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BESCHOUWINGEN OVER 
DE PHILATELIE IN HET ALGEMEEN EN 

DE PHILATELISTENDAGEN IN HET BIJZONDER 
De herinnering aan de prettige dagen in Breda is nog 

vergeh. Het zij een bezoeker geoorloofd zijn philatelisti.'sche 
overpeinzingen te dier zake op schrift te stellen. Wellicht 
kunnen zij bijdragen tot zoo mogelijk nog voortreffelijker or
ganisatie voor de toekomst. 

Er is veel, dat tot blijdschap stemt. Een grootere toeloop 
dan ooit te voren mocht worden geconstateerd, waaronder 
vele kopstukken. Het bestuur van het Postmuseum was voor 
de eerste maal nagenoeg voltallig aanwezig. De afwezigheid 
van den heer directeur-generaal ir. Damme door plotselinge 
verhindering vormde de eenige schaduw in een stemming, 
die in overeenstemming met de natuur zonnig mag worden 
genoemd en vergevingsgezind. Werkelijke of vermeende ge-
schill-en, die in den loop van het jaar tusschen deelnemers 
waren gerezen, werden op de meest prettige wijze bijgelegd. 
Er kon terecht gesproken worden van den vrede van Breda. 

Ook op de vergaderingen werden geen wanklanken ver
nomen. Uit de verschillende rapporten bleek, dat er in het 
afgeloopen jaar hard was gewerkt in dienst van de philatelic. 

Op de f eestvergadering kwam de hartelijke verhouding 
tusschen de leden van „Breda" onderling tot uiting, hoe uit
eenloopend ook de dagelijksche belangensfeer moge zijn. Dat 
is het Bondsidee in zijn zuiversten vorm, zooals het ook in 
het Bondslied tot uitdrukking komt. Het spreekt vanzelf, dat 
dit alles voor een groot deel te danken is aan de uitstekende 
leiding, die er van het bestuur van „Breda" en zijn voorzitter 
uitgaat, hetgeen ook door den wethouder mr. Van Mierlo 
in een geestige speech naar voren wei'd gebracht. 

Treffend was ook de hartelijke verhouding tusschen „Bre
da" en onze Belgische buren, van wie velen de Philatelisten-
dagen bijwoonden. Het was een aardig moment toen de voor
zitter van den Belgischen Bond zijn landgenooten toesprak en 
onder meer verklaarde, dat zijn vroegere vertegenwoordigers 
ook in de toekomst zooveel naar de Nederlandsche Philate-
listendagen konden gaan als zij wilden, maar dat h ij er ook 
zou zijn. 

Men moet eerbied hebben voor de toewyding steeds weer 
door velen betoond bij het voorbereiden der groote gebeur
tenissen. Het werk eener tentoonstellings- en eener feest
commissie is gewoonlijk geen sinecure. En heeft iemand er 
eenig idee van, hoeveel tijd en moeite het kost om twee le
zingen voor te bereiden zooals de heer Van Brink ons heeft 
laten genieten? Beide philatelistisch en humoristisch, het
geen bewijst, dat deze begrippen elkander geenszins uitsluiten. 
Een waar toovenaar toonde zich de voorzitter van „Breda", 
die overal tegelijk tegenwoordig en vertegenwoordigende was 
en over meer dan één lichaam scheen te beschikken. 

Naast alle lof en verheuging past een woord van critiek. 
1. Het is zelfs van den meest hartstochtelijken philatelist 

te veel gevergd, om na een drukken dag, culmineerend in 

een grandioos diner, zich den volgenden ochtend om 10 uur in 
een donker vertrek op te sluiten en wel gedurende eenige 
uren achtereen, terwijl buiten de zomerzon een teeder koes
terend afscheid straalt. Zij die zich de moeite hebben geti'oost 
de ook ditmaal weer zoo belangrijke lezingen voor te be
reiden, hebben recht op een gunstiger tijdstip en een onver
deeld gehoor. Als bezoeker van talrijke philatelistendagen heb 
ik het tijdstip van Zondagochtend voor het congres altijd als 
ongeschikt gevoeld. Wanneer er een tentoonstelling is, hebben 
de meest actieve deelnemers aan de diverse vergaderingen 
nagenoeg geen gelegenheid deze rustig te bezichtigen. Mijn 
voorstel is bijgevolg: Geen congres gelijktijdig met een ten
toonstelling. Bij de philatelic moet het gezicht boven het 
gehoor gaan. Is er geen tentoonstelling, dan het congres op 
een ander tijdstip, óf Vrijdagavond, óf Zaterdagmiddag. Het 
verdient aanbeveling het philatelistisch gedeelte achter el
kander af te werken, alvorens de genoegens beginnen. 

2. Van de tentoonstelling gesproken: Het is een feit, dat 
én internationale én nationale tentoonstellingen steeds meer 
critiek gaan uitlokken en dat het tijd schijnt met het ver
ouderde systeem te breken. Naar ik tot mijn genoegen ver
nam, zal men in 1935 in Brussel ter gelegenheid van de 
wereldtentoonstelling aldaar een postzegeltentoonstelling 
houden op nieuwe leest geschoeid. Het is hier niet de plaats 
over dit onderwerp uit te weiden. Wel moet mij de opmerking 
van het hart, dat ook de plaatselijke tentoonstelling te Breda 
heeft bewezen, dat het tijd wordt voor den Bond om meer 
aandacht aan dit zoo nutti.ge propagandamiddel te besteden. 
Van hoe goeden wille ook plaatselijke organisaties zijn, zy 
beschikken niet over de noodige ervaring die speciaal voor de 
propaganda noodig is. Een permanente Bondsafdeeling zou 
hen hierin ter zijde kunnen staan. De Bond dient een open 
oog te hebben voor de geweldige propaganda die er van een 
goed georganiseerde plaatselijke tentoonstelling voor de Phi
latelie kan uitgaan. 

3. De propaganda zij ook het derde punt dezer bespreking 
en wel de propaganda onder de jeugd. Het is eigenaardig hoe 
wij Philatelisten ons steeds meer van de jeugd verwijderen, 
wij die aanvankelijk zoo dicht bij de jeugd stonden. De nieuwe 
regeeringsvormen in het buitenland hebben het belang om de 
jeugd te winnen ingezien. Zoowel in Rusland als Duitschland 
vormt de philatelie thans een afdeeling van onderwijs op de 
scholen. Teekenend is ook, dat op de internationale bijeen
komst van handelaren te Weenen groote bedragen beschik
baar zijn gesteld voor een geschikt album voor de jeugd. Het 
is aangenaam op de philatelistendagen steeds o u d e vrienden 
aan te treffen, maar waar blijven de nieuwe, de jonge vrien
den, die over eenige tientallen jaren onze organisaties zullen 
moeten leiden en onze banieren zullen moeten dragen? Laten 
wij, trots alle redenen tot verheugenis wegens den bloei van 
onze schoone liefhebberij, ook open oog hebben voor onze 
fouten en laten wij middelen en wegen beramen, om de jeugd, 
die wij wellicht uit valsche schaamte min of meer hebben af-
gestooten, terug te winnen, want ook voor de philatelie geldt: 
De toekomst is aan de jeugd! W. S. W. 
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Het is met groote instemming, dat wü aan deze „beschou
wingen" een plaats inruimen op de eerste pagina van dit blad. 
Belangwekkende beschouwingen, die ongetwijfeld alle aan
dacht verdienen en waaraan wij enkele opmerkingen en na-
betrachtingen vastknoopen. 

In de eerste plaats dan de prachtige geest van vergevens-
gezindheid en verzoening, die te Breda heerschte, waar be
staande meeningsverschillen of vermeende misverstanden bij
gelegd werden. Overduidelijk kwam hier tot uiting, dat 
slechts één band ons allen binden moet: de liefde tot het ge
kleurde postzegeltje, het nietig stukje papier, dat evenwel in 
staat is den mensch te prikkelen tot het aankweeken van , 
saamhoorigheid in de beste beteekenis van het woord, hem 
toegankelijk te maken voor een waarachtige internationale 
verbroedering zonder prijsgeving van een gerechtvaardigden 
nationalen trots. In een dergelijk milieu van postzegelver
zamelaars, die zich idealistisch overgeven aan hun liefheb
berij, is het aangenaam vertoeven; hier vallen rangen en 
standen weg en betreurt men slechts, dat nog zoovelen, die 
bij ons hooren, zich afzijdig houden. 

In de Nederlandsche philatelic heeft zich de laatste jaren 
een merkbare verandering voltrokken. Een frisschere wind 
is er gaan waaien, een sfeer is ontstaan van meerdere waar
deering voor het werk van anderen, een aangrijpen van elke 
gelegenheid om met vereende krachten te trachten de Phila
telie op hooger plan te brengen, de belangen der verzamelaars 
te dienen naar aller beste weten en kunnen. 

Van dit laatste legt een welsprekend getuigenis af het om
vangrijke programma van den Bond over het afgeloopen jaar. 
Hard is er door de Bondsbestuurderen gewerkt, in een mate, 
die men zich in de meest optimistische verwachtingen niet had 
kunnen voorstellen. Moge dit ernstig streven van het Bonds-
bestuur de wijfelaars er toe brengen hun plaats in te nemen 
in onze gelederen; slechts eendracht maakt macht. 

Wat de geachte schrijver hierboven als zijn meening weer
geeft over het Bondscongres, is ons uit het hart gegrepen. 
Ook al getroost men zich ter wille van de goede zaak veel 
moeite en zorg om de congresbezoekers eenige oogenblikken 
aangenaam en leerzaam te mogen bezighouden, de beseheiden 
numerieke belangstelling, die men geniet, maakt het voor hen, 
die een voordracht houden, niet gemakkelijk op den ingeslagen 
weg voort te gaan. Evenmin als de schrijver van het hier
boven geplaatste artikel maken wij daarvan den congres
bezoekers een verwijt. Men kan ook van de meest harts
tochtelijke en weetgierige verzamelaars, die per saldo voor 
hun genoegen uit zijn, te veel verlangen. Volmaakt zijn wij het 
dan ook met W. S. W. eens, dat in het belang van de goede 
zaak het Bondsbestuur de door hem voorgestane oplossing 
ernstig in overweging neemt. Niet in het minst ten behoeve 
van de deelnemers aan den philatelistendag zelf, die, zij mo
gen dan in waardeering verschillen over de merites van de te 
houden voordrachten, in elk geval door hun wegblijven van 
het congres wat missen, waarmede zij hun kennis als ver
zamelaar wellicht hadden kunnen opfrisschen of aanvullen. 

Een enkele opmerking ovei de voordrachten zelve. Zij, die 
zich geroepen gevoelen cm aan den sportleven strijd om den 
wisselbeker deel te nemen, nioeten het niet te hoog, te weten
schappelijk zoeken. Er zijn in den loop der jaren meerdere 
voordrachten gehouden, die aller bewondering en waardeering 
verdienen, die ongetwijfeld het meest benaderden de doel
stelling van het instituut van den wisselbeker: het houden van 
een wetenschappelijke lezing. Doch het auditorium leent zich 
daartoe naar onze meening niet. Het is overduidelijk en her
haaldelijk bewezen, dat de congressisten verwachten op min 
of meer luchtige wijze aangenaam te worden beziggehouden 
met een onderwerp, dat niet te veel inspanning vergt om te 
worden gevolgd. 

Ook het houden van plaats3lijke tentoonstellingen, met de 
jongste waarvan „Breda" ons heeft verrast, verdient onge
twijfeld nadere voorziening. De Bond trachte hier de hoog-
noodige leiding co geven, waarbij vóór alles aan de leden der 
feestvierende vereeniging gelegenheid woi'dt geboden met hun 
philatelistische schatten uit te komen. Een scherpe begrenzing 
waarbinnen het tentoongestelde zich bewegen moet, achten 
wij strijdig met het belang der vei'eeniging zelve. Een enkel 
voorbeeld uit de practijk, waaruit blijkt, dat een te ver door
gevoerde begrenzing het doel voorbij schiet, d.i.: de zoozeer 
gewenschte plaatselijke propaganda. 

Enkele jaren geleden werd in een provinciale hoofdstad door 
de plaatselijke vereeniging een tentoonstelling gehouden, 
waarbij de voorwaarden voor inzending in een dergelijk 
keurslijf waren geperst, dat slechts zeer weinig leden der 
vereeniging zelve het durfden of konden bestaan met hun 
verzamelingen uit te komen. Het gevolg was, dat de meeste 
en beste inzendingen afkomstig waren van verzamelaars uit 
andere plaatsen, die met sterk-gespecialiseerde collecties of 
beperkte verzamelgebieden de beste prijzen behaalden. Voor 
de leden der plaatselijke vereeniging ongetwijfeld teleur
stellend. Doch wat wij nog ongewenschter achten is, dat ver
schillende van deze verzamelaars hun algem.eene collectie aan 
den kant deden, hun krachten gingen wijden aan het specia-
liseeren of een sterke beperking van hun verzamelgebied. 
Een ander gevolg van deze goedbedoelde tentoonstelling was, 
dat talrijke leden der feestvierende vereeniging zich ont 
moedigd Éagen, dat zij nadien de overtuiging met zich om
droegen toch nimmer iets te kunnen bereiken van wat de 
„groote" verzamelaars van elders hadden weten op te bouwen. 
De inperking van het verzamelgebied had bovendien tot het 
ongewenschte gevolg, dat in deze vereeniging het verzamelen 
van Buiten-Europa zoo goed als afgedaan heeft en dit on
geacht het feit, dat er tal van landen buiten Europa zijn, die 
uit philatelistisch oogpunt bezien zeer belangwekkend zijn. 

Vóór alles geve men dus bij dergelijke tentoonstellingen, 
die zulke groote propagandistische mogelijkheden in zich 
sluiten, den plaatselij ken verzamelaars alle kans om met hun 
philatelistische schatten' uit te komen door een eenvoudige 
klasse-indeeling, door het stellen van bescheiden eisehen, af
wijkend van het kader, waarin de meer omvangrijke nationale 
of internationale exposities zich nu eenmaal moeten bewegen. 

Hoewel naar ons gevoelen de geachte schrijver de toekomst 
wel wat al te donker inziet, waar hij hier de vraag 
stelt, wie later onze organisatie zullen moeten leiden en de 
banieren verder dragen, verdient dit punt toch ongetwijfeld 
wel de aandacht. Wij verkeeren thans nog in de gunstige om
standigheid, dat het meerendeel der bestuurderen en pen
voerders in de philatelic mannen zijn in de kracht van hun 
leven. Dat zij de jongelingsjaren achter den rug hebben biedt 
de zekerheid, dat Bond en vereenigingen geleid worden door 
menschen met een meer bezonken oordeel, die zich de prac-
tische lessen van het leven hebben weten eigen te maken. 
Doch ongeacht deze lichtzijde is het van belang, dat maat-"' 
regelen worden beraamd, waarbij reeds nu het jonge geslacht, 
dat zich tot de philatelie voelt aangetrokken, geleid wordt 
langs wegen, die wij allen als de beste erkennen en waarbij 
het behoed wordt voor de ook hier aanwezige struikelblokken. 

Dat de Bond hier nuttig werk kan verrichten staat vast, 
doch deze materie eischt naar ons gevoelen de noodige om
zichtigheid en menschenkennis. Het is niet voldoende, dat men 
de jeugdige verzamelaars prikkelt tot navolging, hen opwekt 
de philatelie met meer ernst te bedrijven. Men is er niet mee 
klaar door een groep jongens tot een vereeniging te vormen 
om hen, na het geven van enkele algemeene aanwijzingen, 
aan hun lot over te laten. 

Wij weten het allen: wie een eerlijk verzamelaar wil zijn, 
dien bedreigen verschillende gevaren, waarvoor het jeugdig, 
onnadenkend gemoed zoo licht ontvankelijk kan zijn; die staat 
voor ontgoochelingen, waarvan men de onbezorgde jeugd zoo 
gaarne zoo lang mogelijk verre houden wil. 

In den jaargang 1928, op blz. 153 e. v. hebben wy' onder het 
hoofd „Philatelistische propaganda onder de jeugd" onze mee
ning uiteengezet over de voor- en nadeelen van een verbreiding 
van het postzegelverzamelen onder de jongeren en jongsten. 
Wat daar geschreven is, moeten wij vooralsnog geheel hand
haven. Het zij ons vergund het slot van dat artikel nog eens 
aan te halen: 

„ Dat neemt niet weg, dat wij, zooals reeds gezegd, niet 
blind zijn voor de belangrijke en aantrekkelijke bijkomstig
heid van het verzamelen: het ongemerkt bijbrengen van meer 
kennis. En ware slechts deze te bereiken door de jeugd-propa-
ganda, geen stem zoude zich daartegen moge verheffen. De 
praktijk helaas wijst dikwerf anders uit. De propagandisten 
denken hun taak voltooid, wanneer zij den jeugdigen verza
melaars hebben laten zien hoe een collectie op te zetten, welke 
fouten daarbij zijn te vermijden, welke hulpmiddelen de tech
niek den jongeren en kleinen onder ons voor weinig geld 
bieden kan. 
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„Doch wat zij deden was slechts het begin; de hoofdzaak, 
waar het eigenlijk om gaat, wordt als regel verwaarloosd: 
het jeugdig gemoed behoeden voor excessen, die van fatalen 
invloed kunnen zijn op een geheel verder menschenleven, 
wanneer begeerte het minder-sterk karakter heeft beroerd. 

„Wie, zonder hierbij stil te staan, door zijn liefde tot de 
postzegels of om andere motieven zijn propaganda onder de 
jeugd opvat als een verspreiden van de liefhebberij zonder 
meer, laadt dikwerf een verantwoordelijkheid op zijn schou
ders, die wel eens zwaar te dragen zou kunnen blijken. Hij, 
die dieper over deze aangelegenheid nadenkt, zal tot de slot
som komen, dat een zedelijke plicht op hem rust de jeugdige 
bekeerden tot onze liefhebberij te behoeden voor den moge-
lijken kwaden nasleep, te wijzen op het ongeoorloofde van 
aanvankelijk kleine kwade praktijken, die zoo 'spoedig een 
kind vertrouwd kunnen maken met groote schelmerijen, tot 
blijvende schade van zijn ziel." 

Wil men een dergelijke propaganda voeren, dan dient deze 
uit ts gaan van een instituut, dat zich ten volle bewust is 
van de verantwoordelijkheid, welke het zich daarbij vrijwillig 
op de schouders legt. Dan behooren na nauwgezette over
weging de middelen te worden vastgesteld en de wegen be
paald, waarmede en waarlangs de propaganda dient te wor
den gevoerd. 

Wij hebben ons „A-B-C van het postzegelverzamelen" — 
omgewerkt en aangevuld opgenomen in het gedenkboek — 
in de achter ons liggende jaren voorgedragen in verschillende 
vereenigingen, waarna de vergadering meer dan eens den 
wensch uitsprak deze gegevens en wenken in al of niet ge-
wijzigden vorm onder de jeugd te verspreiden. Iets dergelijks 
ware o. a. in de toekomst te overwegen, doch niet voordat de 
Bond alle voor- en nadeelen van de jeugd-propaganda heeft 
onderzocht en tot de conclusie is gekomen, dat de eerste de 
laatste overheerschen. 

Dat hij daarbij mag rekenen op de voorlichting en mede
werking van allen, die de philatelie goed gezind zijn, moge 
van zelf spreken. 

v. B. 

Uit^fifleïi 
BOLIVIA. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de opdrukken „Habili-

tada / A / waarde / D. S. 13-7-1933" op onderstaande fran-
keerzegels: 

5 ets. op 1 boliviano, rood (Yvert nr. 153). 
15 ets. „ 35 centavos, roserood (Yvert nr. 172). 
15 ets. „ 45 „ oranje (Yvert nr. 173). 
15 ets. „ 50 „ bruin (Yvert nr. 152). 
25 ets. „ 40 ,, oranje (Yvert nr. 151). 

BRAZILIË. 
De in het vorige nummer aangekondigde opdruk is thans 

verschenen: 
200 reis op 300 reis, rose (Yvert nr. 203). 

Het zegel bestaat op papier met de watermerken E en F 
van den Yvert-catalogus. 

Herinneringszegel, 441e 
verjaardag van het ver
trek van Columbus uit 
Palos: 

200 reis, karmijnrood. 
Dit zegel, alsmede de 

soortgelijke producten van 
Guatemala, Uruguay enz., 
werden uitgegeven op ver
zoek van de Spaansch-
Amerikaansche vereeni-
ging, tot meerdere eer van 
het „Spaansche ras". 

Volledigheidshalve wordt melding gemaakt van een ver
plicht toeslag-luchtpostzegel in de waarde 100 reis, roodbruin. 

Dit zegel heeft geen eigen frankeerwaarde; het gebruik is 
verplichtend op alle luchtpoststukken in het binnenlandsch 
verkeer. Uit de opbrengst hoopt men de kosten te kunnen 
bestrijden voor den aanleg van verschillende vliegparken. 

CAMEROUN. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. ' 

CHINA. 
Ten vervolge op het medegedeelde in het Augustus-nummer 

ten aanzien van de opdruk-serie voor de provincie Szechwan, 
kunnen wij thans berichten, dat deze bestaat uit 17 waarden, 
zooals in genoemd nummer gepreciseerd. 

N i e t verschenen is de 4 cent Sun Yat Sen. 
COOK-EILANDEN. 
In den lokalen druk, papier zonder watermerk, zijn in de 

koerseerende teekeningen te melden de frankeerzegels: 
2y. pence, ultramarijn en zwart. 
4 „ blauw en zwart. 

DAHOMEY. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

DENEMARKEN. 
Kleur-veranderingen in het koerseerende scheepstype dei 

frankeerzegels: 
15 ore, rood. 30 „ geeloranje. 
20 „ grijs. 35 „ violet. 
25 „ blauwgroen. 40 „ geelgroen. 

Deze nieuw-geborenen zijn gedrukt van geretoucheerde 
platen, o.a. te zien aan de schaduwlijntjes op het zeil. 

Het papier heeft geen watermerk. 
Firma J. Voet te Rotterdam dank voor toezending. 
DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. • 
Gelegenheidszegels, verjaardag van president Trujillo: 

1 centavo, geelgroen en zwart. 
3 centavos, violet en zwart. 
7 „ ultramarijn en zwart. 

De zegels zyn gedrukt in groot, staand formaat en toonen 
het portret van den jarige. 

DUITSCHLAND, 
Frankeerzegels in het koerseerend Hindenburg-type, papier 

met het gebruikelijke watermerk: 
15 pfennig, roodbruin. 
40 „ roodlila. 

FRANKRIJK. 

pvvvfvtwfvvwMinvvOTivvfi 

MÉÉMMfl 

Frankeerzegels in het zaai-
stertype: 

Vi op 1 c , grijsgroen. 
3 c , oranjerood. 
Idem in nevenstaande af

beelding, Ie Puy en Velay: 
90 c , roselila. 
Met den opdruk F. M. is 

voorts te melden: 
50 c , rose (vredes-type)„ 

FRANSCH-CONGO. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

FRANSCH-GUINEA. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

FRANäCH-GUYANA. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 
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FRANSCH-SOMALI. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

FRANSCH-SOUDAN. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

GABON. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

GUADELOUPE. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

GUATEMALA. 

MÉftÉÉÉMMMtAAÉMM 

IERLAND. 

Herinneringszegels, 441e 
verjaardag van het ver
trek van Columbus uit de 
havenstad Palos in 1492: 

'/• c , groen. 
1 „ bruinlila. 
2 „ blauw. 
3 „ donkerviolet. 
5 „ rose. 

De oplaag bedraagt voor 
de K en 3 c. elk 100.000, 
voor de overige waarden 
elk 50.000 stuks. 

Frankeerzegels volgens afbeelding, uit
gegeven ter gelegenheid van het Heilig 
Jaar 1933-1934: 

2 pence, donker olijfgroen. 
3 „ blauw. 

De teekening is afkomstig van den ler-
schen kunstenaar R. J. King te Dublin. 

Gedurende den omlooptijd zullen de over
eenkomstige waarden der gewone uitgifte 
niet aan de postkantoren worden verkocht. 

ININI. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

LETLAND. 
Luchtpostzegels in diverse 

teekeningen, alle in het afge
beelde formaat, getand en on-
getand: 

8-|- 68 s., bruin en grijs. 
124-112 „ roodbrn. en grijs. 
30-1-130 „ blauw en grijs. 
40-1-190 „ bruinviolet en 

donkerblauw. 
Het papier draagt het wa

termerk hakenkruis. 
MADAGASCAR. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
De in het Augustus-nummer vermelde opdrukken „Mar-

ruecos" op frankeerzegels van Spanje der koerseerende uit
gifte, werden aangevuld met de waarden: 

1 centimos, blauwgroen. 
2 
5 

10 
20 
25 
40 

, bruinzwart. 
, groen. 
, donkerviolet. 
, karmijn. 
, blauw. 

50 centimos, oranjerood. 
60 „ geelgroen. 

1 peseta, donkergrijs. 
4 pesetas, lilarose. 

10 „ roodbruin. 
MARTINIQUE. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

MAURITANIË. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

NICARAGUA. 
Herinneringszegels, 441e verjaardag van het vertrek van 

Columbus uit Palos: 
J4 centavo, groen. 
1 „ donkergroen. 
2 centavos, rood. 
3 „ rose. 
4 „ oranje. 
5 „ geel. 

10 „ roodbruin. 
15 „ bruin. 
20 „ ultramarijn. 
25 ., blauw. 
30 „ violet. 
50 „ lila. 
1 colon, bruin. 

Het zegelbeeld wordt grootendeels ingenomen door de vlag 
met drie kruisen (zie bij Brazilië). 

Voor dezelfde gelegenheid verschenen onderstaande lucht
postzegels, zelfde type als dat der frankeerzegels. met het 
opschrift „Correo Aereo": 

1 centavo, bruin. 
2 centavos, lila. 
4 „ violet. 
5 „ blauw. 
6 „ ultramarijn. 
8 „ roodbruin. 

15 „ bruin. 
20 „ geel. 
25 „ oranje. 
50 „ rose. 
1 colon, donkergroen. 

Deze zegels waren slechts één dag — 3 Augustus 1933 — 
verkrijgbaar. De oplaag is beperkt; voor de frankeerzegels 
tusschen 10.000 en 2000, voor de luchtpostzegels tusschen 
10.000 en 1000 stuks. 

Het spreekt van zelf, dat onzerzijds elke aanmoediging 
achterwege blijft om tot aankoop te besluiten. 

NIEUW-CALEDONIE. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

NIGER. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

OOSTENRIJK. 

I Ü M É M M M É M 

Wij geven hierbij de afbeelding van 
een der waarden van de in het vorige 
nummer vermelde weldadigheidsserie. 
Alle zegels zijn iri hetzelfde formaat ge
drukt. 

Ter informatie van de nieuwe lezers 
diene, dat de serie bestaat uit: 

12 groschen, groen. 
24 „ violet. 
30 
40 
50 
60 

, rood. 
zwart. 
lichtblauw 
bruin. 

De oplaag bedraagt 50.000 series. 
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OUBANGUI-CHARI. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

PHILIPPIJNEN. 
Kleur-wijziging van de 16 centavos van 1923, Yvert nr. 226: 

16 centavos, geelbruin. 
POLEN. 
Herinneringszegel aan het ontzet van Weenen, 250 jaar 

geleden: 
1 zloty 20, roodbruin op crème. 

Het zegelbeeld stelt koning Johan Sobieski voor, aan het 
hoofd van het ontzettingsleger, dat de Turken dwong het beleg 
op te heffen. 

Dienstzegels, opschrift „Poczta Polska", adelaar en aan
wijzing voor welken staatsdienst de zegels dienen: 

30 groszy, lila. 
80 „ rood. 

De zegels dragen geen waarde-aanduiding. Op hun gebruik 
wordt een scherpe controle uitgeoefend, zoodat het vrijwel on
mogelijk is, ze in ongebruikten staat te krijgen. 

REUNION. 

s R E U N I O N ^ ^ ^ ; 

mrri^wmmimnmm 
P S H S ? J -

h Wv' : ^ ? 
M É M É É É É É M M 

Frankeerzegels in nieuwe teckenmgen. volgens afbeeldingen: 
1 centime, 
2 centimes, 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
45 
50 

violet. 
sepia. 
olijfgroen. 
roodoranje. 
ultramarijn. 
zwart. 
blauw. 
roodbruin. 
groen. 
ultramarijn. 
lila. 
rood. 

C5 centimes, olijfgroon. 
75 „ sepia. 
90 ,, karmijn. 

1 franc, groen. 
1 „ 25, bruin. 
1 „ 50, ultramarij 
1 „ 75, olijfgroen 
2 francs, oranjerood. 
3 „ violet. 
5 „ lila. 

10 „ blauw. 
20 „ roodbruin. 

De waarden 1 tot en met 30 centimes zijn gedrukt in staand, 
alle andere in liggend formaat. 

De teekeningen stellen achtereenvolgens voor: een beigland-
schap met waterval, een bergmeer en het museum Léon Dierx. 

Portzegels in bovenstaande wapenteekening: 
5 centimes, 

10 
15 
20 
30 

lila. 
groen. 
bruin. 
roodbruin. 
olijfgroen. 

50 centimes, ultramarijn. 
60 „ sepia. 

1 franc, violet. 
2 francs, blauw. 
5 „ karmijn. 

jftMMMtMMi 
PgSTA ROM ANA j 

MMHÉÉMM 

Alle zegels zijn gedrukt op het Institut de Gravure'te Parijs 
iVIaison Fischer te Parijs dank voor toezending. 

15 
15 
15 
20 

» j 

j » 

rose. 
grijsgroen. 
bruin. 
grijsblauw. 

RUMENIE. 
Herinneringszegels, 50-jarig bestaan van het koninklijk 

verblijf te Sinaia: 
1 1., violet. (Koning Fer

dinand I en koningin 
Elizabeth). 

3 „ sepia. (Karel I, Fer
dinand en Karel I I ) . 

6 „ oranjerood. (Castelul 
Peles, het bekende 
verblijf van koningin 
Elizabeth, waar ver
schillende van haar 
schetsen werden ge
schreven onder den 
schuilnaam Carmen 
Sylva). 

De zegels zyn alle gedrukt in liggend formaat, op papier 
met het gebruikelijke watermerk. 

RUSLAND (Augustus 1933). 
Verdere waarden der ethnografische serie, weergevende 

verschillende volkstypen: 
1 kopeke, bruinviolet. 14 kopeken, geelgroen. 
5 kopeken, lila. 
6 „ grijsblauw. 
7 „ bruinviolet. 
9 ., ultramarijn. 

10 „ bruin. 
Het papier toont-het watermerk Griekschen rand. 
SENEGAL. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

SYRIË. 
Luchtpostzegel in de gebruikelijke teekening, vliegtuig 

boven Homs: 
0 P. 50, bruin. 

ST. PIERRE EN MIQUELON. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

TCHAD. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

TOGO. 
Frankeerzegels in de koeiseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

URUGUAY. 
Herinneringszegels, 441e verjaardag 

van het vertrek van Columbus uit 
Palos: 

3 centavos, lichtgroen. 
5 „ roselila. 
8 

12 
17 
20 
24 
36 
50 
1 peso 

, rose. 
, blauw. 
, violet. 
, donkerrood 
, geelbruin. 
, oranjerood. 
, lichtbruin. 
, grijsbruin. 

N I E U W ! C V e p k p i l g b a a r b i l a l l e H a n d e l a r e n . ) (100) 
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V E R E E N I G D E S T A T E N VAN NOORDAMERIKA. 
Propagandazege l voor he t nat ionaa l 

hers te l : 
3 cents, violet. 

De le t ters N.R.A. zijn de afkor t ingen 
voor National Recovery Act. 

Het zegelbeeld geeft de afbeeldingen 
weer van een boer, koopman, vi^erkman 
en een vrouwelijke bediende, die geza
menlijk optrekken t e r bestr i jding van 
de werkloosheid („In a common deter
minat ion", zooals de toelichtende t eks t 
weergeef t ) . 

De eers te oplaag bedraag t 400 millioen exemplaren! 
De in het Ju l i nummer vermelde tentoonstel l ingszegels ver

schenen t e r gelegenheid van een philatel ist ische exposit ie en 
congres t e Chicago ongetand en ongegomd in velletjes van 
25 s tuks . 

Te melden zijn dus, onge tand : 
1 cent, geelgroen. 
3 cents , violet. 

De vellen dragen op de wit te randen den volgenden t eks t : 
„Pr in ted by Treasu ry Depar tmen t Bureau of engrav ing and 
pr in t ing under au thor i ty of James A. Far l ey Pos tmas t e r 
General a t a Century of Progress under compliment to the 
Amer ican Philatel ic Society for i ts Convention and Exhibit ion 
Chicago Illinois Augus t 1933". 

W A L L I S E N F U T U N A . 
Frankeerzege l s in de koerseerende teekeningen: 

1 franc 25. 
1 „ 75. 

YOUGOSLAVIE. 
Roode Kiuis zegels in nevens taande 

t eekening: 
50 paras , blauw en rood. 
50 „ groen en rood. 

Zij zijn alleen geldig in het binnen
landsch verkeer . 

De frankeerzegels der uitgif te 1926 
1927 en de portzegels van 1923 werden 
voorzien van den zwar ten opdruk 
, , Jugoslavi ja" in Latijnsche en Cyril
lische ka rak te r s . 

Aldus zijn te melden: 
25 p a r a s , groen. 

1 
2 
3 
4 
5 
8 

10 
15 

dinar 
>) 

f> 

rood. 
donkergri js , 
blauw. 
oranje. ■ 
violet. 
bruin. 
bruinolijf. 
bruingeel . 

„ sepia. 
20 dinar , 
30 „ 

Por tzege ls : 
50 paras 

1 dinar . 
2 „ 
5 „ 

10 „ 

lila. 
oranje . 

violet. 
bruin. 
blauw. 
oranje, 
bruinli la 

0plaa^ci/fcrs,erj5.j 
B E L G I Ë . 
N a a r verluidt , zullen de s taa tsspoorwegen zich voor taan 

weer gaan belasten met het vervoer van alle pos tpakket ten , 
waardoor oen einde komt aan de pakketpostzegels van 1929
1930 in de waarden 3, 4, 5 en 6 francs (hoofdpostkantoor te 
Brusse l ) . 

D E N E M A R K E N . 
Binnenkor t verschijnt een serie dienstzegels in nieuwe 

teekening. 
D U I T S C H L A N D . 
De Zeppelinzegels in de waarden 1, 2 en 4 m a r k worden 

t e r gelegenheid van den a.s. tocht van de Graf Zeppelin voor

zien van den opdruk „Chicago  F a h r t  Weltauss te l lung 
1933". 

F R A N K R I J K . 
Maison Fischer te Pari js meldt ons, dat binnenkort zullen 

verschijnen de f rankeerzege ls : 30 centimes, Arist ide Briand; 
75 centimes, Paul Doumer en 1 franc 25, Victor Hugo. 

H O N D U R A S . 
Ook dit land wil niet achterbli jven bij de herdenking van 

den 441en ver jaa rdag van het ver t r ek van Columbus uit de 
haven van Palos op 3 Augus tu s 1492. Hiertoe verschijnt bin
nenkort een serie van zes waarden in beperkte oplaag. 

I J S L A N D . 
Het Bulletin Mensuel van September j .1. meldt de volgende 

oplaagcijfers van de luchtpostzegels opdruk Hopflug I ta la 
1933: 

1 kroon 5900 s tuks ; 5 kronen 4600 s tuks ; 10 kronen 4000 
s tuks . 

Slechts 298 pos ts tukken werden, met deze zegels gefran
keerd, met het I ta l iaansche eskader vervoerd. 

IRAQ. 
Het plotseling verscheiden van koning Feisal voorspelt een 

zeer kor ts tondig bes taan van de in 1932 ui tgegeven f rankeer
waarden . 

De opvolger van koning Feisa l is diens zoon Ghazi. 
IVOORKUST. 
Ten einde den aanwezigen voorraad f rankeerwaarden voor 

OpperVolta (welke kolonie niet meer bes taa t ) op te ge
bruiken, zullen binnenkort onders taande waarden verschijnen 
met den opdruk Cote d' Ivoi re : 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 
65, 75, 90 centimes, 1, 1>^ f rancs , 1,25 francs op 40 en 1,75 
francs op 50 centimes. 

K E N Y A EN UGANDA. 
Engelsche bladen melden als vrijwel vas t s taande , dat de 

koloniën Tanganyika , Kenya en Uganda zullen worden samen
gevoegd tot een geheel onder den naam van „Eas t African 
Terr i tor ies" . Voor de verzamelaa r s brengt deze beslissing het 
onpleizierig vooruitzicht mede van wederom nieuwe f rankeer
waarden. 

L I E C H T E N S T E I N . 
De in het vorige n u m m e r vermelde zegels, ui tgegeven t e r 

gelegenheid van den 80en ver jaa rdag van den vorst , werden 
gedruk t in een oplaag van 35000 s tuks . Zij waren in enkele 
dagen uitverkocht . 

N I E U W  G U I N E A . 
In het Juni nummor deelden wij mede, dat de onverkochte 

res tan ten der uitgif ten 19251927 (hut type) en 1931 (pa ra 
dijsvogel met de j aa r ta l len 19211931) werden verniet igd. 

The Aust ra l ian Stamp Journa l van 1 Augus tus j .1 . deelt 
thans mede, welke aanta l len dezer zegels werden verkocht . 
Serie 19251927 

14 penny 
1 
li4 pence 
2 
3 
4 
6 
9 
1 shilling 
2 „ 
5 

10 
1 pond 

Serie 1931. 
'/, penny 

1 
ly, pence 
2 
3 
4 
5 
6 
9 

Frankee r . 
176.640 
537.000 
832.000 
350.100 
140.400 

36.180 
65.430 
16.620 
31.500 
17.580 

9.000 
4.980 
2.520 

69.000 
26.250 

172.500 
45.000 
18.000 
18.000 
18.000 
12.750 

Luchtpost . 
60.000 
33.750 
22.500 
22.410 
18.330 
16.380 
16.530 
14.370 
15.120 
12.120 

7.170 
6.270 
4.020 

120.000 
51.720 
23.700 ■ 
49.320 
52.500 
22.500 
18.750 
18.000 
15.750 

Dienst. 

37.950 
15.750 
40.500 
17.400 
16.500 
19.500 
16.500 
13.950 
10.800 

15.000 
10.500 
15.000 

9.730 
8.250 
8.250 
7.500 

•7 
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ZUMSTEIN'S EUROPA-KATALOG 1934. 
ZUMSTEIN & Cie, BERN/SCHWEIZ. 

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

Postcheckkonto Haag 110750. 
(281) 

14.250 
8.400 
5.250 
3.000 
2.550 

16.050 
9.750 
7.500 
4.290 
3.240 

6.750 
5.250 
4.500 

1 shilling 
2 „ 
5 „ 

10 
1 pond 
TRIPOLIS. 
L' Union Postale van Augustus j.1. geeft de oplaag-cijfers 

der zegels, uitgegeven ter gelegenheid van de 7e jaarbeurs 
(1933). 

Prankeerzegels: 10, 25, 30 en 50 centesimi elk 50.000 stuks; 
1'A lire 30.000, 5 lire 15.000 en 10 lire 10.000 stuks. 

Luchtpostzegels: 50 centesimi 50.000, 75 centesimi en 1 lire 
elk 30.000, 2 lire 15.000, 5 en 10 lire elk 10.000 stuks. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Een lezer zendt ons een aitknipsel uit een Duitsch-Ameri-

kaansche courant, waaruit het voornemen blijkt binnenkort 
een Calvin Coolidge-zegel uit te geven. 

Volgens dezelfde bron zullen de teekeningen van onder
staande waarden der koerseerende series worden vervangen 
door nieuwe, met de voorbereiding waarvan men reeds be
gonnen is: 

K, ], l'A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 20, 25, 30 en 50 cents, 1, 2 en 5 dollar. 

ZWITSERLAND. 

lAÉMÉM* 

De Pro Juventute zegels van dit jaar 
zullen ons weder eens nationale kleeder-
drachten brengen en wel meisjes uit 
Waadt, Bern en Tessino (5, 10 en 20 
rappen). Voorts op de hoogste waarde 
„Vader" Girard (30 rappen). De teeke
ningen, waarvan hierbij een wordt af
gebeeld, zijn voor de drie laagste waar
den afkomstig van Jules Courvoisier te 
Geneve; voor de -hoogste waarde van 
Karl Bickel te Wallenstadtberg. 

V. B. 

Nederland 
er Overzeesche 

Gewesten 
NEDERLAND. 

De 15 cent 1872 in tanding 14:14. 
Het jaar 1933 belooft rijk aan verrassin

gen te worden, schreven wij in het vorige 
nummer, bij de ontdekking van de 10 op ITA 
cent 1923 in tanding 11 >< : 1 1 M . Nu is al 
weer een ni>>uwe tanding te melden, ditmaal 
bij de emissie 1872, waarvan een exemplaar 
van dt 15 jent met de voor dit zegel nog 
onbekende tanding 14:14 op 6 October door 
de Postzegolcentrale te Rotterdam is ge
veild. 

Het zegel is door den heer Gatsonides gekeurd en echt be
vonden, met de opmerking: ,,Mij is geen tweede exemplaar 
van dat zegel getand 14:14 groote gaten bekend". 

Hiernaast de afbeelding van deze nieuwe rariteit, die door 
een puntstempel vernietigd is, vermoedelijk nummer 102 of 
107, dit is op de foto niet goed te zien. 

Het nieuwe luchtpostzegel. 
Onder Indié beelden wij het nieuwe zegel in driehoeksvorm 

af, dat voor Indië uitgegeven wordt. Zooals al vermeld werd 
komt het Nederlandsche zegel hiermee op den landsnaam na 
geheel overeen; men kan er dus vast een idee van krijgen. 
Wanneer het in Nederland verkrijgbaar wordt gesteld, is ons 
nog niet bekend, het zal natuurlijk in ieder geval deze maand 
zijn. 

Het vliegtuig, de „Postjager", is gereed gekomen en medio 
September naar Schiphol vervoerd, waar op 6 October de 
eerste proefvlucht werd gehouden, die geheel naar wensch is 
verloopen. 

Crisispostzegels ? 
Op 3 October, den dag van het Nationaal Crisis Comité, 

hield de voorzitter van het N.C.C, een radiorede, waajin hij, 
na het gebruik van de crisisbriefkaarten nog eens aanbevolen 
te hebben, het volgende opmerkte: ,,Binnenkort hopen wij in 
de gelegenheid te zijn om ook crisispostzegels te kunnen uit
geven". 

In het Januari-nummer van 1932 namen wij al een berichtje 
van het N.C.C, op, dat er gedacht werd aan de uitgifte van 
dergelijke zegels, hoewel er bezwaren waren. Nu de voorzitter 
ze in zijn rede nog eens extra vermeldde, mogen wij wel aan
nemen dat de zegels inderdaad verschijnen zullen. In ver
band met de uitgifte van de kinderzegels in December zullen 
de crisiszegels wel in de eerste helft van 1934 uitkomen. 

De Willem de Zwijger-zegels. 
Circulaiie P. 403 van het hoofdbestuur der P.T.T. van 30 

September bericht het volgende: 
1. De magazijnvoorraad van de Pi ins Willem van Oranje

zegels is thans geheel aan de kantoren verstrekt. 
2. In velband hiermede behoort, in afwijking van het be

paalde in circulaire P. 390 (zie Maandblad Augustus j.1.) 
wederom te worden gehandeld als is aangegeven in Dienst
order 171/33 (Maandblad April j.1.). 

3. Ter beoordeeling van de vraag of nog tot aanmaak van 
Prins Willem van Oranje-zegels zal moeten worden overge
gaan wordt den directeuren verzocht, vóór 8 October bijgaand 
staatje aan den controleur in te zenden. 

Voor den directeur-generaal. 
Van Goor. 

De mogelijkheid bestaat dus dat een nieuwe oplaag van 
deze zegels zal worden aangemaakt; het is niet te verwachten 
dat er verschillen met de eerste oplaag zullen bestaan. 

Opbrengst weldadigheidszegels 1932-1933. 
Na verkregen goedkeuring van den minister van binnen-

landsche zaken heeft de centrale propaganda-commissie de 
uitkeeringen uit de opbrengst der weldadigheidspostzegels en 
-briefkaarten „Voor het kind" 1932-1933 doen toekomen aan 
de vereenigingen, die daarvoor in aanmerking kwamen. Uit
gedeeld werd: 

aan 21 instellingen voor achterlijke kinderen tezamen 
,f 11.121,55; 

aan 83 instellingen voor zieke en zwakke kinderen tezamen 
f28.241,2]; 

aan 239 instellingen voor verwaarloosde kinderen tezamen 
,f 88.900,55; 

aan 11 instellingen voor doofstomme en gebrekkige kinde
ren tezaJnen ƒ 6796,37. 

In totaal is dus ƒ 135.059,68 uitgekeerd. Dit is minder dan 
het vorig jaar, toen dit bedrag ƒ146.939,07 bedroeg. 

Nieuwe oplaagletters. • , 
15 cent F, 15 cent G. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
6 cent L: L 408, tanding Gl. 

15 cent F . 393, „ Gl. 
15 cent G: 416, „ Gl. 
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Een ongebruikt postpakketverrekenzegel. 

De heer Rietdijk te 
Den Haag is in het bezit 
gekomen van een onge
bruikt postpakketverre
kenzegel van 11 op 22yj 
cent, getand 11)4:11. Het 
zegel, afkomstig van de 
rijksveiling, was op de 
kaart bij ongeluk onge
stempeld gebleven en 
was zoo los daarop vast
gehecht, dat het met be
houd van de gom daar
van verwijderd kon wor
den. Dit exemplaar zal 
ongetwijfeld een unicum 
blijven. 

Prankeerzegels als weldadigheidszegels. 
Een ongewoon gebruik van gewone frankeerzegels is in het 

begin van deze maand gemaakt ter gelegenheid van den dag 
van het Nationaal Crisis Comité op 3 October. Voor de Avio-
microfoon werd een steni-herkenningswedstrijd gehouder'. In
zending van de oplossing was alleen mogelijk op een crisis
briefkaart, waarop voor tenminste 25 cent aan gewone frar-
keerzegels geplakt was; het deed er niet toe welke postzegels, 
mits zij geldig waren. 

Door het hoofdbestuur der P.T.T. was bepaald dat de volle 
waarde der opgeplakte zegels aan het crisiscomité zal wor
den uitgekeerd. 

Hier dus frankeerzegels, die niet voor de frankeering dien
den, maar voor 100 '/< weldadigheidszegels waren. 

Hiertoe blijkt een bijzonder koninklijk besluit noodig geweest 
te zijn, getuige de hieronder volgende circulaire P. 400 van het 
hoofdbestuur der P.T.T. van 27 September 1933: 

1. Door het Nationaal Crisis Comité zal in het begin van de 
maand October a.s. ter versterking der geldmiddelen een prijs
vraag worden uitgeschreven. Als voorwaarde voor de deel
neming aan die prijsvraag is, nadat daartoe de gelegenheid bij 
koninklijk besluit is opengesteld, o.m. bepaald, dat de oplos
singen aan het N.C.C, te 's-Gravenhage moeten worden inge
zonden op een crisisbriefkaart, waarop tevens één of meer gel
dige Nederlandsche frankeerzegels tot een bedrag van ten
minste 25 cent moeten worden geplakt, met de bedoeling dat 
de waaide dezer zegels later aan het Comité ten goede komt. 

2. Ingevolge een met genoemd Comité getroffen regeling be-
hooren alle op bedoelde crisisbriefkaarten gehechte frankeer
zegels op de gewone wijze met behulp van den dagteekening-
stempel onbruikbaar te worden gemaakt. 

De directeur-generaal. 
Van Royen, plv. 

Bij de tienduizenden oplossingen bleken er vele beplakt te 
zijn met allerlei weldadigheids- en jubileumzegels, zegels van 
hooge waarden (b.v. van ,f7,80), enz. Het plan bestaat om 
deze kaarten op de een of andere manier weer te gelde te 
maken. 

Uit de P.T.T.-begrooting. 
De memorie van toelichting op de begrooting van het staats-

bedi-ijf der P.T.T. voor 1934 bevat het volgende: 
Indien door de proefnemingen, welke met postzegelauto 

maten van nieuwere constructie, ook van Nederlandsch fa
brikaat, gehouden zullen worden, tegen niet te hoogen prii« 
de beschikking wordt gekregen over betrouwbare, mede voor 
het gebruik buitenshuis geschikte automaten, ligt het in de 
bedoeling om in de grootere steden ten gerieve van het publiek 
aan de buitenzijde der kantoren en op verschillende punten in 
de stad autamaten te plaatsen. Voor de aanschaffing van deze 
automaten is een bedrag van f 100.000 uitgetrokken. 

Postzegelfabricagc. 
In een speciaal P.T.T.-nummer, uitgegeven door het dag

blad „Do Rotterdammer" in Juli van dit jaar, komt een inte
ressant artikel voor van den controleur te Haarlem over den 

aanmaak van onze postzegels, waarvan de bijzonderheden aan 
het overgroote deel van de verzamelaars onbekend zullen zijn. 
Het artikel is te lang om in zijn geheel overgenomen te 
worden; het voornaamste volgt hieronder: 

Beperkte zich de hoeveelheid zegels, welke in 1866 en 1867 
werden aangemaakt tot resp. 8.000.000 in drie waarden en 
14.750.000 in zes waarden, thans in 1933 zijn 26 Nederlandsche 
postzegels van verschillende waarden in omloop; aldra zullen 
nr. 27 en 28 het licht zien, n.1. het vredeszegel in de waarde 
van 1234 cent en het 80 cents zegel ten behoeve van den 
pakketpostdienst en binnen niet al te langen tijd zal het 
dertigtal worden voltooid met de voorgenomen uitgifte van 
een zegel van ƒ 10 en f 15 ten behoeve van de luchtdienst-
postpakketten. Het aantal postzegels, dat in het jaar 1932 is 
gedrukt, bedraagt ongeveer 500.000.000 stuks. Wij zien dus 
dat het aantal waarden waarin het Nederlandsche zegel is uit
gegeven zich sedert 1866 heeft vertienvoudigd, terwijl in 1932 
ongeveer 62 maal zooveel zegels zijn aangemaakt als in 186G 
het geval was. 

Het in de eerste jaren aangewende plaatdrukprocédé heeft, 
toen het aantal zegels zich geleidelijk ging uitbreiden, al spoe
dig plaats moeten maken voor het boekdrukprocédé, dat aan
merkelijk minder kosten met zich brengt. 

Het boekdrukprocédé heeft zich gehandhaafd tot 1924, toen 
voor de zegels in de lagere waarden tot en met 4 cent hel: 
offset-procédé werd gekozen en voor de zegels van 5 tot en 
met 60 cent de koperdiepdruk of rotogravure. Het laatste 
procédé wordt vooral de laatste jaren veelvuldig toegepast, 
én om den korten tijd waarin men een oplaag zegels het licht 
kan doen zien, én om de bekoring, welke van deze zegels door 
hun brillante kleuren uitgaat. Italië vooral heeft de laatste 
jaren talrijke zegels in dit procédé uitgegeven en zoowel wat 
kleur als teekening aangaat treft men verschillende fraaie 
exemplaren bij die uitgiften aan. Het laat zich aanzien, dat 
dit procédé dan ook nog een veelbelovende toekomst heeft en 
ik wil bij de wijze van vervaardiging van de zegels in dit 
procédé dan ook eenige oogenblikken stilstaan en den lezer in 
gedachten in het drukkersbedrijf binnenleiden om hem zeei 
in het kort een en ander mede te deelen omtrent den aanmaak 
dezer zegels. Daarbij zal ik gelegenheid hebben te wijzen op 
de controle-maatregelen, welke vanwege de P.T.T. zijn ge
nomen om de grootst mogelijke waarborgen te scheppen tegen 
het maken van fouten en mogelijke fraude. Het gaat hier 
immers evenals bij de bankbiljetten om het vervaardigen van 
geldswaardig papier en wanneer ik zeg, dat bij de jaarlijksche 
begrooting voor de P.T.T., welke zich tusschen de 80 ä 90 mil-
lio engulden beweegt, 30 k 35 millioen gulden door middel van 
frankeerzegels wordt geind, zal het duidelijk zijn, dat nood
zakelijk strenge controlemaatregelen behooren te worden ge
troffen en dat orde, accuratesse en netheid drie eigenschappen 
zijn, welke zoowel bij de fabricage van de zegels als de daar
op vanwege den dienst der Posterijen uitgeoefende controle 
op de aflevering, en niet minder bij de verstrekking aan de 
kantoren, stipt moeten worden nageleefd. 

Voor het vervaardigen van een postzegel nu is in de eerste 
plaats noodig een ontwerp. Hiervoor wordt door het staats
bedrijf een kunstenaar aangewezen, die zich voor zooveel 
noodig op de hoogte stelt, aan welke technische eischen zijn 
teekening moet voldoen om hetgeen hij zich na reproductie 
van zijn ontwerp voorstelt, zoo veel mogelijk te benaderen. 
Het ontwerp wordt uiteraard op veel grooter schaal geteekend 
dan het zegel. 

Om een eersten indruk té verkrijgen hoe het ontwerp het 
als zegel „zal doen", wordt daarvan een foto gemaakt op 
zegelgrootte. Naar het goedgekeurde ontwerp worden in ver
schillende tinten drukproeven vervaardigd en bij de defini
tieve goedkeuring van de proef in de gekozen kleur kunnen 
de voorbereidingen worden getroffen voor het maken van een 
eerste oplaag van het zegel. Hoe die proefdrukken tot stand 
komen is hier van geen belang, daar wij de gang van zaken 
straks volgen bij het drukken van de oplaag. 

Om tot het drukken te kunnen overgaan hebben wij noodig: 
1. drukmateriaal; 
2. papier. 
Geen drukmateriaal ten behoeve van de zegels mag worden 

vervaardigd dan op daartoe vanwege den controleur bij het 
staatsbedrijf afgegeven bon; uiteraard heeft die controleur 
evenals de door dezen daartoe aangewezen ambtenaren vrijen 
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toegang tot de werkplaatsen van de drukkers teneinde noodige 
controle zoowel op den aanmaak van het materiaal als op den 
druk te kunnen uitoefenen. 

Van het ontwerp nu wordt allereerst langs fotografischen 
weg een negatief gemaakt, vervolgens een diapositief en daar
na wordt dit positief zooveel malen vermenigvuldigd als er 
zegels op een vel noodig zijn, meestal dus 200 maal. Deze 200 
positieven worden op de glazen plaat onderling op zoodanigen 
afstand geplaatst, dat straks in het wit tusschen de zegels 
het perforaat kan worden aangebracht. Om redenen van tech
nischen aard wordt bij de reproductie van dit zegel van een 
fijn raster gebruik gemaakt. Van de glazen plaat met 200 
positieven alsmede van het raster wordt een copie gemaakt op 
gevoelig papier, dat de 200 beelden in zich opneemt. Dit pa
pier wordt gelegd over den koperen drukcylinder en door 
middel van een chemische vloeistof van de gewenschte samen
stelling worden nu 200 zegels in den drukcylinder geëtst. 
Vervolgens wordt de geëtste cylinder op de drukpers gebracht. 

Thans hebben wij nog papier noodig om met den druk te 
kunnen aanvangen. Dit papier moet aan een bepaalde samen
stelling voldoen en wordt de laatste jaren voorzien van een 
watermerk, het bekende ringetjespapier, zulks tot meerderen 
waarborg tegen het maken van falsificaten. Het wordt aan 
rollen geleverd, ontpakt, door den dienst der controle gewogen, 
zulks ter verificatie van het aantal kilogrammen dat door de 
papierleveranciers in rekening mag worden gebracht, en ver
volgens rol voor rol op de gommachine gebracht voor de 
gomming. Uit een groote bak wordt door middel van een kraan 
gom toegevoerd in een ruimte waardoor de gomcylinder cir
culeert en de gom afgeeft aan het papier. Dit loopt over een 
groote baan, welke verwarmd wordt, en wel zoo, dat bij het 
weder oprollen van het papier de gom geheel droog is. Papier, 
dat door breken van de gombaan afvalt, wordt door den dienst 
der controle verzameld om later te worden vernietigd. 

Het papier is thans nog niet geschikt voor den druk, doch 
wordt opnieuw door een zoogenaamde kalander gevoerd om 
het zijn oorspronkelijke gladheid terug te geven. Aan dezen 
kalander is eveneens een gombreker verbonden, waarover het 
papier vervolgens wordt geleid om de gom te breken, d.w.z. 
soepel te maken. Dan pas is het papier geschikt voor den 
druk en wordt gesneden in vellen van zoodanig formaat als 
voor de te drukken zegels noodig is. Deze vellen worden aan 
den dienst van de controle der posterijen afgeleverd. Vóór den 
druk wordt de voor elke oplaag vastgestelde hoeveelheid vel
len van een knipmerk voorzien, dat bü elke nieuwe oplaag 
wisselt. 

Na den druk worden de vellen afgegeven aan de afdeeling 
perforeerderij, waar de zegels door middel van een perforeer
machine hun laatste bewerking ondergaan. Hierna worden zij 
afgeleverd aan die afdeeling. welke de vellen controleert en 
het misdruk afzondert. De gave vellen worden vervolgens — 
in het algemeen in hoeveelheden van 50 vellen — verpakt, ge-
bandeerd en afgeleverd aan den dienst der posterijen. Elke 
band is voorzien van een datumstempel en een nummer, om 
eventueel te kunnen nagaan bij wie de fout schuilt, als de in
houd van de verpakking niet conform mocht blijken. Boven
dien is als waarschuwing voor de ambtenaren op de post
kantoren nog ten overvloede een mededeeling op den band 
gesteld, dat bij eventueel bevonden verschil in de verpakking 
zulks aan den controleur moet worden gerapporteerd met toe
zending van den desbetreffenden band. 

Het misdruk wordt door den drukker afzonderlijk aan den 
dienst der controle afgeleverd en zoodra de geheele oplaag is 
afgewerkt, wordt nagegaan of het aantal afgeleverde gave 
vellen plus het aantal vellen misdruk tezamen vormen het 
aantal blanco vellen, dat vóór den druk door den dienst der 
controle aan de drukkers is afgegeven. Bij vermissing van 
een of meer vellen is door de drukkers een daartoe vast
gestelde boete verschuldigd, welke, het dient tot hun eer ge
zegd, practisch slechts hoogst zelden behoeft te worden toe
gepast. 

Hexagram en pentagram. 
Het Algemeen Handelsblad van 27 September j.1. bevat het 

volgende ingezonden stuk, naar aanleiding van de symboliek 
op den Nederlandschen vredeszegel: 

De figuur, voorkomende op onze nieuwe vredespostzegels 
(project Hofman), is de zespuntige ster, hexalpha, hexagram. 
Zooals de heer Blitz in herinnering bracht, wordt daaraan 
symbolische beteekenis toegekend; de twee driehoeken zijn el-
kaars antithesen, en kunnen vuur en water — maar ook elke 
andere tegenstelling — symboiiseeren. 

Er is echter een bepaalde gelegenheid waarbij het symbool 
nog meer dan gewoonlijk in eere is, en om dat te verklaren 
moge de figuur ook eens beschouwd worden met een stereo-
metrisch geschoold oog; ongeveer zóó als prof. Van 't Hoff 
ons leerde bepaalde chemische constructieformules te bezien. 

Legt men het hexagram horizontaal, dan herkent men in de 
zes uiterste punten (én het middelpunt) spoedig de hori
zontale projecties van'de 2 x 1 of acht hoekpunten van twee 
driezijdige pyramides, liever gezegd viervlakken, waarvan de 
toppen naar boven en naar beneden zijn gericht, terwijl de 
ribben elkaar halveeren. 

Maar combineert men die zes uiterste punten anders, en 
wel tot ruiten die elkaar in het middelpunt der figuur ont-
mo3ten, dan heeft men de projectie van een kubus, staande op 
een punt, en is dan, onbewust, reeds bezig te treden in de 
voetstappen van een groot kenner van kabbalistische ge
schriften, te weten Johannes Reuchlin. 

Kort, als bij flitslicht, gunde Reuchlin ons een kijkje op zijn 
(of anderer) kosmogonie. Hij gaat uit van het viervlak, de 
eenvoudigste stereometrische figuur. (Vanwege den vorm 
der zijvlakken duiden wij het stenografisch aan met 3). Uit 
twee viervlakken ontstaat de kubus (begrensd door vier
kanten, d. i. 4). Nu formuleert Reuchlin uit deze twee vormen, 
n.1. viervlak en kubus, opeens het regelmatig twaalfvlak, den 
geheimzinnigen dodekaëder, begrensd door vijf hoeken (dus 
aan te duiden door 5); en als wij er in geslaagd zijn deze 
zéér interessante wiskundige puzzle op te lossen, en het 
Reuchlin na te doen, raken we (al verzet zich ons nuchter 
verstand) het niet meer kwijt, dat 3 het mannelijke principe 
symboliseert, 4 het vrouwelijke en 5 het geborene. Dit geeft 
perspectieven en aanknoopingspunten zonder tal, ik behoef 
slechts naar Kepler's Plutarchus en Plato te verwijzen. Het 
vorig jaar heeft de anthropoloog Pettweis in het Italiaansche 
tijdschrift Ai;cheion er ook nog op gewezen hoe diepe wortels 
dat getallentrio 3, 4, 5, geslagen heeft, en bij verschillende 
volksstammen tot op heden sporen achter liet in den vorm 
van ceremoniën bij geboorte, huwelijk en dood. 

In „De Natuur" van 1930 heb ik een en ander nader ont
wikkeld en volsta thans met de opmerking dat het hexagram 
dus in eenig verband zou kunnen staan met de drie figuren 
en de kosmogonie van Reuchlin (en, eventueel, verre voor
gangers van dezen). 

Er is ook een vijfpuntige ster, pentalpha, pentagram. Voor 
de constructie daarvan is méér meetkundige kennis noodig 
dan voor die van het hexagram; men komt er niet, of althans 
niet gemakkelijk, zonder de sectio divina! 

Bij de studie der vijf regelmatige of platonische lichamen 
wordt ons oog beurtelings door hexagram en pentagram ver
rast en bekoord; maar toch is het uitsluitend het pentagram 
dat (in één adem met de vijfbladerige malvebloem) genoemd 
wordt in verband met de school van Pythagoras. 

B. H. A. N. 
NED.-INDIE. 

Het bijzondere luchtpostzegel. 
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid, hierbij reeds de af

beelding te kunnen g^ven van het luchtpostzegel voor bij
zondere vluchten, waarvan in de vorige nummers al sprake 
was. Het zegel is donkerblauw van kleur. De lengte van elke 
zijde is 33'A mm. Langs de opstaande zijden de woorden: 
Luchtpostzegel voor / Bijzondere Vluchten, langs den onder-

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

J. B I R D 
e West Hill Road, 
l^ontifyn, S. W. 18. 

(261) 
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rand; 30 Nederl.Indiè Ct. Het midden wordt ingenomen door 
de neus van een vliegtuig met de propeller. 

Het zegel is gedrukt in rotogravure; de teekening kunnen 
wij niet erg bewonderen, maar de uitstekende druk maakt 
veel goed. De tanding is 12y,:12y<:12y, (lijntanding). Om de 
moeilijkheden bij het perforeeren te laten zien is ook de hoek 
van het vel met de randen geclicheerd. 

Het papier is wit, zonder watermerk, en voor zoover wij 
zien kunnen niet geprepareerd. 

Zoodra vaststaat, dat de vlucht zal doorgaan, worden de 
zegels in Indië verkrijgbaar gesteld; nadat de retourvlucht 
begonnen is worden ze weer ingetrokken, om bij een nieuwe 
dergelijke proefvlucht weer voor den dag te komen. 

De komende weldadigheidszegels. 
Dank zij mededeelingen van het departement van koloniën, 

dr. Borel en den heer Van der Willigen kunnen wij thans na
dere gegevens over de in December verschijnende A.M.V.J.
zegels brengen. Zooals al vermeld werd verschijnen de zegels 
op 1 December a.s., zij zijn van dien datum af ook aan de 
Nederlandsche verzamelaarsloketten verkrijgbaar, tot 9 Ja
nuari 1934. Na eind September 1934 zijn zij niet meer voor 
de frankeering te gebruiken. 

De zegels van de vorige weldadigheidsserie hadden in hun 
afbeeldingen weinig te maken met het werk, waarvoor zij 
werden uitgegeven en het terrein van de algemeenIndische 
motieven raakte langzamerhand uitgeput. De ontwerpen, die 
voor de A.M.V.J.serie binnenkwamen, voldeden niet aan de 
gestelde eischen en reeds overwoog het hoofdbestuur der 
P.T.T. om over te gaan tot de eenvoudigste oplossing, een 
opdruk, toen de heer P. A. Wagner, teekenleeraar te Ban
doeng, ontwerpen zond die in den smaak vielen, en waarvan 
wij bijgaand de afbeeldingen geven, op 1'A maal de ware 
grootte. ' 

De 2 cent toont een vrouwekop, die berust in heden en toe
komst, zooals wij die gesymboliseerd zien in distelen vóór haar, 
terwijl het verleden van „bloemen" achter haar ligt. Achter 
het hoofd de dalende lijn, die zoovelen voor zich en de hunnen 
zien. 

De zegels van 5 en 12'A cent willen uitdrukken, wat het 
crisiswerk der A.M.V.J. beteekent voor hen, die een toekomst 
zonder uitzicht zien. Het zegel van 5 cent sluit direct aan bij 
den naam „Noodhaven", die de tuindorpen voor crisisslacht
offers te Bandoeng en Malang dragen; een fel bewogen zee, 
die nood beteekent, met daarachter de lichten van vuurtorens, 
die de aanwezigheid van een haven, een schuilplaats, kenbaar 
maken. 

Het zegel van 12'A cent geeft het symbool der A.M.V.J. 
zelf: de driehoek, temidden van dezelfde bewogen zee. 

Op de 15 cent tenslotte een mannekop, strak, gespannen uit
ziend in een ruimte, die niet anders te zien geeft dan een 
neergaande lijn, terwijl het verleden achter hem getypeerd 
wordt door een gesloten suikerfabriek. 

De randteekening verwerkt steeds het A.M.V.J.symbool en 
onderstreept de grondgedachte met Indische motieven van 
machten, die schrik en ontsteltenis brengen, zooals dit telkens 
en telkens geschiedt door de aanzegging van ontslag. 

De zegels worden gedrukt bij de firma Enschedé in roto
gravure. De kleuren zijn de volgende (het middenvak bij alle 
waarden sepia): 

2 |1 cent: paars en sepia, 
5 +2% cent: groen en sepia, 

12KJ2K cent: oranje en sepia, 
15 j5 cent: blauw en sepia. 

De komende opdrukken op luchtpostzegels. 
Over deze opdrukken kunnen wij nog mededeelen, dat eerst 

die van A2A cent (op 75 en 150 cent) zullen verschijnen, om
dat aan deze waarden voor het luchtpostverkeer behoefte 
bestaat. Die van 2 cent zullen eerst in 1934 verschijnen; een 
van de redenen daarvan is, dat door het veischijnen van zoo
veel nieuwe zegels van die waarde de weldadigheidszegels 
misschien in het gedrang zouden komen. 

De nieuwe serie. 
Over de nieuwe serie gewone frankeerzegels (ontwerp 

Kreisler), waarvan tot dusver alleen de 12>^ cent oranje ver
schenen is, ontvingen wij in dank een uitvoerig bericht van het 
departement van koloniën. Aan de verzamelaars was al be
kend, dat langzamerhand de geheele koerseerende serie door 
die met de nieuwe teekening vervangen zal worden, de waar
den van 10 cent en lager door zegels met'een beeld van den 
inheemschen landbouw, van 12 A cent en hooger met de beel
tenis van de koningin (de waarden onder 50 cent in het for
maat 23 bij 23 mm., van 50 cent en hooger in het formaat 
30 bij 30 mm.).. 

■vwwvwvwwi 
itfm 
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De zegels worden uitgevoerd in loslatende rotogravure
druk; nieuw is aan de oorspronkelijke serie toegevoegd een 
zegel van 42 "̂  cent. 
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Hieronder volgt een opgave van de voor de verschillende 
zegels vastgestelde kleuren: 

1 
2 

3 
4 
5 
7M 

10 
I2y, 
15 
20 
25 

e. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
e. 
c. 
e. 
c. 
c. 

grijs, 
magen ta , 
sepia, 
l ichtgroen, 
donkersepia, 
blauw. 
paar s , 
rood. 
oranje, 
blauw, 
donkermagen ta 
blauwgroen. 

30 
3 2 / , 
35 
40 
42 K 
50 
60 
80 

1 
1,75 
2,50 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
s 
g 
g 

grijs. 
geelsepia, 
p a a r s , 
l ichtgroen, 
bruingeel , 
grijs. 
blauw, 
rood. 

. p a a r s . 
l ichtgroen, 
donkermagen ta 

De kleur van het reeds verschenen zegel van 12 >i cent is 
d o n k e r oranj"e; de nieuwe oplaag zal echter h e l d e r 
oranj'e zijn. 

Zooals bekend worden deze zegels gedrukt bij de firma 
Enschedé te Haarlem. Zij zullen in Nederland in Maart of 
April 1934 'aan de verzamelaarsloketten verkrijgbaar kunnen 
worden gesteld. 

De 123<; cent Willem de Zwijger. 
Nog enkele verschilpunten tusschen eerste, loslatende, en 

tweede, niet loslatende druk werden ons medegedeeld. De 
teekening zou bij de nieuwe druk aan de achterzijde meer 
doorschijnen, en voorts zijn de contouren bij de nieuwe druk 
scherper, het duidelijkst te zien aan het woord „Natus". Dit 
laatste zou een goed onderscheidingsmiddel zijn, maar is het 
wel altijd zoo ? Tusschen sommige zegels van eerste en tweede 
oplaag hebben wij niet het minste verschil kunnen ontdekken. 

De ingetrokken zegels van de eerste oplaag worden ver
nietigd. 

De 2yj gulden 1905 in tanding 11:11. 
De tanding 11:11 bij de 2i4 gulden van de serie 1905 

(teekening Veth) was aan de meeste verzamelaars onbekend; 
na het verschijnen van de „Handelaarscatalogus", waarin dit 
zegel opgenomen werd, kwam hier en daar zelfs twijfel aan 
het bestaan naar voren. Naar aanleiding daarvan zond ons de 
heer Pierre Vos een exemplaar van het bewuste zegel toe, on
gebruikt en met velrand; de tanding was zuiver 11:11. 

CURACAO. 
De herdenkingszegels 1934. 
Door den gouverneur van Curacao is naar aanleiding van een 

door het bestuur van de groep „Nederlandsche Antillen" van 
het Algemeen Nederlandsch Verbond geopperd denkbeeld, het 
voorstel gedaan om ter herdenking van het feit, dat het Neder
landsch gezag 300 jaar geleden op Curasao werd gevestigd, 
herdenkingszegels uit te gev'en. 

Aan dit voorstel is uitvoering gegeven door het doen aan
maken van een serie van 17 waarden in de 6 hieronder nader 
aan te geven typen, de eerste drie naar ontwerpen van André 
van der Vossen te Overveen, de overige drie naar die van den 
Haagschen kunstschilder Fokko Mees. 

De zegels zijn uitgevoerd in plaatdruk (staalgravure) door 
de Grafische Inrichting N.V. Joh. Enschedé en Zonen te Haar
lem; de beeldgrootte is 21x30 mm. 
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Met het portret van Willem Usselinx zullen verschijnen de 
zegels m de waarden van 1, l>j en 2 cent; met dat van Fre
derik Hendrik die van 2^4, 5 en 6 cent, terwijl de beeltenis 
van Jacob Binckes zal dienen voor de waarden van 10, 12;i<̂  
en 15 cent. De herinnering aan Johannes van Walbeeck wordt 
verlevendigd door de zegels van 20, 21 en 25 cent, welke een 
WestIndievaarder uit diens tijd vertoonen. Het portret van 
Corneiis Evertsen de Jongste komt voor op de waarden van 
2T/,, 30 en 50 cent, terwijl dat van Louis Brion gekozen is 
voor de zegels van f 1,50 en f 2,50. 

Het ligt in de bedoeling de zegels gedurende het geheele 
jaar 1934 verkrijgbaar te stellen en den verkoop van de thans 
koerseerende zegels in dit tijdvak te staken. Uiteraard zullen 
de zegels eveneens worden verkocht aan de philatelisten
loketten hier te lande. 

NEDERLAND. 
Dienstorder H. 582 van 20 Septembei 1933 luidt: 
1. Aangemaakt zijn thans de volgende geïllustreerde brief

kaarten met zegelafdruk van T/< cent: 
a. Serie I nr. 1. NooidBrabant. 'sHertogenbosch. Kathe

draal van St. Jan. 
b. Serie I nr. 2. NoordBrabant. Breda. Toren der Groote

of OnzelieveVrouwekerk. 
c. Serie I nr. 3. NoordBrabant. Helmond. Kasteel. 
d. Serie I nr. 4. NoordBrabant. Bergen op Zoom. Onze

lieveVrouwe of Gevangenpoort. 
e. Serie II nr. 5. Gelderland. Arnhem. Groote of St. Euse

biuskerk. 
f. Serie II nr. 6. Gelderland. Kasteel Doorwerth bij Heel

sum. 
g. Serie II nr. 7. Gelderland. Nijmegen. Waag. 
h. Serie VII nr. 5. Overijssel. Zwolle. Groote of St. Mi

chielskerk. 
i. Serie VII nr. 6. Overijssel. Zwolle. Sassenpoort. 
j . Serie VII nr. 7. Overijssel. Deventer. Waag. 
k. Serie VII nr. 8. Overijssel. Kampen. Broederpoort. 



192 NEDERLANDSen MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. 

1. Serie VIII nr. 1. Drenthe. Sleen (Dr.). Toren der Ned. 
Herv. Kerk. 

m. Serie tX nr. 2. Limburg. Roermond. Munsterkerk. 
n. Serie IX nr. 3. Limburg. Eijsden. Kasteel. 
o. Serie IX nr. 4. Limburg. Kasteel Horn bij Roermond. 
2. Deze kaarten kunnen naar behoefte bij aantallen van 

10 stuks worden aangevraagd bij den controleur te Haarlem. 
Ter inzage werden mij gegeven de volgende nog niet be

kende afwijkingen bij de briefkaarten: 
Kaart 51aII komt ook voor met gebroken kroon boven het 

wapen, met beschadigde band onder de poot van den linker 
leeuw, met gebi"oken K van Briefkaart en tegelijk met ge
broken E van Carte. 

Kaart 55AI komt voor op glad en ruw karton. 
Kaart 571 komt voor op glad en ruw karton. 
Kaart 681 komt ook voor met beschadigde kroon boven het 

wapen. Tevens verschillen in de kleur van het karton. 
Bij kaart 711 bestaan de adreslijnen uit punt of streepjes

lijnen. Verschillen in de kleur en de dikte van het karton. 
Kaart 167d komt ook voor met slechts één punt achter Ex

pediteur. ' 
Ten slotte is kaart 167 ook gevonden op de vraagkaart van 

nr. 72b, zoodat de catalogiseering na 167d als volgt moet 
luiden: 

167e. op vraagkaart van nr. 72b. 
f. op antwoordkaart van nr. 72b. 

Kaart 175 komt ook voor met scheef loopende afzenderslijn. 
Kaart 185 serie XI nr. 1 Amsterdam, Groenburgwal, is ge

vonden in een 3e type, nl.: c. de voet van de boomstam geheel 
links is ruim 1 mm. van de rand van het beeld verwijderd, het 
haantje van den toren is geheel zichtbaar. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Dit land heeft zijn briefkaarten vrijgegeven voor particu

liere reclame. Voorloopig zijn nog alleen opdrukken van an
noncen op de kaarten van 50 c. blauw op roomkleurig karton 
gezien en wel met de volgende reclames: Oxade cie. Liebig; 
Aliment de Stordeur, voedsel; Huile de Stordeur; Corsets 
P.D.  La Gandukor; Poudres de la Croix Blanche; J. C. van 
der Lick; Voctoria Schokolade (twee soorten, in het Fransch 
en het Vlaamsch). De druk is in blauw en oranje en door een 
ambtelijke drukkerij bewerkstelligd. 

BULGARIJE. 
Een nieuwe buitenlandsche briefkaart van 4 lewa rood op 

blauw karton verscheen. De stempel is gelijk aan dien 
der in gebruik zijnde postzegels met den koningskop naar 
links op kleurloozen grond, üe tekst bevat 4 regels (Bul
gaarsch en Fransch), een deelstreep en 4 adreslijnen. 

CHINA. 
De thans gangbare briefkaarten van 1 c. oranje en 2 c. 

groen verschenen met loodrechte opdrukken voor OostTurke
stan (Sinkiang) en de provincie Yunnan. 

DUITSCHLAND. 
Om een slot te maken aan de prentbriefkaartenserie van 

dit jaar zijn nog drie stuks verschenen in de gebruikelijke 
uitvoering met in den stempel het Hindenburgmedaillon. De 
afbeeldingen dragen tot opschrift: Bad Ems; Bad Wendorf / 
grosses Schwefelbadehaus; Bad Schwalbach im Taunus. 

Aan privaatuitgaven zijn te melden omslagen van 8 pf. 
oranje en 12 pf. rood met het Hindenburgmedaillon. De 
Berliner Ganzsachen Sammler Verein liet drukwerkkaarten 
met den 3 pf. stempel (H.m.) bruin bedrukken. Bij gelegen
heid van den lOen Duitschen bondsdag en 39en Duitschen 
philatelistendag is van 19 tot 31 Augustus een postzegel
tentoonstelling te Aschersleben gehouden en ter herdenking 
daarvan zijn briefkaarten van 3 pf. bruin, 5 pf. groen, 6 pf. 
grijsgroen en 15 pf. v/ijnrood alle met den nieuwen Hinden
burgstempel uitgegeven. De verkoopprijs van de volledige 
serie is 75 pf. 

FRANKRIJK. 
Met den vredesstempel van Laurens zijn verschenen een 

briefomslag van 50 c. rood op wit papier, dat van binnen lila
rose geklemd is; een postblad eveneens van 50 c. rood op 

bruinachtig zeemkleurig papier, en een briefkaart van 
40140 c. violet op grijs papier. De uitvoering is overigens 
gelijk aan die van vorige uitgaven. 

GIBRALTAR. 
Door tusschenkomst van Bern werd verzonden een nieuw 

postblad van 2 p. grijs met in een ronden stempel den koning 
naar links. Maat 140:90. Aan de achterzijde is de rots in 
bruin afgebeeld. In zee op den voorgrond een stoomboot. 
Onderaan, nog in zee, staat gedrukt in twee regels: The 
travel / to the Mediterranean. Ter plaatse van de schuine 
streep is een groote sleutel geteekend. Boven de afbeelding, 
in een lijst, staat de naam GIBRALTAR geflankeerd door 
dolfijnen. 

HONGARIJE. 
Eveneens door bemiddeling van Bern zijn nieuwe brief

kaarten verdeeld met een nieuwe afbeelding in den stempel, 
voorstellende den vogel Turul met wapen. De kaarten van 
10 filler en van 10110 f. zijn groen op zeemkleui^jg karton en 
hebben groot formaat. Zü worden verkocht voor 11 en 22 f. 
Voorts nog een postblad van 20 f. licht wijnrood op grijs 
papier, eveneens groot formaat. 

IJSLAND. 
Tot nu toe was de achtergrond in den stempel uit hori

zontale en ten deele ook vertikale r e c h t e lijntjes samen
gesteld. Er verschenen nu nieuwe poststukken waarbij de ar
ceering uit gegolfde lijnen bestaat. Gemeld zijn in die uit
voering postbladen van 10 aur bruin op grijs en 20 a. violet 
op grijs. De eerste zonder drukkersmerk, de tweede met 
61N; briefkaarten van 15 a. lila op wit karton watermerk 
3 golf lijnen en merk 105N; briefkaart 20 a. rood op wit 
karton, zelfde watermerk en 98Hn; eindelijk een drukwerk
kaart van 4 a. grijs/oranje op lichtgrijs karton, zonder merk. 

IRAK. 
Ook al door de zorgen van Bern zijn mij bekend geworden 

de nieuwe postbladen voor den luchtdienst van 15 fils blauw 
op wit papier met den stempel van koning Feisul. Het is een 
vel dun postpapier dat in vieren gevouwen 124:100,mm. meet 
en dan aan den rechter bovenhoek twee rechthoekige gegomde 
lippen bezit, waarmede het geheel gesloten kan worden. Boven 
op de linker voorzijde staat met witte letters in een donkeren 
rechthoek in 2 regels: By air mail / par avion. Onderaan be
vindt zich een gedrukte gebruiksaanwijzing. 

ITALIË. 
De series prentbriefkaarten ondergingen een wijziging door

dat thans het opschrift alleen luidt: Opere del regime, en het 
\ oorheen daaraan nog toegevoegde woord Roma wegblijft. 
In de serie van 30 c. bruin zijn reeds gezien: 3 kaarten van 
de stad Littoria, genoemd Veduta Case Coloniche, Poste e 
Telegrafi en Torre del Palasso Comunale. Bern verdeelde 
voorts nieuwe kaarten van 15 en van 15|15 c. donkergroen 
op roomkleurig karton, groot formaat. In den stempel den 
koning naar links. 

Ook deze kaarten zijn gebruikt voor de nieuwe serie af
beeldingen van het regime. Gezien zijn reeds: Maniago 
Strada al ponte Ravidis'''; Bolzano  Arco della Vittoria; 
Milano  Sistemazione Piazza del Duomo *; Roma  Casa dei 
Mutilati dl Guerra; Roma  Scavi al Largo Argentina; Roma 
Scuola Elem. e Pistelli *; S. Giovanni Valdarno  Restauri 
alia Torre; Torino  Ponte principe di Piemonte *. Het teeken 
•■' beduidt dat de prentjes klein zijn en een formaat hebben 
van 53:39 mm. 

LATAKIA. 
De omslag van 4 piastres oranje op wit, van binnen lila

rose papier, van Syrië, verkreeg ook den zwarten twee
regeligen opdruk L A T A Q U I E in Latijnsche en Arabische 
karakters. 

LITAUEN. 
Litauen brengt twee nieuwe briefkaarten van 15 en van 

15115 centu rood op wit karton met het dubbelkruis in den 
stempel. Zij bezitten een broeden rand in een versierde lijst, 
een loodrechte deelstreep en tekst in het Litausch en Fransch. 
De toeslag voor het papier bedraagt 5 en 10 c. 
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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 schatteri. De 
plaatsruimte laat evenwel niet toe deze in haar geheel ter 
bezichtiging te stellen. Daarom wordt telkenmale een ander 
gebied geëxposeerd. 

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

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

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

voor een der soorten jubileumzegels 1913. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2'/,—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2yj—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 2y,—4 uur. 
's-Gravonhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag 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'A—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Roosendaal: Sen Zaterdag der maand 2—3'A 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 2yi—4 uur 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uui 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Over onderstaande handelaren en verzamelaars worden gaar
ne inlichtingen vers:rekt door den beheerder van het Bonds 
Informatiebureau 

J. A. KASTEIN, 
Koninginneweg 200, Amsterdam Z 

dr. Stefan Fischer, Schmelzgasse 3, Wien II. 
prof. Th. Lemmens, Soignies (België). 
Jos. H. Leibüwitz, Boekarest (Roemeniv,). 
Alfonso Corsi, Poggibonsi (Sienna). 
Guido Lusardi, Ponte Chiasso (Italië). 
Carlos Lenze, Madrid. 
M. R. Hochmuth, Königsberg a. d. Eger. 
C. Nies, Deurne (N.-Br.). 
Ludwig Kipke, Abendrothweg 38, Hamburg. 
J. Bijl & Co., Hugo de Grootstraat 74, Den Haag. 

Frau T. di Pietro, Via Carignona, Nervi (Italië). 
M. F. Gimbergh, Oudekerksplein, Amsterdam. 
N. van Dien, Scheveningen. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat, Den Haag. 
K. Brans, Aloidastraat, Schiedam. 
Aug. van de Velde, Van Ostadestraat 33, Amsterdam. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
J. C. E. van Pierwerden, adres onbekend. 
M. E. Bouwmeester, Haitsma MuMerstraat, Haarlem. 
Th. Haentjes Dekker, Balistraat, Den Haag. 
William Paret, Beggen (Lux.), leider van „Pax". 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
Alex. Ridnik, Badestraat, Libau. 
M. Haefele, Ulm a/d Donau. 
Frau Toini Miinala, Kouvola (Finland). 
R. Gaudo, rue Plati 11, Monaco. 
F. Klein, postzegelhandelaar, Ca'ro. 
A. Cohen (p.a. pension Heger), Den Haag 
W. Hansen, Aarhuus, Denemarken. 
H. Jänsch, Rosenthalerstrasse, Breslau. 

HET BELGISCHE PHILATELISTENCONGRES TE GENT 
OP 10 SEPTEMBER 1933. 

De Federation Royale des Cercles Philatéliques de Belgique 
hield zijn jaarlijksch congres te Gent in aansluiting met het 
40-jarig jubileum van de Société Royale Gantoise de Timbro-
logie, van welke Koninklijke Vereeniging de bekende phila
telist baron Paul d' Udekem d' Acoz de voorzitter is. 

Een schitterende locale tentoonstelling droeg niet weinig 
tot den luister der Gentsche feesten bij; ik moge hier ver
melden de prachtige privé-verzameling van den heer De Cock, 
directeur van het Belgisch postmuseum. 

Het speciale officieele stempel ter gelegenheid dezer ten
toonstelling door de Belgische posterijen gebruikt, luidde: 
„Eerste Postzegeltentoonstelling Gent". 

Baron d' Udekem d' Acoz vereenigde den avond van 9 Sep
tember een dertigtal bevriende Philatelisten aan een „souper 
intime" en ik genoot de eer met mijn vleugel-adjudanten, de 
beeren Smeulders en Soutendam, te worden uitgenoodigd. 

Het congres, of juister uitgedrukt de Bondsvergadering, 
werd uitstekend geleid door president Arm. Ruhl en was druk 
bezocht; de meeste aangesloten Vereenigingen hadden hun 
afgevaardigden gezonden. 

In zijn uitnemend geredigeerd jaarverslag uitte de secre
taris-generaal, de heer Bijl. hartelijke bewoordingen voor den 
Nederlandschen Bond; hij bracht zijn bezoek aan de Neder
landsche Philatelistendagen te Vlissingen en Breda in her
innering en sprak zijn voldoening nit over de prettige ver
standhouding en het levendige contact tusschen de Belgische 
en Nederlandsche Bonden. Aan den heer Biil werd de ,,Mé
daille de mérite philatélique 1933" toegekend; van alle zijden 
werden den zoo sympathieken en alom hooggeachten heer Bijl 
de handen tot gelukwenschen toegestoken. 

Op voorstel van Gent zal de Belgische Bond aan den minis
ter van posterijen verzoeken de opschriften in de postkantoren 
weder in de beide talen te vermelden. 

De internationale postzegeltentoonstelling te Brussel in 
1935 zal wegens het groote financieele risico met beperkende 
deelname worden gehouden. 

Het voorstel van de Union Philatélique de Bruxelles om aan 
de philatelistische pers bondssubsidie te verleenen, werd naar 
een commissie van drie leden verwezen. 

Aan het „banquet federal", dat dezen dag besloot, zaten een 
tachtigtal Philatelisten aan, waaronder zeer vele dames. De 
geest was uitstekend en er werden hartelijke woorden voor 
den Nederlandschen Bond gesproken door baron d' Udekem 
d' Acoz en president Arm. Ruhl. 

De bekende Belgische Philatelisten Paul de Smet en mr. 
Poncelet, leden der jury voor de tentoonstelling, zaten het 
banquet mede aan. De Federation Internationale was ver
tegenwoordigd door haar president, den heer Maingay, en haar 
secretaris, den heer dr. Goldberg. Voor den Pranschen Bond 
was de voorzitter, de zoo sympathieke heer Ernest Dole, aan
wezig. Deze beloofde mij stellig het volgend jaar met madame 
Dole den 2Ben Nederlandschen Philatelistendag te Amsterdam 
te zullen bijwonen. Ik sprak ook den directeur-generaal der 
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Belgische posterijen, den heer Schockaert, en den directeur 
van het Belgische postmuseum, den heer De Cock, die mij 
eveneens beiden toezegden het volgend jaar naar Amsterdam 
te zullen komen. 

Met groote voldoening kan baron d' Udekem d' Acoz op 
het 40-jarig jubelfeest zijner vereenigirg terugzien; hij heeft 
zich geen moeite ontzien om alles in de puntjes te verzorgen. 
Ik ben hem en president Ruhl zeer dankbaar voor de aller
hartelijkste ontvangst mij als vertegenwoordiger van den 
Nederlandschen Bond in de mooie oude gravenstad Gent 
bereid. 

Breda, 9 October 1933. J. C. CRAMERUS. 

HET 10-JARIG BESTAAN VAN „PHILATELISME" 
TE ANTWERPEN OP 23 EN 24 SEPTEMBER 1933. 

Aan de vriendelijke uitnoodiging van president Charles 
Boks, de feesten ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van 
,,Philatelisme" bij te wonen, heb ik met groot genoegen ge
volg gegeven en ik kan in weinige woorden mijn indruk 
weergeven: het was in elk opzicht schitterend! 

„Philatelisme" bezit in de Aienbergstraat 10 een zaal „Phi-
lateleum", waar permanent collecties geëxposeerd worden. Ik 
raad eiken verzamelaar, die Antwerpen bezoekt, ten sterkste 
aan deze tentoonstelling te gaan bezichtigen; hij zal er wel
kom zijn en geen spijt hebben van zijn bezoek. 

Zaterdag 23 September om half drie werd de tentoonstelling 
geopend en recipieerde het bestuur van Philatelisme. De heer 
Julien Jordens, de ijverige en beminnelijke secretaris van 
„Philatelisme", was zoo vriendelijk mij op de tentoonstelling 
rond te leiden. Nimmer zag ik zooveel ,,pieces de luxe" bijeen. 
De beide geheele vellen van de nrs. 3 en 4 van België in on
gebruikten staat (geschatte waarde fr. 650 000,—) vormden 
de „clou" van deze kleine, maar uitgelezen expositie. 

De jury bestond uit de beeren Ruhl, Paul de Smet en mr. 
Poncelet. 

Des avonds was er een prettig geanimeerd feest met bal in 
het Torengebouw (Antwerpsche wolkenkrabber). 

Des Zondags werden de havens en de groote tunnel onder 
de Schelde bezichtigd, waarbij de deelnemers een machtigen 
indruk kregen van België's grootste havenstad. 

Des Zondags te 7 uur had de feestmaaltijd plaats in het 
restaurant Appelmans, de zetel van „Philatelisme". Het be
stuur van den Belgischen Bond was in pleno aanwezig; verder 
de beeren Maingay en Goldberg, respectievelijk voorzitter en 
secretaris van de Federation Internationale. 

Namens den Nederlandschen Bond en namens de Postzegel-
vereeniging „Breda" heb ik het bestuur van „Philatelisme" 
gelukgewenscht met haar jubileum. Heel veel heeft deze Ver-
eeniging voor de philatelie gedaan in de tien jaren van haar 
bestaan, dank zij de voortvarendheid van haar bestuur, waar
van de voorzitter, de heer Charles Boks, de ziel is. Maar ook 
de beeren Julien Jordens, Schuermans, Walravens, Francq, 
Martens en Laveren gaven hun beste krachten aan hun troe
telkind ,,Philatelisme". De president, de heer Boks, werd onder 
aanbieding van een prachtig geschenk gehuldigd. De heer 
Schuermans werd wegens zijn groote verdiensten tot vice-
president benoemd. Het door den heer Schuermans geschreven 
boek, getiteld „Philatelie", dat 24 September verscheen, ver
dient de aandacht en erkentelijkheid van de geheele philate
listische wereld. Een luxe-exemplaar van dit werk, gebonden 
in echt lederen „oranje"-band en gedrukt op mijn naam, werd 
mij door den heer Schuermans tijdens het banquet aangeboden, 
nadat hij het boek van zijn handteekening voorzien had. Deze 
„beau geste", dit schoone bewijs van vriendschappelijke ge
voelens is door mij hoogelijk gewaardeerd. 

Trouwens, de wijze waarop onze Antwerpsche vrienden mij 
sn de andere talrijke Bredasche verzamelaars hebben ont
vangen, is boven allen lof verheven; zij hebbon zich allen uit
geput in vriendelijkheden jegens ons en wij kunnen hen niet 
genoeè' danken voor hun schitterende ontvangst. Het Neder-
landsche vlaggetje, dat voor mij op tafel was geplaatst, ge
tuigde van een fijn gevoelde attentie. 

Het afscheid was dan ook heel moeilijk, maar dit kan ook 
wel aan de talrijke lieve dames gelegen hebben. 

Breda, 9 October 1933. J. C. CRAMERUS. 

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

Nieuwe leden. 
46. mej. M. de Jong, Oranjelaan 6, Hilversum. 

536. J. B. van der Meer, s.f. Poendoeng, Djocja (Java). 
577. E. M. Frank, Gemeentekantoor, Malang (Java). 
628. P. E. Consigliere, Poeloe Samboe bij Singapore. 
633. J. Laverman, Gevangenisweg, Palembang (Sumatra). 

Aanmeldingen. 
J. Spree, p /a Internatio, Palembang (Sumatra). 
B. F. Strüben, p/a B.P.M., afd. Handelszaken, Soerabaja (J.). 
F. M. von Oven, Van Heutzstraat 32, Soerabaja (Java). 
J. F. R. Nestelroij, Trompenburg, Amsterdam, Z. (L.). (In

gaande 1 Januari 1934). 
B. Schnitger, Kleverparkweg 220, Haarlem. (V.L.^. (Ingaande 

1 Januari 1934). 
Intrekking lidmaatschap. 

De opgave in het vorige Maandblad van lid 247, H. G. van 
As, te Batavia, berust op een vergissing; wordt derhalve in
getrokken. 

Adreswyzigingen. 
621. P. A. Louwerens, thans Baron 451, Solo (Java). 
556. G. R. Wartena, thans Ie Sweelinckstraat 41, Den Haag. 
447. W. Ph. Snaauw, thans Amsterdamschestraatweg 445, 

Utrecht. 
61. Adolph Lang, thans Woltmannstrasse 9, Hamburg. 

984. I. van Nooijen, thans Raden Salehlaan 19, Batavia, C. 
(Java). 

849. J. de Graaf, thans Orchideeënlaan 28, Heemstede. 
454. dr. L. J. Terneden, thans Avenue van Volxem 84, Bruxel-

les-Forest. 
863. ir. K. L. van Geelen, thans Pegangsaän 64, Batavia, C. 

(Java). 
322. W. L. Davids, thans Bajeinan 14, Magelang (Java). 
190. ir. O. R. Maier, thans Van Weede van Dijkveldstraat 37, 

Den Haag. 
603. A. L. de Bruijn Kops, thans Piet Heinlaan 13, Velp (G.). 
152. dr. A. F. Fischer, thans p/a Ned. Handel Mij., Amster

dam, C. 
795. H. Lotz, thans Cath. van Clevelaan 27, Amsterdam, Z. 

Bedankt (met 31 December 1933). 
791. J. Leupen Jszn. 454. dr. L. J. Terneden. 
977. A. M. Kollewijn. 934. mr. G. W. A. de Veer. 
115. mevr. J. A. Buijs-Smit. 

Overleden. 
771. N. L. E. Reisen. 

Algemeene vergadering. 
De leden worden herinnerd aan de algemeene vergadering 

op Zondag 22 October a.s. te Amsterdam, te 2 uur n.m., in 
American Hotel. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Ned.-Indië. Dank zij de krachtige propaganda van onzen 

vertegenwoordiger, den heer H. W. Borel, en de sectiehoofden, 
zijn aldaar tot op heden ruim 100 leden tot onze Vereeniging 
toegetreden. Dit resultaat mag wel als een record worden aan
gemerkt en ik betuig namens bestuur en leden dien beeren 
onzen erkentelijken dank voor hun onvermoeid streven. 

Amsterdam. De September-bijeenkomst was goed bezocht; 
de heer Van Essen toonde aan de leden de verzameling Nieuw-
Zuid-Wales, waarvan de Nederlandsche Vereeniging eigena
resse is en die door haar geweldige uitgebreidheid en kostbaar
heid de bewondering van alle aanwezigen had. De bestuurs-
voorstellen voor de a.s. algemeene vergadering vonden in
stemming. Mr. Wolff de Beer zegde toe in October een lezing 
te houden over platen van het zegel Nederland nr. 1. 

Introducties voor de maandelijksche voordrachten zijn steeds 
verkrijgbaar bij den secretaris K. van Nes, Donselaeistraat 1. 

Haarlem. In onze September-vergadering herdacht de voor
zitter, de heer P. A. Leupen, het ons ontvallen bestuurslid dr. 
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W. Kersten, als ernstig en ijverig beoefenaar van de post-
zegelkunde, als een uitstekend bestuurslid van onze afdeeling 
en als een bijzonder aangenaam mensch. Wij allen zullen hem 
steeds dankbaar herinneren. De heer H. M. van Haften sprak 
daarna eenige gevoelvolle woorden over het heengaan van 
zijn vriend Kersten. Hij ruste in vrede. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
25 September 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 vî elkom tot de 28 aanwezigen. De notulen van de beide 
vorige vergaderingen worden goedgekeurd. De ballotage heeft 
tot uitslag, dat 5 candidaat-leden als lid worden aangenomen. 
Een verzoek van den heer W. B. Brocx, zijn lidmaatschap over 
te schrijven op naam van zijn zoon, wordt ingewilligd. In
gekomen is een schrijven van den Raad van Beheer van het 
Maandblad, waarin dank wordt gezegd voor onze schenking 
van ƒ 210,— en een dankbetuiging van den heer ir. Damme, 
directeur-generaal der P.T.T., voor de toekenning van een 
diploma voor zijn inzending buiten mededinging op onze post-
aegeltentoonstelling. 

De voorzitter brengt verslag uit over de philatelistendagen 
te Gent en het jubileumfeest te Antwerpen, waarheen hij met 
enkele leden onzer Vereeniging geweest is. Hij is zeer geest
driftig over de buitengewone hartelijke ontvangst in beide 
steden. Ook de andere beeren zijn op bijzonder voorkomende 
en amicale wijze behandeld. In deze dagen is de band tusschen 
Belgische en Nederlandsche verzamelaars weer eens aange
haald en draagt de philatelie haar steentje biJ tot toenadering 
tusschen beide volken. Als bijzonderheid wordt nog medege
deeld, dat op den feestavond te Antwerpen het Nederlandsche 
Bondslied gezongen werd. 

Door een buitengewone gift van den heer R. Bijl, te Brus
sel, en enkele zegels, afgestaan door de beeren Van den Berg, 
Cramerus en Rosman, kan een verloting zonder nieten ge
houden worden. 

Na rondvraag wordt de vergadering daarna door den voor
zitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Nieuwe leden. 
206. (E.). Fritz Geldmacher, Fischertalerstrasse 83, Wupper-

tal-Barmen. 
447. (S.Z.). J. J. A. Harbrink Numan, Admiraal van Gent-

straat 57 bis, Utrecht, giro 59898. (IV). 
456. (S.BE.). George Sanders, le Helmersstraat 37, Amster

dam, W., giro 156727. (VII). 
212. (E.), dr. Louis Goldberg, Rue de Venise 67, Bruxelles. 
213. (E.). Maurice Schuermans, Oudaen 16, Antwerpen. 

Overschrijving lidmaatschap. 
49. W. B. Brocx wordt ir. W. L. Brocx, Boschstraat 62, 

Zaltbommel. (IV). 
Candidaat-leden. 

H. van Meurs, Ned. Kol. Petr. Mij., Pendapo, Palembang 
(N.-I.). (Eigen aangifte). 

L. J. R. Sesseler, gep. gezagvoerder K.H.L., Gooibergstraat 7, 
Bussum. (Eigen aangifte). 

Ch. Boks, Rue du Prince 32, Antwerpen. (Voorgesteld door 
J. C. Cramerus, Breda). 

Administratie S.S. Franciscus en Antonius, Wilhelminaweg 13, 
Woerden. (Voorgesteld door L. C. A. Smeulders, Breda). 

Ph. Wali-avens, Rue du Péage 2, Antwerpen. (Voorgesteld 
door J. C. Cramerus, Breda). 

mevr. H. C. A. M. Guttig Hannik, Alexanderplein 3, Amster
dam, C. 

Bedankt als lid. 
465. mr. G. W. A. de Veer, te Middelburg. (III). 

Adreswijzigingen. 
257. C. Backx, thans Molenleijstraat 17, Breda. (Van I naar 

I I ) . . 

27. J. van der Schoot, thans Kampstraat 3, Baarn. (Van IV 
naar VII). 

199. Kurt Weber, thans Am Birkenknick 8 part., Berlin-
Zehlendorf. 
Th. van Wijk, thans Huize „Stroomzicht", Lage Rijn-
dijk. Leiderdorp. (V). 

156. C. Zoeteman, thans De Savornin Lohmanlaan 81b, Rot
terdam. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 30 October 1933, des avonds 

te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

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

VERSLAG der ledenvergadering, gehouden op Zaterdag 30 
September 1933, in hotel Krasnapolsky, te Amsterdam. 

Aanwezig 44 leden. Nadat de voorzitter eenige mededee-
lingen gedaan had, o. a. dat „Hollandia" thans weer de 
koninklijke goedkeuring op de statuten had ontvangen, hield 
de heer Verheusele een voordracht met lichtbeelden over het 
verzamelen van zegels met dieren-afbeeldingen. Niet ieder
een bevredigt het gewone verzamelen, waarbij men tracht de 
opvolgende uitgiften der onderscheiden landen te comple-
teeren, wat ten slotte onbereikbaar is. Daarom raadt de in
leider aan een collectie aan te leggen als bovenvermeld. Een 
dergelijke verzameling kost niet zooveel, is aantrekkelijk en 
ontwikkelend en per slot van rekening geeft ze meer vol
doening. Hierna bracht de voorzitter verslag uit over den 
Philatelistendag, de Bondsvergadering en het congres te 
Breda. Hij releveerde daarbij, dat hij tot de overtuiging was 
gekomen, dat de Nederlandsche Bond in 1933 zeer veel in het 
belang der philatelie had gedaan. Verder herinnerde hij er
aan, dat ons lid, den heer Vellinga, de Bondsmedaille was 
uitgereikt wegens zijn groote verdiensten door het samen
stellen van een handboek over de poststempels van Nederland 
1676-1795. Dit standaardwerk wordt aan de leden getoond, 
evenals de nieuwe speciaal-catalogus van Nederland en Ko
loniën, uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren, en ten slotte nog het jaarboekje van de 
Federation, een zeer interessant werkje, dat wel waard is er 
kennis mee te maken. 

De heer P. W. Waller te Overveen wordt bij acclamatie tot 
lid aangenomen en de voorzitter deelt verder nog mede, dat 
tot zijn groote genoegen de heer J. van Nifterik opnieuw tot 
onze Vereeniging is toegetreden. Na een veiling van 22 ka
vels wordt een algemeene verloting gehouden. De 25 geluk
kigen waren de nrs. 176, 6, 21, 54, 24, 133, 154, 82, 13, 69, 
94, 207, 17, 85, 277, 349, 204, 118, 130, 185, 257, 33, 223, 
53 en 250. J. A. K. 

Aangenomen als lid. 
P. W. Waller, Ter Hofstedeweg 6, Overveen. 
J. van Nifterik, Domaine du Pont de St. Julien par Beynac, 

Dordogne (France), 
ir. W. L. Brocx, Boschstraat 62, Zaltbommel. (In plaats van 

W. B. Brocx te Rotterdam). 
Adresverandering. 

J. Woudsma, Hillegomstraat 1 II, Amsterdam, W. 
Bedankt als lid. 

D. H. J. Kluis, Boskoop. J. H. Geerling. Amsterdam. 
D. E. Benjamins, Amsterdam. Aug. Schröder, Amsterdam. 
H. Vermeulen, Amsterdam. A. Bakker, Bussum. 
P. G. R. van Haga, A'dam. H. Amesz, Aerdenhout. 

Candidaat-lid. 
S. van Berg, Nie. Witsenkade 12, Amsterdam, C. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 21 October 1933, des 

avonds te 8 uur, in café „Parkzicht", Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 28 October 1933, des avonds 

te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amster
dam. 
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Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: H. VAN RIEZEN, Westerkade 32bis, Utrecht. 

VERSLAG der algemeene ledenvergadering op Dinsdag 19 
September 1933, in hotel L' Europe, Vreeburg, Utrecht. 

Opening om 8.15 uur. Aanwezig 32 leden. Op de bestuurs
tafel prijkt de zilveren wisselbeker, door den Bond toegekend 
aan mr. J. H. Vuijstingh. Na een vei'klaring, waarom deze ver
gadering niet op den gewonen dag noch op de gewone plaats 
wordt gehouden, geeft de voorzitter een overzicht van de 
bestuurswerkzaamheden gedurende de vacantiemaanden. Een 
geschenk aan de Vereeniging „Breda", aangeboden ter gele
genheid van haar 40-jarig jubileum, wordt bij acclamatie 
goedgekeurd. De voorzitter wenscht mr. Vuijstingh geluk met 
de hem te beurt gevallen onderscheiding, welke hij tevens 
een eer voor de U. Ph. V. acht. De notulen worden ongewijzigd 
goedgekeurd. Bij gebrek aan een landenwedstrijd, verzoekt de 
heer Moesman tentoonstelling van zijn verzameling platen 
over Adam en Eva. De voorzitter verklaart dit voorstel tot 
tentoonstelling van de oudste werelduitgave dankbaar te aan
vaarden. De heer Van Gittert doet een stel bijzondere brief
kaarten van de tentoonstelling te Breda en het jaarverslag 
der F.I.P. onder de leden rondgaan. Hij licht daarbij het nut 
en de verdiensten der F.I.P. toe. De voorzitter voegt aan de 
woorden van dr. Van Gittert eenige voorbeelden der werk
zaamheden van de F.I.P. toe. Dr. Van Gittert drukt zijn te
leurstelling uit, dat het feest te Breda door zoo heel weinig 
leden der U. Ph. V. is bezocht. De vergadering besluit de 
beeren mr. De Beer en Van Brink officieel geluk te wenschen 
met hun benoeming tot eereleden der Vereeniging „Breda". 

Onder de ingekomen stukken bevindt zich een klacht van 
den heer Gohn over verwisseling van zegels in zijn boekjes. 
Helaas is hij de eenige niet, die slachtoffer werd van deze 
minderwaardige handelwijze. Het bestuur verzoekt met klem 
allen leden, naar vermogen mede te werken, hen, die op een 
dergelijke manier misbruik maken van het in de Vereeniging 
gestelde vertrouwen, zoo spoedig mogelijk te ontmaskeren. 
Zijnerzijds zal het bestuur ter zake niet werkloos blijven. 

Het jaarverslag van den secretaris wordt, na voorlezing, 
goedgekeurd. De voorzitter betuigt den secretaris dank voor 
diens veelomvattenden en goed uitgevoerden arbeid. 

Bij den uitslag van de gedurende het vereenigingsjaar 
1932-1933 gehouden landenwedstrijden blijken de beeren mr. 
Vuijstingh en De Bruijn beiden met een totaal van 50 punten 
te zijn beoordeeld; daarop volgt de heer Kaub met 20 punten. 
De vergadering besluit, dat de beeren Vuijstingh en De Bruijn 
ieder gedurende een half jaar den wisselbeker in hun bezit 
zullen krijgen en daarna ieder den babybeker zullen ont
vangen. Het lot zal beslissen, wie de eerste bezitter zal zijn. 
Aan den heer Kaub zullen de als 2e prijs beschikbaar gestelde 
zegels worden toegekend. Het jaarverslag van den directeur 
van den verkoophandel wordt voorgelezen en goedgekeurd. 
De voorzitter brengt den directeur en de beide sectiehoofden 
den dank der Vereeniging voor hun moeilijke, tijdroovende, 
veelomvattende werkzaamheden, welke vaak niet voldoende 
worden gewaardeerd. Een luid applaus der vergadering was 
hun welverdiende belooning. Ingezonden werden plm. 300 
boekjes. Er circuleerden totaal 80 zendingen, waarvan 30 
buiten Utrecht. De totale opbrengst bedroeg ƒ 1116,81, waar
van de Vereeniging dus een bate had van 10 "(, waaruit ver
schillende uitgaven (verloting, portokosten, aanschaffing van 
boekjes, enz.) werden bestreden, zoodat ten slotte slechts een 
batig saldo kon worden geboekt van ƒ 1,39. Een voorstel van 
den heer Van Hulssen, de jaarlij ksche verloting wegens be
zuinigingsoverwegingen te doen vervallen, vond geen instem
ming. Een voorstel van den heer Siestrop, bij de leden aan te 
dringen op schenking van zegels voor de jaarlij ksche ver
loting, vond algemeen bijval. De voorzitter dringt bij de leden 
aan op tijdige afrekening van aangekochte zegels, ter ver
lichting van de administratie. De voorzitter bespreekt uit
voerig het vraagpunt der zoekgeraakte zending Z. Als eerst
volgende stap in deze onaangename aangelegenheid dienen de 
benadeelde inzenders thans officieel omtrent het gebeurde te 
worden ingelicht. Aldus wordt besloten. 

De heer Alberts wordt met algemeene stemmen tot lid der 
Vereeniging aangenomen. Na de gebruikelijke verloting en 

een zeer slecht geslaagde veiling sluit de voorzitter omstreeks 
10.15 uur deze goed bezochte vergadering. H. v. R. 

Aangenomen als lid. 
W. Alberts, Laan van Minsweerd 36 bis, Utrecht. 

Ballotage. 
P. H. Boogaard, Van Swindenstraat 116, Utrecht. 
H. G. J. Lambeck, Bellamystraat 33 bis, Utrecht. 

Bedankt wegens verhuizing. 
J. D. M. Bardet, Haringvlietstraat 61, Amsterdam. 

Afgevoerd. 
P. Jochemse. P. Burgdorff. 
V. S. Eram. M. de Wit. 
G. Biberian. M. H. Petersen. 
E. van Lier. 

Vergadering. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 24 October 1933, des 

avonds te 8 uur, ten huize van den heer Cortenbach. 
Ledenvergadering op Dinsdag 31 October 1933, des avonds 

te 8 uur, in hotel Riche, Vreeburg, Utrecht. 
Agenda: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Jaarverslag 

van den penningmeester. 4. Bestuursverkiezing (aftredenden 
volgens rooster zijn de beeren W. G. de Bas, H. van Riezen, 
F. de Bruijn en C. Deenik). 5. Ballotage. 6. Uitreiking van den 
wisselbeker. 7. Landenwedstrijd Portugal. 8. Rondvraag. 
9. Veiling. 10. Gioote jaarlijksche verloting. 

Jaarverslag der U. Ph. V. over het vereenigingsjaar 1932-1933. 
Artikel 11 van het huishoudelijk reglement legt den secre

taris den plicht op, telken jare een jaarverslag uit te brengen. 
Het ledental is dit jaar toegenomen met 13 nieuwe leden, 

waar tegenover staat, dat 4 leden ons door den dood ontvielen 
en 10 voor het lidmaatschap bedankten. Verder moeten we nog 
een 6-tal afvoeren, meest woonachtig in andere werelddeelen, 
die onze secretaris en penningmeester, ondanks herhaalde on
derzoekingen, navragen en aanschrijvingen niet kunnen be
reiken. Het ledental aan het begin van het vereenigingsjaar, 
180, was dus relatief; reëel hadden we er maar 174. Nu be
draagt het 173, waarvan 62 in Utrecht. We zijn dus ongeveer 
gelijk gebleven. 

Het bestuur heeft eenige wijziging ondergaan. Het secre
tariaat kwam ten slotte vast ir handen van ondergeteekende. 
De heer Cortenbach werd benoemd tot bibliothecaris. Het vice-
voorzitterschap, tot 1 Januari 1933 waargenomen door den 
heer Van Gittert, is tot dusverre nog niet aangevuld. De heer 
Van der Woude is tot 3e sectiehoofd verkozen. 

In het afgeloopen jaar werden weder 10 algemeene en even 
zooveel bestuursvergaderingen gehouden; de eerste 4 maanden 
in „Pays-Bas", daarna in „Riche"; 1 Januari 1934 hopen we 
naar „L' Europe" te kunnen verhuizen. De algemeene verga
deringen werden door gemiddeld 34 leden bezocht en waren 
meestal zeer geanimeerd, behoudens enkele minder aangename 
gebeurtenissen, meest van internen aard, die thans gelukkig 
tot de geschiedenis der Vereeniging behooren. Wel dient met 
dankbaarheid gewag te worden gemaakt van de omstandig
heid, dat zoowel mr. Vuijstingh als dr. Van Gittert ons in 
moeilijke oogenblikken van raad hebben gediend. 

Ook dit jaar heeft de Vereeniging haar aandacht geschon
ken aan jubilea van bestuursleden, zustervereenigingen, leden, 
enz. De heer Cortenbach werd dit jaar houder van den wissel
beker der Vereeniging, terwijl aan den heer Van Gittert een 
bekertje, met aparte inscriptie, werd uitgereikt voor de groote 
diensten, door hem aan de U. Ph. V. bewezen. Tevens werd 
de heer Van Gittert benoemd tot lid van de beoordeelings-
commissie voor de landenwedstrijden, in stede van den heer 
Marsé, die de meeste vergaderingen niet kon bijwonen. De 
heer Vuijstingh werd benoemd tot afgevaardigde voor de 
Bondsvergadering, ter vervanging van den heer De Bas. 

De voordracht over San Marino door mr. Vuijstingh ver
wierf op het congres te Breda het hoogste waardeeringscijfer, 
waarvoor deze heer in het bezit kwam van den Bondswissel-
beker. Onze voorzitter, de heer De Bas, verkreeg op een wed
strijd in Zeist de zilveren medaille voor zijn inzending Neder-
landsche koloniën. 
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Haast op elke ledenvergadering circuleerden nieuwigheden 
of curiositeiten op postaal gebied. Enkele leden stelden hun 
collecties ter bezichtiging. De verlotingen waren steeds een 
attractie. Een lezing over San Marino van mr. Vuijstingh 
verduidelijkt door lichtbeelden van den heer Evers, viel in 
aller smaak, evenals een causerie van den heer Van Brink 
over het A-B-C van den verzamelaar. Verder was er elke 
maand een landenwedstrijd, waarbij prachtige verzamelingen 
van verschillende leden het de jury soms niet gemakkelijk 
maakten, de bekroningen toe te kennen. 

Onze afdeeling Gouda leed aan bloedarmoede, en ondanks 
verschillende pogingen, haar nieuw leven in te gieten, is zij, 
niet geheel onverwacht, van ons heengegaan. 

Dit jaar werden vriendschapsbetrekkingen aangeknoopt met 
de postzegelvereeniging te Zeist, waarvan het bestuur een 
avond als gast onze vergadering bijwoonde, terwijl weder
zijds het bestuur der U. Ph. W. een vergadering van de 
Zeister vereeniging heeft meegemaakt. 

Van de redactie van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie ontvingen we enkele nieuwe uitgiften, die als 2e prijs 
voor de landenwedstrijden zullen bestemd worden. Uit de 
boekjes ten verkoop op de vergaderingen werd weinig gekocht. 
Ook de veilingen der Vereeniging trokken weinig belangstel
ling, zoowel van inzenders als koopers. 

Mag ik dit jaarverslag besluiten met een opwekking tot alle 
leden, om de vergaderingen van dit jaar zoo getrouw moge
lijk te bezoeken, vrienden en kennissen te bewegen, lid te 
worden onzer Vereeniging, de rondzendingen op tijd door te 
zenden en bij het doorgeven de meeste accuratesse te betrach
ten, opdat we gespaard blijven vooi verwikkelingen als in 
het afgeloopen jaar. Werkt allen en in alles mede, om onze 
Vereeniging te sterken en tot grooteren bloei te brengen. 

H. V. R. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 28 September 1933, in café „The Corner", Den Haag. 

Een buitengewoon druk bezochte vergadering, de eerste na 
de vacantie, welk feit door den voorzitter in het bijzonder 
wordt herdacht. 

Naar aanleiding van het door den loco-burgemeester van 
Breda bij het feest van de Bredasche Vereeniging gesprokene 
en welke rede door het Maandblad van September werd ge
publiceerd, meent de voorzitter te moeten opmerken, dat deze 
loco-burgemeester niet geheel au fait was dan wel verkeerd 
was ingelicht. De actie n.1. tegen de Russische zegels voor de 
propaganda van den Bond van Godloozen is in het geheel niet 
door den Bond geschied; deze deed voor zoover ons bekend 
daaraan n i e t s ; het was de H.P.V. die het deed en daarbij 
succes had' 

De voorgehangen candidaten werden met algemeene stem
men aangenomen en na afdoening van eenige interne zaken 
en de gewone gratis verloting werd de geanimeerde verga
dering door den voorzitter gesloten. A. S. 

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

Candidaat-leden. 
W. H. Oudemans^ Van Somerenweg 23, Rotterdam. 
H. H. 'Bosch, Van Beverningkstraat 40, Den Haag. 
A. de Stoppelaar, Floris Griipstraat 11, Den Haag. 
G. Dalen Gilhuijs, Van Aremberglaan 34, Voorburg. 
W. de Baat, Rozenboomlaan 13, Voorburg. 

Vergadering. 
Najaarsvergadering op Donderdag 26 October 1933, des 

avonds te 8K uur, in café „The Corner", Anna Pauwlowna-
straat, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Verkiezingen vol
gens art. 19 van het huishoudelijk reglement. Begrooting voor 
1934. Ballotage nieuwe leden. Eventueele veiling. Verloting. 
Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 27 Sept. 
1933, in het „Gouden Hoofd", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 61 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
begroet speciaal twee introducé's en ons lid Van den Bliek 
uit Goes. Ingekomen is een brief met dank van de Vereeniging 
„Breda" voor onze gelukwenschen. Zegels voor de verloting 
zijn geschonken door den heer Taenzer. Ter bezichtiging zijn 
aanwezig een interessante foutdruk briefkaart Ned.-Indië van 
den heer Lorang en de tijdschriften der bibliotheek. Her
innerd wordt, dat de bibliotheek zeer belangrijk verrijkt is 
en ook vooi leden buiten de stad beschikbaar wordt gesteld. 

Overgegaan wordt tot royement der leden nrs. 325, 428 en 
549. Da notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. 
De beeren Vos, Rootlieb en Boogaard worden aangewezen om 
den wedstrijd te beoordeelen. De heer Vos zegt toe een cau
serie te houden over de handstempels van Curaeao. De candi
daat-leden worden aangenomen met 52 stemmen vóór en 7 
blanco. De verloting laat men samenvallen met de bezich
tiging en beoordeeling der 5 inzendingen met De Ruijter-
porten. De uitslag der commissie luidt als volgt: Ie prijs de 
heer H. van Beek, 2e prijs de heer Tels, 3e prijs de heer J. 
Lorang. Bij de verloting krijgt de heer De Wolf den len prijs. 

Bij de rondvraag verzoekt de heer P. Vos .een referendum 
over het voor en tegen de roltanding. Besloten wordt den 
volgenden keer een plaatselijke stemming in Den Haag te 
houden. De heer Eckhart vraagt hoe het komt, dat de Willem 
de Zwijger-zegels van 12K cent zoo moeilijk te krijgen zijn. 
De heer Meslier wijst op een courantenbericht, dat er weer 
aanvrage zou komen voor een serie Olympiade-zegels. Zoo 
noodig zullen wij ons hieromtrent tot den minister van binnen-
landsche zaken wenden om te trachten dit te voorkomen. 

Nieuwe leden. 
544. C. W. Lodders, 3-Octoberstraat 53a, Leiden. 
452. S. C. Wagenmaker, Oranjesingel 23, Nijmegen. 
D 472. S. R. Beinema, Singel 20, Dordrecht. 

Candidaat-leden. 
F. B. Menzing, Leuvenschestraat 84, Scheveningen. (Voorge

steld door J. van der Veen). 
W. de Baat, oud-notaris, Rozenboomslaan 13, Voorburg. 

(Eigen aangifte). 
R. Baas, ambt. Gem. S., Hyacinthweg 72, Den Haag. (Voor

gesteld door jhr. Van Repelaer). 
Met ingang van 1 Januari 1934: 

baronesse Sloet van Marxveld, Huize Binkbergen, Huis ter 
Heide (U.). 

L. baron van der Peltz, Huize Dijkhof, Twello. (Voorgesteld 
door J. Nering Bögel). 

Bedankt. 
D 472. A. Smit. Dordrecht. 

Geroyeerd. 
325. G. J. Scheepmaker, Buitenzorg. 
428. H. E. Luiiten, Ond. Tjikandjang, Garoet. 
549. W. F. Immerzeel ,K.P.M., Batavia. 

Adresveranderingen. 
144. J. Verlegh, De la Reijweg 183, Den Haag. 
267. F. A. Scharronburg, Adclheidstraat 163a, Den Haag. 
272. J. Hagemeijer, Fahrenheitstraat 656, Den Haag. 

65. F. W. H. Stumpft, Beukstraat 4, Den Haag. 
204. D. J. W. Rosendaal, ? 
512. F. W. Voswinkel-Dorseler, Bruxelles ? 
350. H. D. Slort, Elise van Calcarstraat 26, Den Haag. 
303. dr. J. C. B. Eijkman, Sophie van Wurtemberglaan 21, 

Eindhoven. 
183, B. Kesting, Westersingel 93, Rotterdam. 
110. A. Dunnebier, Morschkade 21a, Leiden. 
326. W. C. Eij keihof, Nassau Ouwerkerkstraat 4, Den Haag. 

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

op Woensdag 25 October 1933, in het „Gouden Hoofd", Groen-
markt, Den Haag. 



VI NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 OCTOBER 1933. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Handstempels Curagao door P. Vos. 6. Verloting. 
7. Stemming over roltanding. 8. Verloting. 9. Benoeming ver
lotingscommissie 1934. 10. Veiling. 11. Rondvraag. 12. 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 „Corbelljn". 

Vergadering af deeling 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: 734 uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer .Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Woensdag 27 Sep
tember 1933, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 19 leden. Na opening van de vergadering door 
den voorzitter, worden de notulen van de vorige vergadering 
gelezen en goedgekeurd, waarna mededeeling volgt van eenige 
ingekomen stukken. Vervolgens wordt voorlezing gedaan van 
het jaarverslag van den secretaris. Naar aanleiding van het 
feit, dat alle posten van het vorige vereenigingsjaar nog niet 
zijn verrekend, deelt de penningmeester mede, dat in de vol
gende vergadering de stand van de kas zal worden mede
gedeeld. In verband hiermede wordt besloten thans geen ver
dere moeite meer te doen voor de bonnen van de algemeene 
verloting van het vorige jaar, welke tot heden nog niet zijn 
ingeleverd of die mochten zijn zoekgeraakt, aangezien de be
dragen van bedoelde bonnen toch bekend zijn. 

Aan den heer J. van der Heide, die zich in het vorige ver
eenigingsjaar heeft doen kennen als een getrouw lid van de 
Vereeniging, wordt een van de ter beschikking van de Ver-
eeniging gestelde jubileumboeken uitgereikt. Het candidaat-
lid J. Peters wordt hierna als lid aangenomen. De aftredende 
bestuursleden, mejuffrouw Veering en de beeren Pos en Hei
denreich, werden bij acclamatie herkozen; zij namen hun her
benoeming aan Nadat de gebruikelijke verloting onder de 
aanwezigen heeft plaats gehad, sluit de voorzitter de ver
gadering. C. R. 

Nieuw lid. 
88. J. Peters, Bloemiststraat 9, Arnhem. 

Bedankt als lid met 1 September 1933. 
43. mej. R. B. Welter, 's-Gravenhage. 73. A. Bos, Arnhem. 

• Candidaat-leden. 
mr. A. W. L. Bondam, Plein 1813 2, Arnhem. (Eigen aan

gifte), 
mevr. C. de Bruijn-Vrins, Van Pallandtstraat 59, Arnhem. 

(Voorgesteld door F. H. Tenhaeff). 
J. Biemond, Bergstraat 5, Ede. (Eigen aangifte). 

Adresverandering. 
56. A. J. Hagens wordt Jozef Israëlslaan 109, Arnhem. 

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

straat 53. Arnhem, verzoekt toezending van ver" huldigde 
contributie voor het jaar 1 September 1933 tot en met 31 
Augustus 1934, aan zijn adres, of storting op postrekening 
9692. Einde Octobsr a.s. zal per postkwitantie worden be
schikt over contributie, welke alsdan nog niet mocht zijn vol
daan, vermeerderd met incassokosten. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 25 October 1933, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

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

VERSLAG der ledenvergadering van Vrijdag 29 September 
1933. 

De bibliothecaris opent als waarnemend voorzitter, daar de 

voorzitter met kennisgeving afwezig is, deze vergadering en 
gedenkt hierbij ons onlangs overleden lid dr. Kersten, het
geen door de aanwezigen staande wordt aangehoord. De no
tulen der vorige vergadering' worden goedgekeurd. Van de 
ingekomen stukken, welke bekendgemaakt worden, zij hier 
volstaan met vermelding van het ,,Stempelwerk Vellinga", 
den catalogus door de handelaren uitgegeven, het jaarboekje 
1933 van de P.I.P. en den Koninklijken Belgischen Bond, als
mede „ons" nieuwe jaarboekje, dat 29 September juist in het 
bezit der leden was gekomen en dat een gunstigen indruk 
maakte bij hen, die het reeds hadden kunnen inzien. De secre
taris vestigt o. m. de aandacht erop, dat nog eenige bonds-
tandenmeters bij hem verkrijgbaar zijn en doet tevens nog 
enkele mededeelingen betreffende den Philatelistendag te 
Breda. 

Na toelichting van den heer Van Bemmel en op voorstel 
van het bestuur wordt goedgekeurd, dat de heer De Haas in 
het komende seizoen den heer Van Bemmel als sectiehoofd 
zal vervangen en dat de heer Koelen het sectiehoofdschap van 
den heer J. Germeraad zal overnemen. 

Van de rondvraag wordt o. a. gebruikgemaakt door den 
heer Engelenberg (commissaris van toezicht), die voorstelt 
een fonds te stichten voor de viering van ons 25-jarig bestaan 
in 1936, wanneer ook de Bondssamenkomsten in Haarlem zul
len plaatsvinden, waarmede men instemt. Ten bate van dit 
fonds worden ter vergadering op een, na kort debat overeen
gekomen wijze, door genoemden heer medegebrachte, philate
listisch gefrankeerde enveloppen verkocht, welke meer op
brachten dan verwacht was. 

Op deze door 34 personen (o. w. 3 dames) bezochte verga
dering waren meerdere personen, die voor het eerst of in lang 
niet aanwezig waren, terwijl helaas enkele trouwe bezoekers, 
waarvan eenige zonder kennisgeving, op het appèl ontbraken. 

Na vei'loting onder de aanwezigen en sluiting van het of-
ficieele gedeelte, was er nog gelegenheid tot onderling ruilen, 
waarvan echter nagenoeg geen gebruik werd gemaakt. H. W. 

Wijziging sectiehoofden. 
Zie verslag. 

Aangenomen als lid. 
14. M. Vermeer, Heerenweg 155, Lisse. 

212. ir. W. L. Brocx, Boschstraat 62, Zaltbommel. (Over
schrijving). 

Bedankt als lid. 
60. T. M. Veen, Amsterdam. 

252. P. A. Kok, Bloemendaal. 
212. W. B. Brocx, Rotterdam. (Overschrijving). 

Voorgesteld als lid. 
Joh. Verzaan, Judith Leijsterstraat 32, Haarlem. (Voorgesteld 

door K. J. Schön). 
Adreswijzigingen. 

70. J. Germeraad wordt Willem de Zwijgerlaan 4, Santpoort. 
127. C. P. Muller wordt Kromme Mijdrechtstraat 82, Amster

dam, Z. 
230. P. J. F. van Leeuwen wordt Meerhuizenplein 10, Amster

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

7. S. Schagen wordt Heereweg 55a, Groningen. 
63. W. Keijsêr wordt ? 

Verbeteringen ledenlijst (Jaarboek 9). 
29. A. K. J. van Oudheusden, Gaan van Necklaan 264, Rijs

wijk (Z.-H.). 
147. jhr. F. J. Humalda van Eijsinga, Koevoetslaan 35; Ber-

gen-op-Zoom. 
178. Schilpzand. 
190. Westera. 
166. Reitsma. (Zie ook andere blz.). 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 27 October 1933, des avonds 

te 8 uur, in het Gebouw van den H. K. B., Tempeliersstraat 
35, te Haarlem. 

O. a. veiling, waarvoor inzendingen uiterlijk 25 October 
1933 in het bezit moeten zijn van den heer J. P. Traanberg, 
Brouwersplein 25 rd., Haarlem. 
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Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secr.: J. VAN DER WARF, Nw. Ebbingestr. 111, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
25 September 1933, in restaurant „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig 26 leden en 3 introducé's. Na het lezen der no
tulen deelt de voorzitter mede, dat in dank zijn ontvangen 
tijdschriften van de beeren J. Beukema, H. R. Jonker, ir. 
W. A. B. Meiborg en dr. J. van der Spek, een zestal falsifi-
caten (waarvan 2 van Nederland) door bemiddeling van den 
heer R. B. de Jonge, en het jaarverslag van de Federation, 
geschonken door den heer dr. D. H. Wachters. 

Bij de thans volgende ballotage wordt de heer M. A. Steen
huis met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Besloten wordt de jeugdorganisatie, te beginnen met Oc
tober, wederom te doen vergaderen, en wel op den 2en en 
4en Zaterdag van elke maand. De heer K. F. Kielman is be
reid de leiding op zich te nemen. De heer W. Herrmann Jioudt 
vervolgens zijn wetenschappelijke causerie over „Die erste 
Lokaldrucke", daarbij telkens verwijzend naar zijn zeldzame, 
uit geheele vellen bestaande nagenoeg complete verzameling. 
Het krachtige applaus, dat volgt, toont den heer Herrmann, 
hoezeer zijn interessante verhandeling op prijs wordt gesteld. 
Nadat de voorzitter den dank van de vergadering nog onder 
woorden heeft gebracht, deelt hij mede, dat de heer J. Beuke
ma bereid is gevonden om als sectiehoofd te fungeeren, en 
dat de heer H. G. Schuitema genegen is in de October-
vergadering zijn pracht-verzameling Nederland, België (beide 
gebruikt en ongebruikt) en Engeland te exposeeren. 

Hierna sluiting. J. v. d. W. 
Nieuw lid. 

107. M. A. Steenhuis, onderwijzer, Winsum. 
Adreswijzigingen. 

105. mevr. Van Bommel van Vloten, Verlengde Heereweg 20, 
Groningen. 

172. D. van Langen, Oude Ebbingestraat 12a, Groningen. 
Candidaat-leden. 

P. J. de Klerk, lit. stud., Hooge der A 24a, Groningen. (Voor
gesteld door R. B. de Jonge). 

Th. B. M. Engelkamp, N. Z. Voorburgwal 371, Amsterdam, C. 
(Eigen aangifte). 

mr. J. Siertsema, Marktstraat 19, Groningen. (Voorgesteld 
door R. B. de Jonge). 

Bedankt met ingang van 31 December 1933. 
10. E. Donath, N. Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 23 October 1933, des avonds 

te S'/j uur, in restaurant „Suisse", te Groningen. 
Expositie van de prachtverzameling Nederland, België en 

Engeland van den heer H. G. Schuitema. 
Jeugdorganisatie. 

De jeugdorganisatie vergadert den 2en en 4en Zaterdag van 
elke maand, van 4 tot 6 uur, eveneens in „Suisse". 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 18 Sep
tember 1933, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Aanwezig 19 leden. Opening door den voorzitter, waarna 
voorlezing der notulen van 16 Juni j.l., welke worden gearres
teerd. Hierna deelt de voorzitter mede, dat verschillende le
den hun rekening nog niet hebben voldaan en verzoekt om 
s p o e d i g e betaling. De ingekomen stukken worden be
handeld. Verder wordt voorgesteld, om de bijeenkomsten niet 
meer te houden in het Momus-lokaal, doch voortaan in een der 
bovenzalen van Taverne Rutten, Vrijthof. Het voor en tegen 
wordt besproken, waarna tot stemming wordt overgegaan en 
het voorstel met 16 stemmen voor, 2 blanco en 1 tegen wordt 
aangenomen. 

Alvorens met de gratis-verloting wordt begonnen, verzoekt 
de voorzitter meer belangstelling te toonen voor de jeugd-
vereeniging, door het bezoeken van de jeugdvergaderingen en 
het afstaan van doubletten, welke onder het jonge geslacht 
zullen worden verloot. Eenige kienpartijen vormen het slot 
der vergadering. J. H. 

Bedankt. 
65. G. Mélotte, Wilhelminasingel 49, Maastricht. 
87. mej. Kleijn, Hotel de 1' Empereur, Valkenburg. 

Volgende bijeenkomsten. 
Vergadering op Maandag 16 October 1933, 
Beurs op Maandag 6 November 1933, 
Vergadering op Maandag 20 November 1933, 

des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van Taverne Rutten, 
Vrijthof, Maastricht. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Schinkelstraat 99, Heerlen. 
KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 25 Sep

tember 1933. 
Na de opening worden de notulen voorgelezen en goedge

keurd. Enkele ingekomen stukken worden voor kennisgeving 
aangenomen. De nieuws catalogus Nederland en Koloniën, 
ontvangen van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel-
handelaren, wordt uitvoeriger besproken. Dit handige boekje 
kan gerust aan Nederland-verzamelaars worden aanbevolen. 
De Wipa-zegels circuleeren en worden aan belanghebbenden 
uitgereikt. De heer Trieschnigg, die de Wipa-tentoonstelling 
bezocht, geeft er een kort verslag van. 

Bij de rondvraag deelt de heer Boersema mede, dat de 
Willem de Zwijger-zegels van 1234 cent reeds een maand niet 
meer in Brunssum verkrijgbaar zijn. Ook in Heerlen is dit 
het geval. Het verwondert te meer, daar onlangs nog eens de 
aandacht op deze zegels werd gevestigd. Een onderzoek zal 
hiernaar worden ingesteld. Als slot gratis-iverloting. P. S. 

Nieuw lid. 
J. J. Voshol, Akerstraat 148a, Hoensbroek. 

Bedankt. 
L. Bauer, Rumpen. 

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

8 uur, in hotel Du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 
Wedstrijd over Nederland portzegel nr. 28 (3 ent. op 1 gld.). 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 22 
September 1933, in de zaal van den heer Van Weelde, te 
Den Helder. 

Te 83^ uur opent de waarnemend voorzitter, de heer Polling, 
met een kort woord van welkom de vergadering en spreekt 
zijn teleurstelling uit over de slechte opkomst. De notulen 
worden voorgelezen en zonder op- of aanmerkingen goed
gekeurd. Verschillende ingekomen stukken worden voor ken
nisgeving aangenomen, o.a. een terugtrekken van den heer 
Blaauw als candidaat-lid. Een schrijven van mr. Van Peursem 
wordt behandeld. De voorzitter herinnert eraan, dat hij, in 
opdracht der vergadei'ing van Juli, zich met een paar voor
aanstaande Philatelisten in verbinding heeft gesteld om voor 
ons eens een lezing te houden. Het schrijven van mr. Van 
Peursem bevat de mededeeling, dat hij gaarne daartoe bereid 
is, maar op den door ons gevraagden datum niet op tijd aan
wezig zal kunnen zijn en ook weer te spoedig zal moeten ver
trekken en vraagt dan of het niet mogelijk is de vergadering 
op Zaterdag te stellen in plaats van op Vrijdag. Verschillende 
bezwaren werden hiertegen ingebracht, waarna op voorstel 
van den heer Quant beslotsn wordt den heer Van Peursem 
te verzoeken een avond in het begin der week voor ons be
schikbaar te houden. 

De voorzitter brengt verslag uit over de Bondsvergadering 
en den Philatelistendag te Breda. Hij bespreekt ook de ten
toonstelling en deelt dan mede, dat hij het genoegen heeft 
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gehad dat zijn inzending de goedkeuring van de jury mocht 
wegdragen en dit beloonde door hem een diploma voor een 
verguld zilveren medaille toe te kennen. De heer Quant merkt 
op, dat de voorzitter niet geheel volledig is geweest omtrent 
de tentoonstelling en voegt daaraan toe, dat hij den heer Pol
ling te Breda niet wilde gelukwenschen en dat alleen zou doen 
op de vergadering van September, wanneer deze zijn inzending 
ter bezichtiging had gesteld. De heer Quant, sprekende na
mens de vergadering, wenscht den Polling geluk met diens 
onderscheiding. 

Aan de orde is alsnu de verkiezing van een voorzitter; de 
voorzitter vraagt candidaten. De heer Quant zegt dat hij bij 
wijze van proef bereid is het voorzitterschap op zich te nemen 
tot Januari; dan is het toch bestuursverkiezing en kunnen we 
verder zien. Met applaus wordt de heer Quant daarna tot 
voorzitter gekozen. 

De heer Alderliefste vraagt vervolgens, of er bij de a.s. 
verloting nu naast Nederland en Koloniën ook andere landen 
aanwezig zullen zijn, waarop de voorzitter antwoordt, dat dit 
nu nog niet het geval is, doch dat bij de volgende verloting 
daarmede rekening zal worden gehouden. Niets meer aan de 
orde zijnde sluit de voorzitter het officieele gedeelte. 

J. G. J. P. 
Adresveranderingen. 

A. de Jong wordt Rijnzichtweg 44, Oegstgeest. 
P. Koijek wordt Krugerstraat 83. Den Helder. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 27 October 1933, in de gewone zaal. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Donderdag 
28 September 1933, des avonds te Sy, uur, in café „De 
Pool", Groote Markt, Groningen. 

Een zeer interessante vergadering, waarop o.a. bezichtiging 
van de keurige collectie Bosnië van den heer Beukema. 

In de a.s. vergadering zullen diverse leden hun verzameling 
Piume medebrengen. Plannen zijn in voorbereiding voor het 
houden van een tentoonstelling. 

Een verloting heeft plaats. H. S. 
Candidaat-lid. 

H. Heringa, te Gorredijk. (Voorgesteld door S. Grupstra). 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 26 October 1933, des avonds te 
S'A uur, in café „De Pool", Groote Markt, Groningen. 

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

VERSLAG der vergadering van Dinsdag 26 September 1933. 
Na het zomerreces werd de eerste maandelijksehe ver

gadering gehouden in ons nieuwe clublokaal, restaurant „De 
Beurs", Markt, te Helmond. Bij de opening heette de voorzitter 
in het bijzonder welkom de beeren Staal en Van de Waart, 
die ter kennismaking eens een kijkje kwamen ne -i;n. Ds 
notulen werden ongewijzigd goedgekeurd, waarna h?, candi-
daat-lid, de heei Teunissen te Beek en Donk, met a.jimeene 
stemmen als lid werd aangenomen. Als candidaat-lid werd 
aangemeld de heer M. Teunissen te Gemert, terwijl de aan
wezige heer Van de Waart zich ook als zoodanig opgaf. 

Van den heer Merkx was ingekomen voor de bibliotheek: 
„Les timbres-poste des Pays-Bas de 1906 ä 1929", uitgegeven 
door het hoofdbestuur der Nederlandsche posterijen ter gele
genheid van het postcongrcs te Londen in Mei-Juni 1929. Er 
bleken al direct meerdere liefhebbers voor te zijn, zoodat de 
secretaris het werkje zal laten circuleeren. 

Thans kwam in behandeling het voorstel Knol-Van Lieshout 
om de koopers in den rondzenddienst 5 '< van hun aankoopen 
uit de kas te restitueeren. Aan de hand van cijfers betoogde 
de penningmeester, dat dit zeer goed mogelijk was. De heer 
Thielen, die aanvankelijk de geheele netto-winst op den rond
zenddienst onder de koopers wilde verdeelen, kwam, na be
strijding hiervan door den voorzitter, hierop terug en wenschte 

dan liever het extra saldo te besteden voor het houden van 
lezingen door daartoe bevoegde personen. Hij meende, dat 
onze vergaderingen daardoor aantrekkelijk en nog meer be
zocht zouden worden. De voorzitter meende te moeten opkomen 
tegen de bewering, dat het op onze vergaderingen ,,een dooie 
boel" zou zijn. Integendeel, in aanmerking genomen den jeug
digen levensduur onzer vereeniging, kunnen we zeker tevreden 
zijn, en op bezoekers die met allerlei kunst- en vliegwerk 
naar de vergaderingen gelokt moeten worden, behoeft onze 
Vereeniging niet gecharmeerd te zijn. Als tusschenvoorstel 
kwam tenslotte de voorzitter met een restitutie van 3 ''t. Na 
ampele besprekingen werd ten slotte het voorstel Knol-Van 
Lieshout tot restitutie van 5 '/r aangenomen, echter onder 
beding, dat niet mag afgeweken worden van het bedrag op 
de begrooting uitgetrokken voor wedstrijden, verlotingen en 
te maken reserves. 

De heer Merkx bracht nog ter sprake de verloting van 
bonnen voor den rondzenddienst op elke vergadering onder de 
aanwezige leden. Het systeem bleek al heel weinig sympathie 
te ondervinden en op voorstel van den secretaris werd dan 
ook besloten op elke vergadering voor een bepaald bedrag aan 
nieuwigheden te verloten, welke aangekocht zullen worden 
door het bestuur. 

Van den heer Saalberg was een aanbod ingekomen tot leve
ring van de aanstaande Duitsche weldadigheidszegels tegen 
nominaal, waarvan eenige leden gebruik maakten. 

Nu het jurylid onzer wedstrijden, de heer Van Schijndel, 
niet aanwezig was, werd de heer Raijmakers uit Eindhoven 
uitgenoodigd, diens functie te vervullen. Er bleken verschei
dene inzendingen voor den wedstrijd Yvert 1933 nrs. 199-206 
en 227-229 te zijn binnengekomen, zoodat een vijftal prijzen 
kon worden uitgereikt. De heer Hilgardenaar ging wederom 
met den eersten prijs strijken. De prijzen voor dezen wedstrijd 
werden het bestuur door een der aanwezige leden geschonken 
in den vorm van een mooie collectie zegels Nederland en 
Koloniën. 

Bij de rondvraag kwam de heer Hilgardenaar met het voor
stel, om thans ook de koopers van de veilingen ter verga
dering' van hun 5 ' i kosten vrij te stellen. Dit werd met al-
gemeene stemmen aangenomen. 

De secretaris nam tevens de gelegenheid te baat om de 
Lden hartelijk te danken voor hun vriendelijk blijk van be
langstelling bij zijn zilveren ambtsjubileum; hij stelde het 
ten zeerste op prijs dat het geheele bestuur aanwezig had 
willen zijn op de receptie en dankte de beeren daarvoor 
hartelijk. Het was reeds vrij laat geworden, toen de voor
zitter het officieele gedeelte kon sluiten, waarna de onder
linke ruil een aanvang kon nemen. C. G. K. 

Nieuw lid. 
A. J. H. Teunissen, Donk C 127, Beek en Donk. 

Candidaat-leden. 
J. P. L. van de Waart, Zuiderstraat 62, Helmond. (Eigen 

aanmelding). 
A. J. M. Teunissen, Ruijschenbergstraat, Gemert. (Voorge

steld door Th. J. W. van Hoof). 
Rondzenddienst. 

Leden en donateurs worden verzocht, daar de voorraad 
boekjes niet groot meer is, nieuwe boekjes met Europa-zegels 
in te zenden bij het secretariaat dor Vereeniging, Emma 
straat 40, Helmond. 

Aankoop nieuwe uitgiften. 
Leden, die via de Vereeniging de nieuwe zegels van een of 

meer landen geregeld wenschen te ontvangen, kunnen dit op 
geven aan den secretaris, die voor een en ander zal zorg
dragen. De verrekening der kosten kan ter vergadering 
plaats vinden. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op 

lilaandag 30 October 1933, des avonds te 8'A uur, in de kleine 
benedenzaal van restaurant „De Beurs", Markt, Helmond. 

Op deze vergadering zal een veiling gehouden worden van 
21 Europeesche landen uit een verzameling, o.a. een mooie 
collectie Danzig, Saargebied, Frankrijk, Piume, enz. 
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MAURITIUS. 
Een kruisband van 4 c. groen op zeemkleurig papier in het 

gewone formaat werd door Bern uitgedeeld, eveneens een 
briefkaart van 3 c. lichtpaars in het kleine formaat. Het 
nieuwe reeds van de andere koloniën bekende vierhoekige 
wapen is hier nu ook gebruikt. 

POLEN. 
Veit Stosz, de Nürnbergsche beeldhouwer, ging in 1477 

naar Krakau, werd sedert Wit Stwosz genoemd en kreeg 
wereldberoemdheid door het snijden in hout van het groote 
altaarstuk in de Notre Dame-kerk te Krakau. Te zijner eere 
werd een serie prentbrietkaarten van 20 gr. bruin met een 
nieuwen stempel, namelijk een spitsbogen-ornament met tee-
kens en de jaartallen 1533-1933 uitgegeven. Bovenaan in den 
stempel de waarde-aanduiding en den landsnaam POCZTA / 
POLSKA. Aan den voet het Inschrift Wit Stwosz. De serie 
werd Nr. 2 genummerd, terwijl de kaarten een doorloopende 
nummering tot 32 dragen en als drukdatum III-1933 melden. 
De oplaag omvat 6.400.000 stuks. De tekst bij de afbeeldingen 
is Poolsch en Fransch. Boven op alle kaarten staat Cracovie -
Notre Dame - Le Maitre Auiel de Wit Stwosz. De opsom
ming der kaarten volgt hieronder: 1. La Piéta - Le Christ et 
la Vierge; 2. La Nativité - La Vierge; 3. Les saintes femmes 
au tombeau - La tête de la Vierge; 4. L' Adoration des Mages 
- Un des Mages; 5. La descente du Saint Esprit - Tête 
d' Apótre; 6. Jesus parmi des docteurs - Tête d' un des doc-
teurs; 7. Partie centrale (détail) - L' assomption; 8. Partie 
centrale - La dormition de la Vierge; 9. La naissance de la 
Vierge - Une Servante; 10. Le Cruzifix de Wit Stwosz -
Dans la Nef Laterale; 11. Jesus parmi les docteurs - Tête 
d' un des docteurs (L' évêque Zbigniew Olesnicki); 12. Partie 
centrale - La dormition de la Vierge - La Vierge; 13. La des
cente aux Limbes - Un diable; 14. La Crucification - Tête du 
Christ; 15. La mise au tombeau; 16. La naissance de la 
Vierge; 17. L' Annonciation; 18. Les Saintes Femmes au 
tombeau; 19. La rencontre d' Anne et de Joachim; 20. La 
Piéta; 21. La descente du Saint Esprit; 22. L' Ascension; 
23. La presentation au Temple; 24. La Resurrection; 25. La 
Nativité; 26. La Crucifixion; 27. „Noli me tangere"; 28. 
L' Arrestation de Jesus; 29. Jesus parmi des docteurs; 30. La 
presentation de la Vierge; 31. L' Adoration des Mages; 
32. La descente aux limbes. 

RUSLAND. 
Een briefomslag van 15 kop. olijfkleurig (3 koppen) wordt 

met drieregeligen, drietaligen tekst (Russisch, Esperanto en 
Fransch) gemeld op grijs papier met watermerk ringen. Vóór 
de adres-aanduiding eveneens 3 regels tekst in de genoemde 
talen. Van de series propaganda-omslagen zijn van die van 
15 kop. met blauwe versieringen binnen, te melden de nrs. 13, 
15, 17, 18, 26, 28, 29, 30, 32, 37, 40, 41 en 44. Idem met lila 
versieringen de nrs. 32, 33, 35 en 38. Van de omslagen van 
20 k. bruin, blauwe sieraden, de nrs. 66 en 68, daarentegen 
voor die met lila versieringen de nrs. 39, 41 en 45. 

Intusschen is tevens de stempelkleur van de 20 kop. om
slagen (boer) van bruin in groen veranderd en werden dade
lijk ook hierbij propagaiida-opdrukken aangemaakt, te weten 
nrs. 67, 69, 70, 71, 81, 85, 86 en 88. Ook zijn omslagen zonder 
binnenversiering te melden met de propaganda-nrs. 72 en 73. 

SAARGEBIED. 
De kaart van 30 c. groen op roomkleurig karton met in den 

stempel een gezicht op Saarlouis verscheen met vierregelige 
adresaanduiding. 

SIAM. 
Siam voorziet de verzamelaars van een geheel nieuwe serie 

poststukken. Uitgegeven werden een omslag van 10 satang 
rood op roomkleurig papier zonder tekst; een postblad van 
10 s. rood met tweeregeligen tekst Carte lettre in het Fransch 
en met Siameesche letterteekens; een omslag voor aange-
teekende stukken van 15 s. olauw met stempel op de sluit
klep en tekst alleen in het Siameesch en eindelijk twee 
nieuwe briefkaarten van 2 s. bruin en 3 s. groen, die in uit
voering en tekst met de voorafgaande kaarten overeen
stemmen, alleen is de tekst nu gedi'ukt in de kleur van den 
stempel, terwijl dit voorheen in rood geschiedde. Alle post
stukken dragen stempels met den koningskop. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Via Berlijn verneem ik het verschijnen van de nieuwe om

slagen van 6 c. oranje op wit, blauw en geel papier in de 
formaten g, f en r en met het watermerk U S 1929. 

YOUGOSLAVIE. 
Natuurlijk wil dit land niet achterblijven in het uitgeven 

van prentbriefkaarten en liet daarom een serie van 42 stuks, 
helaas in zeer slechten boekdruk, verschijnen. Het doel om 
reclame te maken voor stad en land zal door de zeer slechte 
uitvoering waarschijnlijk wel niet bereikt worden. Als basis 
dienen kaarten van 75 para bruin op bruinzeemkleurig karton. 
De stempel is volgens het model der postzegels met den 
koningskop. De kaarten diagen een deelstreep, een omran
ding, zesregeligen tekst Servisch-Kroatisch met Fransch en 
vier adreslijnen. De beschrijving der afbeeldingen is alleen in 
Sei'visch en Kroatisch. Voorloopig zijn te melden: Beograd -
Panorama; Beograd - Stari grad sa Dunavon i Zenunon; 
Bohinjska Bistrica sa Triglavon; Bohinjsko jesero; Brezice; 
Cel je - Stari grad; Delnice; Jajce - Pogled na grad, vodopad 
Plive; Jesenice; Ivanec; Kraljevica; Kranjska gora; Lesce s 
Karavankama; Ljubljana sa Ljubljanskim gramdom (2 ver
schillende afbeeldingen); Malinska - Otok (ostrvo) Krk; Ma-
nastir Gracanica; Manastir Sv. Naum - Ohrid; Maribor -
Glavni Trg; Metlika; Motiv sa Plitvickih jezera (2 verschil
lende afbeeldingen); Ormoz ob Dravi; Parobrod „Kralj Alek-
sandas I" Dubrovacka plovidba; Parobrod „Prestolonaslednik 
Petar" Jadranka plovidba; Orgaska Slatina - Zdraviliste; 
Ruse; Sarajevo - Husref - Bsgova dzamija; Selce; Sevnica 
ob Savi; Trzic; Varasdinske Poplice - Josipova kupeli; Veles 
na Vardaru; Zagreb - Trgovacka i obrtnicka komora; Zdra-
vilisce Golnik. 

ZUID-AFRIKA. 
De stempel van de briefkaart van 1 d. rood en zwart (zeil

schip) is in een nieuw kleed gestoken, meet nu 18:2734 tegen 
19:2734 voorheen en vertoont tegenover de vroegere nog al 
eenige afwijkingen. De letters van de landsbenamingen zijn 
breeder en onversierd hetgeen verschuiving veroorzaakt heeft. 
Het duidelijkst blijkt dit bij den naam Suidafrika, waarbij nu 
de middelste A precies onder de 1 van de waarde-aanduiding 
staat, terwijl deze letter bij de oudere uitgaaf meer links 
stond. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Wie kan melden de gebruikers der machines 282, 293, 297, 
298, 311, 312, 313, 374, 377, 400, 403, 405, 407, 410, 414, 415, 
417, 420? Ook medewerking van niet-verzamelaars zal bij
zonder geapprecieerd worden. 

Machine 146 II. 
Sedert medio September stempelt de H.A.V.-Bank te Schie

dam met een nieuwe reclame in haar machine: in rechthoek 
een schaduwband, waar doorheen een bliksemflits en: LE
VENSVERZEKERING / H A V / BANK / SCHIEDAM. 

Machine 160 VIII. 
Als type VII (witte letters RHV), thans echter zonder re

clame links van den datumstempel. 
Machine 161 IL 
Voorheen gebruikt door de N.V.V. Van der Graaf & Co's 

Bureaux voor den Handel te Rotterdam, werd deze machine 
thans overgebracht naar hetzelfde kantoor te Amsterdam, 
waartoe uitsluitend het datumstempel gewijzigd werd. 

Machine 166 III. 
Eenigen tijd geleden weid het afzenderscliché SKF tus-

schen de stempels ongeveer 3 mm. hooger geplaatst dan voor
heen. 
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Machine 193 XVIII. 
Ruys' Haiidelsvereeniging te Amsterdam gebruikte medio 

September hetzelfde cliché als de vorige maand van de Rot-
terdamsche machine werd gemeld: L. C. Smith / schrijft 
sneller / slijt langzamer. 

Machine 317 IIL 
Het assurantiekantoor Jacs. Post Jr. te Groningen verving 

den tweeregeligen afzendersnaam in zijn machine door een 
drieregeligen in een kleinen rechthoek: KANTOREN / JACs 
POST Jr / GRONINGEN. Reclame NASK links van den 
datumstempel bleef als biJ type I. 

Machine 348 III. 
Sedert Augustus frankeert deze machine van de Levens

verzekeringmij. De Nederlanden zonder cliché links van den 
datumstempel. 

Machine 370 II. 
Gebr. Van Campen stempelen nu en dan ook zonder reclame 

links van den datumstempel. 
Machine 391 XI. 
Abusievelijk werd in de machine van de Firma B. Henri 

Lampe te Sneek in combinatie met het af zender scliché van 
type VIII links een reclamecliché gebruikt en wel type IV: 
Trapkussens enz. 

Machine 406 II. 
Links van den datumstempel plaatste de N.V. Corn Pro

ducts Duryea te Amsterdam de reclame: MAIZENA / FABRI
KAAT / DURYEA / Het oude vermaarde merk! 

Machine 416 I-IV. 
Model C4, zonder telcijfers, sedert 18 Mei 1933 in gebruik 

bij de N.V. HoUandia-Fabrieken, Kattenburg & Co., te Am
sterdam-Noord. Tusschen de stempels: N.V. HOLLANDIA / 
FABRIEKEN / KATTENBURG & Co. / AMSTERDAM N. 
Links van den datumstempel biJ type I geen reclame, type II 
een heer, in regenjas gekleed, in een regenbui loopend met 
bijschrift: BESTELT TIJDIG / VOOR HET NAJAAR. Type 
III: een gebouw met op het dak de naam HOLLANDIA en 
bijschrift: BEZOEKT / ONZE / MAGAZIJNEN. Type IV: 
in rechthoek: GROOTSTE / SPECIAALFABRIEK / OP HET 
GEBIED VAN / REGENKLEEDING. 

Machine 419. 
Model C3, in gebruik bij de firma C. Grol & Zonen, Heeren-

kleedingfabriek, te Groningen. Tusschen de stempels een ge
kleurde driehoek, waaroverheen een witte driehoek en er-
tusschen een cirkelvormige band met inschrift: C. E. G. & Z. 
Geen afdruknummer. 

Machine 478. 
Model C3B, sedert 21 Augustus 1933 in gebruik bij de N.V. 

Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf en de Maatschappij 
voor Scheeps- en Werktuigbouw „Fijenoord" N.V. te Rotter
dam. Tusschen de stempels in rechthoek: WILTON-FIJEN-
OORD / ROTTERDAM. 

Hasler. 
Machine H. 590. 
Sedert 2 October j.1. in gebruik bij de N.V. Eerste Neder-

landsche Levensverzekering Maatschappij te 's-Gravenhage. 
Tusschen de stempels geen afdruknummer, doch in twee 
rechthoeken onder elkaar: „EERSTE / NEDERLANDSCHE" 
LEVEN, LIJFRENTE. „NIEUWE EERSTE / NEDER
LANDSCHE" / ONGEVALLEN, ENZ. 

Komusina. 
Machine K. 175 II. 
De firma Hedeman te Almelo plaatste in haar machine links 

van den datumstempel een nieuwe reclame: HEDAL / GE
REGISTREERD. 

NED.-INDIE. 
Francolyp. 

Machine 26 VIII. 
De machine van het Akiz-kantoor te Soerabaja kreeg, na 

eenigen tijd zonder telcijfers te hebben gestempeld, thans 

weer een afdruknummer en wel in het bekende Indisch model. 
De eerste hiermede bekende reclame is tevens een nieuwe: 
afbeelding van een koelkast, waaronder: Westinghouse / 
koelkasten. 

DEFINITIES VAN BEGRIPPEN DER AEROPHILATELIE, 
VOLGENS DE BESLUITEN VAN HET TWEEDE INTER
NATIONALE CONGRES VAN VEREENIGINGEN VAN 
VLIEGPOSTVERZAMELAARS, GEHOUDEN TE WEENEN 

OP 26 JUNI 1933. 
1. Officieele uitgiften zjjn vliegpostzegels, vliegpostbrief-

kaarten en vliegpostenveloppen, die door een staatspostbedrijf 
zijn uitgegeven. Vignetten, briefkaarten en enveloppen met 
frankeerwaarde, welke met toestemming van de postautori-
teit^n door particuliere comité's zijn uitgegeven en verkocht, 
maar door de postorganen met een ambtelijk postslempel ver
nietigd en welks gebruik voor de verzending per luchtpost 
obligatoviych worden verklaard, worden met officieele post-
vvaarden gelijkgesteld, zoolang geen officieele vliegzegeLs door 
de betreffende staat zn\ve uitgegeven worden. Hieronder val
len echter niet de zegels van de Fransche vliegmeetings van 
Bourget 1922, Rouen 1922, La Baule 1922, Montpellier 1923, 
Rouen 1928, Amiens 1923, Vincennes 1924 en Marseille-Algiers 
1926, die als met officieel moeten worden bescnouwa. niet
tegenstaande ten tüde der uitgifte nog geen vliegzegel bestond 
dat door den staat werd uitgegeven. Daarentegen moeten de 
Scadta-zegels, ook wanneer zij werden uitgegeven nadat de 
betrokken staat zelf vliegzegels had uitgegeven, als officieele 
uitgiften worden beschouwd. Een zelfde toepassing van deze 
uitzondering moet plaats hebben, wanneer zich in de toekomst 
analoge gevallen voordoen, die hier niet werden aangegeven. 

2. Half officieele uitgiften zijn alle overige vignetten, kaar
ten en enveloppen met of zonder frankeerwaarde, die door 
particuliere organisaties worden uitgegeven en door de pos
terijen met een ambtelijk poststempel worden afgestempeld, 
zonder dat gewone luchtpostcorrespondentie van de verzending 
wordt uitgesloten. 

3. Niet officieele uitgiften zijn vignetten, veldpostkaarten 
en enveloppen zonder frankeerwaarde, door particuliere orga
nisaties uitgegeven, door de posterijen getolereerd en als ge
wone luchtpostcorrespondentie behandeld. De vignetten wor
den ambtelijk niet afgestempeld. 

4. Luchtpostetiketten zijn door de posterijen uitgegeven of 
door dit bedrijf toegelaten etiketten, die dienen om luchtpost
correspondentie als zoodanig te kenmerken. 

5. Vliegpost dagstempels, stempels om een bepaalde vlucht 
aan te geven, enz. gelden slechts dan als officieel, wanneer 
zij door de posterijen zelf als ambtelijk stempel erkend en 
gebruikt worden. 

6. Post per vrije ballon. 
a. militaire; 
b. particuliere tot 1 Augustus 1914. 
7. Post per luchtschip. 
8. Vluchten, die voor de ontwikkeling van de verzending per 

luchtpost van belang zijn (transkontinentale, transatlantische, 
poolvluchten, duivenpost, stratosfeerpost, raketpost enz.). 

a. met toestemming van de posterijen; 
b. zonder toestemming van de posteryen. 
9. Eerste vluchten hebben de volgende kenmerken: 
a. opening van een regelmatige luchtpostdienst, waarvan 

het einddoel voor de eerste maal van hetzelfde beginpunt be
diend wordt (etappen van eerste vluchten worden gelijk
gesteld aan de geheele gevlogen lijn); 

b. opname en verlegging van tusschenstations binnen de 
oorspronkelijke lijn geven in het verkeer met deze nieuwe 
stations eerste vluchten; 

c. verlenging voorby het eerste einddoel gelden alleen voor 
het nieuwe deel als eerste vluchten. 

10. Proefvluchten zijn vluchten met postverzending, die 
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geen onmiddellijke regelmatige ingebruikname van de lijn ten
gevolge hebben. 

11. Bijzondere vluchten zijn vluchten met postverzending, 
die het bedrijf der posterijen in enkele gevallen laat onder
nemen. Voor het geval het einddoel door de een of andere oor
zaak niet wordt bereikt, geldt de verzonden post, na gelukte 
start, toch als bijzondere vliegpost. 

12. Propagandavluchten zijn voor eenmaal georganiseerde 
vliegposten naar aanleiding van vliegdagen (jaarbeurzen, 
voor weldadige doeleinden, militaire feesten e. a. gelegen
heden). 

a. met toestemming van de posterijen; 
b. zonder toestemming van de posterijen. 
13. Nood vluchten zijn zulke, die tengevolge van bijzondere 

gebeurtenissen worden geïmproviseerd om post over te 
brengen (Parijs 1870, Przemysl, ijsvliegpost enz.). 

14. Verongelukte vliegposten moeten om als zoodanig er
kend te worden voorzien zijn van een bijzonder poststempel ol 
een ander geldig postbewijs. 

a. verongelukte post; 
b. post uit verongelukte vliegtuigen. 
15. Aerophilatelistische dokumenten zijn stukken, die van 

belang zijn voor de ontwikkeling en de geschiedenis van de 
luchtpost. 

a. gevlogen stukken; 
b. niet gevlogen stukken (tot 1 Augustus 1914). 

W. G. ZWOLLE. 

ZWEEFVLUCHT KRONFELD. 
Op 13 en 14 Juli 1933 heeft de bekende Oostenrijksche 

zweefvlieger Robert Kronfeld een z.g. vierlandenvlucht uit
gevoerd met zijn zweefvliegtuig Austria II, dat gekoppeld 
werd aan een gewoon vliegtuig. Kronfeld kan zich in de vlucht 
van dit vliegtuig losmaken, waartoe zijn zweefvliegtuig van 
een bijzondere inrichting is voorzien. 

Voor deze vlucht werd de meegevoerde correspondentie door 
de posterijen van een speciale afstempeling voorzien. 

Er is correspondentie vervoerd over de afstanden: 
1. Weenen-Innsbrück; 
2. Weenen-Salzburg; 
3. Weenen-Budapest; 
4. Weenen-Triest; 
5. Weenen-Milaan; 
6. Weenen-Zürich. 
Alle correspondentie met de Austria II op deze vluchten ver

voerd, draagt behalve de gewone afstempeling met plaats
naam en datum, dezelfde speciale afstempeling met het in-
schrift: Post-Segelflug 1 Wien 1. Juli 1933. Osterreich -
Ungarn - Italien - Schweiz, en de afbeelding van een zweef
vliegtuig boven een gebergte. De stukken, welke naar Hon
garije werden vervoerd, ontvingen te Budapest nog een tweede 
speciale afstempeling met tekst: Kronfeld Vitorlazógépével 
Erkezett, benevens de primitieve afbeelding van een vlieg
tuig. Het formaat van dit stempel is rechthoekig; drukinkt 
geeloranje. Het Oostenrijksche stempel is rond; drukinkt lila. 

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

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

II. 
De verslagen. 

Jaarverslag 1932-1933 van den len secretaris. 
„Onze Bond heeft 11 leden-vereenigingen met op 1 Juli 1933 

2225 leden, zoodat we in totaal slechts 27 leden ziJn achter
uitgegaan, iets wat in dezen crisistijd nog al meevalt. Op de 
vorige Bondsvergadering te Vlissingen werd de heer De Bas 
als bestuurslid gekozen, waarna de functies in het bestuur 
zoodanig werden verdeeld, dat de heer Zwolle eerste en de 
heer De Bas tweede secretaris werd; de bezetting der overige 
functies bleef onveranderd. De kapittelvergadering besloot 
de Bondsmedaille uit te reiken aan den heer Munk te Berlijn; 
de wisselbeker kwam in handen van den heer Van Brink. De 

heer Polling vertegenwoordigde ons bij het 10-jarig bestaan 
van de Vereeniging „Helder"; de heer Cramerus was begin 
Juni onze afgevaardigde te Rijssel op het congres van den 
Franschen Bond, de heer Van Strijen vertegenwoordigde ons 
te Weenen op het congres der F.LP. Van de uitnoodiging ter 
bijwoning van den Duitschen philatelistendag verleden week 
te Aschersleben kon helaas geen gebruik worden gemaakt. 

In het afgeloopen jaar werden 3 bestuursvergaderingen ge
houden, waarvan de verslagen in het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie werden opgenomen. Omdat er geen bij
zondere punten van behandeling waren, werd er geen voor
vergadering gehouden. Daarentegen woonden enkele afge
vaardigden van „Hollandia" en van de U. Ph. V. een gedeelte 
van de April-vergadering bij ter bespreking van punten, die 
speciaal voor die vereenigingen van belang waren. 

Met het departement van koloniën werd gecorrespondeerd 
over de aanstaande herdenkingszegels van Curasao. Met het 
ministerie van waterstaat werden brieven gewisseld over de 
wenschelijkheid, het aantal uitgiften van bijzondere frankeer-
zegels zooveel mogelijk te beperken, over de weinig fraaie 
uitvoering van onze kinderzegels, over het zonder bijslag doen 
uitgeven van djB Willem de Zwijger zegels, over het hier te 
lande uit te geven Curagao'sche jubileumzegel, over de studie-
vlucht voor een snelle postvlucht naar Indië en terug. Voor 
zoover mogelijk werd deze correspondentie in het Maandblad 
opgenomen. 

Naar aanleiding van het voorstel van de U. Ph. V. ter be
studeering van de emissie 1852 werd een commissie benoemd, 
bestaande uit de beeren Benders, Vuijstingh en Zwolle. Het 
eindverslag met conclusie van haar werkzaamheden zal u nog 
heden worden uitgebracht. 

Ter bestudeering van de Indische zegels met de kopstaande 
opdrukken Dienst, Java en Buiten Bezit werd een commissie 
benoemd, bestaande uit de beeren Prenkel, Keiser Jr. en 
Stieltjes. 

Om een definitief oordeel uit te spreken omtrent het be
staan van de z.g. ontwerpen of proeven of wat het ook zij van 
Nederlandsche zegels, welke gedurende de laatste 4 jaren in 
omloop zijn gekomen, werd een commissie benoemd, bestaande 
uit de beeren Frenkel, Keiser jr. en P. C. Korteweg. 

Aan de opdracht, door uwe vergadering het vorige jaar 
aan het bestuur gegeven, om het boek Vellinga te doen uit
geven, is voldaan. De firma Enschedé heeft den druk verzorgd 
en heeft eind Juni het werk afgeleverd. De Bond heeft het 
auteursrecht van deze uitgifte verkregen. Over de financieele 
zijde zal onze penningmeester u nader inlichten. 

Naar aanleiding van de uitlating van den heer Pierre Vos, 
dat het Bondskeur niet voor 100 'U maatgevend was, werd in 
Den Haag een bijeenkomst van 9 personen belegd. Aan het 
slot verklaarde de heer Vos, dat de kopstaande Dienst op
drukken op .f 1,— Ned.-Indië echt waren en dat de keurings
commissie volkomen deskundig en berekend is voor haar 
zeer moeilijke en ondankbare taak. 

Medewerking zal worden verleend aan de algemeene ency
clopaedic van prof. Winkler Prins, waarin onder het trefwoord 
„Postzegelkunde" onze liefhebberij zal worden behandeld door 
de beeren Kastein en Wolff de Beer. 

Zoowel van het hoofdbestuur van onze P.T.T. als van de 
F.LP. werden waarschuwingen ontvangen over in omloop 
zijnde valsche zegels. Van de F.LP. werd verder ontvangen 
het zeer belangrijke jaarboekje en het jaarverslag. Op het 
laatste congres der F.LP. werd door onzen Bond ter sprake 
gbracht de door Rusland uit te geven postzegels voor de z.g. 
God-loozen. Voor het verslag van dit congres der F.LP. moge 
verwezen worden naar hetgeen de heer Maingay daarover in 
de laatste aflevering van het Maandblad heeft geschreven." 

Het verslag was geteekend door den len secretaris W. G. 
Zwolle. 

De voorzitter dankte den secretaris voor diens verslag. 
Verslag van den penningmeester. 

„Uit den aard der zaak is een verslag van een penning
meester zeer droog en kunt u dan ook van mij geen humo
ristische of satirische redevoering verwachten. Ik zal dus 
maar beginnen met u de cijfers op te noemen. 

Allereerst de ontvangsten. Aan contributies ƒ 875,—; dit 
is ver boven de begrooting, daar de Vereeniging ,,Hollandia" 
haar contributie voor het nu pas begonnen vereenigingsjaar 
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reeds de vorige maand betaald heeft. Belangstellende leden 
ƒ 21,—; dit wordt het volgend jaar slechts ƒ 20,—, daar in
middels een der leden bedankt heeft. Opbrengst keuringsdienst 
ƒ 84,75, ver boven de begrooting, die slechts ƒ 25,— bedroeg. 
Opbrengst verkoop bezittingen ƒ 69,75, eveneens hooger dan 
begroot was op slechts ƒ 35,—. Daarin is begrepen de verkoop 
over twee jaar van handleidingen en insignes. Rente spaar
bankboekje ƒ 35,27. Terugbetaalde porti aan mij ƒ 0,22, zijnde 
de porto-kosten bijgevoegd voor het verzenden van tanden-
meters. Verkoop en stortingen boek Vellinga ƒ 1370,—. In 
het geheel zijn thans 75 boeken Vellinga verkocht, 3 bestel
lingen zijn nog loopende. Te zamen uitmakende, met het 
saldo van verleden jaar (ƒ125,55), een bedrag van ƒ2581,14. 

Uitgaven waren: Huishoudelijke uitgaven ƒ111,52 (hier
onder was een bedrag over twee jaar kosten informatie
bureau). Kosten Maandblad ƒ159,63 (begroot ƒ125,—). Deze 
kosten zijn lager dan het vorige jaar, doch kunnen, b.v. door 
het betrachten van beknoptheid, nóg lager worden. Vergader-
kosten bestuur ƒ281,60; dit bedrag geett niet het getal weer, 
dat de bestuursleden hebben uitgegeven, daar zij zich allen 
meerdere of mindere geldelijke offers getroost hebben. Kosten 
Philatelistendag ƒ200,07 (minder dan verleden jaar) . Con
tributie F.I.P. ƒ 65,—. Representatiekosten ƒ 94,50. Storting 
reservefonds ƒ 100,—. Tezamen een bedrag van ƒ 1012,32. 

Mitsdien blijft een saldo over van ƒ 1568,82, waaruit met 
een deel van de gelden uit het reservefonds betaald moeten 
worden de kosten van deze dagen, alsmede het bedrag voor 
het boek Vellinga. 

Over het algemeen zijn de uitgaven veel lager dan ver
leden jaar. Ziet hier, mijne beeren, mijn duizend-gulden-rede." 

Het verslag was geteekend L. van Essen. 
Ontvangsten 1932-1933. 

Saldo vorig boekjaar 
Contributies 
Contributies belangstellende leden 
Verkoop bezittingen 
Rente spaarbankboekje 
Opbrengst keuringsdienst 
Terugbetaalde porti aan penningmeester 

ƒ 125,55 
875,— 

2 1 , -
69,35 
35,27 
84,75 

0,22 
Verkoop en stortingen garantiefonds boek Vellinga - 1370,— 

Uitgaven 1932-1933. 
Huishoudelijke uitgaven 
Kosten Maandblad 
Vergaderkosten 
Philatelistendag 
Contributie F.I.P. 
Representatiekosten 
Reservefonds-storting 

Saldo 

ƒ2581,14 

ƒ 111,52 
- 159,63 
- 281,60 
- 200,07 
- 65,— 
- 94,50 
- 100,— 
ƒ 1012,32 
- 1568,82 
ƒ2581,14 

Begrooting 1933-1934. 
Kosten Maandblad zijn aangenomen als verleden jaar, al

hoewel er meer is uitgegeven. Inkrimping is noodzakelijk, wil
len wü er met dit bedrag komen. Philatelistendag als verleden 
jaar. Bestuursvergaderingen lager dan verleden jaar en be
rekend op 7 bestuursleden. Huishoudelijke uitgaven eveneens 
minder gesteld, gezien het bedrag dat verleden jaar is uit
gegeven. Representatiekosten ƒ 25,— lager. Het is mij gelukt 
een sluitende begrooting te maken en wel in ontvangsten van 
ƒ 908,75 en uitgaven ƒ 890,—. Bijdrage postmuseum helaas 
weer pro memorie. Uit het saldo moeten betaald worden de 
kosten van het boek Vellinga, aangevuld met een som uit het 
reservefonds. 

Ontvangsten. 
Saldo 1932-1933 ƒ1568,32 
Contributie 2225 leden (waarvan reeds ƒ 87,85 door 

de Vereeniging „Hollandia" betaaldMs) - 778,75 
Belangstellende leden - 20,—■ 
Verkoop bezittingen - 35,— 
Keuringsdienst - 40,— 
Rente spaarbank - 35,— 

ƒ 2477,07 

Het aantal leden is verminderd van 2252 op 2225. De posten 
keuringsdienst en verkoop bezittingen zijn iets hooger ge
raamd. 

Kosten Maandblad 
Philatelistendag 
Bestuursvergaderingen 
Huishoudelijke uitgaven 
Contributie F.I.P. 
Representatie 
Reservefonds-storting 
Postmuseum 

Saldo 

Uitgaven. 

« 

ƒ 125,— 
- 225,— 
- 200,— 
- 100,— 
- 65,— 
- 75,— 
- 100,— 

pro memorie. 

ƒ 890,— 
- 1587,07 

ƒ 2477,07 
De voorzitter bedankt den penningmeester voor diens finan

cieel verslag en begrooting voor het komende vei'eenigings-
jaar. 

Verslag van het hoofd 
van het informatiebureau. 

„Het is thans reeds voor de 14e maal, dat ik u verslag uit
breng over de werkzaamheden van het Bondsinformatiebureau. 
Dit jaar kan ik hiermede kort zijn, omdat het aantal bijzondere 
voorvallen op het terrein van het bureau minder is dan andere 
jaren. Er kwamen niet zooveel klachten binnen en ook werden 
er minder aanvragen om inlichtingen behandeld. De zoo
genaamde zwartelij st, die zoo nu en dan in het Maandblad 
wordt opgenomen, is met slechts enkele namen uitgebreid. 

Aan een ingekomen verzoek om den naam van den post
zegelhandelaar Donnai te schrappen is niet voldaan, omdat 
genoemde persoon zijn philatelistisch bedrijf opnieuw be
gonnen is. 

Voor den Belgischen professeur Lemmens werd in ons or
gaan in een afzonderlijk bericht gewaarschuwd, omdat mij 
van verschillende kanten (ook van de Vereeniging „Zuid-Lim-
burg") ernstige klachten over hem bereikten. Het is jammer 
dat de annonce van dien persoon indertijd in het Maandblad 
geplaatst werd. Mag ik den administrateur nog eens vriende
lijk verzoeken van dergelijke onbekende verzamelaars, al zijn 
ze dan ook .,prof", geen advertenties op te nemen. Ook zou ik 
gaarne zien dat de zwartelij st zoo mogelijk in elk nummer van 
het orgaan geplaatst werd. Ze voorkomt vele teleurstellende 
transacties." 

Het verslag was geteekend door den beheerder J. A. Kästeln. 
De administrateur van het Maandblad merkt op dat de ad

vertentie Lemmens, zijnde lid van ,,Zuid-Limburg", niet ge
weigerd kón worden, daar de „prof" recht op plaatsing kon 
doen gelden. De Belgische Bond had aanvankelijk den indruk 
gekregen, dat L. te goeder trouw handelde; zijn praktijken 
logenstraften echter deze opvatting. De F.I.P. heeft L. in de 
gelegenheid gesteld zijn goede trouw te bewijzen, waarin hij 
niet is mogen slagen. De voorzitter der F.I.P. stelt voor een 
exemplaar van het Maandblad, waarin prof. Lemmens wordt 
gekwalificeerd, toe te zenden aan den directeur van het 
atheneum te Soignies, waar deze „professeur" werkzaam is. 
Aldus zal geschieden. 

De voorzitter zegt het hoofd van het Bondsinformatiebureau 
dank voor diens verslag. 

Verslag van het hoofd 
van den keuringsdienst 1932-1933. 

„Ik moge beginnen met dank te brengen aan de keurings
commissie voor haar omvangrijken arbeid, in dit tijdvak vol
bracht en voor de aangename samenwerking. 

Er waren 40 inzenders met 172 zegels. Vooral onder de in
zendingen buiten Nederland en Koloniën kwamen vele valsche 
exemplaren voor. Het zuiver provenu bedraagt, na aftrek 
van diverse reis- en verschotkosteh, ƒ 84,75, welk bedrag aan 
den penningmeester is afgedragen. 

Opmerkelijk is echter, dat de meeste inzendingen van han
delaren waren en slechts enkele van verzamelaars. Het hoofd 
van den keuringsdienst zou dit liever omgekeerd zien en 
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vroeg, of de ve rzamelaa r s zoo overtuigd zijn, da t in hun ver
zamelingen zich geen valsche exemplaren bevinden? Hij geeft 
den verzamelaars den raad , om vooral zeldzame zegels te 
la ten keuren. Mogen de kosten voor keur ing toch geen hinder
paal zijn!" 

He t vers lag was geteekend P. Jor issen. 
Vers lag van de commissie 

ui tgif te 1852 Nederland. 
„De commissie, ingesteld op de Bondsbes taursvergader ing 

van 1 April 1933, met to t t a a k het verzamelen van de gege
vens, betrekking hebbende op de eers te emissie van Neder
land, heeft de eer, u hierbij het vers lag van h a a r werkzaam
heden aan te bieden. De commissie werd gevormd door de 
beeren W. G. Zwolle te Amste rdam, mr. J . H. Vuijst ingh t e 
Ut rech t en A. M. Benders te Amerongen; van de bevoegdheid 
om een of twee leden aan zich toe te voegen heeft zij geen 
gebruik gemaak t . 

De commissie hield in de eers te p laa t s een bespreking met 
den heer G. A. Evers te Ut recht , van wien zij l a te r een lus t 
ontving met een aan ta l wenken voor het verdere onderzoek 
(briefwisseling tusschen de verschillende instel l ingen, die op 
eenige wijze met de postzegelfabricage verband hie lden) . 

Vervolgens mocht de commissie inzage nemen van het dos
sier van den heer P. W. Waller te Overveen, da t zij nauw
keur ig gelezen heeft. De heer Waller was al geru imen tijd 
geleden begonnen afschrif ten te maken van alle ambteli jke 
s tukken, die op de emissie 1852 bet rekking hebben, en deze 
in hun juiste verband te ordenen, welk werk nu voltooid is. 

He t bleek de commissie, da t de briefwisselingen, door den 
heer Evers als bronnen van inlichtingen genoemd, alle in het 
dossier verwerkt waren, voor zoover zij betrekking hadden 
op de uitgifte 1852. Voor een enkel stuk, dat overigens slechts 
zijdelings met den pos tzege laanmaak verband houdt (het con
t r ac t met de papierfabr iek) werd door de autor i te i ten geen 
toes temming tot publicatie verleend. 

Tenslot te werd de commissie door de f i rma Enschedé t e 
Haar l em in s taa t gesteld, zich van eenige druktechnische bij
zonderheden zelf te overtuigen, waarbij tevens een nog be
waard gebleven d rukp laa t van de eerste emissie bezichtigd 
werd. De commissie be tu ig t hiermede haa r grooten dank aan 
de f i rma Enschedé voor de verleende medewerking. 

Zij meent, wa t het voldoen aan de haar gegeven opdracht 
betreft , met het g roots te ver t rouwen te kunnen verwijzen 
naa r het werk van den heer Waller, waar in alles voorkomt 
wat op het oogenblik nog over de eerste emissie is na te 
gaan . Zij is overtuigd da t de inhoud van genoemd werk voor 
alle verzamelaars van de ui tgif te 1852 van Neder land van 
veel belang is en acht het daarom zeer wenschelijk, da t het 
werk in druk zal verschijnen. Publicatie in een tijdschrift 
als vervolgart ikel is voor deze stof ongewenscht ; aangewezen 
is het uitgeven in boekvorm.. De kosten hiervan zullen voor 
200 exemplaren bedragen 350 gulden, elke 100 exemplaren 
meer verhoogen dit bedrag met 20 gulden. 

De commissie besluit met h a a r grooten dank te betuigen 
aan den heer Wal ler voor he t zeer belangrijke werk, d a t hij 
in het belang van de Nederlandsche verzamelaars heeft ver
r icht ; zij hoopt dat de verzamelaars spoedig van dit werk 
zullen kunnen kennis nemen." 

Het vers lag was geteekend W. G. Zwolle, J . H. Vuijst ingh, 
A. M. Benders. 

Verslag van de commissie belast met het onderzoek 
van vervalschingen van opdrukken Java , Buiten 
Bezit, Dienst en D op postzegels van Ned.-Indië 

van de ui tgif ten 1902-1909, resp. 1883. 
Zoolang er postzegels verzameld worden en de pos tadmini -

s t ra t ies postzegels met een bepaald doel voorzien hebben van 
een opdruk, die recht , ver t icaal of schuin s taa t , is de mogelijk
heid geschapen, niet alleen deze opdrukken op bes taande echte 
zegels te vervalschen ten nadeele van de posterijen, m a a r ook 
voor de verzamelaars , die deze kostbaarheden ruilen of koopen 
voor hun verzameling. 

Uitgif te 1 Juli 1908. 
Wanneer we den opdruk J a v a beschouwen, dan zien we da t 

de s tand van den opdruk hor izontaal is en de opdruk zich 
midden op het zegel of meer beneden bev ind t . ,De le t te r V 
van J a v a s t aa t s teeds iets hooger dan de andere l e t t e r s . 

Verder komen verschoven opdrukken voor in horizontalen 
s tand, ook wel eens het ontbreken van de l aa t s t e A van J a v a 
(bij de waarden 5 en 10 cen t ) . H ie rvan zijn ons geen ver
valschingen bekend. 

De hoogstaande opdrukken zijn zeldzamer en zij komen bij 
de waarden 7K, 173^ en 22Y> cent niet voor. De zeldzame 
waarden zijn de 1 gld. en 2'A gld., waarbij we dus verval
schingen zullen aant ref fen . Ech te r komt de 1 gld. alleen voor 
in t and ing 11:11 en de 2'A gld. in 11><:11 bij de echte hoog
s taande opdrukken. 

De opdruk J a v a kops taand komt altijd aan de bovenzijde 
van het zegel voor, niet bij de waa rden 7%, 'i-TA en 22J4 cent. 
De meeste vervalschingen zien we bij de waarden 1 gld. en 
2 A gld. Ech te r komt de 1 gld. alleen voor in t and ing 11:11 
en de 2 A gld. in 11>4:11 bij de echte kops taande opdrukken. 

Met dubbelen opdruk, w a a r v a n één kops taand, komt de 
12 K cent voor. Een vervalsching is h iervan niet bekend. 

De opdruk Bui ten Bezit s t a a t in twee gedeelten rechts en 
links van het zegel. Bij vele waarden komen exemplaren voor 
waarbij de punt achter Bezit zeer klein is of geheel ontbreekt . 
Verschoven opdrukken komen bij vele waarden voor (Aj, 1, 
2A, 5, 10, 12A, 25 en 30 cen t ) . Deze zegels zijn afkomst ig 
van vellen, waarbij alle zegels deze var ië te i t in meerdere of 
mindere ma te vertoonen. Van deze verschoven opdrukken zijn 
ons geen vervalschingen bekend. 

De kops taande opdruk Buiten Bezit komt bij de waarden 
T/j cent en 17>^ cent niet voor en zij is dus op deze waarden 
altijd een vervalsching. Zeldzaam is zij op de waarden 22 J4 
cent, 1 gld. en 2A gld. (de beide l aa t s t e waarden zijn altijd 
ge tand l l > i ; : l l ) , zoodat we hier n a a r vervalschingen dienen 
te zoeken. 

Met dubbelen kops taanden opdruk Buiten Bezit komen voor 
de 12>^ en 15 cent (met s t r epen ) . Bij l aa t s tgenoemde heeft 
de opdruk den a fs tand van de lage waarden . 

De verschoven kops taande opdtuk Buiten Bezit komt voor 
bij de v/aarde 12 Aj cent, zoodat evenals bij den rechten ver
schoven opdruk soms alleen he t woord Bezit op het zegel 
s t aa t . Vervalschingen hiervan zijn ons niet bekend. 

Ui tg i f te 1 October 1911 - 1 October 1912. Dienstzegels . 
De schuine opdruk Dienst in zwar t komt voor bij alle w a a r 

den van 1902-1909, ook op de 2 A cent waarde van 1883-1890 
in t and ing 12A-12A- Van laa t s tgenoemde zijn alle kop
s taande opdrukken vervalschingen. Soms ontbreekt de pun t 
achter Dienst (1 gld. waarde , Ie zegel van de Ie r i j ) . 

Kops taande opdrukken ontbreken bij de waarden TA, ITA 
en 22A cent. Zeldzaam zijn deze kops taande opdrukken bij 
de waarden 3, 20, 25 en 30 cent, 1 gld. en 2A gld., waarbij 
we dus voor vervalschingen op ons aui vive moeten zijn. 
De echte kops taande 1 gld. en 214 gld. bes taan met kop
s taanden opdruk alleen getand 1134:11. 

De opdruk D in zwar t , waardoor de zegels van de ui tgif te 
1892-1897, „koningin met hangend haa r " , dienstzegels zijn 
geworden, komt voor in boekdruk en hands tempel : 

1. in boekdruk: alle waarden , behalve de 30 cent ; de 20 cent 
bes taa t in blauw en u l t ramar i jn ; 

2. in hands tempel : de waarden 10, 30, 50 cent en 2K gld., 
die on t s t aan zijn doordat er gedeel ten van vellen overdrukt 
moesten worden. 

De 30 cent waarde is niet officieel to t ui tgif te gekomen. 
E r bes taan hiervan slechts enkele exemplaren, die zeer ge
zocht zijn. Vervalschingen hiervan komen veelvuldig voor en 
zijn gemakkelijk te onderscheiden van den uitgeloopen vet ten 
inkt, die bij dezen hands tempelopdruk gebruik t werd. 

Kops taande opdrukken komen voor bij de waarden 10, 12 y,, 
15, 20, 25, 50 cent en 2 A gld. De zeldzaamste hiervan zijn de 
12 A, 15 en 25 cent, die dan ook het meest vervalscht voor
komen. Men moet bij de beoordeeling dezer kopstaande op
drukken zeei voorzichtig te werk gaan, daa r de opdruk niet 
altijd rond is, wel eens ovaal, zoodat vergiss ingen hier bijna 
onvermijdelijk zijn. 

Kops taande opdruk in hands tempel komt alleen bij de 10 
cent voor. 

E r zijn belangrijke verschillen, die ons bij de beoordeeling 
eenig houvast geven. Bij de origineele Dienst-opdrukken ,,dan
sen" de le t te rs , d. w. z. zij s t aan in de meeste gevallen on
rege lmat ig , ook bij de kops taande . Bij de z.g. „Haagsche" 
vervalschingen van de laa t s te j a ren s t aan ze opvallend regel
ma t ig en zijn zwar t , terwijl de Indische vervalschingen meest-
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al grauwzwart van kleur zijn. De lengte en de hoogte van den 
opdruk, ook de hoek waaronder de opdruk staat, kan ons een 
aanwijzing zijn. In sommige gevallen ook de tanding en de af
stand tusschen de woorden Buiten en Bezit bij de waarden 
1 gld. en 2'A gld. 

Verder rijzen nog de volgende vragen: 
1. zijn er verschillende zettingen geweest in den opdruk 

Java, Buiten Bezit en Dienst ?; 
2. hoe groot zijn de oplagen ?; 
3. zijn er bijzonderheden van de drukkerij bekend en archief

documenten ? 
Hierover kunnen wij tot onze spijt u nog geen officieele 

gegevens verstrekken, daar ons mede-commissielid de heer 
Stieltjes ons nog niet kon inlichten. We zullen echter op dit 
gebied werkzaam bljjven. 

Het volgende is echter duidelijk. Bij de lage waarden was 
er een andere zetting (Java, Buiten Bezit, Dienst) dan bij de 
hooge waarden, hetgeen begrijpelijk is wegens het verschil 
in formaat van de zegels en het vel. 

Het is 'zeer wel mogelijk dat er verschillende zettingen ge
weest zijn bij één zelfde waarde, doch dit was den heer 
Stieltjes persoonlijk niet bekend. Het staat echter vast, dat de 
opdrukletters dikwijls slijtage vertoonen en een enkele letter 
duidelijker is afgedrukt dan een andere, hetgeen de beoor
deeling van een enkel zegel nog moeilijker maakt. Dergelijke 
slijtage in de opdrukletters komt soms regelmatig bij de
zelfde waarde op dezelfde plaats van het vel voor, ook soms 
bij andere waarden (Becking). 

Wij komen dus tot de gevolgtrekking dat vervalschingen 
bijna altijd moeilijk van echte opdrukken te onderscheiden zijn. 

Uit Ned.-Indië zijn ons vele vervalschingen bekend, waar
bij de onderlinge stand van de letters en de gebruikte inkt-
soort met één oogopslag de vevvalsching verraden. 

De hier te lande vervaardigde en bovendien nog met keur
stempels voorziene zegels met kopstaanden opdruk eischen 
een beoordeeling, die alleen door zeer vakkundige, ervaren 
specialisten op dit moeilijk gebied kan geschieden. Een ver
gelijkende beschrijving te geven van de kenmerken van deze 
afwijkingen met de origineele opdrukken behoort bijna tot 
de onmogelijkheden." 

Het verslag was geteekend door L. Frenkel en S. Keiser. 
Verslag van de commissie belast met het onderzoek 
van z.g. vervalschingen van zegelproeven van Neder
land, in den handel gebracht door den heer P. Vos. 

De in den titel genoemde z.g. zegelproeven van Nederland 
zijn te kort in ons bezit geweest om een grondig onderzoek 
naar den oorsprong ervan te kunnen instellen. 

Overgaande tot de beschrijving van deze prentjes, zooals 
de heer Pierre Vos ze zelf in een van de vereenigingsverslagen 
betitelt, kunnen wij twee soorten onderscheiden: 

1. nadrukken van de gravure Virey-proeven (Proevenboek 
31) in verschillende kleuren (ook zwart) op zeer dun, 
verschillend gekleurd, meest doorschijnend papier. Dat deze 
nadrukken officieel zijn is niet aannemelijk, hoewel ons de be
wijzen hiervoor ontbreken. 

2. Nadrukken van de z.g. Oscar Berger Levrault ontwerpen, 
die niet officieel zijn en vermeld worden onder noot 20 op 
blz. 19 van het Proevenboek van den heer P. C. Korteweg. 
De nadrukken bestaan slechts in 3 of 4 kleuren, o.a. groen en 
rood, in één papiersoort, n.1. grijswit van slechte kwaliteit, 
die bij de origineele ontwerpen niet voorkomt. 

Ook aan deze nadrukken ontbreekt elk officieel karakter. 
Dit te bewijzen is de opdracht geweest, gegeven door den Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. Tot heden is 
het ons niet mogelijk geweest den oorsprong van deze na
drukken op te sporen." 

Het verslag was geteekend door L. Frenkel en P. C. 
Korteweg. 

Zendt in op dein J 934 te Amsterdam 
te houden 

Nationale Postzegeltentoonstelling. 

SAN MARINO 
door mr. J. H. VUIJSTINGH. 

I. 
Mijne Heeren. 

Ik wensch u iets te vertellen over San 
—̂  _ Marino. Indien u het mij echter veroor-

¥Vt|HwjjjS!IB[' i looft, zou ik daaraan een kleine beschou
wing willen doen voorafgaan over de ver-
zamelwijzen in het algemeen en de be
doeling van mijn opzet meer in het bij
zonder. 

Indien u de jaargangen van ons nog 
kort geleden gejubeld hebbend Maand
blad doorbladert, zal het u treffen hoe
veel beschouwingen over de wijzen en 
soorten van verzamelen daarin voor 
komen. 

Men is het er wel over eens, dat de vroeger gebruikelijke 
wijze van algemeen verzamelen — d. w. z. een meestal uit 
meerdere deelen bestaand overdrukalbum zoo goed mogelijk 
volplakken — en daarmede basta — Ie. uit philatelistisch oog
punt bezien niet op een al te hooge trap staat, en 2e. door de 
— vooral in en na de oorlogsjaren — als lawines op ons 
arme Philatelisten- neerdalende zegeluitgiften, een onmoge
lijkheid is geworden. 

Men zoekt dus naar beperking. Bij de vele daartoe aange
geven mogelijkheden zie ik twee hoofdrichtingen. 

Ten eerste die van het wetenschappelijk verzamelen. Reeds 
op het in 1923 te Breda gehouden philatelistensonsrres werd 
de vraag besproken wat daaronder verstaan moet worden. 

Sommigen twijfelen er aan of bij beoefening der philatelic 
ooit sprake van wetenschap kan zijn, aan welken twijfel 
echter door de in 1931 door ons hoogste rechtscollege gegeven 
beslissing een einde is gemaakt, al zal het moeilijk blijven 
uit te maken wanneer wél en wannéér niet van wetenschap 

worden gesproken. 
Ik zou dit woord op philatelistisch gebied willen toekennen 

aan lederen opzet, waarbij een studie van het zegel als zoo-
d"»^!? gemaakt wordt, zoo betreffende de herkomst, de nood
zakelijkheid en reden van verschijning, als ten opzichte van 
zijn druk, aantal, proeven, tandingen, typen, papier en gom-
soorten, plaatfouten, afwijkingen, kleuiverschillen, retouches, 
afstempelingen, plaatnummers, enz. enz. Doch, mijne beeren, 
een dergelijke wijze van verzamelen is niet een ieder gegeven. 
Deze groep van verzamelaars is uit den aard der zaak niet 
groot. Velen zullen er gewoonweg geen lust in hebben, en van 
hen die het wél hebben, zullen velen niet kunnen, omdat óf 
de capaciteit óf het geld óf de daartoe bcnoodigde tijd ont
breekt. 

Deze allen, het overgroote deel der verzamelaars, vormen 
de tweede groep der beperking zoekenden. Om dit te bereiken 
kunnen twee verschillende paden worden ingeslagen. Eén pad 
leidt naar het verzamelen van bepaalde groepen van zegels, 
hetgeen op honderderlei wijzen kan uitgevoerd worden. Het 
andere pad voert naar een horizontale of vertii'ale door
knipping van uw oude postzegelverzameling. Horizontaal doen 
zij het, die met verzamelen ophouden of beginnen op een min 
of meer willekeurig gekozen datum, waarmede zij onherroepe
lijk de historie en het beeld der betreffende landen tevens in 
tweeën hakken. Onder verticaal doorknippen versta ik het 
overboord gooien van een gedeelte uwer verzameling, om dat 
ten goede te laten komen aan een meer of minder beperkt 
aantal landen of groepen van landen. Dit laatste pad wordt 
m.i. door de meeste huidige Philatelisten betreden. Deze weg 
wordt ook aanbevolen door den heer Deggeler: „Verzamel 
slechts enkele landen, zonder afwijkingen, doch zie dié com
pleet te krijgen." 

Hoe sympathiek bijna iedere wijze van verzamelen mij ook 
is, richt ik mij heden, als ik u iets van San Marino zal ver
tellen, toch hoofdzakelijk tot de laatstbedoelde groote groep 
van verzamelaars. Ik wil ze daarbij, met de beeren Staring, 
Leon de Raaij en zoovele anderen,- toeroepen: ,,Vóór alles: 
weet wat ge verzamelt." Is het niet meer dan dwaas, als ge 
straks een prachtig gevuld blad uit uw album opslaat, ge 
niet eens weet te vertellen het ,,wie en wat" der personen, 
wier beeltenis ge hebt bijeengebracht? Als ge straks uw jong 
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neefje, vol trots, uw verzameling toont en hij vraagt u over 
een postzegel, een veldslag voorstellende, waarvan hij ver
rukt is, den naam van den dapperen generaal, die zijn troepen 
ter overwinning voert of welke slag hier werd geleverd en 
wat het historisch gevolg daarvan is geweest, welk figuur 
slaat gij dan tegenover dezen jongen, indien gij hem het ant
woord moet schuldig blijven? 

Het is volgens mij een noodzakelijke vereischte dat men bij 
het verzamelen der zegels van een bepaald land navorscht de 
wording, de beteekenis en de historie van dat land, zeker voor 
zoover die door zijn zegels tot uiting komt. 

Mit 's Kleine fängt man an. Daarom wil ik u vandaag 
spreken over de kleinste republiek van Europa, San Marino, 
waarvan heden en verleden al even merkwaardig zijn. 

Een historicus ben ik nimmer geweest. De rapporten mijner 
schooljaren zouden het kunnen uitwijzen. En toch kan ik u 
de verzekering geven, dat mijn uitstapje op dit voor mij 
overigens glibberig terrein mij het grootste genoegen ver
schaft heeft. Diverse tijdschriften, couranten, encyclopaedieën 
hebben mij waardevolle gegevens en foto's aan de hand ge
daan. Het interessante boekje van den heer Van der Mandere 
over San Marino wil ik hier speciaal noemen als de bron, 
waaruit ik, met schrijvers toestemming, voor de historische 
mededeelingen heb geput. 

San Marino is gelegen in Italië, op het Titaangebergte, 
hetwelk als uitlooper der Apenijnen de grens vormt der vlakte 
aan de Adriatische zee. De reusachtige Titaanberg, waarop 
San Marino ligt, heeft zich als het ware van den Apenijnen
keten met een zelfstandig gebaar losgemaakt, evenals het 
kleine republiekje — sedert 1870 geheel door het één geworden 
Italië omgeven — ten opzichte van de omgevende staten zich 
steeds zelfstandig heeft gehandhaafd. Als zoodanig onder
scheidt San Marino zich van de 3 andere Europeesche minia
tuurstaatjes: Liechtenstein, Monaco en Andorra. Deze 3 kan 
men niet, gelijk San Marino, als historisch gegroeide nood
zakelijkheden beschouwen. Het vorstendom Liechtenstein kan 
men, in volkenrechtelijk opzicht, zeker geen absoluut onaf
hankelijken staat noemen. Evenmin het vorstendom Monaco, 
welks onafhankelijkheid grootendeels te danken is aan toe
vallige omstandigheden en verbintenissen van eenig vorsten
huis. Nog minder de iets grootere republiek Andorra, die ge
deeltelijk onder de suzereiniteit staat van Frankrijk, gedeelte
lijk onder die van den Spaanschen bisschop van Urgel. San 
Marino echter is een onafhanKelijke republiek, op welke on
afhankelijkheid het trotsch is en — met recht — zijn mag. 
Het is de oudste staat van Europa, die zijn onafhankelijkheid 
door alle tijden heen verdedigd en behouden heeft. Steeds 
heeft het een eigen leven geleefd, als gevolg van zijn zelf
standig bestaan, een leven, dat het eigen bestaansrecht én 
wettigt én verklaart. Zoowel pausen als wereldlijke souve
reinen hebben de zelfstandigheid van deze bijzondere repu
bliek, van dit. bijzondere volk en van dit bijzondere grond
gebied steeds erkend. Toch heeft het slechts een oppervlakte 
van 60 ä 70 km. (grootste lengte 13 km., grootste breedte 
8 km.; ongeveer ons Vlieland). De bevolking, die zich ge
durende de laatste 50 jaar heeft verdubbeld, telt slechts 
13 k 14.000 zielen (plm. 1200 familiën). Behalve de hoofdstad 
San Marino vindt men er slechts enkele, van daar uit be
stuurde, dorpjes en gehuchten. De bevolking houdt zich 
grootendeels met landbouw bezig. De groote Titaanberg 
levert steenkolen, ijzer, marmer en diverse steensoorten. Juist 
aan die steensoorten heeft San Marino zijn ontstaan te danken. 

(Wordt vervolgd). 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSeHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN OCTOBER 1893). 
„Van Heinde en verre. — Cook eilanden. — We zullen dezen 

naam blijven geven aan die eilandengroep, die, ook Mangajar
archipel geheeten, in den nieuwen tijd hervormd werd in 
,,Harvey" of „Herveyeilanden". Wij wenschen niet mede te 
werken voor onbeduidende kinderen de namen der groote 
mannen uit het geheugen te wisschen, aan wie ons nageslacht 
evenveel dankbaarheid verschuldigd zal blijven als ons voor
geslacht het heeft trachten te schenken. Deze groep eilanden, 
in 1777 ontdekt, en wier bevolking allengs door onderling 

strijdvoeren tot een 20 ä 25000 meest „bekeerde" zielen is 
geslonken, levert zoo weinig op of af, dat we ons met ver
bazing afvragen welke kwast de vorstin dezer arme bevolking 
heeft overgehaald „Postzegels" uit te geven. In 1892 kwamen 
er vier vergezeld van een Brief kaartje, denkelijk voor Harer 
Majesteit's Correspondentie met den onderdanigen Postzegel
kundigen Raadgever en Vriend. Zooals we in Juli zeiden, was 
men bezig, die eenvoudige papiertjes te vervangen door de 
beeltenis der Eerste Burgeres, Koningin Makea. Mej. C. M. 
legde ons de nieuwe serie in geheele vellen voor, zoodat we 
ons verzadigen konden in den aanblik van deze nou ja. 
Vorstin; maar ze ziet er zoo alledaagsch MaleischPolynesisch 
uit, die mondtrekken geven zooveel cannibalistisch te aan
schouwen dat, daar ik nogal bang voor vrouwenoogen ben, 
ik gauw m'n geziehtsorganen van Hare Doorluchtige Beelte
nis heb afgewend, om me in andere, meer nuchtere, minder 
verheven poëtische punten te verdiepen. Door beschrijving 
kunnen ■wij aldus U voorstellen: 

Een dik Oostersch vrouwentype, natuurlijk niet kinderlijk, 
met 'n paar oogen, die open heeten te zijn, een neus, die niet 
fijn mag genoemd worden, een mond die, wellicht door de 
lippen, niet tot de kleine kan gerekend worden en met trekken 
die niet vleiend zacht op U mwerken kunnen. Prachtig haar 
versiert het hoofd; een dikke vlecht hiervan valt over haren 
linkerschouder op de borst; een kort dik nekje, omsloten 
door een wit dasje met geëmancipeerd strikje, kan laten raden 
dat er zich nog iets achter of onder verbergt, maar niet te 
zien is, ziet daar de welsprekend gelijkende beeltenis van het 
portret van H. M. Koningin Makea, dat zich op gelijnden 
grond in een dubbel cirkel aan ons oog vertoont, 't Spijt me 
zeer, den dames niet te kunnen inlichten, van welke stof het 
kostuum Harer Majesteit, noch naar welke mode het gemaakt 
is. Een en ander werd voor mij verborgen gehouden. Ik weet 
heusch niet waarom, want hoe lief ze mij ook eens mocht 
krijzen, tot mijn tweede vrouw kies ik Haar toch nooit." Enz. 

B. 

DE SPEeiAALCATALOGUS. 
Geachte redactie. 

Naar aanleiding van de mededeeling in het Maandblad van 
September 1933 zij het mij vergund over den speciaalcatalogus 
Nederland en Koloniën de volgende opmerkingen te maken, 
welke ik gaarne in het Maandblad geplaatst zag. 

Is het bij een volgende uitgave niet gewenscht, ook serie
prijzen te noemen voor weldadigheidszegels e. a., daar thans 
de totaalprijs per serie veel hooger is dan de algemeen gel
dende prijzen? Tevens lijkt het mij niet overbodig, dat de 
aandacht van de uitgevers er op gevestigd wordt, dat ongeveer 
2/3 van alle genoteerde zegels, zoowel duurdere als goed
koopere soorten niet onbelangrijk hooger geprijsd zijn dan in 
verschillende andere catalogi. Waar op het oogenblik reeds 
vele zegels geleverd worden tegen prijzen die vaak belangrijk 
beneden een officieele noteering liggen, lijkt het mij toch 
geheel verkeerd thans, terwijl van alle artikelen de prijzen 
gedaald zijn, te trachten de prijzen van vele zegels te ver
hoogen. Dit heeft slechts ten gevolge dat nog meer dan thans 
reeds het geval is, onder den marktprijs verkocht zal worden. 

dr. J. G. SIESTROP, 
lid U. Ph. V. 

DE SPECIAALCATALOGUS. 
Met zeer groote waardeering voor de velen, die hebben 

medegewerkt aan het tot stand komen van den speciaal
catalogus der postzegels van Nederland en Koloniën, is deze 
catalogus wat de prijsrioteering betreft, en naar ik veronder
stel voor vele verzamelaars, een groote teleurstelling. Het is 
hier evenals met elke tot heden verschenen prijscourant het 
geval, namelijk dat een verzamelaar, die aan de hand van de 
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pr i jsnoteer ing zijn collectie n a g a a t , zich rijk te l t en a r m 
reken t . L a a t ieder ve rzamelaa r eens met eenige waardevol le 
zegels n a a r een handelaar gaan , om te vernemen wa t deze 
eventueel voor dergelijke zegels wenscht te be ta len; hij g a a t 
dan me t de kous op den kop n a a r huis . H e t is. van zelf 
sprekend, da t niet ver langd wordt deze prijzen voor een ca ta
logus vas t te stellen, doch zeer zeker had ik n a a r mijn meening 
een be teren maa t s t a f to t het vas ts te l len der prijzen verwacht . 
Wannee r men de moeite had genomen na te gaan , w a t de 
gemiddelde prijs der zegels op de l aa t s te veil ingen noteerde, 
dan zou men dichter bij de werkelijke waa rde der zegels 
komen dan de nu in den ca ta logus dikwijls genoteerde fancy-
prijzen. Ik laa t hier te r vergeli jking een klein overzicht volgen. 

Cata logus . Veiling. 
Neder land. 

1852. 
* 1 . 5 cent p laa t VI dun papier 
*3 . 15 cent donker oranje 
1864. 
*4. 5 cent 
*5. 10 cent 
*6. 15 cent 
1867. 
* 8. 10 cent get . 10'A-.10% t. I I 

9. 15 cent ge t . 10>^:10K 
*10. 20 cent get . 13'A 
' 1 1 . 25 cent get . 12)4:12 t. I I 
*12. 50 cent t. I 
1872-1888. 
*19. 5 cent get . 14:14 gr . g. 
*26. 25 cent get . 14:14 gr . g. 
*27. 50 cent get . IIK. :12 gr . g. 
Jub i leum 1913. 
' 2 1 ^ c.—ƒ 10,— complete serie - 37,50 - 26,— 
Jubi leum. 
■■^24. 10 cent get . 12:12 - 45,— - 15,75 
Por tzege ls 1881. 
7. 10 cent t. IV 
De Ruij ter por t met streepje door D. 
43. 1 gld. op X> cent 

ƒ 30,— 
- 45,— 

- 7,50 
- 12,50 
- 32,50 

- 30,— 
- 90,— 
- 20,— 
- 25,— 
- 35,— 

- 125,— 
- 35,— 
- 30,— 

ƒ 13,50 
- 21,38 

. - 3,95 
- 8,15 
- 10,15 

- 11,25 
- 28,15 
- 10,15 
- 14,65 
- 9,60 

- 49,50 
- 16,30 
- 13,50 

Ned.-Indië. 
1864. 
* 1 . 10 cent 
1868. 
*2. 10 cent 
Por tzege ls 1874. 
'■■1. 5 cent 

1873-1889. 
•■'2. 3 cent blauw papier 
Jubi leum 1923. 
*5 c—ƒ 5,— 
Por tzege l s 1889. 
4. 1214 cent t. II 

1900. 
40. 50 c. op 2'A gld. 
Por tzege l s 1886. 
■■•3. 10 cent t. H l 
■••5. 25 cent t. II 
*7. 40 cent t. IV 
Por tzege ls 1911. 
•■15. 10 c. op 30 c. t. I 
18. 10 c. OD 50 c. t. I 

Curagao. 

 90,— 

 17,50 

 20,— 

 50,— 

 60,— 

 9 — 

 40,85 

 37,50 

 35,— 

 7,90 

 12,95 

 18,50 

 27,50 

 4,75 

 29,25 

 12,95 
Sur iname. 

■ 30,— 

■ 14,— 
■ 225,— 
■ 55,— 

■ 45 ,— 
■ 20,— 

• 20,85 

7,— 
■ 107,— 

3 1 , — 

■ 33,75 
9,25 

Ik heb bij den veilingprijs de onkosten, welke de kooper aan 
den veil inghouder verschuldigd is, in den prijs meegerekend. 
De met een * pangeduide zegels zijn ongebruik t (pos t f r i sch) . 

H e t verschil in prijs is dan ook wel zeer groot en ieder 
verzamelaa r zou met een meer zakelijke pri jsnoteer ing beter 
in s t a a t zijn, zijn verzameling te t axeeren . 

E E N P H I L A T E L I S T . 
Onderschrif t der redact ie . 
Wij plaa t sen deze beschouwingen zonder het met de s t r ek t 

king eens te zijn. De inzender vergeet , dat meerdere factoren 
van zeer groolen invloed zijn op de veilingprijzen, w a a r v a n 
in de eers te plaa t s de kwali tei t wordt genoemd. Voorts , of op 

een veiling veel animo bes t aa t ; den eenen keer zal men daar 
zeer duur moeten koopen, een andere maal s laag t men be
duidend goedkooper. Voorts verl iest de schrijver uit het oog, 
dat ui te raa rd elke cata logusnoteer ing een zekere kor t ing in
houdt. Wij meenen te mogen aannemen, dat deze voor den 
speciaa l  ia ta logus plm. 30 '/< bedraag t . 

Dit in aanmerk ing nemend, vertoonen meerdere prijzen vol
s ' r tk ' , gsen abnormaal beeld. 

N A T I O N A L E P O S T Z E G E L T E N T O O N S T E L L I N G 
TE H O U D E N T E AMSTERDAM IN 1934 

TER G E L E G E N H E I D VAN H E T 50JARIG BESTAAN DER 
N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G 
VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S . 

Op 1 Mei 1334 zal het vijftig j aa r geleden zijn, dat de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars werd 
opgericht . 

De algemeene vergader ing besloot, op voorstel van het be
s tuur , dezen gedenkdag te vieren met het houden van een 
nat ionale tentoonstel l ing. Helaas zijn de t i jdsomstandigheden 
en de stand van de kas der Vereeniging oorzaak, dat deze ten
toonstel l ing niet in te rna t ionaa l kan zijn. 

Als plaa ts , w a a r de tentoonstel l ing gehouden zal worden, 
werd Amste rdam, de zetel der Vereeniging, aangewezen. Het 
feestgebouw Bellevue, dat , w a t l igging betref t en over de 
geschikts te lokali tei ten beschikkend, de meeste voordeelen 
biedt, werd voor dit doel uitgekozen. 

Wij roepen u allen op om deel te nemen aan deze tentoon
stell ing en door het inzenden van dat deel uwer verzamel ing, 
w a a r a a n u het meest gelegen is, te toonen, dat u wilt mede
v/erken om het gouden feest der Nederlandsche Vereeniging 
zoo goed mogelijk te doen slagen. 

Wij roepen u reeds nu op, om u in de gelegenheid te stellen 
u zoo volledig mogelijk te kunnen voorbereiden voor den 
komenden wedstrijd. 

Een lijst der verschillende comité 's en der juryleden hopen 
wij zoo spoedig mogelijk t e publiceeren. 

Namens het uitvoerend comité hebben wij de eer te zijn: 
L. VAN E S S E N , voorzit ter . 
J. CLOECK, secretaris . 
J. F . VAN STRIJEN, penningmeester . 
J. H. ALBRECHT. 
TH. H. KLINKHAMER. 
A. S. DOORMAN. 
H. J . B O E K E N . 
P. C. K O R T E W E G . 
P . J . H E K K E R . 

TE'dscihrifteii, 
Catalo^i,eng.| 

MICHEL B R I E F M A R K E N KATALOG 1934. 
UITG. VERLAG DES S C H W A N E B E R G E R ALBUM G.m.b.H. 

LEIPZIG. PRI.JS 5 MARK. 

De geheele wereld in één band, en welk een band! P r a c h t i g 
uitgevoerd en van voldoende stevigheid om een geheel j a a r 
in voortdurend gebruik te zijn en er dan nog ongehavend uit 
te zien. 

N a a s t het uiterlijk voldoet de inhoud aan hooge eischen, 
hoewel deze ons meermalen te ver gaa t voor den , ,gewonen" 
verzamelaar . Doch voor hen, die zich meer verdiepen willen 
in wat de zegels aan afwijkingen bieden, die zich gaa»ne in
gelicht zien over de pri jsbepaling van paren, enz., bredt dit 
degelijk bewerkte boek zeer veel. 
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De prijsbepalingen? Deze kwamen tot stand door de samen
werking van vooraanstaande verzamelaars en handelaren, met 
tot gevolg, dat zij als regel aan den zeer hoogen kant zijn. 
Laat men dit bezwaar niet wegen, dan verdient dit uitvoerige, 
zeer goed verzorgde werk alle aanbeveling. 

V. B. 

Veilinóen 

i kAM 
OPBRENGSTPRIJZEN 11e VEILING MEBUS 

14-16 SEPTEMBER 1933. 
De doorsnee-prijzen waren 3 cent per franc voor goede 

exemplaren, zoowel bij Oud-Duitschland, Duitsche koloniën 
als Europa. 

Hieronder eenige bijzonder hooge prijzen. 
Duitsche post in China, .3 pf., Yv. nr. 1, frs. 175, Michel 

mk. 1500, bracht f 445,— op, dus 30 cent per Michel mark; 
naar Yvert is dit door de verkeerde catalogiseering ƒ 2,50 per 
franc, dus 25-voudige catalogusprijs. 

Duitsche post in China, handstempel serie, compleet ge
bruikt, frs. 17500, bracht ƒ 517,— op, dus 3 cent per franc 
Yvert. 

Duitsche post in Turkije, nr. 4, Yv. fr. 350, ƒ 17,75; idem 
nr. 5, Yv. fr. 300, ƒ 17,20. 

Karolinen, nr. 21, Yv. fr. 2000, ƒ88,—. 
Marschall, nr. 1, Yv. fr. 600, ƒ 80,—. 
Baden, nr. 1, Yv. fr. 475, ƒ24,25; idem, nr. 3, Yv. fr. 60, 

ƒ9,—. 
Sachsen, nr. 1, Yv. fr. 7000, ƒ 412,50. 
België, nr. 1, Yv. fr. 150, ƒ 9,25. 
Engeland, 5 pond, nr. 46, Yv. fr. 1000, ƒ 47,50. 
Nederland, nrs. 1-3, Yv. fr. 202,50, ƒ 16,50. 
Zweden, nr. 5, Yv. fr. 1500, ƒ 76,—. 

VEILING POSTZEGELCENTRALE N.V. ROTTERDAM. 
Op 6 en 7 October werd buitengewoon mooi materiaal van 

Nederland en Koloniën te Rotterdam geveild; naar wij hoor
den zou dit de vroegere verzameling van jhr. Van Kinschot 
zijn. De verrassing was een 15 cent 1872 met tanding 14:14, 
tot dusver onbekend, die onder „Nederland en Overzeesche 
gewesten" afgebeeld wordt. Een verder unicum is een blok 
van 4 port Cura?ao 1889 met een exemplaar in type II. Van 
Nederland een ongebruikt blok van 6 van de 10 cent 1852 met 
hoorn, een blok van 12 van de 50 cent 1867 goudkleur, de 
IK cent port 1881 type II in blok van 4, getand 11>:;:12 en 
121^:12; van Indië groote blokken en strips zoowel van de 
ongetande als van de getande 10 cent eerste emissie; van 
alle koloniën de portzegels in rijke verscheidenheid. 

In het volgend nummer hopen wy enkele opbrengstprvjzen 
te kunnen opnemen. 

Ter bescherming 
Van Verzamelaars 

er Handelaren 
^ 

Andorra. 
Gewaarschuwd wordt tegen ruil of aankoop van de vier 

laagste waarden der koerseerende Pransche uitgifte, voor
zien van den opdruk ,,Elections du septembre 1933". 

Maison Fischer te Parijs, die naar den oorsprong dezer op
drukken een onderzoek instelde, schrijft ons, dat deze opdruk 
niet werd aangebracht door de o f f i c i e e l e drukkerij, i. c. 
aan de Boulevard Brune; voorts, dat het ministerie van pos-
terijeijUgeen enkele machtiging tot het vervaardigen dier op
drukken heeft gegeven. 

Men heeft hier derhalve te doen met privé-maakwerk. 
V. B. 

Letland. 
Op blz. 61 van den loopenden jaargang waarschuwden wij 

reeds tegen den stroom van nieuwe zegels, waarmede dit land 
onder allerlei voorwendsels de verzamelaars tracht te brand
schatten. In een der volgende nummers hebben wij in verband 
daarmede den New-Yorkschen postzegelhandelaar Lissiuk 
genoemd. 

Naar „Die Postmarke" thans bericht, heeft Kalenik Lissiuk 
zijn postzegelhandel te New-York geliquideerd ten einde naar 
zijn geboorteland Letland te kunnen terugkeeren om zich daar 
geheel te wijden aan het winstgevend bedrijf van het uit
geven van geheel overbodige zegels. Dat zulks geschiedt in 
samenwerking met de Letlandsche post, doet aan de zaak niets 
af, dat we hier te doen hebben met rubbish. Wij raden ver
zamelaars en handelaren dan ook aan nauwkeurig acht te 
geven op de te verwachten meerdere activiteit van Lissiuk 
en deze producten volkomen te boycotten. 

V. B. 

Litauen. 
Hiervoor geldt dezelfde waarschuwing als hierboven ver

meld onder Letland. 
V. B. 

nS 
FRANCESCO DE PINEDO t 

Op 2 September j.l. overleed te New-York, ten gevolge van 
een vliegongeval, de bekende vlieger markies Francesco de 
Pinedo. Bij den start voor zijn tocht naar Bagdad kon hij met 
zijn zwaar beladen vliegtuig niet los van den grond komen; 
het vliegtuig sloeg over den kop en raakte in brand, waarbij 
De Pinedo jammerlijk om het leven kwam. 

Voor den verzamelaar van luchtpoststukken is De Pinedo 
geen onbekende. Zeer gezocht is het zegel, dat in Mei 1927 
door New-Foundland werd uitgegeven ter gelegenheid van 
zijn vlucht naar Europa. De 60 cents zwart werd voor deze 
gelegenheid overdrukt met: Air Mail / De Pinedo / 1927. 
Slechts 230 stuks werden benut voor frankeering der lucht
postcorrespondentie, vandaar, dat dit zegel zoo schaarsch Is. 

ONBEKENDE OPDRUKKEN OP BELGISCHE ZEGELS. 
In „Le Philatéliste Beige" komt een interessante mede-

deeling voor over de 10, 20 en 40 centimes der uitgifte 1863 
(getand). Deze waarden bestaan, voorzien van den opdruk G 
in rood op de 10 en 20, in blauw op de 40 centimes. Volgens 
den heer De Cock is de letter G het privé-merkteeken der 
Bank Paternostre-Guillochin, Emile Sirault & Cie., te Mons, en 
genoemde heer vraagt zich af, waarom uitsluitend aan deze 
firma vergunning was verleend deze zegels aldus te merken. 

De opdruk is met een handstempeltje aangebracht, vóór dat 
de zegels werden gebruikt; op geheelen brief zijn zij zeeu 
schaarsch. 

De heer De Cock stelt vast, dat de vroegste datum dezer 
opdrukken 25.7.63, de laatste 20.10.65 is. Nergens is iets te 
vinden, waaraan genoemde bank het recht kon ontleenen haar 
zegels aldus te merken. 

Eerst in 1872 werd aan het publiek officieel toegestaan, op 
dezelfde wijze als hier te lande, de zegels te voorzien van 
een letter-perforatie. 

Indien een der lezers hieromtrent nader uitsluitsel kan 
geven, houden wij ons gaarne voor bericht aanbevolen. 

EIGENAARDIG GEBRUIK VAN PORTZEGELS. 
In Oostenrijk kan men des Zondagsmorgens tusschen 8 en 

9 uur de correspondentie aan de postkantoren afhalen, be
halve drukwerken. Men betaalt, bij het in ontvangst nemen 
van brieven of briefkaarten, 10 groschen. Als bewijs, dat dit 
bedrag betaald is, voorzien de posterijen het desbetreffende 
stuk van een portzegel van 10 gr. Op deze wijze vervangt 
het p o r t zegel o.i. een d i e n s t zegel. 
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UITSLUITEND voor en 
t e n b e h o e v e v a n L E D E N 
der a a n g e s l o t e n Vereen . 

Tausche Holland & Col. 
spec. Kinder-, Wohl-, Flug-Ausgaben, ziehe 
vor cpl. ungebraucht, Basis Yvert; gebe Un
garn nach Mancoliste. Mitglied „Breda", Ned. 
V. V. P., etc. V. Halasz, Budapest VI, 

Délibabstr. 29. (309) 
X E K O O P G E V R A A G D : 
Plaatnummers Nederland en Kolo
niën, ongebruikt, in paartjes (5e en 
6e zegel). J. van der WARF Izn., 
N . Ebbingestraat 111. Groningen. 

(3>7) 
Te koop gevraagd: 

W. V. O.-zegels van Ned. (5c., 6c., ii^l^c); 
I2^I'2C Vredeszegel; Cura9ao, Suriname en 
Ned.-Indië W. v. O.-zegels; alle gebruikt per 
100 stuks of meer. Prijsopgaaf aan 

P. GORDON, 
Kortekade 24a, Rotterdam. (322) 

KOOPüES. 
Suriname, Mebus 32 1, i i " 2 x 12 f j , — 
Indië, port, „ 3 \ , id. t 8,— 
Puike exemplaren. — Vooruitbetaling. 

Ik KOOP W. d. Zw. I2V> c. 
OTTO WEISMANN, 

Diergaardelaan 32 Rotterdam. (310) 

Argentinië te koop gevraagd; alle 
emissies ongebr. en gebr., alleen 
prima kwaliteit. Zichtzendingen aan 

mr. G. W. A. de Veer, 
Villapark 156, MIDDELBURG. (312) 

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. (232) 

Te koop gevraagd: Oude brieven 
zonder zegels (vóór 1852); alleen 
Nederland. Zichtzendingen (geen fan-
cyprijzen) aan mr. G. W. A. de Veer, 
Villapark 156, Middelburg. (313) 

Prijs dezer a d v e r t e n t i e s : 
f 0,75 bij vooru i tbe ta l ing . 
Poitx. worden niet in betaling gen. 

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

bij P. GORDON, 
Kortekade 24a, - Rotterdam. (321) 

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) 

TE KOOP AANGEBODEN: 
Boeken, ingebonden illustraties eri 
Indische curiosa. — Inlichtingen te 
verkrijgen bij DE SZALAY, 
De Ruyterstr . 47, Den Haag. (315) 

Britsch-lndische Roofstaten 
(Bamra, Bhopal, Haiderabad, enz.) te koop 
gevraagd, ook gewone soorten. Geen Afgha
nistan Zichtzendingen aan 

mr. G. W. A. de Veer, 
Villapark 156, MIDDELBURG. (314) 

TE KOOP AANGEBODEN 
Zegels Nederl. en Kol., ongeveer 140 
verschillende, gesorteerd per honderd. 
Nummers op aanvraag. Brieven on
der No. 324, bureau van dit blad. 
Vul de ontbrekende g o e d k o o p e 
z e g e l t j e s in uw verzameling aan. 
Wij zenden U gaarne pIm. 5000 ver
schillende Europa-zegels op zicht, 
waaruit U tegen slechts 2 e t . p e r 
z e ë e l kunt uitzoeken wat U ont
breekt. Door deze bijzondere aanbie
ding krijgt uw verzameling voor wei
nig geld een geheel ander aanzien. 
Vraagt nog heden een zichtzending 
aan bij 

D. BRONKHORST Jr., 
Mathenesserweg 22a, - Rotterdam. 

(307) 

1 A l l é é n p l a a t s i n g 
bij vooru i tbeta l ing . 

G E V R A A G D T E K O O P OF I N R U I L : 
Oplaagcijfers en letters van de koerseerende 
Ned.-Ind. f rank eerzegels {cijfer- en scheeps-
type) en eenkleurige porto-zegels, eerste liefst 
in hoekblokken, laatste in hoekparen. door 
H. Cramer , Pauwenlaan 39, den Haag. (179) 

? Phi la te l i s ten , w e k t U w o n 
g e o r g a n i s e e r d e kenn i s sen ' 
v e r z a m e l a a r s o p tot a a n 
slui t ing bij e e n ve reen ig ing . 

Tekst dezer A n n o n c e s 
voor den 5 " in te z e n d e n 
a a n de A d m i n i s t r a t i e . 

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

TELEFOON 15515, GIRO 135793. 
Zooeven verschenen: Nieuwe Luchtpost-catalogus met 
netto prijzen voor ongebruikte, gebruikte en luchtpost
zegels op geheelen brief. . . . Prijs f 1,50. (249) 

postzegelhandel p . HoOflerdÖk, 
MOLENSTRAAT 22 , DEN HAAG. 

T E L E F O O N 112874. P O S T R E K E N I N G 92993. 

Speciale aanbieding. 
D U I T S C H L A N D , 2 mark , Yver t nr . 77, ongebruikt ƒ 4,50 
G R I E K E N L A N D , luchtpost , Yver t n r s . 1-4, ongebruikt -0,60 
S P A N J E , republiek, Yver t n r s . 505-514, ongebruikt . . . - 4,75 
Idem, idem, dienst , Yver t n r s . 20-29, ongebruikt - 4,75 
P E R Z I E , Yver t n r s . 302-321, ongebruik t - 0,40 
T S J E C H O - S L O W A K I J E , Y v e r t n r s . 242-251, gebru ik t . - 0,75 
P O L E N , luchtpost , Yver t n r s . 1-9, gebru ik t - 0,60 
I T A L I Ë , 5 lire, Yver t nr . 139 - 0,50 
F I N L A N D , 25 mark , Yver t nr . 133 - 0,70 
E S T L A N D , Yver t n r s . 47 en 48, ge t . en onget - 0,60 
Idem, 30, 40 en 70, Yver t n r s . 81-83 - 0,80 
DANZIG, tentoonste l l ing, Yver t n r s . 198-200 - 0,80 
N E D . - I N D I E , luchtpost , Yver t n r s . 6-10 - 0,90 
P O L E N , 300 verschillende zegels - 3,75 
L I B E R I A , 100 verschil lende zegels - 7,— 
H O N G A R I J E , 500 verschil lende zegels - 5,25 
D U I T S C H L A N D , 400 verschil lende zegels - 1,90 
T U R K I J E , 300 verschil lende zegels - 4,25 
P E R Z I E , 200 verschil lende zegels - 4,25 
Prijslijst van pos tzege lpakket ten en alle benoodigdheden op 
a a n v r a a g g ra t i s verkr i jgbaar . Bestel l ingen boven ƒ 10 franco. 

(185) 

l 
Vraag een zichtzending aan bij den 
Postzegelhandel „The Globe", Zaandam. 
Al mijn c l i ën ten zijn t e v r e d e n ! 
Speciaal voor verzamelaars van Zuid - Amerika 
hebben wij op het oogenbllk nog een prachtige keuze. 

(£48) 

I 
J 

l^iPlil^ILÄliÜlP. 
P O S T P A K K E T V E R R E K E N Z E G E L S . 
N r . 1 en 2, t and ing 12 K, serie ƒ 2,50 
Idem, idem, per 10 series - 20,— 

P O S T B E W I J S . 
Compleet, per serie ƒ 2,75 
Idem, idem, per 10 series - 22,50 

GROOTE SORTEERING 
N E D E R L A N D EN K O L O N I E N . 

Stille Veerkade 10, Telefoon 116976, 
D E N HAAG. 

Lid Ned. Ver. v. Postzegelhandelaren. 
' (316) 

Luxemburg , 95—109 * of f • • / 2,25 
Idem, 177—181 * - 0,45 
Idem, 192—196 " ". . . . - 0,45 
Idem, 209—213 * - 0,50 
Idem, 187—191 * -1,10 
Idem, dienst , 114—128 * of t -4 ,50 
Idem, idem, 94—95 t - 2,90 
Letld., 143—148 * get . of ong. -1 ,25 
Idem, 149—153 * get . of ongt . -1 ,15 
Idem, 190—194 get. of onget. - 0,46 
Idem, luchtpost . 16—20 * get . 

of onget - 2,75 
I tal ië , 146—151 * of f - 3,— 
Idem, 244—250 * of f -1 ,25 
P r ima kwali te i t . - Nummers Yver t . 
* postfrisch, f gebruikt . Giro 224553. 
Lijst met gelegenheidsaanbiedingen 

op a a n v r a a g ; ook zichtzendingen. 
A. J. DE WIT, Irisstr. ISa, Hilversum. 
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L. VAN DER WEIJDEN, 
PHILATELIST, 

Mr. Troelstrastraat B, Vlaardingen (Holland). 
Hebt U reeds een zichtzending Nederland en Koloniën 

aangevraagd ? Zoo niet, doe het dan nu ! Uiterst 
billijke prijzen, b.v. 1864, 15 et. ongebruikt, prima 
exemplaar, slechts f 17,50. 

Verzamelt U luchtpostbrieven en zegels ? Een schitte
rende collectie ligt ter verzending gereed! 

Voor blanco albums en postzegelbenoodigdheden het 
aangewezen adres. 

IETS OM CADEAU TE DOEN: 
1 album, 1 pincet in foudraal, tandingmeter, insteek-
boekje, 1000 gomstrookjes en 500 verschillende post
zegels, voor slechts f 4,—. 

HANDELAREN ontvangen de gebruikelijke korting. 

Spoedige bestelling is gewenscht met 
het oog op de komende feestdagen. 

Wie voor f 10,— aan zegels koopt, ontvangt den 
nieuwen Luchtpost-catalogus (f 1,50) 
GRATIS EN FRANCO toegezonden. 

Prijslijst van Nederland en Ned.-Indië op aanvraag. (318) 

P ' 

► 

G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25,  DEN HAAG. 
TELEFOON 112438. GIRO 4262 . 

In- en verkoop van postzegels. 

^ G r o o t s t e s o r t e e r i n g hier te lande. 

\ ZICHTZENDINGEN ook volgens MANCOLIJST. 

Prima kwaliieit. Billijke prijzen. 

Alle soorten 
Postzegelcatalogi en Albums 
zijn tegen de origineele prijzen 
bij ons verkrijgbaar.— — — 

l^iCILÄlMli^AÄi^liDIEPDIil©. 

CURASAO. 
Luchtpostserie 1929, 3 stuks compleet, 
ongebruikt (met garantiestempel) f 10,50. 

■ t a ^ k ^ > ^ k ^ h i i i l ^ ^ ^ i ^ ^ ^ h ^ t e « t h i ^ M [ k i « k ^ l k 

(184) 

KILO'S (Origineel van de Post ) . ' Opnieuw ver l aagde prezen ! 
Z W E D E N , 19241930. Nieuwste regeer ings lever ing in origi

neele verzegelde ki lopakket ten. Bevat ten hooge f rankeer 
waarden , dikwijls congres en jubi leumzegels , en hooge 
bui tenlandsche f rankeerwaarden . 1 kilo franco, t h a n s ƒ 4,50. 

D E N E M A R K E N , origineele door de post verzegelde kilo
pakke t t en (plm, 4200 ex . ) , bevat ten zeer dikwijls 1, 2, 10 
kronen, kanker-ui tg i f ten , enz. 1 kilo franco, t h a n s ƒ 4,50. 

N O O R W E G E N , fraaie samenste l l ing, origineel van de post, 
doch nie t verzegeld. 1 kilo franco Jf 4,85. 

Z W I T S E R L A N D , f raa ie samenste l l ing (origineel van de 
p o s t ) ; door aankoop van een groote part i j van deze kilo's 
kunnen wiJ thans 1 kilo franco leveren voor slechts ƒ 2,75. 

H O N G A R I J E , f raa ie samenste l l ing (origineel van de p o s t ) . 
1 kilo franco ƒ 3,15. 

Verder leveren wij : 1 kilo I T A L I Ë voor ƒ 2,95 en 1 kilo 
S P A N J E voor ƒ3,50 franco. 

H O N G A R I J E (complete ser ies ) , 106-122 * ƒ 2 , 5 5 ; 125-141 
* ƒ3 ,25 ; 264-283 '■■ f 1,25; 371-378 * ƒ1 ,20 ; 379-397 ƒ0 ,20; 
406-416a ƒ0 ,15 ; 420-422 ƒ0,25. Por to 92-103 ƒ0 ,25 ; 108a-
113 ƒ0 ,10 ; 114-117 " ƒ0 ,15 . 

N E D E R L A N D , brandkas t - se r ie , 7 w., compleet * ƒ 15,—. 
N E D . - I N D I E , brandkas t - se r ie , 7 w., compleet * ƒ 15,—. 
O O S T E N R I J K , 290-296 * ƒ1 ,75 ; 304-312 * ƒ2,45. 
R U S L A N D , 139-149 * ƒ0 ,50; 423-435 * ƒ0 ,90 ; 455a-456 

* ƒ 1,45. 
R U S S I S C H E LEVANT, 180-234 - f 9 var ia t ies , t o t aa l 54 w., 

Yver t 1250 fr., echt * ƒ 25,—. 
ENZ. , E N Z . 
V r a a g t toezending van onze prüscouran t van 27 Sep tember 1.1. 
Condities voor de ki lo 's : Alles franco in Holland, geld voorui t 
of r embours . Voor Indië is het porto bij 1 kilo ƒ 1,25 hooger, 
doch ook bü 5 kilo's. 

Auf der Heidens Postzegelhandel, 
H I L V E R S U M , Giro 1700. AMSTERDAM, G r a v e n s t r a a t 17. 

(242) 
E R I C SJMITH, 

P . O . B O X o e i , - LUGAIMO CZWITSEHLA1VD>. 
1931. I J S L A N D , Zeppelin, 3 w., cpl. * ƒ 1,90 
1929. DANZIG, Neptunus-fontein , 3 w., cpl. * . . - 0,65 

D U I T S C H E B E Z E T T I N G VAN B E L G I Ë , 
2 c. — 1 fr., 13 w. * 

1927. E S T L A N D , Liefdadigheid, 5 w., cpL * 
1931. F I N L A N D , Le t te rk . Ver., 2 w., cpl - 0,10 
1931. F I N L A N D , Roode Kru is , 3 w., cpl - 0,25 
1931. F I N L A N D , l- |-4 m. * (doors token) -0 ,50 
1933. F I N L A N D , Liefdadigheid, 3 w., cpl. * . . . - 0,40 
1927. LUXEMBURG, Postz . - tents t . , 5 w., cpl. * -0,95 
1927. LUXEMBURG, Liefdadigheid, 5 w., cpL * 
1929. LUXEMBURG, Liefdadigheid, 5 w., cpL * 
1928. MONACO, Postzegel- tentoonst . , 3 w., cpl. * 
1927. R U S L A N D , (10 r . revolut ie) cpL * z. 7 kop. 
1932. P A R A G U A Y , Zeppelin, 5 w., cpl. * - 3,— 
1933. P A R A G U A Y , id., opdr. Feliz Ano, 5 w., e. * - 0,75 
* Ongebruikt . — Por to ex t r a (ƒ0,35, me t t ê te -bèches) . 

0,60 
■0,75 

■0,45 
■0,55 
■0,95 

1,— 

^Nedeilanilsch-lndiê in prima kwaliteit! 
JAVA, 20 cent, gebruik t per 50 ƒ 1,50, per 100 ƒ 2,25 
J A V A , 25 cent, gebruik t per 50 ƒ 1,50, per 100 ƒ 2,25 
JAVA, 30 cent, gebruikt per 50 ƒ 1,50, per 100 ƒ 2,25 
J A V A , 50 cent, gebru ik t per 50 ƒ 1,50, per 100 ƒ 2,25 
B U I T E N BEZIT, 50 cent, gebr . per 50 ƒ1,80, per 100 ƒ 3 , — 
30 cent op 1 gld., gebruik t . . . . per 50 ƒ 1,50, per 100 ƒ 2,50 
90 verschil lende zegels van Ned.-Indië, p r ima sor teer ing uit 

eigen voorraad ƒ 1,30 
W I J Z O E K E N MOOIE V E R Z A M E L I N G E N E N P A R T I J E N 
VAN N E D E R L A N D E N K O L O N I E N A L T I J D T E KOOP. 
Offerten s.v.p. aan 

AMSTERDAMSGHE POSTZEGELHANDEL, 
St. Lnciënsteeg 22, AMSTERDAM, C. 
Telefoon 33203. Postrekening 151986. (3i9) 
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LEEST DEZE AANBIEDING 
van uitsluitend uitgezochte PRACHT-EXEMPLAREN. 
ALBANIË. 
1924, ** nr. 144—150, serie compleet ƒ 0,90 
1924, '•'■'' nr. 151—158, serie compleet 0,80 
1924, '̂  * nr. 159—165, serie compleet  0,75 
Porto 1920, ** nr. 14—17, serie cpl. 0,60 
Deze 4 ser. cpl., 26 ** pr. ex., slechts  2,50 
BELGIË. 
1914, Weldad., nr. 132—134, compleet  0,75 
1919, "* Staalh., 150 c, nr. 165—174  0,90 
1922, ** Weldadigheid, 20 c , nr. 189 0,10 
1926, ** Weldad., nr. 237—239, cpl. 0,35 
1927, "* Weldad., nr. 249—253, cpl. 0,60 
1930, 10 fr., bruin, nr. 289 0,25 
1932, nieuwe serie, 15 fr., 6 stuks  0,15 
1931, "* nr. 325, tentoonst., cpl. vel  0,40 
200 verschillende 1,25 
300 verschillende ~  3,50 
BELG.CONGO. 
50 verschillende  1,25 
100 verschillende  4,— 
BOSNIË. 
1906, ** landsch.ser., nr. 29—44, cpl.  1,75 
BULGARIJE. 
Expresse 19241931, nr. 1—12, cpl  0,60 
CURACAO. 
1915, ** 10 c. rood, nr. 50  0,75 

2234 c. oranje, nr. 53  0,80 
1922, ** 20 c. olijf, nr. 69 0,30 

** 35 c. zw. en rood, nr. 70  0,45 
1918, noodz. (gehaïv.), nr. 45a—46a 0,25 
1927, brandk., nr. 78—84, ser. o. brief  6,— 
DUITSCHLAND. 
1932, ** Weid., nr. 452—456, ser. cpl.  1 , — 
19281930, luchtp. Zepp., 1, 2, 4 mk., 

nr. 35—37  2,25 
1919, Bezetting in Polen, 5 op 2 en 

10 op TA, nr. 6—7, compleet 1,75 
GRIEKENLAND. 
1927, ** luchtpost, nr. 1—4, compleet  0,75 
1933, ** Zeppelin, nr. 5—7, compleet  4,75 
ITALIË. 
1924, '■■■■' Heil. jr., nr. 163—168, s. cpl. 1,25 
1930, Ferrucci, nr. 258—261, 4 st 0,10 
1932, Dante, nr. 283—290, 8 st 0,25 
1932, Garibaldi, nr. 295—301, 7 st  0,25 
Deze laatste 3 series tezamen  0,50 

LUXEMBURG. 
1932, '■* Weldadh., nr. 239^243, cpl. ƒ0,60 
1933, ■■•* Luchtp., 50 c. en 3 fr., 2 st. - 0,30 
NOORWEGEN. 
1929, Weldad., nr. 141—144, compleet - 0,15 
19-30, Weldad., nr. 147—150, compleet -0,15 
Deze beide series tezamen - 0,25 

NEDERLAND. 
1864, 15 c. oranje, pr. ex 
1923, ** Weid. Toorop, nr. 131—132 
1927, ** Rd. Kruis, nr. 190—194, cpl. 
1933. Reddingsw., 4 st., nr. 254—257 
1923, Jub., 5 g., nr. 128 
1925, Weid., nr. 162—164 
1930, •'"' Rembrandt, nr. 227—229 
1933, 80 c. (nieuwe teekening) 
NED.-INDIE, LUCHTPOST. 
1928, iO c—1,50 g., serie ƒ 1,—, 10 s. 
1930, 30/40 c, nr. 11 ƒ0,15, 10 st 
1932, 30/40 c, nr. 16 ƒ0,10, 10 st 
1933, 50/1,50, nr . 17 ƒ0,20, 10 s t 

R U S L A N D . 
1933, '̂ * Landbouw-ser ie , 8 st 
1931, Zeppelin, nr . 22—26, compleet 
1933, ** nr . 471—472, zeldzaam 
1932, ** Pool j aa r , nr . 31—32 

T U R K I J E . 
1931, n r . 795—803, compleet 

I J S L A N D . 
1924, 2—10 kr., nr . 110—112, compl. 
1930, 10 kr., nr . 121—122 
1930, Jub. , 3 a.—40 c , nr. 123—132, 

gebr . of ongebr. , serie 10 s t 
1932, 10 kr., n r . 153 
1932, Wa te rva l , nr . 139—144,' compl. 
1933, ** Weid., nr . 154—157, compl. 
1930, J u b . luchtpost , compleet 
50 verschil lende 
100 verschil lende 

■4,50 
■0,75 
•0,45 
0,20 

■4,25 
■0,25 
■0,40 
■0,25 

■8,50 
■1,25 
■0,75 
■1,75 

■0,90 
■1,25 
■1,75 
■2,50 

■1,25 

■0,75 
■0,45 

0,95 
0,20 
0,35 
1,10 

■1,75 
■1,25 
■4,50 

Z W E D E N . 
1931, 5 kr., nr. 217 - 0,25 

Z W I T S E R L A N D . 
1932, nr . 254—259 - 0,50 

Ka-Be, Schaubek en Schwaneberger-Supplementen 1934. 

De Haagsehe Postzegelhandel, 
Noordeinde 196, ''^ITlloZ'. DEN HAAG. 

P R A C H T P R E i W I E , 
Bij aankoop boven ƒ 10,— permanente 
mancolijst Letra gratis (prijs ƒ0,75). 
Vliegpost, IK, 414, 7>̂  g., serie ƒ0,70 
Idem, 10, 15, 60 c - 0,20 
Roltand., 2-z., m. w., cpl., 13 w. - 1,50 
Vreemdel.vk. ƒ0,25; G. Glazen -0,25 
Olympiade ƒ0,75; Rembrandt - 0,22 
Ned.-Indië ƒ 1,75, zeer goed ze

gel (Yvert 35 fr.) -0,30 
Vliegpost, 1—5 cpl - 3,— 
Idem, 10, 20, 40, 75, 1,50 -0,85 
Id., 30 lila, 30/40 zw., 30/40 gr. - 0,15 
Curagao, 50 c. groen, per stuk - 0,15 
Suriname, brandkast, ong - 1,50 
Idem, 1 g. bruin, kol. type - 0,25 
Id., 10, 22K, 30, 35 c. jub. type -0,65 
Curag., 6, 10, 15, 20, 30, 35, j . t. - 1,25 
RusL, Zepp., Yv. 22—26, fr. 60 -1,25 

Porto extra. — Giro 40215. 
Zichtzendingen aan Vereenigingen en 

Clubs tegen lage prijzen. 
aOHIN C O E D E , 

Brederodestraat 46, Amsterdam, W. 
Te koop gevraagd: 36, 70 en 80 e. 

Aanbod met prijs. (294) 

► 

Nederland. 
1927, Kinderzegols, per 10 series ƒ 1,50 
1927, idem (rolt.), per 10 series - 3 , — 
1982, A.N.V.V.. per serie - 0,25 
1933, Reddingswezen, per serie - 0,18 
1923-1933, alle kinderzegels (36 w.) -2,70 
Suriname, nr. 107—110, ongebr. serie - 0,50 
Idem, nr. 111—113, ongebr., per serie - 4,50 
België, 300 verschillende - 2,50 

Porto steeds extra. 
Zendt ons Uw mancolijst van Nederland en 
Koloniën, Duitsche, Fransche, Engelsche en 
Portugeeschs Koloniën. Zeer billijke prijzen, 
ook voor specialiteiten Nederl. en Koloniën. 

NEDERLANDSCHE POSTZEGELHANDEL, 
N. Z. Voorburgwal 316 Amsterdam 

(Postgiro 224451). (320) 

Reclame-Aanbieding. 
60 verschillende ALGIERS ƒ 2,— 
25 verschillende CEYLON - 0,75 
20 verschillende CILICIE -1,15 
25 verschillende CYPRUS - 2,— 
50 verschillende ENGELAND - 0,75 
50 verschillende ENG.-INDIE - 0,90 
25 verschillende ERITHREA -1,25 
40 verschillende ERITHREA - 2,75 
20 verschillende IRAK -1,75 
25 verschillende MALTA -1,65 
25 verschillende MAURITIUS -1,50 
1300 verschillende EUROPA-zegels, buiten

gewone samenstelling ƒ 5,— 
Album-supplementen verschijnen nog deze 

maand. Orders worden tegen laagst ge
noteerde prijzen uitgevoerd. 
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) 


