaas r .- mogen zijn. 

In de redactie vond slechts een veranci "ing plaats: de heer 
H. Lampe moest door zijn drukke bezigheden bedanken als 
verzorger der rubriek frankeermachines. Hoewel betreurd, 
moest dit besluit worden .geëerbiedigd. De heer A. van der 
Willigen was zoo bereidwillig de plaats van den heer Lampe 
in te nemen. 

Met voldoening maken wij er verder gewag van, dat de 
belangstelling onzer lezers voor het blad zienderoogen 
groeiende is. Nog nimmer vloeiden ons de berichten en vragen 
in die mate toe als thans het geval is. 

Het spreekt van zelf, dat deze, voor velen zoo moeilijke tijd, 
ook van invloed is op het ledental der aangesloten ver
eenigingen. Hier ligt evenwel een arbeidsveld voor hen, die 
met ons willen medewerken om het bereikte peil te handhaven, 
waarop het Maandblad staat. De grondslag, waarop het 
stevig rust, zijn de financiën. Daalt het leden-aantal der ver
eenigingen in beduidende mate, dan kan een minder gunstige 
terugslag op de financieele basis niet achterwege blijven. 
Men hoore in dit geluid niet de alarmklok. De leiding heeft 
tijdig die maatregelen voorbereid om het Maandblad in dezen 
voor velen minder gunstigen tijd ongehavend langs veilige 
wegen te voeren. Doch het spreekt van zelf, dat haar taak in 
deze vergemakkelijkt wordt, wanneer zij zich gesteund weet 
door de onverdroten pogingen barer lezers om het leden-tal 
der vereenigingen weder op te voeren tot vorige hoogten. 

Nog op andere wijze kunnen de vereenigingen medewerken, 
waarbij wij komen tot een reeds meerdere malen geuiten 
wensch. Beperkt de vereenigingsverslagen, wat mogelijk is 
zonder de waarde daarvan te schaden; de plaatsruimte, daar
door gewonnen, kan worden benut voor philatelistische voor
lichting en vermeerdering van uw kennis als verzamelaar. 

Hierboven wezen wij reeds op het verheugend verschijnsel 
van groeiende belangstelling in het Maandblad. Meer en meer 
wordt de redactie verrast door de toezending van interessante 
artikelen, vruchten van studie, waarvan voorlezing plaats 
vond op de vereenigingsavonden. Wij zullen daaraan in den 
loop van dit jaar publiciteit geven. Mogen deze voorbeelden 
navolging vinden, mogen meerderen nog, die hun mede-ver
zamelaars wat te vertellen of te leeren hebben, hiervan blijk 
geven door het houden van voordrachten in den kring van 
hun vereeniging, om daarna deze studies ter publicatie af te 
staan aan het Maandblad. 

Laat ons voor 1933 eendrachtig samenwerken, ieder op zijn 
terrein en naar zijn wijze, tot versteviging van de Neder
landsche philatelie en tot een verderen gezonden uitbouw van 
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einden gemerkt zijn." Dit moet ik nogmaals ten stelligste 
tegenspreken. > 

In mtjn artikel in het jubileumboek heb ik reeds erop ge
wezen wat majoor W. A. Omeara, chef van het Intelligence 
Department (dus de allerhoogste autoriteit, belast met het 
toezicht op den postdienst) in zgn brief van September 1900 
aan de Philatelic Record schreef en door mij in genoemd boek 
in het Nederlandsch vertaald. Teneinde nu den zuiveren in
houd weer te geven, zal ik die even in het oorspronkelijke 
herhalen: 

,,2. Subsequently it came to my knowledge that a small 
number of brown penny and yellow shilling stamps, which 
were in private hands, on the entry of the army in Bloem
fontein had been surcharged. As such a step had not been 
authorised or sanctioned, the matter was brought before the 
Military Government, by whose authority all such brown 
penny and yellow shilling stamps as could be traced in the 
hands of stamp dealers etc. were recalled and confiscated." 

Hier zien wij de officieele mededeeling van de hoogste 
autoriteit, dat deze zegels nimmer als geldig erkend zijn, en 
toch blijft de heer A. B. beweren, dat zij door diezelfde auto
riteit wel geldig verklaard zijn. 

Wanneer nu experts als baron De Reuterskiold, Emil Tam-
sen, Nankwill, Poole, Yardley e. a., die het beroemde werk 
Africa III van de Royal Society bewerkten en deze zegels tils 
zwendel doodverfden, op grond van het door hen bijeenge
brachte materiaal, dan geloof ik dat men zich hierbij moet 
neerleggen. Hun oordeel is als volgt samengevat, en in ge
noemd werk neergelegd: 

„A few one penny brown and one shilling orange stamps 
also recieved the surcharge in error, but they were never 
authorised or available for postage." 

Ik laat het dus aan anderen over den heer A. B. te over
tuigen dat hij ongelijk heeft; ik zal het niet verder probeeren. 

Wat het tweede gedeelte betreft, dacht ik ook, dat ik dat 
voldoende had weerlegd, maar het schijnt niet het geval te 
zyn en daarom zal ik trachten het nogmaals duideljjk te 
maken 

Op 3 7 Maart 1900 werd door lord Roberts een proclamatie 
uitgevaardigd waarin medegedeeld werd, dat binnen eenige 
dagen de postdienst weder in werking zou treden. In „The 
Friend", dagblad uitgegeven te Bloemfontein, werd de vol
gende kennisgeving door den postmeester-generaal gepubli
ceerd: 

Kennisgeving. 

ons aller blad. De vele goede wenschen, die redactie en ad-
aainistratie voor 1933 mochten ontvangen, doen in dezen het 
beste hopen. Hiervoor onzen dank, met aanbieding van de 
beste wenschen aan allen voor 1933. v. B. 

DE ZEGELS VAN DEN ORANJE-VRIJSTAAT 
DOOR STANLEY GIBBONS GECATALOGISEERD 

ONDER DE NRS. l i l a EN 111b. 
Het antwoord van den heer Leon de Raaij op mijn artikel 

onder dit hoofd in het Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie van November 1932 geeft mij aanleiding daarover het 
volgende op te merken. 

De heer De RaaiJ stelt i zich op het standpunt, dat hier 
fraude in het spel is en de Bank dus met heimelijke bedoe
lingen genoemde zegels — dus die der vroegere uitgifte — 
tusschen de zegels der latere uitgifte voor een opdruk had 
binnengesmokkeld. In dien geest spreekt hij dan ook verder 
van misbruik, door die bank gemaakt bij de haar verleende 
toestemming. Laat mij even opmerken, dat dit geenszins vast
staat Die vroegere (voor opdruk niet getolereerde) zegels 
kunnen toch wel per abuis tusschen de latere (voor opdruk 
wel toegelaten) zegels geraakt zijn. Het is dus allerminst 
bewezen, dat men hier met schelmerij te doen heeft. 

Zelfs de mogelijkheid — en dit herhaal ik nog eens uit mijn 
vorig artikel — dat bedoelde zegels met heimelijke bedoe
lingen bij den drukker kunnen binnengesmokkeld zijn, doet 
aan het feit niets af, dat ze door de Britsche autoriteit door 
een opdruk als geldig voor postale doeleinden gemerkt zijn. 
Het zoude toch al te dwaas zijn dat zegels, welke, zooals in 
dit geval, door de Britsche autoriteit, door een opdruk geldig 
voor postale doeleinden verklaard waren, later of kort daarna 
als zoodanig — als ze in het verkeer gebleven waren — weder 
ongeldig verklaard zouden kunnen worden. 

Het voorbeeld, dat genoemde heer in dit geval stelt, waarbij 
hij den Nederlandschen staat (P. en T.) en de firma Enschedé 
te pas brengt, wordt hier door een deugdelijke controle on
mogelijk gemaakt. Zelfs in het ondenkbare geval dat er, laat 
ons aannemen, eenige vellen eener vroegere uitgifte — welke 
dus niet voor een opdruk in aanmerking hadden mogen komen 
— aan het waakzaam oog der Nederlandsche controle ont
snapt waren en als zoodanig in het verkeer gebracht, dan nog 
— als ze niet verder achterhaald hadden kunnen worden — 
ware de Nederlandsche staat ten volle aansprakelijk gebleven 
voor de geldigheid dier niet achterhaalde zegels. 

Dat de bedoelde zegels nimmer over het loket van het 
postkantoor te Bloemfontein aan het publiek verkocht werden, 
doet hier niets ter zake. In dit bijzondere geval toch kwamen 
ee — voorzien van een voor postale doeleinden bestemden, 
geldigen opdruk — weder bjj de bank, als haar rechtmatig 
eigendom, terug. 

De heer De Raajj geeft thans de geschiedenis dier drukken, 
met punten op, boven, en gedeeltelijk op en boven de lijn, 
als antwoord op hetgeen ik als mijn meening gaf over ziJn 
categorisch uitgesproken veroordeeling der zegels met punten 
boven de lijn, als zwendel. ZiJn verklaring dier verschillende 
zettingen wordt plausibel als men bedenkt, dat de ware toe
dracht dier drukken met verschillenden puntstand aan niemand 
bekend kan zijn en zijn beweringen hier dus feitelijk op een 
bloote veronderstelling moeten berusten. 

Nogmaals herhaal ik uit m\jn vorig artikel, dat aan kundige 
experts de middelen bekend zijn om na te gaan of de bedoelde 
opdrukken echt of onecht zijn, en daarop komt het hier toch 
aan. 

J. B. H. ASBEEK BRUSSE. 
* * * 

Toen ik in het November-nummer mijn antwoord gaf op des 
beeren Asbeek Brusse's artikel, dacht ik dat ik nu duidelijk 
den status had aangetoond van de zegels l i l a en 111b, zoo-
ook 175d, en dat hierop niet teruggekomen zou worden. 

Ik heb mij in mijn veronderstelling evenwel vergist. Om nu 
zoo min mogelijk in herhalingen te treden, wil ik even erop 
wijzen dat de heer A. B. herhaalt dat „ze door de Britsche 
autoriteiten door een opdruk als geldig voor postale doel-

Ter algemeene kennis wordt gebracht dat de zegels van 
Oranje-Vrijstaat in gebruik zijnde tot 14 dezer, niet meer 
geldig zijn, en daarvoor zegels met opdruk verstrekt zijn. 

Hoofdpostkantoor Bloemfontein, Maart 22, 1900. 
(get.) A. FALCK, administrateur. 

Hiervóór berichtte een proclamatie van Lord Roberts, ge
dateerd 19 Maart, dat David George Amosi Palck als admini
strateur benoemd werd, die zich met de postale zaken bezig 
zou houden. 

Genoemde functionaris nam stappen om de voorradige ze
gels te doen overdrukken, en hiervoor werd aangewezen een 
zekere mr. Curling, eigenaar van een drukkerij te Bloem
fontein, die het werk (van overdrukken) deed op een „Pearl" 
pers. Deze machine kon slechts 60 opdrukken tegelijk be
drukken, zoodat de vellen die uit 240 zegels bestonden, vier 
malen in de pers gelegd moesten worden alvorens het geheele 
vel bedrukt was. 

Ik kan hier de juiste officieele data opgeven waarop de 
verschillende waarden werden uitgegeven, waaruit men kan 
afleiden, dat er groote spoed achter gezet werd, doch dat men 
geen tijd had om eventueele fouten te corrigeeren, wat moest 
worden uitgesteld tot later. 

De eerste zegels bekend als die van de eersten druk met 
punten op de lijn, waren de volgende: 

Op 19 Maart 1900 verschenen de Yi penny oranje, 1 d 
paars, 2>4 d. ultramarijn en 1 shilling bruin. 

Op 21 Maart verschenen de 6 d. karmijn en 5 shillings groen. 
Daar alle 6 d. karmijn (een oplaag van slechts 30 vellen of 

7200 zegels) reeds op 24 Maart uitverkocht waren (veroor
zaakt doordat een ieder deze waarde trachtte aan te schaffen 
omdat er zich een zeldzame foutdruk bij bevond, n.1 zonder 
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punt achter „V ' ) werd hiervoor de 6 d. blauw uitgegeven op 
24 Maart. 

Op 24 Maart verscheen de 6 d. blauw. 
Op 30 Maart verschenen de Twee pence paars. 
Op 2 April verscheen do 3 d. blauw. 
Dat de eerste druk wel degelijk die was met punten op de 

lijn, bewijst ongetwijfeld de schaarschte ervan tegenover de 
andere drukken, daar men van de latere drukken oneindig 
veel meer aantreft dan van den eersten. 

Officieele data ontbreken van de latere drukken, doch lo
gisch geredeneerd en gezien de schaarschte van de bovenge
noemde, moet men tot de slotsom komen, dat eerst de druk 
met punten op de lijn werd uitgegeven en naarmate men te
kort kwam aan enkele waarden, men er toe overging nieuwe 
drukken uit te geven, waarbij men dan de fouten, ontstaan bij 
den eersten druk, z.g. corrigeerde, doch waarbij weer andere 
ontstonden. 

Dat kundige experts moeten kunnen aantoouen, dat de 
bedoelde opdrukken l i l a , 111b en 175b echt of onecht zijn, 
is onmogelijk, daar genoemde zegels alle voorzien zijn van 
opdrukken die met de origineele typen gedrukt zijn. Van af
wijkingen met de echte kan dus geen spiake zijn. 

Wanneer ik den heer A. B. door het bovenstaande niet heb 
kunnen overtuigen van de juistheid van mijn standpunt, dan 
meen ik helaas een onbegonnen werk te hebben gedaan en 
zal ik hierop niet verder antwoorden L. d. R. 

Uit^jiften 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

ANGOLA. 
Opdruk op frankeerzegel in het oude Ceres-type: 

70 c. op 80 centavos, rose. 
ARGENTINIË (November 1932). 
Dienstzegels, opdruk M. A. in grootere letters dan tot dus

verre gebruikelijk, op frankeerzegels der uitgifte 1925-1927 
(zonder punt onder de C): 

3 centavos, geelgroen. 20 centavos, ultramarijn. 
5 „ rood. 30 „ bruinliia. 

10 „ grijsgroen. 
AUSTRALIË. 
Frankeerzegel in het koerseerend koningstype, papier met 

het meervoudig watermerk C of A: 
3 pence, ultramarijn • 

Dienstzegels, opdruk O. S. op onderstaande frankeerzegels: 
y, penny, oranje, koningscype. 
1 shilling, groen, liervogel. 

Eerstgenoemde eveneens met het hierboven vermelde meer
voudig watermerk. 

BECHUAN ALAND. 

•rwfrw¥wm9M*ttm 

> i « « « n « « « m i x 

De in het November-nummer van 1932 aangekondigde fran
keerzegels zijn verschenen in bovenstaand type en op papier 
met het meervoudig watermerk C A in sierschrift: 

1 shilling, 
2 shillings, 
2/6 „ 
3 
5 

10 

zwart en olijf, 
zwart en oranje, 
zwart en karmijn, 
zwart en lila. 
zwart en blauw, 
zwart en bruin. 

y, penny, groen. 
1 „ karmijn. 
2 pence, bruin. 
3 „ ultramarijn. 
4 „ oranje. 
6 „ lila. 

Portzegels volgens afbeelding, zelfde watermerk: 
y^ penny, olijfgroen 
1 „ karmijn. 
2 pence, violet. 

Firma Keiser & Zn. te 's-Gravenhage dank voor toezending. 
BRITSCH-NOORD-BORNEO. 
Portzegels, horizontale opdruk „Postage Due" op frankeer

zegels der uitgifte 1927-31 (tanding 12K): 
8 cents, rose en zwart. 

16 „ bruingeel en zwart. 
CANADA. Frankeerzegels in nieuw 

papier 
1 
2 
3 
4 
5 
8 

13 

zonde) 
cent. 
cents. 

Portzegsls 
tanding 

5 
10 

11 : 
cents. 

>ï 

• watermerk: 
groen. 
sepia. 
steenrood. 
grijsbruin. 
blauw. 
bruinoranje. 
violet (gezicht 

kon 

op 

ingstype. 

Quebec). 
in de koerseerende teekening. 

violet. 
violet. 

P*V*Vt««MW«V«WVt«*m*« 

CAYMAN-EILANDEN. 
Herinneringszegels, hon

derdjarig bestaan van den 
wetgevenden raad: 

K p., bruin 
y, „ groen. 
1 „ karmijn. 

1}4 „ roodoranje. 
2 „ grijs. 

2y „ ultramarijn. 
3 „ olijfgroen. 
6 „ lila. 
1 sh. bruin en grijs. 
2 „ blauw en grijs. 
5 „ groen en grijs. 

10 „ karmijn en grijs. 
De zegels ziJn gedrukt in staalgravure op papier met het 

meervoudig watermerk in sierschrift. Links het portret van 
koning Willem IV, rechts dat van George V. De zegels blijven 
gedurende het geheele jaar 1933 in gebruik. 

CHINA (November 1932). 

MiÉ*M*Mr 

Verdere waarden der „martelaren-serie", portretten van 
verschillende kopstukken der revolutionaire beweging van 
1925: 

y, cent, sepia. 
1.3 cents, groen. 
17 „ olijf. 

De koerseerende frankeerzegels, buste van wijlen dr. Sun 
Yat Sen, werden voorzien van een opdruk in Chineesche karak
ters voor de provincies Oost-Turkestan en Yunnan. 

Voor elk van deze gebieden zijn te melden: 
1 cent, roodoranje. 1 dollar, geelbruin en bruin. 
2 cents, olijfgroen. 2 dollars, blauw en geelbruin. 

20 „ blauw. 5 „ rood en grijsgroen. 
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Luchtpostzegels in nieuwe teekening, vliegtuig boven land
schap met Chineesche muur: 

15 cents, groen. 
30 „ bruinoranje. 
45 „ purper. 
60 „ donkerblauw. 
90 „ olijf groen. 

COSTA-RICA. 
Ter gelegenheid van de in October j . l . in de hoofdstad ge

houden postzegeltentoonstelling verscheen een speciale serie 
van vier waarden, in driehoeksvorm. 

3 centimos, oranje. 
5 „ groen. 

10 „ rose. 
20 „ blauw. 

EGYPTE. 
Portzegel in de koerseerende teekening, doch in gewijzigde 

kleur: 
4 milliemes, bruinzwart. 

EILANDEN EGEESCHE ZEE. 
Ter gelegenheid van het feit, dat twintig jaren geleden 

Italië in het bezit kwam van de veertien eilanden in de 
Egeesche zee, werd een speciale serie uitgegeven, waarvoor 
twee verschillende teekeningen werden benut en wel voor de 
waarden 5 tot en met 30 centesimi een vliegenden arend boven 
een eilandengroep, op de andere de landkaart van Rhodes, 
het belangrijkste eiland. 

LIECHTENSTEIN. 

mF^mirmim^w999m 
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Te melden zijn: 
5 centesimi, groen, zwart en rose_ 

10 „ blauwgrijs, zwart en rose. 
20 „ geel, zwart en rose. 
25 „ violet, zwart en rose. 
30 „ lilarose, zwart en rose. 
60 „ donkerblauw, grijs en rose. 

1 lire 25 c , roodbruin, blauwgrijs en rose. 
5 lires, blauw, blauwgrijs en rose. 

10 „ donkergroen, blauwgrijs en rose. 
25 „ groen, blauwgrijs en rose. 

Ue zegels zijn gedrukt op papier met het watermerk kroon. 
De letters P E R T zijn afkortingen voor „Portitudo Eius 
Rhodum Tenuit". 

Expresse-luchtpostzegels, Garibaldi-type, opdruk „Isole Ita-
liane Dell' Egeo": 

2.25-i-1 fire, 
4.50-i-1.50 lires, 

FRANKRIJK. 
Frankeerzegel in het nieuwe vredestype: 

40 centimes, violet. 

mwmwmmr^mmf 

f JTfeSTEMTM 
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Kinderzegels, opschrift „Pur die 
Jugend", in drie verschillende teeke
ningen: 

10-f 5 rappen, grijsgroen; wapen. 
20-f 5 „ rood; de vorstin in 

nat. kleederdracht. 
30-1-10 „ blauw; buste van 

den vorst. 
De 10 rappen is gedrukt in iets klei

ner formaat dan de beide andere 
waarden. 

LUXEMBURG. 
Weldadigheidszegels, portret van gravin 

Ermesinde, die van 1196 tot 1247 over het 
land regeerde: 

10-1-5 c , geelolijf. 
75-1-10 „ violet. 
1 ir.+ 25 c , rood. 
1% fr.-t-75 c , roodbruin. 
1% tr. + l fr. .50 c , blauw. 

De zegels zijn aan de postkantoren ver
krijgbaar tot ultimo dezer maand; zü wer
den gedrukt in de volgende aantallen: 
10 centimes 180000, 75 centimes 100000, en 
80000 stuks voor elk der volgende waarden. 

MONACO. 
Portzegels in het koerseerend type, voor oningevorderde kwi

tanties (recouvrements valeurs impayés): 
1 franc, lichtblauw. 
2 francs, karmijn. 

NICARAGUA. 
Onderstaande waarden der aardbevingsserie van 1932, Yvert 

568 enz., werden voorzien van den opdruk „Correo Aéreo In
terior 1932" om te worden opgebruikt als luchtpostzegels: 

1 centavo, grijsbruin. 
2 centavos, karmijn. 
3 „ ultramarijn. 
4 „ blauwviolet. 
5 „ grijsbruin. 
6 „ bruin. 
0.08 op 10 centavos, grijsbruin. 
Vale 0.08 op 10 centavos, grijsbruin. 
Vale 0.16 „ 20 „ oranjegeel. 
Vale 0.24 „ 25 „ violet. 
50 cen,tavos, groen. 

1 colon, geel. 
De luchtpostzegels dierzelfde uitgifte, Yvert nr. 17 enz., wer

den voorzien van den opdi'uk „Interior - 1982". Hiervan zijn 
te melden: 

25 centavos, grijsbruin. 
Vale 0.32 op 50 centavos, grijsbruin. 
Vale 0.40 „ 1 colon, karmijn. 

Volgens het Bulletin Mensuel, dat het regeeringsbesluit tot 
deze uitgifte publiceert, zijn de oplaagcijfers voor sommige 
waarden zeer gering: van de 1 en 2 centavos elk 990 exem
plaren; van de andere bewegen deze zich tusschen ruim 2000 
en ruim 3000. 

NOORWEGEN. 

mimnmmm 
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De herdenking van den honderdsten ge
boortedag van den romancier Björnstjern 
Björnson werd o.a. gevierd door de uit
gifte van een serie van vier waarden, alle 
volgens afbeelding: 

10 ore, geelgroen. 
15 „ sepia. 
20 „ rood. 
30 „ blauw. 

Het papier draagt het watermerk post-
horen 
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P E R U . 
Als eers te l ingen eener nieuwe serie, 

w a a r v a n de teekeningen ontleend zijn 
aan oud-Indiaansche motieven, gevon
den op aa rdewerk in graven , verschenen 
onders taande waarden : 

10 centavos, donkerviolet ( L ) . 
15 „ karmijn (S ) . 
50 „ sepia ( S ) . 

Op de 10 centavos wordt de zooge
naamde zwart-wit-roode cul tuur van 

Pachacamac vereeuwigd; de v indplaats P a r a k a s is l inks op 
het zegel vermeld. De zwar t -wi t te cul tuur van Chimu (naam 
rechts op het zegelbeeld) is in beeld gebracht op de 15 eon-
tavos , terwijl de Inca-cul tuur is weergegeven op de l aa t s te 
waarde . 

RHODES. 
Prankeerzegels in de koerseerende teekeningen, papier mei 

het wa te rmerk kroon: 
20 centimes, rood. 50 centimes, bruin. 
25 „ groen. 1 1. 25 c , blauwviolet. 

Deze zegels d ragen a a n den voet den n a a m van den g r a 
veur, die op de thans koerseerende ui tgif te ontbreekt . 

R U M E N I E . 
Wij geven hieibij twee afbeeldingen van de serie, beschreven 

in het vorige nummer , u i tgegeven ter gelegenheid van he t 
75-jarig bes taan der eers te Rumeensche zegels. Zij worden 
zonder ex t ra toes lag verkocht . Voor onze nieuwe lezers volgt 
hieronder nogmaals een opgave der waarden : 

ROMANIA^ 

25BAIV1 J 

25 bani , zwar t . 
1 leu 
2 lei, 
3 „ 
6 „ 
7M 

10 „ 

purper 
groen. 
rood. 
bruinli la. 
l ichtblauw. 
donkerblauw 

De zegels zijn alle ongetand en in hetzelfde fo rmaa t als de 
afgebeelde. He t papier heeft het nieuwe wa te rmerk . 

Ter herdenking van het feit, da t dei t ig ja ren geleden het 
hoofdpostkantoor te Bucares t in gebruik werd genomen — wat 
men al niet v ier t ! — verscheen een speciaal zegel in het post
wagen- type van 1903: 

16 lei, groen. 
Als verplichte toeslagzegels voor de ins tandhouding der 

luchtpost verscheen een tweeta l zegels : 
1 leu, bruinrood. 
2 lei, ultramarijn. • 

Het gebruik hiervan is gedurende een bepaalden tijd 
verplichtend, op dezelfde wijze als voor de zoo genoemde 
Ajutor-zegels. 

Voorts zijn te melden onderstaande dienstzegels in het 
koerseerend wapen-type, papier met het nieuwe watermerk: 

25 bani, zwart. 2 lei. geelgroen. 
1 leu, lila. 3 „ rose. 

SAARGEBIED. 

I.VOLK'SHILFE! I 

f Tso 
i il' 

'SMRGEBIFT 
kM i m w 

Weldadigheidszegels m verschillende 
teekeningen, stedenschoon enz. uit het 
Saargebied: 

404-15 c , bruinzwart Kirkel, burcht-
ruine. 

60 + 20 c , oianjerood. Blieskastel, slot 
kerk. 

1 fr. + 50 c , violet. Ottweiler. 
ly, fr. + 7B c, blauw. Saarbrücken, 

St. Michael. 
2 1 fr., wijnrood St. Wendel. 
3^-2 „ zwartgroen. Saarbrücken, 

St. Johann. 
5 + 5 ,, bruinrood. Illingen, burcht 

Kerpen. 
De zegels zijn vervaardigd door de be

kende drukkerij Vaugirard naar het 

heliogravure-procédé. Alle staand formaat, alleen de 5 fratics 
in liggend formaat (zelfde grootte). De oplaag bedraagt voor 
de beide eerste waarden elk 200000, voor elk der volgende 
100000 stuks. 

Firma Voet te Rotterdam dank voor toezending. 
SALVADOR. 

l'"" """1 

\ 
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E l S i m D U R C A I l i l 

m 
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Luchtpostzegels, ter herinnering aan 
den honderdsten sterfdag van den pries
ter Don J. M. Delgado, die een groote 
rol speelde bij de bevrijding van zyn 
land van de Spaansche overheersching: 

15 centavos, rood en violet. 
20 „ groen en violet. 

.25 „ violet en rood. 
40 „ blauw en groen. 
Firma Keiser & Zn. te 's-Gravenhage 

dank voor toezending. 

SPANJE. 
De expresse-zegel van 1929, Yvert nr. 5, verscheen zonder 

controle-getal op de achterzijde: 
20 centimes, rood. 

Ir. Reus te Barcelona dank voor bericht. 
ST. PIERRE ET MIQUELON. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningen volgens afbeeldingen, 

landkaart, kaap en visschersboot: 

P i ^ ^ M ^ ^ ^ IVfffffll 
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1 centime, bruin en blauw. 
2 centimes, zwart en blauwgroen. 
4 „ lilarose en bruin. 
5 „ violet en bruin. 

10 „ bruinlila en zwart. 
15 „ blauw en violet. 
20 „ zwart en oranje. 
25 ,, violet en geelgroen. 
30 „ olijf en geelgroen. 
40 „ blauw en brum. 
45 „ rood en groen. 
50 „ bruin en groen. 
65 „ bruin en oranjerood. 
75 „ geelgroen en oranje. 
90 „ steenrood en karmijn. 

1 franc, roodbruin en rood. 
1,50 fr. blauw en lichtblauw. 
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' 2 francs, zwart en blauwgroen. 
3 „ groen en bruin. 
5 „ rood en bruin. 

10 „ blauwgroen en violet. 
20 „ rood en groen. 

De 1, 20, 25, 75, 90 centimes, 1.50 en 20 francs zijn in 
staand, de rest in liggend formaat. 

Portzegels, volgens afbeelding: 
5 centimes, blauw. 

10 „ groen. 
20 „ rood. 
25 „ violet. 
30 „ oranje. 
45 „ lichtblauw. 
50 „ donkergroen. 
60 „ rose 
1 franc, geelbruin. 
2 francs, violet. 
3 „ sepia. 

Voor alle waarden is het middenstuk in zwart gedrukt. 
Maison Fischer te Parijs dank voor toezending. 
VENEZUELA. 
Frankeerzegels op het in het vorige nummer beschreven 

veiligheidspapier: 
5 centimes, violet. 

10 „ groen. 
15 „ bruingeel. 
25 „ rood. 
40 „ blauw. 
50 „ olijfgroen. 

1 bolivar, lichtblauw. 
3 bolivars, bruin. 
5 „ geelblauw. 

ZUID-AFRIKAANSCHE UNIE. 
Dienstzegels, opdruk „Official" en „Offisieel" van boven 

naar beneden, zonder punt aan het einde, op frankeerzegels 
in het koerseerend type: 

6 pence, oranje en groen. 
1 shilling, blauw en bruin. 
2 sh. 6 p., bruin en groen. 

De opdruk in Engelsch is aangebracht op de zegels met het 
opschrift ,,South Africa", de andere op die met Neder-
landschen tekst. 

De 6 pence is in het gewijzigd type van 1930-31. 
ZUID-RHODESIA. 
Prankeerzegel in het koerseerend koningstype: 

1% pence, bruin. 
V. B . 

^ieim'c Uitgiften 

ARGENTINIË. 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der stad La Plata 

zal een speciale serie verschijnen in de waarden ;!. 10, 15, 
20 en 30 centavos. 

BELGIË. 
De heer Van Caspel te Laeken zendt ons de volgende waar

den der koerseerende uitgifte met het bekende rechthoekje 
met den vertikalen tekst „Belgique / 1932 / België": 

5 centimes, Mercurius. 
10 „ 'oogster 

Genoemde heer schrijft ons nog het volgende: 
De Belgische antituberculose-zegels 1932 zijn gedrukt in 

vellen van 100 stuks in 2 groepen van 50 (tien r^jen boven 
elkaar van 5 stuks in de breedte), behalve de 5 + 5 frs., die 
in velletjes van 20 gedrukt zijn. 

In het December-nummer van De Philatelist staat wel ver
meld (overgenomen uit Le Philatéliste Beige) dat het zeld
zame watermerk in de 25 c. van 1869-1878 van België, B F K 

enz., beteekent Blanchet Frères & Kleber, maar niet de be-
teekenis van het woord daarachter, wat Rives heet, het 
plaatsje Rives sur Pure in het departement Isère, waar deze 
firma het papier maakte, hetwelk voor deze zegels gediend 
heeft. 

Toen België in 1929 hooge waarden invoerde van 50, zelfs 
van 100 frs., gingen stemmen op, dat deze zegels volstrekt 
onnoodig zouden zijn en de reinste speculatie op de zakken 
der verzamelaars. De P.T.T. verdedigde zich met het feit eener 
voorafgaande rondvraag bij banken enz., die hooge porti heb
ben, en deze hadden toestemmend geadviseerd. 

Dezer dagen zag ik een blok van 8 stuks van 100 frs. ge
bruikt; een bewijs dat zij van nut zijn. 

De tegenwoordige marktprijs en detail bedraagt van 50 tot 
75 frs. al naar qualiteit. 

BRAZILIË. 
De heer Noordraven, gezagvoerder van het ss. Maasland, 

meldt vanuit Santos, dat in den loop dezer maand een zegel 
zal verschijnen in de waarde 200 reis ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan der gemeente Vassouras in den staat Rio 
de Janeiro. 

Binnenkort zullen voorts drie gewone frankeerzegels ver
schijnen in de waarden 150, 400 en 700 reis, waarop een In
diaan is afgebeeld met resp. een middeleeuwsch zeilschip, het 
sterrenbeeld Zuiderkruis en een tak van de koffiestruik. 

COOK-EILANDEN. 
In den loop van het vorige jaar werd voor deze eilanden

groep, met uitzondering van Niue, een algemeene serie uit
gegeven, aanvankelijk gedrukt te Londen, later op Nieuw-
Zeeland. Verwezen zij daartoe naar het medegedeelde op blad
zijde 59 enz. van den vorigen jaar^'ang. De Londensche druk 
geschiedde op papier zonder, de Nieuw-Zeelandsche, van de
zelfde platen, op papier met watermerk. 

The New-Zealand Stamp Collector geeft de oplaagcijfers 
van dezen Londenschen druk, die ongetwijfeld voor vele lezers 
van belang zijn en waaruit een goede toekomst voor meerdere 
waarden valt te concludeeren. 

Cook Eil. Niue. 
VJ penny 80000 48000 
1 „ 160000 40000 
2 pence 120000 80000 

214 „ 24000 12000 
4 „ 12000 
6 „ 28000 28000 
1 shilling 28000 28000 

FRANKRIJK. 
Bij de opheffing van een bijpostkantoor te Parijs werd de 

aanwezige zegelvoorraad overgebracht naar het hoofdpost
kantoor. Hier bleek, dat ongeveer 20 vellen der koerseerende 
20 francs — Pont du Gard — 31 >̂  getand waren, in plaats 
van 14:13K. 

Deze zegels zijn afkomstig van een proefoplaag, welke 
v o o r a f g i n g aan den tegenwoordigen druk. 

Maison Fischer te Parijs dank voor bericht. 
FRANSCHE KOLONIEN. 
Voortaan zal men de 1, 2 en 4 centimes der onderscheidene 

koloniën aan het daarvoor bestemde agentschap te Parijs 
slechts kunnen koopen bij hoogstens 3 stuks tegelijk. Ver
moedelijk is deze maatregel te danken aan het feit, dat den 
laatsten tijd groote aantallen 1 centimes zijn gekocht, terwijl 
de kostprijs van deze waarde hooger is dan de verkoopsprijs. 

HONGARIJE. 
Ter gelegenheid van den in 1933 te Budapeist te houden 

internationalen padvindersdag zal een speciale serie ver
schijnen. 

xMANDSJOEKWO. 
Op blz. 183 van den vorigen jaargang deelden wij bij de 

beschrijving der nieuwe zegels mede, dat de pagode van 
Liaoyang geflankeerd was door rietsuikerstengels. De heer 
Mulder, onze correspondent in het Verre Oosten, wijst er op, 
dat de afgebeelde plant de kaoliang is, een soort gierst, die de 
hoofdschotel vormt van het voedsel der arme volksklassen. 
Tevens is dit gewas een groote plaag van het land, aangezien 
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het ongeveer twee meter hoog groeit en het daardoor een 
prachtige schuilplaats vormt Voor de overal rondzwervende 
rooversbenden. Een regiment cavalerie zou zich in een kao-
liang-veld kunnen verbergen zonder opgemerkt te worden. 
De Japanners verbieden den boeren daarom de teelt van dit 
gewas op bepaalde strategische punten. 

Den berichtgever dank voor zijn inlichtingen. 
NIEUW-ZEELAND. 
Aan de postkantoren is vergunning gegeven in te vorderen 

Strafport, waarvoor geen portzegel in die waarde bestaat, te 
verantwoorden door gewone frankeerzegels, welke alsdan zijn 
te voorzien van de letters P.D. in inkt. 

Naar ons gevoelen zijn dergelijke zegels niet als afzonder
lijke uitgifte te beschouwen; deze mededeeling kan evenwel 
haar nut hebben voor speciaal-verzamelaars. 

OOSTENRIJK. 
In den loop dezer maand verschijnt een propaganda-serie 

voor de ski-sport, ter gelegenheid van een alsdan te houden 
wedstrijd. 

De serie zal de waarden 12, 24, 30 en 50 groschen omvatten; 
zij bedoelt o.m. reclame te maken voor het Tirolsche land
schap. 

OPPER-VOLTA. 
Zooals wij reeds in het October-nummer meldden, bestond 

het voornemen deze kolonie administratief op te heffen en te 
verdeelen over de aangrenzende Fransche bezittingen Niger, 
Soudan en Ivoorkust. De beslissing in vorengenoemden zin is 
thans gevallen; aan het bestaan van Opper-Volta met de 
daarbij behoorende zegels is dus een einde gekomen. Tot ul
timo Maart a.s. kan men de zegels voor deze kolonie nog 
koopen bij ,,1' agence comptable des timbres-poste coloniaux", 
80 rue du faubourg Saint-Denis, te Parijs. 

PAPUA. 
Stamp Collecting brengt de afbeeldingen der nieuwe fran

keerzegels, die binnenkort zullen verschijnen (16 waarden, 
van % penny tot £ 1). 

Zoo te zien een keurige serie, waarop men o.a aantreft den 
paradijsvogel, inboorlingentypen als een Papuaanschen dandy, 
dansers, toovenaars, enz. enz. 

PARAGUAY. 
Binnenkort verschijnt een serie „soldatenzegels", waarop 

men een cavalerist, vlieger, artillerist, enz. enz. zal aan
treffen. Naar verluidt zullen deze zegels bestemd zijn voor de 
troepen, die in het Chaco-gebied opereeren. 

Volgens een correspondent van het Bulletin Mensuel zullen 
de zegels voor dit land voortaan te Buenos-Aires worden ver
vaardigd, daar de lokale druk niet voldoet. Het ongewenschte 
gevolg zal wel weer zijn nieuwe en nog eens nieuwe zegels. 

PHILIPPIJNEN. 
Het is gebleken, dat de teekenaar van de nieuwe zegels op 

de 18 centavos der nieuwe serie in plaats van den voorge
schreven Pagsangan-wakerval af te beelden, maar willekeurig 
een anderen heeft genomen, n.1. de Botocan. Toen dit onge
hoorde feit ontdekt werd, heeft de postdirectie alle exem
plaren dezer waarde uit het verkeer genomen om te ver
nietigen. 

De Von Gronau-opdruk werd eveneens op de foutieve 18 cen
tavos aangebracht; deze werd, voor zoover nog te achterhalen, 
mede ingetrokken. 

POLEN. 
Binnenkort verschijnt een zegel in de waarde van 60 groszy 

ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan der stad Thorn 
(Poolsch Torun), geboorteplaats van den sterrenkundige 
Copernicus. 

RUMENIE. 
Dit land spant den laatsten tijd wel de kroon wat het uit

geven van overbodige zegels betreft. Binnenkort zullen de 
verzamelaars nu weder vergast worden op een serie wel-
dadigheidszegels van 7 waarden (1 leu-10 lei), die met een 
extra-toeslag zijn belast. 

SAARGEBIED. 
Van de vorige weldadigheidszegels werden, naar het Bul

letin Mensuel meldt, de volgende aantallen verkocht: 
40-f-15 c. 48377, 
60-1-20 c. 56488, 
1 fr.-t-50 c. 36020, 
1% fr.-|-75 c. 34117, 
2-1-1 fr. 32145, 
3-1-2 fr. 31016, 
5-1-5 fr. 30042. 

Het onverkochte restant werd vernietigd. 
ST. VINCENT. 
De 5 pence der koerseerende serie is ingetrokken, de niet-

verkochte exemplaren zullen worden vernietigd. 
TANGANYIKA. 
Naar Gibbons' Stamp Monthly meldt bestaat het voornemen 

den post- en telegraafdienst voor deze kolome samen te smel
ten met dien van Kenya en Uganda, waarmede men een be
duidende besparing hoopt te bereiken. Vanzelfsprekend dat 
een en ander van beslissing zal zijn voor het voortbestaan van 
de oude en de verschijning van nieuwe zegels. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Van de George Washington zegels van het vorige jaar wer

den tot op heden gedrukt ruim 7000 millioen exemplaren, wel 
een bewijs, hoe populair deze zegels zijn. 

ZWITSERLAND. 
Volgens officieele gegevens bedragen de oplaag-cijfers der 

St. Gotthard-zegels: 
10 rappen 5 millioen stuks, 
20 rappen 4 millioen stuks, 
30 rappen 3 millioen stuks. 

Van de ontwapenings-serie van 1932: 
5 centimes 24 millioen stuks, 

10 centimes 109 millioen stuks, 
20 centimes 69 millioen stuks, 
30 centimes 18 millioen stuks, 
60 centimes 8 millioen stuks, 

1 franc 28Ö000O stuks. v. B. 

Nederland 
er 

Overzeescli€ 
I Gewesleïi 

NEDERLAND. 
De kinderzegels. 
De eerste beoordeeJingen van de kinderzegels zijn versche

nen en niemand heeft er veel goeds van te zeggen. Over de 
uitvoering niets dan lof, maar op de teekeningen hoorden wij 
allerlei aanmerkingen. ' 

Afwijking-en of bijzonderheden zijn, voor zoover wij weten, 
niet aan het licht gekomen. 

Het sneeuwbal-systeem, in het Decembernummer aangera
den, blijkt succes gehad te hebben. Op 2 Januari werd ons 
een brief op zijn 13e ronde gesignaleerd, op 4 Januari een 
brief op de 11e ronde. — In het in deze rubriek geplaatste 
adres van de handelarenvereeniging wordt vermeld dat de af
name in handelaarskringen heel wat minder is geweest dan 
vroeger; hopelijk wordt de hierdoor ontstane mindere op
brengst ruimschoots gecompenseerd door die van de sneeuw
bal-zegels. 

Nieuwe oplaagletters. 
1)4 cent I, 2 cent L. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent N: R 381, tanding Gl. 
6 cent K: R 395, „ Gl. 

15 cent F : 393, „ Gl. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen.-
l]4 cent I: 157 en 158, tanding Gl. 
2 cent L: 164, tanding Gl. 
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De platen der uitgifte 1852. 
Op de Bondsvergadering tijdens den 28en Nederlandschen 

Philatelistendag op 27 Augustus j.1. te Vlissingen gehouden, 
deed de U. Ph. V. bij monde van den heer De Bas het 
volgende voorstel: 

De Bond trede in overleg met de betrokken autoriteiten 
(minister van financiën, minister van waterstaat, directeur-
generaal der P.T.T.), ten einde te komen tot de uitgave eener 
publicatie van alle stukken, welke op de verschillende emis
sies der Nederlandsche postzegels betrekking hebben en voor 
zoover die voor de philatelistische geschiedenis van belang 
geacht kunnen worden. 

Tot voorbereiding en uitvoering van dat werk worde een 
commissie van hoogstens 3 personen benoemd, die gemachtigd 
wordt namens den Bond met de bovenbedoelde autoriteiten in 
overleg te treden en na bekomen toestemming de noodige af
schriften te laten maken. Daarbij moet zooveel mogelijk ge
tracht' worden fotografische copieën (z.g. wit-zwart foto's) 
van de origineele stukken te verkrijgen (deze foto's zullen 
belangrijk minder kosten dan het afschrijven der stukken). 

De bedoelde commissie zal de stukken in chronologische 
volgorde rangschikken en emissies-gewijs voor den druk ge
reed maken (dus het eerst de emissie 1852). Zoodra geacht 
kan worden, dat alle op een emissie betrekking hebbende stuk
ken verzameld zijn, trede de commissie over de wijze van druk 
in overleg met het Bondsbestuur. 

De druk (uitgave) zal zonder toevoeging van commentaar 
moeten geschieden, ten einde een zuivere bron voor de kennis 
der Nederlandsche postzegel-uitgiften te verkrijgen. 

De uitgave zal zoo noodig een supplement (onderdeel) van 
het Maandblad kunnen zijn. 

Voor de onkosten (reiskosten der commissieleden, af schrijf-
of fotografeerkosten der stukken, enz.) stelle de Bond jaar
lijks een bedrag beschikbaar. 

Het Bondsbestuur besloot, met het oog op de financieele 
gevolgen, dit punt in behandeling te nemen in zijn e.v. be
stuursvergadering. 

Bovenvermeld voorstel was een uitvloeisel van de gedachten-
wisseling, welke in verschillende nummers van het Maand
blad plaats vond, over de zienswijze, die door den heer G. A. 
Evers wordt gekoesterd ten aanzien van het gebruik der in 
het hoofd dezes vermelde drukplaten. Het standpunt van ge
noemden heer heeft nogal wat bestrijding gevonden, die niet 
steeds op welwillende wijze tot uiting kwam, wat den onbe-
vooroordeelden lezer heeft verbaasd, wijl toch ook de heer 
Evers niets anders zocht dan de waarheid. 

Het verloop dezer aangelegenheid was voor den heer P. W. 
Waller te Overveeii aanleiding om zich in verbinding te stellen 
met de in het Utrechtsche voorstel vermelde lichamen en 
personen. Hem zijn thans alle aanwezige stukken ter hand 
gesteld, welke t.z.t. zullen worden gepubliceerd. In welken 
vorm dit zal geschieden, maakt nog een punt van nadere over
weging uit. 

In afwachting dezer publicatie zullen wij over de onderwer
pelij ke aangelegenheid geen artikelen pro of contra het stand
punt van den heer Evers opnemen. 

V. B. 
Speciaalcatalogus Nederland en koloniën. 
Onder verwijzing naar de desbetreffende advertentie in dit 

nummer maken wij met genoegen melding van de voorge
nomen uitgave van een speciaal-catalogus Nederland en ko
loniën door de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
handelaren. 

Wanneer wij weten, dat de samenstelling van dezen cata
logus in handen is van een uitgebreide commissie, dan mogen 
wij met grond verwachten een werk te krijgen, waarnaar reeds 
lang door velen is uitgezien. 

Zoo spoedig mogelijk na het verschijnen komen wij op een 
en ander terug. 

97e veiling Rietdijk. 
De 97e onder leiding van den heer J. K. Rietdijk te 's-Gra-

venhage plaats gehad hebbende veiling (19-21 December j.1.) 
heeft voor verschillende kavels gunstige resultaten opgeleverd. 
De opbrengst van diverse betere zegels lag dikwijls niet alleen 
vlak bij de cataloguswaarde, doch ging ook meermalen daar 

bovenuit. Dat een ƒ 2,50 Java-hoog bijna ƒ 80 opbracht (bij 
een cataloguswaarde van ƒ60,—!) is wel een bewijs, dat het 
zegel nu niet bepaald overal te koop is. Wij laten hieronder 
eenige opbrengstcijfers volgen (de bedragen tusschen haakjes 
zijn de cataloguswaarden, de andere de opbrengsten inclusief 
opgeld): 

kavel 94, Ned. 7K e. 3-gaats roltanding (ƒ15,—) ƒ 19,40 
kavel 96, Ned. 10 c. Olympiade 12:11;^ (ƒ 5,—) - 11,15 
kavel 102, Ned. telegraaf, 25 c. postfrisch (ƒ 25,—) - 20,— 
kavel 156, N.-Indië ƒ 2,50 Java-hoog (ƒ 60,—) - 79,35 
kavel 212, N.-Indië opdr. D kopst. 25 c. (ƒ 12,—) - 9,— 
kavel 213, N.-Indië opdr. D kopst. ƒ 2,50 (ƒ 16,—) - 14,45 
kavel 214, N.-Indië opdr. dienst kst. 3 c. (ƒ20,—) - 13,35 
kavel 215, N.-Indië opdr. dienst id. gebr. (ƒ20,—) - 14,75 
kavel 217, N.-Indië opdr. dienst id. 25 c. (ƒ25,—) - 26,55 
kavel 218, N.-Indië opdr. dienst id. 30 c. (ƒ 17,50) - 13,90 
kavel 219, N.-Indië opdr. dienst id. ƒ 1,— (ƒ 30,—) - 22,— 
kavel 220, N.-Indië opdr. dienst id. ƒ 2,50 (ƒ 15,—) - 12,80 
Voor goede Europa-zegels »verden eveneens flinke prijzen 

besteed. Overigens zijn de volgende opbrengstcijfers vermel
denswaard: 

Nederland portzegel 3 ent ƒ 61,75 
Nederland portzegel 5 op 1 c. kopstaand - 71,65 
Ned.-Indië 10 c. nr. 2 postfrisch - 33,— 
Ned.-Indië port 5 c. nr. 1 gebruikt - 44,70 
Ned.-Indië 17><;/22)4 c. kopstaand blok van 8 stuks -495,— 

Curasao jubileum 1923 compleet postfrisch - 30,40 
CuraQao port 40 cent type II, ongebruikt -115,— 
Suriname port 25 cent type IV ongebruikt - 40,86 

De Nederlandsche weldadigheidszegels. 
Door de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 

werd, onder dagteekening van 3 dezer, het volgende schrijven 
gericht tot den minister van waterstaat. 

Excellentie. 
Het bestuur van onze vereeniging neemt hiermede de vrij

heid het onderstaande onder Uwe aandacht te brengen. 
De afname van de weldadigheidszegels, de z.g. „kerst

zegels", is het afgeloopen jaar in de handelaarskringen be
duidend minder geweest dan vorige jaren. 

De leden onzer vereeniging zijn unaniem van meening, dat 
zulks is toe te schrijven aan de minder geslaagde uitvoering 
dezer zegels, welke over het algemeen als zeer leelijk wordt 
gekwalificeerd, hetgeen ook op den afzet naar het buitenland, 
oen der belangrijkste afnemers dezer zegels, van veel invloed 
is geweest. 

Ware de uitvoering dezer weldadigheidszegels fraaier, aan
trekkelijker en voor het publiek begrijpelijker geweest, dan 
zou het resultaat zeker gunstiger zijn geweest. 

Bij een vergelijking onzer zegels met die met hetzelfde doel 
in andere landen uitgegeven, valt het op, dat de uitvoering 
van onze zegels veel te 'wenschen over laat en zij niet ziJn, 
zooals het publiek verwacht, n.1. postzegels in fraaie, smaak
volle teekening, mooi van kleur en druk. 

Wij zouden derhalve Uwe Excellentie beleefd in overweging 
willen geven, dat bij de eerstvolgende uitgifte van deze soort 
zegels rekening worde gehouden met de eischen, die onder 
meer door buitenlandsche handelaren gesteld worden aan de 
uitvoering, terwijl een gunstige beoordeeling in de buiten
landsche philatelistische organen mede van grooten invloed is 
op de afname. 

Een en ander zal het beoogde doel dezer bijzondere uitgifte 
en de opbrengst zeker ten goede komen. 

Mocht Uwe Excellentie t.z.t. aanleiding vinden onze meening 
bij gelegenheid van het uitgeven van nieuwe weldadigheids
zegels te vernemen, dan zal onze vereeniging er hoogen prijs 
op stellen U ten deze de noodige voorlichting en medewerking 
Ie mogen geven en verleenen. 

Namens het bestuur van de vereeniging: 
De voorzitter, S. Keiser. De secretaris, M. J. H. Toorens. 
Noot der redactie. 
Wij geven aan dit schrijven de verzochte plaatsruimte, 

zonder dat wij met den inhoud in zijn algemeenheid instem-
nien; wij hopen op de Nederlandsche kerst- of kinderzegels, 
meer speciaal wat hun uiterlijk betreft, binnenkort meer uitr 
voerig terug te komen. 
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WEDEROM EEN VEREENIGING 
TOT ONS BLAD TOEGETREDEN. 

Het is ons aangenaam onzen lezers te kunnen mededeelen, 
dat de Postzegeherzamelaarsvereeniging „Middphi'", te Mid
delburg, tot dusver aangesloten bij het maandblad „De Phila
telist", besloten heeft — met ingang van heden — het „Neder
landsch Maandblad voor Philatelie" als haar officieel orgaan 
aan te nemen. 

AANGESLOTEN VEREENIGINGEN. 
Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie is het OFFI

CIEEL ORGAAN van de volgende Vereenigingen: 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te 

Amsterdam. 
Postzegelvereeniging „Breda" te Breda. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Am

sterdam. 
Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht. 
Haagsche Philatelisten-Vereeniging te 's-Gravenhage. 
Internationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Globe" te 

Arnhem. 
Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam. 
Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van 

Zegels" te Haarlem. 
Philatelisten Vereeniging „Groningen" te Groningen. 
Philatelisten Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht. 
Postzegelvereeniging „Helder" te Helder. 
Postzegelvereeniging „Heerlen" te Heerlen. 
Nieuwe Philatelistenvereeniging te Groningen. 
Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen" te Terneuzen. 
's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 

te 's-Hertogenbosch. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond" te Hel

mond. 
Postzegelverzamelaarsvereeniging „Middphi" te Middelburg. 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelver

zamelaars. 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 

BEKRONINGEN. 
Van zijn bestaan af — dat is dus in een tijdvak van 11 

jaren — werd het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie op 
ALLE binnen- en buitenlandsche tentoonstellingen, op welke 
het werd ingezonden, bekroond, vaak met de hoogste onder
scheidingen. Het aantal bekroningen bedraagt thans reeds 
26, n.L: 

Bronzen medaille Luxemburg 1922. 
Bronzen medaille Briinn (Tsjecho-Slowakije) 1923. 
Zilveren medaille Weenen 1923. 
Verguld zilveren en zilveren medaille 's-Gravenhage 1924. 
Zilveren medaille Parijs 1925. 
Gouden medaille Frankfurt am Main 1926. 
Bronzen medaille New-York 1926. 
Verguld zilveren medaille Straatsburg 1927. 
Diploma Neu-Titschein (Tsjecho-Slowakije) 1927. 
Verguld zilveren medaille Amsterdam 1927. 
Verguld zilveren medaille Luxemburg 1927. 
Zilveren medaille Monte-Carlo (Monaco) 1928. 
Diploma Trencine (Tsjecho-Slowakije) 1928. 
Zilveren medaille Durban (Zuid-Afrika) 1928. 
Zilveren medaille Londen 1928. 
Zilveren medaille Le Havre 1929. 
Zilveren medaille Danzig 1929. 
Zilveren medaille Malang (Ned.-Indië) 1930. 
Verguld zilveren medaille Algiers (Noord-Afrika) 1930. 
Verguld zilveren medaille Antwerpen 1930. 
Verguld zilveren medaille Rotterdam 1930. 
Zilveren medaille Berlijn 1930. 
Eervolle vermelding Parijs 1930. 
Verguld zilveren medaille Soerabaja 1931. 
Bronzen plaquette Straatsburg 1932. 

HERHAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopij v ó ó r d e n 
5 e n d e r m a a n d aan de Administratie toe te zenden en 
toch niet den uitersten termijn van inzending af te wachten. 
Al wat na den 5en ontvangen wordt, zal in den regel tot het 
v o l g e n d n u m m e r moeten bewaard blijven. (In bij
zondere gevallen kan door adverteerders van dezen inzendings
termijn worden afgeweken). 

Men gelieve het papier slechts aan één züde te beschrijven. 
DE ADMINISTRATIE, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

AAN VELEN. 
Van adresveranderingen en dergelijke, welke ons n d d e n 

n e g e n d e n bereiken, kan voor het in d i é maand te ver
schijnen nummer g é é n n o t a meer worden genomen. 

DE ADMINISTRATIE. 

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

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

REDACTIE EN ADMINISTRATIE. 

RAAD VAN BEHEER. 
Ter kennis van de leden der verschillende Vereenigingen 

wordt gebracht, dat de Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie voor het jaar 1933 is samengesteld 
uit de beeren: 

J. D. VAN BRINK, te Maastricht. 
dr. P H. VAN GITTERT, te Utrecht. 
J. C. CRAMERUS, te Breda. 
.J. J. DEGGELLER, te 's-Gravenhage. 
A. S. DOORMAN, te Voorburg. 
L. VAN ESSEN, te Hilversum. 
P. S. VAN 'T HAAFF, te 's-Gravenhage. 
K. H. J. VAN HULSSEN, te Utrecht. 
J. A KASTEIN, te Amsterdam. 
J. N. H. VAN REST, te 's-Gravenhage. 
C. J. REIJERSE, te 's-Gravenhage. 
L. C. A. SMEULDEDRS, te Breda. 
P. VREDENDUIN, te Amsterdam. 
Toegevoegd met een adviseerende stem de beeren: 
J. C. HEIDENREICH, te Arnhem. 
J. P. TRAANBERG, te Haarlem. 

yoorloopige aankondiging, 
A^ergadering van den Raad van Beheer van het Nederlandsch 

Maandblad voor Philatelie op Zondag 5 Maart 1933 te 's-Gra
venhage. 

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 3—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: Sen Zaterdag der maand 2>^—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
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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 der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2M—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 23^—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 talrjjke 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. 

Het Postmuseum is door aankoop in het bezit gekomen van 
de volgende gebruikte frankeerzegels: 

Frankrijk, frankeerzegel uitgifte 1849-1850, 1 franc hard 
vermiljoen; 

Spanje, frankeerzegel uitgifte 1850, 10 reales groen, idem 
uitgifte 1852, 2 reales matrood, idem uitgifte 1854, 2 es. groen, 
witte ondergrond; 

Zwitserland, frankeerzegel uitgifte 1843, Zürich 4 rappen 
(Yvert 9a). 

Wij wenschen het museum met deze belangrijke aanwinsten 
geluk. 

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

Bekendmaking. 
De leden worden, overeenkomstig het reglement, beleefd 

uitgenoodigd hun contributie 1933 (f 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. Borel, 
Tjiliwoengstraat 2, Bandoeng, of aan hun respectievelijke 
sectiehoofden. 

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

Members are kindly reminded according to the rules that 
their subscription for 1933 (f 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 hoflichst 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 (Z.-H.). 
Mededeeling aan de afdeelingsbesturen. 

De afdeelingsbesturen worden herinnerd aan den inhoud 
van de laatste alinea van art. 31 huishoudelijk reglement, 
luidende: „Zij moeten vóór 1 Maart het jaarverslag en een 
afschrift van hunne ledenlijst inzenden bij den secretaris der 
Vereeniging." 

Bij besluit van de algemeene vergadering op 23 October 1932 
is den secretaris opgedragen streng de hand te houden aan den 
inhoud van art. 34, waarin o.m. is bepaald, dat afdeelingen, 
die hare verplichtingen in art. 31 laatste alinea niet na
komen, haar recht op retributie voor het volgend jaar ver
liezen. 

Financieele commissie. 
Voor 1933 bestaat de financieele commissie uit de beeren 

F. van Strijen, A. G. Ferf en A. G. V. van der Schooren. 
Nieuwe leden (ingaande 1 Januari 1933). 

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

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

Haag. (Lid Postzegelvereeniging „Breda"). 
358. L. J. J. Groeneveld, Pangkalan Brandan (S.O.K.). 
360. J. A. Hagedoorn, Pangkalan Brandan (S.Ö.K.). 
362. E. J. M. Heim, Pangkalan Brandan (S.O.K.). 
364. A. Ch. Oberg, Pangkalan Brandan (S.O.K.). 
365. J. C. Boekhout, Stationsweg 6, Tjepoe (Java). 
366. mevr. M. Ch. Koopman-Gortman, Sorogo, Tjepoe (Java). 
370. dr. J. Krebs, Stationsweg 8, Tjepoe (Java). 
395. M. F. J. Kool, Boorterrein Nglobo, Tjepoe (Java). 
213. mevr. A. Schepers-Hass, p.a. Medansche drukkerij, Me-

dan (Sumatra). 
223. J. M. W. Dorfmeijer, Julianaweg 12, Makassar (Celebes). 
230. W. J. Liefheid, Tamarinrteweg 16, Makassar (Celebes). 
253. G. Wieland jr.. Hoogepad 23, Makassar (Celebes). 
259. J. Goedkoop, p.a. Jacobson & Van den Berg, Makassar 

(Celebes). 
289. G. Bjórnvig, p.a. Makassar Produce Cy., Menado (Ce

lebes). 
292. W. van der Giesen, Djalan Passer Baroe 16, Palembang 

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

(Sumatra). 
132. J. L. Bigot, agent Ned.-Ind. Handelsbank, Semarang 

(Java). 
150. C. Loze, Magelang (Java). 
152. dr. A. F. Fischer, arts, Stationsweg, Tjepoe (Java). 
163. W. A. van der Veth, Boorterrein Nglobo, Tjepoe (Java). 
180. mr. A. J. Fokker, Apollonialaan 175, Amsterdam, Z. 

Aanmeldingen. • 
W. P. K. Kooiman, arts. Koninginneweg 31, Hilversum. (Geen 

entreegeld). 
W. J. Dercksen Hm.zn., Van 't Hoff weg 10, Bussum. (Geen 

entreegeld), 
ir. O. R. Maier, ing. B.O.W., Serang (Java). 
W. Laudien, Selajang Estate, Bindjei (Sumatra). 
P. C. van Dongen, architect, Kaliasin 46, Soerabaja (Java). 
G. Jongman, Pangkalan Brandan (Sumatra). 
J. W. de Roever jr., student, Mozartkade 16, Amsterdam, Z. 

(Geen entreegeld). * 
H. Otto, bloemist, Reijerskoop 109, Boskoop. (Geen entree

geld). 
J. J. van der Meulen, rijksontvanger. Burg. Colijnstraat 54, 

Boskoop. (Geen entreegeld). 
P. Koster H.zn., boomkweeker. Laag Boskoop 11, Boskoop. 

(Geen entreegeld). 
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J. Hooftman, Burg. Colijnstraat 139, Boskoop. (Geen entree
geld). 

H. F. J. Broker, boomkweeker, Zijdeweg 278, Boskoop. (Geen 
entreegeld). 

mr. C. H. Loef, advocaat en procureur. Voorkade 39, Boskoop. 
(Geen entreegeld). 

H. D. Hers, bloemist, Reijerskoop 295, Boskoop. (Geen entree
geld). 

J. G. Blonk, Burg. Coljjnstraat 63, Boskoop. (Geen entree
geld). 

J. van Schagen, Oranjelaan 14, Palembang (Sumatra). 
mevr. A. G. de Bruijn, Deterding boulevard 37, Tjepoe (Java). 
mr. H. Schols, controleur, Ie Parkweg 9, Tjepoe (Java). 
F. W. van Duim, Kemoeningweg 40, Soerabaja (Java). 
mevr. H. Jochems, Julianaweg 6, Makassar (Celebes). 

Adreswijzigingen. 
955. A. C. N. van de Stadt, thans Emmastraat 21, Malang 

(Java). 
550. J. H. Spieker, thans Julianalaan 9, Naarden. 
706. H. C. Lefering, thans Mampangweg 85, Batavia, C. 

(Java). 
852. L. A. Jolly, thans Poste restante, Batavia, C. (Java). 
815. P. Jorissen P.C.zn., thans Balistraat 33, Den Haag, bij

kantoor Balistraat. 
439. moet zijn: H. P. A. van Trierum. 

Bedankt (met 31 December 1932). 
972. J. F. Bekker. 221. J. A. Steinz. 
236. G. N. Aberson. 345. P. de Jager, arts. 
512. M. Raven. 280. A. M. W. Bussemaker. 

37. mr. W. M. A. Weitjens. 779. H J. A. Koning. 
857. H. M. Winkelaar. 591. A." Vervloet. 
348. dr. M. Heijer. 917. J.. W. van de Kasteele. 
474. mevr. J. W. M. Arnhardt. 577. W. F. P. Winkelaar. 

23. W. Brettschneidet 331. A. E. Hornung. 
320. W. L. Th. Bönker. 

11. Marcel Lizon. 
Geroyeerd. 

610. C G. van Heek. 
Overleden. 

833. A. J. Valewink. 344. A. Schröder, Hilversum. 
Afdeelingsmededeelingen. 

In memoriam 
A. J. VALEWINK. 

Amersfoort. Op 13 December 1.1. is na een kort ziekbed 
overleden de heer A. J. Valewink, onze zeer geachte voorzitter 
van de afdeeling. Behalve deze functie, welke hij van de op
richting af in 1919 vervulde, nam hij ook die van sectiehoofd 
waar. Op de algemeene vergaderingen van de Nederlandsche 
Vereeniging was hij bijna elk jaar onze vertegenv/oordiger. 
Hij was niet alleen een enthousiast' postzegelliefhebber en 
-kenner, doch meer nog door zijn goede eigenschappen een 
ideaal vereenigingsman, in het kort de ziel van onze af
deeling. Bij de ter aarde bestelling bleek hoeveel vrienden de 
overledene tot de zijne mocht rekenen. De heer Van Essen 
vertegenwoordigde de Nederlandsche Vereeniging en van de 
afdeeling waren bestuur en ecnige leden aanwezig. Wij zullen 
hem steeds in dankbare herinnering houden. J. v. d. S. 

Amsterdam. Een zeer verheugend feit is de weder toe
nemende belangstelling voor de vergaderingen; de onver
droten pogingen van verschillende leden, om de bijeenkomsten 
aantrekkelijker te maken, blijven niet zonder succes. Voor 
een zeer bevredigend aantal leden hield de heer Van Essen 
een causerie over postzegels en hun geschiedenis, een onder
werp, dat niet zonder humor werd voorgedragen. Hetzelfde 
lid demonstreerde vervolgens zijn verzameling van den Kérke-
lijken Staat. Besloten werd de vroegere concoursen weder in 
te stellen. Voor de vergadering in Januari kondigt mr. Wolff 
de Beer aan: „Bezichtiging v-xn en mededeelingen over den 
veilingscatalogus Ferrari". De heer Schroder wil een lezing 
houden over: „De eerste periode der Fransche zegels". Voor 
belangstellenden in deze maandelijksche lezingen zijn steeds 

introducties beschikbaar bvj den secretaris K. van Nes, Dom-
selaerstraat 1. 

In memoriam 
A. SCHRÖDER. 

Gooi- en Eemland. Onze afdeeling leed een gevoelig verlies 
door het overlijden op 30 December 1932 van ons medelid, 
den heer A. Schröder. Hij was een der oudste leden en mede
oprichter van onze afdeeling. C. B. 

Makassar. Alhier heeft zich een nieuwe onderafdeeling ge
vormd, dank zij de moeite, die ons medelid A. G. Allebé zich 
aldaar gegeven heeft De afdeeling telt momenteel reeds 9 le
den, waarvan 6 zich bij de oprichting hebben aangemeld. 
De leiding is toevertrouwd aan A. G. Allebé, de bijeen
komsten zullen plaats hebben ten huize van den heer Th. Seth 
Paul, die zijn woning daartoe bereidwillig ter beschikking 
heeft gesteld, voorloopig om de twee maanden op den derden 
Woensdag, te half 9 's avonds. 

Tjepoe. Dank zij de onvermoeide pogingen van ons medelid 
H. L. I. M. Schellart, is hier een nieuwe afdeeling opgericht. 
Het aantal verzamelaars ,,in de olie" (Tjepoe is het groote 
oliecentrum van de B.P.M., halverwege tusschen Semarang en 
Soerabaja) blijkt wel groot te zijn, de nieuwe afdeeling toch 
telt reeds 15 leden. Als afdeelingshoofd is opgetreden boven
genoemde heer Schellart. 

Wij wenschen de nieuwe af deelingen alle goeds toe! 

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

KORT VERSL4G van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
27 December 1932, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal 
van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig 37 leden, als de voorzitter, de heer Cramerus, 
de vergadering opent. In het bijzonder worden welkom ge-
heeten de beeren Van Horssen (Rotterdam), Homs (Bergen-
op-Zoom), Vroom (Eindhoven) en Verkouteren (Roosendaal). 
De notulen van de vorige vergadering worden zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld, waarna de ballo
tage tot uitslag heeft, dat de candidaat-leden als lid worden 
aangenomen. Voor de verloting zijn in dank ontvangen van 
den Postzegelhandel Correljé (Utrecht) een 4-tal fraaie zegels 
en van ons eerelid, den heer Mutsaers, 10 series weldadig-
heidszegels van België. Dankend wordt in de bibliotheek op
genomen het werkje „San Martin", nr. 13 van ,,Philatelie en 
Geschiedenis", geschonken door den heer Van Peursem. 

De penningmeester leest de begrooting voor het jaar 1933 
voor, welke, na eenige verschafte inlichtingen aan de beeren 
Smoulders en Vroom, in ontvangsten en uitgaven wordt vast
gesteld tot een bedrag van ƒ 3148,83. 

Vervolgens doet de voorzitter eenige mededeelingen betref
fende de viering van het 40-jarig bestaan der Vereeniging en 
den 24en Philatelistendag in 1933 te Breda. Op voorstel van 
het bestuur worden benoemd: 

in het eere-comité de beeren 
mr. dr. W. G. A. van ^onsbeeck, burgemeester van Breda; 
W. H. Doorman, generaal b. d.; ds. F. J. J. Loeff, em. predi
kant; B. H. M. Mutsaers, oud-agent Nederlandsche Bank en 
eerelid; C. A. Oudemans, oud-resident N.-L; mr. W. L. F. 
baron Prisse; L. C, A. Smeulders, oud-secretaris en eerelid; 
Ch. M. J. J. Smits, industrieel; H. J. Spitzen, eere-voorzitter 
(allen lid van de Vereeniging); en P. J. Maingay, voorzitter 
der Federation Internationale de Philatelie; 

in het uitvoerend comité de beeren 
J. C. G. van den Berg, J. C. Cramerus, dr. E. M. Gommers, 

ir. C. F. J. Hagedoorn en J. W. Wiggers; 
in de commissie voor ontvangst, feestelijkheden en logies 

de beeren 
L. A. Das, Ch. J. M. M. L. Hekking, L. E. D. Langeveld, 

G. J. Chr. M. R. Smagghe en L. C. A. Smeulders; 
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Begrooting der Postzegelvereeniging „Breda" voor het jaar 1933. 

O N T V A N G S T E N . 

1. Contributie van 418 — 4 = 414 leden ä ƒ 4,— . 
2. Contributie en entree van in 1933 aan te nemen 

leden 
3. 10 '''< van het verkochte in de rondzendingen . . 
4. Verkochte nummerstempeltjes 
5. Spaarbankboekje 
6. Crediet van den Nederlandschen Bond van Ver-

eenigingen van Postzegelverzamelaars, (voor 
Philatelistendag en Tentoonstelling) 

7. Onvoorziene ontvangsten 

ƒ 1656,— 

- 100,— 
- 500,— 
- 10,— 
- 632,83 

150,— 
100,— 

Totaal der O n t v a n g s t e n . . ƒ3148,83 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 December 1932. 

U I T G A V E N . 

1. Vermoedelijk nadeelig saldo over 1932 . . . ƒ 250,— 
2. Kosten van het Vereenigingsorgaan, na aftrek 

opbrengst advertentiën, abonné's, enz - 700,— 
3. Kosten lidmaatschap van den Nederlandschen 

Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars (418 X ƒ0,35) - 146,30 

4. Kosten van drukwerken, portefeuilles, enz. . . - 100,— 
5. Kosten van nummerstempeltjes en doosjes . . - 1,— 
6. Porti en bureaubehoeften secretaris . . . . - 100,— 
7. idem administrateur . . - 40,— 
8. idem penningmeester . . - 15,— 
9. idem sectiehoofden . . . - 200,— 

10. idem bibliothecaris . . . - 5,— 
11. Zaalhuur van het vergaderlokaal - 20,—• 
12. Kosten van elf maandelijksche verlotingen . . - 55,— 
13. Kosten der jaarlijksche algemeene verloting in 

Januari 1933 - 400,— 
14. Assurantie-premie ■  20,— 
15. Kosten van afgevaardigden naar de Bondsver

gaderingen  15,— 
16. Twintigste jaarlijksche bijdrage aan het Re

servefonds (Besluit van 5 Mei 1913) . . . .  50,— 
17. Kosten van uitbreiding der bibliotheek . . . .  5,— 
18. Garantie boek Vellinga  100,— 
19. Kosten der feestelijkheden ter gelegenheid van 

de viering van het 40jarig bestaan der Vereeni
ging in Augustus 1933  750,— 

20. Onvoorziene uitgaven  51.53 
21. Vermoedelijk voorde^lig saldo over 1933 . . .  125,— 

Totaal der U i t g a v e n . . ƒ3148,83 
De penningmeester, J. W. WIGGERS. 

in de commissie voor de tentoonstelling de beeren 
dr. E. M. Gommers, A. J. Jacobs, J. Molenaar en F. J. L. H. 

t ' Sas; 
in de jury voor de tentoonstelling de beeren 
mr. W. S. W. de Beer, J. D. van Brink en dr. L. Frenkel. 
Voorts wordt besloten de inzending voor de tentoonstelling 

open te stellen voor de navolgende zegels: 
Nederland 1 t /m 6, Ned.-Indië 1 en 2, België 1 t /m 8, 

Luxemburg 1 en 2, Frankrijk t /m Bordeaux, Groot-Brittannië 
1 t /m 5, Zwitserland kantonaalzegels, Spanje 1 t /m 11 en 
z e l d z a m e vliegpostzegels (alles in den meest uitgebreiden 
zin); de feestcommissie een crediet te verschaffen van ƒ 400,— 
en de tentoonstellingscommissie een van ƒ 250,—, waarna de 
datum vastgesteld wordt op 25, 26 en 27 Augustus 1933. 

De voorzitter is dan genoodzaakt wegens een zakelijke af
spraak elders, de vergadering te verlaten, waarna de onder
voorzitter, de heer dr. Gommers, den voorzittershamer ter 
hand neemt. De vergadering keurt goed, dat het lidmaatschap 
van den heer F. F. Bosscher wordt overgeschreven op diens 
zoon, den heer A. H. Bosscher. 

Tot leden van den Raad van Behe'er van het Maandblad 
voor het jaar 1933 worden op voorstel van het bestuur her
benoemd de aftredende beeren Cramerus en Smeulders en als 
plaatsvervanger de heer dr. Gommers. 

In de commissie tot hgt nazien van de rekening en ver
antwoording van den penningmeester worden benoemd de 
beeren J. M. van den Berg en A. J. Jacobs, .en als plaats
vervanger de heer J. Soutendam. 

Als candidaten voor de in Januari af te treden bestuurs
leden worden dooi het bestuur voorgesteld de beeren Van den 
Berg en Sprengers voor Ie secretaris, t ' Sas en Smagghe voor 
bibliothecaris. Molenaar en Speetjens als sectiehoofd IV, Rek
king en Van Welij voor sectiehoofd NK. 

Ten slotte wordt medegedeeld, dat de Januari-vergadering 
zooals gebruikelijk om half acht zal aanvangen, waarna tot 
verloting wordt overgegaan. Na rondvraag wordt de verga
dering door den vice-voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
56. (S.E.Z.). dr. J. K. W. Kehrer, Burgwal 69, Kampen, giro 

150641. (IV). 
143. (S.E-NK.). J. A. A. Kimmel, Boschlaan 36, Ginneken, 

giro 26852. (II). 
238. (S.E.NK.). J. Postma, Markt 43, Roosendaal, giro 110543. 

(III). 
33. (-). P. J. J. Vroom, Guido Gezellestraat 2, Eindhoven. 

(VI). 
Overschrijving lidmaatschap. 

346. F. P. Bosscher wordt A. H. Bosscher, Liesboschlaan 10, 
Prinsenhage. (II). 

Candidaat-leden. 
G. Aarts, schoenfabrikant, Aalstraat 455, Gilze. (Voorge

dragen door J. C. Cramerus, te Breda). 
W. B. H. Beumer, architect. Willemskade 17, Zwolle. (Voor

gedragen door N. Malcorps, te Zwolle). 
H. J. van de Poel, employé K.P.M., Batoe-toelis 23, Batavia, C. 

Voorgedragen door C. H. J. van der Geld, te Batavia). 
J. M. baron van Tuijll van Ssrooskerken, Geldrop. (Eigen aan

gifte, oud-lid). 
H. van der Vlist, grossier in aardappelen, Haarlemmerstraat 

17, Leiden. (Eigen aangifte). 
M. J. van der Wal, doctorandus scheikunde. Haagweg 289, 

Loosduinen. (Voorgedragen door J. C. G. van den Berg, te 
Breda). 

J. M. Walter, Laan 76, Helder. (Eigen aangifte). 
Bedankt als lid. 

295. J. Th. G. Hulskamp. 292. J. A. D. Lindeman. 
78. mej. G. M. E. Hijmans. 312. H. B. M. Louwmans. 

285. E. J. H. Keuss. 233. H. Wijnaendts. 
174. mevr. M. Mertens-Van der Loo. 

Adreswijzigingen. 
434. J. F. Brouwers, thans Heuvel 100, Tilburg. (III). 
196. J. C. J. W. de Jong, thans Kade 42, Roosendaal. (III). 
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237. Th. K. Roqué, thans Ardjoenostraat 7, Malang (Java). 
396. S. A. Blok, thans Noordeinde 196, Den Haag. (V). 

Bekendmakingen. 
Aan de leden, die zulks nog niet mochten hebben gedaan, 

wordt verzocht hun contributie voor 1933 ä ƒ 4,— aan den 
penningmeester, den heer J. W. Wiggers, Min_ Nelissenstraat 
26, Breda, over te maken vóór 1 Februari a.s. door storting 
of overschrijving op zijn postrekening 69326. Mocht hieraan 
niet worden voldaan, dan zal over de contributie, verhoogd 
met ƒ 0,25 incassokosten, per postkwitantie worden beschikt. 
Na ontvangst der contributie zal het bewijs van lidmaatschap, 
gelijk met het zegel uit de verloting, welke op 30 Januari 1933 
wordt gehouden, worden toegezonden. 

Aan degenen, die zich vóór de vergadering van 30 Januari 
a.s. nog als lid aanmelden bij den len secretaris, wordt kennis 
gegeven, dat zij zullen deelnemen aan de groote algemeene 
verloting (zonder nieten), waarvoor een bedrag van ƒ400,— 
is uitgetrokken. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 30 Januari 1933, des avonds 

te HALF ACHT, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", 
te Breda (ingang St. Janstraat) . 

Clubbij eenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 

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

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

VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden op Za
terdag 24 December 1932, in hotel „Kraspalolsky", te 
Amsterdam. 

Om kwart over 8 opent de voorzitter de door 46 leden be
zochte vergadering. Nadat de notulen der vorige vergadering 
onder dankzegging zijn gearresteerd, wordt de aandacht ge
vestigd op het werkje „San Martin" van mr. Van Peursem, 
iemand die er zich bijzonder op toelegt, om het historisch 
verzamelen zooveel mogelijk ingang te doen vinden. Hierbij 
aansluitende, zegt de voorzitter enkele prentzijdig gefran
keerde preiitkaarten te hebben megenomen, speciaal van „Gold 
Coast" en van Marokko met de verschillende zegels van de 
inlandsche, Engelsche, Duitsche, Spaansche post met en zonder 
opdruk, Fransche post en Fransche roode kruis zegels. Na een 
geschiedkundig overzicht worden de leden gedurende de pauze 
in de gelegenheid gesteld de kaarten te bezien. 

In een drukraampje gaan hierna rond nieuwe Amerikaansche 
zegels en vliegpostenveloppe, tentoonstellingszegel Bukarest, 
brief met het nieuwe Deensche Julen-zegel en 2 Grieksche 
zegels. De voorzitter deelt hierna mede, dat de heer Zwolle in 
de Januari-vergadering een deel zijner collectie vliegzegels 
zal laten zien, terwijl de heer Van der Hurk heeft toegezegd, 
om over eenigen tijd zijn vsrzameling tentoonstellings-zegels 
mede te nemen. Hij hoopt, dat dit voorbeeld van bestuurszijde 
navolging moge vinden en dat ook andere leden eens zullen 
laten zien, op welke wijze en wat zij verzamelen. 

Bij de ballotage blijkt, dat met algemeene stemmen zijn aan
genomen de beeren L. Boekman, P. G. R. van Haga, R. Hamer, 
J. B. Thonus en H. Uijttenboogaard. 

De heer Brave heeft eenige wenschen geuit betreffende 
een wijziging van het huishoudelijk reglement en de statuten. 
Het bestuur, dat op de eerstvolgende bestuursvergadering 
dergelijke wijzigingen zal bespreken, houdt zich voor meer
dere wenschen aanbevolen. 

Na de pauze, waarin de prentkaarten veel aantrekkings
kracht blijken te bezitten, volgt een veiling van 34 kavels. 
Vóór de verloting van 20 prijzen onder de aanwezigen, bedankt 
de heer Bonjoannj' den voorzitter namens de aanwezigen voor 
hetgeen hij heeft laten zien en vraagt om nog eens andere 
deelen te mogen bezichtigen, hetgeen de voorzitter gaarne wil 
doen. De vice-voorzitter, de heer Boeg, vraagt als laatste het 
woord in 1932. Hij dankt den voorzitter voor de groote stuw
kracht, die hij in onze Vereeniging is en hoopt, dat zijn ge

zondheid zoodanig moge zijn, dat hij nog eén reeks van jaren 
ons zijn leiding moge blijven schenken. Hij wenscht den leden 
gezellige Kerstdagen en een genoeglijk, opgewekt oudejaar. 
Weliswaar hebben wij een moeilijk, ernstig jaar achter ons, 
maar er zijn teekenen, die op verbetering wijzen, zoodat wij 
het nieuwe jaar hoopvol mogen ingaan. 

Tegen half elf sluit de voorzitter de vergadering. W. G. Z. 
Aangenomen als lid. 

dr. René Hamer, Keizersgracht 542, Amsterdam, C. (Voor
gesteld door mr. Jos. van Gastel en P. Vredenduin). 

P. G. R. van Haga, Ceintuurbaan 69 I, Amsterdam, Z. (Junior
lid). (Eigen aangifte). 

L_ Boekman, Loosdrechtschebosch 7, Hilversum. (Voorgesteld 
door A. J. Korff). 

H. Uittenboogaard, Noorder Amstellaan 171, Amsterdam, Z. 
(Voorgesteld door J. A. Kästeln). 

J. B. Thonus, Amstellaan 111, Amsterdam, Z. (Voorgesteld 
door L. Smit en P. C. Hooijkaas). 

Overleden. 
A. de Haan, Apeldoorn. 

Bedankt als lid. 
O. Abma, Workum. 

Adresverandering. 
A. Houweling, Mineraalwaterfabriek, Bajonetstraat 52, Rot

terdam. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 21 Januari 1933, des 
avonds te 8 uur, in café „Parkzicht", Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 28 Januari 1933, des avonds 
te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amster
dam. 

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

In memoriam 
mevr. A. E. M. de Vos 

van Nederveen-Cappel-Modderman. 
'^~"~^^^^^^^^^^-^—^—"~~~^^^ 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
20 December 1932, in het hotel Des Pays Bas, te Utrecht. 

Aanwezig 28 leden en 2 introducé's. Om ongeveer 8.05 uur 
werd deze vergadering, bij ontstentenis van den voorzitter, 
geopend door den vice-voorzitter, dr. P. H. van Gittert, die 
meer in het bijzonder welkom heette de aanwezige introducé's 
de beeren Wals en Kruissink. Nadat de • notulen der vorige 
vergadering onveranderd goedgekeurd waren, werden de in
gekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. Voor de 
bibliotheek werden geschonken door den heer Tholen twee 
jaargangen van De Philatelist en door mr. Van Peursem het 
boekwerkje San Martin, welke schenkingen in dank aanvaard 
werden. 

Hierna werden de voorgedragen candidaat-leden J. Wals, 
A. Kruissink en mej. C. J. van der Flier met algemeene 
stemmen aangenomen tot leden der Vereeniging. Aan de in
middels ter vergadering gekomen nieuwe leden Wals en 
Kruissink kon hun aanneming als lid worden medegedeeld. 

Vervolgens werden met algemeene stemmen benoemd tot 
leden van den Raad van Beheer van het Maandblad de beeren 
dr. P. H. van Gittert en K. H. J. van Hulssen en tot plaats
vervangend lid de heer W. G. de Bas. 

Bij de rondvraag stelde de heer Raatgever voor, om bij 
voldoende deelneming eventueel een speciale zending buiten 
Europa in de rondzendingen te brengen. Besloten werd in een 
afzonderlijke mededeeling deze aangelegenheid ter kennis van 
alle leden te brengen. Na de verloting werden de aanwezigen 
in de gelegenheid gesteld de geëxposeerde collecties voor den 
landenwedstrijd Engeland te bezichtigen. Door de commissie 
werd de collectie van den heer Spruit als nr. 1 beoordeeld. 
Na veiling en zichtzending werd deze vergadering om 10 uur 
opgeheven. K. H. J. v. H. 
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Nieuwe leden. 
J. Wals, W. Barentzstraat 18, Utrecht. 
(e). A. Kruissink, Jan van Scorelstraat 38bis a, Utrecht. 
(e), mej. C. J .van der Plier, Hugo de Grootstraat 48, Utrecht. 

Candidaat-lid. 
J. L. Benjamins, Beethovenstraat 97, Amsterdam, Z. 

Overleden. 
mevr. A. E. M. de Vos van Nederveen-Cappel-Modderman, 

Koningslaan 60, Utrecht. 
Bedankt als lid. 

C. Begeer, Kr. Nieuwegracht 18, Utrecht. 
Adresveranderingen. 

dr. J. G. Siestrop wordt Prof. Mayerlaan 4, Maartensdijk (post 
Utrecht). 

B. Verbiest wordt Groenstraat 29. Udenhout. 
R. Rodenburg wordt Stationsweg 138, Drachten. 

Bekendmaking. 
Bij voldoende aanvraag zal een speciale zending „Buiten 

Europa" onder de leden circuleeren. Den leden, die zulks 
wenächen, wordt verzocht hiervan mededeeling te doen aan 
den directeur van den verkoophandel, den heer J. G. Raat
gever, Sternstraat 1, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 24 Januari 1933. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 31 Januari 1933, in 

hotel-restaurant Riche, Vredenburg, te Utrecht. 
Agenda algemeene vergadering: 1. Notulen. 2. Ingekomen 

stukken. 3. Ballotage. 4. Schorsing van een lid. 5. Verloting. 
6. Rondvraag. 7. Landen wedstrijd Egypte. 8. Veiling. 9. Zicht-
zending. 10. Ruilen. 

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

KORT VERSLAG der bijeenkomst op Donderdag 22 December 
1932, des avonds te 8M uur, in café „The Corner", 
Den Haag. 

Bij afwezigheid van den voorzitter opent ondergeteekende 
de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
Terwijl de leden zich van hun zetels verheffen, herdenkt hij 
eerst onze overleden mede-leden mevr. douair. mr. J. W. baron 
van Dedem-Geertsema, mr. dr. C. F. Schoch en ir. J. Grevelink. 

De heer Coeland leest dan vervolgens de notulen der vorige 
vergadering voor, welke onveranderd worden goedgekeurd en 
gearresteerd. Bii de ingekomen stukken is een boekwerk van 
den heer Van Peursem als geschenk voor onze bibliotheek, 
n.l. nr. 13 van de serie Philatelie en Geschiedenis, „San 
Martin", welke welkome en interessante bijdrage in grooten 
dank wordt aanvaard. 

Den waarnemend voorzitter is verzocht, den leden nogeens 
op het hart te drukken den verkoop der Pro Juventnte zegels 
te willen steunen. Hij voldoet, terwille van het goede doel, 
gaarne aan dat verzoek, al zullen z.i. de leden het wel met 
hem eens ziin, dat deze zegels een jammerlijk malais.e-beeld 
geven van het uitbeeldend vermogen van onze teekenaars. 
Onze hoofdredacteur van het Maandblad heeft zich op de 
vlakte gehouden in zijn beoordeeling en alleen volstaan met 
den verkoop aan te bevelen, maar ieder zal het toch wel eons 
zijn met de opvatting, dat de uitvoering van zoo'n zegel dpn 
verkoop schaden kan. Ons zijn meer menschen bekend, die 
slechts één serie koopen, omdat ze zoo'n product \'aa ons.cn 
bodem maar het liefst in zoo weinig mogelijk handen zien! 

Het te balloteeren candidaat-lid wordt met algemeene stem
men tot lid gekozen en door den voorzitter met eenige wel
gemeende woorden welkom geheeten. 

Door ons mede-lid mr. De Vries wordt, ten bate der kas, 
voor de heden avond te houden veiling een vliegcouvert be
schikbaar gesteld, voorzien van enkele stellen der Indische 
Pro Juventute zegels (hoe gunstig steken deze af bij de 
Nederlandsche!). 

De veiling heeft een goed verloop, terwijl de verloting na
tuurlijk de begrijpelijke belangstelling wekt. 

In zijn sluitwoord herdenkt de waarnemend voorzitter het 
afgeloopen jaar, dat, in weerwil der tijdsomstandigheden, voor 
onze Vereeniging zéér gunstig is geweest, zoowel in toename 
van het aantal leden als in een diuk bezoek der vergaderingen, 
terwijl de vergaderavonden zonder uitzondering steeds buiten
gewoon aangenaam waren. Ook onze verkoophandel is zeer 
goed geweest; bij een bedrag aan boekjes van circa ƒ25 000 
is nog voor ƒ 6500 verkocht geworden, voor zoover de resul
taten bekend zijn, hetgeen inderdaad zeer mooi is te noemen 
en hoop geeft voor de toekomst. A. S. jr. 

Nieuw lid. 
G. C. E. Köffler, Stadhoudersplein 146, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
M. E. van Montfoort, Dintelstraat 42, Den Haag. 
Th. F. H. Zurhake, Van Boetselaerlaan 85, Den Haag. 
W. Faber, Schuijtstraat 110, Den Haag. 

Bedankt als lid. 
J. N. Sprengers, Da Costalaan 9, Rijswijk. 
dhr. en mevr. Weltevreede, Wassenaarscheweg 98, Den Haag. 
dr. L. C. Breebaart, Arnhem. 
F. F. G. Kaulbach, Zijdeweg 38, Wassenaar. 
mej. C. L. Romer, Nieuwe Schoolstraat 30, Den Haag. 
W. van der Leeuw, Van Bleiswijkstraat 71, Den Haag. 
mevr. H. C. van Griethuijsen, v. Aerssenstraat 74, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 26 Januari 1933, des avonds te 

8K uur, in café „The Corner", Anna Pauwlownastraat, Den 
Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe le
den. Veiling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 28 De
cember 1932, in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 54 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent de vergadering en begroet speciaal den heer Van Deur-
sen, candidaat-lid. Ingekomen is een brief van den heer Van 
Diggelen, die meent, dat sommige leden zulke minderwaardige 
zegels in de rondzending durven in te zenden. De voorzitter 
doet in dezen een beroep op de leden en zegt toe, dat men 
wat strenger zal moeten toezien, alvorens zulke boekjes 
worden opgenomen. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Scharrenburg en Van der Houwen; voor het falsificatenalbum 
door de beeren Adam en Lamp. Voor de bibliotheek is ont
vangen van mr. Van Peursem: nr. 13, San Martin; aan allen 
onzen dank. Mede is ontvangen: 3e prospectus Wipa 1933, 
2e en 3e catalogus veiling Manus te Londen; kennisgeving 
rijksveiling, e.a. Ter rondgang zijn aanwezig: tijdschriften 
der bibliotheek, een brief met blokken weldadigheidszegels 
van Ned.-Indiö van den heer Lorang; het omslag van een 
zending van Alkmaar naar Firenze (Italië), welke met 3 stem
pels aantoont over Shanghai gereisd te hebben; een 123^ cents 
zegel koningin met hangend haar van boven ongetand, met 
rand van het vel. 

De heer Vos heeft enkele bijzonderheden tentoongesteld, 
o.a. een vel Moesman-drukken der Ie uit.gifte, verder zulke 
blokken en zegels in verschillende kleuren, een 2 cent 1923 
ongetand, enz. Hij vertelt daarbij verschillende historische 
en merkwaardige bijzonderheden. 

De notulen der voorgaande vergadering worden goedge
keurd. De ledenverkiezing levert 48 stemmen vóór, 4 blanco 
en 1 van onwaarde. Voor leden der verlotingscommissie voor 
1933 worden aangewezen de beeren Dekker, Gerritsen en Van 
der Willigen. Bij de maandelij sehe verloting wint de heer Van 
Deurse den len prijs. Hierna heeft de veiling plaats. 

De heer Vos zegt toe in de volgende vergadering te zullen 
spreken over en demonstreeren met de oudste poststempels 
van Nederland en koloniën. 
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Bij de rondvraag zegt de heer Wemmers als Delftenaar een 
poging te willen wagen iets te willen doen ten voordeele der 
kerk te Delft, waar de Oranje-vorsten begraven liggen Res
tauratie is buitengewoon urgent. Geld is er niet. Het Rijk geeft 
geen geld. De postzegels met een toeslag kunnen misschien 
helpen. De voorzitter zegt alles te beamen wat de heer Wem
mers over het gebouw gezegd heeft, dat de regeering moet 
steunen, enz., doch dat wij („Philatelica") geen stap kunnen 
zetten op den weg om nog meer zegels met toeslag te be
vorderen. De heer Wemmers handhaaft zijn idee en doet een 
voorstel in die richting, dat met 5 stemmen vóór verworpen 
wordt. 

De voorzitter wenscht daarop een goed uiteinde en een goed 
begin voor 1933 en sluit de vergadering. J. N. H. v. R. 

Nummeraanduiding. 
201. P. C. Smeets, Groesbeekschelaan 334, Nijmegen. 

Ingetrokken bedanken. 
63. D. I. J. Trouw, Amalia van Solmsstraat 23, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
544. A. C. J. Kouwenberg, Sweelinckstraat 11, Den Haag. 
552. J. Jense, Jacob Catsstraat 84, Delft. 
567. K. S. Bong, Corn. Trompstraat 49, Delft. 
585. J. Nering Bögel, Vollenhove. 
440. R. van Dalen, Lange Hilleweg 12a, Rotterdam 
628. H. Lok, Suikerfabriek, Halte Poerwoassie, Res. Kediri 

(Java). 
(Onder voorbehoud). 

540. A. van Deursen, Nunspeetlaan 187, Den Haag. (Voorge
steld door J. Kuipers). 

110. A. Dunnebier, jur. stud.. Witte Rozenstraat 58a, Leiden. 
(Voorgesteld door drs. Speijer). 

232. M, J. van den Brink, Doctor Blookerstraat 20, Voorburg. 
(Voorgesteld door A. M. Saris). 

D. 390. mej. M. Noteman, Dubbeldamscheweg 71, Dordrecht. 
(Afd. Dordrecht). 

467. J. H. A. Castelijn, Heijdenrijekstraat 84, Nijmegen. (Voor
gesteld door D. Sängers en P. A. J. Veen). 

188. L. Stam, Delfgauwscheweg 189, Delft. 
510. J. A. D. Lindeman, N. Langendijk 63, Delft. (Voorge

steld door H. L. Huijser). 
Geroyeerd. 

D. 390. J. van den Nieuwenhuijzen. (Afd. Dordrecht). 
Candidaat-leden. 

H. van Duijne, Jacob van Campenplein 50, Den Haag. (Voor
gesteld door F. \. Budde en J. Willems). 

A. G. Schobben, Graaf Florislaan 18, Hilversum. (Voorgesteld 
door D. van der Does). 

Joh. L. Benjamins, postzegelhandelaar, Beethovenstraat 97, 
Amsterdam, Z. (Eigen aangifte). 

mej. B. Rijnberk, Balistraat 13, 's-Gravenhage. (Voorgesteld 
door R. van Ruijven). 

Overleden. 
90. W. G. Loeff, Den Haag. 

Bedankt. 
D. 412. dr. A. Graftdijk, Giessendam. (Afd. Dordrecht). 
204. J. van Heek, Bandoeng. 
177. J. R. Bowles, Oranjewoud. 
180. J. van Hoek, Rotterdam. 
368. W. A. "t Hoen, Den Haag. 
369. D. van der Heijden, Den Haag. *) 
165. S. van der Heide, Delft. 
485. O. C. Duintjer, Stockholm. 
546. H. Eerdmans, Bondowoso. 
555. W. J. A. L. Vervloet, Scheveningen. 
250. P. J Clarijce, Den Haag. 
293. M. j . Pluim Mentz, Weltevreden. *) 
392. J. J. de Jong, Genova. *) 
396. P. van der Meulen, Hoorn. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

Adresveranderingen. 
493. A. L. C. Sjouken, Sonoijstraat 33, Den Haag 
424. J. Kuijpers, Apeldoornschelaan 102, Den Haag. 
491. A. C. Heiweg, Piet Heinstraat 102, Den Haag. 

R. W. H. Pitlo, Mesdagstraat 90, Den Haag. 
79. A. J. Lastdrager, Frans Halslaan 65, Arnhem. 
84. J. H. Lintz, Den Haag ? 
97. J ! H . Uhl, Departement van oorlog in Ned.-Indië, Ie afd., 

Bandoeng (Java). 
277. D. van der Does, Tempoplein 8, Heerlen. 
112.'A. Brandt, Koningsplein, N. Binnen 7, Batavia, C. (Java). 
96. H. Paullussen, thans Ferdinandstrasse 27, Hannover. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7}i uur, ledenvergadering te 8 uur, 

in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag, op 'Woensdag 25 
Januari 1933. 

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

zing. 5. Oudste poststem.pels van Nederland en koloniën. 
6. Verloting. 7. Veiling. 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 Sen Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den 2en Maandag der 
maand: T/, 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 yergadering van Dinsdag 27 De
cember 1932, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 16 leden, onder wie 2 dames. De vergadering 
wordt tegen half negen, wegens afwezigheid van den voor
zitter en van den penningmeester, door den secretaris geopend, 
die alle aanwezigen hartelijk welkom heet, in het bijzonder 
den heer J. van der Heide uit Oosterbeek, die als nieuw lid 
heden avond voor het eerst de vergadering bijwoont, alsmede 
den heer J. L Benjamins, postzegelhandelaar te Amsterdam, 
die te kennen had gegeven dezen avond onze vergadering te 
komen bezoeken. Hierna worden de notulen van de vorige ver
gadering gelezen en goedgekeurd, waarna tot voorlezing van 
een paar ingekomen stukken wordt overgegaan. O.a. was in
gekomen een exemplaar van het laatste werkje „San Martin" 
van mr. J. H. van Peursem, hetwelk onder dankzegging wordt 
aanvaard. Van Heck's lunchroom was een schrijven ingekomen, 
waarin mededeeling wordt gedaan van het kosteloos beschik
baar stellen van een zaal voor onze vergaderingen. De waar
nemend voorzitter is van meening, dat, waar voor onze bij
eenkomsten altijd een keurig zaaltje beschikbaar is in café 
„National", op dit schrijven niet moet worden ingegaan, 
waarmede de aanwezigen zich geheel konden vereenigen. Hier
na kreeg de heer Benjamins, in verband met het feit, dat deze 
nog denzelfden avond naar zijn woonplaats moest reizen, ge
legenheid om met de aanwezige leden kennis te maken en 
werden de door hem medegebrachte boekjes met zegels be
keken. Na het vertrek van den heer Benjamins vertelde 
dr. Valkema Blouw, die zijn zeer wetenschappelijk opgezette 
verzameling van de courantenzegels van Oostenrijk had mede
gebracht, het een en ander over deze zegels, hetgeen door de 
aanwezigen met veel belangstelling werd gevolgd. Na afloop 
hiervan dankte de waarnemend voorzitter voor het door dr 
Valktma Blouw gebodene en sprak de hoop uit, dat deze nog 
meerdere malen iets van zijn verzameling zou willen toonen. 
Hierna werden vijf aanwezigen gelukkig gemaakt met zegels, 
welke door meergenoem.den heer Valkema Blouw voor ver
loting beschikbaar waren gesteld. 

Nadat nog de gebruikelijke maandelijksche verloting onder 
de aanwezigen had plaats gehad, sloot de waarnemend voor
zitter de vergadering. C. R. 
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Vergadering, 
Ledenvergadering op Dinsdag 31 Januari 1933, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Philatelisten club „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: L. W. IMMINK, Rozenburglaan 92, Rotterdam. 

JAARVERGADERING op Dinsdag 13 December 1932, des 
avonds te ly, uur, in restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig 20 leden, als invite de heer mr. L. H. Feitsma, 
die zich ter vergadering als lid opgaf en als zoodanig is 
aangenomen. De notulen der vorige vergadering worden onder 
dankzegging goedgekeurd, evenals het jaarverslag, waarna 
de voorzitter een hartelijk woord van dank richt tot den heer 
Jorissen, die van de oprichting der club af zoo'n werkzaam 
aandeel in het leven der Vereeniging heeft gehad, doch nu 
door verandering van woonplaats niet langer het secretariaat 
kan waarnemen. Een langdurig applaus onderstreept zijn 
woorden. 

Hierna wordt eerst punt 8, de bestuursverkiezing, aan de 
orde gesteld. Het geheele bestuur als zoodanig wordt bij 
acclamatie herkozen, terwijl in de vacature Jorissen als secre
taris wordt gekozen met op een na algemeene stemmen de 
heer L. W. Immink, die zich bereid verklaart deze functie op 
zich te nemen, daarbij de hoop uitsprekend, op de mede
werking der leden te mogen rekenen voor het welzijn der 
Vereeniging 

Aan de orde komt nu punt 3, verslag van den boekbe-
waarder. Met een aangename herinnering aan den heer Stok, 
onzen vorigen boekbewaarder, brengt de heer Weijer zijn 
verslag uit, terwijl ook een woord van dank aan de zuster-
vereeniging te dezer stede voor de beschikbaarstelling van 
tijdschriften wordt gehoord, waarna een post op de begrooting 
zal worden uitgetrokken, om te komen tot een portefeuille. 
De verslagen van keuringscommissie, verkoopcommissaris en 
penningmeester brengen voor de Vereeniging geen groote 
baten, doch dit worde aan den algemeenen toestand geweten, 
terwijl de penningmeester geen mineurstemming behoeft te 
laten hooren. Voor den arbeid wordt den heer Bakker en ook 
den heer Frenjcel dank gebracht; de leden krijgen de ver
maning hun boekjes goedkoop te priizen, de voorzitter en de 
heer Pesch schenken zegels voor de kas en voor de verloting, 
de kascommissie vindt geen fouten in de rekeningen, waarna 
de heer Bakker voor zijn zorgvuldig beheer wordt bedankt en 
gedechargeerd. De begrooting wordt aangenomen, 3 aan
deden van het tentoonstellingscomité worden uitgeloot; bij 
de verdere zegelverloting worden oen paar der nieuwe leden 
de gelukkigen, waarna bij de rondvraag de heer Frenkel toe
zending van boekjes verzoekt. 

Hierna sluit de voorzitter, na alle aanwezigen goede wen-
schen bij de jaarwisseling te hebben toegewenscht, de ver
gadering. L. W. I. 

Aangenomen als lid. 
mr. L. H. Feitsma, Bergsingel 216a, Rotterdam. 

Bedankt. 
J. F. Tirion, Essenburgsingel 29, Rotterdam. 
C. van der Lecq, Noordsingel 103, Rotterdam. *) 
J. H. Goedkoop, Tromplaan 24, Makassar. 

*) Zie Maandblad van 16 December 1932. Adm. 
JAARVERSLAG over 1932, uitgebracht in de algemeene ver

gadering van 13 December 1932. 
Wederom loopt een vereenigingsjaar onzer Club ten einde, 

en is het mij een genoegen, u, ingevolge art. 28 van het huis
houdelijk reglement, het verslag aan te bieden over het 
27e vereenigingsjaar. 

Het bestuur onderging een wiiziging, daar de heer N. Weijer 
werd benoemd tot boekbewaarder, in de plaats van den heer 
J. H. Stok, die als zoodanig had bedankt, en wordt hem bij de
zen dank gebracht voor al wat hij voor de Club heeft gedaan 
en tot stand gebracht, zooals catalogus der bibliotheek en 
leescrikel. De keuringscommissie bleef intact. 

Een 10-tal nieuwe leden werden aangenomen, terwijl 6 leden 

bedankten en 1 lid ons door den dood ontviel; alzoo een voor
uitgang van 3 leden, zoodat onze Club thans 63 leden telt 
(vorig jaar 60), waarvan 36 te Rotterdam woonachtig zijn, 
24 buiten Rotterdam en 3 buitenlandsche leden. 

De Club hield in Januari de jaarvergadering over 1931, in 
verband met den in December daaraan voorafgaande gehouden 
feestavond, en voorts 7 gewone bijeenkomsten en de thans 
loopende jaarvergadering. De vergaderingen werden gemid
deld door 20 leden bezocht (vorig jaar 17). Hoewel een 
kleine vooruitgang is te bespeuren, is, in aanmerking genomen 
het te Rotterdam woonachtige ledental, de opkomst toch ge
ring te noemen, en wek ik bij deze de niet-komers op, om toch, 
indien eenigszins mogelijk, onze gezellige bijeenkomsten te 
bezoeken, waarvan men steeds iets goeds mede wegdraagt. 
Op onze bijeenkomsten werden verschillende verzamelingen 
bezichtigd. 

De voorzitter en de secretaris waren aanwezig op den Phi-
latelistendag te Vlissingen op 26 en 27 Augustus, terwijl de 
heer Frenkel als jurylid fungeerde bij de aldaar gehouden 
provinciale postzegeltentoonstelling. 

Verlotingen hadden steeds op onze vergaderingen plaats, 
rondzendingen circuleerden, en werden de verslagen opge
nomen in ons orgaan, het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie. Voorts mocht de Club van enkele leden boekwerken 
en falsificaten ten geschenke ontvangen. 

Ten slotte breng ik hulde aan onzen voorzitter voor de aan
gename wijze, waarop hij de vergaderingen leidde, tot welzijn 
en verderen bloei der Philatelistenclub „Rotterdam". 

P. J. P.C.zn. 

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

KORT VERSLAG der leden-vergadering van Vrijdag 30 De
cember 1932. 

De secretaris maakt in de eerste plaats bekend, dat de voor
zitter en de penningmeester verhinderd zijn de vergadering 
bij te wonen en de bibliothecaris wegens ongesteldheid even
min present kan zijn en gaat dan over tot voorlezing der no
tulen van de November-samenkomst, welke onveranderd wor
den accoord bevonden. Onder de ingekomen stukken, welke 
voor kennisgeving worden aangenomen, bevinden zich o.a 
„San Martin", nr. 13 van de serie Philatelie en Geschiedenis 
van mr. Van Peursem, met lijsten der tot op heden in deze 
serie verschenen werkjes, en een nieuw exemplaar van „Post
zegels als beleggingsobject", van Benjamins te Amsterdam. 

Van de rondvraag wordt in hoofdzaak gebruik gemaakt door 
enkele leden betreffende de rondzendingen. In de pauze cir-
culeeren jubileumzegels Nederland net bijzondere tandingen 
van den heer Rol, alsmede de 15 kavels der veiling, welke na 
deze pauze gehouden wordt on waarbij er een tiental van 
eigenaar verandert. Na de maandeliiksehe verloting sluit de 
waarnemend voorzitter met de beste wenschen voor 1933 deze 
vergadering. H. W. 

Aangenomen als lid. 
47. C A. C. Gunters, Hotel „Groot-Badhuis", Zandvoort. 
Rectificatie vorig Maandblad: Rumphh moet zijn Rumpff. 

Voorgesteld als lid_ 
B. M. de Vet, N. Parklaan 5, Beverwijk. 
G. M. J. Bouwmeester, Willemstraat 34, Den Haag. (Door 

M. J. Dollée). 
H. van de Weijer, Kleine Houtweg 71, Haarlem. 

Adresverandering. 
156. mej. A. Vreuls wordt Luifelstraat 14 bv.. Roermond. 

Bedankt met 1 Maart 1933. 
109. J. N. Tetterode. 260. P. Dekker. 

68. M. M. Hijlkema. 
Rectificatie vorig Maandblad: Bedankt met 1 Januari 1933 

moet zijn: met 1 Maait 1933. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Vrijdag 27 Januari 1933, des avonds 
te 8 uur, in het Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, 
Tempeliersstraat 35, te Haarlem. 
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Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secr.: J. VAN DER WARF, Nw. Ebbingestr. 111, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 19 De
cember 1932, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig zijn 22 leden. Tegen half negen opent de voor
zitter, de heer K. F. Kielman, de vergadering en heet alle 
aanwezigen op deze laatste vergadering van 1932 hartelijk 
welkom. De secretaris leest hierop de notulen der vorige ver
gadering, welke onder dankzegging worden goedgekeurd. De 
voorzitter doet vervolgens enkele mededeelingen aangaande 
de jeugdafdeeling, zoo o. a. dat ze in het vervolg des Zater
dags van 4 tot 6 uur bijeenkomt in ons vergaderlokaal in 
restaurant „Suisse". 

Van den heer J. Beukema zijn wederom tijdschriften in 
vriendelijken dank ontvangen. De heer mr. J. H. van Peursem 
heeft ons „San Martin", nr. 13 van de serie „Philatelie en 

( Geschiedenis", doen toekomen, hetwelk dankbaar wordt ge
accepteerd voor de bibliotheek, na vooraf te hebben gecircu
leerd in de leesportefeuille. Voor de bibliotheek is aangekocht 
„Grosses Lexikon der Philatelie" door Alexander Bungerz, 
welk werk hierop rondgegeven wordt. De voorzitter deelt 
mede, dat, daar enkele leden den wensch te kennen hebben 
gegeven, dit werk persoonlijk te bezitten, de bibliothecaris, 
de heer A. C. Sietinga, op zich heeft genomen de verlangde 
exemplaren te bestellen. Mochten er nog meer gegadigden 
zijn, dan kunnen deze dit opgeven bij genoemden functionaris. 
Na de thans volgende pauze, waarin de heer dr. Jac. van der 
Spek wederom de nieuwtjes uitdeelt, maakt de voorzitter er
op attent, dat zich daaronder ook bevindt het zegel 2 op 6 op 
8 filler van Hongarije met oud watermerk, welk zegel ver
schaft wordt voor den prijs van slechts 2 cent, niettegen
staande de oplaag zoo uiterst gering is. Dit is, aldus spreker, 
wel een bewijs, dat deze dienst in goede handen is, terwijl we 
den heer Van der Spek hartelijk danken voor den grooten ijver, 
waarmede hij deze taak vervult. De vergadering beaamt deze 
toespraak met een krachtig applaus. 

Bij de hierop volgende ballotage wordt het candidaat-lid, 
de heer J. Daams, met algemeene stemmen aangenomen. 

Thans is het woord aan den heer W. Herrmann, die spreekt 
over: „De samenstelling der po&ttarieven gedurende de in
flatieperiode in Duitschland". Spreker wijst op het steeds 
sneller dalen van de mark en de in verband daarmede voort
durend vlugger elkaar opvolgende nieuwe posttarieven, terwijl 
hij uit al deze perioden, hoe kort ook, poststukken laat zien. 
Na dit gedeelte bespreekt hij, aan de hand van een collectie 
vellen inflatie-zegels, nog de verschillende soorten randdruk 
en gaat vervolgens dieper op het onderverdeelen van al deze 
soorten van vellen in. Met groote belangstelling volgen allen 
den heer Herrmann bij zijn buitengewoon interessant betoog, 
waarvoor hij na het applaus, dat volgt, ook nog bij monde 
van den voorzitter den dank der vergadering in ontvangst 
heeft te nemen. 

Nadat de voorzitter nog heeft medegedeeld, dat de heer 
dr. D. H. Wachters heeft toegezegd op de volgende vergade
ring de zegels van Uruguay te zullen behandelen, sluit hij de 
vergadering. J. v. d. W. 

Nieuw lid. 
169. J. Daams, Ernst Casimirlaan 47, Groningen 

Candidaat-leden. 
H. R. Jonker, cand.-notaris, Coendersweg 21a, Groningen. 

(Voorgesteld door R. B. de Jonge). 
S. Slager, Heerestraat 36, Groningen. (Voorgesteld door J. 

Stoppelman). 
Bedankt met 1 Januari 1933. 

83. C. van der Griendt, Groningen. 
129. C. F. A. Milders, Haarlem. 

Mededeeling. 
Bij deze wordt den leden beleefd verzocht de contributie 

voor 1933, ten bedrage van ƒ 4,—, vóór uiterlijk 31 Januari te 
storten op giro nr. 128363 van den penningmeester, den heer 
S. S. Ongering, Schuitendiep 15, te Groningen. Men bespare 
aldus moeite en kosten. 

Vergadering. 
Vergadering D. V. op Maandag 23 Januari 1933, des avonds 

te 8'/, uur, in restaurant „Suisse", te Groningen. 
Agenda: o.a. jaarverslagen secretaris en penningmeester; 

bestuursverkiezing (de beeren K. F. Kielman en A. C. Sie
tinga treden af; beide beeren zijn herkiesbaar; tegencandi-
daten kunnen worden opgegeven tot uiterlijk 21 Januari bij 
den secretaris); bespreking van de zegels van Uruguay door 
dr. D. H Wachters. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 19 De
cember 1932, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Aanwezig 27 leden. Om 8.15 uur opent de voorzitter de ver
gadering en heet speciaal welkom mevrouw Dumoulin-
Paulussen en de beeren Prick en Van de Ven, welke als invite's 
aanwezig zijn. De notulen v/orden na voorlezing gearresteerd. 
Eenige ingekomen stukken worden behandeld. De voorzitter 
deelt mede, dat de stemming voor de aftredende leden van het 
bestuur zal plaats hebben in de Januari-vergadering en dat 
candidatenlijsten bij den secretaris kunnen worden ingezonden. 
In verband met de jaarvergadering in Januari heeft de lezing 
van den heer Van Brink over „een stukje postgesehiedenis" 
plaats op de vergadering in Februari. Introductie voor deze 
voordracht is toegestaan en zeer gewenscht. Mevrouw Ising 
krijgt van den voorzitter, in naam der leden, een bedankje voor 
de keurige verzorging en bezorging der bij haar bestelde wel-
dadigheidszegels. Dr. Verzijl leest de namen der leden voor, 
welke zegels hebben geschonken voor de kienpartij ten bate 
van het crisis-comité en wijst speciaal op de waardevolle 
schenkingen van den heer Leenaerts en notaris Haan. 

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan dr. Van de 
Ven tot het houden van zijn causerie over de ontwikkeling 
der weldadigheidszegels in Europa. De heer Van de Ven dankt 
voor de groote opkomst, in het bijzonder mevrouw Dumoulin 
en den heer Prick, die aan de uitnoodiging tot het bijwonen 
van deze lezing hebben gevolg gegeven. Gedurende een uur 
boeit spreker de aanwezigen met een zeer interessante cau
serie, In korte trekken verhaalt hij den oorsprong dezer ze
gels, eerst liefdadigheidsvignetten, later frankeerzegels, en 
hoe hun eerste bestemming tot bestrijding der tuberculose 
langzamerhand uitgebreid wordt tot leniging van allerlei nood. 
Aan de hand van een grafische voorstelling en een deel zijner 
keurig opgezette verzameling, toont spreker hun ontwikkeling 
en groei over geheel Europa aan en hoe leerzaam en mooi het 
verzamelen dezer zegels is. Na nog gewezen te hebben welke 
goede gelegenheid het voor de verzamelaars is, om met deze 
zegels philatelistisch te frankeeren en er zijn misnoegen over 
uitgesproken te hebben, dat de posterijen door zware afstem
pelingen deze zegels vaak, in den waren zin des woords, „ver
nietigen", eindigt spreker zijn causerie. Een langdurig applaus 
en een hartelijke dank van den voorzitter bewezen hoezeer de 
voordracht door de aanwezigen gewaardeerd werd. 

Hierna heeft de groote kienpartij plaats, welke de niet on
aardige som van ruim ƒ 27 opbrengt ten bate van het crisis-
comité. Daarna nog de gratis verloting en wordt voor de 
leden, die reeds de vergadering verlaten hebber, meegeloot. 
Om 11 uur sluiting. J. H. 

Candidaat-leden. 
A. J. L. Blom, Justus van Effenstraat 15 huis, Utrecht. 
Lemmens, professeur, Soignies (België). 
M. Marchand, Badhuislaan 20, Hilversum. 

Bedankt. 
2. P. J. J. Vroom, Guido Gezellestraat 2, Eindhoven 

43. H. Schaepkens van Riempst, Lenculenstraat 30, Maas
tricht. 

21. mr. J M. H. Dassen, Monulphusweg 1, Maastricht. 
24. mr J. van Oppen, St. Pieterskade 23, Maastricht. 

Adresverandering. 
72. J. Scaf, thans Franquinetstraat 11, Maastricht. 
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Vergaderingen. 
Maandag 6 Februari 1933, beurs- en ruilavond. 
Maandag 20 Februari 1933, vergadering. 
Lezing door den heer Van Brink. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 16 
December 1932, in de zaal van den heer Van Weelde, te 
Helder. 

Te ruim half negen opent de voorzitter, de heer Habig, met 
een kort woord van welkom de vergadering. Ten gevolge van 
ziekte en huiselijke omstandigheden zijn slechts twee leden 
van het bestuur aanwezig. Door afwezigheid van den secre
taris kunnen de notulen der vorige vergadering niet worden 
voorgelezen. 

Er zijn drie ingekomen stukken, waaronder twee bedankjes 
en een schrijven van den heer Siegenthaler, waarin hij mede
deelt, dat hij zal zorgen voor 15 series Zwitsersche weldadig-
heidszegels. De heer Siegenthaler, zelf aanwezig, deelt mede, 
dat hij intusschen de zegels heeft ontvangen en men ze des-
gewenscht bij hem kan krijgen. De agenda is dezen keer zeer 
klein en is men aan de rondvraag toe, waarvan geen gebruik 
wordt gemaakt, zoodat het officieele gedeelte wordt gesloien. 

Voor den wedstrijd was ditmaal, in vergelijking met vorige 
avonden, vrij veel materiaal aanwezig. De heer S. N. Bakker 
verwierf het grootste aantal stemmen, alsmede den pr'js. 
De maandverloting bracht twee gelukkigen, waarna het ver
dere gedeelte van den avond gezellig werd doorgebracht. J. P. 

Bedankt. 
W. F. Kooiman. J. Kemna. 
H. J van Veen. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 27 Januari 1933, in de gewone zaal. 
Wedstrijd over Nederland nrs. 46 en 47. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 19 De
cember 1932, des avonds te 8 uur, in hotel Roberts, te 
Heerlen. 

De voorzitter open de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom, in het bijzonder eenige introducé's; hij hoopt deze 
nieuwelingen nog vaker op de vergaderingen terug te zien. 
Hierna leest de secretaris de notulen voor, welke worden 
goedgekeurd. De ingekomen stukken worden voor kennis
geving aangenomen. Voer de bibliotheek werd van mr. Van 
Peursem ontvangen zijn laatste werkje „San Martin", als
mede eenige lijsten van de tot heden verschenen werkjes. 

De candidaat-leden worden met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. Tot lid van de verlotingscommissie worden be
noemd de beeren Bloemen, Closset en Schoenmakers. Tot 15 
Januari kunnen zegels voor de jaarlijksche verloting bij den 
secretaris worden ingeleverd. Bij de rondvraag vragen eenige 
genoodigden nog nadere inlichtingen over het lidmaatschap, 
welke vragen door den voorzitter worden beantwoord. 

De heer John Benjamins uit Amsterdam heeft de lange reis 
naar het Zuiden ondernomen en is op deze vergadering aan
wezig. Hij verkrijgt het woord en zegt, het prettig te vinden, 
dat hij als niet-lid de vergadering mag bijwonen. Dit stelt hij 
op hoogen prijs en hoopt aangename en langdurige betrek
kingen met de leden te kunnen aanknoopen. Ook is hij bereid 
inlichtingen en advies naar zijn beste weten te verstrekken. 
Het pas van de pers gekomen nr. 4 van „Postzegels als 
beleggingsobject" overhandigt hy en zal dit in het vervolg 
gratis aan de leden toezenden. Hierna is gelegenheid, om 
nader met den heer Benjamins kennis te maken, en weldra 
zijn allen verdiept in de keurcollectie boekjes, welke hij heeft 
medegebracht. Dit wordt later even onderbroken voor de 
gratis-verloting, waarna de vergadering gesloten wordt, en 
men weer verder kon gaan met handelen. P. S. 

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

Candidaat-leden. 
P. Franck, Willemstraat 58, Heerlen. 
Fr. Trieschnigg, Wimmerstraat 1, Eijgelshoven. 
John L. Benjamins, Beethovenstraat 97, Amsterdam, Z. 

Bedankt als lid. 
A. Egger. dr. A. Widdershoven. 
H. M. W. H. te Poel. 

Bekendmaking. 
De leden worden beleefd uitgenoodigd, hun contributie 1933 

(ƒ4,—) vóór 1 Februari te voldoen. Na dien datum zal op 
hun kosten over het bedrag worden beschikt. 

■ De penningmeester, 
Gironummer 144344, Heerlen. P. SCHOENMAKERS. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 30 Januari 1933, des avonds te 

8 uur, in hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 
Verkiezing van een bestuurslid wegens periodiek aftreden 

van den heer J. Wolfs (herkiesbaar). 

Nieuwe PhilatelistenVereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Graaf Adolf straat 90a, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 22 December 1932, des avonds te S'/, uur, in res
taurant „De Pool", Groote Markt, Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan 
den secretaris ter voorlezing der notulen van de vorige ver
gadering, welke onveranderd worden goedgekeurd. Ingekomen 
is een boekwerkje nr. 13 van de serie Philatelie en Geschie
denis van mr. J. H. van Peursem, welk werkje onder dank
zegging in onze bibliotheek is opgenomen. Belangstellenden 
voor deze serie kunnen bij den secretaris hiervan een volledige 
opgave met prijsnoteering bekomen. 

Voorts wordt met algemeene stemmen door het bestuur als 
nieuw lid aangenomen ds. G. B. Kruizinga, te Engelbert. H. S. 

Nieuw lid. 
33. ds. G. B. Kruizinga, Engelbert (Gr.). 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 26 Januari 1933, des avonds te 

Sy> uur, in restaurant „De Pool", Groote Markt, Groningen. 

Postzegelvereeniging „ZeeuwschVlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden 
op Zaterdag 17 December 1932, des namiddags te 2 uur, 
in het clublokaal „Hotel de Nederlanden", te Terneuzen. 

Na het teekenen der presentielijst opent de voorzitter deze 
vergadering, waarna door den secretaris de notulen worden 
gelezen der vergadering van 19 November 1932; deze worden 
na rondviaag goedgekeurd. Na bespreking van enkele in
gekomen drukwerkjes, wordt overgegaan tot den aangekon
digden wedstrijd van verschillende landen; ditmaal zou het 
Saargebied beoordeeld worden. 

De heer Verdurmen uit St. Nicolaas heeft bericht gezonden, 
verhinderd te zijn deze vergadering te bezoeken, zoodat de 
keuring wordt opgedragen aan de vorige beeren, Antheunis 
te Axel en Lijppens te Terneuzen. Ingekomen waren 5 ver
zamelingen, aan welke alle een prijs werd toegekend, en wel 
die van de beeren: D. Wolfert (Ie prijs). Spinhof (2e prijs), 
Lijppens (3e prijs), Timmerman (4e prijs). De Schepper (5e 
prijs). Na rondvraag sloot de voorzitter daarop deze ver
gadering. G. T, 

Bedankt als lid (met 1 Januari 1933). 
P. Visser, Noordstraat B 10, Axel. 
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Vergadering. 
Algemeene vergadering op Zaterdag 21 .lanuari 1933, des 

avonds te 8 uur, in het bekende clublokaal. 

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

KORT VERSLAG der vergadering op Dinsdag 6 December 
1932, in hotel Central, 's-Hertogenbosch. 

Te 7.30 uur werd den leden reeds gelegenheid geboden om 
onderling te ruilen, waarvan dan ook gretig gebruik werd 
gemaakt. Om 8.45 uur opent de voorzitter, de heer Jac. 
Roelands,'de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk 
welkom; hij betreurde de geringe opkomst, waar het St. 
Nicolaasfeest en het slechte weer wel debet aan waren. De 
notulen der vorige vergadering, door den secretaris voor
gelezen, worden na een kleine rectificatie door een der leden 
goedgekeurd en vastgesteld. 

Onder de ingekomen stukken waren eenige brieven, pros
pect!, circulaires, enz., welke hetzij beantwoord zullen worden 
of voor kennisgeving werden aangenomen. 

Het bestuursvoorstel inzake aansluiting bij den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
werd breedvoerig besproken. Met algemeene stemmen besloot 
men de te benoem.en commissie, welke deze aangelegenheid 
nader zal bestudeeren, te verdagen tot de volgende ver
gadering. 

Daarna ving de gebruikelijke gratis verloting aan, waar
voor een zestal mooie prijzen beschikbaar werden gesteld en 
waarmede de gelukkige winnaars zeer voldaan waren. Bij de 
rondvraag geen der leden nog het woord verlangend, sloot 
de voorzitter omstreeks half elf de vergadering, de leden nog
maals voor hun opkomst dankend. Daarna bleef men nog 
gezellig bijeen den verderen tijd doorbrengend met ruilen 
en handelen. F. F. G. S. 

Nieuw lid. 
H. B. Jamin, Geldersche Dam 11, 's-Hertogenbosch. 

Bedankt met 31 December 1932. 
J. H. M. Prinssen, Steenweg 29, Helmond. 

Contributie-inning. 
De leden worden beleefd verzocht de contributie over het 

Ie kwartaal 1933 aan den secretaris-penningmeester te vol
doen. Degenen, die zulks wenschen, kunnen hun contributie 
ä ƒ4,80 voor het jaar 1933 ineens voldoen. (Dit geldt in het 
bijzonder voor de buitenleden, ter besparing der innings-
kosten). 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 7 Februari 1933, des avonds te 

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

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

VERSLAG der vergadering op Maandag 19 December 1932, 
des avonds te 9 uur, in de bovenzaal van hotel „Het Oud 
Stadhuis", Helmond. 

Nadat van 8-9 uur de gebruikelijke postzegelbeurs was ge
houden, kon de voorzitter om 9 uur de meeste Helmondsche 
leden het welkom toeroepen, benevens aan de beeren Thyssen 
en Gentsch, die zich als candidaat-lid hadden aangemeld en 
aan het nieuwe lid, den heer Schafrath. Een bijzonder woord 

van welkom gold mevrouw Promper, de eerste dame, die onze 
vergaderingen bezocht. Zoo bracht dus deze laatste vergade
ring in 1932 nog een aangename verrassing. Er zijn nog 
meerdere dames-philatelisten te Helmond, die blijkbaar wat 
„huiverig" zijn, zich bij de plaatselijke Vereeniging aan te 
sluiten. Als het niet al te oneerbiedig was, zouden we kunnen 
schrijven: „Nu er een schaap over den dam is, komen er 
meer." Doch wel mogen we verwachten, dat dit goede voor
beeld navolging moge vinden. 

De notulen werden onveranderd goedgekeurd. Als nieuwe 
donateurs werden door het bestuur aangenomen de Utrechtsche 
Postzegelhandel, Utrecht, M. Vernooijs' Postzegelhandel, Am
sterdam, en Th. Wittenhorst, Stokkum. 

Ter sprake kwam nog de mogelijkheid te probeeren, in de 
meeste gevraagde landen correspondenten te zoeken, die ons 
tegen nominaalprijzen de daar verschijnende zegels leveren; 
omgekeerd zijn wij dan gaarne bereid de Nederlandsche zegels 
te verschaffen. Voor België bleek de voorzitter daarin reeds 
geslaagd. 

Het bestuur werd gemachtigd, het percentage van het batig 
saldo 1932 vast te stellen, dat gebruikt zal worden voor de 
groote verloting op de Januari-jaarvergadering. Tevens werd 
vastgelegd, dat — in afwijking van het reglement — alleen 
de vergadering-bezoekers aan deze verloting zullen deel
nemen. De uitgeschreven wedstrijd, waaraan een vijftal in
zenders deelnamen (waaroider de voorzitter buiten mede
dinging) over de weldadigheidszegels 1929, had tot resultaat, 
dat de eerste prijs werd toegekend aan den heer Thielen en 
de tweede aan den heer Hilgerdenaar. 

De jaarvergadering zal gehouden worden op Maandag 30 
Januari a.s., terwijl op verzoek van enkele leden op Maandag 
9 Januari nog een speciale ruilavond zal worden georgani
seerd. Het was reeds laat, toen de voorzitter, na de gebruike
lijke rondvraag, waarbij de heer Van Schijndel op verzoek van 
den secretaris gelegenheid kreeg nog een en ander over de op 
te richten junioren-club mede te deelen, de geanimeerde ver
gadering sloot. C. G. K. 

Candidaat-leden. 
Jan Thijssen, kweeker. Binderstraat 14, Helmond. (Voorge

steld door J. E. Mulder). 
Richard Gentsch, Nassaustraat 21, Helmond. (Voorgesteld 

door O. Frowein). 
Bedankt als lid (ingaande 1 Januari 1933). 

23. Fritz Becker, Julianalaan, Helmond. 
22. Jos. Verheigen, Demer 27, Eindhoven. 
19. W. van Duuren jr.. Heerenstraat, Utrecht. 
16. M. Vernooijs, postzegelhandel, Amstelkade 165, Amster

dam. 
15. J. Kaas, Rijnstraat 80, Amsterdam. 
17. Th. Wittenhorf-t, Stokkum. 

Afgevoerd als lid. 
18. F. Weeda, Mawarstraat 37, Soerabaja. (Wegens vertrek 

naar Ned.-Indië). 
Nieuwe donateurs. 

9. Utrechtsche Postzegelhandel, Heerenstraat, Utrecht. 
10. M. Vernooijs, postzegelhandel, Amstelkade 165, Amster

dam. 
11. Th. Wittenhorst, Stokkum. 

Vergadering, 
.laarvergadering met groote verloting onder de aanwezigen 

op Maandag 30 Januari 1933, in de groote bovenzaal van 
hotel „Het Oud Stadhuis", te Helmond. 

Agenda: o.a. jaarverslagen, verkiezing aftredende bestuurs
leden, vaststelling begrooting 1933 en goedkeuring rekening 
1932. 

ü D e e e r s t v e r s c h e n e n B r i t s c t i e K o l o n i a l e Z e g e l s . Ik maak hiermede bekend, dat ik uit elkaar heb gehaald een waardevolle collectie, 
waarvan de zegels alle in goede conditie zijn. — Mooie zichtzendingen kunnen op verzoek toegezonden worden tegen een-derde van den catalogus-pr^s* 
Referenden verzochc. — J* B I R D , & W e s t Hi l l R o a d , L o n d o n , S . W. 1 8 . 
Daar de prijzen in Engelsch geld zijn, wordt daardoor een verdere belangrijke korting verkregen. (162) II 
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S p e c i a l e a a n b i e d i n g . Pakketten van diverse landen teyen uiterst voordeeliye prijzen. - Porto extra. 
30 versch. 
20 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
100 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
100 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
150 versch. 
200 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
300 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
25 versch. 
50 versch . 

100 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
150 versch. 
200 versch. 

50 versch. 
40 versch. 
50 versch. 
25 versch. 
50 'versch. 
25 versch. 
25 versch. 
30 versch. 
50 versch. 
20 versch. 
25 versch. 
40 versch. 
50 versch . 
60 versch. 
75 versch. 
85 versch. 
30 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
200 versch. 

Abessinië 
Albanië 
Amer ika (V. S.) 
Amer ika 
Amer ika (Seebeck) 
Argent in ië 
Argen t in ië 
Aus t ra l ië 
Beieren 
Beieren 
Beieren 
Beieren 
België 
België 
België 
België Spoorweg 
België Spoorweg 
Belg. Congo 
Belg. Congo 
Belg. Congo 
Bosnië 
Bosnië 
Bulgarije 
Bulgarije 
Bulgarije 
Bulgarije 
Brazilië 
Chili 
Chili 
China 
China 
Columbia 
Costa Rica 
Cuba 
Cuba 
Curasao 

ƒ 1,90 
- 0,90 
- 0,40 
- 0,75 
- 1 — 
- 0,60 
- 1,90 
- 1,45 
- 0,20 
- 0,50 
- 1,— 
- 1,85 
- 0,30 
- 1,25 
- 3,50 
- 0,35 
- 1,25 
- 0,50 
- 1,35 
- 4,25 
- 0,85 
- 3,40 
- 0,30 
- 0,80 
- 2,40 
- 4,75 
- 0,85 
- 0,60 
- 0,90 
- 0,30 
- 1 — 
- 0,55 
- 0,95 
- 0,50 
- 0,90 
- 1,20 
- 1 — 
- 1,95 
- 2,75 
- 3,75 
- 6,— 
- 7,50 
- 1,35 
- 0,20 
- 0,55 
- 2,40 

Speciaal-a lbum van Danzig - 0,40 
50 versch . Denemarken - 0,25 

100 versch. Denemarken - 0,70 
150 versch. Denemarken - 2,— 
200 versch. Duitschland - 0,30 
300 versch. Duitschland - 0,80 
400 versch. Duitschland - 2,— 

30 versch. Oud-Duitschland - 0,90 
30 versch. Duitsche koloniën - 0,95 
50 versch. Duitsche koloniën - 2,30 

100 versch. Duitsche koloniën - 8,50 
25 versch. Ecuador - 0,45 
50 versch. Ecuador - 1,—■ 
30 versch. E g y p t e  0,50 
50 versch. E g y p t e  0,90 

100 versch. E n g . koloniën  0,50 
200 versch. E n g . koloniën  1,45 

25 versch. Est land  0,30 
40 versch. Est land  0,70 
50 versch. Est land  1,20 
50 versch. Finland  0,25 
75 versch. Finland  0,55 

100 versch. Finland  1,10 

Cur. en Suriname 
Cur. en Suriname 
Cur. en Sur iname 
Cur. en Sur iname 
Cur. en Suriname 
Cur. en Sur iname 
Suriname 
Danzig 
Danzig 
Danzig 

25 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
300 versch. 
500 versch. 
1000 vrsch. 

50 versch. 
100 versch. 
25 versch. 
40 versch. 
30 versch. 
25 versch. 

100 versch. 
200 versch. 
300 versch. 
400 versch. 

25 versch. 
40 versch. 
100 versch. 
150 versch. 
50 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
25 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
25 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
40 versch. 
50 versch. 
25 versch. 
50 versch. 
75 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
25 versch. 
25 versch. 
50 versch. 
25 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
150 versch. 
200 versch. 
300 versch. 
500 versch. 

50 versch. 
100 versch. 

25 versch. 
50 versch. 
50 versch. 
75 versch. 

100 versch. 
25 versch. 

200 versch. 
300 versch. 
500 versch. 

50 versch. 
30 versch. 
25 versch. 
30 versch. 

Fiume 
Fiume 
Fiume 
Frankr i jk 
Frankr i jk 
Fransche koloniën 
F r a n s c h e koloniën 
Fransche kolomen 
Fransche koloniën 
Fransche koloniën 
Griekenland 
Griekenland 
Guatemala 
Guatemala 
Hai t i 
Honduras 
Hongari je 
Hongari je 
Hongari je 
Hongari je 
Ier land 
Ier land 
I ta l ië 
I ta l ië 
J a p a n 
JoegoSlavië 
JoegoSlavië 
JoegoSlavië 
Letland 
Let land 
Let land 
Liberia 
Liberia 
Liberia 
Liechtenstein 
Liechtenstein 
Li tauen 
Litauen 
Li tauen 
Luchtpos t 
Luchtpost 
Luxemburg 
Luxemburg 
Memel 
Memel 
Mexico 
Monaco 
Monaco 
Montenegro 
Montenegro 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Neder land 
Ned. en koloniën 
Ned. Indië 
Ned. Indië 
Nica ragua 
Nica ragua 
Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 
N y a s s a 
Oostenrijk 
Oostenrijk 
Oostenrijk 
Oostenr. veldpost 
OpperSilezië 
Pales t ina 
P a r a g u a y 

f 0,70 
 1,50 
 6,00 
 0,50 
 4,— 
 0,45 
 1,10 
 2,25 
 5,50 
 22,50 
 0,50 
 1,10 
 0,50 
 1,15 
 0,90 
 0,55 
 0,15 
 0,45 
 0,90 
 2,60 
 1 , 
 2,25 
 0,55 
 1,50 
 0,50 
 0,25 
 0,60 
 4,— 
■ 0,35 
 1,10 
■ 4,65 
■ 1 — 
■ 2,75 
■ 9 , — 

0,35 
0,65 
0,35 
1 — 
1,90 
0,80 
3 , 

■ 0,50 
■ 1,85 
• 1,30 
■ 4,25 
• 0,40 
• 0,65 
■ 2,40 
■ 0,40 
■ 1,25 
• 0,90 
■ 2,50 
■ 5,50 
■14,— 
■25,— 
■ 0,65 
■ 2,25 
■ 0,40 
■ 0,90 
■ 0,40 
■ 0,90 
■ 1,90 
• 0,70 
■ 0,50 
■ 0,90 
■ 3.50 
■ 0,70 

0,50 
■ 0,70 
. 0,90 

50 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
30 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
150 versch. 
200 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
150 versch. 
50 versch. 
75 versch. 
25 versch. 
50 versch. 
25 .versch. 
50 versch. 
30 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
25 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
100 versch. 
150 versch. 
50 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
300 versch. 
25 versch. 
50 versch. 
50 versch, 
50 versch. 
100 versch. 
25 versch. 
50 versch. 

100 versch. 
100 versch. 
150 versch. 

50 versch. 
100 versch. 
150 versch. 

25 versch. 

Peiz ië 
Perzië 
Perzië 
P e r u 
Polen 
Polen 
P o r t u g a l 
P o r t u g a l 
P o r t u g a l 
P o r t u g a l 
P o r t u g . koloniën 
P o r t u g . koloniën 
P o r t u g . koloniën 
Roemenië 
Roemenië 
Roemenië 
Rusland (oud) 
Rusland (oud) 
SovjetRusland 
SovjetRusland 
SovjetRusland 
Saargebied 
Saargebied 
Salvador 
Salvador 
San Marino 
San Marino 
Servië (oud) 
Servië 
Servië 
Siam 
Spanje 
Spanje 
Slowakije 
Slowakije 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
Turkije 
U r u g u a y 
U r u g u a y 
Venezuela 
W u r t e m b e r g 
Wur temberg 
I J s land 
I J s land 
I J s land 
Zweden 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 
Zwitserland 
Zwitserl . Pro 

(oud) 
(oud) 

125 
300 
100 
200 
500 
500 
ICOO 
1000 
1000 
2000 
2200 
3000 
3300 
5000 
10000 
10000 

versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 

Juven tu t e 

gelegenheidszegels 
gelegenheidszegels 
zeer goede zegels 
zeer goede zegels 
zegels 
zeer goede zegels 
goede zegels 
zeer goede zegels 
Europa zegels 
zegels 
Europa zegels 
zegels 
Europa zegels 
zegels 
zegels A 
zeer goede zegels .. 

0,70 
1,35 
4,65 
0,55 
0,30 
1,20 
0,30 
0,70 
1,75 
3,25 
0,35 
0,85 
2 , 
0,30 
0,70 
2,30 
0,50 
3,— 
0,45 
1,50 
4,50 
0,70 
1,70 
0,40 
0,80 
0,80 
3,— 
0,60 
1,35 
5 , 
0,55 
0,40 
1,55 
0,50 
1,10 
0,40 
0,80 
2,25 
4,85 
0,40 
1,20 
0,85 
0,50 
1,95 
0,70 
1,50 
5,50 
0,60 
2,30 
0,35 
1,25 
3,50 
1,50 

 1,50 
 7,50 
 0,50 
 1 — 
 0,65 
 1,50 
 2,50 
 5,— 
 1,90 
 4,50 
 8,75 
 1 1 , — 
 1 9 , — 
 32,50 

125,— 
175 ,— 

D e k i v a l i t e i t d e r p a k k e t t e n wovdt v o o r QS p e t . g e g a r a n d e e r d . 
DE HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL, Noordeinde 196, Den Haag. Telef. 113157. Giro 110104. 

(186) 
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Kleurproeven. 
Naar aanleiding van hetgeen op blz. 207 van den vorigen 

jaargang van het Maandblad is medegedeeld onder het hoofd' 
„Kleurproeven 20 cent emissie 1899" deelt de directeur van 
het Nederlandsch Postmuseum, de heer J. D. Tresling, mede, 
dat de herkomst, zooals aan het slot van het bericht staat, 
nie geheimzinnig is. 

Toen de heer Tresling in den veiling-catalogus nr. 12 van 
1926 van de N.V. Hekker's Postzegelhandel kennis had ge
nomen van kavel nr. 365 betreffende een 20 c. rood (kleur 
van de 5 c ) , heeft hij zich ter zake met bedoelde firma in 
verbinding gesteld en haar medegedeeld, wat de geschiedenis 
van dat zegel is. 

De verstrekte inlichting luidt: 
„Het betreft hier een exemplaar hetwelk deel uitmaakt van 

een papiermonster waarop ter constateering van zijn kwali
teit voor druk, afscheuren en afstempeling een willekeurige 
zegelsoort in een willekeurige kleur is afgedrukt. Met p o s t 
z e g e l proeven voor vorm of kleur heeft dit derhave niets 
te maken. Het exemplaar kan van oorsprong slechts op on
regelmatige wijze in omloop zijn gekomen." 

De firma Hakker heeft daarom de betrekkelijke kavel in
getrokken en met toestemming van den opdrachtgever aan den 
directeur van het Postmuseum gezonden. 

De inlichtingen terzake aan de firma Hekker heeft zij be
kend gemaakt in haar circulaire dd. 9 November 1926 en ver
zonden aan degenen aan wie zij een catalogus van de 12e 
veiling had gezonden. 

Het ANVV-zegel van 2>^ cent. 
(Ingezonden). 
In het Maandblad van Juli 1932 vermeldde de heer BendAs 

een opmerking van mij in het Alg. Handelsblad in antwoord 
op een ingezonden stuk van den heer G. gemaakt. Het ging 
hier om de molen op de A.N.V.V.-zegel van 23^ cent. 

De heer W. N. van de Poll te Amsterdam was zoo vriende
lijk, mij attent te maken, dat mijn opmerking niet juist 
was geweest. Ik had n.l. beweerd dat de molen van achteren 
was gefotografeerd. Dat is inderdaad niet het geval. De 
heer G. heeft niet alleen zichzelf, doch ook mij van de wjjs 
gebracht en ik herstel hierbij mijn foutieve bewering. De 
molen is schuin van voren gezien. De stand van de zeilrekken 
is geheel normaal en de wieken draaien in een richting 
tegengesteld aan die van de wijzers van een klok, dus zooals 
de wieken van eiken molen draaien. Er is dus niets bijzonders 
aan dit zegel. 

A. W. BRAVE A.B.zn. 

NED.-INDIE. 
De Leger des Heils-zegels. 
Van deze zegels moet nog vermeld worden, dat zij gedrukt 

zijn in vellen van 100 stuks, op de randen een dubbele lijn in 
de kleur der zegels. 

Afwijkingen. 
Van den opdruk 12 ^̂  op 20 cent zond de heer Schröder te 

Eefde enkele exemplaren met spiegeldruk, die voor fran
keering waren gebruikt. Bij het afweeken bleek de opdruk 
aan de rugzijde nagenoeg verdwenen te zijn, en op de en
veloppe te zijn afgedrukt. Vandaar zijn raad, deze zegels niet 
verder voor frankeering te gebruiken, maar ongebruikt te 
bewaren. 

De heer Theelen te Salatiga toonde ons, met vermelding 
van de plaats op het vel, een 5 cent lichtblauw, koerseerende 
emissie, met een duidelijke breuk in de D van Indië, en een 
12 J/̂  cent rood met een roode punt boven de groote 2 van 12 J4. 

CURACAO. 
De opdruk l'A op 2}4 cent. 
Over dezen opdruk lezen wij in De Philatelist nog, dat de 

oplaag 48000 stuks zou bedragen en geheel is opgebruikt, 
zoodat geen restanten vernietigd zijn. 

Bij besluit in Publicatieblad nr. 109, 1932, werd het zegel 
op 12 November weer buiten gebruik gesteld; dit besluit is 
echter zoo laat bekend gemaakt dat de zegels nog op 17 No
vember werden verkocht. 

NEDERLAND. 
Een bericht in het avondblad van 7 Januari van het „Alg. 

Handelsblad" meldt omtrent de reeds op blz. 84 van het Mei
nummer 1932 in uitzicht gestelde briefkaarten ten bate van 
het Nationaal Crisiscomité het volgende: 

„Gedurende het tijdvak van 15 Januari t.m. 31 December 
1933 zullen op de postkantoren verkrijgbaar worden gesteld 
briefkaarten, welke met een toeslag boven de gewone fran-
keerwaarde verkocht worden. De extra-opbrengst komt ten 
bate van het Nationaal Crisiscomité. 

De kaarten dragen op het linkergedeelte van de voorzijde 
(adreszijde) een voorstelling, welke evenals de aangebrachte 
zegelafdruk verband houdt met het doel der uitgifte. 

De kaarten worden uitgegeven met een frankeerwaarde van 
3 cent, 5 cent en T/i cent en worden verkocht voor 5, 8 en 
11 cent. 

De briefkaart van 3 cent is uitgevoerd naar een houtsnede 
van W. Oepts te Amsterdam; die van 5 cent naar een litho
grafie van Aart van Dobbenburgh te Bentveld. De briefkaart 
van 7 34 cent is uitgevoerd naar een teekening van H. Th. 
Wijdeveld te Amsterdam, afbeeldende boven de landkaart 
van Nederland den strijd van de elkander verslindende mach
ten der wereldchaos. 

De briefkaarten zijn na den termijn van verkrijgbaar stelling 
nog tot en met 31 December 1934 geldig voor postverbruik. 
De aan het einde van het verkooptijdvak niet verkochte brief
kaarten zullen worden vernietigd." 

BUITENLAND. 
BECHUANALAND. 
De crown-agenten voor de koloniën melden de verschijning 

van een R-briefomslag van 4 d. blauw, formaat G, en een 
briefkaart van 34 d. groen, beide met den kop van den koning 
in een nieuwe uitvoering. 

DUITSCHLAND. 
De nieuwe, reeds gemelde kaart van 5 pf. met den nieuwen 

kop van Hindenburg op zeemkleurig karton is thans ook in 
linten voor de schrijfmachine, derhalve getand, verkrijgbaar 
gesteld. 

FRANKRIJK. 
Door de zorgen van Bern is verdeeld een nieuwe kruisband 

van 1 c. olijfgeel op zeemkleurig papier, met in den stempel 
de zaaister in den ouden vorm. 

ITALIË. 
Eveneens door tusschenkomst van Bern werd rondgedeeld 

een nieuw postblad van 25 c. donkergroen op grijs papier, 
bestemd voor stadsgebruik te Rome. De uitvoering is als de 
reeds gemelde bladen van 50 c. 

„Die Ganzsache" meldt het bestaan van de volgende samen
stellingen van dubbele prentbriefkaarten: 

Van de kaarten van 154-15 c : 
Kaart I: Bonifica Pontina; kaart II: Scuola Elementare 

Duca d' Aosta. 
Kaart I: Sala Minerva; kaart II: Ponte della Via Salaria. 
Kaart I: Istituto Internazionale di Diritto Privato; kaai't I I : 

Colle Oppio. 
Kaart I: Via del Mare; kaart II: Tempil di Vesta e della 

Fortuna Virile. 
Van de kaarten van 75-|-75 c : 
Kaart I : Via del Mare; kaart I I : Institute centrale di sta-

tistica_ 
Kaart I : Via del Mare; kaart II : Bonifica Pontina. 
Kaart I: Sala Minerva; kaart II: Istituto centrale di sta-

tistica. 
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OOSTENRIJK. 
Aan „Die Ganzsache" ontleen ik het bestaan van de vol

gende privaatbriefomslagen, gedeeltelijk in de oude kleuren, 
maar met den kleineren stempel, gedeeltelijk in gewijzigde 
kleuren: 

30 gr. violet (Seewiesen); 40 gr. blauw (Innsbruck); 24 gr. 
violet (Salzburg); 40 gr. lila (Innsbruck); 50 gr. blauw 
(Wörthersee). 

RUSLAND. 
Via Berlijn verneem ik de uitgifte van een nieuwen brief

omslag van 15 kop. olijfkleurig met de bekende drie koppen 
in den stempel, thans echter op grijs papier dat van binnen 
van grijsblauwe kringen en rhomben voorzien is. Het for
maat is 162:117. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Uit dezelfde bron is afkomstig de mededeeling van het ver

schijnen van een nieuwen briefomslag voor luchtpostver keer 
van 8 c. olijfkleurig met de reeds bekende teekening en voor
zien van den gebruikelijken blauw-wit-rooden rand. Het pa
pier is wit met watermerk U. S. 1929. De formaten z\jn 
172:96 en 241:105. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 263 III. 
Het afzenderscliché in deze machine, gebruikt door de N.V. 

Nederrijnsche Scheepvaartmaatschappij te Rotterdam, dat tot 
dusver een doorsnede van 21 mm. had, werd vervangen door 
een grooter van 31 mm. doorsnede, waardoor tevens het af-
druknummer kwam te vervallen. De tekst bleef evenwel on
gewijzigd. 

Machine 320 III. 
In deze machine, gebruikt door de N.V. Koninklijke Neder-

landsche Zoutindustrie te Boekelo, werd een nieuwe reclame 
links van den datumstempel geplaatst met (afb. kroon) / 
Boekelo's / TAFELZOUT / NEDERLANDSCH PRODUCT / 
VRAAGT UW KRUIDENIER. 

Machine 372. 
Model C3B, op 15 November j.1. in gebruik genomen bij 

de firma B. Deuzeman, lak- en verffabrieken te Zwolle. Tus-
schen de stempels in rechthoek: LAK-, VERF- EN / CELLU-
LOSELAKFABRIEK / B. DEUZEMAN / JAPANLAKKEN 
- EMAUX - / ENAMELS - EMAILLELACKE. Links van 
den datumstempel een 17e eeuwsch schildersportret met 
palet en penseelen, waaromheen driehoekig: STANDGROEN / 
EN / JAPANLAKKEN / MERK / = RUBELINE - I STEL
LEN NIMMER TELEUR. 

Machine 373. 
Model C3B, sedert November in gebruik bij de Coöp. Aan-

koopvereeniging „Centraal Bureau uit het Nederlandsch 
Landbouwcomité" G.A., te Rotterdam. Tusschen de stempels 
CENTRAAL BUREAU / POSTBUS 182, ROTTERDAM 
(tusschen horizontale lünen). 

Machine 375 I-II. 
Ter vervanging van de tot nu toe gebruikte machine 104 bij 

de N.V. Tabaksfabriek Th. Niemeijer te Groningen op 23 No
vember j.1. in gebruik genomen. Model C3B, geen afdruk-
nummer, tusschen de stempels wederom het bekende af-
zendersmerk: zakje Ster-tabak, terwijl ter gelegenheid van 
de feestdagen links van den datumstempel een speciale re
clame in vierkant geplaatst was: VOOR / ST. NICOLAAS / 
OF KERSTMIS / STER-TABAK / IN SIAM-DOOS (type I ) . 
Thans is dit reclamestempel natuurlijk weer buiten gebruik en 
staat links geen reclame (type II) . 

Hasler. 
Machine H. 560 I-II. 
Door een misverstand werden in het vorig nummer de 

beide typen dezer machine verwisseld: type I (de zeldzame!) 
heeft geen tekst links van dan datumstempel, type II wél, 
n.1.: LAAGSTE / PREMIEN / & / MEEST UITGEBREIDE / 
POLISVOORWAARDEN. ' 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 8 IV. 
Gebruikt door de Siemens Schuckert Werke, wijzigde deze 

machine haar datumstempel van Batavia in Batavia-Centrum 
(reclamestempel enz. bleef ongewijzigd). 

Machine 29. 
Reeds in het November-nummer gemeld als in gebruik bij 

het Dagblad „Djawa-Tengah" te Semarang. Tusschen de 
beide stempels: DJAWA-TENGAH / & / Review / PALING 
BANJAK DIBATJA. In gebruik genomen op 14 Mei 1932. 

Machine 26 III. 
Hiervan werd nog een derde type bekend met onder den 

datumstempel — evenals bij de andere typen — Akiz, en tus
schen datum- en waardestempel een dubbele cirkel met mid-
denbalk, waarin GLOEILAMPEN / PHILIPS / = RADIO = . 

Machine 30 II. 
De melding betreffende deze machine in het vorig nummer 

behoeft nog eenige aanvulling. In dit type staat tusschen 
datum- en waardestempel een rechthoek, waarin een gloeilamp 
tegen een achtergrond met sterren en in witte letters DE 
ZON BIJ / NACHT. Onder den waardestempel PHILIPS / 
ARGENTA. 

Machine 41. 
In gebruik genomen bij de Borneo-Sumatra Handelmij. 

te Batavia. Tusschen de stempels hetzelfde afzenderscliché als 
bij de Nederlandsche machine 112 en de Indische 22, doch aan
gevuld met N.V. 

Machine 43. 
In gebruik genomen bij de firma Blom & Van der Aa, te 

Batavia. Tusschen de stempels het A-Z-mannetje met een 
A-Z-polis in de hand, eronder BLOM & van der AA. 

Machine 46. 
In gebruik genomen bij de firma K. K. Knies te Soerabaja. 

Tusschen de stempels twee aan elkaar verbonden muziek-
noten met: Columbia / Records; eronder „MAGIC NOTES" / 
TRADE-MARK / K. K. KNIES. 

Den heer P. G. Melsert, te Batavia-C, dank voor toe
zending van afdrukken der machines 8, 30, 41, 43 en 46. 

YVERT-NUMMERS DER EERSTE UITGIFTEN 
VAN IERLAND 

door G. VAN CASPEL. 
Uit de eerste reeks Engelsche zegels van 11 waarden, door 

de drukkerij Dollar Ltd. voor Ierland met een zwarten opdruk 
voorzien (eenvoudig kenmerk: cijfer 9 in 1922 mét staart) 
werden later ter wille der duidelijkheid, 3 waarden door haar 
in r o o d overdrukt; de 2%, 4 en 9 pence. 

Toen de drukkerij A. Thom & Co. een bestelling uitvoerde, 
werden in de meer uitgebreide serie van 12 waarden diezelfde 
3 stuks ook dadelijk in rood uitgevoerd (eenvoudig kenmerk: 
cijfer 9 in 1922 op gelijke voetlijn met de overige cijfers). 

Toen Engeland de kleur van zijn 1 shilling zegel wijzigde 
van donkerviolet in olijfgroen, wisselde ook in Ierland die 
waarde van kleur. 

Toen van de meest gebruikte 5 waarden een nieuwe oplaag 
noodig was, werd daarvoor door Thom een zwaarder corpus 
letter gebruikt. 
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Men zou dus vermoeden, dat in den Yvert-catalogus de eerste 
uitgifte van Dollar de nummers 1-11 zou dragen, zijn 3 zegels 
met roode letters 12-14; de uitgifte van Thom 15-26; de ver
anderde 9 pence in olijf nr. 27, en de nabestelling Thom 28-32. 

Niets daarvan. 
In bijgevoegd lijstje staat naast elkaar, wat had kunnen zijn 

en hoe Yvert de eenvoudige serie Thom genummerd heeft; 
voor de op elkaaf volgende waarden alles dooreen, b.v.: 
4, 16a, 6a, 17a, 8a, 9, 18a, enz. Deze vermenging is oorzaak, 
dat sommige verzamelaars terugschrikken voor de lersche 
zegels met hun opdrukken, die toch zoo gemakkelijk uit elkaar 
te houden zijn. 

Ook bij Borek resp. Senf zijn de nummers niet zeer over
zichtelijk, maar toch beter dan in onzen meest gebruikten 
catalogus Yvert 

Moge door een meer logische wijze van n'immeren hot ver
zamelen van lersche zegels meer aangemoedigd worden! 

IERLAND. 
Catalogus-nummers. 

Waarde Meest logische 
volgnummers 

Nummers naar Nummers 
Borek resp. Senf van Yvert 

E " 

S I Ë Q _ _ 
c " 2 
> Sei 

JA t)0 
3 ^ 

% d. 
1 „ 
1% „ 
3 „ 
4 „ 
5 „ 
9 
10 „ 
2/6 sh. 
5 „ 
10 „ 

9 
10 
11 

1 
2 
3a 
4 
5a 
6 
7a 
8 
9 
10 
11 

1 
2 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
13 
14 
15 

"O 2 2M 
4 
9 

d. 12 
13 
14 

3b 
5b 
7b 

16 
17 
18 

'A d. 
1 
l'A 
2 
2>A 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
1 shill. 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

12-1 
13-1 
14-1 
15-1 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Ib 
2b 

16a 
6a 

17a 
8a 

18a 
11a 

I 12 
9 d. olijf 27 24 19 

so 60-5 E e 
E E:~!-s e 
B B ^ (X -^ 

A d. 
1 
IA „ 
2 „ 
1 shill. 

28 
29 
30 
31 
32 

12-11 
13-11 
14-11 
15-n 
23-11 

20 
21 
22 
23 
24 

Rialtar enz. 
1922 

IERLAND. 
Ie Voorslag voor groepeering 

Dollar Ltd. 

No. 1 
3/2 d 
Y v i 

2 
1 d 
Yv 2 

3 
2^2 d 

Yv 5 

4 
3 d 
Yv 6 

5 
4 d 
Yv 7 

6 
5 d 
Yv 8 

7 
9 d 

Yv 10 

8 
10 d 
Yv II 

1922 Dollar 

No 9 
2/6 

Yv 13 

10 
5 sh 
Yv 14 

1: 
10 sh 
Yv 15 

1922 Dollar 
No la 

renversée 
Yv ia 

11a 

Yv i j a 

12 
234 d 
Yv 16 

13 
4 d 

Yv 17 

14 
9 d 

Yv 18 

2a 
1 d 

renversée 
Yv 2a 

18a 
2 d 

renversée 
Yv 4a 

1922. 

No 15 
3 4 d 
Yv ib 

16 
1 d 

Yv 2b 

17 
134 d 
Yv 3 

A. T h o m & C o 

18 
2 d 
Yv 4 

19 
234 d 
Yv i6a 

20 
3 d 

Yv 6a 

21 
4 d 

Yv 17a 

22 
5 d 

Yv 8a 

1922. Thom Thom 

No 23 
6 d 
Yv 9 

24 
9 d 

Yv i8a 

25 
10 d 

Yv i i a 

26 
1 sh 
Yv 12 

27 
9 d 

Yv 19 

1922. 

N o 28 
34 d 
Yv 20 

29 
1 d 

Yv 21 

Thom 

30 
IJ/2 d 
Yv 22 

31 
2 d 

Yv 23 

32 
1 sh 
Yv 24 

Rialtar, enz. 
1922 

IERLAND. 
2e wijze van groepeeren voor 

goedkoopere albums. 
Dollar Ltd. 

No 1 
34d 
Yv I 

2 
1 d 

Yv 2 

3 
2^2 d 
Yv s 

4 
3 d 
Yv 6 

5 
4 d 
Yv 7 

6 
5 d 
Yv 8 

7 
9 d 

Yv 10 

8 
10 d 
Yv II 

1922 Dollar 

No 9 
2/6 

Yv 13 

10 
5 sh 
Yv 14 

11 
10 sh 
Yv IJ 

1922 

N o 12 
234 d 
Yv 16 

Dollar 

13 
4 d 

Yv 17 

14 
9 d 

Yv 18 

1922. 

15 
34 d 
Yv ib 

A. T h o m <S C o 

16 
1 d 

Yv 2b 

17 
13/2 d 
Yv 3 

18 
2 d 
Yv 4 

1922. 

No 19 
2K2d 
Yv l6a 

20 
3 d 

Yv 6a 

21 
4 d 

Yv 17a 

Thom 

22 
5 d 

Yv 8a 

23 
6 d 
Yv 9 

24 
9 d 

Yv i8a 

25 
10 d 

Yv n a 

26 
1 sh 
Yv 13 

1022. 1922. Thom 

No 27 
9 d 

Yv 19 

28 
34d 
Yv 20 

29 
1 d 

Yv 21 

30 
I H d 
Yv 22 

31 
2 d 

Yv 23 

32 
1 sh 
Yv 24 

Saorstal, enz. 

NIEUW! CVepkrijgbaap bij alle Handelaren.} (lOO) 
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DE TWEEDE VEILING DER MANUS-COLLECTIE. 
Deze vond plaats op 1 en 2 December j.l. Geveild werden: 

Britsch-Guyana, Britsch-Honduras, Canada, Britsch-Noord-
Amerika, enz. De totale opbrengst bedroeg ruim £ 2683. De 
eerste veiling bracht ruim £ 3641 op, dus totaal meer dan 
£ 6324. 

Hieronder volgen enkele opbrengstcijfers van de belang
rijkste kavels (nummers naar den Yvert-catalogus 1933). 

Britsch-Guyana, 1850, nr. 2, 4 e. oranje, op briefstukje, £ 32 
Idem, 1851, nr. 5*, 1 c. zwart, £-60. 
Idem, 1856, nr. 13, 4 c. karmijn, £ 95. 
Idem, 1856, nr. 14, 4 c. blauw, £3 30. 
Idem, 1862, nr. 27", 1 c. rose, blok van 8 stuks, £ 28. 
Britsch-Honduras, 1888-89, nr. 25a% 5 c. op 1/-, £18. 
Britsch-Columbia, 1865, nr. 2, 5 c , ongetand, £ 29. 
Canada, 1852-57, nr. 8a, 12 pence, £110. 
Idem, 1852-57, nr. 8*, 10 pence, £22. 
Nieuw-Brunswijk, 1851, nr. 2, gehalveerd, op brief, £ 38. 
Idem, 1861, nr 10, O'Connel-zegel, £32. 
New-Foundland, 1857, nr. 2'*, 2 pence (zeer breede r.) , £36. 
Idem, 1857, nr. 9*, 1/-, £62. 
Idem, 1860, nr. 13*, 1/-, £40. 
Negerkust, 1894, nr. 18a, dubbele opdruk, £ 75. 
Idem, 1894, nr. 15, paar met variëteit, £ 80. 
De derde veiling vond plaats op 11, 12 en 13 dezer; hierbij 

kwamen de zegels der West-Indische eilanden onder den ha
mer, waaromtrent wij nader zullen berichten. 

Op 8, 9 en 10 Februari a.s. zullen in de vierde veiling 
worden opgenomen de zegels van de Britsche bezittingen in 
Afrika, Egypte, St. Helena en Madagascar. 

Bijzondere vermelding verdienen de volgende kavels (num
mers naar Yvert 1933): 

Goudkust, 1891-1902, nr. 34*, 20/-. 
Oost-Afrika en Uganda, 1903-04, nr. 107'', 50 rupees 
Idem, 1904-09, nr. 123*, 50 rupees. 
Noord-Nigeria, 1904-07, nr. 27*, £25. 
Voorts tal van rariteiten der Britsche consulaire post op 

Madagascar, zeldzame afwijkingen en variëteiten in de zegels 
van St. Helena, hooge waarden van Zanzibar, enz. 

OPROEP AAN ALLE BELANGSTELLENDE 
VERZAMELAARS EN HANDELAREN, 

De heer Leon de Raaij, te Watergraafsmeer, verzoekt, ten 
behoeve van zijn studie over vervalschingen van de zegels 
van Oranje-Vrijstaat, om inzage van alle twijfelachtige exem
plaren. Hij doet daartoe een beroep op de medewerking van 
allen. 

Zendingen worden gaarne tegemoet gezien aan bovenstaand 
adres; na inzage worden zij franco teruggezonden met ver
goeding van de gemaakte kosten. 

WIPA 1933. 
INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING TE 
WEENEN, TE HOUDEN VAN 24 JUNI TOT 9 JULI 1933. 

Voor deze, klaarblijkelijk grootsch opgezette tentoonstelling 
bereikt ons het derde speciale reclamegeschrift. 

De volledige lijst van jury-leden is thans gepubliceerd; voor 
ons land treffen wij daarin aan mr. W. S. W. de Beer te 
Amsterdam. Van de buitenlanders noemen wij dr. Diena te 
Rome, Louis Frangois te Parijs, dr. F. Kalckhoff te Berlijn, 
Alf led F. Lichtenstein te New-York, dr. Herbert Munk te 
Berlijn, R. F. A. Riesco te Addington en Nils Strandeil te 
Stockholm. 

Als commissaris-generaal voor ons land treedt op de heer 
Hekker, directeur der N.V. Hekker's Postzegelhaiidel, Ro-
kin 24, Amsterdam C, tot wien belanghebbenden zich kunnen 
wenden voor alle gewenschte inlichtingen. 

Catalogi, eng' 
SAN MARTIN, DOOR MR. J. H. VAN PEURSEM. 

NR. 13 DER SERIE PHILATELIE EN GESCHIEDENIS. 
UITGAVE VAN PHILATELIE EN GESCHIEDENIS, 

ZEESTRAAT 40, DEN HAAG, POSTREKENING 138282. 
In de bekende gestalte verscheen dit net gedrukt werkje, 

voorzien van talrijke afbeeldingen. Het geeft aan de hand 
der zegels een levensschets van José de San Martin, den man 
die zulk een groote rol heeft gespeeld in de bevrijding van 
Zuid-Amerika van de Spaansche overheersching. 

Wij bevelen dit geschrift, waarvan de pr^'s slechts 40 cent 
bedraagt, gaarne in de belangstelling onzer lezers aan. 

V. B. 

Ter besctiermm^ 
Van Verzainelaars 

en tiandclarer 
^ 

België. Journaux-Dagbladen, Yvert nr. 8a. 
De heer Van Caspel te Laeken schrijft ons: 
,,Ik gun graag den zegelhandelaren een eerlijke winst, kan 

echter niet goed dulden, dat er zijn die de verzamelaars wat 
op den mouw willen spelden om hoogere prijzen af te dwingen. 
Zoo staat in een ander Nederlandsch philatelistisch blad van 
1 December j.l. over het dagbladzegel Yv. 8a „outremer" in 
plaats van blauw, dat dit zegal moeilijk te vinden is, en zelfs 
bij Belgische verzamelaars gemist wordt; ook, dat de prijzen 
in den Yvert, 100 frs. voor ongebruikt en 70 frs. voor gebruikt, 
veel te laag zouden zijn. 

Dit is geheel met de waarheid in strijd. 
Sinds verscheidene weken, ook nu nog, liggen in de uitstal

kast van de firma V. Gisquière, Avenue du Midi, te Brussel, 
deze dagbladzegels nr. 8a te koop voor 30 Belg. frs. ongebruikt 
en 10 Belg. frs. gebruikt op briefstuk met de beschrijving er
naast: ,,Deze zegels staan in Yvert geprijsd met 140 Belg. frs. 
en 98 Belg. frs. voor ongebruikt en gebruikt. De echtheid dezer 
zegels garandeert de firma door waarmerking op den achter
kant." 

Zulke kunsten van de handelaars om verzamelaars te mis
leiden dienen aan de kaak te worden gesteld." 

Waarmede wij het volkomen eens zijn. 
V. B. 

China. Northern Scientific Expedition zegels. 
Op blz. 143 van den vorigen jaargang meldden wij de spe

ciale serie, die onder bovengenoemden naam werd uitgegeven 
ter gelegenheid van den onderzoekingstocht van Sven Hedin 
in Noordwest China. 

De heer Mulder te Shanghai waarschuwt tegen aankoop 
van dit maakwerk, dat niet op regelmatige wijze voor het 
publiek verkrijgbaar werd gesteld. De geheele oplaag is in 
handen gebleven van enkele postambtenaren, die er fantasie-
prijzen voor vragen. v. B. 

Letland en Litauen. 
Wij moeten nog even terugkomen op het medegedeelde in 

het December-nummer 1932. De af deeling Letland der Inter
nationale Postzegelhandelaren Vereeniging waarschuwt tegen 
aanschaffing van de jongste weldadigheidsluchtpostzegels. Zij 
knoopt daaraan nog de veelzeggende opinerking vast, dat ge-
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durende de wintermaanden elk verkeer op de Baltische lucht-
lijnen stopstaat en dat het dus een onmogelijkheid is deze 
zegels te gebruiken! 

Wat Litauen betreft, de protesten tegen de jongste uitgifte 
hebben al vast dit uitgewerkt, ^at deze zegels onder geen 
omstandigheden beneden nominaal zullen worden verkocht. 
Voorts, dat dit de laatste keer zal zijn, dat dergelijke zegels 
tegelijkertijd getand en ongetand zullen worden uitgegeven. 
En last not least: de Litausche post heeft beloofd voortaan 
niet meer dan één serie nieuwe zegels per jaar uit te geven, 
wat nog erg genoeg is. v. B. 

Oranje-Vrjjstaat. 3 d. op vier pence V.R.I. 
Door het artikel van den heer Leon de Raaij, verschenen in 

nr. 132 van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 
opmerkzaam gemaakt op deze vervalsching, welke afkomstig 
is van den gewezen postinspecLei..r der Z.A.R., wijlen den heer 
J. Duiven, deel ik dienaanga-üide het volgende mede. 

Na het overlijden van den heer Duiven te Lugano hebben 
cfie personen, o. w. de heer Windrath, gezamenlijk —- ieder 
voor een ongeveer gelijk deel — diens geheele philatelistische 
nalatenschap gekocht. Ik was toen niet in Lugano, daar ik 
eerst drie jaren geleden naar hier verhuisde, toen ik de zaak 
van den heer Windrath gekocht had. Daarbij heb ik ook een 
deel van de uit vorenbedoelde nalatenschap afkomstige zegels 
moeten overnemen. Van het onderwerpelij ke zegel verwierf ik 
op deze wijze een blok van 7 en een blok van 4 stuks, met 
wellicht nog een enkel los exemplaar, totaal hoogstens 12 
stuks. Het is mij niet bekend hoeveel stukken oorspronkelijk 
aanwezig waren. 

De heer Windrath verzekerde mij, dat de opdruk onbetwist
baar echt was en dat hem dit door den bekenden keurmeester 
Thier bevestigd' was. Ik heb dan ook een stuk in mijn bezit 
gehad, dat door Thier was goedgekeurd. Tot op heden heb ik 
dan ook niet aan de echtheid van den opdruk getwijfeld; het 
was mij evenmin bekend, dat Duiven andere vervalschingen 
(De Ruijter-porten) had verkocht. Ik beschouwde het stuk 
dan ook als een curiositeit, voor speciaal-verzamelaars van 
belang. 

Nadat ik kennis had genomen van het artikel van den heer 
Leon de Raaij heb ik het stuk aan verschillende eerste klasse 
keurmeesters gezonden, die mij allen verklaarden, dat het een 
vervalsching was, waarvan reeds vroeger door Duiven exem
plaren verkocht waren. 

Het was mij volstrekt niet bekend, dat de heer De Raaij 
den heer Windrath over deze vervalsching geschreven had, 
zonder een antwoord te ontvangen, en ik betreur het slechts 
dat de heer De Raaij hierover niet met mü in correspondentie 
getreden is. 

Eenigen tijd geleden heb ik het blok van 7 stuks verdeeld 
in losse exemplaren en daarvan toen 3, hoogstens 4 stuks in 
verschillende rondzendingen in circulatie gebracht. Ik verzoek 
hierbij dringend dit zegel niet te koopen. Mocht iemand een 
dergelijk door mij aangeboden stuk reeds gekocht hebben, dan 
verzoek ik den kooper het aan mij terug te zenden; de koop
som zal ik hem alsdan vergoeden Ook verzoek ik om bericht, 
wanneer dit zegel van andere zijde aangeboden wordt. Men 
kan er van verzekerd zijn, dat deze vervalsching door mij 
niet zal worden verkocht. 

Nog gelieve men mij mede te deelen of andere verval
schingen der zegels van O.V.S. en Transvaal, afkomstig van 
Duiven, bekend zijn. 

Tot einde Januari ben ik uit Lugano afwezig; ik verzoek 
daarom om verontschuldiging, dat ik de correspondentie eerst 
in het begin van Februari a.s. zal kunnen beantwoorden. 

Nog wil ik hier verzekeren, dat het voor mij zeer onaan
genaam is, dat ik mij met dit stuk heb laten beetnemen en 
dat ik in goed vertrouwen mijn stempel daarop heb geplaatst. 
Dit is toch wel het beste bewijs, dat ik zelf bedrogen ben 
geworden. 

Ik herhaal, dat deze zegels door mij niet „aan alle kanten 
aangeboden zullen worden", zooals de heer De Raaij schrijft, 
daar ik het, na de thans plaats gehad hebbende keuring, vol
komen met hem eens ben, dat van Oranje-Vrij staat de opdruk 
V.R.I. 3 d. op vier pence niet bestaat. 

Lugano, 26 December 1932. 
ERIC SMITH. 

Antwoord op het verweer van den heer Eric Smith. 
Het was mijn doel niet om iets ten nadeele van den heer 

Eric Smith te Lugano te schrijven (genoemde heer is mij ge
heel onbekend en ik heb nimmer zaken met hem gedaan), doch 
alleen en uitsluitend wilde ik doen uitkomen, dat bedoelde 
zegels (3 d. op 4 d. V.R.I. van O.V.S.) vervalschingen zijn, 
ten einde de philatelistische wereld tegen deze gevaarlijke 
stukken te behoeden, onverschillig wie deze ter markt bracht. 

Na aandachtig lezen van het verweer des beeren Smith, ben 
ik nog meer overtuigd, dat deze zegels in den handel gebracht 
zijn om er geld uit te slaan, en om den verzamelaar te 
dupeeren. 

1. De heer Smith erkent zelf dat door hem 12 exemplaren 
in den voorraad Windrath gevonden werden. Van die 12 exem
plaren zijn reeds door mjjn schrijven in korten tijd 4 stuks in 
diverse zendingen in Nederland ontdekt. Eén exemplaar werd 
in een Nederlandsche vereeniging aangeboden met de bemer
king „non emis" en zonder garantiestempel, doch ook af
komstig uit de zending Smith, geprijsd ƒ 5,—. Het eigen
aardige van de zaak is, dat Duiven mij indertijd geschreven 
heeft, en dit in de Wereldpost bevestigde, dat hij slechts 20 
exemplaren bezat, bestaande uit een blokstuk van 7 en 13 losse 
exemplaren. In den brief van den heer Smith lees ik nu, dat 
de voorraad van Windrath bestond uit een blokstuk van 7, 
een blokstuk van 4, en een los exemplaar. Volgens deze op
gave moeten er dus meer dan 20 exemplaren geweest zijn, 
zooals Duiven ons heeft willen doen gelooven, waardoor dus 
het heele artikel in de Wereldpost pure fantasie was. 

2. Het bevreemdt mij zeer, dat de heer Smith een exem
plaar, voorzien van het keur Thier, niet behield als authentiek 
bewijsmiddel, want hij schrijft dat hij zoo'n exemplaar in zijn 
bezit gehad heeft. Dit keur van Thier heeft echter voor mij 
geen waarde, daar Thier niet op de hoogte was van de zegels 
der O.V.S. Bovendien, wie garandeert dat dit keur ook niet 
valsch was ? Men heeft toch meer Thier's keurstempel ver-
valscht aangetroffen! 

3. Het bevreemdt mij zeer, dat de heer Smith nu pas deze 
zegels aan experts (wie?) ter keuring zond, ofschoon hiJ deze 
zegels verscheidene jaren in zjjn bezit had. 

4. Daar de heer Smith door Windrath overtuigd was, dat 
deze zegels echt waren (dus behoorende tot de allereerste 
rariteiten) is het bevreemdend dat zij slechts ä f 5,— per 
stuk aangeboden werden. Ieder groot handelaar of verzame
laar van zegels der O.V.S. had gaarne hiervoor hooge pryzen 
betaald. 

5. Dat deze zegels in kleine ^ichtzendmgen zonder eenig bij
schrift aan kleine vereenigingen werden toegezonden in plaats 
van aan groote vereenigingen in het buitenland of op groote 
veilingen, is merkwaardig. Vermoedelijk was men bevreesd, 
dat keurmeesters of experts van eenige reputatie, die reeds 
jaren lang op de hoogte waren van de manipulaties met de 
Duiven-Windrath stock, deze zegels zouden afkeuren. 

6. Reeds vroeger zijn zeer onaangename geruchten verspreid 
over zendingen Duiven-Windrath, en had zich de heer Smith 
hiervan op de hoogte dienen te stellen. 

7. Een zegel of zegels die onbekend zijn of nergens vermeld 
worden, mag men niet te koop aanbieden zonder voorafgaand 
grondig onderzoek naar den oorsprong. 

8. Dat ik den heer Smith niet geschreven heb, komt, door
dat ik indertijd nooit eenig antwoord van Windrath ontving, 
en dus in de meening verkeerde, dat zijn opvolger op de hoogte 
was van W.'s briefwisseling, en hierop niet wenschte te rea-
geeren. 

Het spijt mij, dat ik met het verweer van den heer Smith 
niet accoord kan gaan. Een handelaar die een reputatie te 
handhaven heeft en in een overgenomen stock een 12-tal (?) 
zegels vindt, die in het groote handboek der Royal Philatelie 
Society of London, Africa l i l , niet vermeld staan, dient, 
alvorens deze ten verkoop aan te bieden, ze door een bekwaam 
lichaam, zooals het Expert Committee van de R.P.S., te 
laten keuren. 

Doet hij zulks niet, en oiedt hij zulke zegels tegen een 
bespottelijk lagen prijs aan, dan kan hij verwachten, dat 
hieruit onaangenaamheden voortvloeien en kan hij zich niet 
verontschuldigen door te zeggen, dat hij er zelf is ingeloopen. 

LEON DE RAAIJ. 
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Rumenië. 
Vrij gevaarlijke vervalschingen van de 2 lei 50 en 3 lei 

der tentoonstellingsserie van 1906 worden thans aangeboden. 
De belangrijkste kenmerken der valsche stukken ziJn: 
Bij de 2)^ lei onduidelijk, grof ruiterbeeld; de staart van 

het paard is een zwarte vlek, waarbij geen afzonderlijke haren 
zijn vast te stellen, wat bij de echte stukken wel het geval is. 
De tanding is aan beide zijden 133^; bij de echte 11>^:1334. 

Bij de 3 lei is het hout- en sierwerk van den schrijflessenaar 
niet te onderscheiden. 

Voor beide waarden geldt nog als belangrijk herkennings
middel der vervalschingen, dat deze helder witte gom hebben, 
terwijl deze laatste bij de echte stukken bruingeel is. 

V. B. 

Spanje. 
De heer H. J. W. Reus te Barcelona waarschuwt tegen de 

volgende o n g e t a n d e zegels, waarvan de herkomst in het 
duister ligt: 

1 peseta grijsblauw, Yvert nr. 495; 
20 centimos rood, expresse, Yvert nr. 14; 
beide met den Republica-opdruk. 
Voorts enkele waarden der Montserrat-serie van 1931. 

V. B 

pjhilate^ 

KRONIEK 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Ter gelegenheid van het bi-centennial 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 j.1. was 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, zij het 
met groote financieele opoffering, besloten den jongen te la
ten studeeren. Zoo volgde hij het Datmouth College en be
haalde zijn juridischen graad. Op dertigjarigen 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 bij 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 wij 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 bij 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. 

ARGENTINIË 1930. 
HERINNERINGSZEGELS REVOLUTIE. 

„Allermerkwaardigst is in den Yvert de rangschikking van 
de revolutie-zegels, die bijna gelijktijdig in twee formaten uit
kwamen, normaal klein (Yv. gg) en groot formaat (Yv. hh). 
De kleine het eerst, in 5 waarden, van % c , 1 c , 3 c , 4 c , 
5 c , 10 c. Nu zou men veronderstellen, dat deze eerste groep 
klein formaat gg afgezonderd zou blijven en genummerd zijn 
326-331. En de tweede groep, groot formaat hh, afzonderlijk 
van 332-350. Maar neen! Yvort nummert en rangschikt: Yi c. 
klein gg, y^ c. groot hh, 1 c. klein gg, 1 c. groot hh, enz. 
Wie zal deze zegels zoo dooreengemengd in zijn album rang
schikken? Trouwens, in den vorigen Yvert was de 10 c. hh 
geheel verdwenen, hoewel Champion hem mü in een gebruikt 
exemplaar leverde." 

Aldus schrijft ons de heer Van Caspel, te Laeken. 

VEILING GROENENDIJK. 
Blijkens achterstaande advertentie zal door den makelaar 

N. C. A. J. Groenendijk, te Amsterdam, op 18 en 19 Januari a.s. 
in het veilinggebouw „De Vijzel", te Amsterdam, een groote 
postzegelveiling gehouden worden. De catalogus is gratis ver
krijgbaar. 

JUBILEUM-VEILING REKKER. 
De bekende N.V. Hekker's Postzegelhandel zal van 27 Ja-

nuari-3 Februari a.s. haar 50e veiling houden te Amsterdam. 
Dit zal een veiling zijn, zooals die in de laatste jaren in 
Nederland niet heeft plaats gehad. Verdere bijzonderheden 
bevat de uitvoerige catalogus, welke op aanvraag gratis 
wordt toegezonden. 

251e VEILING VAN DIETEN. 
J. L. van Dieten's Postzegelhandel N.V. te Rotterdam 

houdt op 28, 30 en 31 Januari a.s. haar 251e veiling. Behalve 
Nederland en koloniën, komen een zeer mooie rubriek lucht
post-zegels en stukken, alsmede een zeer belangrijke afdeeling 
verzamelingen van de geheele wereld onder den hamer. Het 
zal zeer zeker de moeite loonen, óf persoonlijk deze veiling te 
bezoeken, óf orders in te zenden. 

VEILING J. K. RIETDIJK. 
In Den Haag zal de heer Rietdijk reeds zijn 98e veiling 

houden op 10, 11, 13 en 14 Februari a.s. Deze veiling bevat 
hoofdzakelijk Nederland en Kolonien, Europa en Overzee, alle 
bestaande uit belangrijke partijen. Voor meerdere bijzonder
heden zie men de advertentie op de Ie pagina van den omslag. 

! S P 0 E D L Heer wenschl zijn verzameling. 

Oud Duitschland, Duitschland en Duitsche Kol., 
te verkoopen. Alle zegels in prima staat. Yvert^waarde 
fr. 82 000, — . Vraagprijs f 2000, — . 
Brieven onder no. 18 1 aan de administratie van dit blad. 
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LH A D V E R T E N T I Ë N JJ3 
Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
P o s t z , w o r d e n n i e t i n betaling; g e n . 

N e d e r l a n d e n K o l o n i ë n , 
gebruikt en ongebruikt, typen, tandingen, 
ver onder alle prijslijsten, in prima kwaliteit, 

koopt U bij V A N S E V E N T E R ' s 
P o s t z e g e l h a n d e l , N i e u w s t r a a t 3 1 , 
R ' d a m . Z E N D T M A N C O  L I J S T E N . (83) 

G E V R A A G D TE K O O P OF IN R U I L : 
Plaatnummers \ an NedIndie bij de koersee
rende plaatdrukzegels (palmtype) en daarvan 
vervaardigde hulpuitgiften, alsmede bij de jub i 
leumzegels 1923 in alle tandingen, liefst in paren 
van 5e en 6e zegel van onderste zegelrij, door 
H . Cramer , Pauwenlaan 39, den Haag. (iSo) 

BEGINT 1 9 3 3 GOED! 
en vraagt omgaand een zichtzending 

, , E u p o p a - z e 9 e l s " aan. 

♦ Stel niet uit tot morgen ^ ^ 
wat ge heden doen kunt! ^ ^ 
W. Hl. F. SUTHERLAND, 

Marktveldstraat 5c , Rotterdam, (JOG) 

T A I I C p i l p Ungarn, auch nach Fehlliste 
I H U O U n t p g j . j und mehr gegen Hol

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

V A N S E V E N T E R ' s P o s t z e g e l h a n d e l , 
N I E U W S T R A A T 3 1 , R O T T E R D A M , 
levert t e g e n zeer bi l l i jke pri jzen Euro
pa en O v e r z e e . S p e c i a a l a d t e s v o o r 
H. H., die 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 referent ien . 
Lever ing v o l g e n s m a n c o l i j s t e n . (82) 

I J ^ I E * heeft nog niet de editie 1933 van 
* * ' ^ mijn prijscourant B e l g i ë , C o n 
^^H^^^ g o en L u x e m b u r g ontvangen'* 
De prijzen zijn wederom sterk verminderd' 

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

7 3 R u e d e s A l l i e s ,  B r u s s e l . (171) 

Te koop gevraagd . FRANKRIJK, Yvert 14, 
22, 23, 28, 29, 37, 38, 50, SI, 5;, 59 en éo, 
in kleine of groote hoeveelheden, maar met 
duidelijk leesbare nummerstempels, FALK
LAND, 16 en 17, in prachtexemplaren 

Zichtzending met uitersten prijs aan 
W. B. Brocx, Bergweg 62b, Rotterdam.(197) 

100 versch. puntstempels op 5 c. 
1872 f 2,— ; 150 versch. f 4,— ; 
100 rolt. firma perf. f 2,—. 

D. van OMMEN, 
Apeld.weg 46. EPE. 099) 

De HaagsGhe Postzegelhandel 
wenscht alle lezers 
van dit blad een 

GELUKKIG NIEUWJAAR.(,95, 

Nederl. Postzegelbenrs, 
stationsweg 2,  Den Haag. 
Telef. 117133. Giro 120543. 
ro Ruilboekjes voor 4oo zegels, prima en 
sterk groen omslag, slechts f 0,55 {mcl. phil 
frankeering 12^ _> cent 1913), afgehaald f0,43 
Vraagt tevens onze zichtzendmg van Spaan

sche en Portugeesche en andere Kolomen. 
Verzoeke opgave van referentie. (191) 

Deelnemers gevraagd, zoowel koopers als ver
koopers, voor Rondzendingsverkeer „Eco

I nomie". Geen contributie 7I/2 P/„ Provisie
Nadere bijzonderheden worden gaarne op aan

, vraag verstrekt door P. GORDON, 
Kortelcade 24a, Rotterdam. Lid van de Ned^ 
Ver. van Postzegelh , „Breda", C s k , e a (203)' 

De Haagsclie Postzegeliiandel 
wordt verp laat s t van. 

Noordeinde 90 naar 
Noordeinde lOĜ  Den Haag.̂ ,̂ «) 

C E Z O C H X : 
a. Italiaansche afstempelingen; 
b. literatuur over postzegels van 

[allé en Italiaansche staten. 
Zichtzending aan I r . J. H a m m e s , 
K a r p e r v i j v e r 3 , Z e i s t (193) 

Medewerkers gezocht ter samenstelhng van een 

Luchtpost-catalogus 
van Nederland en Kol. 

Alle gegevens zijn welkom' 
H L S ADAMA, WAGENINGEN (194) 

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

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

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

Zichtzendingen woorden op aanvraag naar alle deelen der wereld toegezonden. 

T . A L L E N , 5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. 
(1521 

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 doli. * . . . .  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 
Tchonkinff 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: 
Senfs Postwertzeichen Katalog 

1907 t.m. 1910. 
Kohl's ReformKatalog 1907. 
Kolll'S NormalKatalog 1910. 
Stanley Gibbons Cataiogue^of stamps 

1906/07 & 1910 (elk in 2 deelen). 
Der PhilateliSt,fjaargang 18991915 

(keurig gebonden). 
Vertrauliche Mitteilungen des Intern. 
Philatel. Vereins 1899I9i3 (in Sbnd.). 
Te bevragen: Openbare Leeszaal, 
Voetiusstraat 2, Utrecht, (igs) 

▼ Philatelisten, wekt Uw on

georganiseerde kennissen

A verzamelaars op tot aan

sluiting bij een vereeniging. J 

IETS ANDERS! 
20 c , grof getand, Yv. 78a . . . ƒ 0,20 
50 c , grof getand, Yv. 80a . . . - 0,80 
60 c , grof getand, Yv. 81a . . . - 0,20 
1 gld./17M, grol get., Yv. 130a -0,75 
2M en 5 g., jub. '23, prima, p.p. - 7,50 
5 en 10 c , ongetand, 51a -106a - 0,15 
Vliegp., 10, 15, 60 c , p. 10 ser. - 1,60 
Idem, 1'/,, 4'/., T/, gld, -0,80 
Weid., 1927, p. ló series - 2,— 
Idem, 1928, p. 10 series - 2,— 
Idem, 1929, p. 10 series - 2,— 
Rembrandt, p. 10 series - 2,25 
Goudsche glazen, p. 10 series . - 2,50 
Verkeerszegels, p. 10 series . . - 2,50 
Roltanding m. w., 2-40 c , 13 w. -1,50 
Jub. Indië, 5 c.-l g,, p. 10 ser. - 2,— 
Vraagt prijslijst. Porto extra. 

Giro 40215. 
JOHN GOEDE, 

Brederodestraat 46, Amsterdam, W. 
(202) 
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GROOTE POSTZEGELVEILING 
op Woensdag 18 en Donderdag 19 Januari 1933, 

telkens des avonds te 7̂ 12 uur, in het 
VEILINGGEBOUW ,,DE VIJZEL'% 

Keizersgracht 616, bij de Vijzelstraat, Telefoon 37167, 
AMSTERDAM. 

KIJKDAGEN : Maandag 16 Januari van 10 tot 4 uur en Dinsdag 
17 Januari van 10 tot 4 uur en des avonds van 7 tot 10 uur. 

CATALOGUS OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR. 

MAKELAAR N. C. A. J. GROENENDIJK. (204) 

Bijzondere aanbiedingen 
Nederland en Koloniën. 

NEDERLAND, 1872, 22y. cent, koning ƒ 1,30 
IDEM, 1894, 1 gld., lila - 1,25 
IDEM, 1898, 10 gld., oranje -10,— 
IDEM, interneeringszegel, groen, op geheelen, echt ge-

loopen brief - 3,— 
IDEM, portzegel 1881, 5 cent, type IV, prachtstuk . . . - 26,— 
NED.-INDIE, nr. 2, praclitstuk -11,75 
SURINAME, 1911, 15 cent, blauw (kroontjesserie) . . - 6,75 
IDEM, 1911, port 10/30 cent -10,— 
IDEM, 1911, port 10/50 cent -13,— 
IDEM, per paar, 10/30 en 10/50 cent - 21,— 

POSTGIRO 
173848 

V« ■ V« ■ V« r v Vi 

^^^^t^^t,^^^ 

TELEFOON 
21421 

Postzegelhandel JOHN L BENJAMINS, 
97 BeetSiovenstraat, 
A i U S T E R D A JVl, Z. (190) 

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

TELEFOON 15515, 

is goedkooper. (81 

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

Ook prachtig geschikt voor ruilmateriaal (Yvert 1933). 
NED.INDIE, nr. 32, 12K op 12K cent 1899. \ gg stuks van 
IDEM, nr. 72, Java, 20 cent. 

74, Java, 25 cent. / elke soort 
75, Java, 30 cent. \ f 1.50, 
76, Java, 50 cent. ( 100 stuks van 

elke soort 
f 2,25. 

IDEM, nr, 
IDEM, nr 
IDEM, nr, 
IDEM, nr. 94, Buiten Bezit, 50 cent. 
IDEM, nr. 123, 17 K op 22><; cent. 
IDEM, nr. 124, 30 cent op ƒ 1,—. 

90 versch. N.-Indië, per 1 ƒ 1,50, per 5 ƒ 6,75, per 10 ƒ 12,—. 
100 versch. N.-Indië, per 1 ƒ 1,80, per 5 ƒ 7,50, per 10 ƒ 13,50. 
Deze samenstellingen zijn uit eigen voorraden gemaakt en niet 
te vergelijken met de gewone in den handel zijnde pakketten. 

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

TELEFOON 33203. (175) 

VAN WELK LAND wenscht U een zichtzending? Vraagt ook 
van ons eens een zichtzending. Interessant en laagste prijzen! 
Zichtzending van betere zegels, in licht beschadigde conditie, 
ä 1 cent per franc, b.v. zonder gom, pen gebruikt, e.d. 
Offreeren: 200 verschillende Ntd en Kol. f 2,75. Idem per 10 
pakketten plus premie f 25,—. 500 versch. Atnerika f 10,—. 
Op volgorde in boekjes geplakt. Postgiro 118330. 

T H E G I ^ O B E : , - ZAAIVDAJVl. (74) 


