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reductie. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappehjken en redactioneelen aard, benevens 
nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van Brink, Lage Kanaaldijk 28, 
Maastricht; al wat Nederland en Kolonien 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 buitenlandsche poststukken 
aan J J, Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage. Afstempehngen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplem 2jr, Haarlem. Frankeermathines aan A. van der Willigen, Beeklaan 454, 
's-Gravennage. 

Eerelid der Redactie. H J Spit/en. 
Vaste medewerkers: H. J. L de Bie, dr. G. W. Bohan, W. P. Costerus, L. van Essen, 

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

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

HET VEERTIG-JARIG BESTAAN DER 
POSTZEGELVEREENIGING „BREDA" EN DE 
24e NEDERLANDSCHE PHILATELISTENDAG. 

IN EN OM EEN VERGULD-ZILVEREN EN EEN 
ZILVEREN PHILATELISTISCH JUBILEUM. 

Réunie. 
Na afloop van de Bondsbestuurs-

vergadering en nadat de inwendige 
mensch versterkt was, gloorde de 
Groote Markt van Breda reeds in 
avondrood, toen de Philatelisten uit 
de vier windstreken des lands, als
mede velen onzer zuidelijke buren, 
elkander begroetten. 

Ontvangst ten stadhuize. 
In de ontvangzaal der beneden

verdieping van het Bredasche stad
huis heette de loco-burgemeester, 
wethouder Van Buitenen, bijge
staan door zu'n beide ambtgenooten 
mr. Van Mierlo en den heer Brant-

_,^^^^^^^^_ Jes, het gezelschap — waaronder 
- " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B l . vele dames — welkom. In zijn sym

pathieke rede herinnerde de waar-
» ^ i ^ ^ _ u , _ _ i ^ nemend-burgemeester aan het feit, 

i||ii I M H I I I ^ H ^ I B T J dat thans in Breda een dubbel phi-
* ' ■ ^ ■ ^ ^ ■ ■ I M «   latelistisch jubileum werd her

dacht, n.1. het 25jarig bestaan 
van den Bond en het 40jarig be
staan van de Vereeniging „Breda". 
Spreker herinnerde aan de mannen 
die veertig jaren geleden de Ver
eeniging „Breda" hadden opge
richt, van wie thans nog vier in 
leven en twee op dit feest tegen
woordig waren. Hij, wees op de 
veelomvattende werkzaamheden 
van den Bond en zijn aangesloten 
Veieenigingen op philatelistisch 
gebied, o.a. op de sympathieke 
actie tegen de goddelooze bewe
ging in den OostEuropeeschen 
heilstaat, welke zich zelfs teekent 
in de uitgifte zijner postzegels. 
Een vergelijkende blik werpend op 
het postwezen van vroeger en 
thans, treffen ons de volmaakt
heid van de techniek en de uit

breiding van werkzaamheden bij het postwezen van het heden, 
waardoor — mede door de philatelie — een grooter terrein 
van werkzaamheden wordt omvat, zoodat deze liefhebberij 

langzamerhand uitgroeide tot een „wetenschap", nauw ver
band houdende met de geschiedenis van land en volk. De 
waarnemendburgemeester wenschte den Philatelisten harte
lijk welkom, een aangenaam verblijf en nuttige werkzaam
heden toe binnen de eeuwenoude baronie van Breda. 

Nadat deze rede luide was toegejuicht en de eerewijn was 
rondgediend, antwoordde de voorzitter van den Bond het 
gemeentebestuur van Breda als volgt: 

„Mijnheer de burgemeestar. Ik weet werkelijk niet de hoe
veelste maal het is, dat het gemeentebestuur van Breda den 
Bond officieel ontvangt. Dat wij u hiervoor ten zeerste dank
baar zijn, behoef ik u niet te zeggen. Zoo langzamerhand zijn 
wij gewoon geraakt aan hot feit, dat wij op de plaatsen, waar 
wij vergaderen, ten stadhuize worden ontvangen, maar het 
samenkomen op het schoone stadhuis te Breda wekt toch wel 
extra genoegelijke gevoelens bij ons op. De Bond heeft in de 
Vereeniging „Breda" steeds een zeer sterke pijler gevonden. 
Vergis ik mij niet, dan is het de eenige Vereeniging, welke van 
het begin af lid is geweest van den Bond, en die dezen nooit 
heeft verlaten. Hier vergastte vijf jaar geleden de heer Drohm 
ons op zijn Philatelistenmarsch. Buitendien treedt de Ver
eeniging altijd op als een gulle gastvrouw, hetgeen ons heele
maal niet verwondert, als zij het voorbeeld van het gemeente
bestuur volgt. 

Daarbü komt, mijnheer de burgemeester, dat telkenmale, 
als wij hier verschijnen, uw stad zorgt, dat er weer wat zeer 
interessants te zien is, iets, wat wij de vorige maal niet 
hebben kunnen aanschouwen. Nu is Breda weer verrijkt met 
oen fraai historisch museum. Ik mag, als leider van den Bond, 
wel even in herinnering brengen, dat wij jaren verlangd heb
ben naar en gewerkt hebben voor een postmuseum, hetgeen 
er nu is. Dat de oprichting van iets dergelijks maar niet 
een, twee, drie gaat, heeft ook u ondervonden, zooals ik uit 
de kranten las. Als belangstellende in de geschiedenis van ons 
land zij het mij vergund u met de totstandkoming hartelijk 
geluk te v/ensehen. Moge hierin ook een belangrijke afdeeling 
komen, betrekking hebbende op de postgeschiedenis van 
Bieda en omliggende plaatsen. Daarin zouden ongetwijfeld 
aardige dingen opgenomen kunnen worden. Interessant zou 
b.v. zijn de correspondentie van 1735 tusschen Breda en Maas
tricht, waarbij de regeering van uw stad verwijten richt tot 
die der andere over het arrestteren van een Bredaschen post
bode, bij wien een pakket was zoek geraakt. Uwe regeering 
betwistte het berechten van een Bredaasch burger voor een 
vi'eemd gerecht. 

Alle begin is moeilijk. Het is dikwijls het allereerste begin, 
dat den grondslag legt voor een aardige verzameling. Het 
Bondsbestuur wil trachten een dergelijke verzameling betref
fende de postgeschiedenis van Breda aan te leggen en besloot 
door mij u een enveloppe te doen overhandigen, waarop voor
komt de eerste poststempel van Breda sinds de invoering 
van de postzegels van 1852. De stempel is van 1855, dus 
— hoewel ongewijzigd bij dien van 1852 — niet de aller
oudste. Wij zullen ons best doen ook dien voor u te verkrijgen. 
Ik hoop, dat u dezen briefomslag wilt aanvaarden als kleine 
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tegenwaardeering voor de vele vriendelijkheid, die wij van 
het gemeentebestuur mochten ondervinden en het stuk een 
plaatsje in uw museum wilt inruimen. 

Met deze woorden dank ik u en het gemeentebestuur voor 
uw vriendelijke ontvangst." 

Ook deze rede vond grooten bijval. Vervolgens wees de voor
zitter der Vereeniging „Breda" op den goeden geest, welke 
heerscht onder de Bredasche burgerij, een voorrecht, dat voor 
een groot deel te danken is aan het bloeiende vereenigings-
leven binnen deze stad. Hij herdacht met groote waardeering 
de krachtige wijze, waarop het gemeentebestuur dit ver-
eenigingsleven op elk gebied en ten allen tijde steunt. 

Tot slot stelde het gemeentebestuur zijn gasten in de gele
genheid, de schoone raadszaal te bezichtigen en te be
wonderen. 

De feestvergadering in „'t Zuid". 
Aan een T-vormige tafel, te midden van bloemen en groen, 

troonde de gastvrouw met haar voornaamste gasten, die door 
den voorzitter van „Breda" in welgekozen Nederlandsche be
woordingen of in keurig onberispelijk Fransch, werden wel
kom geheeten. Men mag veilig aannemen, dat de heer Cra-
merus daarbij niemand en niets vergat. Inzonderheid dankte 
hij de dames voor haar talrijke opkomst. Smaakvolle bloem
stukken van „Hollandia", de „Haagsche Philatelisten Ver
eeniging", van „Philatelica" en „Helder" waren vóór de be
stuurstafel geplaatst. Brieven werden voorgelezen van den 
burgemeester van Bieda, die zich buitenslands bevond, van 
den directeur-generaal der P.T.T., van den Franschen Bond, 
den oud-voorzitter Spitzen, de generaals Becking en Doorman, 
den heer Gerdes Oosterbeek, dr. Smits e.a. Telegrammen van 
hulde en dank werden verzonden aan den burgemeester van 
Breda en den oud-voorzitter Spitzen. Inzonderheid wendde 
de voorzitter zich tot de beide aanwezige pioniers en vete
ranen zijner Vereeniging, de beeren Smeulders en Tombrink, 
daarbij tevens herdenkende de beide afwezige pioniers en 
veteranen Spitzen en Exalto. Onder deze vier verdienstelijke 
mannen neemt zeker Smeulders een eereplaats in; nog steeds 
m.aakt hij zich als administrateur van het Maandblad voor 
geheel philatelistisch Nederland hoogst verdienstelijk. Na 
32 jaar het secretariaat der Vereeniging op voorbeeldige wijze 
te hebben gevoerd, heeft hij vervolgens een verre van ambte
loos philatelistisch leven geleid. Is Spitzen eere-voorzitter der 
Vereeniging, men zou Smeulders eere-secretaris maken, als 
deze waardigheid bestond. Met dankbaarheid en weemoed her
dacht de voorzitter wijlen het verdienstelijk bestuurslid der 
Vereeniging, Mijnssen. Hij vond gelegenheid, den heer Main-
gay geluk te wenschen met de hem te Weenen te beurt ge
vallen hooge Oostenrijksche philatelistische onderscheiding. 
Hij herdacht zijn Vereeniging voorts als trouw, oudste lid van 
den Bond en mede-oprichtster van het Maandblad. 

Hoewel zijn rede nagenoeg een vol uur in beslag nam, 
boeide deze van het begin tot het einde door groote af
wisseling, humor en vuur. 

De Vereeniging „Breda" kan zich niet alleen er op be
roemen, vooraanstaande Philatelisten te hebben voortgebracht 
doch tevens de philatelie naar vermogen te hebben gesteund, 
waar dit maar mogelijk was. Ook ter gelegenheid van haar 
vesrtigsten verjaardag wenschte zij zich niet onbetuigd te 
lat«n. Als bewijs van philatelistischen gemeenschapszin schonk 
zij aan den Raad van Beheer van het Maandblad het bedrag, 
dat zij dezen voor de totstandkoming van het jubileumboek 
had geleend. Als bewijs van groote waardeering voor hetgeen 
anderen deden en doen in het belang der philatelie benoemde 
zij tot eereleden: mr. W. S. W. de Beer, schrijver van den 
bekenden „Leidraad", rechtskundig triumphator in het be
kende philatelistisch belastingproces Van Essen en pionier 
voor het werk Vellinga, benevens den heer J. D. van Brink, 
den verdienstelijken hoofdredacteur van het Maandblad. Aan 
beide beeren werd het betrekkelijk diploma plechtig uitgereikt. 
Tevens huldigde de heer Crameruè in het bijzonder den heer 
Vellinga bij de totstandkoming van zijn levenswerk. 

De heer Smeulders bracht in herinnering, hoe de tegen
woordige voorzitter 20 jaar geleden penningmeester werd, 
deelde hem mede, dat de ledenvergadering van „Breda" hem 
met algemeene stemmen tot eerelid der Vereeniging had be
noemd. Als persoonlijk geschenk van het bestuur, de feest- en 
de tentoonstellingscommissie vereerde hij hem een voorzitters

hamer met zilver beslag en inscriptie. De heer Cramerus ver
klaarde niet te begrijpen, hoe de vergadering met algemeene 
stemmen een besluit kon nemen, waarvan de voorzitter geheel 
onkundig was. Hier bleek vrouwenlist in het spel, waardoor 
de voorzittel, tijdens de vergadering, aan de telefoon was ge
roepen om — gedurende zvjn afwezigheid — tot eerelid te 
worden benoemd. 

Nog werd in herinnering gebracht de goede geest, welke 
niet alleen in de Vereeniging zelf heerschte, maar ook in de 
selecte club Ginneken bestond, welke groeit en bloeit onder 
het wakend oog van dr. E. M. Gommers. 

Na de rede van den heer Cramerus complimenteerde de 
voorzitter der F. I. P. op allergeestigste w ĵze de veertig
jarige, lieve juffrouw Breda. Daarna voerden achtereenvol
gens het woord de voorzitter van den Koninklijken Belgischen 
Bond, de vertegenwoordiger van den directeur-generaal der 
P.T.T., de voorzitter der Antwerpsche bevriende mogendheid 
en de heer Van Essen namens alle bij den Bond aangesloten 
Nederlandsche Vereenigmgen. 

Vervolgens vergastte de heer Van Brink de overvolle zaal 
met een belangwekkende en geestige voordracht vol verras
singen over „Het ontstaan der postzegels en wat enkele exem
plaren ons te zeggen hebben", opgeluisterd door lichtbeelden. 
Het had weinig gescheeld of spreker had den 25en uit- en 
den 26en ingesproken. Daarna bleef men nog geruimen tijd 
in gezellig samenzijn bijeen. 

De 24e Nederlandsche Philatelistendag. 
Na een korte nachtrust — tegen half tien — verzamelden 

de Philatelisten zich in een der zalen van de sociëteit „Con
cordia" aan het Van Coothplein, waar, in de groote koffie
kamer, de zeer interessante 

Nationale Postzegeltentoonstelling 
was ingericht, bestaande uit de volgende inzendingen: 

1. J. F. van Strijen, te 's-Gravenhage: Nederland, nrs. 1-6, 
ongebruikt en gebruikt; 

2. J. Polling, te Den Helder: Nederland, nrs. 1-6, opgezet 
naar plaanummers en kleuren, alsmede zegels op brief; 

3. P. J. Maingay, te Brussel: Nederland, nrs. 1-6, ongebruikt 
en gebruikt; 

4. ir. A. G. Ferf, te 's-Gravenhage, Frankrijk, nrs. 1 t.m. 
Bordeaux, ongebruikt en gebruikt, kleurvariaties, proeven en 
herdrukken; 

5. W. G. Zwolle, te Amsterdam: zeldzame ongebruikte vlieg-
postzegels; 

6. J. Boesman, te Zierikzee: collectie Zeppelinpost der jaren 
1931 en 1932 in den meest uitgebreiden zin; 

7. B. H. Farret Jentink, te Breda: luchtpostzegels. 
Buiten mededinging ter opluistering: 
1. mr. W. S. W. de Beer, te Amsterdam: Nederland, Ie 

emissie, gespecialiseerd; Turkije, Ie en volgende emissies; 
2. Postzegelcentrale N.V., te Rotterdam: Nederland en ko

loniën, rariteiten; 
3. Voorlichtende philatelie. Een korte geschiedenis van de 

Wereldpostvereeniging aan de hand der zeg-els, door J. D. van 
Brink; deze inzending werd opgeluisterd door talrijke boeken 
en boekjes met zegels, literatuur over de wereldpostvereeni
ging, enz., bereidwillig ter bezichtiging afgestaan door de 
beeren ir. M. H. Damme, directeur-generaal der P.T.T., W. F. 
Gerdes Oosterbeek, oud-referendaris aan het departement van 
koloniën, J. D. Tresling, directeur van het postmuseum. 

Een welverdiend woord van lof voor organisatie en opstel
ling zij hier aan de tentoonstellingscommissie gewijd. In de 
tentoonstellingszaal was een tijdelijk postkantoor gevestigd. 

De afstempeling geschiedde 
met speciale stempels, welke 
echter de fijnheid misten van 
die, ten vorigen jare gebruikt 
ter gelegenheid van den 23en 
philatelistendag en Zeeuwsche 
tentoonstelling te Vlissingen 
Aangeteekende stukken wer
den voorzien van een officieel 
aanteekenstrookje, waarop 
vermeld: „24e Nederlandsche 
Philatelistendag". 

Van een der juryleden vol
gen eenige 
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Beschouwingen over de tentoonstelling te Breda. 
Het mag niet worden ontkend, de tentoonstelling te Vlis-

singen in 1932 had ons verrast, die van 1933 te Breda stelde 
eenigermate teleur; niet wat de kwaliteit, maar wel wat de 
kwantiteit der inzendingen betrof. Bij vioegere gelegenheden 
zagen wij te Breda heel wat anders. Wij kunnen ons niet voor
stellen, dat de leden van „Breda" niet veel meer bezienswaar
dig op het gebied der postzegels bezitten. Laat men toch 
niet vergeten, dat ook met eenvoudige middelen een interes
sant geheel kan worden verkregen. Dat leerde ons onder meer 
de inzending van den heer Polling. Het waren de zegels der 
eerste emissie van Nederland in fraaie kwaliteit en keurig 
naar platen opgezet. De opzet was zelfs beter dan de met 
goud bekroonde concurreerende collectie van den heer P. J. 
Maingay te Brussel. Wat deze heer ons echter aan kwaliteit 
van randstukken en fraaie brieven liet zien, wettigde vol
komen de hooge onderscheiding. Wanneer deze collectie beter 
wordt opgezet, zal zij door weinigen op dat gebied over
troffen worden. 

Ir. Ferf uit Den Haag had de beste inzending van Frank
rijk, want het was het eenige. Wanneer wij vergelijken met 
hetgeen op den Franschen Philatelistendag te Lille van dat 
land werd getoond, dan ziet men hoe elk land bij uitstek zijn 
eigen zegels prefereert. Overigens was deze inzending klein 
maar fijn. De zeldzame 1 franc op geheelen brief was een 
lust der oogen. Ook aan tandingen, kleurvariaties en proeven 
was de noodige aandacht besteed. 

Het is sprekend voor den smaak van den modernen verzame
laar, dat er op deze kleine tentoonstelling niet minder dan 
drie inzendingen op het gebied van de vliegpostzegels waren. 
Daarvan was de collectie van den heer W. G. Zwolle te Am
sterdam, uitsluitend uit zeldzame zegels en series bestaande, 
naar onze meening' verreweg het meest interessant. Van de 
bekende zeldzame vliegzegels der geheele wereld ontbraken 
in de hoofdsoorten maar zeer weinige stuks, terwijl ook tal 
van zeldzame variëteiten vertegenwoordigd waren. Naar onze 
meening verwierf deze inzending terecht naast een gouden 
medaille, de zilveren medaille uitgeloofd door den Belgischen 
Bond. De collectie Zeppelin-post van den heer Boesman te 
Zierikzee was in haar soort buitengewoon mooi. Alleen het 
soort bevalt ons maar matig. Wij proeven er zooveel maak
werk uit. Wij prefereeren nog maar steeds de klassieke zegels, 
doch over smaak valt niet te twisten. Ook de heer Farret 
Jentink uit Breda vergastte ons op vliegzegels op brief, waar
onder wij echter geen zeldzam.e exemplaren aantroffen. 

Buiten mededinging was door den heer J. D. van Brink 
onder het motto „Voorlichtende philatelie" een hoogst inte
ressante inzending betreffende de geschiedenis der wereldpost-
vereeniging geëxposeerd, welke inzending werd opgeluisterd 
met talrijke boekjes met zegels en literatuur over de wereld-
postvereeniging, ter bezichtiging afgestaan door de heeren 
ir. M. H. Damme, W. F. Gerdes Oosterbeek en J. D. Tresling. 
Alles bijeengenomen een origineel idee, een leerzame inzen
ding en de vrucht van veel werk en studie. 

Ten slotte hebben wij nog te vermelden een inzending van 
rariteiten van Nederland en Koloniën door de N.V. Postzegel-
centrale te Rotterdam. Deze zegels, vermoedelijk afkomstig 
uit de lang „zoekgeraakte" collectie Kinschot, zullen binnen
kort onder den hamer komen. 

Mr. W. S. W. de Beer deed een poging om te demonstreeren 
dat er naast de proeven ook ongetande zegels van Nederland 
en Koloniën bestaan. Het zal van belang zijn daarover het 
oordeel van vooraanstaande verzamelaars te vernemen. Voorts 

toonde hü de samenstelling van de reportblokken van de 
zegels der eerste emissie van Turkije, zooals deze reeds eerder 
te Berlijn waren geëxposeerd. Uit de beschrijving bleek, dat 
ook de heer Korteweg een belangrijk aandeel aan dit werk 
heeft gehad. 

Bekroningen. 
W. G. Zwolle, te Amsterdam: diploma voor gouden medaille, 

benevens zilveren medaille van de Federation Royale de 
Belgique. 

P. J. Maingay, te Brussel: diploma voor gouden medaille; 
J. Boesman, te Zierikzee: diploma voor gouden medaille. 
Ir. A. G. Ferf, te 's-Gravenhage: diploma voor verguld 

zilveren medaille. 
J. Polling, te Den Helder: diploma voor verguld zilveren 

medaille. 
B. H. Farret Jentink, te Breda, diploma voor zilveren 

medaille. 
J. F. W. van Strijen, te 's-Gravenhage: diploma voor zil

veren medaille. 
De deelnemers buiten mededinging, te weten: 
ir. M. H. Damme, directeur-generaal der P.T.T., 
W. F. Gerdes Oosterbeek, oud-referendaris aan het depar

tement van koloniën, 
J. D. Tresling, directeur van het Nederlandsch postmuseum, 
J. D. van Brink, 
mr. W. S. W. de Beer, 
Postzegelcentrale N.V., 

ontvingen allen een diploma. 
De voorzitter van den Bond, de heer Costerus, verrichtte, 

in een der nevenzalen, de 
Opening van den 24en Nederlandschen Philatelistendag 

door het uitspreken van de volgende belangwekkende rede: 
„Geachte aanwezigen. 
Ten tweeden male valt mij de eer te beurt, een Philatelisten

dag te openen. Ik heet u hier in Breda hartelijk welkom, een 
welkom, waarvan ik werkelijk niet weet, hoe dikwijls dit reeds 
door miJn voorgangers aan u is toegeroepen, zóó vaak waren 
wij hier ter plaatse reeds te zamen. Niet alleen wij. Philate
listen, voelen ons hier volkomen thuis, maar ook de heeren 
autoriteiten zijn hier reeds zooveel malen geweest, dat ik 
vermoed, dat het ook hun genoegen zal doen, dat de Ver-
eeniging ,,Breda" ons allen hier opnieuw ontvangt. Uit naam 
van alle hier tegenwoordige Philatelisten heet ik in het bij
zonder welkom den vertegenwoordiger van den directeur-
generaal der posterijen, den waarnemend-burgemeester van 
Breda, den directeur van het postmuseum, en allen die meer 
of minder verre reizen hebben moeten maken om hier tegen
woordig te zijn. 

Je remercie bien cordialement nos amis de 1' etranger qui 
ont bien voulu honorer de leur presence 1' ouverture de notre 
24me journée philatelique néerlandaise, notamment mr. Main-
gay, président de la Federation Internationale de Philatelie, 
son secrétaiie-général, mr. Ie dr. Goldberg, ainsi que mr. Ar
mand Ruhl, président de la Federation Royale des Cercles 
Philatéliques de Belgique. 

De postzogelverceniging „Breda" viert feest. Viei-t zij dit 
feest alleen? Ik durf zeggen: neen! Het postzegelverzamelen 
is langzamerhand dusdanig in zoo vele lagen der bevolking 
doorgedrongen, dat ik overtuigd ben, dat verschillende in
woners dezer stad op dezen dag blijken van belangstelling 
zullen geven door een bezoek aan de mooie tentoonstelling, 
die de Vereeniging heeft georganiseerd. „Breda" heeft alle 
reden dankbaar terug te zien op haar levensbaan, op hetgeen 
gedaan is onder, vergis ik mij niet, slechts 3 voorzitters. 
Spitzen, Singels en Cramerus, mannen, die niet alleen bij ons 
in hoog aanzien staan of stonden, maar naar ik vernam, hier 
ook een vooraanstaande plaats innemen of namen. Deze man
nen hebben de kunst verstaan, om van het eenvoudige verza
melaarsclubje van vroeger een zeer bloeiende vereeniging te 
maken, de tweede in grootte van ons land. Zij hebben met 
veel succes gearbeid. Ik breng het bestuur van „Breda" daar
voor den haitelijken dank van het Bondsbestuur over en ver
bind daaraan gaarne onze oprechte gelukwenschen met dit 
8e lustrum. U heeft gemeend dit feest weer luister bij te 
zetten door het houden van een tentoonstelling. U weet, mijn
heer Cramerus, hoe volkomen u daarmede gehandeld heeft in 
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den geest van het Bondsbestuur. Bij den dank, ook daarvoor, 
voeg ik mjjn zeer welgemeende wenschen voor uw verder 
gelukkig bestaan. 

Het zij mij vergund nog enkele feiten en punten naar voren 
te brengen. 

Kon ik op de vorige vergadering onze Nederlandsche phila
telistische wïreld geluk wenschen met het verschijnen van 
het keurige gedenkboek van ons Maandblad, het verheugt mü 
buitengewoon, dat ik als eerste belangrijk feit nu in her
innering mag brengen het reeds verschenen werk waarvoor 
de algemeene Bondsvergadering van 1932 gelden voteerde, 
n.1. dai, van den heer Vellinga over de Nederlandsche stempels. 
Ik herhaal hier gaarne mijn dank van verleden jaar aan den 
schrijver, dat hij c» uitgifte van dit lijvige boek aan den Bond 
afstond. Het is een werlc, zooals er nog maar zeer weinige zijn 
verschenen in andere talen over andere landen, een werk, 
waarvoor wij een eerbiedig eeresaluut behooren te brengen 
aan den man, die den moed vond het aan te vangen en te 
voleindigen op een wjjze, die ver boven onzen lof verheven is. 
Maar daarnaast past een woord van dank aan al de milde 
gevers, vereenigingen en personen, die ons de uitgave hebben 
mogelijk gemaakt, aan de commissie, die deze zaak heeft ge
leid en aan den drukker, die het heeft uitgegeven op een wijze 
zooals alleen de iirma Enschedé het verstaat een dergelijk 
werk uit te geven. 

Wij deden al hetgeen in ons vermogen was om de — naar 
onze meening — onnoodige uitgiften te voorkomen. Wy adres
seerden aan den minister om niet te doen verschijnen de 
zegeli voor het monument van het reddingswezen en di'ukten 
onzen spüt uit, dat de jubileumserie van Curasao in 1934 uit 
17 zegels zal bestaan. Dat echter niet overal gedacht wordt 
als hier te lande over het verschijnen van herdenkingszegels, 
heeft men kunnen lezen in het verslag der vergadering van 
den Franschen Bond te Lille, welke betreurde, dat er in i rank-
rijk zoo weinig verschenen. Wjj zullen over dit meenings-
verschil onze transche collega's heusch niet leelijk aankijken. 

Het voorstel van de Utrechtsche Philatelisten Vereeniging, 
het vorige jaar ter tafel gebracht, heeft dit jaar vele geesten 
beroerd. Per saldo bleef over de kwestie der archiefstukken 
van 1852. Het verloop der zaak zult u vernemen op de al
gemeene vergadering, maar ik hoop, dat het Bondsbestuur 
een oplossing heeft gevonden, die later in onze philatelistische 
wereld zal worden aangeduid als te zijn de „Vrede van Breda". 

Waar ik een oogenblik gevreesd heb, dat door deze zaak 
een verwijdering, ja zelfs een afscheiding zou ontstaan tus-
schen den Bond en een zijner trouwste vrienden, wil ik met 
genoegen vaststellen, dat alles weer tot aller genoegen is op
gehelderd. Moge het zoo blijven! 

Uit het verslag van den secretaris zal u blijken, dat het 
aantal leden iets is afgenomen. De tijdsomstandigheden doen 
zich nog steeds zeer bij ons gevoelen. Toch bestaat er bij de 
aangesloten leden een opgewekt vereenigingsleven, dat goe
den moed geeft voor de toekomst. Ik zou u willen opwekken 
voor het volgende: Helpt allen mede de nog niet aangesloten 
vereenigingen tot ons te brengen; er zijn er nog te veel die 
niet bij ons zijn maar wel bij ons hooren. Heeft u een wensch, 
uit dien; wü nemen dien graag in overweging. Wij doen een 
beroep op uw aller hulp. 

Alvorens de Bondsvergadering te openen, wil ik toch nog 
een enkel woord zeggen. Wü vieren heden het feest van 
„Breda", maar toch ook eigenlijk niet alleen dat feest. Er 
is nog een jubilaris, en het komt mij voor dat ik dat niet 
mag verborgen houden. Deze jubilaris heeft niet altijd zulke 
goede dagen gekend als „Breda". Hem is dikwijls een lang 
leven toegewenscht, echter ook wel het tegendeel. Hij is toe
gejuicht, maar soms ook verwenscht, naar mijn meening 
slechts door menschen, die als wespen aan een goede vrucht 
knagen. Misschien is het velen uwer ontgaan, dat op 26 
Juni j.1. de Bond zelf 25 jaar bestond. Ik geloof, dat dit feit 
merkwaardig genoeg is, om toch even te memoreeren. Mijn 
leeftijd brengt mede, dat, als ik het Bondsvoorzitterschap nog 
enkele jaren mag waarnemen, ik daarna gaarne plaats maak 
voor een jongeren opvolger. Hoewel het misschien eenigszins 
zonderling klinkt, dat ik als voorzitter een wensch uit, ik 
moge dan allen Bondsleden toewenschen dat de Bond nog 
menig lustrum mag beleven. 

In dankbaarheid gedenk ik hierbij de vele Bondsbestuurders, 
die hun beste krachten aan den Bond gewijd hebben. Ik ver

oorloof mij slechts de namen te noemen van mijn voorgangers: 
Wafelbakker, Van Harderwijk, Kuijper van Harpen en Van 
der Schooren. 

„De Bond doet niets", klinkt soms het verwijt. Er ziJn na
tuurlijk ups and downs geweest in de werkzaaieiheden van den 
Bond. Mag ik zoo vrij zijn, hier slechts 3 feiten te memo
reeren, die naar mijn bescheiden meening het bestaan van 
onzen Bond reeds wettigen door hun groot philatelistisch 
belang: 

1. den stoot tot oprichting van de Federation; is door haar 
optreden niet reeds een wet gekomen tegen de vervalschers 
in Griekenland en Hongarije?; 

2. de uitgifte van den „Leidraad"; 
3. de uitgifte van het boek Vellinga. 
Moge het mijn opvolger gegeven zijn te kunnen bereiken, 

waartoe ik u straks opwekte, n.1.: alle Nederlandsche Ver
eenigingen lid van den Bond. Moge tevens aan den naam van 
den Bon4 nog eens worden toegevoegd de titel „Koninklijke", 
een toevoeging, die door ons allen zoo zeer geapprecieerd zou 
worden, maar die — naar men mü van zeer betrouwbare zijde 
mededeelde — door ons te korte bestaan nog onbereikbaar 
was en waarop wij bij onze zustervereeniging in België zoo 
echt jaloersch zijn. 

En nu aan den arbeid — en naar het feest van „Breda"! 
Met deze woorden open ik den 24en Philatelistendag." 
(Applaus). 
Onmiddellijk daarop vergaderde het kapittel ter beslissing 

nopens toekenning van de Bondsmedaille 1933, waarna om 
10.45 uur 

de Bondsvergadering 
een aanvang nam. Aanwezig waren de vertegenwoordigers 
van de Nederla'ndsche Vereeniging, „Breda", „Hollandia", de 
Utrechtsche Philatelisten Vereeniging, „Groningen", „Rotter
dam", „Op Hoop van Zegels" en „Vlissingen". Afwezig waren 
„Zuid-Limburg" met en „De Globe" zonder kennisgeving. 

De voorzitter heette allen aanwezigen hartelijk welkom, in
zonderheid de Groningers, die van zoo verre waren gekomen, 
en de Belgen. De notulen der vorige algemeene vergadering 
werden aangenomen, zooals deze in het September-nummer 
1932 van het Maandblad zijn opgenomen. De voorzitter maakt 
bekend, dat dit jaar de bondsmedaille is toegekend aan den 
heer O. M. Vellinga, wegens de samenstelling van diens voor
treffelijk stempelwerk. Hij wenscht, onder applaus der ver
gadering, den heer Vellinga, die persoonlijk tegenwoordig is, 
met deze welverdiende onderscheiding geluk. Vervolgens deelt 
hij mede, dat — waar de statuten van het kapittel voor de 
Bondsmedaille niet toelaten, den heer Smeulders deze onder
scheiding toe te kennen — de Bond besloten heeft de ver
diensten van dezen philatelistischen veteraan tegenover den 
Bond te erkennen, door hem als blijk van waardeering het 
stempelwerk Vellinga met Inschrift aan te bieden. De beeren 
Vellinga en Smeulders danken voor de hun toegekende onder
scheidingen. „Hollandia" stelt voor een tweede medaille in te 
stellen ter toekenning aan hen, die niet voor de bondsmedaille 
in aanmerking kunnen worden gebracht en die te noemen naar 
een verdienstelijk philatelist, b.v. „Costerus"- of „Waller"-
medaille, in navolging van andere voorbeelden op dit gebied. 
De U. Ph. V. steunt dit voorstel. „Hollandia" verzoekt, zoo de 
vergadering thans deze kwestie niet in bijzonderheden onder 
het oog kan zien, daartoe in principe te besluiten. Besloten 
wordt dat het Bondsbestuur deze aangelegenheid nader onder 
de oogen zal zien. 

Daarop brengt de Ie secretaris uit zijn 
Jaarverslag 1932-1933. 

(Dit verslag, alsmede dat van de andere functionarissen, 
zullen worden opgenomen in het October-nummer). 

De financieele commissie deelde, bij monde van den heer 
Kielman, mede, dat zij de boeken en het geldelijk beheer vol
komen in orde had bevonden. De penningmeester wordt, onder 
dankzegging voor zijn uitstekend beheer, gedechargeerd. 

Op voorstel van den penningmeester zal van de reservefonds
storting (ƒ 100,—) een bedrag van ƒ 50,— worden bestemd 
voor het postmuseum. 

De heer Tresling, ter vergadering aanwezig, dankt het 
Bondsbestuur voor deze gunstige beschikking. 

De heer Van Essen zal, ook na zijn aftreden als penning-
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meester, de administratie van het boek Vellinga blijven voeren. 
De voorzitter van de F. I. P. bracht het voorstel ter tafel, 

de keuringsbureaux der verschillende nationale bonden onder
ling voeling te doen houden tot keuring van zegels, in dier 
voege echter, dat afzonderlijke leden zich alleen tot een 
vreemd keuringsbureau kunnen wenden door tusschenkomst 
van hun eigen nationalen keuringsdienst. De vergadering kon 
zich volkomen met dit voorstel vereenigen. Hoe meer de zeker
heid omtrent echtheid van zegels kan- worden bevorderd, hoe 
meer dit valt toe te juichen. Ue F. I. P. zal zorg dragen, dat 
de keuringsdiensten der verschillende landen in het bezit ge
raken van de adressen der andere keuringsbureaux. 

De voorzitter dankt het hoofd van den keuringsdienst voor 
diens verslag. (Applaus). 

Wegens de door de Nederlandsche Vereeniging te organi-
seeren tentoonstelling, zal de volgende vergadering te Am
sterdam worden belegd. In verband hiermede zal de finan-
cieele commissie tot nazien der rekening en vei'antwoording 
worden samengesteld uit de Nederlandsche Vereeniging en 
„Hollandia". Een uitnoodiging van „Op Hoop van Zegels", 
naar aanleiding van haar zilveren jubileum in 1936 de jaar
vergadering alsdan binnen Haarlem te doen plaatsvinden, 
werd voorloopig dankbaar aanvaard. 

Bü de behandeling der voorstellen „Helder", en „Hollandia" 
omtrent inkrimping van het Bondsbestuur van 9 op 7 leden 
en terstond herkiesbaarstelling van aftredende leden, merkt 
de voorzitter op, dat, bij een reglementswijziging, de samen
stelling van een bestuur betreffende, de parlementaire ge
woonte medebrengt, dat het geheele bestuur zijn zetels ter 
beschikking der vergadering stelt. Zulks is thans niet ge
schied, daar de twee aftredende leden zich niet herkiesbaar 
stelden, waardoor het bestuur vanzelf tot 7 leden werd terug
gebracht. Daar mr. De Beer in geen geval als bestuurslid 
wenschte aan te blijven, trok „Breda" haar amendement, het 
Bondsbestuur thans tot 8 en eerst in 1934 tot 7 leden terug 
te brengen, in. Zy ondersteunt het voorstel van „Hollandia", 
dat door den heer Vredenduin nader wordt toegelicht. De ver
gadering besluit het Bondsbestuur van 9 op 7 leden terug te 
brengen. Van deze treden om de 2 jaar onderscheidenlijk 2, 2 
en 3 leden af, die terstond herkiesbaar zijn. De heer Cra-
merus werd herkozen tot onder-voorzitter, de heer Polling 
benoemd tot penningmeester. 

De voorzitter sprak woorden van groote waardeering en 
dank tot de aftredende bestuursleden, den „veteraan" De 
Beer, die 20 jaar lid van het Bondsbestuur was geweest, en 
het „broekje" Van Essen, diè het tot 2 dienstjaren als zoo
danig had weten te brengen! 

De 3 e secretaris las het verslag voor van de commissie 
„Emissie 1852". Dit verslag zal in het Maandblad worden 
openbaar gemaakt. Hieraan zal een bijlage worden toegevoegd 
van dr. Benders, houdende bezwaren tegen de wijze van druk
techniek, welke de heer Evers onderstelt, dat bü de eerste 
emissie zou zijn toegepast. De onderzoekingen van den heer 
Waller zullen, door de zorg van het postmuseum, in druk ver
schijnen. 

De voorzitter bracht bij zonderen dank aan den heer Waller 
voor diens studie, boekstaving en vergunning tot openbaar
making. Hij herinnerde er aan, dat dit de derde groote dienst 
is, dien de heer Waller de Nederlandsche philatelie bewijst, 
en bracht de totstandkoming van het boekwerk over Indische 
zegels en de stichting van het postmuseum in herinnering. 
(Applaus). 

Vervolgens las dr. Frenkel de rapporten voor der commissie 
betreffende bestudeering van de Indische zegels met de kop-
staande opdrukken „Dienst", „Java" en „Buiten-Bezit" en 
omtrent het bestaan van z.g. ontwerpen of proeven of wat het 
ook zij van Nederlandsche zegels, welke gedurende de laatste 
4 jaar in omloop zijn gekomen. Beide verslagen zullen in het 
Maandblad worden opgenomen. De onderzoekingen zijn nog 
voor aanvulling vatbaar. Daarom blijven beide laatstbedoelde 
commissies alsnog werkzaam. 

De voorzitter dankt de drie commissies voor hun nuttigen 
arbeid. (Applaus). 

De heer Pierre Vos, ter vergadering aanwezig, geeft eenige 
inlichtingen omtrent het wezen en den aard der uitgiften, 
welke het onderwerp van onderzoek der beide laatstbedoelde 
commissies uitmaakten. Hij juicht de benoeming dezer com
missies toe en prijst haar werkzaamheden. Hij doet voorlezing 

van een artikel, opgenomen in het Nederlandsch Tijdschrift 
voor Postzegelkunde, orgaan der Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, van April 1896, waarin dergelijke 
uitgiften worden besproken. 

Bij de rondvraag stelt de heer Jacobs („Breda") voor, een 
poging in het werk te stellen de kinderzegels niet in rol-
tanding te doen uitgeven. Dr. Benders verklaart zich — mede 
gelet op de aanvankelijke begeerte der Philatelisten voor de 
roltandmg, tegen dit voorstel. Dr. Van Gittert (U. Ph. V.) 
vestigt de aandacht op een artikel in „De Telegraaf" (23 
Augustus 1933, 3e avondblad), volgens hetwelk de P.T.T. 
doende zijn een tanding te verkrijgen, die voor alle (óók 
voor de rollenzegels) dienen kan. De heer Albrecht (Ned. 
Ver.) wenscht de roltanding geheel te doen afschaffen. De 
heer Tresling licht het ontstaan en doel der roltanding om
standig toe. De vraag is, of — door invoering der frankeer
machines — het debiet nog den aanmaak van roltanding-
zegels loont. Eenige personen in de vergadering achten het 
onoordeelkundig, bezwaren te opperen tegen de roltanding, 
speciaal die der kinderzegels, gelet op het goede doel, waar
voor de uitgifte dezer zegels geschiedt. De voorzitter gaat 
over tot stemming over dit punt. Met 19 stemmen voor en 
9 tegen neemt de vergadering aan een poging in het werk te 
doen stellen om tot alschaffing van de roltanding bij kinder
zegels te geraken. Na deze stemming brengt de heer Tresling 
— als zijn persoonlijke meening — naar voren, dat een der
gelijk verzoek kans loopt opgevat te worden als een minder 
aangenaam geüaar. De vergadering betreurt, dat de heer 
Tresling deze meening niet vóór de stemming heeft geuit 
Gelet op deze meening, acht de voorzitter het raadzaam, eerst 
bij het hoofdbestuur der P.T.T. officieel inlichtingen in te 
winnen of het gestelde in bedoeld Telegraaf-artikel juist is 
en vervolgens naar bevind van zaken te handelen. De heer 
Doorman (Ned. Ver.) wijst er op, dat het besluit tot in
diening van een verzoek bij meerderheid van stemmen is ge
nomen. Het Bondsbestuur zal — hierop lettende — deze 
kwestie in nader beraad houden. 

De heer De Bas verzocht nadere inlichtingen of — ter ge
legenheid der herdenking van den band Nederland-Cura^ao 
in 1934 — óók in Nederland een of meer gelegenheidszegels 
zullen worden uitgegeven. De desbetreffende briefwisseling 
is onduidelijk. De heer Tresling kan hierop geen nadere in
lichtingen verstrekken. 

Naar aanleiding van een schrijven van mr. De Beer besluit 
de vergadering, de 85 overgebleven exemplaren (der 2000) 
van den „Leidraad" (oorspronkelijke prijs J" 2,25) tegen ƒ 1,— 
van de hand te doen. Hoewel dit boekwerk in enkele opzichten 
eenigszins is verouderd, bevat het ontegenzeggelijk voor elk 
philatelist nog veel wetenswaardigs. 

De heer Cramerus wenscht inlichtingen omtrent het ge
stelde in boven aangehaald Telegraaf-artikel, dat de Bond in 
1925 aan het postbestuur per officieel schrijven zou hebben 
verzocht, om de zegels met roltanding ook in losse vellen te 
verstrekken. Noch de heer Tresling, noch een der aanwezige 
leden kan met besliste zekerheid daaromtrent uitsluitsel 
geven. Men beschikt slechts over vage herinneringen. De Ie 
secretaris zal het archief hieromtrent raadplegen. Voorts 
brengt de heer Cramerus ter kennis van de vergadering een 
brief van een „Briefmarkenreparaturanstalt" te Eichgraben 
in Oostenrijk. Hy vraagt, of het niet hoog tijd wordt, een 
dergelijken zwendel in de zwarte lijst bekend te maken. Be
sloten wordt, deze kwestie, welke hier en daar, naast veront
waardiging over de grenzenlooze brutaliteit, groote lachlust 
opwekte — over te dragen aan het informatiebureau, dat 
voor bekendmaking in het Maandblad zal zorg dragen. De 
voorzitter der F. I. P. beloofde in deze aangelegenheid allen 
steun. De briefschrijver — notabene lid van verschillende 
postzegelvereenigingen! — zal aan den Oostenrijkschen Bond 
bekend worden gemaakt. De heer De Beer merkt op, dat in 
het buitenland postzegelreparateurs lid mogen zijn van han-
delaarsvereenigingen, onder verplichting echter hun gerepa
reerde zegels bijzonder te merken. Bovendien bestaat in de 
kwartslamp een onfeilbaar middel om herstellingen, welke 
niet met behulp van water of benzine in het oog vallen, te 
ontdekken. 

De heer Albrecht (Ned. Ver.) maakt melding van een schrij
ven uit Spanje, waarin gezegd wordt, dat aldaar opvallend 
veel valsche Nederlandsche zegels in omloop zijn. HiJ had 
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den briefschrijver verzocht, hierop den Bond opmerkzaam te 
maken. Tot dusverre had den Bond geen schrijven daarom
trent bereikt. 

De heer De Raaij verzoekt inlichtingen omtrent zijn schrij
ven aan den Bond nopens benoeming van een reserve-jurylid 
tot verdediging der belangen van Nederlandsche inzenders op 
buitenlandsche tentoonstellingen. De voorzitter deelt den heer 
De Raaij mede, dat zijn voorstel zeer gegrond is en dat de 
aandacht van het bestuur op zijn voorstel is gevestigd. 

Nadat de heer Vredenduin („Hollandia") het Bondsbestuur 
had bedankt voor zijn werkzaamheden gedurende het afge-
loopen vereenigingsjaar en den heer Costerus had gecompli
menteerd over zijn vlotte leiding dezer algemeene vergadering, 
sloot de voorzitter omstreeks 1 uur deze bijeenkomst. 

Na de lunch in de „Beurs van Breda", gedurende welke de 
voorzitter der U. Ph. V. den „Vrede van Breda" beklonk met 
het uitbrengen van een dronk op den heer Waller, werd met 
4 autocars en verschillende particuliere auto's gereden via 
Ginneken en Ulvenhout naar het buitengoed „De Honds-
donck". Het lid van „Breda"'s eerecomité, mr. W. L. F. baron 
Frisse, was zoo welwillend zijn uitgestrekt landgoed bij deze 
gelegenheid ter bezichtiging te stellen. De voorzitter van 
„Breda" sprak bij aankomst voor deze gastvrijheid tot baron 
en baronesse Prisse, en bood mevrouw, als kleine tegenbe-
leefdheid, een mand bloemen aan. Daarna werd onder leiding 
van baron Prisse langs mooie plekjes en door lommerrijke 
lanen naar den groeten vijver gewandeld, waar tijdens een 
korte pauze een foto van het gezelschap gemaakt werd. Langs 
andere, even mooie wegen bereikten we weer het kasteel. 
Hier werden de gasten op het grasveld met allerlei verfris-
schende dranken gelaafd. Het speet een ieder, dat het ver
blijf niet langer kon duren. De voorzitter vertolkte tegenover 
den heer van „De Hondsdonck" aller dank in eenige goed 
gekozen bewoordingen. 

De feestmaaltijd. 
Het programma riep vervolgens allen tot een nieuw samen 

treffen op in hotel Mastbosch, waar een schitterend gedekte 
en versierde tafel was aangericht. Hieraan namen plaats 
plm. 150 dames en beeren Philatelisten en genoodigden. 

De Bondsvoorzitter heette allen welkom en stelde voor, der 
goede gewoonte getrouw een telegram van hulde te zenden 
aan H. M. de Koningin. Mede werd een telegram gezonden 
aan den directeur-generaal der P.T.T., waarin de aanwezigen 
hun spijt te kennen gaven, dat deze post-autoriteit verhinderd 
was tegenwoordig te zijn. In welgekozen woorden richtte de 
Bondsvoorzitter zich nog tot den waarnemend-burgemeester, 
den voorzitter der F. I. P., de buitenlandsche vertegenwoor
digers en enkele andere aanwezigen. 

De beslissingen der jury werden medegedeeld, tal van 
toasten werden ingesteld en beantwoord; het bondslied werd 
uit volle borst gezongen; kortom, het was een gezellig samen
zijn, waartoe niet in het minst medewerkte de weivoorziene 
disch met toebehooren. 

De ingekomen gelukwenschen werden voorgelezen. 
De heer Van Essen toonde, vergezeld van luimige toelich

tingen, getande en ongetande exemplaren, een paartje, enz., 
alles verduidelijkt door goed geslaagde teekeningen. 

Na afloop van den feestmaaltijd volgde een gezellig bal, 
waarbij de club Ginneken een voordracht ten beste gaf, ver
lucht door caricaturen van bekende Philatelisten. Met een en 
ander oogstte zij een welverdiend succes. 

Het congres. 
Een echte „bespreking" vormt, na twee manoeuvredagen 

van meer dan buitengewone inspanning, nu eenmaal „een slot 
dat pakt". Bovendien gold het hier een tournooi om den zil
veren wisselbeker, thans in het bezit van den heer J. D 
van Brink, te Maastricht, die door zijn voordracht over „Humor 
en satire in de phüatelie" (met lichtbeelden) het Bonds
kleinood zou hebben te verdedigen tegenover mr. J. H. 
Vuijstingh uit Utrecht, sprekende over „San Marino" (met 
lichtbeelden) er» den heer Leon de Raaij uit Amsterdam, het 
woord voerende over „Vervalschingen van Oranje-Vrijstaat" 
(met lichtbeelden). Het hoogste waardeeringscijfer (8,085) 
bleek te zijn toegekend aan de rede van mr. Vuijstingh, die 
dus van 1933-1934 de gelukkige bezitter werd van den wissel
beker, met welke welverdiende onderscheiding de voorzitter 

hem van harte gelukwenschte. Deze dankte tevens de beeren 
Van Brink en De Raaij voor hun hoogst belangwekkende voor
drachten, onderscheidenlijk gewaardeerd met de gemiddelde 
cijfers 7,516 en 6,846. De voordrachten zullen in het Maand
blad worden afgedrukt. 

Intusschen was het laat geworden en begonnen de hongerige 
magen weer hun rechten te doen gelden, welke door een 
sluitingslunch op het tournooiveld werden bevredigd. 

De heer Cramerus sprak nog eenmaal de aanwezigen toe 
en gaf zijn spijt te kennen, dat deze welgeslaagde, prettige 
philatelistendagen voorbij waren. 

Zoo behooren de 24e Philatelistendag, het zilveren jubileum 
van den Bond en het verguld-zilveren, schitterende herden-
kingsfeest van „Breda" wederom tot de philatelistische ge
schiedenis. „Breda" kan met groote voldoening op haar uit
stekende organisatie en schitterend succes dezer drie zonnige 
Augustus-dagen terugzien. 

Mij rest, aan het einde van dit officieele verslag, mijn wei
gemeenden dank te brengen aan allen, die mij bij mijn arbeid 
hebben gesteund. 

Gaan wij thans — vol goede voornemens — den zilveren 
Nederlandschen Philatelistendag tegemoet! 

W. G. DE BAS. 

HET NEDERLANDSCHE VREDESPOSTZEGEL. 
De persdienst van het hoofdbestuur der 

■ P., T. en T. meldt ons het volgende: 
Het Nederlandsche vredespostzegel, dat 

op 18 Mei 1.1. het licht zag, heeft door zijn 
voorstelling associaties gewekt met poli
tieke gebeurtenissen in het buitenland. 

Dat eenige betrekking op die gebeurte
nissen buiten elke bedoeling heeft gelegen 
wordt allereerst door de geschiedenis van 
het zegel zelf aangetoond. 

In beginsel werd reeds in 1931 officieel 
besloten tot de uitgifte van een Neder-
landsch Vredespostzegel en in hetzelfde 

jaar nog verscheen de regeling van een openbare prijsvraag 
voor dit doel — uitsluitend voor Nederlandsche "kunstenaars — 
waarbij het doel als volgt staat omschreven: het bevorderen 
der verbreiding van de vredesgedachte, welke o.m. als die 
van den Volkenbond wordt gepropageerd, op zinrijke, kunst
volle en begrijpelijke wijze tot uitdrukking te brengen. 

De ontwerpen moesten vóór 1 April 1932 worden ingezonden. 
Van de 708 inzendingen werden er 3 (met een premie) onder
scheiden (Juni 1932). 

'Nadat eenigen tijd gewacht is op stemmen uit het publiek 
of van de kritiek betreffende al of niet instemming met het 
oordeel van de jury is, toen de bevinding als gunstig voor dat 
oordeel kon worden beschouwd, tot de uitvoering van het in 
de eerste plaats met een premie beloonde ontwerp overgegaan. 
Dit was het eenvoudige, sobere, meest duidelijke ontwerp 
van R. A. H. Hofman te 's-Gravenhage. 

Aldus in het kort de voorgeschiedenis, die blijkens de data 
geen enkel verband kon houden en dan ook in geen enkel 
opzicht heeft gehouden met de thans veel besproken rassen
tegenstelling. 

Nu de beteekenis van het Hofman-zegel. 
De gebezigde symboliek is een samenstel van gangbare 

emblemen, welke zich bij recht van overlevering wereld-
burgerrecht verworven hebben. 

Er zijn weinig ontwerpen ingewikkelder en moeilijker be
reikbaar voor den doorsnee-mensch dan de symboliek. Wie zich 
ermede vertrouwd wil maken, zal er ernstig en diepgaand 
studie van dienen te maken. Nochtans bestaan er gangbare 
grootheden ook in de symboliek, welke door den beschaafden 
en welwill enden mensch, van welken landaard of richting ook, 
zooal niet in bijzonderheden, dan toch in groote lijnen wordt 
begrepen. 

Het is juist de verdienste van Hofman's ontwerp dat hij 
deze universeele grootheden in zijn compositie heeft verwerkt. 
De universaliteit van de gebezigde zinnebeelden kan uit de 
meest heterogene litteratuur over symboliek worden afgeleid 
en is derhalve boven verdenking van één uitsluitend gebruik 
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verheven. Het is alleen het incidenteele accent, da t voor het 
oogenblik op een bepaald gebruik van het symbool wordt ge
legd, dat de aandach t van de universeels beteekenis afleidt 

Het hexagram is een in den loop der tijden veel geliefd, der
halve ook a l g e m e e n toegepas t symljool; volgelingen van 
Py thagoras , Katholieken, Gnostici, Perzen, Gi'ieken, E g y p t e -
naren en Arabieren, van hen allen is bekend, da t zij van het 
hexagram gebruik hebben gemaakt . Dat ook de Joden, w a a r 
schijnlijk in navolging van de Babyloniers, hetzelfde symbool 
hebben toegepast , is een bewijs te meer voor de algemeen
heid daarvan. 

Behalve in oude inscr ipt ies en handschrif ten, word de zes-
punt veelvuldig in de niet-Joodsche bouwkunst en toegepas te 
kunsten gebezigd, b.v. in de laa t - romaansche bouwstijl als 
gevelroset en in de vroege middeleeuwen als gevelvers ier ing 
van baksteen-bouwwerken. Als controleerbare voorbeelden 
noemen wij de domkerken te Brandenburg en Stendal , gods 
huizen te Hannover en Lüneburg , terwijl het als u i thangteeken 
vermoedelijk t e ruggeb rach t kan worden tot gastvrijheidsbewijs 
aangebrach t door de Py thago reeé r s op de huizen hunner wel
doeners. In de alchemie verzinnebeeldt de zespunt den steen 
der wijzen, in het katholicisme de volheid der Godheid. In het 
algemeen duidt zij op de vereeniging van tegengeste lde mach
ten, op die van vuur en wa te r , op het mannelijk en vrouwelijk 
principe, op de vereenig ing van he t stoffelijke met het boven-
stoffelijke, en bijgevolg op harmonie van krachten , op vrede, 
in- en ui twendig. 

Na deze, op gezag van enkele werken over dit onderwerp, 
medegedeelde kan t teekeningen , nog een laa ts te , nuchter en 
wellicht ontnuchterend ge tu igenis , n.1. dat van den ontwerper 
zelf. Gevraagd n a a r de beteekenis en bedoeling van de door 
hem gebezigde zespunt , ve rk laa rde Hofman in allen eenvoud: 

W a t ik voor oogen had, toen ik de zespunt teekende? Wel, 
niets anders dan een doodgewone s ter . Een s ter , embleem 
van het hoogheilige en verhevene, de ster, die den Messias 
verkondigde, de he rders en de wijzen leidde, symbool van 
belofte en verlossing, door de dichters veelvuldig bezongen 
als een verkondigs ter van een nieuw leven of een belang
wekkende gebeur tenis . Zoo dient zij hier te worden opgevat 
als aankondigs ter van een nieuwe gedachte, de vredesgedachte , 
en als zoodanig zendt zij h a a r s t ra len (2 x 5) over de vijf 
werelddeelen uit. De vredesgedachte zelve is u i tgedruk t door 
het „gebroken" zwaard en de (vredes)duif. 

Slotsom: 
1. de to t s tandkoming van he t jongste Nederlandsche vredes-

zegel gaa t vooraf aan- en s t aa t , in da ta van voorbereiding 
en verloop, geheel los van de door de kri t iek bedoelde poli 
t ieke gebeurtenissen in Duitschland. 

2. De symboliek van he t ui tgevoerde ontwerp is van de 
meest umverseele s t rekk ing , pro noch contra iets of iemand 

3. De verk lar ing van den ontwerper sluit alle nog verdere 
twijfel uit. 

UïtaafteTn 

N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 
groot te , tenzij he t tegendeel is aangegeven. L = liggeiid-
S = s taand fo rmaa t . 

A R G E N T I N I Ë . 
Dienstzegel, opdruk M R C. in het nieuwe groote type , op 

frankeerzegel van 1923-1924: 
1 peso, blauw en rood (Yver t nr. 288). 

A U S T R A L I Ë . 
Dienstzegel, opdruk O S op frankeerzegel in het koerseerend 

konings type: 
3 pence, u l t ramar i jn . 

He t papier d r a a g t het meervoudig wa te rmerk C of A en 
kroon. 

CANADA. 
Ter gelegenheid van de te Regina gehouden in terna t ionale 

graan-conferent ie werd de 20 cents, roodbruin (Yver t nr . 153), 
voorzien van den blauwen opdruk: 

World 's 
Grain Exhibit ion & 

Conference. 
Regina 1933. 

Nog een ander , . jubileum" werd gevierd: he t feit , da t 100 
j a ren geleden de „Royal Wil l iam" ui t de havenp laa t s Pictou 
(Nieuvz-Schotland) ver t rok om als eers te s t o o m b o o t den 
tocht te maken naa r Londen (5 Augus tus 1833). De overvaa r t 
vorderde hoen 29. t e r u g 25 dagen. Ter he r inner ing a a n dit 
ie i t weid een speciaal zegel ui tgegeven, g roo t l iggend for
maa t , met de afbeelding van de „Royal Wi l l i am" : 

5 cents , blauw. 

CHINA. 
Frankeerzege l in het Sun Y a t Sen-type van 1931-1932 in 

de he r -g ravure (volle c i rke l ) : 
5 cents , groen. 

COCHIN-ANCHAL (Juni 1933). 
F rankeerzege l in het nieuwe rad jah - type : 

4 pies, groen. 
Pap ie r met het wa t e rmerk parasol . 
DANZIG (Poolsch kan toor ) . 
Opdruk Por t ( rechts ) en Gdansk (l inks) in b lauw op onder

s taand frankeerzegel van Polen: 
1 zloty, zwar t op crème (Yver t nr . 344a) . 

ECUADOR. 
Blauwe opdruk Correos / Emision / Junio 1933 / Deto 

Nr . 200 op te legraafzegel der ui tgif te 1928-1929: 
10 centavos, bruinolijf. 

Di t te legraafzegel is daardoor veranderd in een f rankeer 
zegel. 

F R A N K R I J K . 
Frankeerzege l in het zaa is te r - type (gevulde a c h t e r g r o n d ) : 

1 cent ime, gri jsbruin. 

H A I T I . 
Ter gelegenheid van een postvlucht tusschen New-York en 

Po r t au Prince (Hai t i ) werd onders taand zegel in he t land-
k a a i t - t y p e (1924) voorzien van den opdruk Columbia / Vol-
Direct / N.Y. - P . au P. / Boyd-Lyon, v l iegtu ig en waarde . 
Aldus is te melden: 

60 e ts . op 20 centimes, blauw. 
N a a r bui tenlandsche bladen melden b e d r a a g t de oplaag 

5000 s tuks . In hoeverre wij hier te doen hebben me t zuiver 
„ m a a k w e r k " kan op dit oogenblik nog niet vas tges te ld worden. 

I T A L I Ë . 
Gelegenheidszegels, in te rna t iona le uni

versi tei tswedstr i jden : 
10 centesimi, sepia. 
20 „ rose. 
50 „ violet. 

1 l ire 25 c , blauw. 
De zegels zijn alle volgens afbeelding; 

papier met het w a t e r m e r k kroon. 
Volledigheidshalve melden wij, da t het 

Balbo-zegel in de waa rde 5 lire 25 -|-
44 liro 75 in zeer beperk t aan ta l werd 
voordien van den opdruk „Servizio di 
Strato" (in p laa t s van den n a a m van den 
v l ieger) . Dit dienstzegel , da t niet voor 
het publiek verkr i jgbaar werd gesteld, 
is gedruk t in groen, lila en rood. 

L A T A K I A . 
Op:jedrukte landsnaam (Fransch en Arabisch) op f rankeer -

zegels van Syrié der ui tgif te 1933: 
O pi. 10, violetbruin. 
O „ 20, roodbruin. 
0 „ 25, grijsviolet (opdruk rood) . 
1 „ 50, groen. 

Op luchtpostzegel van 1933: 
O pi. 50, sepia (opdruk rood) . 

ClUOCHt 
VHIVESSITAIM 
INTIRIUnOKW ^ 

ÉtütMMMM 
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LIECHTENSTEIN. 

Luchtpostzegels in diverse 
teeKeningen, getand en on-
getand, papier met het wa-
termeik hakenkruis: 

3 + 5 3 santimi, 
r.oranje en grjjs. 

7+ 57 santimi, 
groen en bruin. 

35 + 135 santimi, 
blauw en grü's. 

Alle waarden in het afge
beelde formaat. 

De extra-toeslag is be
stemd voor de nagelaten 
betrekkingen van veronge
lukte vliegers. 

FCiaSTENJIM 
UECHTENSIÏIN 

Mrf m 
MONACO. 

Ter gelegenheid van den 80en ver
jaardag van den vorst verschenen on
derstaande speciale zegels: 

10 rappen, violet. 
20 „ rood. 
30 „ blauw. 

De zegels zijn gedrukt bij Cour-
voisier te Chaux de Fonds; de tee-
kening is afkomstig van Kosel te 
Weenen. 

iPirma Voet te Rotterdam dank voor 
toezending. 

Luchtpostzegel, opdruk 
vliegtuig en waarde op fran-
keerzegel volgens afbeelding: 

1 fr. 50 op 5 francs, groen 
en roselila. 

NABHA. 
Opdruk „Nabha State" op frankeerzegel van Britsch-Indië, 

lokale druk: 
4 annas, olijf. 

NEW-FOUNDLAND. 

if 
MMÜiüil i i f l 

De in het Juni-nummer aangekondigde serie ter herinnering 
aan het feit, dat 350 jaar geleden dit eiland in bezit werd ge
nomen door Groot-Britannie, is thans verschenen. De serie be
staat uit de waarden: 

1 c , parelgrijs. Portret van sir Humphrey Gilbert. 
2 „ groen. Het kasteel Compton bij Torquay, de ge

boorteplaats van Gilbert. 
3 „ oranjebruin. Familiewapen der Gilberts. 
4 „ donkerrose. Eton-college, waar Gilbert studeerde. 
5 ,, violet. Afbeelding van het geschenk, een miniatuur-

anker, door koningin Elizabeth aan Gilbert uit
gereikt bü diens vertrek. 

7 „ lichtblauw. Gilbert ontvangt de patenten voor kolo
nisatie van koningin Elizabeth. 

8 c , steenrood. Het vertrek der expeditie uit Plymouth 
in 1583. Het eskader bestond uit de „Delight", 
„Raleigh", „Golden Hinde", .,Swallow" en „Squir
rel" („Eekhoorn", voorkomende op het familie
wapen). 

9 „ blauw. Aankomst te St. Johns op 3 Augustus 1583. 
10 „ kastanjebruin. Inbezitneming van New-Foundland. 
14 „ zwart. Wapen van koningin Elizabeth. 
15 „ roodpurper. Schipbreuk van de Squirrel, waarbij 

Gilbert uitriep: „We are as near to heaven by sea 
as by land". 

20 „ groen. Kaart van het eiland van 1624. 
24 „ donker roodviolet. Portret van koningin Elizabeth. 
32 „ grijs. Standbeeld van sir Humphrey Gilbert boven 

het portaal van de kathedraal te Truro. 
De 1, 3, 5, 14, 15, 24 en 32 c. zijn gedrukt in staand, de 

andere waarden in liggend formaat. 
Deze zegels zullen de overeenkomstige waarden vervangen 

tot het einde van dit jaar, waarna zjj buiten koers worden 
gesteld. 

Luchtpostzegel, uitgegeven ter gelegenheid van de vlucht 
van het Italiaansche eskader. Opdruk „1933 / Gen. Balbo / 
Flight" en waarde op luchtpostzegel van 1933: 

4 $ 50 op 75 cents, grijsbruin. 
De oplaag bedraagt 8000 stuks. 
OOSTENRIJK. 
Gelegenheidszegels naar 

Duitschen Katholiekendag: 
12 groschen, groen. 
24 „ violet. 
30 „ rood. 
40 „ zwart. 
50 „ lichtblauw. 
64 „ bruin. 

De zegels worden verkocht tegen dubbel-nominaal; de toe
slag komt ten goede aan het werk onder de katholieke jeugd. 

De zegelbeelden stellen achtereenvolgens voor: de St. Ste-
fanustoren, Marco d' Aviano, pauselijk legaat, vorst Starhem-
berg, koning Sobieski, Karel van Lotharingen en burgemeester 
Liebenberg. 

PARAGUAY. 
Kleurwijzigingei bij de koerseerende luchtpostzegels: 

5 centavos, rood. 

aanleiding van den Algemeenen 

10 
20 
80 

J» 

11 

» 

geelbruin. 
geelgroen 
rood. 

PATIALA. 
Opdruk landsnaam en „Service" op frankeerzegel van 

Britsch-Indië, lokale druk: 
2yj annas, oranje. 

PERU. 
Frankeerzegel in het standbeeldtype, groot staand formaat: 

50 centavos, groen. 
POLEN. 
Herinneringszegel, 400e sterfdag van den beeldhouwer 

Veit Stosz: 
80 groszy, bruinrood op rose. 

Het zegelbeeld geeft een reproductie van het door den kun
stenaar vervaardigde altaarstuk in lindenhout, in de Maria-
kathedraal te Krakau. 

PORTUGEESCH-GUINEA. 
Frankeerzegel 

1 
5 

10 
15 
20 
30 
40 
45 
50 
60 
70 

centavo, 
centavos 

s in het nieuwe Ceres-type 
grijsbruin. 
sepia. 
lila. 
zwart. 
grv)s. 
groen. 
lichtrood. 
blauwgroen. 
bruin. 
olijf. 
geelbruin. 
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80 Centavos, lichtgroen. 
85 

1 escudo. 
1 esc. 40, 
2 escudos, 
5 

10 
20 

rose. 
wijnrood. 
blauw. 
violet. 
geelgroen. 
griisolijl'. 
oranjerood. 

PORTUGEESCH-INDIE (Mei 1933). 
Verdere waarden der nieuwe serie in de nieuwe teekening: 

8 reis, zwart. 
Ii4 tanga, rose. 
2 „ bruin. 
2% „ blauw. 
3 „ blauwgroen. 
2 real, roodbruin. 
3 „ oranje. 
5 „ geelgroen. 

URUGUAY. 
Frankeerzegels in het koerseerend Artigas-type, met uit

zondering van de 15 milesimos, waarvoor een nieuwe teeke
ning gekozen werd — generaal Lavalleja en face —: 

15 milesimos, roodbruin. 
5 centesimos, olijf. 
8 „ bruin. 

20 „ roodbruin. 
50 „ zwart. 

1 peso, bruin. 
10 pesos, blauw. 

De beide laatste in groot formaat. 
VENEZUELA. 

Herinneringszegel, 150e geboorte
dag van Simon Bolivar: 

25 centimos, scharlaken. 
Het zegelbeeld stelt het wapen 

van den bevrijder voor. 
De oplaag zou bedragen 500.000 

stuks. Slechts 4 exemplaren werden 
tegelijk voor het publiek verkrijg
baar gesteld. 

Den heer Preiss te Amsterdam 
vriendelijk dank voor toezending 
en bericht. 

V. B . 

èVer\Vaclht€ii 
"NieirWe Uitgiften 

Oplaa^ci/fcrs,en3.| 

BRAZILIË. 
De koerseerende 200 reis-zegels worden ingetrokken, daar 

de post door het groote aantal goed geslaagde falsiticaten 
zelf niet meer weet, wat echt en wat valsch is. In verband 
hiermede verschijnt binnenkort een opdruk 200 reis op 300 reis. 

DUITSCHLAND. 
Naar verluidt zullen de in October a.s. uit te geven wel-

dadigheidszegels benut worden om beelden weer te geven uit 
de meestbekende werken van Richard Wagner. Zulks naar 
aanleiding van het feit, dat dit jaar de 50e sterfdag van den 
groeten componist werd herdacht (13 Februari 1883). 

FALKLAND-EILANDEN. 
De jubileum-serie van dit jaar zal met 31 December a.s. 

buiten koers worden gesteld, waarna de restanten zullen 
worden vernietigd. 

ITALIAANSCHE KOLONIEN. 
Tot dusverre maakten Cirenaica en Tripolis ons uitsluitend 

„gelukkig" met herinneringszegels. Hieraan komt binnenkort 
een einde, d.w.z. helaas niet aan deze speciale producten, doch 

beide genoemde landen zullen ook in het genot worden gesteld 
van gewone frankeerzegels. 

JAPAN. 
Het jongste Bulletin Mensuel maakt melding van het ge

rucht, dat de tegenwoordige frankeerzegels vervangen zullen 
worden door een nieuw type. 

MEXICO. 
Ter gelegenheid van het in October a.s. daar te lande te 

houden 21e internationaal statistisch congres zullen speciale 
frankeer- en luchtpostzegels verschijnen. Eerstgenoemde ver
moedelijk in de waarden 2, 5 en 10 centavos en 1 peso; de 
luchtpostzegels in 20, 30 centavos en 1 peso. 

De oplaag zal voor de hoogste waarde 5000 stuks bedragen. 
POLEN. 
Ter herinnering aan de nederlaag der Turken voor de poor

ten van Weenen, 250 jaren geleden, zal binnenkort een spe
ciaal zegel verschijnen in de waarde 1 zloty 20, waarop af
gebeeld koning Johan Sobieski, een der aanvoerders van het 
ontzettingsleger. 

RUMENIE. 
Van de Turnu-Severin-zegels (zie Juli-nummer, blz. 122) 

werden de volgende aantallen gedrukt: 25 en 50 bani elk 
1.500.000, 1 en 2 lei elk 1.000.000 stuks. 

SELANGOR. 
Binnenkort verschijnen de frankeerzegels in een nieuw 

pakje: voor de dollar-waarden het portret van den sultan, 
voor de lagere een afbeelding van de moskee te Klang. 

SPANJE. 
Hier is een serie luchtpostzegels op komst in de waarden 

5, 10, 25 en 50 centimos, 1, 23^, 5 en 10 pesetas. De hooge 
waarden moeten dienen voor de frankeering der luchtpost
correspondentie naar Zuid-Amerika. 

TURKIJE. 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der republiek in 

October a.s. zal een speciale serie verschijnen. 
URUGUAY. 
Een speciale serie verschijnt binnen zeer korten tijd ter 

herinnering aan het feit, dat 441 jaren geleden Columbus 
vanuit Palos vertrok op zoek naar een onbekende wereld. 

Wel een eigenaardig jubileum, 441 jaren! Het is van harte 
te hopen, dat deze herdenking niet elk volgend jaar herhaald 
wordt. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Een propaganda-zegel voor den wederopbouw, in de waarde 

3 cents, zal binnenkort verschijnen, aanvankelijk in een op
laag van 400 millioen stuks. Het zegelbeeld zal weergeven 
een boer, een zakenman, een fabrieksarbeider en een vrouwe
lijke bediende. 

Voorts wordt gewerkt aan de uitgifte van een speciaal zegel 
ter herinnering aan den Pool Kosciuszko, die zijn leven liet 
voor de Amerikaansche vrijheid. 

V. B . 

Nederland en 
Overzeesclie 
Gewesten 

NEDERLAND. 
Afschaffing roltanding ? 
In „De Telegraaf" verschenen eenige artikelen over onze 

postzegels, waaronder ook een, dat blijkbaar van een hoogeren 
postambtenaar afkomstig was. Hierin wordt medegedeeld, 
dat bij het hoofdbestuur der P.T.T. in overweging is, om een 
n i e u w e t a n d i n g en een n i e u w e p a p i e r s o o r t 
voor onze zegels in te voeren, om de stevigheid van het pa
pier te verhoogen, zoodat zij niet meer zoo licht van elkaar 
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scheuren als nu het geval is. Worden er bij de proeven, die 
genomen worden, goede resultaten bereikt, dan zal daardoor 
dus de roltanding overbodig en afgeschaft worden. 

De 1 cent in tweezijdige roltanding. 
Op 2 September verscheen het zegel van 1 cent met twee

zijdige roltanding. 
Wij danken den heer Kramer te Rijswijk voor de spoedige 

toezending. 
Weer oen nieuwe tandinK ontdekt! 
Het jaar 1933 belooft rijk aan verrassingen te worden. In 

het Mei-nummer deelden wij de ontdekking mede van de 15 
cent blauw en rood in tanding 11:11>2; thans is er weer een 
ander zegel met esn nog onbekende lijntanding te melden. En 
wel de 10 op 17^ cent van 1923, waarvan twee exemplaren 
gevonden werden met lijntanding 1114:11%. 

Deze twee stuks werden ons door den heer Manuskowski 
te 's-Gravenhage voorgelegd, beide gestempeld. De tanding 
langs de zijkanten neigt hier en daar tot 11K. Wij hebben 
de zegels aan den heer Gatsonides voorgelegd, die ons schreef, 
dat de tanding inderdaad 11!4:11'A is; de „lijn" liy, vertoont 
bij ongeveer 15 pet. der zegels een tanding die dichter bij de 
11/^ staat. De nieuwe tanding van dit zegel is overigens ook 
al door het Bondskeuringsbureau onderzocht en echt bevonden. 

De lezers kunnen dus weer bij hun exemplaren aan het 
meten gaan. Wij houden ons vanzelfsprekend zeer aanbevolen 
voor opgaaf van verdere exemplaren. 

Het zegel voor proefvluchten. 
In aansluiting aan het bericht in het vorig nummer, waar

in werd vermeld dat er voor de record-postvlucht naar Indië 
een bijzonder zegel zal worden uitgegeven (dat ook voor 
eventueele latere bijzondere vluchten zal worden gebruikt) 
ontvingen wij nog het bericht, dat dit zegel van driehoekig 
formaat zal zijn; een novum in West-Europa! 

Volgens de laatste berichten zullen zeer waarschijnlijk zes 
postvluchten Nederland-Indië v.v. worden uitgevoerd. Volgens 
het gedachte schema moet de reis Amsterdam-Batavia in 
314 dag worden volbracht. Na een rust van S'A dag in Indië 
zal de terugtocht worden aanvaard, welke men in 2><; dag 
zal moeten volbrengen. 

Verwacht wordt, dat de eerste vlucht (de z.g. vlucht Asjes) 
in October van dit jaar zal kunnen worden aangevangen. 
Besloten is om daarmede luchtmail te doen vervoeren tegen 
hetzelfde tarief als vastgesteld voor de verzending per K.L.M. 
Evenwel zullen de met dit vliegtuig, de Postjager, mee te geven 
luchtpoststukken tenminste moeten zijn voorzien van een 
exemplaar van het speciale luchtpostzegel. Verder ligt het in 
het voornemen de luchtpostzendingen, die met dit vliegtuig 
worden vervoerd, te doen afstempelen met een bijzonder 
stempel. 

Binnenkort hopen wij de afbeelding van dit driehoekige 
zegel te kunnen plaatsen. 

Volgens nader bij het Bondsbestuur ingekomen bericht van 
het „Studie-ïomité snelpost Nederland-Indië", is de vertrek
datum van den ,.Postjager" voor zoover thans mogelijk is te 
bepalen, vastgesteld op 31 October a.s. 

Cura?ao-jubiIeumzegels voor Nederland. 
Op de Bondsvergadering te Breda werd van gedachten ge

wisseld over den brief van den minister, antwoord op een ver
zoek van den Bond om ter gelegenheid van het jubileum van 
Curagao (dit zal in 1934 300 jaar bij Nederland hooren, waar
voor oen herdenkingsserie van 17 waarden aldaar verschijnen 
zal) in Nederland géén bijzondere zegels hiervoor uit te geven, 
zooals van zekere zijde was verzocht. Het antwoord van den 
minister was niet overmatig duidelijk, maar na aandachtige 
herlezing werd eruit geconcludeerd, dat ook in Nederland bij
zondere zegels voor deze gelegenheid zullen verschijnen. 

De nieuwe kamtanding van de Zeemanszegels. 
De nieuwe kamtanding, zooals die voor de Zeemanszegels 

en de zegels van 36 en 80 cent wordt gebruikt, werd door ons 
tot dusver met 14 K: 13 34 aangegeven. De heer Paraira maakt 
er ons op attent, dat de tanrling van de verticale zijden beter 
13K genoemd kan worden. Bij nameten over een grooteren 
afstand vonden wij dat de tanding 13,35 is, en al zijn dus 
geen van beide benamingen geheel juist, toch zullen we in 
het vervolg van tanding 14K:13K spreken. 

Nieuwe oplaagletter. 
1 cent O. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1 cent O: 191, tanding 2 z. r o l p e r f . 
2'A cent P: 175, „ Gl. 
Afwijking. 
De heer Wiessnor te Dordrecht zendt ons een 5 cent 

Zwijger-zegel (hoekzegel met randen) met een zeer duide-
lijken spiegeldruk van ruim 1/3 deel van het zegel en een 
deel van de randlijnen. Het is duidelijk een gevolg van een 
omgeslagen hoek bij het vorige bedrukte vel, waardoor de 
onderlaag de drukinkt heeft aangenomen en op de achter
zijde van het betreffende vel heeft afgedrukt. 

Verlaging luchtrecht postpakketten naar Indië. 
Met ingang van 1 September worden de tarieven voor de 

verzending van luchtpostpakketten naar Indië en tusschen-
gelegen landen belangrijk verlaagd. Het minimum-luchtrecht 
voor pakketten naar Indië b.v. wordt verlaagd van ƒ 15,— tot 
ƒ10,50. (Dienstorder 531 van 23 Augustus 1933). 

NED.-INDIE. 
Nieuwe opdrukken op luchtpostzegels; de luchtpostzegels 
afgeschaft. 
Bü gouvernementsbesluit is goedgevonden, om het gebruik 

van luchtpostzegels af te schaffen; de nog in voorraad zijnde 
zegels van die soorten zullen zoo spoedig mogelijk in algemeen 
gebruik worden opgebruikt, dus ook voor andere doeleinden 
dan het voldoen van luchtrecht. Om dit opgebruiken nog te 
bespoedigen worden die waarden, waarvan nog groote voor
raden aanwezig zijn en die door veranderingen in de tarieven 
nog maar weinig gebruikt worden, overdrukt. Deze opdrukken 
worden dan als gewone frankeerzegels uitgegeven. 

We krijgen de volgende opdrukken: 
2 cent op luchtpostzegel 10 cent lila, 
2 cent op luchtpostzegel 20 cent bruin, 
2 cent op luchtpostzegel 30 cent roodlila (nieuw model), 
42 >̂  cent op luchtpostzegel 75 cent groen, 
42 >$ cent op luchtpostzegel 150 cent oranje. 
Het tarief van 2 cent is dat voor een enkelvoudig drukwerk; 

42 K cent is het tarief voor een luchtpostbrief naar Nederland 
tot 5 gram. 

Van de te overdrukken zegels zijn de geschatte voorraden 
de volgende, die waarschijnlijk in hun geheel zullen worden 
overdrukt. Deze aantallen geven dus ongeveer een idee van 
de oplagen van de opdrukken. 

10 cent: 2.000.000, 75 cent: 1.100.000, 
20 cent: 3.200.000, 150 cent: 625.000. 
30 cent: 800.000, 

Toen het gebruik van luchtpostzegels niet meer verplicht 
werd gesteld, omdat het blauwe luchtpoststrookje de stukken 
voldoende kenmerkte, waren de luchtpostzegels eigenlijk al 
overbodig geworden. Nieuwe waarden waren al sinds lang 
niet meer bijbesteld, en de oorspronkelijke bedoeling om alle 
waarden in het nieuwe model van de 30 cent te doen ver
schijnen was ook al lang vervallen. 

De voorraad van het ook heel weinig gebruikte luchtpost
zegel van 40 cent karmijn werd te gering geacht om ook 
deze te overdrukken; er zijn er nog ongeveer 71.000 van. 

Het overdrukken zal geschieden bij de Topografische In
richting te Batavia. 

De beeren Borel en Hajenius dank voor bericht. 
Een nieuw frankeerzesel van 4234 cent. 
Het ligt in de bedoeling van de Indische postadministratie 

om oen frankeerzegel van 4234 cent uit te geven, het tarief 
voor luchtpostbrieven naar Nederland tot 5 gram (1234 cent 
porto en 30 cent luchtrecht). 

De eerste oplaag van dit zegel zal bestaan uit de beide 
hierboven genoemde opdrukken, op de luchtpostzegels van 
75 en 150 cent. Als deze oplaag verbruikt is, zal een defini
tief zegel van die waarde verschijnen. 

De komende A.M.V.J.-zegels. 
De ontwerpen voor de weldadigheidszegels, die op 1 De

cember a.s. zullen verschijnen, zijn gereed; ze zijn het resul
taat van een door de A.M.V.J. uitgeschreven prijsvraag, die 
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RAAD VAN BEHEER. 
Najaarsvergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 

het N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a d v o o r P h i l a t e l i e 
op Zondag 24 September 1933, des voormiddags te 11 uur, in 
het hotel „Terminus", tegenover het station, te 's-Gravenhage. 

Breda, 10 September 1933. 
De administrateur, 

L. C. A. SMEULDERS, lid v/d R. v. B. 

HET GEDENKBOEK. 
Mochten wü in het April- en het Mei-nummer ervan kunnen 

gewagen, dat de Haagsche Philatelisten-Vereeniging en de 
Vereeniglng „Hollandia" te Amsterdam hadden afgezien van 
terugbetaling van haar aandeel in het garantie-bedrag, waar
door het uitgeven van het gedenkboek financieel mogelijk 
werd gemaakt, thans kunnen wy wederom de verheugende 
mededeeling doen, dat de Vereeniging „Breda" die mooie voor-
boelden heeft gevolgd en eveneens afstand heeft gedaan van 
haar vordering op het garantiefonds. 

Hartelijk dank daarvoor! 

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 wflzi-
gingen in de ledenlijsten der Vereenigingen, toezending van 
eeniff nummer aan bepaalde adressen, en dergelijke. 

Alle desbetreffende opgaven en verzoeken behooren uit
sluitend te worden gericht tot den administrateur L. C. A. 
Smoulders, 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 gebouw van het hoofdbestuur der P.T.T., 

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

van 10—4 uur; bovendien eiken 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. 

Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2'/,—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. . 

VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering op Vrijdag 25 
Augustus 1933, in café-restaurant „Moderne", Veemarkt
straat, te Breda. 

Aanwezig het volledig Bondsbestuur. Opening te 4.30 uur. 
Geen voorlezing van notulen. De voorzitter geeft onmiddellijk 
het woord aan den heer Cramerus in diens hoedanigheid van 
voorzitter der Postzegelvereeniging „Breda". De heer Cra
merus heet, namens zijn Vereeniging, den Bond welkom in 
de baroniestad. Hij herinnert aan het feit, dat de Bond 25 jaar 
bestaat, dat „Breda" 25 jaar lid van den Bond is en dat steeds 
de beste betrekkingen tusschen den Bond en haar hebben be
staan. Hij dankt den Bond voor diens steun aan de te houden 
tentoonstelling en aan de organisatie van de werkzaamheden 
der komende dagen. Hij eindigt met den Bond een aangenaam 
verblijf te Breda toe te wenschen. De voorzitter dankt den 
heer Cramerus voor diens woorden van welkom en wenscht 
„Breda" geluk met haar 40-jarig jubileum. De voorzitter 
deelt mede, dat de directeur-generaal der P.T.T. verhinderd is, 
persoonlijk den 24en Nederlandschen Philatelistendag bij te 
wonen; hij zal zich laten vertegenwoordigen door den direc
teur van het Postmuseum, den heer Tresling. Voorts zullen 
aanwezig zijn de voorzitter van de Federation en van den 
Koninklijken Belgischen Bond; de voorzitters van den Pran-
schen en den Duitschen Bond waren verhinderd te komen; 
van de Luxemburgsche Vereeniging was — naar gewoonte! — 
geen antwoord op de uitnoodiging ontvangen. Van het boek
werk Vellinga zullen eenige exemplaren bestemd worden voor 
aanbieding aan autoriteiten en instellingen. De verkoop van 
dit werk overtreft de verwachtingen. De heer Van Essen zal, 
óók na diens aftreden als bondspenningmeester, het beheer 
over dit boekwerk blijven voeren. Een protest van het bestuur 
der Nederlandsche Vereeniging tegen het optreden van den 
heer Reijerse jegens mr. De Beer wordt voorloopig aan
gehouden. Het bestuur ontraadt, naar aanleiding van een voor
stel van den heer De Raaij, tot wijziging van het reglement 
van den wisselbeker, hiertoe over te gaan zoolang deze beker 
nog niet in het definitief bezit is van eenigen winnaar; er 
bestaan geen termen, voorloopig een tweeden wisselbeker be
schikbaar te stellen. Het Bondsbestuur zal zich onthouden 
omtrent eenig advies betreffende reglementswijziging nopens 
herkiesbaarheid van Bondsbestuursleden bij periodieke af
treding; het wenscht een beslissing daaromtrent geheel over 
te laten aan de ledenvergadering. Het acht het amendement 
der Vereeniging „Breda", het Bondsbestuur gedurende het 
vereenigingsjaar 1933-1934 op 8 leden en daarna tot 7 leden 
te beperken, bezwaarlijk, daar de periodieke aftreding ge
schiedt eens in de t w e e jaar. Een klacht van den heer De 
RaaiJ, dat de afwezigheid van een Nederlandsch jurylid cp 
buitenlandsche tentoonstellingen de waardeering van Neder
landsche inzendingen zeer kan schaden, acht het bestuur juist. 
De praktijk heeft zulks nog zeer onlangs bewezen. Het Ne
derlandsche jurylid behoort de verdediger te zijn der Neder
landsche inzendingen, inzonderheid tegenover Engelsche en 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2^4—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 2%—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: Sen Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
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Amerikaansche opvattingen, die geheel ander.s zijn dan b.v. 
de Duitsche en Pransche. Het voorstel van den heer De Raaij 
om aan het bestuur der P. I. P. een voorstel te doen betref
fende benoeming van een Nederlandsch reserve-lid, zal op de 
eerstvolgende Bondsbestuursvergadering ernstig onder de 
oogen worden gezien. De Haarlemsche Vereeniging „Op Hoop 
van Zegels" noodigt den Bond uit, in 1936, ter gelegenheid 
van haar 25-jarig jubileum, de jaarvergadering te houden 
binnen Haarlem. Het verslag der commissie „Emissie 1852" 
is gereed; van de beide commissies „Frenkel" zijn tot dus
verre geen verslagen ingekomen. Daar de z.g. „Leiddraad" 
(voor speciaal-verzamelaars van Nederland) deels is ver
ouderd, zal aan de ledenvergadering worden voorgesteld, de 
overblijvende 85 exemplaren tegen sterk verminderden prys 
van de hand te doen. De Bond zal aan de F. I. P. voorstellen 
doen tot wijziging op het eerstvolgende postcongres der voor
schriften omtrent het niet als drukwerk mogen doen ver
zenden van ongebruikte poststukken. Aan een verzoek tot 
steun aan de versnelde postvlucht Nederland-Indië (vermoede
lijk op 31 October a.s. per „Postjager") zal gevolg worden 
gegeven, door de aandacht der buitenlandsche bonden hierop 
te vestigen, zoowel in het Maandblad als door tusschenkomst 
der F. I. P. De mate eener geldelijke vergoeding, toe te kennen 
aan den heer v. Str., die Nederland vertegenwoordigde In d e 
v e r g a d e r i n g d e r F. I. P. te Weenen ( n i e t ter Wipa!) 
zal nader worden overwogen, zoodra genoemde vertegenwoor
diger een schriftelijk verslag over die vergadering b̂ j den 
Bond zal hebben ingediend. Het Bondsbestuur, als zoodanig, 
stelt dit jaar geen candidaat voor de Bondsmedaille. De pen
ningmeester stelt voor het bedrag van ƒ 100,—, bestemd voor 
het reserve-fonds, gelijk te verdeelen tusschen dat fonds en 
het postmuseum. De onderzoekingen door den heer Waller 
betreffende de „Emissie 1852" zullen door de zorg van het 
postmuseum worden openbaar gemaakt. Het hoofd van den 
den keuringsdienst stelt voor — in verband met den nieuwen 
catalogus der handelaren — de keuringskosten te wijzigen en 
uit te drukken in guldens inplaats van in franken. Het Bonds
bestuur besluit den heer Smeulders, voor diens trouwe 
diensten en groote aanhankelijkheid, den Bond gedurende 25 
jaar betoond, een blijk van waardeering toe te kennen. Aan 
de hand der statuten van het kapittel voor de Bondsmedaille 
kan hij niet voor deze onderscheiding worden voorgedragen. 
Mitsdien besluit het Bondsbestuur hem — als blijk van waar
deering — het stempelwerk „Vellinga" ten geschenke aan te 
bieden. De mogelijkheid van herziening der statuten van het 
kapittel voor de Bondsmedaille zal in een der volgende Bonds
bestuursvergaderingen worden overwogen. De voorzitter sluit 
omstreeks 6.30 uur de vergadering. 

De 2e secretaris, 
W. G. DE BAS. 

Mededeelingen. 
Daar de heer Van Essen, de afgetreden penningmeester, 

zich bereid heeft verklaard, zich in den vervolge te blijven 
belasten met de financiën van het boek Vellinga, worden be
langhebbenden verzocht, gelden voor dit boek te storten op 
het particuliere gironummer 214175 van den heer L. van 
Essen, te Hilversum. 

* * 

Artikel 8 van het huishoudelijk reglement moet, na het aan
nemen van de voorgestelde wijzigingen, nu als volgt worden 
gelezen: 

Het bestuur, door de vertegenwoordigers gekozen, bestaat 
uit 7 leden, een voorzitter, een onder-voorzitter, een eerste-
secretaris, een tweede-secretaris, een penningmeester en twee 
commissarissen. Bestuursleden van den Bond kunnen niet 
tevens vertegenwoordigers zijn. Om de twee jaren treden 
volgens rooster af 2, 2 en 3 leden; zy zijn terstond herkies
baar. 

« 
Op de bestuursvergadering, gehouden na afloop der Bonds

vergadering te Breda, is benoemd tot penningmeester van den 
Bond de heer J. G. J. Polling, Cronjéstraat 4, Den Helder. De 
bezetting der overige bestuursfuncties blijft ongewijzigd. 

Van de oorspronkelijke oplage van 2000 exemplaren van den 
„Leiddraad voor speciaal-verzamelaars van Nederland" zijn 
nog 50 gebonden en 35 ingenaaide exemplaren over. Op de 
Bondsvergadering van 26 Augustus j . l . is besloten, dit werk 
in den vervolge tegen den sterk verminderden prijs van ƒ 1,— 
beschikbaar te stellen. Belanghebbenden kunnen zich wenden 
tot den heer mr. W. S. W. de Beer, Schubertstraat 80, Am
sterdam, Z. 

De Ie secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Bonds-informatiebureau. 
Ingezonden. 

Ik kan niet nalaten u mijn ervaringen met de firma Eugen 
Sekula, Villa Heimeli, Luzern, mede te deelen; dit misschien 
ook ter waarschuwing voor andere Philatelisten. 

Ik ontnam het adres dezer firma uit „Die Post", en bestelde 
daar 2 pakketten zegels onder rembours, waarna die zaak 
dus voor mü afgedaan was. Daarna stuurde deze firma mij 
o n g e v r a a g d een zichtzending, van zeer dure zegels, welke 
meest alle beschadigd waren. Ik stuurde het boekje terug, 
met het u i t d r u k k e l i j k verzoek, mij geen zichtzending 
meer te zenden. Ondanks dit verzoek ontving ik weer een 
zichtzending van „zeldzame exemplaren", geprijsd voor 
ƒ 390,—. Daar ik niet van plan was deze per aangeteekenden 
brief voor mijn kosten retour te zenden, verzocht ik de 
firma S. mij eerst het geld voor portokosten te zenden. Als 
eenig antwoord kwam hierop de post met kwitantie, welke ik 
natuurlijk niet betaalde, en eenige dreigbrieven van de 
firma S., welke mij aanried de zaak niet tot „het uiterste te 
drijven", en dit alles voor o n g e v i a a g d toegezonden 
zegels! 

U begrijpt, dat ik ten einde raad de zegels retour zond, met 
begeleidend schrijven, waarin ik mijn meening over zulke 
wijze van „zaken doen" niet onder stoelen of banken stak! 
Door intimidatie en brutaliteit van deze firma vermoed ik, 
dat er wel eenige Philatelisten slachtoffer zullen worden. 

Copieën van brieven over deze kwestie eventueel gaarne 
ter inzage. 

W. TEN KATE, 
Catli. van Clevelaan 5, Amsterdam, Z. 

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

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Zondag 22 October 1933, des 

namiddags te 2 uur, in het American 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 aftreden 

van de beeren H. J. Boeken, vice-voorzitter, en A. S. Door
man, 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 huis

houdelijk reglement (retributie). 
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. 
Nieuwe leden. 

2. M. van de Werke, Coolsingel 63, Rotterdam. 
23. A. Roos, Sarphatistraat 59, Amsterdam, C. 
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221. J. van Rintel, Kerkhofweg, Salatiga (Java). 
222. H. W. Kristel, Gen. van Daalenweg 28, Makassar (Gel.). 
227. E. C. J. van der Horst, adm. sf. Semboro, halte Tang-

goel (O. L. Java). 
243. Th. Muüs, Ondern. Membang Moeda, Membang Moeda 

(S.O.K.). 
247. H. G. van As, Alataslaan 5, Batavia, C. (Java). 
262. R. M. Oschatz, p/a B.P.M., Pladjoe bü Palembang (Sum.). 
267. G. Altman, p/a Volksbank, Tasikmalaja (Java). 
268. A. Ros, havenmeester te Poeloe Samboe, Riouw. 

Aanmelding. 
mej. M. de Jong, Oranjelaan 6, Hilversum. 

Overschrijving lidmaatschap. 
Het lidmaatschap van W. B. Brox is overgeschreven op 

ir. W. L. Brocx, Boschstraat 62, Zaltbommel (giro 214134). 
Bedankt (met 31 December 1933). 

79. N. Drukker. 
312. F. C. C. Wattez. 

Overleden. 
372. dr. W. Kersten. 

Afdeeling aankoop. 
Tot nog toe hebben na herhaalde oproeping zich slechts 4 

liefhebbers aangemeld. Als gevolg van deze geringe deel
neming kan deze afdeeling niet opnieuw worden ingesteld. 

Royeering. 
Het in het vorig Maandblad gemelde royement van het lid 

929 is geschied als gevolg van „wanbetaling"; dat van het 
lid 36 wordt teruggenomen door het alsnog voldoen aan zjjn 
verplichtingen. 

Afdeelings-mededeelingen. 
Gooi- en Eemland. In de plaats van mr. dr. J. H. H. Huls-

mann is als commissaris opgetreden de heer H. de Vrieze, 
te Bussum. 

Adreswijzigingen. 
333. J. van der Meulen, thans Noordsingel 111-11, Rotterdam. 
322. W. L. Davids, thans Bageinan 6 B, Malang (Java). 
819. W. van Someren Greve, thans p/a firma Ruhaak & Co., 

Den Haag. 
584. J. Pouderoijen, thans Kramat 94, Batavia, C. (Java). 
408. J. Gonlag, thans p/a B.P.M., Krawang (Java). 
582. C. Wolthekker, thans p/a Ned. Handelmaatschappij, 

Djocja (Java). 
513. mevi. H. J. M. Kuijper, thans Wilhelminastraat 18, Ban

doeng (Java). 
700. W. J. de Koek van Leeuwen, thans Nij landweg 90, Ban

doeng (Java). 
990. J. P. de Vos, thans Dagoweg 43, Bandoeng (Java). 
485. J. Echter, thans Gang Kampak 4, Batavia, C. (Java). 
157. ir. F. F. G. Kaulbach, thans p/a Albrecht, Hatertsche-

weg 19, Nijm.egen. 
Speciaal-catalogus. 

De aandacht der leden wordt gevestigd op den speciaal
catalogus van de postzegels van Nederland en Koloniën, 
officieele uitgave 1934 van de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren. 

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

KORT VERSLAG van de buitengewone ledenvergadering, 
gehouden op Maandag 21 Augustus 1933, des avonds te 
8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te 
Breda. 

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering met 
een welkom tot de 22 aanwezigen. De notulen van de vorige 
vergadering worden goedgekeurd, waarna de voorzitter het 
bestuursvoorstel ter tafel brengt om onze leening ad ƒ 210,— 
aan het Maandblad, ten behoeve van de uitgifte van het 
jubileumboek verstrekt, om te zetten in een schenking. Het 
voorstel wordt na eenige toelichtingen met algemeene stem

men aangenomen. Vervolgens wordt aan de vergadering voor
gesteld de beeren mr. W. S. W. de Beer, te Amsterdam, en 
J. D. van Brink, te Maastricht, voor hun groote verdiensten 
voor de Philatelie tot eere-lid te benoemen. Ook dit voorstel 
wordt met algemeene stemmen aangenomen. De voorzitter 
deelt ten slotte mede, dat door hem een circulaire is ontvan
gen van de Briefmarken-Reparaturanstalt A. Steinriegel, te 
Eichgraben, N.-Oesterreich, welke aanbiedt beschadigde zegels 
te repareeren, te koopen of te verkoopen. Hij zal dit op de a.s. 
Bondsvergadering ter sprake brengen, opdat de Bond of de 
Federation dit gevaar voor de philatelic nader kan onder
zoeken en zoo noodig en mogelijk maatregelen nemen. Niets 
meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door den voor
zitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

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

Als de voorzitter, de heer Cramerus, de vergadering met 
een welkom opent, zijn 33 leden aanwezig, onder wie de heer 
mr. baron Prisse, wien een speciaal welkom wordt toegeroepen. 
De voorzitter dankt den schenkers van den voorzittershamer, 
hem aangeboden op den feestavond, voor hun blijk van sym
pathie, en geeft als tegenprestatie een serie Do.-X-zegels voor 
de verloting. 

De ballotage heeft tot uitslag, dat de 4 candidaat-leden met 
algemeene stemmen als lid worden aangenomen. Vervolgens 
worden de ingekomen stukken door den secretaris voorgelezen 
en de mededeeling gedaan, dat, helaas na den feestavond, een 
schenking van ƒ 25,— is ingekomen van de U. Ph. V. De secre
taris krijgt opdracht de U. Ph. V. te danken, evenals de ver-
eenigingen H. P. V., Philatelica, Den Helder en Hollandia, 
welke ons op den feestavond in de bloemetjes hebben gezet. 
De voorzitter is den Bond dankbaar, dat hij de verdiensten 
van den heer Smeulders heeft erkend door het aanbieden van 
het boek Vellinga. Vervolgens dankt hij alle commissieleden, 
juryleden en leden van het eere-comité voor de door hen ver
richte werkzaamheden en den heer Prisse voor zijn vriendelijk
heid ons zijn buitengoed ter bezichtiging te stellen. 

De voorzitter wekt vervolgens de leden op zich in grooten 
getale naar Antwerpen te begeven ter bijwoning van de ten
toonstelling op 23 en 24 September a.s. Nadere bijzonderheden 
zullen binnenkort inkomen en worden dan bekend gemaakt. 
De secretaris dankt den voorzitter voor de eminente wijze, 
waarop hij de feestvergadering heeft geleid en de phila-
telistendagen tot zulk een groot succes heeft gemaakt. De heer 
Hagedoorn geeft in overweging een jeugdafdeeling op te 
richten en een ruilmiddag te organiseeren. Verschillende leden 
geven hun meening hierover en wordt, op voorstel van den 
heer Smeulders, besloten, dat deze beide punten door het 
bestuur in studie zullen worden genomen. 

Van den heer W. Saalberg te Schiedam is bericht inge
komen, dat hij zich weer beschikbaar stelt de Duitsche wel-
dadigheidszegels tegen nominaal te leveren. De heer Tom
brink zegt de vergadering dank voor de hem bewezen sym
pathie en hoopt deze over 5 jaar weer te mogen ontvangen. 

Daarna heeft de verloting plaats, waarvoor nog zegels zijn 
ontvangen van de beeren Costerus, Das, Van Ginkel en Veen, 
waarna de vergadering door den voorzitter wordt gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 
DANKBETUIGING. 

DE POSTZEGELVEREENIGING „BREDA" DANKT HET 
EERE-COMITE, DE COMMISSIELEDEN, DE JURYLEDEN, 
DE LEDEN, DIE HAAR IN STAAT STELDEN TWEE VER
LOTINGEN ZONDER NIETEN TE HOUDEN, DE ZUSTER-
VEREENIGINGEN, WELKE GELUKWENSCHEN DEDEN 
TOEKOMEN, KORTOM ALLEN, DIE MEDEGEWERKT 
HEBBEN OM DE FEESTEN VAN 25, 26 EN 27 AUGUSTUS 
ZOO GOED TE DOEN SLAGEN. 

Benoemd tot eere-leden. 
204. mr. W. S. W. de Beer, Amsterdam. 
331. J. D. van Brink, Maastricht. 

5. J. C. Cramerus, Breda. 
Nieuwe leden. 

174, (-). L, van Essen, Melkpad 37, Hilversum, (VII), 



IV 

195. (E.). Julien P. Jordens, 8 Rue Van Noort (Pare), Ant
werpen. 

196. (-). James Singer, z. Zt. bei dr. Mild, Bad Gastein. 
200. (E.). Basile Spiropoulos, Hippocrate 5 B, Athene. 

Candidaat-leden. 
G. Sanders, le Helmersstraat 37, Amsterdam, W. (Eigen 

aangifte). 
J. J. A. Harbrink Numan, I9 luit. veld-artillerie, Admiraal 

van Gentstraat 57bis, Utrecht. (Eigen aangifte). 
Fritz Geldmacher, Fischertalerstrasse 83, Wuppertal-Barmen. 

(Eigen aangifte). 
Nummer wijziging. 

2. H. van Ginkel wordt 428. 
Adreswijzigingen. 

445. J. M. Don, thans Hugo de Grootplein 1, Gorinchem. (IV). 
398. mevr. A. Speetjens-van Wely, thans Louisahuis, Pollerd-

straat. Roermond. (Van II naar VI). 
42. H. J. J. van Seventer, thans Galerij 4, Rotterdam. (V). 
60. W. Schimmelmann, thans Neptunstrasse 18 I, Emden 

(Ostfriesland). 
297. C. E. Stolk, thans Verlengde Slotlaan 140, Zeist. (IV). 
434. J. F. Brouwers, thans Bredascheweg 339, Tilburg. (III). 

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

Adresveranderingen. 
H. J. G. Strasmeijer, Heerengracht 505, Amsterdam, C. 
S. Grin, Rauwenhoffstraat 4, Rotterdam. 

Bedankt als lid. 
K. van Dixhoorn, Terneuzen. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 23 September 1933, des 

avonds te 8 uur, in café Parkzicht, Hobbemastraat, Am
sterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 30 September 1933, des 
avonds te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: H. VAN RIEZEN, Westerkade 32bis, Utrecht. 

Voor leden, die hun contributie willen opzenden, is het adres 
van den penningmeester: H. F. J. Kaub, Stadhouderslaan 21, 
Utrecht, postrekening 36991. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 19 September 1933, des 

avonds te 8 uur, in hotel „Riche", Vreeburg, Utrecht. 
Agenda: 1. Notulen. 2. Jaarverslag van den secretaris. 

3. Ballotage: W. Alberts, Laan van Minsweerd 36bis, Utrecht. 
4. Verloting. 5. Rondvraag. 6. Veiling. 

AD VOOR PHILATELIE. 16 SEPTEMBER 1933. 

Haagsche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK jr.. Olijf straat 40, 's-Gravenhage. 

Nieuwe leden. 
G. J. van Haersma Buma, Meezenplein 23, Den Haag. 
A. B. C. Bonset, Tomatenstraat 214, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
P. Doves, Postbox 49, Zaandam. 
ir. W. L. Brocx, Boschstraat 62, Zaltbommel. 

Adresveranderingen. 
A. de Szalay wordt De Ruijterstraat 47, Den Haag. 
J. Dijk wordt Kaban Djahe, S.O.K. (Ned.-Indië). 
E. E. T. Dulfer wordt Pellenaerstraat 7, Scheveningen. 
H. I. L. M. Schellart wordt Prinses Mariannelaan 44, Voor

burg (Z.-H.). 
S. Leopold wordt Keizersgracht 372, Amsterdam, C. 
H. W. Kohl wordt Valeriusstraat 41 hs., Amsterdam, Z. 
J. J. Mulder wordt Van Slingelandtstraat 123, Den Haag. 
A. Starink jr. wordt Olijfstraat 40, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 28 September 1933, des avonds 

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

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

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

VERSLAG van de algemeene vergadering op Woensdag 23 
Augustus 1933, in het „Gouden Hoofd", Groenmarkt, 
Den Haag. 

Aanwezig 43 leden. Van den heer P. Vos is cadeau ont
vangen een deel van den len jaargang van het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Postzegelkunde; van den heer Tels het Phila
telisten-Adresboek 3e jaargang; falsificaten van de beeren 
Vos en Marijs; zegels voor de verloting van de beeren Van 
Rijswijk, Verhoeff en Hoefnagel. 

De heer Van Rijswijk toont een enveloppe, zoo juist per post 
ontvangen, gefrankeerd met een De Ruijter-port van 5 cent. 
Een der leden laat een stel zegels zien, waarvan b\jna alle 
valsch, ter ruil ontvangen van prof. Lemmens. Ter rondgang 
zijn aanwezig een aantal tijdschriften der bibliotheek. 

Besloten wordt de jubileerende Vereeniging „Breda" onze 
gelukwenschen aan te bieden. 

De notulen der voorgaande vergadering worden gearres
teerd. De ledenverkiezing levert 38 stemmen vóór, 1 blanco, 
1 van onwaarde. Bij de verloting krijgt de heer D. J. Adam 
den len prijs. Vervolgens de veiling. 

Hierna wordt besloten in de September-vergadering een 
wedstrijd te houden met De Ruijter-porten. Inzendingen onder 
motto. Drie prijzen worden beschikbaar gesteld. Flinke deel
name is gewenscht. 

Van de rondvraag wordt alleen gebruik gemaakt door den 
heer Wiederholt. Waarna sluiting. J. N. H. v. R. 

Rectificatie (Augustus-nummer). 
629. J. B. Bakker, Leiden, niet geroyeerd (zie verslag), doch 

gewoon bedankt. 
Nieuwe leden. 

214. Th. B. M. Engelkamp, N. Z. Voorburgwal 371, Amster
dam. 

220. dr. A. ten Haaf, Sonsbeeksingel 8, Arnhem. 
201. J. Kilian, Jozef Israëlsplein 4, Den Haag. 
127. J. J. Weenenk, Van Boetzelaerlaan 300, Den Haag. 
321. M. van Werven, Brouwerstraat, Meppel. 

Candidaat-leden. 
C. W. Lodders, 3 Octoberstraat 53a, Leiden. (Voorgesteld dooi 

H. J. Hoogenstraaten). 
S. C. Wagenmaker, Oranjesingel 23, Nijmegen. (Voorges!.eld 

door J. H. E. Castelijn en P. Veen). 

NEDERLANDSCH MAAND! 

Overleden. 
mr. H. K. E. AVijers, adsp.-controleur, Kendal (N.-L). 

Aanmelding voor het lidmaatschap. 
P. H. Boogaard, Van Swindestraat 116, Utrecht. 

Bedankt (met 1 September 1933). 
P. J. F. van Leeuwen, Eikenlaan 25, Halfweg. 
J. van der Horst, Kwartelstraat 49, Utrecht. 
Th. Geradts, Van Mussenbroekstraat 44, Utrecht. 
J. W. A. van Hengel, Hieronymusplantsoen 6, Utrecht. 

Adreswijzigingen. 
F. B. Mensing wordt Leuvenschestraat 84, Den Haag. 
G. N. Flamman wordt Tennisweg 22, Malang. 
I. Doekes wordt Achter St. Pieter 12, Utrecht. 
J. Borghstijn wordt IJsselkade 26, Doetinchem. 

Bekendmaking. 
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Overschrijving. 
Lidmaatschap 107, W. B. Broex, Rotterdam, overgeschreven 

op 107, ir. W. L. Brocx, Boschstraat 62, Zaltbommel. 
Adresveranderingen. 

467. H. J. A. Castelijn, Heijdenrijckstraat 76, Nijmegen. 
382. J. H. H. E. Backus, Emmastraat 19a, Breda. 
603. A. Henriques de Granada, Hart Nibrigkade 100, Der 

Haag. 
278. C. J. van Zanten Jut, van Indië naar Roelofstraat 69, 

Den Haag. 
158. H. F. Nowee, Jan ten Brinkstraat 45, Den Haag. 
586. F. van Cleef, s.f. Soedhonno, Madioen. 

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

op Woensdag 27 September 1933, in het „Gouden Hoofd", 
Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Wdstrüd De Ruijter-porten (zie verslag). 6. Verloting. 
7. Veiling. 8. Rondvraag en sluiting. 

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

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

Vergadering 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: 7i4 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. 

Candidaat-lid. 
J. Peters, Bloemiststraat 9, Arnhem. (Voorgesteld door J. 

Zonderop). 
Adresveranderingen. 

67. A. C. Krechting wordt Van de Spieghelstraat 12, Arn
hem. 

20. A. J. Zijlstra wordt Velperbuitensingel 13, Arnhem. 
139. G. D. Ketting wordt Heij 42, Pernis bij Rotterdam. 

Bedankt met 1 September 1933. 
74. E. van der Burgh, Jan Luijkenlaan 1, Velp. 
46. H. L. Driessen, Arnhem. 
98. H. Pietzsch, Nieuwendam. 

Verzoek. 
De penningmeester J. C. Heidenreich, Burgemeester Weerts-

straat 53, te Arnhem, verzoekt toezending van verschuldigde 
contributie voor het vereenigingsjaar 1 September 1933 tot 
en met 31 Augustus 1934, aan zijn adres, of storting op post
rekening 9692. In den loop van October a.s. zal per post-
kwitantie worden beschikt over contributie, welke alsdan nog 
niet mocht zijn voldaan, vermeerderd met incassokosten. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 27 September 1933, des 

avonds te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
Deze vergadering is de eerste vergadering van het nieuwe 

vereenigingsjaar, in welke dus de periodieke bestuursverkie-
zing plaats heeft. Aftredende bestuursleden zijn: mejuffrouw 
G. M. W. Veering en de beeren J. M. Pos en J. C. Heiden
reich. Tevens vermeldt de agenda goedkeuring van verschil
lende jaarverslagen. Om deze redenen zal druk bezoek van 
leden dus zeer op prijs worden gesteld. 

N I ^ U W ! CVenknilgbaan bij a l l e H a n d e l a r e n . ) 

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

In Memoriam 
dr. W. KERSTEN. 

Op 7 Augustus j.l. ontviel aan onze Vereeniging wederom 
een getrouw lid in den persoon van dr. W. Kersten, sinds 1912 
lid van „Op Hoop van Zegels". Na zijn vertrek uit Renkum 
en zijn vestiging als rustend geneesheer te Heemstede, be
hoorde de overledene tot de trouwe bezoekers onzer verga
deringen, waar hij door zijn opgewektheid een graag geziene 
persoon was. Hij was steeds bereid zijn medeleden met raad 
en daad terzijde te staan, waarvan zeer velen een dankbaar 
gebruik maakten. In het vorige seizoen bracht dr. Kersten 
van zijn fraaie collectie zijn gespecialiseerde verzameling 
Zwitserland ter bezichtiging op een vergadering mede en juist 
was hij bezig met het voor de a.s. vergadering ter bezichtiging 
in orde brengen van zijn verzameling Engeland, toen door 
zijn verscheiden deze voorbereidingen een ontijdig einde 
moesten nemen. Onze leden, en in het bijzonder de geregelde 
bezoekers der vergaderingen, zullen aan wijlen dr. Kersten 
ongetwijfeld de meest aangename herinnering behouden. Hij 
ruste in vrede! 

Aangenomen als lid. 
13. J. H. Meesman, Van Eeghenstraat 97, Amsterdam, Z. 

Bedankt als lid. 
130. mevr. wed. J. Arnhardt-Spuijbroek, Blaricum. 

Overleden. 
76. dr. W. Kersten, Heemstede. 

Voorgestelde overschr^ving lidmaatschap. 
212. W. B. Brocx, Rotterdam, op ir. W. L. Brocx, Boschstraat 

62, Zaltbommel. 
Adresopgave. 

29. Van Oudheusden, Rijswijk (Z.-H.), toevoegen Gaan van 
Neeklaan 264. 

Voorgesteld als lid. 
M. Vermeer, Heereweg 155, Lisse. (Voorgesteld door W. 

Vrceken). 
Adreswijziging. 

82. B. M. de Vet wordt Velserweg 14, Beverwijk. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Vrijdag 29 September 1933, des 
avonds te 8 uur in het gebouw van den H. K. B., Tempelier
straat 35, Haarlem. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 30 
Augustus 1933, gehouden in restaurant „Suisse", te 
Groningen. 

Opening te 8K uur. Aanwezig 18 leden. De notulen van de 
vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Tijd
schriften voor bibliotheek en leesportefeuille werden ontvan
gen van mevrouw Van Bommel van Vloten en de beeren Beu-
kema. Jonker en Van der Spek. De voorzitter, de heer Kiel-
man, brengt een uitvoerig verslag uit van de Bondsvergade
ring te Breda. A. C. S 

Candidaat-lid. 
M. A. Steenhuis, onderwijzer, Winsum. (Voorgesteld door 

R. B. de Jonge). 
Adresverandering. 

T. van Heuvel wordt Paterswoldscheweg 21a, Groningen. 



VI NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 SEPTEMBER 1933. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 25 September 1933, des 

avonds te 8X uur, in restaurant „Suisse", te Groningen. 
Lezing van den heer W. Herrmann over: „Die ersten Lokal

drucke". 

Philatel.Vereeniging „ZuidLimburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

Adres wij zigingen. 
9. Jos. Janssen, thans Wijker Grachtstraat 4, Maastricht. 

35. H. Grossimlinghaus, thans Wilhelminasingel 109, Maas
tricht. 

45. L. Voncken, thans Looijerstraat 3, Maastricht. 
123. R. Otten, thans Graaf van Waldeckstraat 47, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Vergadering op Maandag 18 September 1933; 
Beurs op Maandag 2 October 1933; 
Vergadering op Maandag 16 October 1933; 

des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", 
te Maastricht. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Cronjéstraat 4, Den Helder. 

CandidaatIid. 
H. Blaauw, Huigensstraat 38, Den Helder. 

Bedankt. 
J. Slort. 

Adresverandering. 
J. Polling wordt Cronjéstraat 4. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 22 September, in de gewone zaal. 

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

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

3 uur, in hotel „Central", Markt 51, 'sHertogenbosch. 
Het bestuur vertrouwt dat alle leden door hun tegenwoor

digheid op deze eerste najaarsvergadering van hun belang
stelling zullen doen blijken. 

Mededeeling. 
Bespreking gezellige avond. 

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

Rondzenddienst. 
Leden en donateurs worden verzocht nieuwe boekjes (met 

Europazegels) in te zenden bij het secretariaat, Emma
straat 40, Helmond. 

Vergadering. 
De vergadering van Dinsdag 26 September 1933 zal niet in 

het oude vergaderlokaal, doch in de kleine benedenzaal ge
houden worden van hotel „Van Vilsteren", Markt, te Helmond. 

l 
Vraag een zichtzending aan bij den 
Postzegelhandel „The Globe", Zaandam 
Al mijn c l i ë n t e n zijn t e v r e d e n ! ^ 
Speciaal voor verzamelaars van ZuidAmerika ~ 
hebben wij op het oogenblik nog een prachtige keuze. 

, '■«■) 

^ Nederlamlsch-liiilië in pnma kwaliteit! 
JAVA, 20 cent, gebruikt per 50 ƒ 1,50, per 100 ƒ 2,25 
JAVA, 25 cent, gebruikt per 50 ƒ 1,50, per 100 ƒ 2,25 
JAVA, 30 cent, gebruikt per 50 ƒ 1,50, per 100 ƒ 2,25 
JAVA, 50 cent, gebruikt per 50 ƒ 1,50, per 100 ƒ 2,25 
BUITEN BEZIT, 50 cent, gebr. per 50 ƒ1.80, per 100 ƒ3,— 
30 cent op 1 gld., gebruikt per 50 ƒ 1,50, per 100 ƒ 2,50 
WIJ ZOEKEN MOOIE VERZAMELINGEN EN PARTIJEN 
VAN NEDERLAND EN KOLONIEN ALTIJD TE KOOP. 
Offerten s.v.p. aan 

AMSTERDAMSGHË POSTZEGELHANDEL, 
St. Lnciënsteeg 22, AMSTERDAM, G. 
Telefoon 33203. Postrekening 151986. (304) 

III y ^p y Ulli y y ly «ipnyi s P i y v u i V J I I i V i i p ^ l 

Wilt U direct na verschijnen in bezit komen 
van de nieuv^/e 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 Postzegelhandelaren) 
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 gld. Koning, get. 
14x14, ongebr. prachtex. f 2,50. Porto extra. 

G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25, 
TELEFOON 112438. 

BI* ^ A 

DEN HAAG. 
GIRO 4262. (,84) 

I 
^mébm^^t^k A lÉi <lli <■! 

KILO'S UIT RIJKSVEILINGEN. 
Voor Verzamelaars en Handelaren. Alleen kleine uitknipsels 
van pakketkaarten, daarom mooi gefrankeerd, met weinig 
gewone waarden. Gegarandeerd origineele waar, rechtstreeks 
van de bron. afkomstig. 
DENEMARKEN, met meerdere kr. 10,—, tot 1400 ex. jubi

leum 1930, door de post verzegeld, 1 kg. (4200 ex.) ƒ4,20. 
DANZIG, half kg. ƒ2,90; 1 kg. ƒ5,50. 
HONGARIJE, ] 925-1928, incl. 5 pengö, ook port, 1 kg. ƒ3,10. 
TURKIJE, 1901-1926, half kg. ƒ4,88; 1 kg. ƒ8,70. 
TSJECHO-SLOVAKIJE, port, half kg. ƒ2,90; 1 kg. ƒ5,50. 
MISSIEZEGELS, prachtige sorteering, 1 kg. ƒ3,50. 
ZWEDEN, 1924-1930, met verschillende landen, hooge fran-

keerwaarden, door de post verzegeld, 1 kg. ƒ 4,30. 
VOOR elk der OVERIGE SOORTEN, K kg. = 1:J1 kg., ƒ9,25. 
Geld vooruit of rembours. Porto ƒ 0,66. Giro Den" Haag 145910. 
KARL WAJLTER, Aschaffenburg (Beieren). (303) 
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Prijs dezer adver ten t i es : 
f 0,75 bij vooruitbetal ing. 
Poati. worden niet in betaling gen. 

Nederland en Koloniën, 
gebruikt en ongebruikt, typen, tandingen, 
ver onder alle prijslijsten, in prima kwaliteit, 

koopt U b i j : 
VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 
Galerij 4 , - Rotterdam. 

ZENDT MANCO-LIJSTEN. (2J2) 

Te koop gevraagd 
series W". v. Oranje, zoowel compleet als losse 
waarden, per loo. Ook Vredeszegels per loo. 
B. J. Abrafcams, Stille Veerkade 10, 
Telefoon 116976. Den Haag. {299) 

HAAGSCHE 
POSTZEGELBEU RS. 
lederen Zaterdag van half 2 

tot 5 uur in 
Café „The Corner" , 

hoek Anna Paulownastraat-
Laan van Meerdervoort . (295) 

Rondzendlngsverkeer ,,Economie". 
Er zijn vele aanvragen voor deze zendingen. 
Waarom U niet? Contributie is niet verschul
digd en U kunt te allen tijde bedanken, in
dien het u niet bevalt. \ raagt dus inlichtingen 

bij P. GORDON, 
Kortekade 24a, - Rotterdam. (291) 

TE KOOP K L E M V E E R B A N D E N 
Zoo goed als nieuw. Schwaneberger Luxe-
uitgave. Rug en hoeken ejht leder. Twee 
Europa en twee Buiten-Europa. Kosten nieuw 
f 9,— en f 10,—. Prijs f 3,75 per stuk. 
W. B. BROCX, Bergweg 62b, 

Rotterdam. (289) 

Th. WITTENHORST, 
Stokkum bij 's-Heerenberg, 

heeft zeer billijk af te geven ver
schillende oude catalogi, tijdschriften 
enz. Vraagt opgave. (300) 

Th. WITTENHORST, 
Stokkum bij 's-Heerenberg, 

maakt ziciitzendingen Nederland en 
Koloniën, alsook Europa, tegen bij
zonder voordeelige prijzen. Vraagt 
eens zoo'n zending aan! (301) 

Te koop g e v r a a g d 
partijen ongebruikte nog voor frankeering gel
dige zegels van Nederland, België, Duitschland, 
Frankrijk, Gr. Britt., Denemarken, Zweden, 
Noorwegen en Zwitserland. Op te geven Yvert-
nummers, hoeveelheid en prijs. Brieven onder 
No. 290 aan de administratie van dit blad. 

V A N SEVENTER's Postzegelhandel , 
GALERIJ 4, - R O T T E R D A M , 

levert tegen zeer billijke prijzen Europa en Over
zee. Speciaal adres voor H.H., die typen, enz. 
verzamelen. Zichtzendingen tegen referentien. 

Levering volgens mancolijsten. (231) 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5=" in te zenden 
aan de Adminis t ra t ie . 

LANDENPAKKETTEN 
en 

Nederland en Koloniën 
ENGROS 

alleen voor 
WEDERVERKOOPERS. 
Prijslijst op aanvraag tegen referenties. 

R. K O R M O S , 
D E N H A A G . 

Lid Ned. Vereenigmg van Postzegelhandelaren. 

Telefoon 773566 
Am. van Solmsstraat 21. 
Inkoop van kilowaar, Ned. en 
Kol., p. 10,100,1000 en meer. 

(296) 

G E V R A A G D T E K O O P OF I N R U I L : 
Plaatnummers van Ned.-ïndië bij de koersee-
rende plaatdrukzegels (palm-type) en daarvan 
vervaardigde hulpuitgiften, alsmede bij de Jubi-
leumzegeis 1923 in alle tandingen, liefst in paren 
van 5e en 6e zegel van onderste zegelrij, door 
H . Cramer , Pauwenlaan 39, den Haag. CiSo) 

Gevraagd dèpöthouders, om post
zegelpakketten en kleine series te 
verkoopen. Zich te wenden tot 

F. SWERTS, 
Antwerp Stamp Office, 

Sudermanstraat 1, Antwerpen. 
Zichtzendingen op aanvraag. (305) 

Goedkoope Aanbieding. 
Nummers volgens den catalogus der 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
Nederland, 1872, 20 c , get. 13>^:13M, nr. 24 G, postfr. ƒ18,— 
Idem, porto, nr. 9, 15 c , blokje -10,— 
Idem, idem, nr. 39, 12 Ĵ  c . De Ru^jter, blokje, waarbij 

1 ex. type II, postfrisch - 1 1 , — 
Idem, postpakketverrekenzegels, nr. 1 en 2 (elk in alle 

3 tandingen), compl., 6 stuks, samen - 16,— 
Idem, postbewijs, compleet, gebruikt, 1 serie - 2,75 
Idem, idem, 10 series - 22,50 
GROOTE SORTEERING NEDERLAND EN KOLONIEN, 
ook in tandingen, typen, enz., enz., gebruikt en ongebruikt. 
VERZAMELINGEN, zoowel NEDERLAND EN KOLONIEN 
als ANDERE LANDEN, ook RESTANTEN, LOSSE ZEGELS 
van EUROPA en OVERZEE, ENGELSCHE KOLONIEN, enz. 

B. J. ABRAHAMS, 
Stille Veerkade 10, Tel. 116976, DEN HAAG. 

(298) 

E R I C S M I T H , 
P . O . B O X 6 6 1 , - L U G A N O < Z W I T S E R L A I V 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, l + ^ 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). 

Adverteer in dit blad. 
Zomer-Aan bieding. 

Ned.-Indië, luchtpost nr. 1-5, alsmede 1 gld. 
Java-Australië, ongebr ƒ 3,75 

9 — 
4,50 

- 4,75 

Egypte 1888, taxe nr. 14, ongebr. . . 
Belg.-Congo 1908, nr. 49, ongebr. . . 
Spanje 1905, 1 p., nr. 233, ongebr. . . 
Rusland, Levant 1866, nr. 5, pr.-ex. 

op brief stuk 
Tobago 1886, K 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) 

Hiervoor worden orders door mij 
waargenomen, tegen billijke provisie, V 

■ van verzamelaars, die niet in de ge-
■ legenheid zijn deze zelf te bezoeken. 

DE KWALITEIT wordt door mü 
gegarandeerd volgens kavelomschijving in 
den veiling-catalogus. 
Vakkundige behandeling. Geen risico. 
VAN SEVENTER'S POSTZEGELHANDEL 

Galerij 4, tel. 12919, 
ROTTERDAM. (226) 

T 
^ Koopt bil onze 
Adverteerders!! 

Prachtpremie. Bü aankoop boven ƒ 10 
(Brandkast Indië uitgez.) een perm. 
mancolijst „Letia" gratis. Pr. ƒ 0,75 

Ned.-Indië, Brandk.-ser., nom. ƒ 17,25, 
(slechts 6 series) per serie ƒ 12,50 

Zeelieden-zegels, per 10 series - 1,75 
Willem de Zwijger, per seria - 0,10 
Vllegpost, 10, 15, 60 c , p. serie - 0,20 
Id., 1'A, 4>A, TA g., per serie - 0,70 
Roltand., 2-z., m. w., cpl., 13 w. - 1,50 
Id., 4-z., z. 12>< c. rood, 23 w. - 2,25 
Id., z. w., 1, 2A, 1%, 9, 12)4, 

20, 30, 40, 50, 60 c. - 1,75 
Suriname, brandkast, cpl.' - 1,50 
Curasao, 50 c , groen, per stuk - 0,15 
N.-Indië, 2>'2 g., rood, p. 10 st. - 0,45 
Id., vliegpost, 1—5, cpl. - 3,— 
Vreemdelingenverkeer, p. serie - 0,25 
Goudsche Glazen, per serie - 0,25 

Porto extra. — Giro 40215. 
Zichtzendingen aan Vereenigingen en 

Clubs tegen lage prijzen. 
JOHN GOEDE, 

Brederodestraat 46 - Amsterdam, W. 
(294) 
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Voordeelise aan bieding van zeldzame Oritsclie Koloniale Zegels. 
BRITSCH-HONDURAS, 50 c , ongebr., Yvert 

nr. 25 ƒ56,— 
KAMEROEN, 1 d., ongebr., Yv. nr. 27c -13,— 
KAAP DE GOEDE HOOP, 1/-, ongebr., Yv. nr. 6 - 30,— 
IDEM, 1/-, ongebr., Yv. nr. 6bc - 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 aanviaag naar alle deelen der wereld toegezonden. 

T . A L L E N , 5, Blake Hall Road, WansteaJ, London E. 11. 
(2-17) 

l i n ' " | i i i i l l l l | | l l ] l l l i i i " " | i n i i lllllii"' I I|[IH 

Met de jongste Indische luchtpost ontvingen wij | 
een onverwacht groot aantal bestellingen op het lot g 
^^Nationaal No. /" , hetwelk nu is uitverkocht. Ook 1 
per mail sullen de orders niet uitblijven, zoodat wij | 
verzamelaars moeten teleurstellen. Teneinde dit te M 
voorkomen., hebben wij het lot „Nationaal No. II"., 1 
hetwelk wij voor St. Nicolaas hadden bestemd, ver- | 
t roegd beschikbaar gesteld. In ,,lot I' kioam over- | 
'wegend gebruikt voor, in lot „Nationaal II" zal g 
ongebruikt den boventoon voeren. Als basis namen 1 
ivij ditmaal den Speciaal-Catalogus van de postzegels | 
van Nederland en Koloniën 1934, de officiede uit- J 
gave van de Nederlandsche Vereeniging van Post- 1 
zegelhandelaren. Het lot „Nationaal II ' heeft vol- f 
gens dien catalogus een waarde van f 60,— en | 
kost slechts f 12,50, franco aangeteekend, waar 1 
wij op verzoek gratis genoemden catalogus bijvoegen. 1 

Hiermede nemen wij dan afscheid van onze beneden 1 
engros-priji -aanbiedingen, daar door de daling van J 
het pond de goede zegels nog niet per kilo verkocht | 
worden en wij spoedig duurder zullen moeten in- % 
koopen. Door de groote buih'ngewone aanvraag van | 
zijn voorganger, is lot „Nationaal II" dan ook iets 1 
buitengewoons geicorden, zoodat wij beleefd verzoe- = 
ken verzamelaars, die eventueel „Lot No. F'reeds in 1 
bezit hebben, niet te bestellen, om ook andere ver- J 
zamelaars een occasion te gunnen. 1 

Nederland Mei 1869. 1 cent smaragdgroen, get. 14, kleine = 
gaten, geheel vel van 150 stuks, postfrisch f 500, — . Men | 
kan hierop duidelijk onderscheiden, dat de stempel voor de M 
plaat volgens het galvanoplastische procedf is gemaakt. g 

Ned. Indie ls76, 2 cent, lila, vel van 200 stuks, voorste 1 
rij getand UYz X 12. postfrisch f 1600, — . 1 

1883, cijferiype 5 cent, melkblauw, blok v. 4 ong. fSO, — . M 
1902, No. 59a, f 2,50, zwartblauw, getand 11 X 11, was 1 

tot dusver alleen op blauw geprepareerd papier bekend; | 
st7-ip van 8 met onderrand van het vel, postfrisch f 110, —. J 

Pierre Vos, Ohrechtstraat330,DenHaag | 
Telefoon 336674. Giro 133631. (232) 1 

ÏÏIIIIIIIIIIIIl IIIIIIDIIII lllllllllilllll Hill lining 

LETLAND 1932, weldadigheid, Ie uitg., nrs. 190-194 * ƒ0,45 
Idem, idem, ongetand * - 0,45 
Idem, 1932, weldadigheid, 2e uitg., nrs. 195-199 * -1,20 
Idem, 1932, weldadigheid, 2e uitg., ongetand * - 1,20 
Idem, 1931, luchtpost, nrs. 10-12 * - 1,60 
Idem, 1931, luchtpost, ongetand * -1,75 
Idem, 1933, luchtpost, nieuwe oplaag, 7500 ex., cpl. * - 3,50 
Idem, 1933, idem, ongetand, opl. 5700 ex., nom. lit. 5 * - 3,75 
Rusland, 1922, 4 opdrukken, nrs. 181-184 * - 2,— 
Idem, 1924, weldadigheid, cpl., nrs. 282-286 -1,50 
Idem, 1926, weldadigheid, cpl., nrs7 359-360 * - 0,20 
Idem, 1927, weldadigheid, cpl., nrs. 363-364 * - 0,30 
Idem, 1928, 3, 5 en 10 r., nrs. 416-418 - 1,75 
Idem, 1933, philat. tentoonstelling Moscou, 2 st - 0,85 
Idem, 1928, idem Leningrad, zeldzaam - 2,10 
Idem, 1922, luchtpost, 45 r., nr. 1 * - 0,75 
Idem, 1924, 4 opdrukken, cpl., nrs. 14-17 * - 0,50 
Idem, 1931, 5 waarden, nrs. 22-26 - 1,25 
Zwitserland, Pro juventute, 1924-1931, elke serie nom. * - 0,45 
Italië, Montecassino, nrs. 244-250, cpl. * - 1,25 

* beteekent postfrisch; overigens gebruikt. 
Nummers Volgens Yvert. — Giro 224553. — Prima kwaliteit. 

Prijslijst van Nederland gratis op aanvraag. 
Abonneert U op mijn maandelijksche lijst met gelegenheids-

aanbiedingen. — Toezending gratis en franco. 
A. J. DE WIT, Irisstraat 15a, HILVERSUM. (293) 

ONONTBEERLI IK voor handelaren en verzamelaars is het 
zoo juist verschenen 

„Duitsch Ph i l a t e l i s t i s ch Adresboek'' 
van Karl Schwengler, Neuwegersleben. 

HANDELAREN kunnen hun klantenkring hierdoor aan
merkelijk vergrooten en 

VERZAMELAARS, welke hun verzamelingen door ruil 
wenschen uit te breiden, vinden in dit omvangrijke werk 
van 330 pagina's talrijke ruiladressen van DUITSCHLAND, 
OOSTENRIJK, ZWITSERLAND en andere landen. 

ledere VERZAMELAAR, HANDELAAR en PHILATE-
LISTEN-VEREENIGING moet dit betrouwbare adresboek 
bezitten. 

PRIJS ƒ 3,90, FRANCO NEDERLAND. 

C, R. VAN CALCAR VEENSTRA, 
Graaf Florisstraat 90, - Rotterdam. 
= POSTREKENING 192742. = ^ 
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niet algemeen was. De zegelt geven zinnebeeldige voorstel
lingen van de werkloosheid. 

Voor Indié zijn de volgende hoeveelheden besteld: 
2 cent 400.000, 5 cent 300.000, 12)4 cent 500.000 en 15 cent 

200.000. Deze aantallen zijn, in verband met de opgedane 
ervaring, minder dan vorig jaar. 

De zegels zullen niet in Indië worden gedrukt, maar bij de 
firma Enschedé. 

Het Willem de Zwijger-zegel. 
Gelukkig blijkt er toch een verschil te zijn tusschen de 

tweede, niet-loslatende oplaag van dit zegel, en de eerste op
laag. Naar dr. Borel ons schrijft staat er bij de tweede oplaag 
tusschen de telcijfers 10 en 11 op den bovenrand van de vellen 
een 2; dit 2tje is zoo klein, dat het eerst niet was opgevallen. 

Wie in zijn verzameling dus wil laten uitkomen, dat er twee 
verschillende oplagen van dit zegel zijn geweest, dient van elk 
zegel een paartje met bovenrand, waarop de telcijfers 10 en 11, 
te bewaren. 

Het zegel voor proefvluchten. 
Het komende zegel voor bijzondere vluchten, dat ook in 

Indié voor het eerst gebruikt zal worden voor de snelle post-
vluchten naar Nederland, heeft dezelfde teekening (op den 
landsnaam na) als het Nederlandsche, en zal dus ook drie
hoekig worden. Voor verder nieuws over de vluchten zie men 
onder Nederland. 

De kopstaande 50 cent op ƒ 1,50. 
Weer zijn twee exemplaren van deze zeldzaamheid voor den 

dag gekomen, een gebruikt paar op een brief, op 9.5.33 uit 
Bandoeng naar Engeland verzonden. Wij danken het Post
zegelblad voor Indië voor het afstaan van de afbeelding, die 
men hieronder vindt. 

De geschiedenis van deze enveloppe is wel amusant: een 
Engelschman had den brief verzonden en kwam op zijn kan
toor terug met het verhaal, dat men hem zulke rare zegels 
had gegeven, ze leken wel omgekeerd. Zijn chef, die ver
zamelaar was, hoorde dit en snelde naar het postkantoor, 
waar de foutdrukken al uitvei'kocht waren. Hij telegrafeerde 
daarop naar Engeland om het couvert in zijn geheel terug 
te vragen, en met succes. Het resultaat was de telegram-
kosten wel waard! 

Het in het Juli-nummer afgebeelde exemplaar blijkt (hoe, 
begrijpen wij niet goed) een van de twee reeds bekende ge
stempelde zegels te zijn; met het afgebeelde paar is het aan
tal bekende „kopstaanders" dus nu tot 25 gestegen. 

De kopstaande 12 >̂  op 20 cent. 
In een lezenswaardig artikel in het Postzegelblad voor In

dié behandelt dr. Weigand de toepassing van de kwartslamp 
in de philatelie. De schrijver onderzocht ook de kopstaande 
1214 op 20 cent en kon onder de lamp geen verschil met een 
normaal zegel zien, ofschoon de opdruk met het bloote oog 
iets lichter schijnt. Zooals men weet is de kwartslamp een 
onschatbaar hulpmiddel bij iiet onderkennen van verval-
schingen. 

Behandeling ongefrankeerde luchtpoststukken. 
In April j.1. werd door de Indische postadministratie voor-

loopig bij wijze van proef de volgende regeling getroffen voor 
de behandeling van ongefrankeerde of ontoereikend gefran
keerde zendingen, waarvan verzending per luchtpost werd 
verlangd. 

Alle, zoowel voor het binnen- als voor het buitenland be
stemde luchtpostzendingen, waarop het gewone port en/of 
het luchtrecht niet of niet volledig was gekweten, werden 
door het kantoor van afzending volledig bij gefrankeerd en 
vervolgens per luchtpost verzonden. Het bedrag der bij-
frankeering werd daarna zooveel mogelijk van den afzender 
tegen kwitantie ingevorderd. Weigerde de afzender de bij-
frankeering te betalen, dan werden daarna door hem voor 
verzending per luchtpost aangeboden stukken, waarop het 
port en luchtrecht niet of niet volledig was gekweten, niet 
meer op evenaangegeven wijze behandeld. 

In de praktijk is gebleken, dat de aangegeven regeling een 
zoodanige werkvermeerdering gaf, dat van een definitieve in
voering moest worden afgezien. Bovendien bleek het aantal 
onvoldoende gefrankeerde luchtpostzendingen belangrijk toe 
te nemen, terwijl herhaaldelijk de afzenders niet genegen 
werden bevonden om het door den postdienst voorgeschoten 
bedrag der bijfrankeering te betalen. 

In verband hiermede was de Indische postadministratie ge
noodzaakt om deze bij wijze van proef ingevoerde regeling 
ongedaan te maken, en wel met ingang van 4 Augustus j.1. 

Met ingang van dien datum zijn de volgende voorschriften 
van kracht geworden. 

Blijkt van per luchtpost te verzenden stukken het luchtrecht 
niet volledig te zijn gekweten, dan zullen de afzenders, voor 
zoover dit praktisch mogelijk is en de zendingen daardoor 
niet vertraagd worden, met de teminfrankeering in kennis 
worden gesteld en hun de gelegenheid worden geboden om 
het ontbrekende luchtrecht (en het eventueel ontbrekende 
gewone port) alsnog te voldoen. 

Indien het om een of andere reden niet mogelijk is, de af
zenders te bereiken, zullen de voor Nederland bestemde zen
dingen per luchtpost worden verzonden. Ingevolge een met 
de Nederlandsche postadministratie getroffen regeling zullen 
deze stukken daar te lande alleen worden uitgereikt, indien 
de geadresseerde het e n k e l v o u d i g bedrag van de ont
brekende frankeering betaalt. 

In het binnenlandsch verkeer, alsmede in dat met het 
overige buitenland, wordt, in geval bijfrankeering door of 
vanwege de afzenders achterwege blijft, tot verzending met 
de g e w o n e middelen van vervoer overgegaan. 

Wij danken den heer Hajenius voor zijn mededeelingen. Het 
bijzondere is, dat dus in dit geval niet, zooals altijd anders, 
het dubbele van het ontbrekende port als strafport betaald 
moet worden, maar alleen het ontbrekende bedrag. Ook hier 
is dus de term „straf'-portzegels niet toepasselijk. 

Lijst geldige frankeerzegels. 
De heer De Bru^n Kops maakt er ons opmerkzaam op, dat 

er in de lijst van voor frankeering geldige Indische postzegels 
die in het vorig nummer opgenomen werd, een en ander te 
verbeteren valt. 

Uitgevallen was bij de serie 1913-1930 de 2 cent grijs, ter
wijl bij de luchtpostzegels onder de opdrukken van 1932 ge
lezen moet worden 30 cent g r o e n op 40 cent. 

CURACAOf. 
Nieuwe waarden met tanding 12'4:12i4. 
Er zijn weer enkele waarden verschenen met de nieuwe 

tanding 12'A:12'A, en wel de 20 cent, 30 cent en ƒ2,50. 
De 20 en 30 cent zagen wij in gebruikte exemplaren, zij 

moeten dus te Cura?ao aanwezig zijn. Op het postkantoortje 
tijdens de tentoonstelling te Breda waren ongebruikt aan
wezig de 20 cent en ƒ 2,50. 

TE KOOP 
een boekje, bevattende een uitgezochte verzameling der eerstE uiigiften van 
BritschB Koloniale zegels. Prijs f 135,—. Alle zegels zijn in uitmuntende conditie. 
Het album kan tegen bevredigende referentien op zicht gezonden worden. 

a . B I R D ' 
6 West Hill Road, 
London, S. W. IS. 

( 2 « I ) 
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NEDERLAND. 
Beter laat dan nooit, daarom verscheen eind Augustus de 

briefomslag nr. 20 met den zwarten opdruk van een „6" op 
de waardeaanduiding; dit v/ordt dus nr. 22 in mijn hand
leiding. 

Mij werd ter inzage toegezonden briefkaart nr. 167 op de 
oorspronkelijke antwoordkaart nr. 72b, welke dus gecatalo
giseerd moet worden als: 167e. op antwoordkaart van nr. 72b. 

NEDERLAND. 
" Breda. Het wordt gelukkig gewoonte voor het jaarlijksche 

feest en congres der Philatelisten stempels van een bijzonder 
type aan te maker. Naar dr. Benders ons mededeelt waren de 
eerste afdrukken in zwarten inkt, daarna is een paars stempel
kussen genomen, omdat het zwarte eenigszins fletse af
drukken gaf. Later is zoowel in zwart als paars gestempeld, 
naar verkiezing! Het waren 3 gummistempels, dat van Zon
dag 27.VIII met Inschrift „Nat. Postzegeltentoonstelling 1933" 
was gelijk aan dat van 26.Vin, het dagcijfer was met een 
los stukje gummi erin geplakt. 

* Heerlen. De dwergen zitten sedert 26 Augustus j.1. in het 
zuiden van ons land. De lilliputpostmeester voorziet de bij 
hem ingeleverde correspondentie in paarsen inkt van den 
stempel '■ HEERLEN „LILLIPUT" SCHAEFFER'S / 
SPROOKJESSTAD, in den verkorten balk den datum, b.v. 
1 SEP. 1938. 

Groningen en * Zaandam. 16 Augustus j.1. kwam hier een 
continueerend machinestempel in gebruik Een gestyleerde 
meeuw, welke afwisselend naar de zon en de maan en de 
sterren pikt, heeft tusschen zjjn vlerken den plaatsnaam staan, 
achter zijn staart den datum, b.v. 16.VIII.33.18 en onder zich 
in cursieve letters Adresseer volledi,». 

September wordt door de P.T.T. niet meer als vacantie
maand beschouwd; de in het vorig nummer afgebeelde propa
gandastempel „Zij Nederland Uw vacantieland" is te Rotter
dam 31.VI1I en te Amsterdam CS. l.IX vervangen door den 
links staanden tekst GOEDKOOPE / X BRIEF X / TELE
GRAMMEN. 'sGravenhage stempelt sedert l.IX weder met 
rechts staanden tekst: STEUNT HET / NATIONAAL / 
CRISISCOMITE. 

NEDERLAND. 
Frankeerstempellijst dr. Benders. 

De in het vorige nummer nog nader aangekondigde l\jst is 
thans verschenen en is, vergeleken met de vorige oplage, 
belangrijk uitgebreid, n.1. van 9 tot 15 pagina's. Dit is niet 
alleen veroorzaakt doordat sindsdien ongeveer 75 nieuwe 
Francotyps, 20 nieuwe Haslers en 6 Neopostmachines even
als verschillende nieuwe typen der bestaande machines ver
schenen, maar ook werden thans 2 pagina's aan de Indische 
machines gewijd. Van de Universal Postal Franker en de Neo

post zyn behalve de verschillende typen ook de (vaste) waar
den vermeld. 

Als belangrijke aanvulling mag beschouwd worden, dat in 
deze lijst een begin werd gemaakt met een waardeering der 
zeldzaamheid van de verschillende soorten: bij bijzonder 
moeilijk te verkrijgen soorten, die niet meer in gebruik ziJn, 
werd een R vermeld en bij andere waar slechts één of enkele 
exemplaren in verzamelingen bekend zijn: RR. Voor de te 
verwachten nieuwe machines en typen is ook voldoende ruimte 
gereserveerd. 

Elke frankeerstempelverzamelaar, die deze onmisbare lijst 
bezit, zal dan ook gaarne instemmen met de hulde, die op 
deze plaats dr. Benders gebracht worde, temeer nog waar de 
lijsten tegen den kostprijs van 30 cent per stuk verkrijgbaar 
zijn. (Adres: Dr. A. M. Benders, Amerongen, giro 119035). 

Dr. Benders verzocht mij nog een kleine fout te willen her
stellen: bjj Ned.Indië behoort type IV van machine 16 te ver
vallen, dit berustte op een foutieve melding, in de plaats 
waarvan typen VIII en IX van machine 206 thans hieronder 
gemeld worden. 

Francotyp. 
Machine 157 III. 

Deze machine, in gebruik bij de firma Jorrit de Jong, ver
scheen weer eens met een nieuw cliché tusschen datum en 
waardestempel, waardoor tevens het telcijfer verviel. Op de 
nieuwe afbeelding van het gebouw staat wederom in kleine 
letters: DE AUTO ONDERLINGE. 

Machine 189 III. 
Een afdruk van 10 Augustus 1933 op een enveloppe van de 

Noordhollandsche LevensverzekeringMaatschappij te Alk
maar bevatte — wellicht bij vergissing — geen afzenders
cliché. 

Machine 195 VUL 
Ruys' Handelsvereeniging te Rotterdam gebruikte eind Juli 

weer een nieuw reclamecliché links van den datumstempel 
met: L C Smith / (in kwartcirkelvorm:) SCHRIJFT / SNEL
LER / (afb. rad) / SLIJT LANGZAMER. 

Machine 302 IV. 
Als vierde cliché links van den datumstempel is in deze 

machine van de firma Burman te Groningen verschenen: een 
afbeelding van een zittenden man met pijp in den mond en 
slechts in ondergoed gekleed, ernaast de woorden: HEEREN / 
ONDER / KLEEDING, eronder: SUPERLOCK. Vermoede
lijk sedert half Mei. 

Machine 309 II. 
Door overname van de Biscuitfabriek Sluis te Deventer 

kwamen de N.V. Paul C. Kaiser's Biskwie, Koek en Beschuit
fabrieken te Rotterdam in het bezit van de Francotyp 309. 
Tusschen de stempels een cirkel, waarin op geruiten achter
grond een jongedame met een bischuit of koekje in de hand, 
terwijl op haar crinolinevormige rok haar naam PAULA ver
meld staat; onder den cirkel: N.V. PAUL C. KAISER / 
ROTTERDAM. Links van den datumstempel twee beschuiten 
met bijschrift: DAT ZIJN BESCHUITEN / GROOTE / 
RONDE BESCHUIT. 

Machine 367 II. 
Deze machine van de N.V. Ned. Sidac Mij. te Utrecht blijkt 

aanvankelijk zonder reclame links van den datumstempel te 
hebben gefrankeerd, hetgeen dus feitelijk type I zou zijn; 
terwille van de reeds bestaande nummering worde het type II. 

http://16.VIII.33
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Machine 375 IV. 
Ook van deze machine is nog een oud type te voorschijn 

gekomen en wel een afdruk met links het Siam-doos cliché 
als bij type I, doch tusschen de beide stempels het kleine 
zakje Ster-tabak. De bewuste afdruk is van 23 November 1932 
en behoort dus vóór de typen II en III. 

Machine 387 IL 
De Nederlandsche Heidemaatschappü nam in haar frankeer

machine de nuttige en ook nog steeds noodige waarschuwing 
op: PAS OP / MET VUUR IN / BOSCH EN HEI, door een 
oplaaiend vuur heen, tezamen in een vierkant cliché links van 
den datumstempel. 

Machine 421. 
Model C3B, zonder telcijfers, sedert 25 Juli 1933 in gebruik 

bij de Coöperatieve Vereeniging voor Lijkbezorging te Am
sterdam-Zuid. Tusschen de stempels: COOP. VEREEN. U. A. 
VOOR / LIJKBEZORGING = SECR. / J. M. COENENSTR. 
27. / = KANTOREN = / HEMONYLAAN 25 TEL. 90017. 

Hasler. 
Machine H. 521 III. 
Het in het vorig nummer beschreven type werd abusievelük 

als type II vermeld, het was echter reeds het Il le type van 
deze machine. 

Machine H. 556 II. 
Een enveloppe van de firma Vroom & Dreesman te Breda 

van 17 Augustus j.1. is voorzien van een frankeerstempel zon
der het cliché links van den datumstempel: de afbeelding van 
hun bestelauto. 

Machine H. 568 II. 
In deze rubriek werd nog steeds niet het reeds sedert begin 

1932 gebruikte lie type van deze machine vermeld, hetwelk 
links van den datumstempel vermeldt: Voor beter werk / 
't Santega merk / (in dubbelen cirkel als monogram:) GSC. 

NED.-INDIE. 
Machine 36 II. 
Nog steeds worden in de hier gebruikte Francotyp-machines 

de datum- en telcijfers door nieuwe van het Indisch model 
vervangen; thans verscheen deze machine weer ermee. 

Machine 45 IX-X. 
Erres-Radio, in het vorige nummer als type X beschreven, 

was nog pas (!) het IXe; inmiddels is echter ook type X ver
schenen: De beste Rijstmolens / zijn van het fabrikaat / 
Kampnagel. 

Machine 206 VIII-IX. 
Deze machine werd voorzien van een nieuw datum- en 

waardestempel. De verschillen met het vroegere datum
stempel zijn: thans 1 mm. kleiner, letters en nummer 206 
iets kleiner, in segment boven den datum thans 19 arceerings-
streepjes, voorheen 16. In het waardestempel staat Ned.-Indië 
thans met antiqua letters, vroeger grotesque. De afzenders-
cliché's bleven ongewijzigd, zoodat type VIII overeenkomt 
met type VI (Soor. Handelsblad) en type IX met VII (N. 
Soer. Courant). 

VOOR 40 JAAR. 
Het is onze bedoeling, in het vervolg geregeld een stukje 

op te nemen uit het „Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegel-
kunde" van 40 jaar geleden. Het Nederlandsch Tijdschrift is 
een van de ouders van het tegenwoordige Maandblad, dat uit 
de samensmelting van dit orgaan en het „Philatelistisch 
Maandblad" is ontstaan. Hoofdredacteur was in 1893 de heer 
J. B. Robert, medewerkers waren o.a. de beeren Schreuders, 
Bohlmeijer en Huart, welbekende namen uit dien tijd. In dien 
tijd was er nog nauwelijks van specialiseeren sprake; ieder 
verzamelde de geheele wereld, en uit den inhoud van het Tijd
schrift blijkt, dat er haast nog meer belangstelling voor 
Ceylon, Bolivia en de Turks Eilanden was dan voor Neder
land. Van afzonderlijke rubrieken voor de verschillende takken 
is dan ook nog geen sprake; bijna het geheele nummer wordt 

ingenomen door een uiterst uitvoerige rubriek van nieuwe uit
giften, naar werelddeelen gerangschikt. Tegen overbodige en 
speculatie-uitgiften wordt al even heftig gestreden als tegen
woordig (we zijn juist in de Seebeck-periode!). 

Het nummer van 15 September 1893 (10e jaargang, nr. 1) 
bevat een verslag van de postzegeltentoonstelling te Chicago. 

„Hoewel het niet tot de philatelie behoort, meen ik toch 
te moeten melden dat er ook een museum is van artikelen, 
per post verzonden, v/aaronder de volgende melding verdienen: 
een menschelijk oor, een doodshoofd, rolschaatsen, stoom
machines, enz. (zooals bekend bestaat er in de V. S. geen 
p a k k e t post). Dit gedeelte is, evenals een collectie slecht 
of raadselachtig geadresseerde brieven, van het Deadletter 
Office. 

Ook eene collectie buitenlandsche specimen-zegels is er te 
zien, waaronder ons land een buitengewoon treurige plaats 
inneemt. Onder het opschrift Nederland vindt men: 2 brief
kaarten, 1 postblad, 8 Suriname (?) portzegels, 1 Indische 
port en 3, zegge drie Hollandsche postzegels, die van 1]4 c , 
22 K c. en 1 gulden van Willem III. Verder wat specimens 
van Curasao, Suriname en Ned.-Indië, de meeste tamelijk af
getakeld, met stukken van de hoeken af, enz. Hiertegenover 
staan vele andere landen prachtig vertegenwoordigd. Boven
al Mexico, geheel kompleet, met de Guadalajaras, Palta de 
Porte, enz., schoon versierd met waterverfteekeningen maken 
deze collecties een mooi effect." 

Uit „Van heinde en verre": 
„Salvador. Ze zijn er, de door ons in Mei aangekondigde 

bazen. Een onzer vrienden schildert ze ons, mej. Mingelen 
legt ze ons voor, wat wel zoo goed is. Het zijn de waarden 
van 2, 5 en 10 pesos. Het formaat is wat grooter dan de 
overige, lagere waarden, 26x38 mm. Wat de uitvoering be
treft, echt Seebeckiaansch. „Grof", ziedaar in een woord de 
Yankee-exploitatie gequalificeerd. Uitgevoerd zooals de Co-
lumbus-serie, zouden we de teekeningen wellicht „prachtig" 
noemen; ze is denkelijk voor elke waarde aan een „plaat" 
(gravureteekening of schilderstuk) ontleend. De omschrijving 
zal ons niet vermoeien; we gevoelen niet veel lust in die 
„dingen". 

„Hankow. Naar de „Echo" mededeelt, zijn in deze Chineesche 
stad postzegels uitgegeven van een erbarmelijk voorkomen 
en dat wel van 2, 5, 10, 20 en 80 cents. De drie kleinste waar
den vertoonen een lastdrager, beladen met kisten thee en 
opium, het zegel van 20 cents stelt een pagode, dat van 30 
cents een gebouw voor. Het opschrift is Hankow L. P. O. 
(Local Post Office), de aangifte der waarde bevindt zich 
onderaan het zegel. 

Ook de stad Chefoo zal binnenkort een reeks postzegels 
uitgeven en het schijnt bijna alsof deze afzonderlijke proef
nemingen de voorloopers zijn van eene algemeene uitgifte van 
Chineesche zegels naar Europeesch model." 

A. M. B. 

EEN VOORTREKKERS-MONUMENT IN 
ZUID-AFRIKA. 

In de nummers van Mei en Juni j.1. deelden wij reeds mede, 
dat het in 1938 juist 100 jaar geleden zal zijn, dat — op 16 
December — de slag Wj Bloedrivier werd geleverd, Dingaan 
werd verslagen en de Trekboeren zich definitief vestigden. 
Ook dat men in Zuid-Afrika dit feit wil herdenken door een 
indrukwekkend gedenkteeken te stichten, dat aan de stoere 
Voortrekkers herinnert. Voor dit doel is veel geld noodig. 
Men tracht dit op allerlei wijze bijeen te krijgen en wel o.a. 
door middel van het „Sentrale Volksmonumente-Komitee". 
Het bestuur van dit comité bestaat uit; adv. E. G. Jansen, 
voorzitter, speaker van den Volksraad, j . F. van G. Bekker 
L.V., dr. F. V. Engelenburg, oud-hoofdredacteur van de Volk-
stem, L. J. Erasmus, secretaris van de Transvaalsche Onder
wijzers Vereeniging, prof. dr. T. J. Hugo, mevrouw E. G. 
Jansen, mevrouw E. Jordaan, de beeren I. M. Lombard, W. J. 
Nussey, prof. dr. E. C. Pienaar, dr. G. S. Prelier, dr. N. J. 
van der Merwe, voorzitter van de „Voortrekkers" (padvinders) 
organisatie en L.V., B. H. J. van Rensburg en senator A. T. 
Spies. Secretaris is de heer J. J. Scheepers. Het secretariaat 
is gevestigd Meischkegebouw 44, h.v. Harrisonstraat en Markt 
te Johannesburg. 
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1 i SU tÖ ÄFftiKÄ BsÖUtfl ÄFRK A t 
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Aan een circulaire, die wij van het comité ontvingen en 

waa r in ook het Nederlandsche volk wordt opgeroepen een 
s teent je bij te d ragen to t he t monument da t in 1938 moet 
verri jzen, geven wij hieronder g a a r n e en met ins temming 
p laa t s . 

Aan die Neder landse Volk. 
Die volk van Suid-Afrika is van plan om op 16 Desember 

1938 'n indrukwekkende monument op te r ig t e r ere van die 
m a n n e en vroue wa t die blanke beskawing 'n honderd j a a r 
gelede van die Suidhoek van Afr ika to t aan die walle van die 
Limpopo gedra het. Die da tum van die opr ig t ing val op die 
honderdjar ige herdenking van die s lag van Bloedrivier. Die 
s lag van Bloedrivier is een van die be langr iks te ewenemente 
in die Suid-Afr ikaanse geskiedenis w a n t daardie dag is daa r 
f inaal beslis da t die Groote Trek na die noorde kon ui tbrei . 
H e t ons voorouers nie daardie dag oorwin nie, dansou die 
handjievol oorgeblewene na die ou Kolonie t e r u g g e t r e k he t 
en kul turee l daa r onder 'n Angelsaksiese oorheers ing ten 
g ronde gegaan het . W a n t t e rugkee r sou destijds beteken het 
da t die Boer nie ins taa t was om homself te beskerm en re 
geer nie. Dog die beslissing van die s lag was ten guns te van 
ons voor tbes taan . Daarom dan ook da t Afr ikaners die 16e 
Desember van iedere j a a r op pasl ike wij se herdink. 

Maa r dis nie alleen die Voor t rekkers w a t gehelp bou het 
aan die nuwe Boerevolk van die drie kor ts tondige republieke 
nie. Hulp is ons reeds in daardie vroeë dae vanui t Holland 
toeges tuur . Destijds het ons nie die voor reg gehad om ge
leerde mense ip ons repbliek te hê nie, m a a r w a t ons wel 
gfehad het , was 'n ve rwante en goedgesinde volk in Nederland. 
Dit was die Nederlandse volk w a t ons van pred ikante voor-
sien het toe ons Voor t rekkers herderloos in onbekende ge-
biede rondgeswerf het ; dit was Neder landers w a t gehelp 
het om ons eers te grondwet te op te stel, en dit was die Hol
landse skoolmeester wa t ons kinders onderwijs het . U het dus 
in die vroegs te j a r e al ru imskoots bijgedra to t die opbou 
van die Boerevolk. 

D a a r o m is di t ook vir die Bes tuur van die Sentra le Volks-
monumente-komitee 'n besondere genoeë en 'n eer om die 
Neder landse volk in kennis te stel van die feit da t hulle, deur 
die goeie wil en har te l ike medewerking van die Unie Reger ing 
in die geleentheid gestel is om vir die eersvolgende vijf j a a r 
reekse van Voor t rekkermonument-posseëls te verkoop. Hierdie 
seëls — w a a r v a n afdrukke u toeges tuur word — het die 
s t a tu s van gewone posseëls en kan op briewe, pakkies en kwi-
tans ies gebruik word, en is reeds van 1 Mei 1933 bij alle 
ve rname poskantore in die Unie verkr i jbaar . Ons koester die 
hoop da t veral die Neder landse en Oos Indiese posseëlver-
samelaa r s hierdie reekse keur ig a fgewerk te seëls sal aan -
skaf. Ons het volle vrijmoedigheid om die aankoop daa rvan 
aan te beveel. 

Op twee van die seëls prijk die beeldhouer. Van Woud, se 
„Boerevrou" en „Voor t rekker" en op die derde 'n „Voor-
t r ekke rwa" . Die in te ressan te geskiedenis van die drie motiewe 
word hier in kor t u i teengeset . 

Die Boerenooientjie is sowat vijftien j a a r gelede deur Mnr. 
Van Wouw gemaak . Die kos tuum is 'n oorspronklike Voor-
t r e k k e r d r a g deur Mnr. Heijstek van Rus tenburg aan die beeld
houer a fges taan . 

Die Voor t rekker met die hand onder die ken is een van die 
vier bekende f igure rondom die Krugerbeeld in Pre to r ia . Die 
geweer w a t die Voor t rekker in sij hand het , was die eigendom 
van Pres iden t Kruger en is deur sij Hoogedele me t die vol
gende woorde eiehandig aan die beeldhouer gegee : „Van 

Wouw, ek wil jou 'n p resen t gee. Met hierdie geweer het ek 
baie leeus geskiet" . 

Die baadjie, broek en hoed het die beeldhouer in die P re -
tor iase museum gekri j . Die veldskoene het hij ge t rou in Rome 
laa t namaak . Die d r ag wijs da t die man 'n Dopper van die 
vroeë dae is. Die ge l aa t s t r ekke en karakteru i tbee ld ing is dié 
van 'n t ipiese Voor t rekker soos die beeldhouer hulle destijds 
nog rondom hom gesien het . 

Die Voor t rekkerwa a g t e r die span osse is 'n tekening van 
'n wa w a t tien j a a r voor die Groot Trek deur die vader van 
wijle Pres ident Steijn g e m a a k is. Die eerste e ienaar was 'n 
sekere Van Rensburg , w a t aan die Bloedrivierslag deelge-
neem het . Die asgaa i s teke is vandag nog duidelik in die wa 
s igbaar . La te r j a r e was die wa alleen vir Nagmaa lgebru ik en 
daar bes taan vandag nog 'n po r t r e t van die Pre tor iase Kerk
plein ui t die j a a r 1870 w a a r o p die ou wa duidelik s igbaar is. 

Dis vir die S.V.K.-Bestuur 'n plesier om deur hierdie aan
kondiging 'n ander s teent j ie bij te dra to t die nouer aan
slui t ing tussen die Neder landse en Suid-Afi'ikaanse volkere, 

(w.g.) E. G. .JANSEN (Voors i t t e r ) . 
(w.g.) J . J . S C H E E P E R S (Sekre t a r i s ) . 

Bus 3686, Johannesburg , Tvl. 
De Nederlandsch-Zuid-Afr ikaansche Vereeniging, gevest igd 

te Amste rdam, C., Ke ize rsgrach t 141, postrekening 67128. is 
g a a r n e bereid h a a r bemiddeling bij den aankoop van deze ze
gels te verleenen. Men gelieve het bedrag van de bestel l ing 
gelijk te s tor ten en 1 penny gelijk te stellen met 5 cent. De 
zegel van 1 d. kost dus (met toes lag) lyi cent, die van 2 d. 
15 cent en die van 3 d. 22M cent. 

DE DUITSCHE POST IN DE BEZETTE GEBIEDEN 
1914-1918 

door J. G. MILLAARD. 
II . 

I I I . E T A P P E N G E B I E D OBER OST 1916-1918. 

l a . 2% pf. 
b. 2K pf. 

3 pf. 
3 
3 
3 

2a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

3a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

4a. 
b . 

3 
5 
5 
5 
5 
5 

pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 

ly, pf. 
7X. pf. 

c. ly, pf. 
d. ly pf. 
e. ly pf. 

.5a. 10 pf. 
b. 10 pf. 
c. 10 pf. 
d. 10 pf. 

6a. 15 pf. 
b . 15 pf. 

Opdruk „Pos tgeb ie t Ober-Ost", 
grijs — opdruk glanzend, 
grijs — opdruk dof. 
bruin — opdruk glanzend, 
bruin — opdruk dof. 
ma tb ru in . 
geelbruin — opdruk glanzend, 
geelbruin — opdruk mat . 
helgeelbruin — opdruk b iu inzwar t . 
helgroen — opdruk glanzend, 
helgroen — opdruk dof. 
groen. 
donkergroen — opdruk glanzend, 
donkergroen — opdruk dof. 
geeloranje . 
roodoranje — opdruk glanzend — dik. 
roodoranje — opdruk glanzend — mager , 
roodoranje — opdruk mat . 
roodoranje — opdruk bruinzwart . 
rood — opdruk glimmend, 
rood — opdruk dof. 
rood — opdruk intens zwart , 
rose — opdruk bruinzwar t . 
heibruin — opdruk mager , 
bruin — opdruk dik. 
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7a. 15 pf. donkerviolet — opdruk glimmend. , 
b. 15 pf. violet — opdruk glimmend. 
c. 15 pf. violet — opdruk dof. 
d. 15 pf. violet — opdruk intens zwar t . 

8a. 20 pf. ul t ramar i jn — gl immend papier . 
b. 20 pf. ul t ramar i jn — dof papier . 
c. 20 pf. Pruisisch blauw. 
d. 20 pf. m a t pruisisch blauw. 
e. 20 pf. l i lablauw — opdruk dof. 
f. 20 pf. l i lablauw — opdruk bru inzwar t . 
g. 20 pf. ul t ramar i jn . 

9. 25 pf. oranje en z w a r t op geel. 
10a. 40 pf. karmijn en z w a r t — opdruk gl immend. 

b. 40 pf. karmijn en zwar t — opdruk gr i j szwar t dof. 
c. 40 pf. karmijn en z w a r t — opdruk in tens zwar t . 

11a. 50 pf. helviolet en zwar t — opdruk gl immend. 
b. 50 pf. helviolet en z w a r t — opdruk dof. 
c. 50 pf. donkerviolet en zwar t — opdruk dof. 
d. 50 pf. donkerviolet en zwar t — opdruk bru inzwar t . 

12a. 1 mk. rood — 26 t and inggaa t j e s . 
b. 1 mk. rood — 25 t and ingg . — opdruk bruinzwar t . 
c. 1 mk. rood — 25 t and ingg . — opdruk dof. 

IV. GEN. GOUV. W A R S C H A U 19161918. 

l a . 
b. 
c. 
d. 
e. 

2a. 
b. 

e. 
3a. 

b. 
4a. 

b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

5a. 
b. 
c. 

6. 
7a. 

b. 
c. 
d. 
e. 

d. 
9a. 

b. 
10a. 

b. 
c. 

11a. 
b. 
c. 

2'A pf. 
2% pf. 
234 pf. 
2]4 pf. 
2% pf. 
3 pf. 

pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 

Opdruk „Gen. Gouv. Warschau" , 
grijs — opdruk dun — glimmend, 
grijs — opdruk dik — glimmend, 
grijs — opdruk gr i j szwar t — glimmend, 
grijs — opdr. in tens zwar t — dun — glimmend, 
grijs — opdr. intens zwar t — dik — glimmend, 
matgeelbruin — opdruk dun. 
matgeelbruin — opdruk dik. 
geelbruin — opdruk glimmend, 
geelbruin — opdruk dof. 

734 pf. 
7>< pf. 
1% pf. 
734 pf. 
734 pf. 
7>^ pf. 

10 pf. 
10 
10 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
40 
40 
40 
60 
60 
60 

pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 
pf. 

helgeelbruin 
groen . 
donkergroen, 
roodoranje — 
roodoranje — 
roodoranje — 
roodoranje — 
roodoranje — 
roodoranje 
helrood — 
donkerrood 

opdruk dof. 

opdruk dof. 
— opdruk bru inzwar t . 
— opdruk dun. 
— opdruk dik. 
— opdruk intens zwar t . 
— opdruk in tens zwar t , 
opdruk glimmend. 
— opdruk bru inzwar t . 

rose. 
bruin. 
donkerviolet — opdruk glimmend. 
donkerviolet — opdruk dof. 
donkerviolet — opdruk bru inzwar t . 
violet. 
zwartviolet . 
ul t ramari jn . 
donker pruis isch blauw. 
hel pruis isch blauw. 
matblauw. 
oranje en zwar t op geel 
oranje en z w a r t op geel 
donker karmijn en zwar t 
hel karmijn en zwar t — 
hel karmijn en zwar t 
mat roodviolet. 
roodviolet. 
donker roodviolet — opdruk bruinzwart , 

— opdr. glimmend. 
— opdr. dof. 
— opdr. glanzend, 
opdruk dof. 
opdruk in tens zwar t . 

l a . 
b. 

2a. 
b. 

pf. 
pf. 
pf. 
pf. 

3a. 10 pf. 
b. 10 pf. 

4a. 20 pf. 
b. 20 pf. 

5a. 40 pf. 
b . 40 pf. 

V. RUSSISCH P O L E N 1915. 
Opdruk „Russisch Polen", 

bruin — opdruk glimmend, 
bruin — opdruk dof. 
groen — opdruk glimmend, 
groen — opdruk dof. 
rood — opdruk glimmend, 
rood — opdruk dof. 
blauw — opdruk glimmend, 
blauw — opdruk dof. 
karmijn en z w a r t — opdruk glimmend, 
karmijn en z w a r t — opdruk dof. 

la. 
b. 
c. 
d. 
e. 

2a. 
b. 
c. 
d. 

3a. 

15 b. 
15 b. 
15 b. 
■15 b. 
15 b. 
25 b. 
25 b. 
25 b. 
25 b. 
40 b. 

b. 40 b. 

4a. 10 b. op 10 pf. 
b. 10 b. op 10 pf. 

5. 15 b. op 15 pf. 
6a. 25 b. op 20 pf. 

b. op 20 pf. 
b. op 20 pf. 
b. op 20 pf. 
b. op 30 pf. 

b. 40 b. op 30 pf. 

b. 25 
c. 25 
d. 25 

7a. 40 

c. 40 b. 

d. 40 b. 

e. 40 b. 
f. 40 b. 

Opdruk 

VL R O E M E N I E . 
A. E e r s t e ui tgi f te Jun i 1917. 

Opdruk „M. V. i. R." in omlijsting, 
waarde in Roemeensche muntsoor t . 

op 15 pf. violet — opdruk rood — dun — 0.8. 
op 15 pf. violet — opdruk rood — dik — 0.8. 
op 15 pf. violet — o. rood — gl immend — 0.8. 
op 15 pf. violet — o. rood — bru inzwar t — 0.8. 
op 15 pf. violet — dubbele opdruk — 0.8. 
op 20 pf. blauw — o. zwar t — glanzend — 0.9. 
op 20 pf. helblauw — o. zw. — glanzend — 0.9. 
op 20 pf. helblauw — o. zwar t — dof — 0.9. 
op 20 pf. matb lauw — o. zwar t — dof — 0.9. 
op 30 pf. oranje en zwar t op geel — o. rood — 

gl immend — 1.1. 
op 30 pf. oranje en zwar t op geel — o. rood — 

dof — 1.1. 
B. Tweede uitgif te Jul i 1917. 

Opdruk gotisch „M. V. i. R." en waarde 
in Roemeensche muntsoor t . 

rood — 1.0. 
helrood — 1.0. 
violet — 0.9. 
ul t ramar i jn — 0.8. 
m a t b l a u w — 0.8. 
donker pruisisch blauw — 0.8. 
hel pruis isch blauw — 0.8. 
oranje en zwar t op geel — 

opdruk gr i j szwar t — 1.1. 
oranje en zwar t op geel — 

opdruk in tens z w a r t — 1.1. 
oranje en z w a r t op geel — 

opdruk zonder 40 — 1.1. 
oranje en zwar t op geel — 

opdruk bru inzwar t — 1.1. 
oranje en zwar t op geel — 1.5. 
oranje en zwar t op geel — 

opdruk dof — 1.1. 
Derde uitgif te 1918. 
en waarde in RoemeenscTie muntsoor t . 

8a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 

9a. 
b. 
e. 
d. 
e. 

5 b. 
5 b . 
5 b. 
5 b. 
5 b. 
5 b. 
5 b. 

10 b. 
10 b. 
10 b. 
10 b. 
10 b. 

f. 10 b. 
g. 10 b. 
h. 10 b. 
i. 10 b. 

b. 
10 b. 

m. 10 b. 
n. 10 b. 
o. 10 b. 
p . 10 b. 
q. 10 b. 

10a. 15 b. 
b. 15 b . 
c. 15 b. 
d. 15 b. 
e. 15 b. 
f. 15 b. 
g. 15 b. 
h. 15 

11a. 25 
b. 25 
c. 25 
d. 25 

op 30 pf. 

op 30 pf. 

op 30 pf. 
op 30 pf. 

e 
„Rumänien ' 

5 pf. 
5 pf. 
5 pf. 
5 pf. 
5 pf. 
5 pf. 
5 pf. 

k. 10 
1, 

b. 
b. 
b. 
b. 
b. 

(3. 25 b. 

op 
op 
op 
op 
op 
op 
op _ ̂ _. 
op 10 pf. 
op 10 pf. 
op 10 pf. 
op 10 pf. 
op 10 pf. 
op 10 pf. 
op 10 pf. 
op 10 pf. 
op 10 pf. 
op 10 pf. 
op 10 pf. 
op 10 pf. 
op 10 pf. 
op 10 pf. 
op 10 pf. 
op 10 pf. 
op 15 pf. 
op 15 pf. 
op 15 pf. 
op 15 pf. 
op 15 pf. 
op 15 pf. 
op 15 pf. 
op 15 pf. 
op 20 pf. 
op 20 pf. 
op 20 pf. 
op 20 pf. 
op 20 pf. 

groen — 0.8. 
groen — 1.0. 
donkergroen — o. gl immend 
donkergroen — opdruk dof 

0.8. 
0.8, 

donkergroen — opdruk dof — 1.0.' 
donkergroen — opdruk dof — 1.2. 
donkergroen — gebroken B. 
karmijn — opdruk dof — 1.0. 
karmijn — opdruk gl immend — 1.4. 
karmijn — opdruk gl immend — 1.1. 
karmijn — opdruk gl immend — 1.4. 
karmijn — opdruk gl immend — 1.5. 
helrood — opdruk dof — 1.1. 
helrood — opdruk dof — 1.4. 
helrood — opdruk gl immend — 1.1. 
helrood — opdruk gl immend — 1.3. 
helrood — opdruk gl immend — 1.5. 
helrood — waarde n. rech ts — 1.5. 
bruinrood — opdruk gl immend — 1.1. 
bruinrood — opdruk dof — 1.1. 
bruinrood — opdruk dof — 1.3. 
karmijn — gebroken 0. 
karmijn — opdruk dof — 1.3. 
zwartviole t — opdruk gl immend — 0.8. 
zwar tv io le t — opdruk gl immend — 1.0. 
violet — opdruk dof — 0.8. 
violet — opdruk dof — 1.2. 
violet — opdruk glanzend — 0.8. 
violet — 15 Bani dun. 
violet — gebroken B. 
grijsli la — 0.8. 
helblauw — 0.8. 
helblauw — 25 Bani dun. 
blauw — 0.8. 
blauw — waarde n. rechts , 
b lauw — waarde n. l inks. 
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ZUMSTEIN'S EUROPA-KATALOG 1934. 
ZUMSTEIN & Cie, BERN/SCHWEIZ. 

Fr. 3,75 + 65 c. porto 
Holland f! 2,20. 

Postcheckkonto Haag 110750. 
(281) 

f. 25 b. 
g. 25 b. 
h. 25 b. 
i. 25 b. 
k. 25 b. 
1. 25 b. 
m. 25 b. 
n. 25 b. 
o. 25 b. 

25 b. 
25 b. 

r. 25 b. 
12a. 40 b. 

40 b. 
40 b. 

b 
c. 
d. 40 b. 
e. 40 b. 
f. 40 b. 
g. 40 b. 
h. 40 b. 

op 20 pf. 
op 20 pf. 
op 20 pf. 
op 20 pf. 
op 20 pf. 
op 20 pf. 
op 20 pf. 
op 20 pf. 
op 20 pf. 
op 20 pf. 
op 20 pf. 
op 20 pf. 
op 30 pf. 
op 30 pf. 
op 30 pf. 
op 30 pf. 
op 30 pf. 
op 30 pf. 
op 30 pf. 
op 30 pf. 

donkerblauw — 0.8. 
donkerblauw — waarde n. rechts. 
donkerblauw — waarde n. links. 
violetblauw — 0.8. 
violetblauw — 1.0. 
violetblauw — 1.2. 
violetblauw — waarde n. rechts. 
violetblauw — waarde n. links. 
violetblauw — gebroken B. 
violetblauw — opdruk glimmend — 0.8. 
violetblauw — opdruk glimmend — 1.0. 
violetblauw — 0.9. 
oranje en zwart op geel — 1.1. 
oranje en zwart op geel — 0.8. 
oranje en zwart op geel — 1.3. 
oranje en zwart op geel — 1.4. 
oranje en zwart op geel — 1.5. 
oranje en zwart op geel — w. n. rechts. 
oranje en zwart op geel — w. n. links. 
oranje en zwart op geel — 0.4. 
VII. LIBAU 1919. 
Opdruk „Libau". 

1. 5 pf. groen — opdruk blauw. 
2. 10 pf. rood — opdruk blauw. 
3. 15 pf. violet — opdruk blauw. 
4a. 20 pf. ultramarijn — opdruk blauw, 

b. 20 pf. blauw — opdruk blauw. 
5. 25 pf. oranje en zwart op geel — opdruk blauw. 
6. 50 pf. violet en zwart — opdruk blauw. 
7. 5 pf. groen — opdruk rood. 
8. 15 pf. violet — opdruk rood. 
9a. 20 pf. ultramarijn — opdruk rood. 

b, 20 pf. blauw — opdruk rood. 
10. 25 pf. oranje en zwart op geel — opdruk rood. 
11. 50 p±. violet en zwart. 

VIII. GEVECHTSGEBIED 9e LEGER 1918. 
Opdruk „Gültig 9. Armee" in omlijsting, 

pf. rood. 
pf. rood — ü met één punt. 
pf. rood — i zonder punt. 
pf. rood — geen punt na 9. 
pf. violet. 

ü met één punt. 
i zonder punt. 
geen punt na 9. 

la. 10 
b. 10 
c. 10 
d. 10 

2a. 15 
b. 15 
c. 15 
d. 15 

3a. 20 
b. 20 
c. 20 
d. 20 
e. 20 
f. 20 
g. 20 
h. 20 

4a. 30 
b. 30 
c. 30 
d. 30 

pf. violet 
pf. violet 
pf. violet 
pf. blauw, 
pf. blauw 
pf. blauw 

u met een punt. 
i zonder punt. 

pf. blauw — geen punt na 9. 
pf. ultramarijn. 
pf. ultramarijn — ü met één punt. 
pf. ultramarijn — i zonder punt. 
pf. ultramarijn — geen punt na 9. 
pf. oranje en zwart op geel. 
pf. oranje en zwart op geel — ü met één punt. 
pf. oranje en zwart op geel — i zonder punt. 
pf. oranje en zwart op geel — geen punt na 9. 

IX. DORP AT 1918. 
Russische zegels met waarde-opdruk in Duitsche muntsoort, 
la . 20 pf. op 30 kop. donkerblauw. 

b. 20 pf. op 10 kop. helblauw. 
2. 40 pf. op 20 kop. blauw en rood. 

X. GEVECHTSGEBIED 10e LEGER. 
Postzegels met Russisch Inschrift. 

1. 30 pf. zwart. 
2. 60 pf. zwart. 

Ingezonden 
Amsterdam, 16 Augustus 1933. 

Den heer C. J. Reijerse, Den Haag. 
Mijnheer, 
De eereraad, bestaande uit de beeren dr. P. H. van Gittert, 

voorzitter van den Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, W. P. Costerus P.zn., voorzitter 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars, L. van Essen, voorzitter van de Neder-
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, S. Keiser, 
voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
handelaren, bijeengekomen te Amsterdam op 15 Augustus 1933 
op verzoek van mr. W. S. W. de Beer, ter bespreking van de 
hangende kwestie tusschen dezen heer en den heer C. J. 
Reijerse, heeft inzage genomen van de stukken door den heer 
De Beer aan den eereraad tei beschikking gesteld. Deze is 
daaruit tot de besliste overtuiging gekomen, dat genoemde 
heer De Beer geen zaken heeft gedaan met den heer J. H. 
Donnai sinds half Juni 1931. Uit het copie-schrijven van den 
heer De Beer dd. 13 April 1933 blijkt ons, dat hü sindsdien 
alle betrekkingen met den heer J. H. Donnai heeft afgebroken. 

Het spijt ons, dat u aan het verzoek van den heer W. P. 
Costerus P.zn. dd. 11 Augustus 1933 geen gevolg heeft willen 
geven, aan onze bijeenkomst deel te nemen en dat wij geen 
antwoord van u mochten ontvangen op het verzoek van den 
heer Costerus, ons uwe bewijsstukken over te leggen. 

Ten einde echter tot volledige klaarheid te komen, zouden 
wü het zeer op prijs stellen, indien u alsnog deze bewijs
stukken zoudt willen zenden. Mocht u hiertoe niet genegen 
ziJn, zoo deelen wij u mede, dat wij bereid zijn uit ons midden 
twee personen aan te wijzen, die, met twee andere beeren, 
door u te benoemen, opnieuw een commissie zullen vormen, 
welke daarna een vijfde persoon als voorzitter zullen aan
wijzen, om deze zaak volledig te beëindigen. 

Een afschrift van dezen brief is gezonden aan den heer 
mr. W. S. W. de Beer en ter publicatie opgegeven aan het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

(w.g.) VAN GITTERT. 
(w.g.) W. P. COSTERUS P.zn. 

Hoogachtend, 
(w.g.) S. KEISER. 
(w.g.) L. VAN ESSEN. 

Van bovenstaande mededeeling heb ik ook van den eere
raad (in wiens samenstelling ik niets te zeggen heb gehad 
en dien ik dan ook om zijn eenzijdigheid, met alle respect voor 
de daarin zittende personen, niet erkennen kan) afschrift be
komen. Het doet miJ echter groot genoegen, dat die beeren 
tot de conclusie zijn gekomen, die de waarheid van mijn mede-
deelingen, gedaan in de vergadering van den Raad van Be
heer op 5 Maart 1933, bevestigen. Ondanks de verklaring van 
mr. De Beer in de Bondsvergadering van 1 April 1933 (zie 
verslag daarvan op blz. III van het April-nummer) verklaart 
de eereraad, dat pas op 13 April 1933 alle betrekkingen met 
J. H. Donnai zijn verbroken, zooals ook uit de bij miJ be
rustende stukken blijkt. Verder commentaar laat ik aan den 
lezer over. 

Deze onverkwikkelijke zaak gaat niet tegen den persoon 
van mr. De Beer of wie dan ook, maar tegen de volgens velen 
immoreele handeling, om iemand die voor zijn misdrijf zijn 
straf heeft ondergaan, nog steeds op de zwartelij st te plaatsen 
en hem op die manier in zijn streven om het levensonderhoud 
ook voor vrouw en kinderen te verdienen, onmogelijk te maken. 

Dit lijkt ons verkeerd. C. J. REIJERSE. 
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UITSLAG ZEVENTIENDE PRIJSVRAAG. 
De motieven van het ontvirerp-luchtpostzegel vi^aren ontleend 

aan zegels van: 
bovenrand: links: Angola; midden: Perzië, Cilicië, Panama, 

Argentinië; rechts: Peru, Frankrijk; 
midden: links: Panama, Suriname, Alaouites, Syrië of 

Grand Libanon; midden: Madagascar, Haiti, Albanië, Liberia; 
rechts: Chili, Suriname, IJsland; 

onder: links: Columbia, Panama; midden: Guatemala, Ethi
opië; rechts: Turkije, Panama. 

Prijsw^innaars zjjn: 
J. M. van den Berg, Burg. Passtoorsstraat 5, Ginneken. 
A. van der Bliek, Bleekerstraat 8, Goes. 
C. Erchholtz, Wingfoot Estati, Pangkatan (N.-I.). 
J. H. Houtman, Olympiaplein 77 I, Amsterdam, Z. 
A. J. Jacobs, Romboutsstraat 12, Breda. 
J. W. F. Jensen, Reinwoerdtstraat 37 III, Amsterdam, O. 
A. N. C. F. Keijzer, Kalkoenstraat 10, Amersfoort, 
mej. A. Schulte, Veurscheweg 45 F, Voorschoten. 
J. C. Vaarberg, Lange Molenstraat 18, Haarlem. 
C. J. W. Westhoff, 2e Schuijtstraat 86, Den Haag. 

Namens den Raad van Beheer: 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

ACHTTIENDE PRIJSVRAAG. 
Gevraagd wordt, aan welke zegels het geheel, dat met 47 

letters geschreven wordt, ontleend is, als gegeven is: 
35, 11, 24, 16, 43, 20, 23, 35, 10, land in Europa. 
14, 38, 15, 5, 35, 29, 45, portret op een der zegels van dat 

land. 
7, 8, 21, 1, 36, 30, 47, maakt een zegel tot dienstzegel. 
42, 18, 27, 35, 2, 39, 30, 21, 4, 16, 28, gedeelte van een Zuid-

Amerikaanschen staat, dat zelfstandig zegels heeft uitge
geven. 

35, 25, 32, 3, 31, 19, 41, 12, 35, 5, 7, Engelsche kolonie, dicht 
bü Ned.-Indië. 

17, 15, 6, 35, 22, 27, 27, 40, 25, 34, 44, 15, 37, Engelsche ko
lonie, waarvan de post in 1873 met die van Canada is ver-
eenigd (fr.). 

13, 26, 28, 46, 33, 29, 9, 35, 22, 6, 13, opdruk op Portugeesche 
zegels. 

Oplossingen vóór 15 Februari 1934 in te zenden aan dr. 
P. H. van Gittert, Wilhelminapark 22, Utrecht. Op de enve
loppe te vermelden: „18e prijsvraag". 

Een tiental prijzen wordt beschikbaar gesteld. 
Correspondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd 

worden. 
Namens den Raad van Beheer: 

dr. P. H. VAN GITTERT. 

J^oel^crRen, 
Catalogi, eng.} 

SPECIAAL-CATALOGUS 1934 VAN DE POSTZEGELS VAN 
NEDERLAND EN KOLONIEN. OFFICIEELE UITGAVE 
VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POST
ZEGELHANDELAREN. PRIJS ƒ! ,—; LUXE-EXEMPLAAR 

ƒ1,50. VERKRIJGBAAR BIJ ALLE HANDELAREN. 
De reeds eenigen tijd in uitzicht. gestelde „handelaars-

calatogus" is medio Augustus verschenen. In het voorbericht 
wordt medegedeeld, dat door de vele zorg, die het samen
stellen van een dergelijk uitvoerig werk vereischt, de uitgave 

later geschiedde dan in de bedoeling lag. Deze eerste druk 
zal nu voor het jaar 1934 gelden. 

De catalogus heeft een praktisch formaat, zoodat hij in 
den zak meegedragen kan worden. De uitvoering laat niets 
te wenschen over; papier, druk en afbeeldingen zijn uitste
kend. De stof beslaat niet minder dan 175 bladzijden van 
één kolom. 

Bij de nummering der zegels hebben alleen de hoofdsoorten 
een eigen, dikgedrukt nummer gekregen, zoodat de niet-
speeialisten hier dus alleen op behoeven te letten. Tanding-
variëteiten ziJn door toevoeging van een hoofdletter achter 
het nummer gekenmerkt, afwijkingen door toevoeging van 
kleine letters. 

De zoozeer de belangstelling trekkende emissie 1852 beslaat 
niet minder dan 14 blz. Zij is bewerkt door mr. W. S. W. de 
Beer; door een groot aantal vergroote foto's van zegeldeelen 
worden de verschillende plaatkenmerken duidelijk gemaakt, 
waarbij ook een uitvoerige beschrijving is opgenomen. 

Ook bij de volgende emissies is een groot aantal bijzonder
heden opgenomen, zoo b.v. ongetande boven-, onder- en zij-
randen (met prijzen), welke opgaven echter niet compleet 
zijn. De voornaamste en meest-verzamelde plaatfouten zijn 
eveneens vermeld. De 34 cent 1876 met Bossche tanding is 
met ƒ 1,25 geprijsd, hetgeen ons rijkelijk schijnt! 

Bij de jubileumzegels van 1923 zijn bij alle tandingen de 
daarbij voorkomende plaatnummers vermeld. Van de 2 cent 
plaat 2 wordt vermeld, dat deze niet uitgegeven is; wij meenen 
echter dat het eenige bekende exemplaar aan een postkantoor 
is verkocht, maar zullen hier nog eens naar informeeren. Aan 
het z.g. watermerk bij deze zegels wordt een bijzondere 
waarde ontzegd. 

Omdat de bewerkers zich voor verbeteringen aanbevolen 
houden, willen wij nog even wyzen op enkele kleine onnauw
keurigheden bij de moderne emissies, waarmede echter geen 
afbreuk gedaan wordt aan onze waardeering voor dezen ca
talogus. De tentoonstellingszegels van 1924, evenals de koer-
seerende waarden in koninginnetype en eenige Roode Kruis-
zegels zijn niet gedrukt in offset-, maar in rotogravuredruk. 
De 10 cent rood van 1924 is evenals de 10 cent roserood (met 
het vlekje) in vellen met oplaagletter A verschenen; eerst
genoemde in vellen van 200. 

Uitvoerig is ook het moeilijke gebied van de portzegels be
handeld, waarbij duidelijke afbeeldingen van de meest-bekende 
plaatfouten, die zelfs naar de verschillende waarden en tan
dingen geprijsd zijn. Het geheel is overzichtelijk; een niet-
specialist van dit gebied zou er zin in krijgen om er aan te 
beginnen. Bestaan overigens lange en korte breukstrepen bij 
de 1'A, 2'A en 1 i4 cent lichtblauw van 1912? 

Oost- en West-Indië zijn eveneens uitvoerig beschreven; 
het geheel ziet er „smakelijk" uit. Nog een enkele wenk voor 
den volgenden druk: van Indië is de ƒ2,50 van 1905 ons niet 
bekend op wit papier met tanding 11:11; de aanduiding van 
de tanding bjj uitgiften 1917-1918 en 1922-1928 is ook niet 
geheel juist, evenmin als bij de portzegels eerste emissie 
(kamtanding 13K:14 resp. 13M:14 zal moeten zijn lijntanding 
13>4:14). Ook bü de koloniale porten een uitvoerige opstelling, 
ook van de voornaamste plaatfouten. 

Alles samen een praktisch en voortreffelijk geslaagd werk, 
dat zeker een groeten aftrek verdient en ook wel vinden zal. 

B. 

ZUMSTEIN BRIEFMARKEN KATALOG 1934, 
17e UITGAVE. ZUMSTEIN & CIE., BERN. 

De rij der nieuwe catalogi voor 1934 wordt weder, zooals 
reeds meerdere jaren het geval is, geopend door dit keurig 
verzorgde werk, dat er in alle opzichten zijn mag. Gevat in 
linnen stempelband, de bladzijden verdeeld in twee kolommen, 
biedt deze catalogus een uitstekend overzicht van de zegels 
van Europa, de Europeesche postkantoren in den vreemde en 
de voormalige Duitsche koloniën (ruim 500 bladzijden). De 
tekst is goed verzorgd, de illustraties laten niets te wenschen 
over, terwijl door een alfabetische aanwijzing het lederen ge
bruiker gemakkelijk wordt gemaakt een bepaald zegel terug 
te vinden. 

Wat te zeggen van de prijsnoteeringen, steeds het moei
lijkste werk bü het samenstellen van een catalogus? In het 
voorwoord legt de uitgeefster zelve reeds den nadruk op het 
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lastige werk, aan de prü'snoteeringen verbonden. Een vluch
tige kennismaking doet ons zien, dat als regel de zegels den 
slechten economisehen tijd goed doorstaan hebben en dat de 
uitgeefster de noodige voorzichtigheid heeft betracht. Geen 
fancy-prijzen die niemand betalen kan of wil, hier en daar 
een ongetwiifeld gemotiveerde bescheiden prijsstijging. Een 
boek, dat naar ons gevoelen overeenkomt met de werkelijke 
standing dezer firma: degelijk, correct en betrouwbaar. 

De prijs, 3 francs 75, is zeer laag gesteld voor het gebodene. 
Voor de verzamelaars van de hierboven vermelde landen en 
koloniën ongetwijfeld dé catalogus. Wij bevelen het werk 
gaarne in hun belangstelling aan. 

V. B. 

CATALOGUE DE TIMBRES-POSTE 
YVERT & TELLIER-CHAMPION 1934. PRIJS 42 FRANCS. 

De 38e uitgave van dezen uitvoerigen catalogus ligt voor 
ons in een uitvoering, volkomen gelijk aan die der vooraf
gaande jaren en die ongetwijfeld heeft bewezen de beste te 
zijn. Het aantal bladzijden is wederom met een 60-tal uit
gebreid als gevolg van de overtalrijke nieuwe zegels, ver
schenen na de vorige uitgave. 

Het is niet doenlijk van dezen catalogus, die zich hier te 
lande geheel heeft ingeburgerd, veel nieuws te vertellen. De 
gebruikers weten het werk te waardeeren, gezien zijn groote 
verspreiding. Nog steeds tracht de samensteller een scheiding 
vol te houden tusschen de „gewone" uitgiften en die, welke 
verschenen naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis of 
ter herinnering aan een of ander gedenkwaardig feit. Dat 
een dergelijke scheiding, hoe goed ook bedoeld, niet steeds 
gemakkelijk te trekken is, bewijst b.v. Italië. Waarom de 
Garibaldi-serie van 1932 in klein lettertype aangegeven werd 
en de fascisten-serie van hetzelfde jaar in groot, ontgaat ons. 
Zoo zouden meer opmerkingen te maken zijn, doch deze zouden 
wellicht te kort doen aan de waardeering, die men hebben 
moet voor de totstandkoming van dit uitgebreide, keurig ver
zorgde werk. Het doet altijd opnieuw prettig aan in dezen 
Franschen catalogus zulke keurige clichés aan te treffen. 

De prijsbepaling? Een vluchtige kennisneming doet zien, 
dat de samensteller zijn tijd verstaat. Als regel voor de la
gere en middelsoorten eenige prijsdaling, voor sommige zeld
zame stukken een niet onaanzienlijke, soms zelfs een zeer 
beduidende. Zoo b.v. de 10 francs Roode Kruis van België 1918, 
welke thans genoteerd is met 900 francs (vorige uitgave 
1250 francs). 

Bij Nederland en overzeesche gewesten hetzelfde beeld; een 
niet onbeduidende teruggang van b.v. Ned.-Indië de nrs. 1 
en 2, idem van de jubileumserie 1928 van Suriname. De oudste 
uitgiften van diverse landen wisten zich als regel goed te 
handhaven; bij uitzondering ziet men een prijsstijging, meest 
komt men lagere noteeringen, zij het binnen bescheiden gren
zen, tegen. De algemeene indruk is dan ook, dat de dolle 
prijsopdrijving, die we eenige jaren geleden in de meeste ca
talogi hebben aangetroffen, tot verdere stilstand is gekomen, 
wat een gezonden uitgroei der philatelie slechts ten voordeele 
kan strekken. 

Samenvattend: een goed uitgevoerd omvangrijk stuk werk, 
dat de vergelijking met andere vooraanstaande catalogi ge
rust zal kunnen doorstaan en waarmede de gebruiker onge
twijfeld zal zijn ingenomen. 

V. B. 

GEBR. SENF'S ILLUSTRIERTER BRIEFMARKEN 
KATALOG 1934, 37e UITGAVE. PRIJS 3,50 MK. + PORTO. 

Senf is ever^ens met ziJn tijd meegegaan; deze nieuwe uit
gave kost thans S'A mark, terwijl die van het vorige jaar 
nog 6 mark vorderde. Voor tal van verzamelaars natuurlijk 
een punt van gewicht. 

De technische uitvoering is zooals wij jarenlang bjj dezen 
catalogus gewend waren; alleen wordt door het groote letter
type de omvang langzamerhand wat al te groot (ruim 1400 
bladzijden). 

Het boek bevat naast de duizenden afbeeldingen, prijs-
noteeringen enz. een schat van bijzonderheden, waarmede de 
weetgierige verzamelaar zijn voordeel kan doen. Het is juist 
het aantrekkelijke bij dezen catalogus dat den gebruiker spe

lenderwijze wordt bijgebracht, wat diverse zegelbeelden voor
stellen. 

BiJ de prijsbepaling heeft de samensteller zich eveneens de 
noodige zelfbeheersching opgelegd; groote veranderingen ko
men niet voor, terwijl de zegels van ons land zich als regel 
goed hebben gehandhaafd. 

In den loop der jaren heeft de Senf hier heel wat gebruikers 
verloren zien gaan; het streven van den uitgever is er op 
gericht deze weder terug te winnen. In hoeverre dit gelukken 
zal, moet de tijd leeren. In elk geval: het resultaat van zijn 
streven ligt voor ons in dit goed verzorgd werk, dat wiJ gaarne 
in de belangstelling onzer lezers aanbevelen. 

V. B 

JAARBOEKJE 1933 
FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE. 
Deze instelling, in 1926 opgericht, verrast ons met een jaar

boekje, dat tal van interessante gegevens bevat. Hulde is 
gebracht aan de overleden bestuurderen Willy Bigwood, G. V. 
van der Schooren en F. J. Mijnssen. Daarnaast prijken de 
portretten van den tegenwoordigen energieken voorzitter P. J. 
Maingay en den algemeenen secretaris dr. Louis Goldberg, 
beiden te Brussel. In een lezenswaardig artikel (Fransche en 
Duitsche tekst) geeft de heer Maingay een exposé van het 
doel en het streven der federatie, van de successen, die zij 
bereikte en de plannen, die zij koestert. Voorts haar statuten, 
het reglement der internationale tentoonstellingen onder pa
tronaat der Federation, de klasse-indeelingen door haar in
gericht. Dan volgt een overzicht van haar strijd tegen de 
vervalschingen, een lijst van internationale juryleden, een 
artikel over postmusea en last not least een opgave van de 
aangesloten Bonden en Vereenigingen. Kortom, een werkje, 
waarmede de samensteller alle ernstige verzamelaars aan 
zich verplicht heeft en dat in geen goede bibliotheek ont
breken mag. 

v. B. 

KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH, l i e OPL., AFL. 31. 
VERLAG DES VEREINS DER FREUNDE DES KOHL

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

Wij krijgen, als gevolg van onze functie aan het Maand
blad, een vrij omvangrijke correspondentie, waaronder heel 
zakelijke, prettige en ook wel eens minder aangename brieven 
e. d. Met alle erkentelijkheid voor de prettige epistels biedt 
de ontvangst van een nieuwe aflevering van het Kohl-hand-
boek ons telken male een ware bron van genot. Deze jongste 
aflevering staat in geen enkel opzicht achter bij de vooraf
gaande wat de belangstelling betreft, die zij verdient. Twee 
verschillende ver uit elkaar gelegen landen, Hawai en Helgo
land, elk met zijn eigen aanhang aan verzamelaars, vinden 
in deze aflevering hun einde en begin als verzamel-object. 

Voor hoeveel verzamelaars vormen de oude uitgiften van 
Hawai niet een puzzle, vooral wat de nadrukken betreft? Het 
handboek weet u de kenmerken op duidelijke wijze bij te 
brengen, toegelicht door sprekende afbeeldingen. Daarnaast 
een volledige beschrijving van alle uitgiften, zoodat de ver
zamelaar van dit gebied hier alles vinden kan wat hij begeert. 

De aflevering bevat voorts het begin der zeer uitgebreide 
studie over de zegels van Helgoland. Na een geschiedkundig 
overzicht worden eerst behandeld de zegels van Hamburg, 
op Helgoland gebruikt, de stempels, de afstempelingen van 
de Pruisische, Noordduitsche en Rijkspost te Hamburg, die 
te Ritzebuttel, om daarna over te gaan tot de invoering der 
zegels van Helgoland zelf. Uitvoerig worden dan de schilling
zegels behandeld (types I en I I ) ; elke waarde wordt onder 
de loupe genomen. In één woord: een kostelijk werk, dat 
niet warm genoeg kan worden aanbevolen. 

V. B. 

NIEUW PHILATELISTISCH ADRESBOEK. 
Even voor het ter perse gaan van ons blad ontvingen wij 

het eind Augustus door de firma Karl Schwengler, Neu-
wegersleben, uitgegeven „Deutsches Adressbuch der Phi
latelie". Dit omvangrijke, 330 pagina's tellende, betrouwbare 
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adresboek behandelt de veilinghouders, handelaren, experts, 
verzamelaars, philatelisten-vereenigingen, tijdschriften, enz., 
van Duitschland (met Saargebied en Danzig), Oostenrijk en 
Zwitserland. Ook vele adressen van andere landen treft men 
in dit keurig ingebonden werk aan, zooals België, Bulgarije, 
Italië, Litauen, Nederland, Scandinavië, Tsjechoslowakije, enz., 
zelfs van overzeesche gewesten. Laatstgenoemde landen zijn 
echter niet geheel volledig behandeld, daar de betreffende 
gegevens deze uitgeversfirma niet meer op tijd bereikten. 
Zooals ons ter oore kwam, zal hierm voorzien worderf bü een 
eventueelen herdruk. Als bijzonderheid kan hier nog vermeld 
worden, dat dit adresboek, hetwelk in Duitschland een zeer 
goede pers heeft, biJ vele verzamelaars-adressen gelijktijdig 
vermeldt, welk land of groep landen gespecialiseerd wordt, 
en dit is o. i. dan ook voor handelaren zoowel als voor ver
zamelaars zeer aan te bevelen. 

De prijs bedraagt mk. 6,—, plus porto. Vertegenwoordiger 
voor Nederland is de heer G. R. van Calear Veensti-a, Graaf 
Florisstraat 90, Rotterdam. 

DE CRAWFORD-MEDAILLE. 
Deze hooge philatelistische onderscheiding der „Royal Phil

atelie Society" werd thans verleend aan de beeren D. R. Mar
tin en E. A. Smythies voor hun studie over „The Four Annas 
lithographed stamps of India, 1854-1855". 

EEN WELVERDIENDE ONDERSCHEIDING. 
De heer Gaston Stalins, directeur van het „Institut de Gra

vure" te Parijs, aan wien wij verschillende fraaie zegels voor 
Tunis, Algiers en Marokko, alsmede de Stanley-uitgifte van 
Belgisch-Congo. de Mercier- en Orval-zegels van België heb
ben te danken, is benoemd tot ridder in het legioen van eer. 

„LES ROIS EN EXIL". 
Generaal Gerardo Machado y Morales ('n heele mond vol!), 

president van Cuba, heeft zijn eiland verlaten, waarna zijn 
gekleurde onderdanen de boel kort en klein hebben geslagen. 

Wie dit gewezen staatshoofd wil leeren kennen, dien ver
wijzen wij naar de 2 centavos van Cuba der uitgifte 1928 
(Pan-Amerikaansch congres). 

WAT DE POSTZEGELVERZAMELAARS BIJDROEGEN 
VOOR DE BALBO-VLUCHT. 

De totale kosten van het Italiaansch vliegeskader worden 
geschat op ongeveer 60 millioen gulden (aanschaffingskosten 
der vliegtuigen inbegrepen). In een van de artikelen, waarin 
luchtmaarschalk Balbo zijn bevindingen tijdens de vlucht 
Italië-Amerika v.v. mededeelt, schrijft hij o.a., dat men bij 
de kostenberekening de hulp der Philatelisten niet verwaar
loosde! Aangenomen mag worden, dat deze nuttige wereld
burgers zeven a achthonderdduizend gulden hebben bijgedra
gen tot het welslagen der vlucht, 'n Troostrijke gedachte voor 
hen, die de Italiaansche postzegel-triptieken in hun verzame
ling hebben opgenomen! 

NAZI-PROPAGANDA IN POSTZEGELBOEKJES. 
De Frederik de Groole-zegels zijn eveneens verkrijgbaar 

gesteld in de bekende postzegelboekjes. Deze bevatten 11 ze
gels van 6 en 5 van 12 pfennig. Op den omslag is de Nazi-vlag 
afgebeeld met daarnaast het nationale embleem. Op de achter
zijde van den omslag is vermeld, dat deze zegels uitgegeven 
werden ter gelegenheid van de opening van den nieuwen Rijks
dag in zijn tijdelijk verblijf, de Garnizoenskerk te Potsdam. 

Voorts staat op een afzonderlijk blaadje vermeld „Alles 
für Deutschland" (een variant op den tot voor kort geldenden 
uitroep „Deutschland über alles"). 

HOE ONDERSCHEIDT MEN DE CHINA-ZEGELS MET 
OPDRUK VOOR SZECHWAN, TURKESTAN, YUNNAN ? 

Zoolang de opdruk voor Turkestan staand was en voor 
Yunnan liggend, was het onderscheid gemakkelijk. Maar nu 
de opdruk voor Turkestan ook waterpas werd, hoe nu? 

De opdruk bestaat uit 5 letterteekens, te lezen van rechts 
naar links of van boven naar onder. Dan is het tweede letter-
teeken bij de verschillende provincies verschillend (dus vol
gens onze wijze van lezen, van links naar rechts, het vierde 
teeken), te weten ongeveer zóó voor: 

Szechwan. Turkestan. Yunnan. Mandschoerfle. 

OPERETTE-REVOLUTIE IN ANDORRA. 
De golf van revolutionaire gevoelens beroert ook de be

woners van dit Pyreneesche berglandje. Door jonge „revolu
tionairen" werden de hoogheidsrechten van de Fransche re
publiek en den bisschop van Urgel niet meer erkend, met als 
gevolg, dat het regeeringsgebouw te Andorra la Vieja door 
de Fransche gendarmerie werd bezet. 

Hopelijk eindigt dit conflict niet alleen zonder bloedvergieten 
doch ook met het beperken van de overtalrijke zegeluitgiften, 
waarmede de verzamelaars de laatste jaren zijn opgeknapt! 

SPIELEREI IN POSTSTEMPELS. 
Van meer dan een zijde ontvingen wü afdrukken van post

stempels uit den vreemde, waarop alle cijfers uit een 3 be
staan, b.v. 3.3-3.33, hetgeen zeggen wil: 3 uur, den derden 
van de derde maand 1933. 

Natuurlijk hebben dergelijke stempels geen bijzondere phi
latelistische waarde; vroeger hebben zich ook reeds soort
gelijke gevallen voorgedaan, o.a. 9.9.99.8-9; 11.11.11.11-12; 
11.12.13.11-12; 12.12.12.12-1. 

Over 11 jaren kan men „genieten" van een stempel b.v. 
4.4-4.44 44. 

IS DAT ZOO ? 
De Wecnsche correspondent van het Handelsblad heeft als 

leak een bezoek gebracht aan de Wipa, en geeft in een artikel 
zijn indrukken weer. ,,Nadat ik de historische afdeeling in het 
Künstlerhaus en de technisch-artistieke in de Sezession heb 
bezocht, ben ik tot de overtuiging gekomen, dat er in de phi-
latelie minder art pour 1' art, minder idealisme of liefde zit, 
dan wel winstbejag." 

Wat de Nederlandsche verzamelaarsv/ereld betreft, hebben 
wij het idee, dat deze uitspraak voor het overgroote deel van 
de Philatelisten gelukkig niet op zal gaan! 

B. 

N.V. Postzegelhandel ^^Philadelphia'', 
KRUISWEG 43, HAARLEM, 

TELEFOON 15515, GIRO 135793. 
Zooeven verschenen: Nieuwe Luchtpost-catalogus met 
netto prijzen voor ongebruikte, gebruii<te en luchtpost-
zege's op geheeien brief. . . . Prijs f 1,50. ,'249) 

BEGUNSTIGT ONZE ADVERTEERDERS. 
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♦ 

O N Z E A S . V E I L I N G , 
welke wordt gehouden op Vrijdag 6 October 1933, des avonds te 7.15 uur, 
en op Zaterdag 7 October, des namiddags te 2.15 uur en des avonds te 
7.15 uur. in de bovenzaal van het CaféRestaurant , / t G O U D E N HOOFD", 
ZEEVISCHMARKT 13, ROTTERDAM, bevat een schitterende collectie 

IVederland en Koloniën, 
ongebruikt en gebruikt naar typen en tandingen met 
R A R E I V , S T R I P P E I V E I V B L O K K E N . 

o.a. N E D E R L A N D No. 1  6 in blokken van 4 — N E D E R L A N D 5 C H J N D I Ë No. 1 
str ippen en blokken, No. 2 blokken van 4 (''", o)> porfo No. 1 blok van 4''", s t ó p van 3. 
C U R A C A O porÉo 25 cent, blok van 4 mei iype I P , S U R I N A M E porfo 10 cent, type II, enz. 

De rijk geïllustreerde veilingcatalogus gratis op aanvrage. 

Kijkdagen 26 October van 105 uur in ons filiaal Keizerstraat hoek Visschersdijk. 

POSTZEGELCENTRALE N.V. 
Afdeeling Veil ingen. Organisator R. Boelcema. 

Rotterdam — Coolsingel 6 3 — Telefoon 11017 — Postbus 8 7 6 
Te leg ramAd res „Ph i lpos t " . Postrekening 2 2 0 9 4 2 . U=2) 

♦ 

'CATALOGI 1934. 

i 

YVERT & TELLIER ƒ 4,50 
MICHEL, geheele wereld, 1 band - 3,— 
Idem, geheele wereld, 2 banden - 3,60 
Idem, Europa-deel - 2,10 
GIBBONS, deel I - 3,25 
Idem, deel II - 5,— 
Idem, ffeheele wereld, 1 band - 7,50 
SCOTT, geheele wereld - 6,80 
fdem, U.S.A., gespecialiseerd - 5,45 
SENF, geheele wereld - 2,25 
ZUMSTEIN, Europa - 2,20 

. DEDERLAND EN KOLONIEN, N. V. v. P, H. . . - 1 , ~ 
Idem, luxe uitgave -1,50 

Porto en aanteekenrecht steeds extra. 
Wendt U voor ZEGELS (oude zoowel als nieuwe uit
giften), ALBUMS, CATALOGI, PHILATELISTISCHE 
BOEKWERKEN en BENOODIGDHEDEN tot 

Firma •!. Voet 
( J . G. JVl i l laard) . 

K e i z e r s t r a a t 9 , 
R O T T E R D A J n . 

The Firm that means satisfaction. 
(140) 

IP©SÏÏ£Ë@I1 
NOORDEINDE 196, 

EL 
DEN HAAG. 

SPECIALE AANBIEDING. 
INDIE. 1,75 gld., violet, sehr ƒ 
INDIE, Leger des Heils, gebr. 

0,50 
0,60 

per 10 series - 5,25 
INDIE, Luchtpost, 4,50 gld., gebr - 1,50 

per 10 stuks -13,50 
INDIE, Luchtpost, 4,50 en 7,50 gld., oer stel - 4,25 

per 10 stel - 37,50 
INDIE, Luchtpost, 50/1,50, per stuk - 0,25 

per 10 stuks - 2,25 
— Alles uitgezochte pracht-exemplaren! — 

ALLE z o o JUIST VERSCHENEN CATALOGI UIT VOOR
RAAD LEVERBAAR: 
Yvert ƒ4,50; Senf ƒ2,25, Michel ƒ3,— ; Michel Europa ƒ2,10. 
Porto voor toezendinp- ƒ 0,25. 
DE OPLAGE VAN DEN CATALOGUS VAN NEDERLAND 
EN KOLONIEN VAN DEN BOND VAN HANDELAREN IS 
BIJNA UITVERKOCHT. HAAST U ! 
Gecartonneerd ƒ 1 , — ; gebonden op kunstdrukpapier ƒ1,50. 
Porto voor toezending ƒ0,10. 
WIJ LEVEREN DE SUPPLEMENTEN VOOR UW ALBUM: 

SCHAUBEK — KA-BE — SCHWANEBERGER. 
(186) 


