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Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D, van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
Maastricht; al wat Nederland en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Amerongen, 
en mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven i j6 , Middelburg (nieuwe uitgiften), 
en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. 
aan W. G Zwolle, Noorder Amstellaan 209-III, Amsterdam, en buïtenlandsche poststukken 
aan J . J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage. Afstempelmgen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein zjr, Haarlem. Frankeermachines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravennage. 

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

M, J. baronesse van Heerdt-Kolff, J. A. Kästeln, mr. J. H . van Peursem, Leon de Raaij, 
J. G. MiUaard. 

To t het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslaeen van vergaderingen en verdere vereenïgingsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, net beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. C. A. Smeulders, "Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening iji^i-

OUD-BREDASCHE POSTTOESTANDEN. 
Hoewel Breda nimmer een overwegende rol heeft gespeeld 

bij het brievenvervoer in vroegere tijden, is de geschiedenis 
van haar postwezen belangwekkend genoeg om daarvan den 
lezers eens iets mede te deelen. Dit geldt te meer, wijl de 
herdenking van het 40-jarig bestaan der Postzegelvereeniging 
„Breda" noodt tot het wenden van den blik achterwaarts. 
Van andere zijde zal men in dit blad het een en ander weer
gegeven zien uit de geschiedenis van de feestvierende Ver-
eeniging; waar echter een goed philatelist niet onkundig mag 
zijn van de geschiedenis van ons postwezen, zullen wij hier
onder enkele bijzonderheden mededeelen uit de postale ge
schiedenis der stad Breda, waarbij het bekende werk van 
wijlen mr. dr. J. C, Overvoerde „Geschiedenis van het post
wezen in Nederland vóór 1795" ons tot richtsnoer diende. Op 
volledigheid wordt daarbij geen aanspraak gemaakt; daartoe 
is de stof te uitgebreid, de plaatsruimte te beperkt. 

Gelijk nagenoeg met alle belangrijke steden in de Neder
landen het geval was, bezat Breda reeds vroeg een stadsbode, 
die echter niet geregeld op reis ging. Reeds in de 16e eeuw 
wordt melding gemaakt van een dergelijken bode, die onge
twijfeld zich eveneens belast zal hebben met het overbrengen 
van particuliere correspondentie. Wij kunnen voor Breda het
zelfde beeld reconstrueeren, dat zich voordeed in tal van an
dere steden: de stadsbode, die voor de vroedschap de brieven 
overbracht, doch die in den loop der tijden eveneens de 
schaarsche particuliere correspondentie meenam. Bij het toe
nemen van het brievenvervoer werden de dagen van vertrek 
van den stadsbode bekend gemaakt, opdat de particulieren 
van de verzendgelegenheid gebruik konden maken. Nog later 
zien wij naast den stadsbode den koopmansbode werken, die 
zich u i t s l u i t e n d gaat belasten met het vervoer van 
brieven van het publiek. Reeds in het begin der 17e eeuw 
worden dergelijke koopmans- of particuliere boden aangesteld, 
die op vastgestelde dagen reisden. 

Als eersten „ordinarisbode", wiens naam bekend gebleven 
is, noemt Overvoerde den postmeester van Dordrecht, Cornells 
Adriaens Treurniet, die op 5 Januari 1638 werd aangesteld 
tot bode op Breda ,,ende sal gehouden wesen tweemael ter 
weecke syne brieven aff te senden, namentlijck Woensdaechs 
ende Saturdaechs smorgens ende voor port van elcken brieff 
sali genieten van halff Maert tot halff November twee stuyver 
ende van halff November tot halff Maert drie stuyver." 

Men ziet hieruit, dat in de eerste helft der 17e eeuw Breda 
geen eigen postmeester rijk was, doch behoorde tot het post
meesterschap te Dordrecht. Dit was evenwel geen beletsel tot 
het verbeteren en uitbreiden der postverbindingen, o.a. met 
Amsterdam en 's-Gravenhage, terwijl de stad op Maastricht 
en Brussel eigen boden had. 

Toen in 1716 de „Postsocieteit" werd opgericht, een belan
gengemeenschap van verschillende Hollandsche steden om te 
komen tot een zoo goed mogelijk en economisch brievenver
voer, sloot Breda zich hierbij aan. Dat de stad toen geleidelijk 
aan een ruime gelegenheid had verworven tot verzenden en 
ontvangen van brieven, blijkt uit haar „Postlijst" van 1730. 
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Uit deze „Descriptie van het afgaen en aenkomen der posten 
tot Breda" blijkt de volgende regeling: 

a. Holland, Sticht van Utrecht, Den Bosch, Bommel, Heus
den, Tiel en Langstraat: vertrek dagelijks ly< v.m., aankomst 
's zomers 5 n.m., 's winters 6 ä 8 n.m.; 

b. Duitschland, behalve Hamburg en Aken (geld bij): ver
trek Maandag en Donderdag 734 v.m., aankomst Maandag 
en Vrijdag; 

c. Hamburg, Bremen, Denemarken en Zweden (geld bij): 
vertrek Maandag en Vrijdag, aankomst Dinsdag en Zondag; 

d. GrootBrittanje en Ierland (geld bij): vertrek Maandag 
en Donderdag, aankomst Dinsdag en Zaterdag; 

e. Maastricht, Tilburg en Eindhoven: vertrek Maandag, 
Woensdag en Zaterdag, aankomst Dinsdag, Donderdag en 
Zondag; 

f. Luik en Aken: vertrek Woensdag en Zaterdag, aankomst 
Donderdag en Zondag; 
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g. Gelderland: vertrek Maandag en Donderdag, aankomst 
Maandag en Vrijdag; 

h. Overijsel en Friesland (geld bü) : vertrek 's zomers Dins-
,lag en Zaterdag, 's winters Maandag en Vrijdag, aankomst 
's zomers Maandag en Donderdag, 's winters Dinsdag en Vrij-
i a g ; 

1. Brabant (geld bij), Frankrijk, Spanje, Zwitserland (geld 
öij). Bergen op Zoom, Steenbergen, Rosendaal en Zevenbergen: 
t^ertrek 's zomers Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag 
te 6 uur, 's winters Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrij
dag te 4 uur, aankomst Dinsdag en Vrijdag 's zomers te 6, 
's winters te 8 ur. 

De eerste postmeester die genoemd wordt, en wel in 1721, 
is Johan Frederik Tromer, die voor dit ambt 10.000 gulden 
betaalde. Over het recht tot benoeming der postmeesters kwam 
de stad, na het overlijden van Tromer, in conflict met den 
prins van Oranje, als baron van Breda. Ook Bergen op Zoom 
had een dergelijk geschil met den prins en op verzoek van 
den magistraat van laatstgenoemde stad om inlichtingen hoe 
Breda de moeilijkheid van de aanstelling van een postmeester 
had opgelost, schreven burgemeesters en schepenen, dat zij 
over „het soo voor desen genaamde booden-, en daarna post-
meestersampt der voorschreven stad, gerust ende vreedelijck 
gedisponeert hadden", maar geheel gerust was Breda over 
deze eigenmachtige beslissing toch niet, want toen postmeester 
Tromer oud begon te worden, verzocht de stad den prins om 
een acte van „survivance" voor den zoon van den drossaard, 
Willem Kaïel Hendrik Randwijck, onder voorwaarde, dat deze 
haar voor deze begeerde betrekking 20.000 gulden zou betalen. 
Toen Tromer in 1748 overleed, maakte de prins aanspraak op 
het recht tot benoeming van den nieuwen postmeester. De stad 
moest voor deze beslissing wijken; de opvolger van Tromer 
werd door den prins benoemd. 

Met de komst der Franschen in 1795 maakte de magistraat 
zich weder van de posterijen meester; zij bleef in het bezit 
daarvan tot de nationaalverklaring der posterijen in 1799. 

In 1749 werd, vertelt Overvoorde, een provisioneele in
structie voor den postdirecteur gemaakt. Vermeldenswaard is, 
dat een der bepalingen dezer instructie was, dat de postdirec
teur moest kunnen schrijven en rekenen! In 1795 genoot de 
directeur een jaarlijksch tractement van 700 gulden, de twee 
brievenbestellers ieder 4 gulden per week. Uit dat jaar zijn 
tevens eenige cijfers bekend over den omvang van het verkeer 
en de tarieven. Het aantal brieven bedroeg in genoemd jaar 
45281 stuks, in 1796 42889 stuks. De porten bedroegen: 
2 stuivers voor Dordrecht, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Eind
hoven, Drunen, Roosendaal, Geertruidenberg, Zevenbergen, 
Steenbergen en Antwerpen; 3 stuivers voor Rotterdam, Wou-
drichem, Heusden, Gorinchem en Maeseijck; 4 stuivers voor 
de overige steden in Holland, Luik, Maastricht, Aken, 
Utrecht en Nijmegen; 6 stuivers voor Arnhem, Venlo, Tiel, 
Doesburg, Alkmaar, Hoorn, Beverwijk, Maeseijck ( ? ) , Wesel, 
Emmerik en Kleef; 7 stuivers voor Zutphen; 3 stuivers tran-
sitoir Essen, Wesel, Emmerik, Kleef en Steenbergen; }i stui
ver voor de bodenbrieven op Dongen. (Transitoir wil zeggen, 
dat de frankeering tot genoemd bedrag slechts mogelijk was 
tot Essen, Wesel, enz., voor buitenlandsche brieven met een 
verdere bestemming). Wie omtrent een en ander nog meer 
wil weten, wordt verwezen naar de betrekkelijke stukken in 
het gemeente-archief van Breda. 

v. B. 

40-JARIG JUBILEUM DER 
POSTZEGELVEREENIGING „BREDA". 

1893-1933. 
Op Dinsdag 21 November 1893, des avonds 8 uur, kwamen 

in de „Beurs van Breda", in het lokaal, waar thans na 40 jaren 
nog steeds de maandelijksche vergaderingen gehouden worden, 
onder leiding van den heer H. J. Spitzen jr. een tiental beeren 
tezamen, om te geraken tot oprichting van een postzegelver-
eeniging, de thans jubileerende vereeniging „Breda". 

Alle nog in leven zijnde oprichters, namelijk de beeren Spit
zen, Smeulders, Exalto en Tombrink, zijn de Vereeniging 
trouw gebleven; hun namen sieren na 40 jaren nog altijd de 
ledenlijst van „Breda". 

H J Spitzen. L. C. A. Smeulders. 
In de vergadering van 12 December 1893 werd het eerste 

bestuur gekozen: de heer H. J. Spitzen jr., die den stoot tot 
de oprichting van de Vereeniging gaf, werd tot voorzitter be
noemd; de heer L. C. A. Smeulders tot secretaris en de heer 
H. M. C. den Ronden tot penningmeester. Een reglement werd 
vastgesteld. 

De Vereeniging telde op 1 Januari 1894 20 leden. De con
tributie bedroeg ƒ 1,50, later ƒ 2,— per jaar. Al dadelijk werd 
onder leiding van den secretaris een rondzendverkeer georga
niseerd; dit breidde zich spoedig dermate uit, dat de behoefte 
aan een „ruiloverste" gevoeld werd. In de vergadering van 
3 April 1894 werd de heer P. van Cleef tot ruiloverste benoemd. 
In diezelfde vergadering werd de heer L. A. J. Aldenhoven 
tot bibliothecaris gekozen. 

In Juli 1895 werden voor het eerst de notulen der verga
dering in druk opgenomen in „De Postzegel", een maandblaadje 
voor Philatelie, uitgegeven door de firma Steenmeijer & Cie. 
te Amsterdam. Aangezien evenwel meerdere leden ernstig be
zwaar hadden tegen publicatie der notulen, wijl zü van mee
ning waren, dat buitenstaanders niets met het verhandelde 
in de vergaderingen te maken hadden, werd deze wijze van 
publicatie gestaakt, zoodat slechts éénmaal, n.l. voor wat de 
noulen der vergadering van 2 -Juli 1895 betreft, het verslag 
in druk verschenen is. Dit unicum berust nog in het archief 
der Vereeniging. 

Als meerdere staaltjes van de oer-conservatieve denkbeel
den, welke toen in de Vereeniging heerschten, mogen dienen, 
dat, toen een buiten Breda woonachtig verzamelaar zich voor 
het lidmaatschap der Vereeniging aanmeldde, men er vol
strekt bezwaar tegen had dezen verzamelaar als lid aan te 
nemen en men hem dan ook in vriendelijke overweging gaf 
zijn aanvrage terug te trekken en zich bü een andere ver
eeniging aan te sluiten. 

Toen de secretaris, de heer Smeulders, voorstelde ten be
hoeve van het rondzendverkeer nummerstempeltjes aan te 
schaffen, dreigde de toenmalige ruiloverste met ontslagname, 
wanneer dit voorstel zou worden aangenomen. 

Zouden de leden het thans zonder publicatie der notulen in 
het Maandblad kunnen en willen doen? Zou de Vereeniging 
thans de buiten Breda woonachtige leden, die circa 80 % van 
het totale aantal uitmaken, kunnen en willen missen ? Zouden 
de leden het zonder nummerstempeltjes willen stellen? 

Na 5 jaren te hebben bestaan, ging het de Vereeniging 
slecht; het aantal leden daalde van 32 tot 27. Het jaarverslag 
1898 klaagde over weinig ambitie bij de leden, het rondzend
verkeer leverde in 1898 totaal slechts ƒ 15,21 aan ruilprocenten 
op! Het verwisselen van zegels in de boekjes kwam toen ook 
reeds voor; op voorstel van het bestuur werd aan een be
nadeelden inzender de somma van zegge en schrijve 12 centen 
vergoed. Voor de jaarlijksche verloting werd het enorme (!) 
bedrag van ƒ 40,— uitgetrokken. 

Ofschoon er plannen gemaakt werden het eerste lustrum 
te vieren met het houden van een tentoonstelling, moest daar
van om financieele redenen worden afgezien. Eerst op 3 Sep
tember 1900 organiseerde het bestuur een tentoonstelling in 
de bovenzaal van de „Beurs van Breda"; uitsluitend leden 
konden exposeeren. De opzet was zeer primitief. De tentoon
stelling was geopend des avonds van 7-9 uur en trok een 
honderdtal bezoekers. 

In Augustus 1901 werd, aangemoedigd door dit succes, 
wederom een tentoonstelling gehouden in het gymnastiek-
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lokaal van den heer Th. Siegmund; deze expositie duurde twee 
dagen en was een groot succes. 

In de vergadering van 5 Augustus 1901 verschenen voor de 
eerste maal twee damesleden. In vele opzichten moge de 
Vereeniging sterk vooruit zijn gegaan, voor wat het dames
bezoek op de vergaderingen betreft, is „Breda" ten eenen-
male in „decadence". Wel onbegrijpelijk, waar er op onze 
vergaderingen toch gerookt mag worden. 

De boekjes met zegels werden in die jaren in houten kistjes 
bü de leden rondgezonden. Onze nieuwste blanklederen porte
feuilles zijn voorzeker heel wat praktischer. 

Na 10 jaren werd op 15, 16 en 17 Augustus 1903 het tweede 
lustrum met een schitterend geslaagde driedaag'sche tentoon
stelling in het lokaal van den heer Siegmund gevierd. Het 
aantal leden was toen tot 53 gestegen. Het vergaderingbezoek 
bedroeg gemiddeld 7 leden (thans circa 35). 

Op 21 Mei 1906 had, ter gelegenheid van het 12 >^-jarig be
staan, een f eestvergadering in de „Beurs" plaats; onder de 
aanwezige 17 leden werd een groote verloting gehouden. 

Op 2 en 3 Augustus 1906 had te 's-Gravenhage de Ie Neder-
landsche Philatelistendag plaats. De beeren Siegmund en Al
denhoven werden door het bestuur afgevaardigd met een toe
lage van ƒ 10,— per hoofd. Het verslag, dat deze beeren in 
de vergadering van 3 September 1906 uitbrachten, was niet 
bepaald opwekkend. H. i. was de Philatelistendag niet ge
slaagd; de ontvangst, de omgang en de op de vergadering 
heerschende toon lieten veel te wenschen over en wat tentoon
gesteld werd, was over het algemeen niet veel bijzonders. 
De voorzitter, de heer Spitzen, vond hierin dan ook aanleiding 
te zeggen, dat de Vereeniging zich niet meer op de Phila-
telistendagen zou doen vertegenwoordigen. 

Als bewijs, dat de voorzitter het niet zoo kwaad meende, 
moge dienen, dat hij spoedig daarop zitting nam in het hoofd-
comité voor den 2en Nederlandschen Philatelistendag, en dat 
,,Breda" voor ƒ 10,— in het waarborgfonds teekende. 

Op dezen 2en Nederlandschen Philatelistendag, in 1907 ge
houden, wetd het denkbeeld besproken van aansluiting van 
alle Nederlandsche Philatelisten-Vereenigingen tot een natio
nale federatie. Van de ƒ 10,— kreeg „Breda" nog ƒ 3,— terug. 

Bij Koninklijk Besluit van 15 December 1907, nr. 105, wer
den de statuten van de Vereeniging goedgekeurd. 

In Februari 1908 werd besloten tot den inmiddels opge-
richten Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars toe te treden. De heer Spitzen werd tot lid van 
het Bondsbestuur benoemd, terwijl de beeren Smeulders en 
Siegmund als eerste afgevaardigden naar de Bondsverga
dering verkozen werden. „Breda" is dus dit jaar tevens 25 jaar 
lid van den Bond, en is er trotsch op den Bond altijd te z\jn 
trouw gebleven. 

In September 1908 werd het maandblad „De Nederlandsche 
Philatelist" als officieel orgaan aangenomen. In dit verband 
werd de contributie met ingang van 1 Januari 1909 met 
50 cent verhoogd en op ƒ 2,50 gebracht. 

Het derde lustrum ging stilzwijgend voorbij! Na 15 jaai 
telde de Vereeniging 96 leden; de ruilprocenten waren tot 
circa ƒ 120,— per jaar gestegen. 

Toen „De Nederlandsche Philatelist" van den heer De 
Raaij het niet langer kon bolwerken, werd door ,,Breda", in 
vereeniging met „Hollandia", Amsterdam, en de ,,U. Ph. V.", 
Utrecht, met ingang van 1 Januari 1912 een nieuw blad, ge
naamd „Het Philatelistisch Maandblad", opgericht. Als tijde
lijke uitgave bedoeld, bewees het blad weldra zijn levensvat
baarheid. In Januari 1913 werd het „Postzegelblad", het or
gaan van de ,,H. P. V." te 's-Gravenhage, in het Philate
listisch Maandblad opgenomen en werd een Raad van Beheer 
ingesteld. 

Op 29, 30 en 31 Augustus 1913 werd op luisterr'iike wijze 
het 20-jarig bestaan der Vereeniging gevierd. De bij die ge
legenheid gehouden jeugdtentoonstelling was een groot succes 
en mede een attractie voor den 5en Nederlandschen Phila
telistendag. Het aantal leden bedroeg toen 145. 

Op 13, 14 en 15 September 1918 herdacht „Breda" haar 
25-jarig bestaan. Ditmaal was het een nationale tentoon
stelling, meer in het bijzonder op het gebied van oorlogs- en 
Roode Kruis-zegels en oorlogs-curiosa, welke bijdroeg tot den 
luister van het jubileum en van den 9en Nederlandschen Phi
latelistendag. Van 1913 tot 1918 nam het ledental van „Breda" 
het sterkst toe, n.1. van 145 tot 325. 

In 1921 had de Vereeniging een belangrijk werkzaam aan
deel in de samensmelting van „Het Philatelistisch Maandblad" 
met het „Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde" tot 
het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie". 

In 1923, gelijktijdig met den 14en Nederlandschen Phila
telistendag, werd het 30-jarig bestaan gevierd. Een Nationale 
Postzegel-Show van uitsluitend zeldzame zegels behoorde tot 
de aantrekkelijkheden van dit feest. „Breda" bood bij deze 
gelegenheid den Nederlandschen Philatelisten het bekende 
„Bondslied" aan. Het aantal loden was inmiddels tot ruim 350 
aangegroeid. Na 30 jaar onafgebroken het voorzitterschap te 
hebben bekleed, meende de heer Spitzen het presidium in 
andere handen te moeen leggen. Uit erkenning zijner groote 
en veelzijdige verdiensten voor de Vereeniging werd hem het 
eere-voorzitterschap aangeboden. De Raad van Beheer van 
het Maandblad benoemde hem tot eere-lid van de redactie. 
De heer A. F, Singels werd tot voorzitter benoemd. 

In 1926 stelde de heer Smeulders, die ruim 32 jaren onaf
gebroken het secretariaat bekleed had, zich niet meer her
kiesbaar. Reeds in 1913 was hij wegens zijn groote verdiensten 
tot eerelid benoemd. De beide groote mannen van „Breda", 
Spitzen en Smeulders, die zooveel voor „Breda" en voor de 
Nederlandsche philatelie gedaan hebben, maakten geen deel 
meer uit van het bestuur van „Breda": de heer Spitzen 
wegens gezondheidsredenen, de heer Smeulders waarschijnlijk 
alleen om zich nog meer te kunnen wijden aan de belangen 
van ziJn troetelkind het „Maandblad", dat hij als administra
teur nog altijd op de voortreffelijkste wijze beheert. De Ver
eeniging „Breda" is er trotsch op, dat Spitzen en Smeulders 
haar zonen zijn. 

In de plaats van den heer Smeulders werd de heer J. C. G. 
van den Berg tot secretaris gekozen. 

Op 20 Juni 1927 overleed de heer A. F. Singels,' na nog 
geen volle vier jaren het voorzitterschap te hebben bekleed. 
De Vereeniging zal de nagedachtenis van dezen verdienste
lijken praeses steeds in hooge eere houden. 

J. C. Cramcrus. J C G van den Berg 

Tot voorzitter werd op 1 Augustus 1927 gekozen de heer 
J. C. Cramerus, die deze functie thans nog bekleedt. Zijn eerste 
werk was het rondzendingsverkeer te reorganiseeren, hetgeen 
een gunstigen invloed op de financiën heeft uitgeoefend. 

In 1928, gelijk met den 19en Nederlandschen Philatelisten
dag, werd het 35-jarig jubileum herdacht. Een tentoonstelling 
van uitsluitend oude ongetande zegels had veel succes. Het 
ledental was inmiddels tot 450 gestegen. 

En 25, 26 en 27 Augustus a.s. hoopt „Breda" nu op glo
rieuze wijze haar 40en verjaardag te herdenken. 

Wederom heeft „Breda" gemeend met een tentoonstelling, 
ditmaal van „klassieken", haar feest te moeten opluisteren. 
Mogen zeer vele Philatelisten in binnen- en buitenland aan 
„Breda"'s oproep gehoor geven en door hun aanwezigheid te 
Breda op 25, 26 en 27 Augustus blijk geven van hun vriend
schap voor de Bredasche Vereeniging, welke in de 40 jaren 
van haar bestaan menig steentje heeft bijgedragen tot den 
bloei en de ontwikkeling van de philatelie in Nederland. 
Immers, nimmer werd tevergeefs een beroep op haar gedaan, 
wanneer het erop aan kwam mede te werken tot het verwezen
lijken van waardevolle philatelistische doeleinden. Als mede
eigenares van het Maandblad heeft „Breda" van de oprichting 
af veel tot de ontwikkeling en den bloei van het blad bij
gedragen. 

Vermeld moge nog worden, dat de Bondswisselbeker voor 
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philatelistische voordrachten tweemaal door een lid van 
„Breda" gewonnen werd. 

Wil men nu een bewijs, hoezeer „Breda" in de 40 jaren van 
haar bestaan gegroeid is, dan kan vermeld worden, dat de 
eerste rekening over het jaar 1894 in ontvangst en uitgaaf 
sloot met een bedrag van ƒ 80,85 en dat de rekening over het 
afgeloopen jaar 1932 daarvoor een bedrag van ƒ 2733,64 aan
geeft. 

Uit de rondzendingen werd in 1932 door de leden voor rond 
ƒ5000,— gekocht. In 1894 bedroeg dit ƒ340,28. Het aantal 
leden bedraagt op het oogenblik ongeveer 450. 

In de 40 jaren van haar bestaan besteedde de Vereeniging 
„Breda" een bedrag van niet minder dan ruim f 10.000,— aan 
den aankoop van zegels ter kostelooze verloting onder hare 
leden. 

„Breda" bezit een prima staf van sectiehoofden, die onder 
de eminente leiding van den administrateur der rondzendingen, 
den heer Broeders, het rondzendingsverkeer op uitstekende 
wijze regelen en doen verloopen, waardoor jaarlijks circa 
ƒ 500,— aan procenten in de kas vloeit. 

De positie van de Vereeniging is in elk opzicht krachtig 
en gezond, de onderlinge verstandhouding der leden laat niets 
te wenschen, de geest in de Vereeniging is prettig. Al deze 
gunstige antecedenten openen de beste verwachtingen voor de 
toekomst van de Vereeniging „Breda", welke er steeds naar 
streven zal haar plaats onder de Nederlandsche vereeni-
gingen van postzegelverzamelaars een eervolle te doen zijn. 

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

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

AFGHANISTAN. 
Het Bulletin Mensuel van Juli j.1. meldt de volgende fran-

keerzegels in diverse landschapteekeningen: 
60 pul, violet. 
80 „ violet. 

3 afgan, rose. 
ANDORRA (Fransch kantoor). 
Prankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 fr. 25, wijnrood. (L). 
1 fr. 75, violet. (S). 

AUSTRALIË. 
Prankeerzegel in het koningstype, papier met het meer

voudig watermerk kroon en C of A: 
y, penny, oranje. 

BELGIË. 
Opdruk in blauw op pakketpostzegel van 1929-1930: 

4 op 6 francs, bruinviolet. 
De oude waarde is doorgehaald door kruisstrepen. 
Ir. Van Caspel dank voor toezending. 
BRAZILIË. 

>*V*^9 

MMrfMÉ 

Lachtpostzegel in nevenstaande 
teekening, koerseerend watermerk: 

3500 reis, blauw, geel en groen. 

CHINA. 
In aansluiting op het medegedeelde in het vorige nummer 

schrüft de heer Van Caspel ons het volgende: 
„In de tabel der waarden China met Szechwan-opdruk ont

breken in het Maandblad de 5 cents (oude teekening), die ik 

bezit) en de 15 c. Sun Yat Sen, door „Das Postwertzeichen" en 
„L' Echangiste Universel" gemeld. 

Soms wordt de serie met 16 stuks opgegeven (L' Echo de la 
Timbrologie, Champion, het Maandblad), soms met 17 (Post
wertzeichen, L' Echangiste), maar de één noemt waarden, die 
de ander mist, zoodat er vermoedelijk minstens 18 bestaan: 

oude teekening (Yvert 181, 186, 196): 1 c , 5 c , 50 c. (3 
stuks); martelaren YJ, 8, 10, 13, 17, 20, 30, 40 c. (8 stuks); 
Sun Yat Sen 2. 4, 15, 25 c , 1, 2, 5 dollar (7 stuks); totaal 
18 stuks. 

Van de serie 1923-1926 zijn de oude 5 e. en 50 c. nog niet 
door „koppen" vervangen en de nieuwe 1 c. Sun Yat Sen heeft 
het foutieve embleem (zon met t w e e cirkels), vandaar dat 
in de serie Szechwan alles koppen zijn behalve de 1, 5 en 50 c." 

Hier staat tegenover dat het April-nummer van L' Union 
Postale de o f f i c i e e l e mededeeling bevatte, dat 17 waarden 
werden overdrukt voor de provincie Szechwan. 

Whitfield King te Ipswich meldt ons alle hierboven genoemde 
waarden, behalve de 4 c. Sun Yat Sen, en komt dus tot 17 
stuks. Wij dienen dus nog even nadere berichten af te wachten. 

DENEMARKEN. Frankeerzegels m gewijzigde teekening. 

■WWVOTWVfW 

DANMARK 

iiÖjli 
' POSTrRrM/ölKE 

volgens afbeelding: 
1 ore, grijsgroen. 
2 ,, rood. 

blauw, 
geelgroen. 
violet, 
grijs. 

10 „ oranjegeel. 
Bij deze teekening zijn de versierselen 

rechts en links boven den landsnaam ver
vallen. 

Firma Voet te Rotterdam dank voor toezending. 
DUITSCHLAND (Juli 1933). 
Frankeerzegels in het Hindenburgtype, kop in medaillon: 

50 pfennig, groen en zwart. 
100 „ oranjegeel en zwart. 

Het papier toont het koerseerend watermerk. 
HONDURAS. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de volgende luchtpost

zegels, verkregen door den opdruk Aéreo oficial of Aéreo 
Oficial, 1933 en waarde, op diverse frankeer en dienstzegels: 

1 L 20 op 1 peso, geelgroen (Yvert nr. 166). 
1 L 50 „ 50 centavos, vermiljoen (Yvert nr. 180). 
0.40 op 5 centavos, bruinviolet (Yvert nr. 197). 
0.40 „ 5 „ violet (Yvert nr. 77, dienst). 

HONGARIJE. 

; 
p-Ï^Sm 

MACYARORSZÄC 
« 

m 

Gelegenheidszegels, internationale jam
boree of samenkomst van padvinders, ge
houden van 20 Juli tot 20 Augustus 1933 
te Gödöllo: 

10 filltr, groen. 
16 „ bruinlila. 
20 „ karmijn. 
32 „ geel. 
40 „ blauw. 

Firma Voet te Rotterdam dank voor 
toezending. 

IJSLAND. 
Luchtpostzegels, uitgegeven ter gelegenheid van het bezoek 

van het Italiaansche eskader onder generaal Balbo: 
1 kroon, blauw en bruin. 
5 kronen, bruin en donkerblauw. 

10 „ geelgroen en zwart. 
De 1 en 10 kronen zijn in het geretoucheerde type. 
Alle waarden kregen den diagonaalopdruk „Hopflug Itala / 

1933" in rood. 
INDOCHINA. 
Frankeerzegel in het koerseerende type, boer: 

15 cents, blauw. 
LUXEMBURG. 
Luchtpostzegels in de koerseerende teekening: 

50 centimes, groen. 
3 francs, grijsviolet. 
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MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Frankeerzegels van Spanje der uitgifte 1931-1932, voorzien 

van den diagonaal-opdruk „Marruecos": 
15 centimos, blauwgrijs. 
30 „ karmijn. 

MEXICO. 
Het Bulletin Mensuel meldt het dienstzegel, opdruk Servicio 

/ Oficial op onderstaand frankeerzegel: 
1 centavo, bruin (Yvert nr. 439). 

NABHA. 
Dienstzegel, opdruk „Service" op frankeerzegel met meer

voudig watermerk: 
3 pies, grijs. 

NIEUW-CALEDONIE. 
Frankeerzegels in de landschapteekening der uitgifte 1928, 

alle liggend formaat: 
35 centimes, zwart en lilarose. 
70 „ roselila en bruin. 
85 „ groen en bruin. 

OOSTENRIJK. 
Frankeerzegel in neven-

staande teekening, uitgege
ven ter gelegenheid van de 
Wipa: 

50 + 50 gr., blauw. 
Het zegelbeeld is een re

productie van een deel van 
het beroemde schilderij van 
Moritz von Schwind, „Die 
Symphonie"; aan den voet 
is een postiljon-signaal in 
notenschrift weergegeven. 

De zegels werden gedrukt 
op gewoon papier zonder watermerk in een oplaag van 
40.000 stuks; op papier met zijdedraden in een van 20.000 
stuks en in blokken van 4 op laatstgenoemd papier in een 
oplaag van 10.000 blokken. 

De blokken vermelden aan den voet „Internationale Post
wertzeichen-Ausstellung, Wien 1933". 

PANAMA. 
Herinneringszegel, 100e geboortedag van den eersten pre

sident, wijlen dr. Manuel Amador Guerrero: 
2 centesimos, donkerrood. 

Het zegelbeeld geeft den kop van den jubilaris weer, om
geven door vlaggen. 

PHILIPPIJNEN. 
Luchtpostzegels, opdruk vliegtuig op onderstaande fran

keerzegels der uitgiften 1906 (2 centavos) en 1932: 
2 centavos, groen. 
4 „ karmijn. 

12 „ oranje. 
20 „ oker. 
24 „ violet. 
32 „ bruin. 

De heer A. Wildschut te Haarlem, dien wij danken voor de 
toezending dezer zegels, deelt nog mede, dat zij voor het eerst 
werden uitgegeven op 26 Mei j.1. bij de ingebruikneming van 
de luchtlijn Manilla-Hoilo en enkele andere punten op het 
eiland Negros. 

POLEN. 
Frankeerzegel in het koerseerend wapentype, papier met 

het watermerk posthorens: 
5 groszy, violet. 

PORTUGAL (Juli 1933). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening: 

30 centavos, grijsgroen. 
95 „ rose. 

RUSLAND. 
Frankeerzegels in verschillende teekeningen en formaten, 

papier met het watermerk Grieksche rand: 

mv9mvmm 
czsttaywa 
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2 kopeken, blauw. (S). 15 kopeken, blauw. (L). 
3 „ groen. (L). 15 „ sepia. (L). 
4 „ sepia. (L). 15 „ bruinviolet. (L). 
8 „ rood. (L). 35 „ grijs. (L). 

De 15 kopeken zijn alle in het afgebeelde groote formaat, 
de andere waarden in de afmetingen van de 2 kopeken. 

Men ziet er verschillende volkstypen met hun bestaans
middelen op afgebeeld. Maison Fischer, die ons deze serie 
toezendt, meldt er bij, dat zij werd uitgegeven ter gelegenheid 
van het gehouden ethnografisch congres. 

SYRIË. 
Kleurveranderingen bij onderstaande waarden der fran

keerzegels, uitgifte 1930-1931: 
O pi. 20, roodbruin. 
0 pi. 25, grijsviolet. 
1 pi. 50, groen. 

Luchtpostzegel: 
O pi. 50, sepia. 

TIMOR. 
Waarde-opdruk op frankeerzegel van 1923: 

12 avos op 15 avos, lilarood. 
TURKESTAN. 
Met den Chineeschen opdruk voor dit gebied zijn de vol

gende waarden verschenen van de „martelaren-serie" van 
1931-1932: 

4 cents, groen. 
15 „ groen. 
25 „ ultramarijn. 

De 4 cents is te melden met enkelen en dubbelen, de beide 
andere alleen met enkelen cirkel. 

TURKIJE. 
Weldadigheidszegels, completeerende de in het vorige num

mer vermelde waarden: 
20 para op 1 kurus, olijf (Yvert nr. 816). 

5 kurus, bruin. 
Naar verluidt is de oplaag van de in het Juli-nummer op

genomen 1 kurus en de thans verschenen 5 kurus zeer beperkt. 
Frankeerzegel in het koerseerend Mustapha-type, waarde 

links, munt rechts aan den voet: 
250 kurus, kastanjebruin. 

YOUGO-SLAVIE. 

Gelegenheidszegels, 60-jarig bestaan 
der sokols of nationale sportvereeni-
gingen: 

75-1-25 paras, grysgroen. 
1J4 + K dinar, rood. 

De zegels toonen het portret van den 
kroonprins. 

YUNNAN. 
Chineesche opdruk van dezen provincie-naam op 

staande waarde der „martelaren-serie" van 1931-1932: 
4 cents, groen (dubbele cirkel). 

onder-

V. B. 
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îeuH'c Uitgiften 

AUSTRALIË. 
Alle dienstzegels met den opdruk O. S. zjiti buiten omloop 

gesteld. De nog aanwezige voorraden worden tegen nominaal 
&an het publiek op aanvraag verkocht. 

Voortaan "ullen de frankeerzegels, als diensl/egels te be
nutten, weder worden voorzien van geperforeerde letters. 

BELGIË. •• '" ' ' " ' " 
Le Philatéliste Beige van Juni j.1. deelt eenige nadere bij

zonderheden mede omtrent de op handen zijnde uitgifte der 
sei ie ten belioeve van de werkloozen-steun. 

Zij zal bestaan uit 12 waarden met een nominaal bedrag 
van ongeveer 25 francs, terwijl de extra-toeslag plm. 75 francs 
zal bedragen. Dezelfde opzet dus als bij de Mercior-zegels. 

Volgens genoemd blad zullen 5000 feries worden gedrukt; 
zij zulle'-, gedurende één maand aan de postkantoren verkrijg
baar worden gesteld, terwijl zij 90 dagen lang geldig zijn 
voor frankcering. Er heeft zich reeds een consortium ge
vormd, dat de posterijen garandeert de onverkochte series 
tegen het nominale bedrag over te nemen. Men ma^ das ver
wachten, dat deze zegels later verkrijgbaar zullen zijn voor 
lageren prijs dan 100 francs. 

„Tant de bruit pour une omelette!" Is het wel de moeite 
waard de verzamelaars te ontstemmen en den goeden naam 
als postadministratie te verliezen voor een uitgifte, die hoog
stens extra zal opbrengen 5000x75 francs. Met verwaarloo-
zing van de kosten van aanmaak brengt het geheele geval 
niet meer op dan 375000 francs, en dat ter ondersteuning 
van honderdduizenden werkloozen! 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
De luchtpostzegel 2K op 2 piastres, opdruk Air Mail, van 

1932, werd buiten koers gesteld. Het onverkochte restant van 
plm. 20.000 exemplaren werd vernietigd. 

FRANKRIJK. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons, dat met den druk van 

het Doumer-zegel begonnen is. Onmiddellijk daarna zullen 
verschijnen zegels met de portretten van Victor Hugo en 
Aristide Briand. Men overweegt voorts de uitgifte van zegels 
in de waarden 50 en 100 francs. Wanneer men daartoe be
sluiten mocht, zullen dezelfde waarden vermoedelijk ook volgen 
voor de koloniën, Monaco, en Andorra! 

PARAGUAY. 
De in het vorige nummer vermelde Zeppelin-zegels zjjn ge

drukt in de volgende aantallen: 4>< pesos 50.000; 9 pesos 
40.000; 13K pesos 30.000; 22M pesos 30.000; 45 pesos 15.000. 

PORTUGAL. 
De aanwezige voorraden van de St. Antonius- en Pereira-

series van 1931 zullen worden voorzien van een nieuwe waarde 
om aldus als gewone frankeerzegels te worden opgebruikt. 

SPANJE. 
De in het vorige nummer vermelde 2 centimes dient ter 

vervanging van dezelfde waarde met het portret van Blasco 
Ibanez, waarvan de aanmaakkosten te hoog waren. 

SYRIË. 
Het Fransche protectoraatsgebied van dezen naam is of 

wordt gebombardeerd tot republiek. Het spreekt vanzelf, dat 
zooiets moet worden vastgelegd op eenige speciale zegels. 
Men kan dan ook binnenkort een serie van drie waarden ver
wachten, waarop zullen worden afgebeeld de president van de 
nieuwe republiek, de kamer van afgevaardigden en de wijs
geer, wijlen Aboul Ala el Mouarri. Wat dezen laatsten uit
verkorene betreft, de mogelijkheid bestaat, dat we Aboul niet 
zullen zien prijken op een postzegeltje, doch de maquette 
van het te zijner eere op te richten mausoleum. 

SAN MARINO. 
Naar het jongste Bulletin Mensuel meldt, luiden de oplaag-

cijfers van de in het Juli-nummer vermelde zegels met den 
opdruk „Convegno Filatelico": 25 op 2.75: 20.000; 50 op 1.75: 
10.520, 75 op 2.75: 8.480; 1.25 op 1.75: 6.480. 

YOUGO-SLAVIE. 
De onverkochte restanten van de in 1932 uitgegeven bij

zondere zegels ter gelegenheid van de internationale roei-
wedstrijden, zijn aan een comité overgedaan, dat wel trachten 
zal deze te slijten. 

Volgens Senfs 111. Briefmarken Journal bedragen deze 
restanten: 75 + 50 para 80.558; 1+yi dinar 81.060; \y, + y, 
dinar 79.966; 3 + 1 dinar 62.875; 4 + 1 dinar 44.730; 5 + 1 'dinar 
44.636 stuks. 

V. B. 

Nedcrlanci en 
Overzeesche 
Gewesten 

NEDERLAND. 
Het zegel van 80 cent verschenen. 

Meer dan twee jaar na de aankondiging 
(in het Maandblad van April 1930 meldden 
wij, dat het zegel zou verschijnen) is ein
delijk het zegel van 80 cent uitgegeven. 
Het is hoofdzakelijk bestemd voor de fran
keering van postpakketten van 9-19 kg. 

Aan een persbericht ontleenen wij het 
volgende: 

Voor het nieuwe zegel is, evenals voor 
dat van 70 cent en 36 cent, gebruik ge
maakt van fotomontage, gereproduceerd 
in koperdiepdruk. Het ontwerp is van den 
architect P. Zwart te Wassenaar. 

Overeenkomstig het voornemen om aan enkele zegels van 
hoogere waarden een illustratief element toe te voegen, ont
leend aan handel en verkeer, werd door den ontwerper op het 
nieuwe zegel een beeld van het verkeer ter zee aangebracht: 
rechts de plecht van een vrachtboot, links een deel van een 
der grootste Nederlandsche passagiersbooten. Hierdoor wordt 
de beteekenis van Nederland als zeevarende mogendheid 
gekenmerkt. 

Evenals bij het zegel van 70 cent is de beeltenis van H. M. 
de koningin in een cirkelvormig medaillon links onderaan 
geplaatst. Daardoor is een karakteristieke overeenkomst 
tusschen beide zegels bereikt. 

Door het verschil in kleur tegenover het zegel van 70 cent 
en vooral door de andere vorm der fotomontage is niettemin 
terwille van den postalen eisch van duidelijke onder kenbaar
heid een sterk onderscheid met het zegel van 70 cent ver
kregen. 

De kleur van het nieuwe zegel is donkergroen voor de 
beelddeelen, met roode letters en cijfers; de afmetingen zijn 
21X30 mm., beeldvlak 18x27 mm. 

Dienstorder 452 van 19 Juli bericht: 
1. In de week van 24 t.m. 29 dezer zal door den controleur 

aan de kantoren ambtshalve worden toegezonden een eerste 
voorraad frankeerzegels van 80 cent. 

2. Deze zegels worden aangevraagd bij heele vellen van 100 
stuks of 1/10 vellen van 10 stuks. Zij worden niet in rollen 
verkrijgbaar gesteld. 

Het zegel is eind Juli verschenen. 
De kleuren zijn, ongeveer als hierboven opgegeven, donker-

blauwgroen en rood. Rood zijn de letters en de waarde-aan
duiding; bovendien hebben, evenals bij de 70 cent, de witte 
deelen van het medaillon een rose tint. 

De tanding is 14K:13K; het zegel is gedrukt op papier met 
watermerk cirkeltjes. 

De vellen zijn groot 100 stuks. Op de velranden de oplaag
letters A en telcjjfers, bovendien een dubbele lijn, alles in 
rood. Op den bovenrand het plaatnummer. 
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De record-postvlucht naar Indië. 
In het vorig nummer werd vermeld, dat het hoofdbestuur 

der P.T.T. de uitgifte van een luchtpostzegel overwoog voor 
Lvjzondere postvluchten, en dat dit zegel voor het eerst ge
bruikt zou worden voor de recordvlucht naar Indië (in S'A 
dag) van Geysendorffer en Asjes. 

Wij meenen te weten, dat dit zegel inderdaad verschijnen 
zal, in een waarde van 30 cent, het extra-luchtrecht zoowel 
voor brieven als voor briefkaarten. 

Het toestel, dat met een kruissnelheid van 300 km. naar 
Indië zal vliegen, staat bij de firma Pander in Den Haag op 
stapel. Het comité „Snelpost" zal de mogelijkheden van dit 
vliegtuig voor het eerst bestudeeren op de bovengenoemde 
studievlucht. Wanneer deze zal plaats hebben, is ons nog 
niet bekend. 

De Willem de Zwijger-zegels. 
Het zal ieder opgevallen zijn, dat men de laatste weken 

deze zegels weer veel meer op de gewone correspondentie 
ziet gebruiken. De verklaring is te vinden in circulaire P 390 
van het hoofdbestuur der P.T.T. van 18 Juli j.1., welke als 
volgt luidt: 

1. De voorraden Prins Willem van Oranje-zegels, zoowel 
op de kantoren als bij den controleur, z ĵn nog van dien aard, 
dat het zich laat aanzien, dat ẑ j hij de thans gevolgde rege
ling van den verkoop, aangegeven in dienstorder 171/33, niet 
vóór het verstrijken van den termijn van verkrijgbaarstelling 
zullen zijn verkocht. 

2. Met het oog hierop wordt nader bepaald, dat voorloopig 
bij aankoop van frankeerzegels in de waarden van 1%, 5 en 
6 cent Prins Willem van Oranje-zegels moeten worden ver
strekt, tenzij het publiek uitdrukkelijk zegels van de gewone 
uitgifte verlangt; bij aankoop van frankeerzegels van 12% 
cent moet op de andere dagen dan die, waarop vredespost-
zegels worden verstrekt, dezelfde gedragslijn worden gevolgd. 

3. Aan de hand van het vorenstaande zal bij de aanvrage 
aan den controleur door de directeuren zijn aan te geven, 
welk gedeelte der aanvragen van zegels van bovengenoemde 
waarden in Prins Willem van Oranje-zegels kan worden 
geleverd. 

De directeur-generaal, 
Damme. 

Het zou inderdaad jammer zijn wanneer van deze mooie 
zegels een groot deel na 31 December zou moeten worden ver
nietigd. Wij zouden hierbij aan het hoofdbestuur willen ver
zoeken om de teekening van een of twee van deze zegels ook 
na 1 December te handhaven en ze, desnoods in een kleiner 
formaat en in minder kostbare uitvoering, als gewone fran
keerzegels uit te geven. Dat dit niet principieel onmogel^k is 
bewijst het vredeszegel, dat het zegel met beeltenis van de 
koningin van die waarde heeft vervangen. 

Van betrouwbare zijde vernamen wij, dat de platen 5 en 6 
van het Zwijgerzegel van 6 cent, waarvan wij het bestaan 
in het vorig nummer in twijfel trokken, n i e t bestaan. 

Het Vredeszegel, een Duitsch oordeel. 
De Telegraaf nam het volgende stukje uit de „Essener 

National-Zeitung" over: 
„Nederland heeft onlangs den hierbij afgebeelden postzegel 

als officieelen frankeerzegel in omloop gebracht. Ter verheer
lijking van de roemrijke ontwapeningsconferentie te Geneve, 
vertoont de zegel een zwaard, waarboven de vredesduif zweeft. 
Opdat echter duidelijk aan den dag zal treden, uit welken 
geest de tragi-comedie te Geneve geboren is, worden zwaard 
en duif hecht omsloten door het symbool van Israël, de ster 
Davids. Dit is vermoedelijk de eerste keer, dat een Europeesch 
volk dit symbool op officieele zegels krijgt voorgezet. 

De afbeeldingen op postzegels zijn te allen tijde en in alle 
landen ontleend aan het leven of de geschiedenis der volken, 
daar de postzegel steeds een krachtig propagandamiddel is 
voor nationale doeleinden. Het moet voor nog volkomen nor
maal denkende Nederlanders een bijzondere vreugde ziJn, 
door dezen postzegel gedwongen propaganda te maken voor 
Juda. 

Krasser kan Joodsche aanmatiging welhaast niet optreden. 
Vooral met het oog op de gebeurtenissen bij ons is het tee
kenend, dat ons nabuurland zich zelfs in officieele aangele

genheden b e w u s t (onbewust kan dat niet gebeuren!) laat 
misbruiken voor dergelijke pro-semietische doeleinden." 

Arme Duitschers! 
Geen postzegels van 12 en 16 cent. 
Verschillende malen, laatstelijk van de zijde van het P.T.T.-

personeel, blijkt aan den minister het verzoek te zijn gedaan 
om tot de uitgifte van frankeerzegels van 12 en 16 cent te 
besluiten. Blijkens een onderschrift onder een ingezonden stuk 
in het Handelsblad zal daartoe n i e t worden overgegaan. 
Het aantal brieven van 20-40 gram in het interlocaal verkeer 
(porto 12 cent) is daarvoor te gering. De postdienst streeft 
ernaar, om practische redenen, het toch al groote aantal 
frankeerzegels niet zonder noodzaak te vermeerderen. Ook een 
zegel van 16 cent (voor expresse-brieven) zal daarom niet 
verschijnen. 

Nieuwe oplaagletter. 
80 cent A. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
80 cent A: 414, tanding 14K:13K-
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
2% cent P : 176, tanding Gl. 
Luchtpost naar Vlaanderen. 
Van 7 Augustus tot en met 4 September zal de avondver

binding van den luchtdienst Amsterdam-Rotterdam-Haam-
stede-Vlissingen-Knocke worden gebezigd voor het vervoer 
van gewone en aangeteekende luchtpostcorrespondentie voor 
de plaatsen in de Belgische provincie West-Vlaanderen (zee
kust, Brugge, enz.). Nadere inlichtingen aan de postkantoren. 

NED.-INDIE. 
A.M.V.J.-weldadigheidszegels, 
Een Aneta-telegram uit Buitenzorg van 17 Juli meldt, dat 

van 1 December 1933 tot 9 Januari 1934 wederom weldadig-
heidszegels zullen worden uitgegeven, in vier soorten, met 
een frankeerwaarde van 2, 5, 12J4 en 15 cent, terwijl de ver-
koopsprijs zal worden gesteld op resp. 3, 1%, 15 en 20 cent. 

De verkoop dezer zegels geschiedt ten bate van het crisis-
werk der A.M.V.J. in Ned.-Indië. 

Naar dr. Borel ons schrijft zijn de ontwerpen voor deze 
zegels nog niet vastgesteld. De Amsterdamsche Maatschappij 
voor Jongemannen doet in Indië veel vood de bestrijding der 
werkloosheid. 

De mogelijkheid schijnt te bestaan, dat deze zegsls bij den 
Topografischen Dienst in Indië zullen worden gedrukt. 

Ook hier een speciaal luchtpostzegel. 
Ook in Indië zal een speciaal zegel verschijnen voor de snelle 

postvlucht van Geysendorffer en Asjes. Het zegel zal dezelfde 
teekening hebben als het Nederlandsche, alleen de landsnaam 
verschilt. Ook het Indische zegel wordt uitgegeven in de 
waarde van 30 cent, het recht voor brieven en briefkaarten. 

Nieuwe oplaag 12J^ cent Willem de Zwijger. 
De aangevraagde nieuwe oplaag van het Zwijgerzegel 

van 12}^ cent is in Indië verschenen. Geheel onverwacht zijn 
aan alle kantoren de nog aanwezige zegels van de eerste op
laag ingetrokken en vervangen door die van de nieuwe zen
ding. Het nieuwe zegel wordt zonder meer verkocht bij vraag 
om zegels van 12K cent; alleen op uitdrukkelijk verzoek 
worden andere zegels van die Vv'aarde verstrekt. Dit was ook 
eerst het geval bij de eerste oplaag van het Zwijgerzegel, 
maar die bepaling werd ingetrokken toen bleek dat de zegels 
onbruikbaar waren. 

Dr. Borel zond ons een exemplaar van de nieuwe druk toe. 
Het zegel onderscheidt zich niet van zijn voorganger; kleur, 
velgrootte, tanding en randbedekking zijn dezelfde gebleven. 
Het eenige verschil is een iets minder glanzen van het papier; 
dit is alleen aan de velranden te zien en heeft dus voor losse-
zegels-verzamelaars geen waarde. Wel is er natuurlijk een 
verschil in eigenschappen: van de nieuwe oplaag is de kleur 
veel vaster. Bij afweeken konden wij geen loslating con-
stateeren. 

Al zijn het dus eigenlijk twee verschillende zegels, toch kan 
men dat in zijn verzameling bezwaarlijk demonstreeren. Een 
gevlekt exemplaar is wel bewijzend voor de eerste oplaag, 
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een ongevlekt echter niet voor de tweede! Het eenige is nog 
een zegel met velrand van beide soorten. 

Bjj de eerste oplaag kwam een plaatfout voor: een witte 
streep op het 6e zegel van de 5e rij, loopende van de 2 van y, 
naar de E van NED. Bij de nieuwe oplaag is die fout bij
gewerkt, maar toch nog goed zichtbaar, op hetzelfde zegel. 

Afwijking luehtpostzegels. 
In het vorige nummer beschreven wij een opdrukzegel van 

30 cent zwart op 40 cent, waarbij de opdruk veel te hoog was 
aangebracht. Wij vermeldden daarbij, dat daarvan hier te 
lande slechts 2 exemplaren bekend zouden zijn. De heer Her
mans te Maastricht toonde ons een enveloppe waarop o.a. 
twee van die bewuste opdrukken, die dezelfde afwijking ver
toonden. Het stuk was, als het vorige, verzonden op ll.XII.30, 
en wel door het hoofdbureau der posterijen te Bandoeng. 

Ingetrokken zegels. 
In verband met de verderop volgende lijst van nog gang

bare Indische zegels hadden wij aan het hoofdbestuur te Ban
doeng ook gevraagd naar de eventueele datum van intrekking 
van zegels en series, waarover wjj in twijfel verkeerden. 
Sommige data zijn vermoedelijk nog nooit te voren gepubli
ceerd en daarom is het wel interessant om er hieronder een 
paar te vermelden. 

Uitgifte 1902 (cijfertype op donkeren achtergrond; buste 
koningin in medaillon) is buiten omloop gesteld met ingang 
van 1 Januari 1926. 

De zegels van deze emissie met opdruk „Java" en „Buiten 
Bezit" werden op 1 Maart 1925 weer geldig verklaard, en 
werden met 1 Januari 1926 weer ongeldig. 

Uitgifte 1913-1930 (cijfertype op witten achtergrond; 
scheepstype). De onder volgende waarden zijn op de daar
achter vermelde data ingetrokken; de niet-genoemde waarden 
en kleuren zijn nog geldig;. Hierbij ook de 4 cent groen, die 
indertijd eens als ingetrokken werd gemeld. 

K cent violet (1.II.26), 2% cent groen (l.V.32), 4 cent 
blauw (l.V.32), 5 cent rood, 5 cent groen, 10 cent rood, 12J4 
cent blauw (alle l.V.32), 11% cent bruin (1.1.26), 20 cent 
groen (l.V.32), 22K cent oranje (1.1.26). 

De Roode Kruis-zegels zijn niet meer geldig sinds l.X.23 
(gouvernementsbesluit nr. 9 van 14.III.23). 

Van de opdrukken van 1917-1918 is de 3̂  op 2 >̂  ongeldig 
sinds 1.1.26, en niet sinds 1.II.30, zooals vroeger eens is ver
meld. 

De overige data van intrekking zijn indertijd alle in het 
Maandblad vermeld. 

SURINAME. 
De Do. X-zegels. 
De secretaris van de Nederlandsche Vereeniging van Post

zegelhandelaren verzoekt ons, het volgende te vermelden: 
„De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 

brengt hiermede ter algemeene kennis, dat de na het ver
schijnen van de z.g. Do. X-zegels van Suriname uitgesproken 
boycot, in verband met de officieele mededeelingen van het 
gouvernement te Suriname, is ingetrokken. 

Afgezien hiervan blijft onze vereeniging het verschijnen 
van dergelijke geheel onnoodige uitgiften betreuren en spreekt 
zij den wensch uit dat dergelijke uitgiften in de toekomst 
achterwege zullen blijven. 

Het bestuur." 
Lijst van voor frankeering geldige Nederlandsche en kolo
niale zegels (vervolg). 
Hieronder het vervolg van de in het vorig nummer begonnen 

lijst, met de in Ned.-Indië en Suriname nog gangbare zegels. 
Uit Curasao werden de gevraagde gegevens nog niet ont
vangen, zoodat deze opgave eerst later zal kunnen geschieden. 
B. — Ned.-Indië. 
1913-1930 (cijfertype op witten grond; scheepstype). 

1 cent olijfgroen. 4 cent bruingeel. 
2 cent bruin. 5 cent blauw. 
2y, cent rood. ly. cent bruin. 
3 cent bruingeel. 10 cent paars. 
3 cent groen. 123^ cent rood. 
4 cent groen. 15 cent blauw. 

20 cent blauw. 
20 cent oranje. 
25 cent paars. 
30 cent grjjs. 
32K cent paars/oranje. 
35 cent bruin. 

50 cent groen (palmt.) 
60 cent blauw. 
80 cent oranje. 
1 gulden bruin. 
1,75 gulden violet. 
2,50 gulden rood. 

1932. Weldadigheidszegels Leger des Heils. 
2, 5, 1234 en 15 cent. Geldig tot l.X.33. 

1930. Opdruk 1234 op 20 cent blauw. 
1933. Nieuwe teekening. 

1234 cent oranje. 
1933. Willem van Oranje-zegel. 

1234 cent oranje. 
Luchtpostzegels. 
1928. (December). 

10 cent paars. 
20 cent bruin. 
40 cent karmijn. 
75 cent groen. 
1,50 gulden oranje. 

1930. Opdruk 30 cent zwart op 40 cent. 
1931. 30 cent lila. 

4,50 gulden blauw. 
7,50 gulden groen. 

1932. Opdruk. 
30 cent zwart op 40 cent. 
50 cent op 1,50 gulden. 

C. — Suriname. 
Het besluit van 28 Augustus 1930 (gouvernementsblad 

nr. 68) omschrijft de verkrijgbare frankeer- en portzegels; 
bij het besluit van 28 Augustus 1930 (gouvernementsblad 
nr. 69) worden alle frankeer-, hulpfrankeer- en portzegels, 
die in typen, kleur, waarden of soort afwijken van de in 
gouvernementsblad nr. 68 genoemde zegels, buiten omloop 
gesteld. Geldig zijn: 
1914-1931. (Cijfertype). 

34 cent lila. 3 cent geelbruin. 
1 cent .olijfgroen. 4 cent lichtblauw. 
\% cent blauw. 5 cent paars. 
2 cent bruin. 6 cent oranje. 
234 cent groen. 734 cent geel. 

1927-1930. (Gewijzigd jubileumtype) 
10 cent rood. 21 cent bruin. 
1234 cent oranje. 25 cent violet. 
15 cent lichtblauw. 30 cent groen. 
20 cent donkerblauw. 35 cent sepia. 

1915-1926. (Palmtype). 
50 cent groen. 
1 gulden bruin. 
1,50 gulden violet. 
2,50 gulden rood. 

1931. Weldadigheidszegels steuncomité. 
Of deze nog voor de frankeering gebruikt kunnen wor
den, was uit de toegezonden gouvernement^bladen niet 
op te maken. 

1933. Herdenkingszegel Willem van Oranje. 
6 cent oranje. 

Luchtpostzegels. 
1930. 10, 15, 20, 40, 60 cent, 1 gulden, 1,50 gulden. 

Lijst van verkrijgbare Nederlandsche en koloniale frankeer-
en portzegels. 
Een Indisch verzamelaar verzocht te worden ingelicht, bij 

wien men hier te lande bestellingen kan doen voor Neder
landsche en Westindische zegels, en welke zegels verkrijg
baar waren. Omdat wij ook van andere zijde een dei'gelijk ver
zoek kregen, laten wij de gevraagde lijst hieronder volgen. 

Aanvragen om zegels kunnen schriftelijk aan den directeur 
van het postkantoor te Amsterdam worden gericht. De be
stellingen moeten tenminste een bedrag van ƒ5,— (totaal) 
uitmaken. Tegelijk met de aanvrage behoort het voor de zegels 
verschuldigde bedrag, vermeerderd met het port én recht voor 
een aangeteekenden brief voor de toezending der postwaarden, 
aan den betiokken directeur te worden gezonden. 
A. — Nederland. 

Frankeerzegels. Uitgifte 1924-1928: 1, VA, 2, 234, 3, 
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4, 5, 6, 1% rood, 10 lila, 12K blauw, 15 geel, 20, 21 (21 op 
2234), 25, 27K, 30, 36, 40, 50, 60, 70, 80 cent, alle metwater 
merk, 1,—, 2,50, 5,— gulden zonder watermerk. 

Uitgifte 1924-1932 in roltanding: 2-zijdig zonder watermerk: 
60 cent; 2-zijdig met watermerk: 30, 40 cent; 4-zijdig met 
watermerk: 1, IK, 3, 5, 1% rood, 10 lila, 12% blauw, 15 geel, 
20, 25, 27M, 30, 40, 50, 60 cent; met versterkte hoeken: 
34, IK, 2, 2k>, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 30, 50 cent. 

Uitgifte 1933, Prins Willem van Oranje-zegels: 1%, 5, 6, 
1234 cent; vredeszegel: 1234 cent; zeemanszegels: l'A + lü, 
5 + 3, 6-1-4, 1234-1-334 cent. 

Luchtpostzegels uitgifte 1928-1929: 40, 75 cent, 1,50, 4,50, 
7,50 gulden. 

Portzegels. 
Uitgifte 1912-1922: 3^, 1, 234, 4, 5, 10, 12K, 15, 20, 50 cent. 
Uitgifte 1924: 5 op 1, 10 op 134, 1234 op 5 cent. 
Uitgifte 1921-1929: 3, 6, 7, 734, 9, 11, 12, 25 cent, 1,— gld. 
Briefkaarten en andere poststukken. 
Locaal verkeer 3 cent, dubbel 6 cent. 
Binnenlandsche van 5 cent; dubbel 10 cent. 
Buitenlandsche van 73^ cent in 32 soorten waarvan 31 soor

ten bedrukt met stadsbeelden van Nederland. Dubbel van 
15 cent. 

Adres wijzigingsformulieren van 134 cent. 
Briefomslagen 7 cent. 
Postbladen 734 cent. 
Crisis-briefkaarten 5 cent (zegelopdruk 3 cent), 8 cent 

(zegelopdruk 5 cent), 11 cent (zegelopdruk 734 cent). 
B. — Curacao. 

Frankeerzegels. 
Uitgifte 1915-1920: 1, IK , 2, 234, 50 cent, 1,50, 2,50 gulden. 
Uitgifte 1926: 5 cent. 
Uitgifte 1928-1931 jubileum-type: 6, 10, 12'A, 15, 20, 21, 

25, 2734, 30 cent. 
Uitgifte 1933 Prins Willem van Oranje-zegel: 6 cent. 
Luchtpostzegels 1931: 20, 35, 40, 45, 60, 70 cent, 1,40, 

2,80 gulden. 
Portzegels. 
Uitgifte 1914-1915: 234, 5, 10, 12)^, 15, 20, 25, 30, 40, 50 c. 
Briefkaarten: 5, 734, 10 cent, dubbel 15, 20 cent. 
Briefomslagen: 634, 13, lö'A cent. 

C. — Suriname. 
Uitgifte 1913-1915: 3^, 1, IK , 2, 234, 50 cent, 1,—, 2,50 gld. 
Uitgifte 1926-1928: 4, 5 cent, 1,50 gulden. 
Uitgifte 1927-1931 jubileum-type: 10, 12K, 15, 20, 21, 25, 

30, 35 cent. 
Uitgifte 1931: 3, 6, 7K cent. 
Prins Willem van Oranje-zegel: 6 cent. 
Luchtpostzegels uitgifte 1930: 10, 15, 20, 40, 60 cent, 1,—, 

1,50 gulden. 
Portzegels. 
Uitgifte 1913-1931: K, 1, 2, 2K, 5, 10, 12, 12K, 15, 20, 25, 

30, 50, 75 cent, 1,— gulden. 
Briefkaarten: 5, 10 cent, dubbel 10, 20 cent. 
Briefomslagen: 7, 11, 16 cent. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Op de briefkaarten van 50 c. bruin op roomkleurig carton 

is de 5e serie afbeeldingen uitgegeven. Het zijn er 14, met de 
volgende benamingen: Antwerpen - Anvers / (De Reede - La 
Rade); Antwerpen - Anvers / (Groote Markt - Grand' Place); 
Blankenberghe / (Pier); Brugge (Het Belfort) / Bruges (Le 
Beffroi); Bruxelles - Exposition Universelle / Wereldtentoon
stelling - Brussel / 1935; Grottes de Han - Grotten van Han; 
Huy (Panorama) / Hoei (Panorama); Mechelen - Malines; 
Nivelles (Les Cloitres) / Nijvel (Kloostergalerij); Ostende-
Dover T.S.S. Prinses Astrid; Ostende-Dover T.S.S. Prince 
Charles; Ostende-Dover T.S.S. Prince Leopold; Grottes de 

Rochefort - Grotten van Rochefort; Verviers / (Hotel de 
Ville - Stadhuis). 

Gelijktijdig verscheen de 2e serie op de briefkaarten van 
1 fr. karmijn op blauwachtig karton. Deze serie omvat 12 num
mers, doch daar 2 kaarten dubbel in de serie voorkomen, zijn 
er maar 10 verschillende. Deze zyn: Antwerpen - Anvers / (De 
Kaaien - Les Quais); Antwerpen - Anvers / (Zicht in de Dok
ken - Vue dans les Bassains); Bruxelles - Exposition Univer
selle / Wereldtentoonstelling - Brussel / 1935; La Poire Inter
nationale d' Avril / Bruxelles - Brussel; De Zoute aan Zee -
Le Zoute sur mer; Dinant; Grottes de Han - Grotten van Han 
(dubbel); Huy (Panorama) / Hoei (Panorama); Ostende-
Dover T.S.S. Princes Astrid (dubbel); Ostende-Dover T.S.S 
Prince Charles. 

De uitvoering van beide series stemt overeen met die der 
vorige uitgiften. 

CANADA. 
De Marks Stamp Company Ltd. gaf een nieuwen privaat

omslag uit van 1 c. groen, met een nieuwen stempel, bevat
tende den kop van koning George naar links in staand ovaal. 
Daarboven in een boog Canada met kronen in de beide bovenste 
hoeken. Beneden in een kleine lijst 1 cent 1, waarboven twee 
ahornbladeren. Aan beide zyden Postes en Postage. 

DUITSCHLAND. 
De buitenlandsche briefkaarten met Hindenburg-medaillon 

van 15 en 15-|-15 pf. hebben haar kleur van karmijn in donker
wij nrood veranderd. Het karton bleef zeemkleurig. Een privaat 
omslag van 15 pf. wijnrood met Hindenburg-medaillon is ver
schenen. 

FRANKRIJK. 
Ook voor dit land is een privaatbriefomslag van 50 c. rood 

te melden met den nieuwen vredesstempel, uitgegeven bij ge
legenheid van de postzegeltentoonstelling te Ry'ssel. Op den 
omslag is nog bovendien Rijssel in vogelvlucht weergegeven. 

OOSTENRIJK. 
De Oostenrijksche postdienst heeft de Wipa benut om drie 

fraaie briefkaarten uit te geven van 12 gr. groenachtig grijs, 
van 24 gr. lila en van 30 gr. rood. Elke kaart draagt boven
dien een luchtpoststempel van 2 s. groen (vliegmachine met 
reiger). Zij zijn bestemd om gebruikt te worden bij een vier-
landenvlucht met postvervoer, welke de van vroegere mel
dingen reeds bekende zeilvlieger Robert Kronfeld van plan is 
te ondernemen. De verschillende kaarten zijn te gebruiken naar 
gelang van den af te leggen afstand. De vlucht bestaat name
lijk uit de volgende etappen: Salzburg-Wien-Budapest-Triest-
Milano-Zürich-Innsbrück. Deze stadsnamen staan op de voor
zijde, in de kleur van den stempel, gedrukt in een breede met 
vogels versierde omranding. Aan de achterzijde bevindt zich 
onder een groot vignet — opgaande zon met opstijgenden ade
laar en Inschrift: Robert Kronfeld / Vierländerflug / Juli 1933 
— een verder de geheele ruimte innemende afbeelding van 
Weenen in vogelvlucht, met daarop voorkomend zweefvlieg
tuig. Het karton van deze kaarten is roomkleurig. 

Op de tentoonstelling zelf werden witte briefomslagen en 
briefkaarten verkrijgbaar gesteld die van sierlijke voorstel
lingen uit de ontwikkelingsgeschiedenis, volgens teekeningen 
van Ludwig Hessheimer voorzien zijn. Naar verkiezing kon 
men die op privaatbestelling (minstens telkens 3 stuks) met 
stempels van de gangbare postzegels bedrukken laten, hetgeen 
tot vele variatiemogelijkheden voerde. Iemand in Weenen heeft 
uitgerekend dat de nominale waarde van alle combinaties on
geveer 35 schilling bedragen zou. 

SIAM. 
Bern zond rond: enveloppen van 10 satangs rood op geel

bruin papier, formaat 149:100, zonder tekst; enveloppen voor 
geld of waardezendingen van 15 s.blauw in het zelfde formaat. 
Op de achterzijde Registration onder den stempel, terwijl de 
voorzijde 3 regels tekst en een blauw kruis bevat. De beide 
korte zijden zijn voor en achter gemerkt door een dikke 
blauwe streep; briefkaarten van 2 s. bruin en 3 s. groen, kar
ton zeemkleuri,'', eveneens 149:100. De tekst eenigszins ge
wijzigd, is nu in de kleur van den stempel gedrukt, welke 
laatste overigens met die der vorige uitgiften overeenkomt; 
een postblad van 10 s. rood, papier wit, zelfde formaat, tekst 
ook rood. 
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Op al deze poststukker» is de posthoorn onder het wapen, dat 
gelijk gebleven is, omgedraaid ,zoodat het mondstuk zich nu 
rechts, vi'oeger links, bevindt. 

ZWITSERLAND. 
De prentbriefkaartenserie 1933 van 10 r. groen is in dezelfde 

uitvoering als voorheen verschenen. Zij' omvat de volgende af
beeldingen: Aechi ob Spiez; Arosa; Baden  Thermalkurort; 
Basel  Zoologischer Garten; Bern; Biel  Bienne; Blonay 
Chateau; Braunwald; Castagnola; La Chaux de Fonds; Davos 
Parsennbahn; Les Diablerets; Fleurier, a vol d' oiseau; Heer
brugg (Rheintal); Hófnerlandcnen a. Etzel; Kandersteg  Das 
Gasterntal; Kiental  Blümlialp; Kreuzungen a, Bodensee; 
Lavey  Les Bains; Meggen  Neuhabsburg; Montana  Ver
mala; Montreux; Murten  Morat; Neuchatel  Chateau; Rhein
fall  Neuhausen; Niesen  Bahn; Le Noirmont  Tranches 
Montagnes; Romainmotier  Eglise, Musée; Romanshorn a. 
Bodensee; Rorschach  Hafen; Unterägeri a. Aegerisee; Zwei
simmen. 

De bondskaartenserie, eveneens van 10 r. groen, in dezelfde 
uitvoering als voorheen, vertoont evenals tot dusver kleine af
beeldingen, ditmaal 16, aan de voorzijde, terwijl de achterzijde 
ingenomen is door óf een afbeelding van Raphy Dalleves — 
boerin met alpenlandschap op den achtergrond — óf een tee
kening van Paul Kanmüller — steenbok die naar een brandend 
hoogtevuur kijkt. Elke dezer twee atbeeldingen zijn gecom
bineerd met de 16 afbeeldingen van de voorzijde, zoodat er 
dus totaal 32 verschillende kaarter te melden zijn. De op
brengst komt de Natuur en Heemschut ten goede. De afbeel
dingen op de voorzijde dragen de volgende onderschriften: 
Auerhahn (Nationalpark); Freuler  Palast Näfels; Appen
zeller Bürgerhäuser in Rehetobel; Aletschwald; Ferme juras
sienne ä La Chaux d' Abel; Reh  Chevreuil; Val Cluosa (Na
tionalpark); Hirsch (Nationalpark); Murmeltier (National
park); Gandria (Ticino); Käs  Teilet im Justistal; Karpf 
(Glarus) Aeltester Jagdbannbezirk; Schloss und Kirche Spiez 
(1000)jährig  Adrian v. Bubenberg; Splügen (Hinterrhein); 
Vignoble vaudois ä St. Saphorin; Edelweiss. 

NEDERLAND. 

Ter aansporing de vacantie in eigen land door te brengen 
stempelen Rotterdam sedert 28.VII en Amsterdam CS. en 
'sGravenhage sedert 29.VII met links staanden tekst zij Ne
derland Uw Vacantieland, tusschen strand, bosch en heide
attributen (strand met kinderschop en emmer), eekhoorntje 
met sparrengroen, wandelstok met stijgende leeuwerik en 
kilometerpaal). 

* Amsterdam. In Lilliputstad, van 8 t.m. 23 Juli op het 
terrein van het voormalig Paleis voor Volksvlijt, was het 
postkantoortje weer in werking. De dubbelringdwarsbalk
stempel had nu tot Inschrift: AMSTERDAM. „LILLIPUT" 
SCHAEPFER'S SPROOKJESSTAD. 29 Juli waren de dwer
gen in * Enschedé, waar een, op den plaatsnaam na, geljjk 
stempel in gebruik was. 

* Arnhem. Op de tentoonstelling OudArnhem, gehouden 
van 15 t.m. 30 Juli, werd de correspondentie vernietigd met 

een dubbelringdwarsbalkstempel ARNHEM ' 700 JAREN 
STAD ^ OUD / ARNHEM. 

Apeldoorn. Gedurende den landdag van de Ned. Christ. 
Radio Vereeniging was op 27 Juli 1933 een tijdelijk post
kantoor geopend, waar de geposte correspondentie voorzien 
werd van een specialen stempel m violetten inkt, dubbelring
dwarsbalktype: APELDOORN ' BERG EN BOSCH / 
N. C. R. V. / RADIO LANDDDAG. 

Wij danken den heer C. Nieuwland vriendelijk voor de toe
zending! 

' Ommen. In het „STERKAMP BIJ OMMEN" waren ge
durende het congres, dat 25.VII geopend werd, de uit vorige 
jaren bekende typenraderstempels 1 en 2 wederom in gebruik 
tot 15 Augustus. 

■" 'sGravenhage. Wij ontvingen een dubbelringstempel met 
Inschrift « 'sGRAVENHAGE " I. O. G. T. 49e INTERNA
TIONALE ZITTING, in het midden da datum 31 JUL. 1933, 
inkt violet, gebezigd op het van 29 Juli t.m. 4 Augustus in de 
Ridderzaal gehouden Congres van de Internationale Orde van 
Goede Tempelieren; het postkantoor was m de Rolzaal. 

Breda. Een persbericht van den persdienst van het staats
bedrijf der P.T.T. luidt: 

Tijdens den 24en Nederlandschen Philatelistendag te Breda 
op 26 en 27 Augustus a.s. zal aldaar een tijdelijk bjjpost
kantoor gevestigd worden. De op dit bijkantoor ter post be
zoigde correspondentie zal van een afdruk van een bijzonderen 
stempel worden voorzien. 

Het motorschip „Colombia" van de Kon. Ned. Stoomboot 
Maatschappij, dat 26 Juli j . l . een vacantiereis naar de Noor
sche fjorden aanving, heeft, evenals verleden jaar, een spe
cialen stempel, type dubbelringdwarsbalk, omschrift * VA
CANTIEREIS * M.S. COLOMBIA \ in het bovenste seg
ment op ZEE, in den dwarsbalk K. N. S. M. en in het onderste 
segment Juli / Aug. / 1933. Met dezen stempel mag deze 
reis echter niet over de postzegels gestempeld worden; deze 
waren dan ook door het postkantoor IJmuiden met den ge
wonen typenraderstempel nr. 5 vernietigd op een ons door 
één der opvarenden toegezonden kaart. 

NED.INDIE. 

/ 

Naar de heer N. Hoekstra ons per luchtpost mededeelde, 
zijn gedurende de maand Juli j.l. op de postkantoren Ban
doeng, BataviaCentrum, Semarang en Soerabaja machine
stempels in gebruik met 5regeligen rechtsstaanden tekst: 
TUBERCULOSEBESTRIJDING / Emmabloem / Collecte / 
op 1 en 2 / Augustus tusschen de gekruiste Emmabloempjes, 
zooals in April j.l. ook in de stempels van Amsterdam, 'sGra
venhage en Rotterdam gebezigd. Vriendelijk dank! 

PostzegelTentoonstelling te Breda 
op 26 en 27 Angnstns 1933. 
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NEDERLAND. 
Dienstorders. 

Dienstorder H 433 van 12 Juli bevat: 
1. Het is gebleken, dat door meerdere kantoren verzuimd 

wordt waardeafdrukken op door middel van een frankeer
machine gefrankeerde stukken, die aan den gebruiker der 
betrokken machine zyn geadresseerd, van een afdruk van den 
dagteekeningstempel te voorzien. 

2. Hierdoor kan geldelijk nadeel voor het staatsbedrijf der 
P.T.T. ontstaan. 

3. In verband hiermede wordt het bepaalde in art. 76 van 
den P.T.T.-gids, afdeeling postdienst, met nadruk in herinne
ring gebracht. 

Francotyp. 
Machine 106 IVb. 
Nadat machine 193, type XVII, gedurende één week door de 

Stoomvaart Maatschappij „Nederland" gebruikt was, is ma
chine 306 weer vrijwel ongewijzigd in gebruik gesteld. Alleen 
de waardecijfers ziJn blijkbaar vernieuwd, althans waren deze 
plm. 6 mm. hoog, thans ongeveer 5'A mm. Ook het cijfer 'A 
had reeds in de maand Juni een iets anderen vorm gekregen 
dan voorheen, hetgeen echter van zéér geringe beteekenis is. 

Machine 110 II. 
Begin Juni kregen de afdrukken van deze machine, in ge

bruik bij de Bataafsche Import-Maatschappij te 's-Graven-
hage, het nieuwe AA-model, het afdruknummer verviel en 
tusschen de stempels komt nu als eenig afzenderscliché het 
bekende handelsmerk, een schelp, voor, waaronder: SHELL. 

Machine 160 VII. 
Geheel als type VI werd uitsluitend het firma-cliché in deze 

machine vervangen door een ander m.et witte letters in plaats 
van gekleurde RHV (monogram). Wellicht hetzelfde cliché 
als in de vroegere machine 181 gebruikt werd. 

Machine 193 XVII. 
De Stoomvaartmaatschappij „Nederland" gebruikte van 

10-17 Juli j.1. tijdelijk in plaats van hare machine nr. 106 een 
C4-machine met het nummer 193 zonder eenig afzenders
cliché. Dit is dus niet de anders voor dergelijke gevallen ge
bruikte eigen C3-machine van Ruys' H.V. te Amsterdam. 

Machine 199 IV-V. 
De N.V. Hollandsche Klee f machinefabriek te Rotterdam ge

bruikt thans behalve het in het vorig nummer vermelde cliché 
nog twee andere reclame-cliché's links van den datumstempel: 
IV vermeldt in rechthoek: HOLL-KLEE / PLAKBAND / 
HOUDT DE / OVERHAND; V: HOLL-KLEE / (afb. dicht
geplakt pakje) / PLAK-VLUG. 

Machine 355. 
Naar gebleken is, wordt deze machine feitelijk gebruikt 

door het Bureau tot Bevordering van het Kininegebruik te 
Amsterdam, W., en niet door de N.V. Bandoengsche Kinine-
fabriek, welke, tezamen met de Amsterdamsche Kininefabriek, 
machine 368 in eigen gebruik heeft. 

Machine 369 VI-VII. 
Nog steeds heeft de firma Van Gimborn de machine met 

kleine waardecijfers in gebruik en als verdere typen zijn te 
vermelden: VI: links van den datumstempel: Titanol, dezelfde 
reclame als in type III; VII: links van den datumstempel: 
Drukwerk / maar de moeite / waard! 

Machine 391 VIII-X. 
Voor poststukken van kleinere afmetingen liet de firma 

B. Henr. Lampe te Sneek een nieuw cliché vervaardigen, het
geen afgedrukt wordt tusschen datum- en waardestempel: 
FA. B. HENR. LAMPE / SNEEK / VILT / RINGEN / 

PLATEN / STROOKEN / SCHIJVEN / ALLE SOORTEN! 
Wordt gebruikt sedert 26 Juli. Voorts wordt sinds 9 Augustus 
tijdelijk links van den datumstempel een cliché afgedrukt met: 
In September / op de / Jaarbeurs / Stand 46 (in vierkant), 
en wel in combinatie met het cliché van type I (d.i. mono
gram + firmanaam) als type IX, benevens tezamen met het 
hier beschreven type VIII, hetgeen dus type X is. 

Machine 392 IL 
De firma M. J. Lewenstein te Amsterdam verving het af

zenderscliché in ovaal door een dergelijk zonder ovale om
lijsting, waarin echter tevens de letters van den naam iets 
dichter bij elkaar staan. Ook het machinenummer kreeg een 
iets anderen vorm. Een en ander in de eerste helft van Juli. 

Machine 408. 
Model C3B, sedert 6 Juni in gebruik bij de Hollandsche 

Fondsen-Bank te Amsterdam-C. Tusschen de stempels in een 
soort Gothische lettervorm: NEDPOND. 

Machine 411 II. 
Deze machine, in gebruik sedert einde Mei, blijkt tevens de 

poststukken der N.V. Artsilk te Breda te frankeeren en wel 
met afzenderscliché N.V. / ARTSILK / BREDA in rechthoek. 

Machine 418. 
Model C3B (zonder ster) sedert 12 Juni in gebruik bij de 

Middenstands-Bedrijfsvereeniging te Utrecht. Tusschen de 
stempels een gedeeltelijk gearceerde rechthoek, waarin traps
gewijs van links boven naar rechts onder de letters M. B. V. 

Machine 422. 
Model C3B, sedert 11 Juli in gebruik bij de Stichting „Hoen-

derloo" te Hoenderloo. Tusschen de stempels: STICHTING / 
HOENDERLOO. 

Hasler. 
Machine H. 521 II. 
De N.V. Vernis- en Verfwarenfabriek v.h. J. Wagemakers 

te Breda liet nieuwe cliché's in haar machine aanbrengen; 
tusschen de stempels in dubbelen cirkel: TEOLUX / W, links 
van den datumstempel: TEOLUX / DE NIEUWE VERF / 
na 1 uur de 2e. laag / Na 3 uur droog / Voor kwast en spuit / 
Laat Uw Auto Teoluxen. 

Machine H. 589 I-II. 
Sedert 6 Juli in gebruik bij het Gemeente Gasbedrijf te 

Tilburg. Tusschen de stempels in rechthoek: G. G. B. 
Ook de correspondentie van het Gem. Electriciteits Bedrijf 

wordt met deze machine gefrankeerd; als afzenderscliché dient 
dan een driehoek, waarin de letters G / E T B. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 29 IX-X. 
Wederom een machine waarin de Prancotyp-datum- en tel-

cijfers door die in het Indisch model vervangen zijn; van de 
zes verschillende reclame-cliché's zag ik er tot dusver twee 
met deze nieuwe cijfers: IX: Verzekering is / Gezinsbescher
ming, en X: Dubbele Voorzorg / Door / Tarief K. 

Machine 45 X. 
Als 10e type van deze machine staat tusschen datum- en 

waardestempel een radiotoestel met erboven: ERRES, rechts 
ernaast: RADIO, en eronder: Erris maar één / Erres! 

Machine 48. 
Sedert begin April in gebruik bij de stadsgemeente Batavia, 

waar men blijkbaar ook behoefte had aan een frankeermachine 
hoewel voor gewone brieven portvrijdom bestaat! Alleen op 
aangeteekende stukken en dergelijke wordt dus het aan-
teekenrecht met behulp van de machine verantwoord. Onder 
den waardestempel: Stadsgemeente / BATAVIA. 

Mededeeling. 
De heer dr. A. M. Benders verzocht mij, te dezer plaatse 

te willen vermelden, dat de verschijning van zijn frankeer
machine-lijst door omstandigheden eenige vertraging onder
vindt en pas in den loop van deze maand het licht zal zien. 
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SIMON BOLIVAR 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 
Zoolang Amerika bestaat, zal zijn naam van 

vader op zoon weerklank vinden in de krach
tigste en edelste gevoelens van ons hart. 

José Marti. 
Veldheer van bijzondere kwaliteit, staatsman van den eer

sten rang, redenaar met groote welsprekendheid, mensch 
met een karakter vol grootheid en kracht, profeet eener betere 
samenleving met deze epitheta ornantia kan men den be
vrijder van Latynsch Amerika, Simon Bolivar, kwalificeeren. 

Veel is er over Bolivar geschreven; helaas was het werk, 
dat schrijver dezer regelen onlangs publiceerde, het eerste 
geschrift in de Nederlandsche taal, doch wanneer men de 
Spaansche literatuur naslaat, duizelt men wegens het groote 
aantal werken en staat men verbaasd over de uitnemende 
geschiedschrijving, waarvan Bolivai de hoofdpersoon uit
maakt. 

In een kort tijdschriftartikel is het onmogelijk, zelfs maar 
een indruk van den Bevrijder te geven; ons oorspronkelijke 
plan — een levensbeschrijving in dit blad te publiceeren — 
moesten wij laten varen: het zou te veel ruimte gevergd 
hebben. Daarom willen wij hier volstaan met een overzicht 
van de postzegels, welke op Bolivar betrekking hebben. Men 
zal moeten constateeren, dai geen andere persoonlijkheid, 
Columbus uitgezonderd, zoo veelvuldig op de postzegels is 
vereeuwigd. Een „monument" dat zijn roem verkondigt, is 
zoodoende iedere postzegelverzameling. Een „monumentum 
aere perennius", om het dichterwoord te gebruiken, is de 
plaats, dien Bolivar inneemt in het hart van vele menschen, 
vooral in Latijnsch Amerika, maar toch ook ver daarbuiten. 

Op de 1 peso van Colombia van 1910 ziet men Bolivar de 
brieven van bevrijding overhandigen aan een slavenfamilie, 
met daaronder de woorden: „imploro la confirmación de la 
libertad absoluta de los esclavos": ik verlang de bevestiging 
van de volledige vrijheid der slaven", welke woorden door 
hem werden gesproken op het congres van Angostura (thans 
Ciudad Bolivar) op 15 Februari 1819. 

Op de 5 pesos van Boyacé, 1903, de 20 ets. van Colombia, 
1917, en de 6 ets. van Santander, 1929, ziet men het groote 
gedenkteeken, dat is opgericht ter herinnering aan den slag 
bij Boyaca, van 7 Augustus 1819; de Spanjaarden werden 
toen verpletterend verslagen. Ook in het naburige Tunja 
werd een gedenkteeken opgericht; men vindt dit op de 10 ets. 
van Bolivia van 1904; het ontwerp is van Alberto Urdaneta. 

De 25 ets. van Venezuela, 1911, heeft de beroemde woorden 
van Bolivar: „Union, union ó la anarquia os devorara" tot 
Inschrift (eendracht, eendracht of de anarchie zal u ver
nietigen). Deze woorden zijn te beschouwen als de kernspreuk 
van den Bevrijder en werden voor de eerste maal uitgesproken 
op 17 December 1819, op het tweede congres van Angostura, 
voor het laatst eenige uren voor zijn dood, in 1830. 

Op het congres van Cücuta verzocht Bolivar op 7 Sep
tember 1821 van zijn functies ontheven te worden: slechts 
burger wilde hij blijven. „Cambiadme, seiïor, todos mis titu-
los (wellicht zeide hij: dictados) por el buen ciudadano", zoo-
als ons de 10 pesos van Colombia, 1910, doet zien. 

De bevrijding van Panama in 1821 beschouwde Bolivar 
als een geweldig succes, want Panama had hij reeds in zijn 
jeugd het centrum der wereld, het Geneve zijner dagen, ge
noemd. Toen hij bericht van de bevrijding kreeg, schreef hij 
vanuit zijn hoofdkwartier in Popaydn op 1 Februari 1822 
aan José de Fäbrega: el acta de independencia de Panama 

es el monumento mas glorioso, que puede ofrecer a la historia 
ninguna provincia americana; todo esté alli consultado: jus-
ticia, generosidad, politica é interés nacional (de onafhanke
lijkheidsverklaring van Panama is het schitterendste gedenk
teeken, dat eenige Amerikaansche provincie kon bieden 
aan de geschiedenis. Alles is daarbij in acht genomen, gerech
tigheid, edelmoedigheid, politiek inzicht en nationaal belang). 
Men vindt deze woorden op de 5 ets. van Panama van 1921. 

Op de 1 sucre van Ecuador van 1908 vindt men den berg 
Chimborazo, welke door Bolivar in zijn „Delirio sobre Chim-
borazo" op 5 Juli 1822 is bezongen. 

Op de 1 boliviano van Bolivia van 1909 ziet men onder het 
portret van Bolivar door Carmelo Fernandez den datum „6 de 
Agosto de 1824": op dien dag heeft Bolivar de Spaansche 
troepen bij Junin verpletterend verslagen. Deze slag is be
zongen door den Ecuatoriaanschen dichter-staatsman José 
Joaquin de Olmedo, dien wij van meerdere zegels van zijn 
land kennen. 

Weinige maanden later versloeg Bolivar's vriend, José An
tonio de Sucre, de Spanjaarden bij Ayacucho, geheel volgens 
de instructies van Bolivar. Deze slag is herdacht door de 
postzegels van Peru (1921, 5 cts., serie 1924) en Venezuela, 
1924, 25 ets. Men vindt op deze zegels portretten, ontworpen 
door den schilder Gil. Den datum van den slag bij Ayacucho, 
9 December 1824, ziet men op de 50 ets. van Bolivia, 1909. 

Het congres van Panama, door het initiatief waartoe Bo
livar te beschouwen is als een van de belangrijkste voor-
loopers van den Volkenbond, is vereeuwigd door meerdere 
postzegels: behalve het portret van Bolivar ziet men de Sala 
Capitular van het klooster van San Francisco, waar het con
gres op 22 Juni 1826 werd geopend; op eenige waarden is 
het gedenkteeken te vinden, naar ontwerp van Benlliure, dat 
op 22 Juni 1926 werd onthuld door den president van Panama. 
De woorden, daarop aangebracht, spreken voor zichzelf: Las 
naciones de America al Libertador Simon Bolivar. 

Op 10 December 1830 werd Bolivar voorzien van de H. Sa
cramenten der Stervenden, waarna hij zijn testament die-
teerde; de oproep aan zijn volk was een laatste kreet om een
heid; zeven dagen duurde de doodsstrijd; eindelijk werd het 
17 December, tegen 1 uur in den middag. De Fransche arts 
Alexandre Prosper Reverend riep de vrienden van Bolivar 
rond Bolivar's bed; wij zien er den bisschop van Santa Marta, 
mgr. Estévez, generaal José M. Molina, de beide adjudanten 
van Bolivar, Mariano Montilla, dr. Silva, Wilson, José Maria 
Carrefio en dr. Reverend zelf. De arts beluistert den polsslag; 
het loopt af; plotseling heft Bolivar zich nog eenmaal op; 
het lijden is volbracht. De Bevrijder is niet meer! De Bogo-
taansche schilder Pedro A. Quijano heeft in 1912 het stervens
uur in beeld gebracht; het doek bevindt zich thans in het 
Bolivar-huis te Caracas. 

In mijn geschrift over Bolivar heb ik tot op zekere hoogte 
een parallel getrokken tusschen Bolivar en Washington, welke 
niet consequent is door te voeren; daarvoor is Bolivar te veel 
de meerdere; men kan Bolivar vergelijken met Napoleon, 
voor wien hij als veldheer moet wijken, doch dien hij als 
mensch overtreft; tenslotte met den grondlegger onzer natio
nale onafhankelijkheid, Willem van Oranje, met wien hij zeer 
veel gemeen heeft. Beiden waren zij als staatsman hun tijd 
zeer ver vooruit; beiden stonden zij als mensch verheven 
boven hun omgeving. Beiden hebben alles op het spel gezet 
voor de vrijheid van hun land, zoodat de woorden, die men 
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VOORLOOPIGE AANKONDIGING. 
Vergadering van den Raad van Beheer van het Nederlandsch 

Maandblad voor Philatelie op Zondag 24 September 1933, te 
's-Gravenhage. 

DE FEESTEN TE BREDA. 
De secretaris van het Uitvoerend Comité voor de feeste

lijkheden op 2,}, 26 en 27 Augustus a.s., ter gelegenheid van 
het 40-jarig bestaan der Postzegelvereeniging „Breda" en den 
24en Nederlandschen Philatelistendag, brengt nogmaals in 
herinnering, dat de aanmeldingsformulieren UITERLIJK OP 
21 AUGUSTUS A.S. in zijn bezit dienen te zijn. Na dien 
datum kan er niet meer voor worden ingestaan, dat een plaats 
aan tafel beschikbaar zal zijn. 

Stelt dus niet tot den laatsten dag uit! 
U stelt een goede regeling toch ook op prijs! 

AAN VELEN. " ^ 
De aandacht wordt erop gevestigd, dat de N.V. Drukkerij 

Borghouts, te Rotterdam, geen gevolg kan geven aan recht
streeks tot haar gerichte verzoeken tot opname van wijzi
gingen in de ledenlijsten der Vereenigingen, toezending van 
eenig nummer aan bepaalde adressen, en dergelijke. 

Alle desbetreffende opgaven en verzoeken behooren uit
sluitend te worden gericht tot den administrateur L. C. A. 
Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. 

Van adresveranderingen en dergelijke, welke de admini
stratie nä den negenden bereiken, kan voor het in die maand 
te verschijnen nummer géén nota meer worden genomen. 

NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 
Gevestigd in het gebouv r̂ 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 eersten Zaterdag der maand 
van 2—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 

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

Tentoongesteld zijn thans verschillende voorwerpen, oude 
boeken, oude resolution, e. d., ook op den buitenlandschen 
postdienst betrekking hebbende. 

Voorts: 
a. een gedeelte uit de voortgezette verzameling-Waller van 

1924 af; 
b. voorstelling van de totstandkoming van een drukplaat 

voor een der soorten jubileumzegels 1913. 

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 214—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2]/,—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 214—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
{ïoorn: g§n 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 2}4—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Roosendaal: 3en Zaterdag der maand 2—3J4 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 214—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

PROGRAMMA 
VAN DE FEESTELIJKHEDEN TER GELEGENHEID DER 

VIERING VAN HET VEERTIG-JARIG BESTAAN DER 
POSTZEGELVEREENIGING „BREDA" 

EN VAN DEN 
VIER EN TWINTIGSTEN 

NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG, 
TE HOUDEN TE BREDA OP VRIJDAG 25, 

ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 AUGUSTUS 1933. 

V r i j d a g 25 A u g u s t u s 1933. 
4 uur. Bestuursvergadering van den Bond in de tearoom 

van café-restaurant „Moderne", Veemarktstraat. 
Tj4 uur. Reunie en begroeting der deelnemers aan den Phi

latelistendag in het ,,Zuid-Hollandsch Koffiehuis", 
Groote Markt. 

8 uur. Ontvangst der Philatelisten door het Dagelij ksch 
Bestuur der gemeente Breda ten stadhuize. 

9 uur. Feestvergadering, aangeboden aan de besturen en 
afgevaardigden van alle Philatelistenvereenigingen, 
verdere genoodigden en de leden der Postzegelver
eeniging „Breda", ter gelegenheid der herdenking 
van haar 40-jarig bestaan, in de versierde boven
zaal van het „Zuid-HoUandsch Koffiehuis", Groote 
Markt. 
Gedurende deze Feestvergadering bestaat gelegen
heid de jubileerende Vereeniging te complimen
teeren. 
Causerie door den heer J. D. van Brink, te Maas
tricht, over: „Het ontstaan der postzegels en wat 
enkele exemplaren ons te zeggen hebben" (met 
lichtbeelden). 
Groote gratis-verloting. 

Z a t e r d a g 26 A u g u s t u s 1933. 
9}4 uur. Officieele opening van den Vier en twintigsten Ne

derlandschen Philatelistendag door den voorzitter 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars, in een der zalen van de 
Sociëteit „Concordia", Van Coothplein. 
Onmiddellijk daarna opening der Postzegeltentoon
stelling in de groote koffiekamer van „Concordia" 
door den voorzitter van het Tentoonstellingscomité. 

10 uur. Kapittelvergadering in de tearoom van „Moderne", 
Veemarktstraat. 

10y, uur. Bondsvergadering in de bovenzaal (gelegen aan de 
Groote Markt) van de „Beurs van Breda" (ingang 
St. Janstraat) . 

1!4 uur. Gemeenschappelijke lunch in de bovenzaal (gelegen 
in de St. Janstraat) van de „Beurs van Breda". 

2'/j uur. Reunie in „Moderne" en vertrek met autobussen 
naar het buitengoed „De Hondsdonck" te Ulven-
hout (Ginneken), welwillend ter bezichtiging ge
steld door den heer mr. W. L. F. baron Prisse, lid 
der Vereeniging. 
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NAMEN DER LEDEN. 

1. Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, 
te Amsterdam. 

2. Postzegelvereeniging 
„Breda", te Breda. 

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

4. Utrechtsche Philatelisten-
Vereeniging, te Utrecht. 

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

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

7. Philatelistenclub „Rotter
dam", te Rotterdam. 

8. Nederlandsche Philatelisti
sche Vereeniging „Op Hoop 
van Zegels", te Haarlem. 

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

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

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

Aantal leden 
op 1 Juli 

1933. 

749 

434 

251 

181 

96 

75 

77 

183 

21 

101 

57 

Getal vertegen
woordigers, waarop 
elke Vereeniging 

recht heefc 

6 

.6 

4 

3 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

1 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het 
jaar 1 Aug. 1933-31 Juli 1934. 

1. J. H. Albrecht. 
2. H. J. Boeken. 
3. H. Cloeck. 
4. A. S. Doorman. 
5. W. Joha. 
6. P. H. van de Weg. 

1. J. C. G. van den Berg. 
2. J. Broeders. 
3. A, J. Jacobs. 
4. ds. F. J. J. Loeff. 
5. F. J. L. H. t ' Sas. 
6. L. C. A. Smeulders. 

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

1. dr. P. H. van Gittert. 
2. C. Deenik. 
3. mr. J. H. Vuijstingh. 

1. G. J. van de Sandt. 
2. A. te Winkel. 

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

1. G. N. Bakker. 
2. P. J. van Harderwijk. 

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

1. C. J. L. Sitsen. 

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

1. M. Quant. 

ADRESSEN 
der vertegenwoordigers. 

Nijmegen, Hatertscheweg 19. 
Apeldoorn, Bas Backerlaan 11. 
Hilversum, Oranjelaan 6. 
Voorburg, Laan v. Swaensteün 11. 
Dordrecht, Emmastraat 31. 
Dordrecht, Hallincqlaan 34. 

Breda, Hortensiastraat 25. 
Breda, Teteringschedijk 61. 
Breda, Romboutsstraat 12. 
Den Haag, Nassau Odijckstraat 26. 
Breda, Lange Brugstraat 10. 
Breda, Wilhelminapark 128. 

Amsterdam, Ie C. Huijgensstr. 76. 
Amsterdam, Sarphatistraat 89. 
Amsterdam, Van Eeghenstraat 39a. 
Amsterdam, Roelof Hartstraat 25. 

Utrecht, Wilhelminapark 22. 
Utrecht, Willem Barentszstraat 50 
Utrecht, Plompetorengracht 24. 

Arnhem, Singelstraat 2. 
Arnhem, Dalweg 17. 

Groningen, W. v. Doeverenplein 3a. 
Groningen, Schuitendiep 15. 

Rotterdam,' Diergaardelaan 45a. 
Schiedam, Dam 30. 

Haarlem, Welgelegenstraat 15. 
Haarlem, Ged. Schalkburgergr. 83 
Overveen, Oranje-Nassaulaan 26. 

Vlissingen, Coosje Buskenstraat 54. 

Maastricht, Wilhelminasingel 64. 
Maastricht, Breedestraat 1. 

Den Helder, Ruigweg 6. 

H e t B o n d s b e s t u u r : 
W. P. COSTERUS, v o o r z i t t e r , Voorhaven, Edam. 
J. C. CRAMERUS, o n d e r - v o o r z i t t e r . 

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

Noorder Amstellaan 209 III, Amsterdam, Z. 
W. G. DE BAS, t w e e d e s e c r e t a r i s . 

Lange Jufferstraat 56bis, Utrecht 
L. VAN ESSEN, p e n n i n g m e e s t e r , 

Melkpad 37, Hilversum. 

mr. W. S. W. DE BEER, c o m m i s s a r i s , 
Schubertstraat 88-III, Amsterdam, Z. 

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

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

J. G. J. POLLING, c o m m i s s a r i s . 
De la Reijstraat 4, Den Helder. 

TE KOOP 
een boekje, bevattende een uitgezochte verzameling der BerslE uitgiften van 
Britsche Koloniale zegels. Prijs f 135,—. Alle zegels zijn in uitmuntende conditie. 
Het album kan tegen bevredigende referentiên op zicht gezonden worden. 

J. B I R D 
6 West HUI R o a d , 
L o n d o n . S. W. 18. 

(z6i) 
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4,'/' uur. Terugtocht naar Breda met autobussen Desver-
kiezende kan ook reeds afgestapt worden in het 
„Mastbosch-Hotel" te Ginneken. 

6 uur. Reunie in het „Mastbosch-Hotel". Er bestaat elke 
10 minuten gelegenheid, zich per bus van het sta
tion Breda, via Groote Markt, naar het „Mastbosch-
Hotel" te begeven. Duur van den rit ongeveer een 
kwartier. 

6'A uur. Feestmaaltyd in het „Mastbosch-Hotel". 
9'A uur. Bekendmaking der bekroningen. 

Gezellig samenzijn in het „Mastbosch-Hotel", ook 
voor hen, die niet aan den feestmaaltijd hebben 
deelgenomen. 
Groote gratis-verlotiiig. 
Dancing. 

Z o n d a g 27 A u g u s t u s 1933. 
10 uur. Congres in een der zalen van het hotel „Dennen-

oord", tegenover het Mastbosch, te Ginneken. 
1'A uur. Gemeenschappelijke lunch in het Hotel „Dennen

oord". 
i'A uur. Sluiting der Tentoonstelling. 

VIER EN TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING 
van den Nederland.schen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars op Zaterdag 26 Augustus 1933, 
des voormiddags te 10 A uur, in de „Beurs van Breda", te 
Breda. 
(Deze vergadering is alleen toegankelijk voor de leden 
der aangesloten Vereenigingen). 

A g e n d a . 
1. Opening. 
2. Notulen der vorige vergadering. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Eventueele uitreiking der Bondsmedaille. 
5. Verslag van den secretaris. 
6. Verslag van den penningmeester. 
7. Begrooting 1933-1934. 
8. Verslag van het hoofd van het informatiebureau. 
9. Verslag van het hoofd van den keuringsdienst. 

10. Aanwijzing der financieele commissie. 
11. Voorstel van de Postzegelvereeniging „Helder", om art. 8 

laatste zin te lezen als volgt: „Om de twee jaar treden 
drie leden volgens rooster af. Zij zijn terstond het'kies-
baar". 

12. Voorstel van „HoUandia", om het aantal Bondsbestuurs
leden, hetgeen nu 9 bedraagt, terug te brengen tot 7; ver
der om jaarlijks volgens rooster te doen aftreden 2, 2 en 
3 leden, welke terstond herkiesbaar zijn. 
Deze voorstellen worden gedaan, om de kosten der be
stuursvergaderingen te verlagen en om de aids vrij
komende gelden te gebruiken om zoo mogelijk nog meer 
naar buiten op te treden. „Helder" meent, dat het niet 
terstond herkiesbaar zijn in de praktijk niet te handhaven 
is, terwijl „HoUandia" het wenschelijk vindt in het bestuur 
meer continuïteit te hebben, wanneer een geschikte func
tionaris voor een bepaalde functie is verkregen. 

13. Verkiezing bestuursleden. Volgens rooster treden af d<j 
beeren J. C. Cramerus, L. van Essen en mr. W. S. W. 
do Beer. 
In verband met de punten 11 en 12 hebben de beide laatste 
beeren reeds nu medegedeeld zich niet herkiesbaar te 
stellen. 
De Vereenigingen worden hierbij verzocht aan den len se
cretaris op te willen geven de namen van eventueele 
candidaten. 

14. Aanwijzing van de plaats, waar de volgende vergadering 
zal worden gehouden. 

15. Rondvraag. 
16. Sluiting. 

N.B. De vertegenwoordigers worden herinnerd aan art. 29 
van het huishoudelijk reglement, luidende: Wanneer een ver
tegenwoordiger verhinderd is een algemeene vergadering bij 
te wonen, kan hij zijn stem aan een mede-vertegenwoordiger 
van zijn Vereeniging overdragen en moet hiervan vóór de ver
gadering aan den 2en secretaris schriftelijk kennis geven. 

VOORDRACHTEN, te houden op het Congres op Zondag 27 
Augustus 1933, des voormiddags te 10 uur, in Hotel „Den
nenoord", te Ginneken. 
(Het Congres is toegankelijk voor a l l e Philatelisten). 

Sprekers de beeren: 
1. J. D. van Brink, te Maastricht, over: „Humor en satire 

in de philatelie" (met lichtbeelden). 
2. P. J. Maingay, te Brussel, over een nog nader op te geven 

onderwerp. 
3. Mr. J. H. Vuijstingh, te Utrecht, over: „San Marino" (met 

lichtbeelden). 
4. Leon de Raaij, te Amsterdam, over: „Vervalschingen van 

Oranje-Vrijstaat" (met lichtbeelden). 
Tijdelijk postkantoor. 

Op Zaterdag 26 en Zondag 27 Augustus 1933 zal in het ten
toonstellingsgebouw „Concordia", Van Coothplein 37, Breda, 
een tijdelijk postkantoor worden gevestigd ten verkoop van 
zegels, verzenden van brieven en aangeteekende stukken, enz. 
De afstempeling geschiedt met speciale stempels van de 
Nationale Tentoonstelling en van den Vier en twintigsten 
Philatelistendag, terwijl aangeteekende stukken voorzien wor
den van een officieel aanteekenstrookje, waarop vermeld: 
„24ste Nederlandsche Philatelistendag". 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE PHILATELIE. 

KORT VERSLAG van het jaarlijksch congres in het „Militär
kasino", te Weenen, op Donderdag 6 Juli 1933. 

De voorzitter, de heer P. J. Maingay (Brussel), opent de 
vergadering te 9 uur in tegenwoordigheid der afgevaardigden 
van België, Duitschland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, 
Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Tsjechoslowakije en Zwit
serland, terwijl eveneens aanwezig zijn de beeren ir. Edwin 
Muller, voorzitter van de Federation Internationale de la 
Presse Philatélique, Wladimir de Rachmanoff, voorzitter van 
den zoo juist tot stand gekomen Poolschen Bond, ir. Jan Weiss 
en baron Rieger, beiden van den Tsjechoslowaakschen Bond, 
en Alexander Leo (München) van den Duitschen Bond. De 
heer Ludwig Hesshaimer, voorzitter van den Oostenrijkschen 
Bond, heet in een korte, pittige rede de afgevaardigden harte
lijk welkom, waarop door den voorzitter der F. I. P. in waar-
deerende woorden wordt geantwoord. 

Daarna wordt overgegaan tot het afwikkelen der ditmaal 
zéér lijvige agenda en wel door een openingswoord van den 
voorzitter, waarin deze nogmaals wijst op de dringende nood
zakelijkheid van een eendrachtig samenwerken en van het 
bekendmaken der besluiten en circulaires van de F. I. P. aan 
de leden der aangesloten Vei'eenigingen, hetzij door de pers, 
hetzij op de vergaderingen. Ieder philatelist moet „meeleven" 
met de F. I. P. en nooit aarzelen het initiatief te nemen tot 
een nuttig voorstel van algemeen belang. 

Na goedkeuring der notulen van het voorgaande congres 
te Heidelberg in 1932, leest de secretaris-generaal, dr. Louis 
Goldberg, zijn jaarverslag voor. Hij wijst daarin onder meer 
op de steeds toenemende werkzaamheid der F. I. P. en vindt 
de bewijzen daarvoor in de aansluiting van den Deenschen 
Bond, de onderhandelingen met eenzelfde strekking met En
geland en Zweden, het uitgeven van ons jaarboek, het ver
schijnen van ons internationaal insigne, enz., enz. Na over
handiging van een afschrift van dit jaarverslag aan de af
gevaardigden, voegt de secretaris daaraan mondeling nog 
eenige opmerkingen toe, naar aanleiding van de eenige dagen 
te voren te Weenen gehouden internationale vergadering van 
postzegelhandelaren, waarop onder meer besloten werd op 
het aanstaande wereld-postcongres te Cairo in 1934 te pro
testeeren tegen het door diverse regeeringen onder de nomi
nale waarden verkoopen van buiten koers gestelde zegels, als
ook tegen het overgroote aantal weldadigheidszegels. Ons werd 
verzocht daaraan adhaesie te betuigen .waarmede de verga
dering gaarne accoord gaat. Verder deelt de heer Goldberg 
nog mede, dat op andere internationale vergaderingen te 
Weenen ter sprake gebracht werd het oprichten van een inter
nationalen Bond van poststukkenverzamelaars, alsmede van 
vliegpostverzamelaars, beide eventueel als onderdeden van de 
Federation Internationale de Philatelie, 
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Het jaarverslag van den secretaris geeft aanleiding tot een 
zéér geanimeerde discussie, meer in het bijzonder over een 
daarin vervatte vermelding, dat in de laatste maanden van 
particuliere zijden meermalen brieven inkwamen, om onzen 
steun te verzoeken in zake slechte ervaringen op ruilgebied 
of verkoop. De beeren Dole (Frankrijk), Friedrich (Zwitser
land), dr. Resnicek (Tsjechoslowakije) en dr. Willer (Oosten
rijk) deelen mede, hoe hun respectievelijke Bonden tegenover 
dergelijke klachten staan. Ten slotte besluit de vergadering 
met algemeene stemmen in den vervolge zulke brieven aan 
de afzenders te retourneeren en hen te verwijzen naar hun 
Bond. Onder dankzegging aan dr. Goldberg wordt het jaar
verslag daarna goedgekeurd. 

De balans over het afgeloopen jaar 1932 wordt eveneens 
goedgekeurd. Een voorstel om tot een verhooging der contri
buties over te gaan, werd verworpen en hetzelfde lot viel het 
voorstel ten deel alsnog de contributie van de laatste 8 maan
den van 1930 te innen, daar deze door een verandering in het 
boekjaar en een verzuim van den toenmaligen penningmeester 
nimmer betaald werd. Met algemeene stemmen werd echter 
besloten tot oprichting van een afdeeling „beschermende leden 
en eere-leden", daar gebleken is dat meerdere Philatelisten 
genegen zijn ons werk financieel te steunen. Meerdere afge
vaardigden geven wenken van practischen aard, doch laat de 
vergadering de uitwerking van dit plan aan het beleid van het 
bestuur over. Er wordt ook op gewezen, dat de verkoop onzer 
propaganda-zegels overal moet worden aangemoedigd. In ver
band met de dringende noodzakelijkheid onze geldmiddelen te 
versterken, stelt ir. Müller voor, dat de F. I. P. in den vervolge 
voor het verleenen van haar „patronage" van de tentoon-
stellingsbesturen een zeker bedrag zou verlangen, hetwelk 
zeker geen rol zou spelen in de groote uitgaven aan het 
houden van een moderne tentoonstelling verbonden. Dit voor
stel werd door meerdere afgevaardigden bestreden. Daaren
tegen werd aan de hand gedaan, dat de F. I. P. voor het ver
leenen van haar „patronage" den aankoop van een aantal 
onzer propagandazegels zou eischen. Aan het bestuur werd 
overgelaten de zaak nader te bestudeeren en een besluit dien
aangaande te nemen. 

Onze strijd tegen de vervalschingen. De beeren Heger en 
Pichler der „Bekämpfungsstelle" van den Oostenrijkschen 
Bond treden op dit oogenblik de vergaderzaal binnen, ten 
einde de bespreking van dit hoogst belangrijke onderwerp bij 
te wonen. De heer Franz Kölbig (Budapest) geeft een uiteen
zetting van de wet tegen de vervalschingen, korï geleden door 
het Hongaarsche parlement aangenomen. Hij verwacht van 
deze wet veel goeds, alhoewel zij slechts de Hongaarsche 
zegels beschermt. De wet bevat echter een artikel van „weder-
keerigheid", waardoor ook de zegels dier landen onder de ter
men der wet vallen, welke eveneens de Hongaarsche zegels 
wettelijk beschermen. Dr. Willer brengt ons het zeer ver
heugende bericht, dat een dergelijke wet in Oostenrijk reeds 
in voorbereiding is, waaraan ir. Müller met toestemming van 
den betrokken minister nog toevoegt, dat dit wetsvoorstel 
reeds in den ministerraad besproken werd en dat er alle reden 
is aan te nemen, dat deze wet binnen zeer korten tijd zal 
worden aangenomen. De heer Friederich (Geneve) spreekt 
over de pogingen reeds in Zwitserland in het werk gesteld, 
om dit zelfde doel te bereiken en twijfelt er niet aan, dat 
het voorbeeld van Griekenland, Hongarije en Oostenrijk een 
gunstigen invloed zal uitoefenen. De beeren dr. Resnicek en 
ir. Weiss, beiden van den Tsechoslowaakschen Bond, geven 
kennis van de oprichting van een „Bekämpfungscentrale" in 
hun land, onder aanduiding van diverse bijzonderheden aan
gaande haar werking. De vergadering geeft als haar wensch 
te kennen, dat het zeer nuttig zou zijn, dergelijke „centrales" 
in alle landen op te richten en te streven naar een nauwe 
onderlinge samenwerking dier centrales en geeft het bestuur 
in overweging de noodige stappen in die richting te doen. 

Keuring der zegels. Het voorstel van Tsjechoslowakije, om 
te trachten tot een éénvormige wijze van aanbrengen van het 
keuringsstempel te komen, geeft aanleiding tot een levendig 
debat, waaruit echter blijkt, dat zulks in de praktijk niet 
doenlijk is, daar te veel zegels in omloop zijn met de stempels 
door lederen keurmeester op zijn eigen wijze aangebracht. 
Het bestuur ontvangt echter de opdracht het daarheen te 
leiden, dat keurmeesters in den vervolge hun stempel op den 
achterkant van het zegel in het m i d d e n plaatsen, indien 

het zegel zelf echt is doch er iets, wat dan ook, aan man
keert (valsche gom, dun plekje, hertanding, reparatie, enz.). 

De anti-godsdienst-zegels. De voorzitter deelt tal van bij
zonderheden mede omtrent het aan de Sovjet-regeering toe
geschreven voornemen, in 1934 een stel van 8 zegels uit te 
geven, waarop met alle godsdisenten op de grofste wijze de 
spot gedreven wordt, zooals zulks thans reeds op den achter
kant der Russische speelkaarten gedaan wordt. De algemeene 
verontwaardiging, welke dit schandelijk voornemen in de we
reld gewekt heeft, gaf in verschillende landen reeds aanleiding 
tot een heftig protest. Na een interessant debat, waarbij van 
politiek of godsdienst geen sprake is, doch wel van moraal, 
neemt de vergadering éénstemmie; een motie van protest aan, 
met opdracht aan het bestuur de gevoelens der F. I. P. in 
de pers bekend te maken. 

De internationale tentoonstellingen der naaste toekomst. 
De voorzitter maakt bekend, dat de Belgische Bond er achter
af van afziet in 1935 een internationale tentoonstelling te 
houden, ofschoon er sprake blijft van iets grootseh op phila
telistisch gebied in dat jaar te Brussel. Het jaar 1935 komt 
daardoor vrij wat de eventueele ,,patronage" der F. I. P. 
betreft. De heer Van Strijen (Den Haag) vermeldt, dat ook 
in Nederland in 1934 geen internationale tentoonstelling zal 
plaatshebben, wel echter een nationale tentoonstelling door de 
jubileerende Nederlandsche Vereeniging te organiseeren. Dr. 
Resnicek (Tsjechoslowakije) vraagt de „patronage" van de 
F. I. P. aan voor een internationale tentoonstelling te Praag 
in 1937. De voorzitter wijst er echter op, dat voor 1937 onze 
patronage reeds werd verleend aan den Franschen Bond voor 
een internationale tentoonstelling te Parijs. De heer Dole 
(Frankrijk) doet nog opmerken, dat deze tentoonstelling al
leen dan zal plaats hebben, indien het plan van een wereld
tentoonstelling te Parijs voor hetzelfde jaar eveneens door
gaat. Dr. Resnicek doet zich alsdan voorloopig het jaar 1938 
reserveeren. Ten slotte vermeldt de voorzitter nog, dat ook 
New-York een internationale tentoonstelling binnen enkele 
jaren overweegt en dat 1940 in ieder geval een internationale 
tentoonstelling te Londen zal zien, bij gelegenheid van het 
100-jarig bestaan der Britsche zegels. 

Het voorstel van den Duitschen Bond, dat de F. I. P. in den 
vervolge slechts alle 3 of 5 jaren een tentoonstelling onder 
haar bescherming zou nemen, werd, ais zijnde onpractisch, 
verworpen. 

Philatelie voor de jeugd. Over dit voor de toekomst onzer 
liefhebberij zoo belangrijke onderwerp houdt de voorzitter een 
korte voordracht, waarin hij onder meer uiteenzet, wat in dat 
opzicht vooral in Duitschland en Oostenriik reeds werd ge
daan en bereikt. Hii acht het noodzakelijk in deze zoo uiterst 
materialistische tijden de jeugd meer dan ooit op te wekken 
tot belangstelling in de philatelie en geeft de grondslagen 
aan, welke bij de vorming van een jeugdafdeeling in een ver
eeniging beslist moeten worden in acht genomen. De beeren 
Friederich (Zwitserland), dr. Willer (Oostenriik) en Franz 
Kölbig (Hongarije) deelen belangwekkende biizonderheden 
mede over datgene wat in hun respectievelijke landen reeds 
gedaan werd, om de jeugd belang in te boezemen voor de 
philatelie, en dient in dit verband vooral vermeld te worden, 
dat in Hongarije maandelijks speciale philatelistische voor
drachten voor de jeugd per radio worden uitgezonden. De 
vergadering is eenstemmig van meening, dat de F. I. P. in 
deze kwestie de leiding in handen moet nemen en ontvangt 
het bestuur opdracht in dien zin de noodige maatregelen te 
nemen. 

Het aanbrengen van een aankomststempel op brieven per 
luchtpost. Deze aangelegenheid, door den Belgischen Bond te 
berde gebracht, wordt door den voorzitter nader verklaard. 
Het aantal verzamelaars van luchtpostbrieven neemt voort
durend toe en in gelijken tred daarmede het in den handel 
brengen van ..maakwerk". Ten einde dit laatste euvel zooveel 
mogelijk te bestrijden, zou het afstempelen bij aankomst 
reeds een eerste stap in de goede rcihting zijn. De Belgische 
postadministratie was tot nu toe voor het aanbrengen van 
zulk een stempel niet te vinden, onder voorwendsel, dat zulks 
een tijdverlies beteekent, terwijl luchtpost juist snelheid wil 
bevorderen. Dit zwakke argument kan wellicht in de toekomst 
uit den weg geruimd worden, indien langs verschillende wegen 
daarvoor gewerkt wordt. De vergadering is in ieder geval 
de meening toegedaan, dat het aanbrengen van zulke aan-. 
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komststempels zeer wenschelijk is, en hoopt het bestuur in 
deze zaak iets te kunnen bereiken. Het tweede gedeelte van 
het voorstel, namelijk dat luchtpostzendingen alleen te fran-
keeren zouden zijn met luchtpostzegels, wordt onuitvoerbaar 
geacht, daar kleine postkantoren niet steeds over luchtpost-
zegels beschikken. 

Toekomstige jaarvergaderingen. Voor 1934 zijn voorstellen 
ingekomen van Lugano, Athene en Budapest. De vergadering 
besluit het congres in Lugano te houden en deelt dr. Gold-
berg mede, dat de door de F. I. P. P. voorgenomen tentoon
stelling van philatelistische literatuur waarschijnlijk tegelij
kertijd in Lugano zal plaatsvinden. Voor 1935 was een ver
zoek uit Mainz binnengekomen, doch de vergadering geeft 
voor dat jaar de voorkeur aan Brussel. 

Aanvrage van het Palais Mondial te Brussel, voor onze 
medewerking in zake het oprichten van een philatelistische 
bibliotheek, enz., enz. De voorzitter deelt bijzonderheden mede 
over dit wereldcentrum van wetenschappelijke, historische, 
geografische, economische inlichtingen, kortom alles wat het 
menschdom onderling verbindt. Het omvat tevens een museum 
van meer dan 100 zalen en het is in voortdurend contact met 
de geheele intellectueele wereld. Het bestuur dezer zoo nut
tige instelling is van meening, dat de philatelic in dit centrum 
niet genoeg tot haar recht komt en roept derhalve de hulp 
van de F. I. P. in, om daarin verandering te brengen. Het 
brengt zelfs de gedachte naar voren, dat de instelling van 
een internationalen postzegel het gevoel van saamhoorigheid 
tusschen de volken zeer zou ontwikkelen. De vergadering 
blijkt gunstig gestemd te zijn voor een eventueele samenwer
king met het Palais Mondial en geeft het bestuur der F. I. P. 
in overweging de zaak grondig te bestudeeren. 

De rondvraag geeft nog aanleiding tot het bespreken van 
verschillende onderwerpen van minder groot belang en sprak 
dr. Willer namens allen nog een woord van waardeering uit 
over de huidige leiding der F. I. P. De voorzitter sloot alsdan 
de vergadering te 6 uur, nadat hij de afgevaardigden dank 
gezegd had voor de groote belangstelling, welke zij in de de
batten getoond hadden. Hij sprak er tevens zijn groote vol
doening over uit, dat ditmaal alle aangesloten landen, met 
uitzondering van Denemarken, vertegenwoordigd waren en 
putte in dit aanmoedigende feit de zekerheid, dat de Fede
ration met vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. 

P. M. 

BELGISCHE BOND. 
De jaarvergadering van den Belgischen Bond zal plaats 

hebben te Gent op Zondag 10 September 1933. De locale en 
oude Vereeniging „La Société Royale Gantoise de Timbrologie" 
(voorzitter baron Paul d' Udekem d' Acoz) zal bij deze gele
genheid op 9 en 10 September een tentoonstelling van ver
zamelingen harer leden houden. 

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

Nieuwe leden. 
348. mevr. E. Erdmann, Oosterpark 61, Amsterdam. O. (Lid 

H.P.V.). 
357. A. H. van Gelderen, Burg. Colijnstraat 89, Boskoop. 
396. H. Teunisse, Da Costastraat 17, Dordrecht. (Lid „Phi-

latelica"). 
469. A. Duijm, Mariannalaan 7, Apeldoorn. (V.L.). 
508. Ch. Th. Wilson, Ondomohenweg 38, Soerabaja (Java). 
513. mevr. H. J. M. Kuijper, Floresstraat 10, Bandoeng 

(Java). 
521. mevr. T. van der Reest, Schoolstraat, Djember (Java). 
525. J. Bender, s.f. Tjebongan, Djocja (Java). 
593. J. K. de Jager, Serajoestraat 6, Bandoeng (Java). 
596. A. C. van der Wijst, Missigitlaan 12, Salatiga (Java). 
598. J. Klerk, p / a B.P.M., Pangkalan Brandan (Sumatra). 
611. mevr. J. Ament-Borel, Ondern. Boenisari, Garoet (Java). 
554. H. A. van Til, Kerkhof pad 27, Makassar (Celebes). 
586. E. M. Z. Steenbakker, Justitielaan 13, Makassar (Cel). 
605. P. Suter, Emmalaan 7, Tjepoe (Java). 
610. A. Levy, Sum9.trastraat 59, Soerabaja (Java), 

622. P. Ruhaak, Mangalaan 53, Medan (Sumatra). 
625. J. C. Boomer, dir. Strafgevangenis, Madioen (Java). 
627. C. R. J. van der Meer, s.f. Redjo Agoeng, Madioen (Java). 

Aanmeldingen. 
M. van de Werke, dir. Postzegelcentrale, Coolsingel 63, Rot

terdam. (Geen entreegeld). 
A. Roos, notaris, Sarphatistraat 59, Amsterdam, C. (Lid 

„Hollandia"). 
Adreswij zigingen. 

678. S. A. Blok, thans Noordeinde 196, Den Haag. 
916. J. J. Aalbersberg, thans Koninginnelaan 39, Leiden. 
675. ir. A. N. P. de Wit, thans Javascheweg 63, Batavia, C. 

(Java). 
862. H. Swartsenburg, thans Emmalaan F 34, Tjimahi (Java). 
941. W. P. Coolhaas, thans Tebing Tingi (S.O.K.). 
455. jhr. H. P. C. de Stuers, thans p/a B.P.M., Djember 

(Java). 
206. mr. A. M. F. Boeije, thans Riouwstraat 83, Bandoeng 

(Java). 
532. F. W. van Duim, thans Lembangweg 92, Bandoeng 

(Java). 
773. B. Günther, thans Juliana boulevard 10, Soerabaja 

(Java). 
461. mevr. A. G. de Bruijn, thans Tomatenstraat 50, Den 

Haag. 
397. F. A. M. Harterink, thans detachements cmdt., Lho-Nga 

(Atjeh, Sumatra). 
898. J. J. Roestenburg, thans p/a Deli Mij., Medan (Sum.). 
815. P. Jorissen P.C.zn., thans Laan Copes van Cattenburch 

50, Den Haag. 
970. C. C. van Altena, thans Rijswijkscheweg 203, Den Haag. 

Afgevoerd. 
96. J. van der Rest. 

Geroyeerd. 
929. G. H. O. van Maanen. 

36. J. L. van Dalen. 
Overleden. 

957. G. A. J. van Engelen van der Veen. 
Bedankt (met 31 December 1933). 

991. C. J. Knip. 530. A. C. Meijling. 
891. A. P. F. Duijnstee. 442. G. J. Schouten. 
897. dr. D. G. Winkler. 881. D. J. K. Mac Gillavry. 

71. G. D. C. Valewink. 86. A. G. Beltman. 
80. F. L. Stumpf. 906. J. van der Spek. 

Vervanging sectiehoofden. 
Als sectiehoofd van Bandoeng is opgetreden de heer J. P. 

de Vos, Dagoweg 48; van Solo de heer W. A. van der 
Noordaa, Ondern. Demangan Srago, Klaten; van Semarang 
de heer ir. J. P. J. van Ewyk, Sirandaweg 14. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Zondag 22 October 1933, te 2 uur 

n.m., in het Americain Hotel, te Amsterdam, 
Agenda: 

1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der algemeene vergadering van 23 October 1932 

te Apeldoorn (zie Maandblad van November 1932). 
3. Verslag over 1932 (zie Jaarboek 1933). 
4. Rekening en verantwoording 1932. Rapport en conclusie 

der financieele commissie (zie Jaarboek 1933). 
5. Begrooting 1934 (zie Maandblad van Augustus 1933). 
6. Verkiezing van 2 bestuursleden wegens periodiek af

treden van de beeren H. J. Boeken, vice-voorzitter, en 
A. S. Doorman, bibliothecaris (zijn herkiesbaar). 

7. Nadere mededeelingen betreffende de te houden tentoon
stelling in 1934. 

8. Bestuursvoorstellen: 
a. het aanvragen van het praedicaat „Koninklijke" ter 

gelegenheid van het 50-jarig bestaan; 
b. het wijzigen van de Ie alinea van art. 33 van het hui^' 

houdelijk reglement (retributie), 
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B E G R O O T I N G 1 9 3 4. 
ONTVANGSTEN. UITGAVEN. 

Hoofdstuk I — L e d e n . 
Art. 1. Contributién ƒ3700,— 

„ 2. Entreegelden - 70,— 

Hoofdstuk II. — D i v e r s e n . 
Art. 1. Advertentiën Jaarboek ƒ 35,— 

„ 2. Verkochte Handboeken - 25,— 
„ 3. Toevallige baten - 50,— 

ƒ 3770,-

110,-

ƒ 3880,-

Aldus vastgesteld. April 1933. 
De voorzitter, 
L. VAN ESSEN. 

De penningmeester, 
TH. H. KLINKHAMER. 

De financieele commissie, 
J. F. VAN STRIJEN. 
A. G. V. VAN DER SCHOOREN. 
A. G. FERF. 

Toelichting bij de begrooting 1934. 
Het sterk gedaalde ledenaantal is weer iets gestegen, zoo

dat op 740 leden kon worden gerekend, doch aangezien de 
algemccne vergadering in 1932 besloot de contributie op ƒ 5,— 
tcrjg te brengen, moest de post contribution veel lager wor
den geraamd. 

De post Toevallige baten kon \'erhoogd worden in verband 
met den verkoop van eenige tijdschriften uit de bibliotheek. 

Bij de uitgaven is de post Propaganda verlaagd en kon ook 
de post Verlies verkoop op een lager bedrag worden vast
gesteld. 

AlduG was het mogelijk een sluitende begrooting te ver-
kiijgen met nog een onvoorzien van ƒ24,20. 

Art, 
Hoofdstuk I. — A l g e m e e n e u i t g a v e n . 

1. Reis- en verblijfkosten bestuur ƒ 150,— 
2. Lokaalhuur - 30,— 
3. Porti, secretariaat en archief - 400,— 
4. Algemeene vergadering - 100,-

Art, 

Art. 

Art. 

Art. 

ƒ 680,-
Hoofdstuk II. 

1. Onderhoud 
2. Aankoop 

B i b l i o t h e e k . 
ƒ 40,— 

25,— 
3. Berging - 100,-
4. Assurantiepremie - 5,80 
5. Leescirkel - 100,— 

Hoofdstuk III. — A f d e e l i n g e n . 
1. Retributie ƒ 600,-

Hoofdstuk IV. — M a a n d b l a d . 
1. Kosten van het Vereenigingsorgaan 

na aftrek opbrengst advertentiën, 
abonné's, enz ƒ 1600,-

Hoofdstuk V. — D i v e r s e n . 
1. Jaarboek — ƒ 250,— 
2. Propaganda - 5,— 
3. Lidmaatschap Ned. Bond - 300,— 
4. Verloting pr. mem. 

Art. 

Art. 

Art. 

Hoofdstuk VI. — B u i t e n g e w o o n . 
1. Tentoonstellingsfonds pr. mem. 

Hoofdstuk VIL — V e r k o o p . 
1. Verlies S 150,-

Hoofdstuk VIII. — O n v o o r z i e n . 
1. Onvoorzien ƒ 24,20 

- 270,80 

- 600,— 

-1600,— 

555,— 

pr. mem. 

- 150,— 

24,20 

ƒ 3880,— 

9. Behandeling van en antwoord op de vraag: „Op welken 
grondslag kunnen postzegelverzamelingen worden ver
zekerd?". 

10. Aanwijzing van de plaats waar de volgende algemeene 
vergadering zal plaats hebben. 

11. Rondvraag en sluiting. 
Bekroning van het Handboek der Postwaarden van Ned.-Indië 

te Weenen. 
Uit de my toegezonden verslagen is gebleken, dat aan 

bovengerxjemd handboek op de Internationale Postzegelten
toonstelling te Weenen, de zoogenaamde „Wipa 1933", een 
zilveren medaille werd toegekend. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
31 Juli 1933, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de 
„Beurs van Breda", te Breda. 

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
heet de 34 aanwezigen welkom. Ons is weer een der trouwe 
leden, n.1. de heer Speetjens, ontvallen. De woorden, door den 
voorzitter aan zijn nagedachtenis gewijd, worden door de ver
gadering staan4e aangehoord. De notulen van de vorige ver

gadering worden goedgekeurd, waarna de candidaat-leden met 
algemeene stemmen als lid worden aangenomen. De verga
dering gaat ermede accoord, dat het lidmaatschap van den 
heer Speetjens op mevrouw A. Speetjens-van Wely wordt 
overgeschreven. De heer Brave te Amsterdam schrijft naar 
aanleiding van een opmerking op de vorige vergadering, dat 
„Je Maintiendray" op het Willem de Zwijger-zegel van 1}^ c. 
met een „y" geschreven wordt, dat in de jaren, waarin de prins 
leefde, men algemeen zoo spelde. Het is hier bovendien niet 
het Nederlandsche wapen, maar het persoonlijk wapen van den 
prins, dat afgebeeld wordt; mitsdien is ook het devies in de 
spelling van dien tijd. 

De voorzitter deelt daarna mede, dat hij tot zijn groot leed
wezen niet geslaagd is in den aankoop der „Wipa"-zegels. De 
heer Maingay had beloofd de zegels te zullen koopen, doch 
bezorgde onze Vereeniging slechts één zegel met en één zonder 
faser-papier, niettegenstaande alle door hem aangewende po
gingen om meerdere zegels machtig te worden. Deze beide 
zegels wenscht de heer Cramerus niet voor zich zelf te be
houden en stelt ze beschikbaar voor de verloting van heden
avond, waartegen de vergadering echter met klem protesteert. 

Ontvangen is het z.g. boek Vellinga, dat naar de bibliotheek 
verhuist. De voorzitter noemt het tot stand komen van dit 
werk binnen een jaar tijds weder een mooi succes voor den 
Bond. De heer Smeulders deelt mede, dat de heer Forbes Wels, 
oud-directeur van het Postmuseum te Bandoeng, een dergelijk 
werk in manuscript gereed heeft over de stempels van Neder-
landsch-Indië. 
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De Bonds-agenda wordt daarna besproken. Er ontwikkelt 
zich een levendig debat over het voorstel van „Hollandia", het 
aantal bestuursleden van 9 op 7 terug te brengen. De verga
dering zou het ten zeerste betreuren, wanneer de heer mr. De 
Beer als Bondsbestuurslid zou aftreden. Besloten wordt een 
amendement in te dienen, om het aantal dit jaar terug te 
brengen op 8 en het volgend jaar op 7 en worden daarna door 
onze Vereeniging candidaat gesteld de beeren mr. W. S. W. de 
Beer en J. C. Cramerus. 

De voorzitter deelt nog het een en ander mede betreffende 
de a.s. feesten en wekt allen op daaraan deel te nemen. Ver
schillende leden stellen zich beschikbaar als ordecommissaris. 
Leden, niet op de vergadering aanwezig, die zich daarvoor 
eveneens disponibel willen houden, gelieven dit aan het secre
tariaat kenbaar te maken. 

Na verloting wordt de vergadering door den voorzitter 
gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
32. (E.). G. J. M. Huisman, Ginnekenstraat 111, Breda. (I) . 

119. (E.). M. Hannessen, Burg. Schoonheijtstraat 49, Roosen
daal. (III). 

171. (E.). A. C. Forbes Wels, Van Boetzelaerlaan 32, 's-Gra-
venhage. (V). 

Overschrijving lidmaatschap. 
398 wordt mevr. wed. A. Speetjens-van Wely, Min. Nelissen-

straat 31, Breda. (II). 
Candidaat-leden. 

B. Spiropoulus, postzegelhandelaar, Hippocrate 5 B, Athene. 
(Eigen aangifte). 

James Singer, oud-bankdirecteur, z/Zt. bei dr. Mild, Bad 
Gastein (Oesterreich). (Eigen aangifte). 

Bedankt als lid. 
437. A. O. Marimiam, Nice. 
448. E. H. baron Prisse, Ulvenhout. 

Adreswijzigingen. 
12. ir. C. E. J. Hagedoorn, thans Baronielaan 95, Breda. (II) . 

178. H. W. Kohl, thans Valeriusstraat 41 hs., Amsterdam, Z. 
(VU). 

394. B. H. Kolsteren, thans Nicolaas Zasstraat 28a, Roti er-
dam. (V). 

27. J. van der Schoot, thans p/a A. van der Schoot C.zn., 
Steijnstraat 24, Leeuwarden. (IV). 

55. E. Slik, thans Soestdijkscheweg 193a, Bilthoven. (Van II 
naar IV). 

Dankbetuiging. 
Alle leden, die zegels toezonden voor de verloting op den 

feestavond van 25 Augustus en het feestdiner op 26 Augustus 
a.s., worden bij deze hartelijk dank gezegd. Zy, die alsnog 
eenige doubletten voor dat doel wenschen af te staan, worden 
beleefd verzocht deze spoedig Loe te zenden aan J. C. G. van 
den Berg, Hortensiastraat 25, Breda. Bij voorbaat dank! 

Bericht. 
Door een over het hoofd geziene drukfout op het aanmel

dingsformulier voor de jubileumfeesten, verkeeren verschil
lende leden in twijfel, of het bezoek aan het buitengoed 
„Hondsdonck" betaald moet worden, dan wel dat dit gratis is. 
Daarom de mededeeling, dat dit bezoek door de Vereeniging 
„Breda" aan de congressisten wordt aangeboden. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 28 Augustus 1933, des avonds 

te 8 uur, in de bovenzaal van de Beurs van Breda' te Breda. 

N I E U W ! ( V e p k r i j g b a a p b i l a l l e H a n d e l a r e n . ) (100) 

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

Adresveranderingen. 
H. J. P. Sluijp, Galileiplantsoen 113bis, Amsterdam, O. 
F. W. N. Beccari, Mauritsstraat 3, Haarlem. 

Bedankt als lid. 
drs. W. M. A. M. van der Lugt, 2e Helmersstraat 97, Amster

dam. 
Mededeeling. 

In Augustus wordt geen vergadering gehouden. De eerst
volgende bijeenkomst is op 30 September a.s. J. A. K. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 26 Juli 
1933, in het „Gouden Hoofd", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 41 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
begroet speciaal de candidaat-leden Kilian en Engelkamp en 
deelt mede, dat door den heer Van der Houwen zijn ge
schonken voor de bibliotheek een catalogus, een werkje van 
mr. Van Peursem, een zegel ten bate der kas en een dito voor 
de verloting, evenals van den heer Scharrenburg. 

(Geen der aanwezigen heeft op de voorgaande vergadering 
zijn hoed verwisseld met dien van een zijner medeleden. De 
verwisselde hing dus nog ergens op een kapstok thuis. Mis
schien vindt iemand het exemplaar terug vóór de Augustus-
vergadering.). 

Ter rondgang zijn aanwezig 12 tijdschriften van de biblio
theek. De bibliothecaris deelt nog het volgende mede: Van 
den heer Stofregen ontvangen 6 jaargangen Ned. Maandblad, 
van den heer P. Vos een 16-tal boekwerken, waaronder het 
oorspronkelijke werk van dr. Emilio Diena over de zegels van 
Modena, door den auteur zelf gesigneerd, en een 17-tal tijd
schriften. Zoowel de heer Kirchner als de voorzitter brengen 
den schenkers dank namens de Vereeniging. Ontvangen is 
verder het werk ,,Poststempels" van den heer Vellinga. 

Royement nr. 388: J. van der Geest, Leeuwarden. 
De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. 

De ledenverkiezing levert 33 stemmen vóór en 5 blanco. BiJ 
de verloting krijgt de heer Reijerse den len prijs. Na een ge
animeerde veiling had niemand lust in een rondvraag en 
sloot de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor 
den moed, om onder deze hitte ter vergadering te komen. 

J. N. H. v. R. 
Nieuwe leden. 

286. Tj. Schrader, Transvaalstraat 6, Leeuwarden. 
121. J. H. Pfeiffer, Gemeentehuis, Soerabaja (Java). 
327. Edvard Röntgen, Nicolaistraat 91, Den Haag. 
D. 177. H. J. Bolte, Reeweg 5 rood, Dordrecht. 

Overleden. 
358. A. A. Boeken, Venlo. 

Bedankt. 
359. J. H. Verweij, Bloemendaal. (Einde 1933). 
530. W. F. P. Winkelaar, Bandoeng (Java). 
D. 177. H. van Pelt, Doidrecht. 

Geroyeerd. 
388. J. van der Geest, Leeuwarden. 
629. J. B. Bakker, Leiden. 

Candidaat-leden. 
Th. B. M. Engelkamp, N.Z. Voorburgwal 371, Amsterdam. 

(Voorgesteld door J. C. van Duivenbode en M. A. Marijs). 
dr. A. ten Haaf, Sonsbeeksingel 8, Arnhem. 
J. Kilian, Jozef Israëlsplein 4, Den Haag. (Voorgesteld door 

C. J. Reijerse). 
J. J. Weenenk, Van Boetzelaerlaan 300, Den Haag. (Voor

gesteld door H. Hakkert). 
M. van Werven, Brouwerstraat, Meppel. (Voorgesteld (Joor 

J. Loos), 
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Adresveranderingen. 
264. J. J. Gerstel, Henegouwerlaan 64b, Rotterdam. 
478. N. J. Groen, Corn. Houtmanstraat 80, Den Haag. 
389. J. J. Swaan, Kabeljauwsteeg 3, Leiden. 
497. A. Smits, Holl. Rading, Tolakkerweg 17, Maartensdijk. 
611. H. C. van der Zee, Geldringen, Steenwijkerwold. 

21. A. van Ameijde, Fred. Hendrikstraat 166, Den Haag. 
185. I. H. J. Plasberg, St. Lambertusstraat 31, Maastricht. 
333. J. B. Henderson, Over de Maas 62, Venlo. 

76. M. A. Marijs, Kootwijkstraat 104, Den Haag. 
567. ir. K. S. Bong, Soengeiliat, Banka (N.L). 

69. J. van Sillevoldt, Huize Henriette, Zandsteeg, Lunteren. 
97. J. H. Uhl, kap. inf., Riouwstraat 53, Bandoeng. 

512. F. W. Voswinkel Dorseler, Pension Les Abeilles, Schaer
beek, Brussel. 

116. L. W. Schweitzer, De la Reiiweg 279, Den Haag. 
275. P. Dekker, adj. h.c. politie. Hoofdbureau, Semarang 

(Java). 
363. W. J. Goorse, Abrikozenstraat 223, Den Haag. 

2. G. Th. Slothouber, Rijnstraat 124, Amsterdam, Z. 
A. N. de Haan, Vrieseweg 31, Dordrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te TA uur, ledenvergadering te 8 uur, 

op Woensdag 23 Augustus 1933, in het „Gouden Hoofd", 
Groenmarkt, Den Haag. 

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

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

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

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

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den 2en Maandag der 
maand: 7'A 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. 

Adresverandering. 
84. F. Adamse wordt Spijkerstraat 251, Arnhem. 

Mededeeling. 
In Augustus wordt geen vergadering gehouden. 

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

Adreswijzigingen. 
167. J. F. Sonnemans wordt Leidschevaart 308, Haarlem. 
119. M. J. Vink wordt Duinoordstraat 28, Haarlem. 
24. A. C. A. Tuinman wordt Jan van den Bergstraat 57, 

Heemstede. 
Bedankt als lid. 

66. T. H. Buitenhuis, te Hilversum. 
Voorgesteld als lid. 

J. H. Meesman, Van Eeghenstraat 97, Amsterdam (zomer
adres „De Vonk'", Aerdenhout). (Voorgesteld door C. A. C. 
Gunters). 

PhilatelistenVereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secr.: J. VAN DER WARF, Nw. Ebbingestr. 111, Groningen. 

Adresverandering. 
A. S. Tischauser, van Parklaan 7 naar Verl. Heereweg 74a, 

Groningen. 
Bekendmaking. 

In de maand Juli werd geen vergadering gehouden. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Woensdag 30 Augustus 1933, des 
avonds te S'A uur, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
28 Juli 1933, in de zaal van den heer Van Weelde, te Den 
Helder. 

Te ruim half negen opent de waarnemend voorzitter met 
een kort woord van welkom de vergadering. Hij spreekt zijn 
teleurstelling uit over de slechte opkomst. De notulen worden 
voorgelezen en onveranderd goedegekeurd. 

Aan de orde is de verkiezing van een voorzitter en een 
administrateur voor de rondzendingen. De waarnemend voor
zitter wijst er met nadruk op, dat op deze vergadering nood
zakelijk een nieuwe administrateur gekozen moet worden, daar 
de heer De Jong, wegens vertrek uit de gemeente, genoodzaakt 
is zijn functie neer te leggen. Na veel discussie wordt de heer 
Nieuwenhuizen bereid gevonden deze functie te aanvaarden. 

Besloten wordt verder pogingen in het werk te stellen een 
bekend philatelist te verzoeken, voor den a.s. winter voor ons 
een lezing over een of ander land te houden. 

De heer Th. B. M. Engelkamp, ter vergadering aanwezig 
zijnde, heeft den wensch te kennen gegeven lid onzer Ver
eeniging te worden en wordt besloten genoemden heer als lid 
toe te laten. 

Van de rondvraag maakt de heer Quant gebruik, om een 
opmerking te maken over de agenda voor de Bondsvergadering 
te Breda, waarmede rekening zal worden gehouden. 

Hiermede is het officieele gedeelte afgeloopen, en blijven wj) 
nog gezellig bijeen. J. G. J. P. 

Nieuw lid. 
Th. B. M. Engelkamp, N. Z. Voorburgwal 371, Amsterdam, C. 

Bedankt. 
D. Pool. 
G. Lemmens. 
J. Habig. 

Adresverandering. 
J. H. Slort wordt Wachtstraat 61, Den Helder. 

Administrateur rondzendingen. 
Het adres van den nieuwen administrateur voor de rond

zendingen is: M. Nieuwenhuizen, Bassingracht 22, Den Helder. 

■ n ^ ^ ^ ^ ^ PostzegelTentoonstelling Breda 
1 ^ ^ ^ ^ ^ op 26 en 27 A u g u s t u s 1933. 

1 1 Postzegels. i 1 
g S DE ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN, te 'SGRAVENHAGE, zal op 
VS^Vsä VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1933, des namiddags te 2 uur, in het gebouw van het Hoofd
jtjrt:t;ia bestuur der Posterijen, T. en T., aldaar, Kortenaerkade, bij inschrijving verkoopen: 

I I Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 
g 2 Notitiën zijn gratis aan dat gebouw verkrijgbaar. C285) 

ttÄJKßJ 
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Willem van Oranje in den mond heeft gegeven, ook den 
Bevrijder Simon Bolivar zou kunnen doen zeggen: 

Lijf en goet al te samen 
Heb ick u niet verschoont. 

Behalve de bovengenoemde voorstellingen uit het leven van 
Bolivar, komt zijn beeltenis voor op de volgende postzegels: 

1. Portret van Gil, te Lima in 1825 gemaakt, thans in de 
Salon Eliptico del Palacio Federal, Caracas. Venezuela, 1914; 
fiskaalzegels, 1914. 

2. Portret door Gil, thans te Lima. Peru, 1924. 
3. Miniatuur door Juan Bautista Ugalde, naar Gil. Casa 

Natal del Libertador, Caracas. Venezuela, sinds 1915; 1924, 
25 ets. Panama, 1926. 

4. Portret door José Maria Espinosa, 1828, Palacio de San 
Carlos, Bogota. Ecuador, 1920. Bolivia, 1897 en 1912, 1 bo
liviano. Salvador, 1930. Cost Rica, 1921. Peru, 1930. Colom
bia, 1902, 50 cts., 1917-1923, 5 cts. Bolivar, 1882, 5 en 10 
pesos. Venezuela, 1911; fiscaalzegels 1904 en 1911. 

5. Portret door dr. Roulin, Museo Boliviano, Caracas. Co
lombia, 1886, 5 cts. Bolivar, 1903, 50 cts. 

6. Medalje, door Pierre Jean David d' Angers, naar Roulin. 
Panama, 1921, 2K cts. 

7. Portret door Coindre, Biblioteca Nacional. Bolivar, 1879 
tot 1902. 

8. Portretten door Carmelo Fernandez, ongeveer 1840. Ve
nezuela, 1880 tot 1902; fiskaalzegels 1871 tot 1901. Bolivia, 
1909, 1 boliviano. Peru, 1909, 10 cts. 

9. Portret naar het monument van Tenerani. Venezuela, 
1930. Colombia, 1910, 5 ets. 

10. Portret door Acevedo Bernal, Bogota. Ecuador, 1930, 
5 Sucres. 

11. Gedenkteeken te Quito, ontwerp 1930. Ecuador, 1931, 
10 Sucres. 

12. Diverse portretten. Venezuela, 1910, 25 cts. Brazilië, 
1909, 200 reis. Bolivia, 1931, 1 boliviano. 

13. Gedenkteeken van Tenerani, te Lima. Peru, 1909, 5 cts., 
1933. 

DE DUITSCHE POST IN DE BEZETTE GEBIEDEN 
1914-1918 

door J. G. MILLAARD. 

Onlangs kwam ik in het bezit van een speciaal-verzameling 
postzegels, waarvan ik onderstaande specificatie geef, om den 
niet-ingewijden lezer een idee te geven, hoe van betrekkelijk 
eenvoudige zegels een interessante verzameling kan worden 
samengesteld en welke tevens als leiddraad van nut kan zijn. 

Het betreft hier een verzameling Duitsche postzegels, over
drukt en gebruikt gedurende den oorlog 1914-1918 in de na
volgende door Duitschland bezette gebieden: 

I. Gen. Gouv. België. 
II. Westelijk Etappengebied. 
III. Etappengebied Oberbefehlshaber Ost. 
IV. Gen. Gouv. Warschau. 
V. Russisch Polen. 
VI. Rumenië. 
VII. Libau. 
VIII. Gevechtsgebied 9e Leger. 
IX. Dorpat. 
X. Gevechtsgebied 10e Leger. 
Ten dienste der Duitschers, welke in deze gebieden verblijf 

hielden, werden koerseerende Duitsche zegels, t.w. Germania
type 3, 5, 10, 20, 40, 60 en 80 pf., alsmede de 1, 2 en 5 mark, 
van diverse opdrukken voorzien, uitgezonderd voor Dorpat, 
waar Russische zegels, met Duitsche waarde-aangifte over
drukt, gebruikt werden, en het Gevechtsgebied 10e Leger, 
waarin twee Russische zegels gebezigd werden. 

In de navolgende opsomming geven de getallen de afstan
den in millimeters aan tusschen het waardecijfer en de munt
soort, b.v. 3 centimes op 3 pf. bruin 1.0 beduidt, dat de af
stand tusschen 3 en centimes 1 mm. bedraagt. 

By de marken-waarden van Duitschland onderscheiden we 
twee soorten tandingen, n.1. 1434 en 13M. Gewoonlijk echter 
worden bij deze zegels de tandinggaatjes geteld. Bij de eerste 

tandingsoort treffen we 26x17 gaatjes aan, bij de andere 
25x16 gaatjes. 

De kleur van den opdruk, door mij genoemd „bruinzwart" 
(Duitsch: ruszig), is die zwarte kleur, welke een geringe 
bruinachtige tint vertoont. 

I. POST IN GEN. GOUV. BELGIË. 
A. Eerste uitgifte 1914-1915. 

Opdruk ,,Belgien", waarde in „Centimes". 
3 centimes op 3 pf. lichtbruin — 1.0. 
3 centimes op 3 pf. bruin — 1.0. 
5 centimes op 5 pf. groen — 1.0. 
5 centimes op 5 pf. groen — 0.75. 

10 centimes op 10 pf. rood — 1.1. 
25 centimes op 20 pf. dof ultramarijn — 1.0. 
25 centimes op 20 pf. dof ultramarijn — gl. — 1.0. 
25 centimes op 20 pf. hel ultramarijn — gl. — 1.0. 
25 centimes op 20 pf. hel ultramarijn — gl. — 1,4. 
50 centimes op 40 pf. vaalrood — 1.0. 
50 centimes op 40 pf. vaalrood — 0.8. 
50 centimes op 40 pf. donker karmijn — 1.3. 
50 centimes op 40 pf. donker karmijn — 1.5. 
75 centimes op 60 pf. licht violet — 1.0. 
75 centimes op 60 pf. licht violet — 0.8. 
75 centimes op 60 pf. licht violet — 1.2. 
75 centimes op 60 pf. donker violet — 1.0. 
75 centimes op 60 pf. dof violet — 1.0. 
75 centimes op 60 pf. dof violet — 1.2. 
1 franc op 80 pf. licht karmijn. 
1 franc op 80 pf. donker karmijn. 
1 fr. 25 c. op 1 mk. rood — 26 tandinggaatjes. 
1 fr. 25 c. op 1 mk. rood — 26 tndg.gs. dikke opdruk. 
1 fr. 25 e. op 1 mk. rood — 25 tandinggaatjes. 
2 fr. 50 c. op 2 mk. blauw — 26 tandinggaatjes. 
2 fr. 50 c. op 2 mk. blauw — 25 tandinggaatjes. 

B. Tweede uitgifte 1916-1918. 
Opdruk „Belgien", waarde afgekort tot „Cent.". 

2 cent. op 2 pf. grijs — 1.8. 
2 pf. grijs — 0.8. 
2 pf. grijs — 1.2. 
2 pf. grijs — 1.0. 
3 pf. lichtbruin — glimmend — 0.8. 
3 pf. bruin — dof — 0.8. 
3 pf. bruin — 0.7. 
3 pf. bruin — 1.0. 
3 pf. dofbruin — 0.8. 
3 pf, geelbruin — 0.8. 
3 pf. geelbruin — 0.5. 
3 pf. geelbruin — 1.0. 
3 pf. geelbruin — 1.2. 
3 pf. geelbruin — 3 onder e — 0.8. 
3 pf. geelbruin — 3 onder B — 0.8. 
3 pf. geelbruin — opdr. bruinzwart — 0.8. 
3 pf. dofgeelbruin — dof — 0.8. 
3 pf. dofgeelbruin — gl. — 0.5. 
3 pf. dofgeelbruin — 0.5. 
3 pf. dofgeelbruin — 1.0. 
3 pf, dofgeelbruin — cijfer n. links — 1,2. 
3 pf. dofgeelbruin — cijfer n. rechts — 1.2, 
3 pf. dofgeelbruin — 3 onder e — 0,8. 
3 pf. helgeelbruin — 1.25, 
3 pf, helgeelbruin — 3 onder B — 0.8 
5 pf. lichtgroen — 0.8. 
5 pf, lichtgroen — 1.0. 
5 pf. lichtgroen — gebroken 5 — 0.8. 
5 pf. lichtgroen — rechte vlag aan 5 — 0.8. 
5 pf. lichtgroen — 1.25. 
5 pf. groen — 0.8. 
5 pf. groen — 5 onder e — 0.8. 
5 pf. groen — 5 onder B — 0.8. 
5 pf. groen — 1.25. 
714 pf- geeloranje — mager — 1.3. 
734 pf. geeloranje — dik — 1.3. 
7>^ pf. geeloranje — mager — 0,8, 
TA pf. geeloranje — dik — 0.8. 
73^ pf. oranje — mager — 0.8, 
TA pf- oranje — dik — 0.8, 
IA pf- donkeroranje — 1.2, 

la. 
b. 
2a. 
b. 
3. 
4a. 
b. 
c. 
d. 
5a. 
b. 
c. 
d. 
6a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
7a, 
b. 

c. 
9a. 
b. 

la. 
b. 
c, 
d. 
2a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-
h. 
i. 
k. 
1. 
m, 
n. 
o. 
P-
q-
r. 
s. 
t. 
u. 
V. 
3a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
4a. 
b. 
c, 
d. 
e. 
f. 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

cent. op 
cent. op 
cent, op 
cent, op 
cent. op 
cent. op 
cent. op 
cent. op 
cent. op 
cent. op 
cent. op 
cent. op 

3 cent. op 
3 cent. op 
cent. op 
cent. op 
cent. op 
cent. op 
cent. op 
cent. op 
cent, 
cent. 
cent. op 
cent. op 
cent. op 
cent. op 
cent. op 
cent. op 
cent. op 

5 cent. op 
5 cent. op 
5 cent. op 
5 cent. 
8 cent. 
8 cent. op 
8 cent. op 
8 cent. op 
8 cent, op 
8 cent. op 
8 cent. op 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
5 

op 
op 

op 
op 
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5a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
6a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-
h. 
i. 
k. 
1. 
m. 
n. 
o. 
7a. 
b. 

b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-
h. 
i. 
k. 
9a. 
b. 
c. 
d. 

10a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
S-

11a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-

12. 
13a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

14a. 
b. 
c. 
d. 

15a. 

10 cent. op 10 pf. rood 
10 cent. op 10 pf. rood 

1.1. 
1.5. 

10 cent. op 10 pf. rood — 0.8. 
10 cent. op 10 pf. rose — 1.1. 

op 10 pf 10 cent, 
15 cent. 

rose — 0.7. 
op 15 pf. bruin — 1.3. 

1.1. 
1.0. 

15 cent. op 15 pf. bruin — 0.6. 
15 cent. op 15 pf. 
15 cent. op 15 pf. 

15 cent. op 15 pf. bruin 
15 cent. op 16 pf. bruin 

— 0.9. 
— 0.5. 
— 1.3. 

— 1.3. 

bruin — 0.8 
bruin — 1.2. 

15 cent. op 15 pf. bruin — 0.9. 
15 cent. op 15 pf. bruin — dik — 1.1. 
15 cent. op 15 pf. bruin — mager — 0.9. 
15 cent. op 15 pf. donkerviolet — gl. — 0.9. 
15 cent. op 15 pf. donkerviolet — dof — 0.9 
15 cent. op 15 pf. violet — gl. — 0.9. 
15 cent. op 15 pf. violet — dof — 0.9. 
15 cent. op 15 pf. violet — 0.4. 
20 cent. op 25 pf. oranje en zwart op geel 
20 cent. op 25 pf. oranje en zwart op geel -
20 cent. op 25 pf. oranje en zwart op geel -
25 cent. op 20 pf. ultramarijn — 1.3. 
25 cent. op 20 pf. ultramarijn — 0.8. 
25 cent. op 20 pf. ultramarijn — Ig gebroken 
25 cent. op 20 pf. dof blauw — 1.3. 
25 cent. op 20 pf. pruissisch blauw — 1.3. 
25 cent. op 20 pf. hel blauw — 0.9. 
25 cent. op 20 pf. groenblauw — 0.9. 
25 cent. op 20 pf. violetblauw — vet — 0.9. 
25 cent. op 20 pf. violetblauw — mager — 0.9. 
25 cent. op 20 pf. violetblauw — 1.1. 
40 cent. op 30 pf. oranje en zwart op geel — 1.1. 
40 cent. op 30 pf. oranje en zwart op geel — 0.5. 
40 cent. op 30 pf. oranje en zwart op geel — 0.8. 
40 cent. op 30 pf. or. en zw. op geel — gebr. 1 — 1.1. 
50 cent. op 40 pf. mat karmijn en zwart — 1.2. 
50 cent. op 40 pf. mat karmijn en zwart — 1.4. 
50 cent. op 40 pf. mat karmijn en zwart — 0.9. 
50 cent. op 40 pf. licht karmijn en zwart — gl. — 1.2. 
50 cent. op 40 pf. licht karmijn en zwart — dof — 1.2. 
50 cent. op 40 pf. licht karmijn en zwart — 1.4. 
50 cent. op 40 pf. licht karmijn en zwart — 0.9. 
75 cent. op 60 pf. roodlila — 1.3. 
75 cent. op 60 pf. donker roodlila — 1.3. 
75 cent. op 60 pf. d. roodlila — opdr. bruinzwart — 1.3. 
75 cent. op 60 pf. donker roodlila — 0.9. 
75 cent. op 60 pf. donker roodlila — 1.6. 
75 cent. op 60 pf. donker roodlila — 1.6. 
75 cent. op 60 pf. donker roodlila — 1.3. 

fr. op 80 pf. karmijn en zwart op rood. 
fr. 25 c. op 1 mk. rood — 26 tndgg. — opdr. hoog. 

mk. rood — 26 tndgg. — opdr. 
mk. rood — 25 tndgg. — opdr. 
mk. rood — 25 tndgg. — opdr. 
mk. rood — 25 tndgg. — dubb. 
mk. staalbl. — 26 tndgg. — o. 

1 
1 
1 fr. 25 c. op 
1 fr. 25 c. op 

fr. 
fr. 
fr. 
fr. 
fr. 
fr. 

25 c. op 
25 c. op 
50 c. op 

e. op 1 mk. staalbl. — 25 tndgg. 50 

mk. zwart 

c. 

d. 

la. 
b. 
c. 

2a. 
b. 
c. 

1 
1 
2 
2 
2 fr. 50 c. op 1 
2 fr. 50 c. op 1 
6 fr. 50 c. op 5 
Belgien links. 
6 fr. 50 c. op 5 mk. zwart en rood 
Belgien links. 
6 fr. 50 c. op 5 mk. zwart en rood 
Belgien rechts. 
6 fr. 50 c. op 5 mk. zwart en rood 
België rechts. 

hoog. 

mk. blauw — 26 tndgg. — opdr 
mk. blauw — 25 tndgg. — opdr 

en rood — 26 tndgg. 

25 tndgg. 

opdr. 
laag. 
laag 

26 tndgg. — 

25 tndgg. — 

II. WESTELIJK ETAPPEN GEBIED 1916-1918. 
Alleen met waarde-opdruk „Cent.". 

3 cent. op 3 pf. geelbruin — 0.9. 
3 cent. op 3 pf. geelbruin — 1.0. 
3 cent. op 3 pf. bruin — 0.9. 
5 cent. op 5 pf. groen — 0.5. 
5 cent. op 5 pf. matgroen — grijszwart — 0.9. 
5 cent. op 5 pf. matgroen — diepzwart — 0.9. 

e. 
3a. 
b. 
4a. 
b. 
c. 
d. 
5a. 
b. 
ea. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
7a. 
b. 
c. 
d. 
8a. 
b. 
9a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

loa. 
b. 

11a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-
h. 

12a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g-

5 cent. 
5 cent. 
8 cent. 
8 cent. 
10 cent. 
10 cent. 
10 cent. 
10 cent. 
15 cent. 
15 cent. 
25 cent. 
25 cent. 
25 cent. 
25 cent. 
25 cent. 
25 cent. 
40 cent. 
40 cent. 
40 cent. 
40 cent. 
50 cent. 
50 cent. 
75 cent. 
75 cent. 
75 cent. 
75 cent. 
75 cent. 
75 cent. 
1 fr. op 
1 fr. op 
1.25 fr. 
1.25 fr. 
1.25 fr. 
1.25 fr. 
1.25 fr. 
1.25 fr. 
1.25 fr. 
1.25 fr. 
2.50 fr. 
2.50 fr. 
2.50 fr. 
2.50 fr. 
2.50 fr. 
2.50 fr. 
2.50 fr. 

op 5 pf. donkergroen — 0.9. 
op 5 pf. lichtgroen — 0.9. 
op T/j pf. geeloranje — 0.8. 
op TA pf- roodoi-anje — 1.2. 
op 10 pf. rood — opdr. mager — 1.0. 
op 10 pf. rood — opdr. mager — 1.4. 
op 10 pf. rood — opdr. vet — 1.0. 
op 10 pf. rose — 1.0. 
op 15 pf. heibruin — 0.9. 
op 15 pf. bruin — 0.9. 
op 20 pf. ultramarijn — 1.3. 
op 20 pf. ultramarijn — 1.9. 
op 20 pf. ultramarijn — 0.8. 
op 20 pf. ultramarijn — 1.0. 
op 20 pf. pruissisch blauw — 1.0. 
op 20 pf. lila blauw — 1.0. 
op 30 pf. — oranje en grijszwart — 1.1. 
op 30 pf. oranje en diepzwart — 1.1. 
op 30 pf. oranje en diepzwart — 0.7. 
op 30 pf. oranje en diepzwart — 1.5. 
op 40 pf. rose en zwart — glimmend — 1.3. 
op 40 pf. rose en zwart — dof — 1.3. 
op 60 pf. mat roodlila — 1.3. 
op 60 pf. hel roodviolet — 1.3. 
op 60 pf. roodviolet — 1.3. 
op 60 pf. roodviolet — 1.5. 
op 60 pf. donker violet — 1.3. 
op 60 pf. donker violet — 1.7. 
80 pf. karmijn en zwart op rose. 
80 pf. karmijn en zwart op rose — gebr. 1. 

1 mk. rood — 25 tgg. — opdr. dik en hoog. 
rood — 25 tgg. — opdr. mager hoog. 

mk. rood — 25 tgg. — opdr. dik en laag 
1 mk. rood — 25 tgg. — opdr. mager laag 

mk. rood — 25 tgg. — link. ster gedraaid. 
mk. rood — 25 tgg. — recht. st. gedraaid 
mk. rood — 26 tgg. — opdr. dik en laag. 

op 1 mk. rood — 26 tgg. — opdr. mager laag 
op 2 mk. staalblauw — 26 tandinggaatjes. 
op 2 mk. staalblauw — linker ster gedraaid, 
op 2 mk. staalblauw — 25 tandinggaatjes. 
op 2 mk. helblauw — 26 tandinggaatjes. 
op 2 mk. helblauw — 25 tandinggaatjes. 
op 2 mk. groenblauw — 26 tandinggaatjes. 
op 2 mk. groenblauw — 25 tandinggaatjes. 

(Wordt vervolgd). 

op 
op 1 mk 
op 1 
op 
op 1 
op 1 
op 1 

DE FLIER-MACHINESTEMPELS VAN 
ROTTERDAM 

door A. M. BENDERS. 
TWEEDE MACHINE. 

Is in gebruik sedert November 1923; echter niet geregeld, 
maar alleen bij groote toevoer van correspondentie. Afdruk
ken zijn over het algemeen veel schaarscher dan van de ge
wone machine. In deze lijst sluiten dan ook de data hier en 
daar nog niet mooi aan. 

Niet altijd is met absolute zekerheid uit te maken, wat 
met de eerste en wat met de tweede machine gestempeld is. 
Het is daarom mogelijk dat enkele van de hieronder genoemde 
stempels niet hier, maar bij de eerste machine thuishooren, 
en andersom, maar wie zal het uitmaken? 

In de gevallen, waarin de datum van het stempel der eerste 
machine niet of onvolledig werd afgedrukt, komt soms een 
corrigeerend stempel van de tweede machine op de enve
loppen voor. 

G o l f l i j n e n 6 cm. 
Type XX. 5 golflijnen. 7.XI.23—1.1.24. A l . 
XX. 4 golflijnen 1.24 (nieuwjaarsstempel?). 
XX. 5 golflijnen. 5.1—6.V.24. 
XXI. 5 golflijnen. 19—31.V.24. 
XXII. 5 golflijnen. 7.VI—15.VIII.24. A5. 
XXI. 5 golflijnen. 21.VIII.24. 
XXI. Blue Band. 1—20.IX.24. 
XIX ( ? ) . Blue Band. 22—30.IX.24. 

http://15.VIII.24
http://21.VIII.24
http://20.IX.24
http://30.IX.24
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V i n . 7 golflijnen. 2 en 8.X.24. 
XXIV. 7 golflijnen. 14.X.24—19.III.25. AIO. 

G o l f l i j n e n 4)4 cm. 
4 golflijnen. 20.III.25. Afstand ring-golflijnen X. 4 golflijnen. 20.III.25. Afstand ring-golf lijnen 7 mm. 

X. 4 golflijnen. 21.III.25. Afstand ring-golflijnen 16 mm. 
XXVI. 4 golflijnen. l.IV—16.VIII.25. Afstand 16 mm. 
XXVII. 4 golflijnen. 10—18.IX.25. Afstand 16 mm. 
XXVIII. 4 golflijnen. 22.IX—8.XII.25. Afstand 16 mm. A15. 
XXVIII. 7 golflijnen. 22.XII.25— 11.26. 
Type XX: Vrij platte sterren. Geen bijzonderheden. De E helt 

iets achterover; plaatsnaam iets kleiner dan 180 gr. Binnen-
cirkel wat dun onder de M. 

Type XXI: 6-stralige zwarte sterren, het eenige stempel met 
dergelijke sterren. 

Type XXII: 5-stralige zwarte sterren. Plaatsnaam grooter 
dan 180 gr. Breede letters, wijd uiteen; O vierkant; bovenste 
dwarsbalk van de E duidelijk langer dan de twee andere. 

XXII. XXVIII. 
Type XXIV: Lijkt veel op XXIII, de O is echter wat breeder, 

evenals de eerste R. De bovenste dwarsbalk van de E is 
langer dan de andere. Breukje in binnencirkel boven mid
delste ster (constant?). 

Type XXVI: 5-stralige zwarte sterren. Lijkt veel op XXV. 
De O is vierkant (als bfl XXV), maar iets breeder; de D is 
minder breed. De tweede T is wat scheef. Deuk in buiten
cirkel onder en rechts van de middelste ster. 

Type XXVIII: 5-stralige zwarte sterren. Iets grooter letters 
dan XXV en XXVI. De O is van boven rond, van onderen 
meer afgeplat. De E helt iets achterover, dwarsbalken lan
ger dan bij de genoemde typen. 

Voor de beschrijving der andere typen, zie onder eerste 
machine. 

XXVIII. Ned. fabrikaat. 17.11—5.VIII.26. 
XXVII. Ned. fabrikaat. lO.VIII—6.X.26. 
XXIX. Ned. fabrikaat. ll.X—30.XI.26. 
XXXI. Postzegels r. boven. 1—31.XII.26. A20. 
XXIX. Ned. fabrikaat. 3.1—25.VI.27. 
XXXIII. Ned. fabrikaat. 1—10.VII.27. 
XXXIII. Opent een rek. ll.VII—23.IX.27. 

Van 19 en 21.IX met Arabisch maandcijfer 9. 
XXXIV. Opent een rek. 23.IX—13.XII.27. 
XXXV. Steun Nat. arbeid. 15.XII.27—28.VI.28. A25. 
XXXV. Opent een rek. 2.VII.28—14.11.29. 
XXXVIII. Opent een rek. 16.III—11.V.29. 
XXXV. Opent een rek. 15— V.29. 

N i e u w e u u r - i n d e e l i n g . 
XXXV. Opent een rek. 7—12.VI.29. 
XXXIX. Opent een rek. 9.VII—8.XI.29. A30. 

D a a r t u s s c h e n : XXXVI. Opent een rek. van 
28.IX.29. 

XXXVIII. Opent een rek. 12—18.XI.29. 
XL. Opent een rek. 18.XI.29—13.VIII.30. 

In XII.29 werd dit stempel van een nieuw jaartal voorzien; 
de nieuwe cijfers zijn regelmatiger en hooger. 

XLII. Opent een rek. 13.VIII—21.IX.30. 
XL. Opent een rek. 29.X—19.XI.30. A35. 
XLII. Opent een rek. 8.XII.30. 
XLI. Opent een rek XII.30. 

Aan het eenige exemplaar in mijn bezit ontbreekt de dag. 
XLII. Volkstelling. 10( ?)—29.XII.30. 
XXXV. Volkstelling. 31.XII.30—3( ?).1.31. 
XXXV. Opent een rek. lO.I—4.V.31. ' A40. 
XLIV. Opent een rek. 13.V— VII.31. 
XLIV. Ned. fabrikaat. 7.VII.31. 
XLV. Ned. fabrikaat. l.VIII— X(?).31. 
XLV. Postzegels r. boven. 20.X—14.XII.31. 
XLV. Kersttelegr. 15( ?).XII.31—8.1.32. A45. 
XLVI. Opent een rek. 1.II.32. Maandcijfer II. 
XLV. Crisiscomité. 16.11.32. Maand 11. 
XLVI. Ned. fabrikaat. 27.11.32. Maand 1 |. 
XLV. Crisiscomité. 2, 17, 19, 25.III, 1, 7.IV, 6.V.32. 

Mogelijk ondertusschen nog afgewisseld door Ned. fabri
kaat (vergelijk met de eerste machine). 

XLV. Ned. fabrikaat. 7, 19.V.32. A50. 
XLVII. Crisiscomité. 25.V, 7.VI.32. 
XLVIII. Brieftelegr. (tekst l i n k s ) . 5.VII.32. 
XLIV. Crisiscomité. 7.VII.32. 
XLV. Crisiscomité. 12.VIII, 15.IX.32. Maand IX, smal. 
XLIV. Crisiscomité. 24.IX.32. Maand IX, breed. A55. 
XLVII. Crisiscomité. 25—26.X.32. Maand X smal. 
XLIV. Kersttelegr. 15 en 27.XII.32. 
XLIV. Adresseer volledig. 19, 27.1.33. 
XLIV. Postz. rechts boven. 8—24.11.33. Maand ||. 
XLIV. Adresseer volledig. 25.11—28.III.33. A60. 
XLIV. Postz. rechts boven. 2—30.V.33. 
XLIX. Postz. rechts boven. 1.VI.33— 

MASSA-BAARFRANKEERING. 
De stempeling geschiedt sinds begin 1928 met de Flier-

machine, de „tweede machine", die tevens voor het stempelen 
van de gewone correspondentie wordt gebruikt. In April 1933 
werd de Universal-machine voor de baarfrankeering ingericht 
(vroegst-bekende datum 23.IV.33), van later data zijn echter 
weer Plierstempels bekend. 

De kleur van deze stempels is rood, met één uitzondering: 
op 23.V.31 werd een party drukwerk van een stempel van 
1}4 cent in zwart voorzien. Dit moest gebeuren, omdat de 
kleur van de gebruikte enveloppen donkerrood was en een 
rood stempel dus niet op zou vallen. 

Hieronder worden alleen de gebruikte typen vermeld; een 
lijst van de verschillende waarden die van elk type bekend zijn 
zal in den loop van dit jaar in het Maandblad verschijnen. 

O u d e u u r - a a n d u i d i n g . 
Type XXXV. 10.11, 16.III, 17.IX, 22.XII.28; 2.1.29. 

N i e u w e u u r - a a n d u i d i n g . 
XXXV. 29—30.XII.30, en talr. data tusschen 28.1 en 31.XII.31. 
XXXVI. 26.IX.29. 
XL. 1 en 18.XI.30. 
XLI. 27.XI en 2.XII.30. 
XLII. Diverse data tusschen 15.VIII en 17.X.30; ig.XII.30. 
XLIV. Diverse data tusschen ll .V en 17.VII.31, en 4.III, 19.V, 

8.VI.32. 
XLIV (zwart). 23.V.31. 
XLV. 25.VIII en 15.IX.3]; 30.VI en &.VII.32; 27.1, 9.II (maand 

11), 28.11 (maand | |) , 13, 16. 26, 28, 31.III, 4, 13.IV.33. 
XLVI. 27.V, 6, 7, 17, 18, 30.VI, 5, 7.VII, 24.Vm, 8.IX (smalle 

IX), 17.IX (breede I X ) , 24, 29.IX (smalle IX), 18.XI.32 
(smalle XI), 1, 16.XII.32. 

XLVIL 8—30.1, 3, 15.III, 7, 13, -SO.IV, 1, 5.XI(smalle XI).32. 
XLVIII. 20, 24.1, 11.11.33 (maand II) . 

NIEUWJAARSSTEMPELS. 
Het speciale nieuwjaarsstempel, dat de laatste jaren ge

bruikt wordt, heeft het gebruikelijke model: plaatsnaam tus
schen twee horizontale lijnen. Het wordt gebruikt zonder 
datumstempel. 

Bekend van begin 1.30 en jaarswisselingen '30/'31, '31/'32 
en '32/'33. 

http://16.VIII.25
http://18.IX.25
http://22.XII.25�
http://30.XI.26
http://31.XII.26
http://25.VI.27
http://10.VII.27
http://23.IX.27
http://13.XII.27
http://15.XII.27�
http://28.VI.28
http://12.VI.29
http://28.IX.29
http://18.XI.29
http://18.XI.29�
http://13.VIII.30
http://21.IX.30
http://19.XI.30
http://29.XII.30
http://31.XII.30�
http://14.XII.31
http://15.IX.32
http://24.IX.32
http://27.XII.32
http://23.IV.33
http://22.XII.28
http://30.XII.30
http://31.XII.31
http://26.IX.29
http://18.XI.30
http://17.VII.31
http://13.IV.33
http://18.XI.32
http://16.XII.32


152 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

U u r e ij f e r s 1921 e n 19231929. 
Voor wie er belang in stelt nog enkele opmerkingen over 

de verschillende blokjes met de uureijfers van de oude in
deeling (tot 12). In 1921 werden de blokjes van de vermoede
lijk meestgebruikte uren 34N, 56N, 67N en 78N vervan
gen door blokjes met cijfers van een ander model, over het 
algemeen wat forscher, en deze kort daarop weer door cffers 
van het oude type (nieuwe blokjes, waarvan de cijfers geringe 
verschillen met de vroegere, afgesletene, vertoonen). 

2  3 N 
3  4 N 

5  6 N 

6-7H 

7  8 N 
normaal. 

25IM 
3  4 N 
56N 
67M 
7-BH 
groot. 

Bij de tijdelijke, „groote" cijfers is de 4 van boven open en 
heelt de 7 een rechte stok; bij de gewone, kleine uureijfers is 
de 4 van boven dicht en heeft de 7 een gebogen stok. Bijgaande 
afbeelding vertoont de verschillen. Mij zijn de volgende data 
van verandering bekend: 

34N: oude kleine cijfers tot 28.V.21, groote cijfers l.VII.21, 
nieuwe kleine cijfers sinds 7.VII.21. 

56N: oude kleine cijfers tot 13.IV.21, groote c. 2.VIII.21, 
nieuwe kleine cijfers sinds 14.IX.21. 

67N: oude kleine cijfers tot 14.III.21, groote c. 14.VI.21, 
nieuwe kleine cijfers sinds 27.VI.21. 

78N: oude kleine cijfers tot 28.V.21, groote c. tot 4.VII.21, 
nieuwe kleine cijfers sinds 25.VIII.21. 

De groote cijfers zijn in 1921 dus maar kort gebruikt. Zy 
worden echter in 1923 weer te voorschijn gehaald, als de 
tweede machine in gebruik gesteld wordt. De groote cijfers 
56N komen niet meer terug, in de plaats daarvan komt een 
nieuw blokje met kleine cijfers. Nieuw zijn de groote cjjfers 
23N, die ik van V tot eind VIII.24 ken, en die wellicht ook 
in 1921 al bestonden (mij niet bekend uit dat jaar) . 

Eerst zijn de groote cijfers (23N, 34N, 78N; 67N echter 
klein) op de eerste machine te vinden, van eind 1923 tot 
pl.m. l.X.24. Daarna komen zij op de tweede machine, tot 
l.XII.26; in deze periode komt het uur 67N zoowel met 
groote als met kleine cijfers voor. Zij verwisselen nog een 
enkele maal, tot tenslotte in begin 1929 het groote 34N op 
de eerste en het groote 78N op de tweede machine gebruikt 
wordt. 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XXV. 

Mn^wMiMiV'Wivsn 

UFCHl̂ ENSTFIN 

■̂'11 I V I t l lU i l l l l l 

111(̂ 11 SI! M 
UtlllHNSlEIN 

^ ' 
HELVETIA. 

In de 13e eeuw kregen de graven van Savoia in het zuiden 
en de Habsburgers in het noorden de macht in handen. De 
laatsten hadden de voogdij over Schwytz, Uri en Unterwaiden, 
de bergstreken in het binnenland; maar ook keizer Friedrich II 
trachtte deze landen onder zijn gezag te brengen, waardoor 
oorlog ontstond. Schwytz, dat in 1240 van Friedrich een vrij
heidsbrief had gekregen, kwam in verzet tegen de Habs
burgers; ook Unterwaiden sloot zich hierbij aan, terwijl Uri, 

dat reeds door de Habsburgers was verkocht, zich erbij voegde. 
De bondgenooten werden echter verslagen en gedwongen de 
rechten van de Habsburgers te erkennen; na den dood van 
Rudolf von Habsburg hernieuwden de 3 woudsteden haar ver
bond, bezegeld met den eed op den Rütli in 1291. 

De jeugdige bond breidde zich weldra uit over de andere 
kantons; in 1332 voegde Luzern zich erbij, 1351 Zürich, 1352 
Glarus en Zug, 1353 Bern, tot eindelijk in 1361 het Eed
genootschap door Karel IV werd erkend. 

In 1439 brak een strijd uit tusschen Zürich en Schwytz, 
waarbij de andere kantons zich aansloten biJ Schwytz; Zürich 
riep hierop de hulp in van den dauphin van Frankrijk, maar 
na de heldhaftige verdediging van 1500 eedgenooten bij St. 
Jacob an der Birs, 26 Augustus 1444, volgde de vrede van 
Enrisheim en nadat Zürich zich verzoend had, werd in 1450 
de bond opnieuw bevestigd. 

Oostenrijk kon het verlies van zijn macht in Zwitserland 
niet verkroppen en trachtte hulp te krijgen van Karel den 
Stoute van Bourgondië, door hem zijn bezittingen aan den 
BovenRijn te verpanden; het kreeg echter weinig hulp, waar
op een verbond volgde tusschen Oostenrijk, de Eedgenooten 
en de steden in den Elzas om het verpande gebied weer terug 
te krijgen. 13 November 1474 versloegen de Zwitsers de Bour
gondiërs bij Hericourt, 2 Maart 1476 bij Gwandson; om den 
hertog van Lotharingen bij te staan trokken zij op naar 
Nancy, waar 5 Januari 1477 Karel sneuvelde. In 1478 onder
namen de Eedgenooten een tocht naar Milaan, slag bij Gior
nico, 28 December, waarbij gebiedsuitbreiding verkregen werd. 

Onder ̂  de eedgenooten ontstond evenwel oneenigheid en na
ijver, vooral tusschen de steden en het land, die de eenheid 
dreigde te verbreken; dank zij de tusschenkomst van Nicolas 
von der Flue werd de toestand echter gered en de overeen
komst van Stanz tusschen de bondgenooten gesloten, 22 De
cember 1481. 

De band, die de Eedgenooten met het Duitsche rijk verbond, 
werd steeds zwakker en na het succes in den Bourgondischen 
oorlog, waarbij hun kracht was gebleken, verlangden zij ge
heele onafhankelijkheid; gevolg was de Schwabische oorlog. 
Bij Dorneck an der Birs, 22 Juli, werden de keizerlijke troepen 
verslagen en bij den vrede van Basel, 22 September 1499, 
werd het land als onafhankelijke bondsstaat erkend. 

Begin 16e eeuw namen de Zwitsers deel aan de Italiaansche 
oorlogen. Na den slag bij Novara, 6 Juni 1513, werden de 
Franschen uit Italië verdreven, maar 14 September 1515 be
haalde Frans I een dergelijke overwinning, dat de Zwitsers 
voor goed verslagen werden en vrijwel van het wereldtooneel 
verwenen. Zij waren in den loop der jaren echte vechtersbazen 
geworden en bleven ook later zeer gewilde huurtroepen voor 
ieder, die hen maar betalen wilde. 
Opnemen na 1900, Wereldpostunie: 
1919. Vrede. 

7K, 10, 15 rappen, uitgegeven 1 Augustus, ter her
denking van den vrede na den groeten oorlog. 
7>2 r. Twee vijandelijke krijgers, die elkaar de hand 
reiken, over de restanten van een kanon, de wapens 
zorgeloos in de hand, als symbool van de verbroedering. 
10 r. Vredesengel, met olijftak in de rechter en bloe
men in de linkerhand. 
15 r. Op den grond liggend een verbonden soldaat, die 
opkijkt naar een stralend licht, met het woord „Pax", 
vrede. 

LIECHTENSTEIN. 
Liechtenstein vormde vroeger een deel van den Duitschen 

Bondsstaat, maar is sinds de opheffing hiervan in 1866 zelf
standig geworden. 

De post stond onder beheer van Oostenrijk, de zegels werden 
ook in Weenen gedrukt; dit werd anders door den oorlog 
en vanaf 1921 heeft Zwitserland de post in beheer genomen, 
waarbij de zegels nu in Bern worden gedrukt met Zwitsersche 
geidswaarde. 

Hoofdstad Vaduz. Geldswaarde: 100 heller = 1 kroon; van
af 1921: 100 rappen = 1 franken. 
Toevoegen onder 1920, Geboortedag: 

Onderaan het Madonnabeeld een gezicht op de hoofd
stad Vaduz met het kasteel. 
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Toevoegen onder 1928, Regeeringsjubileum: 
Vorst Johann II overleed 11 Februari 1929 en werd op
gevolgd door zijn 76-jarigen broeder, Franz II. 
De rest van de oplage is verbrand; verkocht zijn slechts: 
10 r. 65600, 20 r. 46942, 30 r. 35658, 60 r. 28973, 1,20 fr. 
16618, 1,50 fr. 14892, 2 fr. 15093, 5 fr. 17042. 

1929. Regeeringsaanvaarding. 
10, 20, 30, 70 rappen, voor de inhul
diging van den nieuwen vorst. 
10 r. Beeltenis van den vorst als 
kind. 
20 r. Portret op tegenwoordigen 
leeftijd. 
30 r. Portret van Fürstin Elsa. 
70 r. De vorst met zijn gemalin. 
De zegels waren bestemd voor 13 
Augustus, maar kwamen eerst 2 De
cember in gebruik; in omloop tot 
28 Februari 1930. 
Oplage: 100000, 100000, 75000, 50000. 
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1931. Zeppelin. 
1 en 2 francs, ter gelegenheid van het bezoek van het 
Zeppelin-luchtschip aan Liechtenstein op 10 Juni. 
De zegels vertoonen het luchtschip boven een berg
landschap. 
Oplage: 30000 en 25000. 

ENGELAND. 
1929. Postume. 

n ^ n p « « « ^ ^ ^ 
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'A, 1, I'/j, 2% pence en 1 pound, uitge
geven 10 Mei ter gelegenheid van het IXe 
congres van de Union Postale Univer
selle te Londen. Het vorige congres was 
in 1924 gehouden te Stockholm. 
De zegels, alle met het desbetreffende 
opschrift, geven koning George weer in 
verschillende omranding, de 1 pound, in 
grooter formaat, bovendien nog den H. 
George in gevecht met den draak. 

De ondergrond van de 1 en 1>^ p. wordt gevormd door 
de Engelsche vlag, de Union Jack. 

IERLAND. 
1929. Katholieke emancipatie. 

2 ,3 en 9 pence, uitgegeven 22 Juni, ter herdenking van 
de vrijheid en gelijkstelling van den katholieken gods
dienst, 100 jaar geleden. 

Op de zegels het portret van 
Daniel O'Connel, een lersch 
staatsman, die zich hiervoor 
zeer beijverd heeft. 
1930. Electrificatie. 
2 pence, ter gelegenheid van 
het gereedkomen van het 
groote stuwwerk van de 
Shannon rivier voor de elec-
trische centrale. 
Uitgegeven 16 October; fran-
keergeldig tot 31 December. 

1931. Royal Dublin Society. 
2 pence, uitgegeven 10 Juni, ter gelegenheid van het 
200-jarig bestaan van bovengenoemde vereeniging op 
25 Juni. 
Bovenaan staat Eire voor Ierland en onderaan 1731-1931 
Koninklijke Vereeniging Dublin (vertaald); de kleur is 
blauw, evenals de vlag van de vereeniging. 

CYPRUS. 
BIz. 53, jaargang 1929, toevoegen de oplage van de jubileum
uitgifte : 

% p. 1394080, 1 p. 853121, 1/, p. 304311, 2'/, p. 269505, 
4 p. 56424, 6 p. 46572, 9 p. 130698, 18 p. 91900, 45 p. 
60721, £ 1 25634. 
De rest van de oplage is vernietigd; buiten koers 
31 Januari 1929. 

ffüöw^Goihaü: T14 SlOfiiH\nr.R'ÏO A 
"Z'tt''' . ' t ."• ' " 

INDIA. 
1931. Delhi. 

w^^r^wv««««<rnm)i^i«««w*<M 

M^:f.m. 
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14, y,, 1, 2, S annas, 1 rupee, 
voor de inwijding van de 
nieuwe hoofdstad van het 
riJk, New-Delhi, op 9 Fe
bruari; uitgegeven van 9 Fe
bruari tot 9 Maart. 
De zegels geven keizer Geor
ge met een verschillende tee-
kening: 
Yi a. Purana Quila, oud-Mo-
golsche vesting. Opl. 5866560. 
de in den oorlog gevallenen. K a. Gedenkteeken voor 

Oplage 14731200. 
1 a. Counsel House, gebouw voor de volksvertegenwoor
diging. Oplage 19476000. 
2 a. Paleis van den onderkoning. Oplage 2096640. 
3 a. Secretariaat. Oplage 1746720. 
1 r. Regeeringsgebouw. Oplage 695520. 

JOHORE. 
1896. Kroning. 

1 cent tot 1 dollar (7 waarden) van de loopende uitgifte, 
overdrukt met: „Kemahkotaan" (kroning), bü de troons
bestijging van den jongen sultan Ibrahim. 
Uitgegeven 16 Maart tot einde October; de nieuwe ze
gels waren nog niet klaar. 

NORTH BORNEO. 
1931. 50-jarig bestaan. 
3 cents tot 5 dollar (8 waarde«), ter 
herdenking van het 50-jarig bestaan 
van de British North Borneo Com
pany; uitgegeven 1 Januari tot 31 De
cember. 
3 c. Murut, een van de inboorlingen-
stammen. 
6 c. Orang oetang. 
10 c. Dajaksche krijger. 
12 c. Kinabalu berg, ruim 4000 m. 
hoog. 
25 c. Luipaard. 
1, 2 en 5 d. Wapen. 

JAIPUR. 
1931. Troonsbestijging. 

% anna tot 5 rupees (12 waarden), herinnering aan de 
troonsbestijging van den nieuwen radjah Man Singh II. 
% a. Zonnewagen van den zonnegod Suodscha, getrok
ken door het zevenkoppige zonnepaard Utschidas. Op 
de vlag staat vertaald uit het Sanskriet: Vergeet niet 
het goede te doen en goede berichten achter te laten. 
Dit zelfde symbool komt op meerdere zegels van Jaipur 
voor. 
K a. Maharadjah Man Singh II. 
1 a. Olifant met de vlag van Jaipur. 
2 a. Inlandsch krijgsman. 
214 a. De pauw. 
3 a. Ossekar. 
4 a. Olifantenwagen. 
6 a. Albert museum. 
8 a. Sireh-Deorhi poort. 
1 r. Het Chandra Mahal. 
2 r. Amber paleis. 
5 r. Beeltenis van den maharadjah Jai Singh II, den 
stichter van Jaipur in 1728, en van Man Singh II, den 
tegenwoordigen vorst. 

EGYPTE. 
BIz. 54, jaargang 1929, toevoegen aan 1922, Onafhankelijkheid: 

Oplage: 1 m. 3 millioen, 2, 3, 4 m. 2.4 millioen, 5 m. 
6 millioen, sphinx van Gizeh, 10 m. 1 millioen, 15 m. 
600000 en 800000, groot en klein zij Inschrift, Ramses II, 
20 m. 300000, 50 m. 350000, 100 m. 100- en 200000, enkel 
en meervoudig watermerk, 200 m. 23000. 
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Toevoegen aan 1927, Port Fouad: 
30 November 1853 verleende Said Pascha aan Ferdinand 
de Lesseps de concessie tot doorgraving van de land
engte, die de verbinding te water naar Azië zou vormen. 
Engeland, bij monde van lord Palmerston, was hiertegen 
sterk gekant, vreezende dat de commercieele positie van 
het land er door zou worden geschaad; ook in Frankrijk 
zelf was veel tegenwerking, maar Napoleon en keizerin 
Eugenie verleenden hun steun. De eerste spade werd 
door De Lesseps 23 April 1859 in den grond gestoken 
en 17 November 1869 kon het kanaal feestelijk worden 
geopend. 

1931. Tentoonstelling. 
5, 10 en 15 millièmes, ter 
gelegenheid van de 14e land-

W9f99lßlft9¥999t^>99¥tn^l9ff99 bouw- en industrie tentoon-

***********'****'**********™ rechts en links gestyleerde 
korenbundels voorkomen. 
Oplage 200000. 

1931. Zeppelin. 
27 millièmes, luchtpostzegel, voorzien van een overdruk 
Graf Zeppelin Avril 1931 50 en van 100 (voor brief
kaarten en brieven) en eveneens in het Arabisch, ter 
herinnering aan den tocht van het Zeppelin-luchtschip 
naar Egypte; aankomst te Cairo 11 April. 
Uitgegeven 6 April; oplage 25000 stuks. 

(Wordt vervolgd). 

VERSLAG DER INTERNATIONALE POSTZEGEL
TENTOONSTELLING, GEHOUDEN TE WEENEN 

24 JUNI - 9 JULI 1933. 

Op Zaterdag 24 Juni, des voormiddags te 10 uur, had in de 
groote concertzaal de feestelijke opening der „Wipa" plaats 
door den president der Oostenrijksche republiek. De openings
plechtigheid werd per radio uitgezonden en opgeluisterd door 
eenige muzieknummers der ,,Wiener Philharmoniker" onder 
leiding van prof. Robert Heger. 

De tentoonstelling was verdeeld in twee hoofdgroepen, te 
weten: I: de „amtliche Gruppe", bestaande uit officieele in
zendingen van diverse landen, postadministraties en post-
musea, ondergebracht in het tentoonstellingsgebouw „Se
zession", en II: de particuliere inzendingen, ondergebracht in 
de prachtige zalen van het ,.Künstlerhaus", waar de phila
telistische schatten, dank zij den ruimen opzet en het goede 
daglicht, uitstekend tot hun recht kwamen. 

Bij groep I waren vele interessante inzendingen te bewon
deren van de hoofdbesturen der posterijen van Afghanistan, 
Belgiè, Chili, Denemarken (o.a. een compleet postfrisch vel 
van 100 zegels van 48 sk. van 1870), Danzig, Duitschland, 
Beieren, Finland, Engeland (een zeer belangrijke inzending, 
waarbij drukmateriaal en proefdrukken der eerste uitgiften 
in diepdruk werden tentoongesteld; daarby ook de origineele 
stempel van de beroemde 1 penny zwart van 1840, de oudste 
postzegel der wereld), Japan, Kolumbia, Oostenrijk, Perzië, 
Polen, Hongarije, Tsjecho-Slowakije en Zwitserland. Voorts 
waren daar diverse postzegeldrukkerijen te bezichtigen, zoo-
als van Giesecke & Devrient A.G. te Leipzig, Harrison & Sons 
Ltd. te Hayes (Engeland), Institut de Gravure et d' Impres
sion de Papiers-valeur te Parijs, de Oostenrijksche staats-
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drukkerü te Weenen. Voor de oogen der bezoekers werdfen hier 
velletjes van 16 zegels afgedrukt van het origineele cliché der 
Oostenrijksche courantenzegels van 1851 (Mercurius), met ver
andering van Inschriften en kleuren. Eiken dag een andere 
kleur. Deze waardelooze producten werden voor 50 groschen 
per velletje in de tentoonstellingsgebouwen verkocht. 

Bij groep II was zeer veel schoons te bewonderen. Slechts 
eenige der allerbelangrijkste inzendingen wil ik hier ver
melden: 

Speciaalverzameling Engeland van mr. J. B. Seymour te 
Londen; een buitengewoon omvangrijke en wetenschappelijk 
opgezette collectie, die als basis heeft gediend voor de be
werking in Kohl's Handbuch en welke collectie met goud werd 
bekroond voer de beste inzending in de eereklasse. 

De bekende speciaalverzameling Uruguay van mr. E. J. 
Lee te Londen. Wat deze heer van dit interessante land in 
den loop der jaren bijeen heeft weten te brengen, is werkelijk 
ongelooflijk. Bijna alle ongetande waarden zijn in geheel ge
reconstrueerde platen (vellen) aanwezig. Van de diligencias 
van 1856 vindt men b.v. de volledige reconstructie der 35 
typen van de 80 cent en 1 real. In totaal 166 stuks van de 
60 cent (Yvert 7500 fr.), 348 stuks van de 80 cent en 428 
stuks van de 1 real! Het behoeft dan ook geen verwondering 
dat dit object de hoogste onderscheiding verwierf voor het 
beste object van alle klassen A (Forschungssammlungen). 

Speciaalverzameling Roemenië van den heer J. W. von 
Witzlebei) te Boekarest. Een prachtobject met diverse Moldaus 
en vele paren en blokken der daarop volgende ongetande uit
gaven. Bekroond als zijnde het beste object van alle klassen B 
(gespecialiseerde collecties). 

Frankrijk-zeldzaamheden van den heer Th. Champion te 
Parijs. Magnifiek materiaal der eerste uitgiften, voornamelijk 
ongebruikt, waarbij vrijwel alle keerdrukken voorkomen in 
paren, strooken of blokstukken. Ik noem slechts de 1 franc 
vermiljoen in strook van 3 (normaal) gebruikt, 1 franc Na
poleon, postfrisch randblok van zes. 

Buenos-Aires van mr. Alfred F. Lichtenstein, New-York. 
Een prachtverzameling der eerste uitgiften (scheepstypen), 
gebruikt, ongebruikt, alsmede op brieven. Daarbij een pracht
paar van de 5 pesos geel en een keerdrukpaar van de I (in) 
peso, blauw. Wat deze Amerikaan verder (hors concours, als 
zijnde lid der jury) exposeerde, was eenvoudig phenomenaal. 
Zoo b.v. Canada, een gedeelte zijner verzameling der „pence"-
uitgaven, waarbij vele paren, strooken en blokken. Van de 
12 pence ongebruikt (55000 francs) waren 3 stuks aanwezig, 
van de gebruikte 1 exemplaar en bovendien 1 op brief! 
Mauritius, postoffice, 1 penny, twee prachtstukken op een 
brief; van de 2 pence een op groot brief stuk; de volgende 
uitgiften waren rijkelijk vertegenwoordigd. New-Foundland, 
uitgebreide collectie der „pence"-uitgaven, waarbij halvee
ringen op brieven, enz. Nieuw-Brunswijk, alsvoren, waarbij 
een prachtstrook van de 1 shilling op brief. Nieuw-Schotland, 
alsvoren, daai'bij Vi van een 1 shilling-zegel als 3 pence ge
bruikt op brief. 

Nederland, eerste uitgifte, van den heer Stuyck, Antwerpen. 
Een collectie die uitblinkt door prachtkwaliteit. Alle platen 
(met uitzondering van de 5 cent plaat II) van de 5 en 10 cent 
werden gereconstrueerd. Voor het eerst kwam deze groot
kenner van Nederland 1852 voor den dag met een gedeelte 
van de onlangs nieuw ontdekte elfde plaat (plaat Ia) . Voorts 
vele fraaie brieven en zeldzame afstempelingen. 

Ook mr. Wane uit Engeland exposeerde een fraaie Neder
land-verzameling. Speciaal verzorgd waren de emissies 1852 
en 1876 (Bossche tandingen). Bovendien een postfrisch rand
paar van de 9 cent van 1926-1929, waarvan een exemplaar 
zonder waarde-aanduiding. 

De navolgende Nederlandsche inzendingen werden bekroond: 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. Zil

veren plaquette voor het „Handboek der postwaarden van 
Ned.-Indië". 

Speciaalverzameling Polen van den heer L. H. Weimar, 
vroeger te Rotterdam, thans te Warschau woonachtig, ver
guld zilveren medaille. 

Speciaalverzameling Letland van den heer J. Poulie te Am
sterdam, zilveren medaille. Dezelfde heer een bronzen me
daille voor zijn verzameling Rusland. 

Speciaalverzameling Griekenland van den heer Adr. J. Hoek 
te Rotterdam, zilveren medaille. 
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Nederland en koloniën van den heer A. G. Ferf te 's-Graven-
hage, bronzen medaille. 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, verguld zilveren 
medaille voor het jubileumboek „Postzegelkunde en Post-
wezen". 

Poststukken, herdrukken van Nederland, Frankrijk, Luxem
burg van den heer W. P. Costerus te Edam, zilveren medaille. 

Nederlandsche poststukken van den heer W. G. Zwolle te 
Amsterdam, bronzen medaille. 

Poststukken van Nieuw-Zuid-Wales van den heer W. P. 
Costerus te Edam, bronzen medaille. 

Europa-verzameling van den heer J. Poulie te Amsterdam, 
bronzen medaille. 

Verzameling postzegels die alle de beeltenis van Bolivar ^ 
dragen van den heer J. H. van Peursem te 's-Gravenhage, 
bronzen medaille. 

Ten slotte in de af deeling literatuur: Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie", Breda, zilveren medaille; „De Phila
telist", Rotterdam, zilveren medaille; „Bolivar", van den heer 
J. H. van Peursem te 's-Gravenhage, bronzen medaille. 

Amsterdam, Juli 1933. 
P. J. HEKKER, 

Wipa-vertegenwoordiger voor Nederland. 

VEILING VAN DIETEN. 
In het Maandblad van April gaf een onzer leaen een op

brengstlij st van Duitsche zegels in Duitschland.. Aan het 
slot van dat stukje werden de Nederlandsche „veilers" op
gewekt om den bezoekers van veilingen gratis koffie, thee, 
chocolade, koek, enz., te verschaffen, evenals die Duitsche 
auctionnaris dat in Berlijn deed. 

Hierbij bieden wij onze lezers de opbrengstprijzen aan van 
Duitsche zegels, verkocht op een veiling te Rotterdam door 
J. L. van Dieten's Postzegelhandel N.V. 

Ook om te doen uitkomen, dat Nederlanders in hun eigen 
land kunnen vinden, wat zij elders zoeken, wijzen wij hier op 
het feit, dat bovengenoemde firma reeds 41 jaren haar be
zoekers van de veilingen als haar gasten beschouwt en koffie, 
thee, chocolade, bier, spuitwater, enz., serveert. Alleen de 
„koek" heeft, als minder geschikt voor Nederlanders, steeds 
ontbroken; op speciaal verlangen werd daarvoor wel eens de 
echt vaderlandsche, Schiedamsche drank verstrekt. 

Duitschland: 1208 fr. 60, ƒ4,—. 
Baden: 1251, fr. 15, ƒ4,—; 1252, fr. 135,—, ƒ13,25; 1253, 

fr. 235,—, ƒ12,25; 1254, fr. 225,—, ƒ13,75; 1255, fr. 105,—, 
ƒ17,75; 1257, fr. 68,—, ƒ9,—; 1258, fr. 35,—, ƒ4,—; 1259, 
fr. 175,—, ƒ10,50; 1277, fr. 320,—, ƒ13,25; 1281, fr. 270,—, 
ƒ 15,—. 

Beieren: 1289, fr. 800,—, ƒ47,50; 1291, fr. 3200, ƒ160.—; 
1296, fr. 55,—, ƒ4,50; 1301, fr. 100,—, ƒ5,50; 1302, fr. 300,—, 
ƒ20,—; 1304, fr. 800,—, ƒ33,—; 1309, fr. 180,—, ƒ12,25; 1310, 
fr. 180,—, ƒ15,50; 1311, fr. 150,—, ƒ6,75; 1312, fr. 600,—, 
ƒ32,—; 1318, fr. 200,—, ƒ8,75; 1319, fr. 600,—, ƒ25,— ; 1334, 
fr. 260,—, ƒ9,—. 

Brunswijk: 1351, fr. 550,—, ƒ19,50; 1361, fr. 160,—, ƒ8.25; 
1374, fr. 450,—, ƒ28,75; 1375, fr. 450,—, ƒ15,— ; 1377, 
fr. 450,—, ƒ 16,50. 

Hamburg: 1399, fr. 210,—, ƒ7,75; 1400, fr. 240,—, ƒ10,50; 
1402, fr. 170,—, ƒ 7,50. 

Hannover: 1414, fr. 75,—, ƒ5,50; 1415, fr. 55,—, ƒ5,50; 
1416, fr. 35,—, ƒ4,75; 1417, fr. 240,—, ƒ 10,—; 1426, fr. 250,—, 
ƒ10,—; 1434, fr. 250,—, ƒ10,50: 1435, fr. 250,—, ƒ10,50; 
1436, fr. 250,—, ƒ 10,—; 1449, fr. 150,—, ƒ 6,75; 1450, fr. 150,—, 
ƒ7,75; 1451, fr. 150,—, ƒ10,— ; 1461, fr. 150,—, ƒ6,75; 1470, 
fr. 500,—, ƒ21,—; 1471, fr. 105,—, ƒ11,—; 1472, fr. 270,—, 
ƒ ! ! _ ; 1473, fr. 145,—, ƒ7,25; 1474, fr. 95,—, ƒ4,—; 1475, 
fr. 50,—, ƒ8,25; 1476, fr. 100,—, ƒ8,25; 1477, fr. 100,—, 
f 9 _ ; 1490, fr. 130,—, ƒ5,25; 1491, fr. 250,—, ƒ9,50; 1492, 
fr. 125,—, ƒ9,50; 1493, fr. 250,—, ƒ14,50; 1494, fr. 250,— 
ƒ10,50; 1496, fr. 125,—, ƒ12,25; 1501, fr. 150,—, ƒ11,75; 1502, 

fr. 250,—, ƒ20,—; 1509, fr. 400,—, ƒ17,25; 1510, fr. 800,—, 
ƒ32,— ; Ï513, fr. 80,—, ƒ9,50; 1514, fr. 50,—, ƒ7,—; 1515, 
fr. 60,—, ƒ7,—; 1516, fr. 90,—, ƒ8,75; 1517, fr. 180,—, 
ƒ11,—; 1518, fr. 205,— ƒ12,25; 1521, fr. 145,—, ƒ7,75; 1522, 
fr. 120,—, ƒ6,25; 1523, fr. 240,—, ƒ11,— ; 1524, fr. 240,—, 
ƒ10,50; 1525, fr. 120,—, ƒ7,75; 1526, fr. 180,—, ƒ10,—; 1527, 
fr. 180,—, ƒ7,75; 1528, fr. 180,—, ƒ8,25; 1529, fr. 120,—, 
ƒ7,—; 1536, fr. 200,—, ƒ8,50; 1537, fr. 200,—, ƒ10,—; 1540, 
fr. 200,—, ƒ10,— ; 1542, fr. 800,—, ƒ60,75; 1544, fr. 540,—, 
ƒ22,— ; 1545, fr. 540,—, ƒ21,— ; 1546, fr. 125,—, ƒ6,—; 1547, 
fr. 125,—, ƒ8,25; 1548, fr. 125,—, ƒ5,—; 1549, fr. 125,—, 
ƒ6,50; 1550, fr. 125,—, ƒ5,25; 1551, fr. 250,—, ƒ11,—; 1555, 
fr. 500,—, ƒ22,— ; 1556, fr. 500,—, ƒ27,50; 1557, fr. 200,—, 
ƒ8,— ; 1561, fr. 120,—, ƒ6,—; 1563, fr. 85,—, ƒ6,25; 1565, 
fr. 1.30,—, ƒ5,25; 1566, fr. 130,—, ƒ5.25; 1567, fr. 130,—, 
ƒ7,50; 1570, fr. 260,—, ƒ11,— ; 1575, fr. 250,—, ƒ11,—; 1577, 
fr. 150,—, ƒ6,25; 1579, fr. 150,—, ƒ7,25. 

Oldenburg: 1610, fr. 150,—, ƒ6,75. 
Pruisen: 1630, fr. 365,—, ƒ14,50; 1632, fr. 285,—, ƒ15,50; 

1637, fr. 160,—, ƒ11,— ; 1638, fr. 115,—, ƒ15,— ; 1639, 
fr. 400,—, ƒ18,75; 1646, fr. 510, ƒ22,—; 1652, fr. 40,—, ƒ7,25; 
1654, fr. 140,—, ƒ15,50; 1656, fr. 370,—, ƒ22.—. 

Saksen: 1664, fr. 200,—, ƒ9,—; 1665, fr. 250,—, ƒ11,—; 
1667, fr. 300,—, ƒ15,50; 1675, fr. 150,—, ƒ6,25. 

Wurtemberg: 1694, fr. 265,—, ƒ10,50. 

OPBRENGSTPRIJZEN TIENDE VEILING MEBUS. 
Noorwegen: 157, 1855 4 sk. nr. 1, fr. 100,—, ƒ4,95, per fr. 

Anatolië: 189, 1920 2 pia. nr. 24, fr. 1000,—, ƒ204,60, een 

Polen: 401, nr. 102 brief, fr. 200,—, ƒ28,60, per fr. 14 cent. 
Turn und Taxis: 473, 1852 V^ seh. nr. 1, fr. 85,—, ƒ7,70, 

per fr. 9 cent; 474, idem, fr. 85,—, ƒ8,80, per fr. 10 cent; 482, 
1852 Y2 seh. nr. 3, fr. 35,—, ƒ5,50, per fr. 16 cent; 486, 3 seh. 
nr. 6, fr. 17,50, ƒ 4,40, per fr. 25 cent; 491, 1859 2 seh. nr. 10, 
fr. 75,—, ƒ7,45, per fr. 10 cent; 492, 3 seh. nr. 11, fr. 50,—, 
ƒ6,60, per fr. 13 cent; 495, 1862 Vi. seh. nr. 14, fr. 50,—, 
ƒ 6,60, per fr. 13 cent; 499, K seh. nr. 16, fr. 187,50, ƒ 39,60. 
per fr. 21 cent; 501, 3 seh. nr. 19, fr. 30,—, ƒ4,40, per fr. 
14 cent; 509, 1852 1 kr. nr. 32, fr. 12,50, ƒ 7,15, per fr. 55 cent; 
511, 9 kr. nr. 35, fr. 12,50, ƒ 5,75, per fr. 38 cent; 512, 1859 
1 kr. nr. 36, fr. 8,50, ƒ3,10, per fr. 40 cent; 515, 9 kr. nr. 39, 
fr. 100,—, ƒ 4,95, per fr. 5 cent; 522, 1852 2 seh. nr. 5 brief, 
fr. 40,—, ƒ 10,50, per fr. 26 cent; 524, 1862 1 seh nr. 17 brief, 
fr. 30,—, ƒ 7,70, per fr. 25 cent; 525, 1865 2 seh. nr. 24 brief, 
fr. 60,—, ƒ 71,50, per fr. 120 cent; 526, 1852 3 kr. nr. 33 brief, 
fr. 15,—, ƒ 6,90, per fr. 45 cent. 
Turkije: 573, 1914 200 pia. nr. 193, fr. 1000,—, ƒ44,—, per 

fr. A^Y: cent. 
Beieren: 793, 1874 1 mk. nr. 36, fr. 300,—, ƒ15,50, per fr. 

Hannover: 820, 1859 3 gr. nr. 20, fr. 125,—, ƒ5,50, per fr. 
4 cent. 

Saksen: 848, 1851 2 sgr. nr. 4a, fr. 200,—, ƒ9,35, per fr. 
43^ cent. 
Wurtemberg: 856, 1851 3 kr. nr. 2, fr. 4,50, ƒ2,75, per fr. 

60 cent. 
Saargebied: 932, 1928 10 fr. nr. 131, fr. 275,—, ƒ13,20, per 

TT* T c p n t 
Turkije: 955, 1863 2 pia. nr. 3, fr. 150,—, ƒ15,40, per fr. 

10 cent; 959, 2 pia. nr. 3, fr. 150,—, ƒ 18,70, per fr. 12 cent; 
963, strip 2 pia. nr. 3, fr. 450,—, ƒ35,20, per fr. 8 cent; 966, 
1863 5 pia. nr. 4, fr. 200,—, ƒ 19,80, per fr. 10 cent; 976, paar 
20 pa. nr. 1, fr. 200,—, ƒ 16,50, per fr. 8 cent; 987, blok 20 pa. 
nr. 1, fr. 600,—, ƒ88,—, per fr. 15 cent; 988, idem, fr. 600,—, 
ƒ30,80, per fr. 5 cent; 989, idem, fr. 1000,—, ƒ242,—, per fr. 
24 cent; 995, 1863 1 pia. nr. 2. fr. 100,—, ƒ9,90, per fr. 10 cent; 
1003, blok 1 pia. nr. 2, fr. 400,—, ƒ 66,—, per fr. 15 cent; 1046, 
1863 20 pa. nr. 5, ƒr. 125,—, ƒ8,25, per fr. 6 cent; 1058, strip 
20 pa. nr. 5, fr. 500,—, ƒ55,—, per fr. 11 cent; 1066, 1863 
1 pia. nr. 6, fr. 125,—, ƒ18,70, per fr. 16 cent; 1070, paar 
1 pia. nr. 6, fr. 300,—, ƒ 15,40, per fr. 5 cent; 1083, porto 1863 
20 pa. nr. 1 paar, fr. 300,—, ƒ 27,50, per fr. 9 cent; 1084, idem, 
fr. 300,—, ƒ 24,20, per fr. 8 cent; 1133, porto 5 pia. nr. 4 strip, 
fr. 2100,—, ƒ 159,50, per fr. 8 cent; 1153, 1863 1 pia. nr. 6 brief, 
fr. 100,—, ƒ 14,30, per fr. 14 cent. 
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ELFDE VEILING MEBUS. 
Blijkens de in dit nummer voorkomende advertentie zal de 

N.V. J. Mebus' Postzegelhandel, te Amsterdam, haar 11e vei
ling houden op 14, 15 en 16 September a.s., in hotel „Kras-
napolsky" aldaar. Onder den hamer wordt o.m. gebracht een 
buitengewoon mooie Europa-verzameling, benevens Oud-
Duitschland en een belangrijke hoeveelheid Europa-zegels, 
waarbij tal van groote zeldzaamheden. De veilingcatalogus 
wordt op aanvraag gratis toegezonden. 

GOUVERNEMENTSVEILING BANDOENG 
Op 1 November a.s. en volgende dagen zal de gebruikeliike 

gouvernementsveiling van gebruikte frankeerzegels enz. in 
Ned.-Indië plaats vinden. 

Kavelbeschrijvingen en verkoopvoorwaarden met inschrij
vingsbiljetten zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij het 
departement van koloniën, commissariaat voor Indische zaken, 
afdeeling A, te 's-Gravenhage. 

DE KLEINRONDSTEMPELS VAN NEDERLAND 
DOOR P. C. KORTEWEG. 

NR. 6 VAN DE NEDERLANDSCHE PHILATELISTEN-
BIBLIOTHEEK, UITGAVE VAN DE PHILATELIST, 

POSTBUS 897, ROTTERDAM. PRIJS ƒ1,50. 
De verschillende artikelen, die over deze stempelsoort in 

De Philatelist verschenen zijn, werden tot een geheel samen
gevoegd en als afzonderlijk boekje uitgegeven. Voor de ver
zamelaars van de kleinrondstempels — en zij zijn talrijk — is 
dit een uiterst practische uitgave. Het boekje is met wit 
papier doorschoten en leent er zich dus uitstekend toe, als 
mancolijst of bezitlijst gebruikt te worden, terwijl er ruimte 
is voor aanteekeningen en aanvullingen. B. 

OESTERREICH SPEZIAL KATALOG 
DOOR IR. EDWIN MÜLLER. 

UITGAVE DIE POSTMARKE, WIEN I, 
WALLNERSTRASSE 6. PRIJS 3 MARK (5 SCHILLING). 

Van dezen catalogus-prijscourant ligt thans, na twee jaren, 
de tweede uitgave voor ons, wel een bewijs, dat het werk in 
een behoefte voorziet en erkend wordt als een juiste raad
gever. De naam van den bekenden schrijver is hiervoor dan 
ook ongetwijfeld voldoende borg. 

Ernstig is er naar getracht de juiste prijzen vast te stellen, 
hetgeen altijd een riskant bedrijf is. 

Voor den specialist-verzamelaar van dit gebied is het 
handige boekje, goed overzichtelijk gerangschikt, ongetwijfeld 
een uitkomst. Wij bevelen het gaarne in zijn aandacht aan. 

V. B. 

STEMPELWERK VELLINGA. 
Ter voorkoming van een verkeerde meening volgt hier 

allereerst een rectificatie van hetgeen in de aan het werk 
gewijde bespreking over haltestempels is gezegd. De halte
stempels model 73, 74, 85, 87 (gr. letters in omranding) en 
78 (idem zonder omranding) zijn onderscheidenlijk u i t s l u i 
t e n d gebruikt in treinen en trammen, zoomede, naar ik 
veronderstel, tusschen Enkhuizen-Stavoren v.v. door Expk. 
(Spwpk.) en conducteurs der brievenmalen bij verzending-
per conducteur. Deze laatste ontvingen de stempels via den 
inspecteur of den postdirecteur, onder wiens toezicht de lijn 
stond. Op verschillende lijnon is óf niet verzonden, óf alleen 
dan wel in den beginne uitsluifend in gesloten pakketten onder 
geleide, hetzij van een treinbeambte, hetzij van een conduc
teur der brievenmalen, zoodat niet werd gestempeld. 

Stempels als model 79 en andere in egyptische letters en 

iAD VOOR PHILATELIE. V . i . r 
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met omranding, waarvan er mij zijn gemeld, komen in de 
stempelboeken niet voor. Zijn deze nu gebruikt in treinen of 
door stations, die dan als bij afspraak en bij wijze van tegen
stelling de stempels van egyptische letters hebben voorzien, 
dan wel dergelijke stempels toegezonden kregen? Alleen het 
eerste wil er bij mij in. 

Niet alle stempellijsten konden, ondanks het verwerkte ma
teriaal, volledig zijn, en het was dan ook te verwachten, dat, 
na het verschijnen van het werk, van verschillende zijden aan
vullingen zouden worden gemeld. Sommige hebben mij reeds 
langs directen of indirecten weg bereikt en het is te voorzien, 
dat de bronnen nog geruimen tijd zullen blijven spuiten en 
dan druppelsgewijze gaan vloeien. 

Enkelen willen hun aanvullingen reeds in het eerstvolgend 
nummer vermeld zien. Maar beste menschen: waarom zulk 
een haast? Voor een goeden gang van zaken is dit niet be-
vorderliik. Het verdient de voorkeur, dat alle aanvullingen 
mij worden gemeld, waarbij men bedenke, dat het werk loopt 
tot 1916, doch de veldpost tot de mobilisatie, en dat van de 
rolstempels geen lijst is verstrekt. Zulks om de in de inleiding 
vermelde reden. Dan kan alles te zijner tijd behoorlijk ver
werkt voorgediend worden in de volgorde van het stempel
werk. De heer Korteweg wil deze aanvullingen gaarne in „De 
Philatelist" opnemen en oppert het denkbeeld, om zulks in 
beide tijdschriften te doen, zoodat allen er kennis van kunnen 
nemen. Dit lijkt mij zeer goed gezien. 

Men zende dus aan mij, maar gunne mij tijd; de ver
zamelaars zelf zullen vooreerst hun verzamelingen wel niet 
geheel aan de hand van het werk hebben doorloopen. En stelle 
geen vragen omtrent gebruiksduur van een bepaalden stempel 
— ik ben niet alwetend — noch zende opgaven van onjuiste 
data of kopstaande letters en cijfers; dit laatste is philatelie 
op haar kop. 

Gelijk in het werk dient ook bij het vermelden van de aan
vullingen een grens te worden gesteld, waarbij speciaal aan 
de administratieve stempels wordt gedacht. Afwijkingen in 
vorm (geen grootteverschillen) van afgebeelde administra
tieve stempels verdienen varmelding, maar aan zoo volledig 
mogelijke lijsten waar deze zijn gebruikt, of b.v. van alle 
stempels als „Geweigerd", zijn wij vooreerst niet toe. 

Het gaat nu in hoofdzaak om aanvullingen van de in de 
af deelingen 1-3 opgenomen stempellijsten en om de vraag, 
welke stempels verder nog als vernietigingsstempel zijn ge
bruikt, b.v. telegraafstempels. Het onderwerp „vóórafstempe-
ling" echter is het terrein van den heer Korteweg bij uitstek. 

Aanvullingen van de opgaven omtrent cijfer en letter in 
trein- en tramstempels zijn alleen te aanvaarden, als het 
randschrift van den stempel vaststaat en de leesteekens dus 
geen twijfel laten met welken stempel wij te maken hebben. 
Hier ligt de grens vóór den blokstem.pel. 

O. M. VELLINGA, 
Runstraat 13, Amsterdam, C. 

Bestellingen op het in het vorige nummer vermelde stempel
werk van den heer O. M. Vellinga kunnen geschieden door 
storting of overschrijving op postrekening nr. 133182 'ten 
name van den penningmeester van den Nederlandschen Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, te Hilversum. 

U i t s l u i t e n d bestellingen, waarvan de kosten ad ƒ 10,— 
bij vooruitbetaling zijn voldaan, worden uitgevoerd. Heeren 
postzegelhandelarcn kunnen, na aftrek van een korting ad 
20 "f, op dezelfde wijze hun bestellingen bij genoemd adres 
overbrengen. 

P. J. MAINGAY. 
Het deed ons genoegen te vernemen, dat in Weenen aan 

den heer P. J. Maingay, voorzitter van de Federation Inter
nationale de Philatelie, te Brussel, de medaille van philate
listische verdienste van den Oostenrijkschen Bond, de zoo
genaamde „Hesshaimer Plakette", in zilver, werd toegekend. 
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ZUMSTEIN'S EUROPA-KATALOG 1934. : 2 = B E : : 
i l » - Verschijnt begin September. ZUMSTEIN & Cie, BERN/SCHWEIZ. (281) 

H. P. VAN DER WOUDE. 
1908 - 16 JULI - 1933. 

Zij, die op Zaterdagmiddag 15 Juli j.1. te Utrecht hun phila
telistische lusten gingen botvieren aan het bekende philate
listenloket van het hoofdpostkantoor, vonden tot hun niet 
geringe verbazing deze kooi met groen en bloemen versierd. 
Ook was de opkomst naar dit Stichtsch philatelistisch heilig
dom drukker dan gewoonlijk. Geen wonder: de verdienstelijke 
bedienaar van dit loket, de heer H. P. van der Woude, her
dacht op 16 Juli zijn zilveren ambtsjubileum in postalen dienst. 
Dit jubileum werd in allen eenvoud „gepleegd", zonder dat 
ook maar één enkel gelegenheidszegel deswegen werd „mis
bruikt". Uit groote erkentelijkheid voor de vele diensten op 
philatelistisch gebied aan postzegelverzamelaars te Utrecht 
en omgeving gedurende tal van jaren bewezen, had de U.P.V. 
de buitenzijde van het philatelistenloket een feestelijk aanzien 
doen geven. Tal van Philatelisten in en buiten Utrecht kwamen 
den jubilaris, die stralend in zijn versierde kooi achter de 
tralies troonde, even hartelijk de hand tot gelukwensch druk
ken; zij, die verhinderd waren, deden schriftelijk van hun 
belangstelling blijken. De belangrijkste Utrechtsche kranten 
wijdden waardeerende artikelen aan zijn persoon. 

Van der Woude deed op 1 Maart 1905 zijn heuglijke intrede 
in de gastvrije woning van „tante Pos" als „jongeling". 
Uit dezen titel blijkt zonneklaar, dat hij van het mannelijk 
geslacht is. Op 16 Juli 1908 werd hij benoemd tot brieven
besteller te Utrecht en trad als zoodanig in dienst van Cupido 
en Satan beiden. Uit zijn zilveren jubileum op den 16en van 
hooimaand A. D. MCMXXXIII zou men kunnen afleiden, dat 
de „jongeling" van 1 Maart 1905 op 16 Juli 1908 niet voor 
„vol" meetelde. Die 16e Juli schijnt in Van der Woude's leven 
een datum van gewicht, want op 16 Juli 1911 werd de ex-
jongeling conducteur-plaatsvervanger bij het spoorwegpost
kantoor nr. III te Utrecht. 1 Februari 1918 volgde zijn be

ll . P. van der Woude voor het versierde philatelistenloket 
in het hoofdpostkantoor te Utrecht, op 15 Juli 1933. 

noeming tot assistent. Tegelijk werd hij werkzaam gesteld ten 
bureele expeditie te Utrecht-Station. Op 1 Maart 1925, precies 
20 jaren na zijn jongelingschap, werd hij van dit bureel over
geplaatst naar dat van een eigenaardig soort artikelen (n.1. 
geldartikelen!) aan het hoofdpostkantoor te Utrecht. Hier 
leerde hij het duizelingwekkend snel tellen van het slijk der 
aarde. Op 1 Juni 1925 — op speciaal verzoek der U. Ph. V. — 
werd Van der Woude tevens belast met de bediening van het 
philatelistenloket. Deze bevrediging van lastige postzegel
maniakken is geen sinecure. We zwijgen dan verder maar 
van de omvangrijke extra administratie dezer „geldartikelen", 
die heel wat extra tijd in beslag neemt en veel moeite kost, 
zonder extra te worden beloond. De U. Ph. V. heeft moeilijker 
een betere kracht voor bediening van het philatelistenloket 
kunnen uitkiezen. Dat hebben de 8 jaren tusschen 1925 en 
thans bewezen, gedurende welke Van der Woude de vraag
baak was van tallooze Philatelisten in en buiten Utrecht. 
Wie Van der Woude kent, kent hem als bereidwillig, aan
genaam, opgewekt mensch, van onkreukbare eerlijkheid, die 
zijn postzegelslachtoffers het vel niet over de ooren haalt. 
Sedert philatelistenheugenis is Van der Woude lid van de 
U. Ph. V. Hij heeft de geheele philatelistische krijgsgeschie-
denis van Utrecht zelf beleefd en zelf helpen vormen. Sedert 
kort is hij, als sectiehoofd, lid van het bestuur der U. Ph. V. 
Op de receptie, welke de jubilaris op 16 Juli te zijnen huize 
hield, was het bestuur der U. Ph. V. nagenoeg in pleno aan
wezig. Het feestvarken werd toen door den voorzitter in een 
blakend zonnetje gezet, waarna vele dorstige kelen rijk ge
laafd werden. Mogen wij hem én als ijverig, vertrouwd be
dienaar van het Utrechtsche philatelistenloket, én als lid en 
bestuurslid der U. Ph. V., maar vooial als v r i e n d lang in 
ons midden behouden! 

d. B. 

TENTOONSTELLING BOLIVAR. 
Op 24 Juli was het de herdenking van de geboorte van 

Simon Bolivar, vóór 150 jaar. De firma Keiser & Zoon, Pas
sage, Den Haag, zag in deze gebeurtenis aanleiding, in haar 
etalage een tentoonstelling te organiseeren van alle zegels, 
welke op den Bevrijder betrekking hebben; elders in dit num
mer vindt men deze zegels alle vermeld. 

EEN VERWONDERLIJKE VERGISSING. 
In de zoo juist verschenen Revue Postale geeft L. Libois, 

Zweden-specialist, het volgende artikel. 
In het blad Philately in Scotland van 3 Juni 1932 komt een 

aitikel voor van de hand van G. A. Higlett, den bekenden 
Engelschen verzamelaar, hetwelk luidt: Een verwonderlijke 
vergissing. 

Op de postzegeltentoonstelling te New-York van 1926 stelde 
de Zweedsche regeering alle zegels ten toon, uitgegeven ge
durende het tijdperk 1920-1926 door de koninklijke drukkerij 
te Stockholm. Vóói dat tijdstip werden de zegels door parti
culiere ondernemingen gedrukt. 

Ter gelegenheid van die tentoonstelling gaf de regeering 
in het Engelsch een boekje uit, dat alle zegels afzonderlijk 
beschreef en voor een geringen (stellig beneden den kos
tenden) prijs. Zoowel wegens de vele technische bijzonder
heden als wegens de afbeeldingen is dit boekje onmisbaar 
voor den speciaalverzamelaar van hedendaagsche zegels van 
Zweden. 

Maar ik moet de aandacht vestigen op een der merkwaar
digste fouten in dit officieele werkje. Weliswaar werd deze 
fout in de latere uitgave in het Zweedsch verbeterd, maar 
toch zal door de Engelsche uitgave, die zeer verbreid is, 
menig buitenlandsch verzamelaar op een dwaalspoor gebracht 
worden, die geen kennis kreeg van de aangebrachte ver
betering. 
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In de beschrijving van de 60 ore posthoorn bespreekt de 
schrijver drie stempels, van welke hij de data van uitgifte 
opgeeft, en verder de eigenaardigheden van elk stempel af
zonderlijk. Bovendien zijn er fotografische afbeeldingen van 
deze drie stempels in dat boekje te vinden. 

Laten wij het geval recht zetten. Nooit hebben er meer dan 
twee stempels bestaan. Hun geschiedenis is als volgt. 

De zegels, gedrukt van stempel I in mat violet, zyn in 1920 
uitgegeven. Zij bevredigden niet, want wegens het ondiepe 
graveeren waren de afdrukken niet heel scherp. In 1925 werd 
besloten een nieuw stempel te snijden, hetwelk geen repro
ductie zou zijn van het oorspronkelijke, maar wel een geheel 
nieuw gestoken stempel. In afwachting daarvan werd de 
samenstelling van de gebruikelijke drukinkt gewijzigd, om het 
zegel een bruinviolette tint te geven. Er werd meer zorg 
besteed bij het drukken, zoodat er geen inkt meer op de randen 
van de vellen te zien kwam. En zoo is het te verklaren, dat 
de drukken van 1925 witte velranden hebben en van scher
peren druk zijn. 

Deze uitgave van 1925 is ten onrechte opgegeven als van 
een nieuw stempel afkomstig (stempel II van het boekje). De 
onderscheidingsteekens in de atbeeldingen van stempel I en II 
bestaan niet. 

De zegels, gedrukt met het nieuwe stempel, het ware 
stempel II, verschenen in Maart 1926. Niet alleen is het beeld 
dieper gestoken, maar er ziin belangrijke afwijkingen in de 
teekening; bovendien is de kleur gewijzigd en werd rood
violet, waardoor een levendigere en scherpere druk ver
kregen werd. Dit zegel is nu nog in gebruik. 

Deze officieele catalogus — in het Engelsch — van de ze
gels van Zweden van 19201926, zal een merkwaardig geval 
blijven van een officieele vergissing op philatelistisch gebied. 

Humanum est errare. 
Men schrijft ons uit Stockholm: 
„De gegevens in het artikel van den heer G. A. Higlett zijn 

volmaakt juist. Het is inderdaad ongelooflijk, dat men een 
dergelijke fout gemaakt heeft in een uitgave van regeerings
wege, maar zij bestaat." 

lADVERTENTiËN.I 

♦ 

l 
Vraag een zichtzending aan bij den 
Postzegelhandel „The Globe", Zaandam. 
Al mijn c l i ën ten zijn t e v r e d e n ! 
Speciaal voor verzamelaars van ZuidAmerika 
hebben wij op het oogenblik nog een prachtige keuze. I 

Abonneert U op mijn 4 centsabonnement; ik lever U per 
maand 200 verschillende zegels voor ƒ 8,— (halve zending: 
100 voor ƒ4,—), totdat U een aantal bereikt hebt van 12000 
verschillende postzegels alléén van Europa, met een catalogus
waarde van plm. Mk. 7200 Michel, terwijl U er slechts 1/10 
deel voor betaalt. Dubbele zegels worden geruild naar waarde, 
terwijl U het abonnement kunt opzeggen, wanneer U wilt. 

Mijn nieuwtjesdienst levert U elke maand alle in de vorige 
maand verschenen nieuwe postzegels. 

Hieronder volgt de indeeling: 
- VOOR ƒ3,— PER MAAND: Groep Ia: geheele wereld; 
groep Ib: Europa; groep ld: Europa gebruikt. 

VOOR ƒ6,— PER MAAND: Groep IIa: geheele wereld; 
groep IIb: Europa. 

VOOR ƒ12,— PER MAAND: Groep I l la : geheele wereld; 
groep I l lb : Europa. 

GROEP IVa: Geheele wereld compleet (plm. ƒ90,— per 
maand). 

GROEP IVb: Europa compleet (plm. ƒ18,— per maand). 
„HOOGE WAARDEN" bevat gelegenheidskoopjes, welke 

maandelijks plm. 40 verschillende Europa-zegels bevatten 
tegen den prijs van slechts ƒ 4,50 per maand (waarde Michel 
19,33 plm. Mk. 80,—). 

L. VAN DER WEIJDEN, 
Mr. Troelstrastraat B, - VLAARDINGEN. 

Opgave van referentiën is noodzakelijk. 
Porto extra. — Geen ongebruikte postzegels inzenden. 

(286) 

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

TELEFOON 15515, GIRO 135793. 
Zooeven verschenen: Nieuwe Luchtpost-catalogus met 
netto prijzen voor ongebruikte, gebruikte en luchtpost
zegels op geheelen brief. . . . Prijs f 1,50. (249) 

Zomer-Aan bieding. 
Ned.-Indië, luchtpost nr. 1-5, alsmede 1 gld. 

Java-Australië, ongebr ƒ 3,75 
Egypte 1888, taxe nr. 14, ongebr. . . - 9,— 
Belg.-Congo 1908, nr. 49, ongebr. . . - 4,50 
Spanje 1905, 1 p., nr. 233, ongebr. . . - 8,— 
Rusland, Levant 1866, nr. 5, pr.-ex. 

op brief stuk - 4,75 
Tobago 1886, 3̂  op 6 p., nr. 28, ong. - 5,— 
Kaap de Goede Hoop 1900, Boeren

oorlog, nr 1, 2—4, ongebr - 30,— 
Noord- en Zuid-Amerika, 300 ver

schillende, slechts - 3,50 
P O S T Z E G E L H A N D E L . 

JOS. LA POUTRÉ 
DEN HAAG, Zoutmanstraat 14-14a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

(Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren) 
(268) 

R o n d z e n d i n ^ s v e r k e e r 
„ E C O N O i V U E " . 

Langzamerhand breekt de tijd weer aan 
Uw album voor den dag te halen en de 
open vakjes in uw verzameling aan te 
vullen. ♦ ' Neemtfeeris eerTproef met 
bovengenoemde rondzendingen. Er is 
geen contributie verschuldigd, terwijl de 
zegelT*zeër"billijk geprijsd"erTvan goede 
kwaliteit zijn. ^ Er wordt van 25 tot 

... 6 0 Vo uit"de boekjesverkocht." 
Verder commentaar overbodig! 

P. Gordon, Kortekade 24^ Rotterdam. 
(^83) 

IVED.IIMDIE 1 8 7 Ö , 
2 Cent foutdruk, matgeel (mattgelb 
jaune mat, dead yellow).  Blok van 4, 
voorste 2 zege's, getand '\'^^ X 12. 

GROOTE RARITEIT . 

PIERRE VOS,  Obiechtstraat 330 , 
"~ DEN HAAG. (282) 

VE I L I N G E N . 
Hiervoor voorden orders door mij 
v(?aargenomen, tegen billijke provisie, 
van verzamelaars, die niet in de ge
legenheid zijn deze zelf te bezoeken. 
DE KWALITEIT wordt door mij 

gegarandeerd volgens kavelomschijving in 
den veilingcatalogus. 
Vakkundige behandeling. Geen risico. 
VAN SEVBNTER'S POSTZEGELHANDEL 

Galerij 4, tel. 12919, 
ROTTERDAM. (226) 
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Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Poitz. worden niet in betaling gen. 

Nederland en Koloniën, 
gebruikt en ongebruikt, typen, tandingen, 
ver onder alle prijslijsten, in prima kwaliteit, 

koopt U bij: 
VAN SEVENTER's PosJzegelhandel, 
Galerij 4, - Rotterdam. 

ZENDT MANCO-LIJSTEN. (232) 

nrPOSTZEGELBEURS, 
U L DEN HAAG, 

blijft gevestigd in 
Gebouw „Amicitia", 
Zaal 4, Westeinde 15, 
Zaterdags van 

1 - 5 u u r . (280) 

Te koop aangeboden N e d e r l a n d : 
2 2 rok. m. en z. wmk., postfr., stel f i j ,— 
idem, gebruikt . . . . f 9,50 
4 2. rolt., compleet, gebruikt . f 3,— 
7I/2 c. drieeaats, pr. paar, gebruikt f SO,T— 

P. GORDON, 
Kortekade 24a, Rotterdam. (284) 

VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 
GALERIJ 4, - ROTTERDAM, 

levert tegen zeer billijke prijzen Europa en Over
zee. Speciaal adres voor H.H., die typen, en2. 
verzamelen. 2icht2endingen tegen referentien. 

Levering volgens mancoHjsten. (231) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

GEVRAAGD TE KOOP OF IN RUIL: 
Oplaagcijfers en letters van de koerseerende 
Ned.-Ind. frankeerzegels (cijfer- en scheeps-
type) en eenkleurige porto-zegels, eerste liefst 
in boekblokken, laatste in hoekparen. door 
H. Cramer, Pauwenlaan 39, den Haag. (179) 

lloorileeliseaaoliieding van zeldzame IritsclieKolooialeZegels. 
BRITSCH-HONDURAS, 50 c , ongebr., Yvert 

nr. 25 ƒ 56,— 
KAMEROEN, 1 d., ongebr., Yv. nr. 27c -13,— 
KAAP DE GOEDE HOOP, 1/-, ongebr., Yv. nr. 6 - 30,— 
IDEM, 1/-, ongebr., Y v . n r . 6 b c - 38,— 
IDEM, Eng. Boeren-oorlog, complete series van 

16, prachtig gebr., Yv. nrs. 5-20 (uitgezonderd 
de variëteiten) *. - 85,— 

NYASSALAND, £ 10, ongebr., Yv. nr. 24 - 90,— 

BR.-OOST-AFRIKA, 10 rs., ongebr., Yv. nr. 105 ƒ 15.— 
IDEM, 20 rs., ongebr., Yv. nr. 148 - 22,— 
NATAL, 5/-, de drie kleuren, postfrisch, Yvert 

nrs. 33, 33a en 33b - 22,— 
IDEM, £ 1-10-0, ongebr., Yv. nr. 73 - 21,— 
NIEUW-SCHOTLAND, 6 d., ongebr., Yv. nr. 3a - 68,— 
PAPUA, 2/6, ongebr., Yv. nr. 8 - 37,— 
SIERRA LEONA, £ 2, ongebr., Yv. nr. 106 - 26,— 
IDEM, £ 5, ongebr., Yv. nr. 107 - 60,— 

Mijn specialiteit: ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle uitgiften. 
Zichtzendingen worden op aanvraag naar alle deelen der wereld toegezonden. 

T . A L L E N , 5, Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. 
(2-17) 

1852 N E D E R L A N D No. 1. 
Volrandig (ie£s bijgewerkt), 
prach£ig BLOK k V IER 
a£s£empeling BREDA (ie£s 
voor de a.s. Ten£oons£eIling), 

SLECHTS F 110,==. 

Voor de a. s. Pos£zegelveiling 
worden tot e i n d A u g u s t u s 
nog inzendingen aangenomen. 

DE HAAGSCHE 
P O S T Z E G E L H A N D E L , 
NOORDEINDE 196, - TELEF. 113157, 

DEN H A A G . („„ 

Wilt U direct na verschijnen in bezit komen 
van de nieuwe Catalogi, bestel dan nu reeds 
den begin September verschijnenden nieuwen 
YVERT-, SENF- of MICHEL-CATALOGUS. 

Alle verkrijgbaar tegen de door de 
uitgevers vastgestelde, origineele prijzen. 

De met ongeduld verwachte 

SPECIAAL-CATALOGUS VAN 
NEDERLAND EN KOLONIËN 
(Uitgave Ned. Vereeniging van Posfzegelhandelaren) 
is nu verschenen. De prijs van dit fraaie en belang
rijke werk (175 pagina's druk) is s l e c h t s f 1 , - - . 

Luxe editie op kunstdrukpapier f 1 , 5 0 . 
Porto f 0,15 extra. — W a c h t niet te 
lang met bestellen! De oplage is beperkt! 

SPECIALE ZOMERAANBIEDING: 
Curapao, 1887/89, 21/2 gid. Koning, get. 
14x14, ongebr. prachtex. f 2,50. Porto extra. 

G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25, 
TELEFOON 112438. 

»- -- ^ tk ifc <fciiiÉ> 

DEN HAAG. 
GIRO 4 2 6 2 . (,84 
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BEKENDMAKING. 
Bij deze deelen wij mede, dai onze circulaire van hei vorig 
jaar September biermede berroepen is en deze grootendeels 
op een misverstand berust. — Tevens deelen wij mede, 
dat alle soorten albums en catalogi door ons voor 
de v a s t g e s t e l d e p r i j z e n zullen worden verkocbt. 

N.V. J. MEBUS' POSTZEGELHANDEL, 
Rokin 24 , . . . Amsterdam, C. 

(287a) 

P O S X ^ E C E I ^ V E I I ^ I N C - AiVLSXERDAiVl. 
Op 14, 15 en 16 September 1933 wordt door ons onder den hamer gebracht een 

buitengewoon mooie E U R O P A - V E R Z A M E L I N G , 
hoofdzalceiijlc gebruikt, en alle stukl(en in prima kwaliteit. 

Geveild worden o.a. 
OUD DUITSCHLAND, waarbij 3 Pfg. Saksen op brief; paar Sleeswijk Holstein No. I; DUITSCHE 

KOLONIËN, waarbij China No. I gebr. en complete serie China handstempel. 
:-: E U R O P A , waarbij verschillende GROOTE ZELOZAAMHEDEN, o.a. Engeland Dienstzegels; 

Oud Italiaansche Staten; Zwitserland, de dubbele Geneve, enz., enz. 
Veilingcatalogus gratis op aanvrage Verkrijgbaar. 

ROKIIV 2 4 T E L E F O O I V 3 2 2 6 4 A i V l S T E R D A M . 
(287b) 

F 

I 

R A R A G U A Y . 
Postzegels, Luchtpost- en Zeppelin-post
zegels. Ongebruikt, complete vellen tot 
nominale waarde plus 10% commissie. 
Porto en Verzekeringskosten berekend. 

Verzending onder rembours tegen 
betaling in Hollandsche gulden. 
Verkoop a l leen aan grossiers. 

CARLOS ROCHOLL, 
Casilla 125, - Asuncion (Paraguay), opgericht 1902. 

E R I C S M I T H , 
P . O . B O X e e i , - L U O A N O C Z W I T S E R L A N D ) . 
1931. IJSLAND, Zeppelin, 3 w., cpl. * ƒ 1,90 
1929. DANZIG, Neptunus-fontein, 3 w., cpl. * . . - 0,65 

DUITSCHE BEZETTING VAN BELGIË, 
2 c. — 1 fr., 13 w. * - 0,60 

1927. ESTLAND, Liefdadigheid, .5 w., cpL * - 0,75 
1931. FINLAND, Letterk. Ver., 2 w., cpl - 0,10 
1931. FINLAND, Roode Kruis, 3 w., cpl - 0,25 
1931. FINLAND, 1 + 4 m. * (doorstoken) -0,50 
1933. FINLAND, Liefdadigheid, 3 w., cpl. * . . . - 0,40 
1927. LUXEMBURG, Postz.-tentst., 5 w., cpL * -0,95 
1927. LUXEMBURG, Liefdadigheid. 5 w., cpl. * -0,45 
1929. LUXEMBURG, Liefdadigheid, 5 w., cpl. * -0,55 
1928. MONACO, Postzegel-tentoonst., 3 w., cpl. * - 0,95 
1927. RUSLAND, (10 r. revolutie) cpl. " z. 7 kop. - 1 , — 
1932. PARAGUAY, Zeppelin, 5 w., cpl. * - 3,— 
1933. PARAGUAY, id., opdr. Feliz Ano, 5 w., c. * - 0,75 
* Ongebruikt. — Porto extra (ƒ 0,35, met tête-bèches). 


