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HET UITERLIJK VAN DE NEDERLANDSCHE 
FRANKEERZEGELS, MEER IN HET BIJZONDER 

DAT DER KERST- OF KINDERZEGELS. 

Het is merkwaardig, dat, waar in geen land ter wereld naar 
ons weten zóó ernstig gestreefd wordt naar een aantrekkelijk 
uiterlijk der zegels, de kritiek vaak zoo fel oplaait over de 
naar veler meening onvoldoende verzorging van dit aspect als 
in Nederland. 

Hoe dikwyls hoort men niet in verzamelaarskringen, wan
neer men zijn misnoegen uit over wat nieuwe Nederlandsche 
frankeerzegels bieden, een vergelijking maken met wat andere 
landen op dit gebied daarstellen, waarbij dan de verzuchting 
wordt geslaakt: Waarom kan men dat bij ons nu ook niet? 
Bij voorkeur wordt dan een vergelijking gemaakt met verschil
lende „plaatjes-zegels", als b.v. de weldadigheidszegels van 
Duitschland uit de jaren 1930-1932, waarop, technisch onbe
rispelijk verzorgd, afbeeldingen voorkomen van oude roof-
burchten, interessante stadsgezichten, enz. Ook de kathe-
dralen-serie van België uit het jaar 1928, de landschap-zegels 
van het volgende jaar en de kasteelen-serie van 1930 worden 
dan als lichtende en navolgenswaardige voorbeelden aan
gehaald. 

Dat de groote massa de zaak aldus bekijkt, is haar niet al 
te zwaar aan te rekenen. Als regel bepaalt zij er zich toe 
zonder nauwkeurige persoonlijke kennisneming iets op sug
gestie van anderen als fraai te aanvaarden of als ongeschikt 
te verwerpen. De voorbeelden van zulk een houding liggen 
voor het grijpen, doch met een dergelijke massa-beoordeeling 
brengt men het strijdpunt niet tot oplossing. Nadat dan ook 
van meer dan één zijde, o.a. van de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren bezwaren waren ingebracht bij de 
betrokken autoriteiten tegen de haar inziens minder fraaie 
of ondoeltreffende beelden op de Nederlandsche zegels der 
laatste jaren, hebben wij gemeend de kolommen van het 
Maandblad eens wijd open te moeten stellen voor hen, die 
naast critiek den weg zouden weten aan te geven tot ver
betering (blz. 25 van het Pebruari-nummer 1933). Hierin 
heette het o.m.: 

„Wij zijn daarom besloten een ieder en elke vereeniging in 
staat te stellen van een critiek, zoowel in opbouwenden als 
afbrekenden zin blijk te geven. Dergelijke critische beschou
wingen, doch dan vergezeld van aanwijzingen tot eventueele 
verbetering, worden gaarne tot uiterlijk ultimo Maart a.s. 
ingewacht." 

Hoewel verschillende omstandigheden er toe hebben geleid 
dat de termijn van inzending belangrijk ruimer kon worden 
gesteld, is van de geboden gelegenheid een minder dan spaar
zaam gebruik gemaakt. Slechts één van de volgens reques-
tranten zoo talrijke ontevredenen, getroostte zich de moeite 
door het inzenden van eenige zegelontwerpen de zaak in het 
door hem gewenschte spoor te brengen. Helaas moest men 
hier de goede bedoeling voor lief nemen: de ontwerpen boden 
geen enkel nieuw gezichtspunt, originaliteit was hierby verre 
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te zoeken, terwijl ook de beelden, naar oude, reeds jarenlang 
toegepaste principes opgebouwd, naar onze bescheiden mee
ning en die van ter zake geraadpleegde deskundigen (buiten 
Hoofdbestuurskringen!) weinig aantrekkelijks boden. 

Van de vereenigingen was het „Zuid-Limburg", die aan een 
harer leden, den sierkunstenaar J. H. Lint te Maastricht, ver
zocht de Nederlandsche frankeerzegels der laatste jaren aan 
een openbare bespreking te onderwerpen. 

Wij geven dan in de eerste plaats het woord aan den heer 
Lint. 

Beschouwingen over de Kerstzegels van 1932. 
Van diverse zijden werd mij het verzoek gedaan om deze 

uitgifte aan een beschouwing te onderwerpen; met gemengde 
gevoelens heb ik deze zéér ondankbare taak ten slotte op my 
genomen. De beschouwingen geschieden zoowel uit een aesthe-
tisch als philatelistisch oogpunt. 

De critiek op deze uitgifte is wel zóó fel geweest, dat er 
zelfs een organisatie op philatelistisch gebied een protest-
schrijven naar den minister heeft gestuurd, en daarin haar 
afkeuring onbewimpeld naar voren heeft gebracht. Op meer
dere vergaderingen onzer philatelistenvereenigingen is ge
schimpt op deze uitgifte. Ik kan me niet herinneren één uit
gifte der Nederlandsche posterijen zoo te hebben hooren he
kelen en afbreken. Onze Nederlandsche kunstenaars worden 
bij dit object speciaal als minderwaardig beschouwd. Dat gaat 
te ver, beeren! 

Men verwijst maar al te gemakkelijk naar de buitenlandsche 
uitgiften, met hun fotosi"afische kinderkopjes, met hun stads
gezichten e.d. — miniatuur-prentbriefkaarten — of met an
dere nietszeggende voorstellingen, die zich een niet-becriti-
seerden weg banen naar de postzegelalbums. 

Ik hoor al menige lezer (es) opmerken: „Dan nog liever de 
door schrijver gehekelde buitenlandsche plaatjes in myn album 
dan de bewuste Kerstzegels 1932." 

Doch laat ik de(n) geachte(n) lezer(es) er even op attent 
maken, dat wij hier in Nederland wat betreft origineel zijn op 
het gebied van kinderzegels, op zijn minst aan de spits staan 
en onze Nederlandsche kunstenaars er wel wat van kennen. 

Dat de eene uitgifte gelukkiger is dan de andere, ligt in 
den aard der zaak. Over een postzegel hebben honderd kunste
naars minstens evenveel opvattingen, die nogal eens vaak in 
botsing komen met de opinie van een doorsnee verzamelaar. 
Deze laatste houdt er echter nog een opinie op na, doch wat 
te zeggen van den gewonen gebruiker ? Hem kan het betrekke
lijk weinig schelen wat voor een papiertje hem wordt over
handigd om dat op zijn correspondentie, als betaald bestelloon, 
te plakken. Koopt hij dan ook al eens een liefdadigheidszegel, 
dan doet hij het niet om het zegel, doch voor het doel. 

Het is helaas de bittere waarheid, dat van een postzegel 
niet die suggestieve kracht kan uitgaan als van een groote 
reclameplaat, daar is nu eenmaal de postzegel te klein voor. 
Dat het echter in de bedoeling van lederen kunstenaar ligt 
om een suggestieve kracht in zijn ontwerp te leggen, is voor 
100 procent waar. Dat de eene kunstenaar er beter in slaagt 
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dan een andere, ligt voor de hand, doch is ook vaak te wijten 
aan omstandigheden, die remmend werken op het resultaat. 
Wanneer de kunstenaar zijn geheele opvatting kan uitleven 
én in uitbeelding én in techniek, en geen dwingende bepalingen 
van bovenaf hem opgelegd worden, dan zal het resultaat een 
merkbaren invloed ten goede daarvan ondergaan. Om dit 
laatste meer te verduidelijken, diene het volgende: De op
dracht voor de Kerstzegels 1932 was vastgesteld: 2 jongens 
en 2 meisjeskopjes plus vastgestelde bloemen! Er zijn veel 
teekeningen voor gemaakt; over één kreeg de maker zelfs te 
hooren: „dat het haar te lang was, wat niet van dezen tijd 
was. Dat haar moest geknipt worden." 

Gaan we nu naar een graveur met een opdracht, die bij een 
schilder of beeldhouwer thuisbehoort, dan komen we aan een 
verkeerd adres. Ook hierop wil ik even nader ingaan. 

Draagt men een beeldhouwer op, een schilderij te maken 
en de artist gaat op die opdracht in, dan zal het resultaat 
niet erg schilderachtig zijn, evenmin als we omgekeerd han
delen. Een grafisch kunstenaar is geen schilder en geen 
beeldhouwer. Men moet dan ook beginnen met geen brood te 
willen koopen bij een hoefsmid. Ieder moet erkend worden in 
zijn eigen „stiel". 

H. Levigne is een veelbelovend jong grafisch kunstenaar, 
die nog studeert aan de Rijksacademie vcor Beeldende Kunsten 
te Amsterdam. De jonge artist heeft de opdracht gekregen 
door bemiddeling van het Instituut voor Sier- en Nijverheids-
kunst te 's-Gravenhage en was opgemerkt in het Rijks Pren
tenkabinet te Amsterdam. Eenige bescherming — vooral ma-
terieele — mag deze jongeman wel hebben en daarom vind ik 
de combinatie zoo goed: zegels maken voor het hulpbehoevende 
kind en de opdracht laten uitvoeren door een jong veelbelovend 
kunstenaar, die gesteund moet worden. Dat de opdracht dezer 
zegels in deze uitgevoerde techniek hem werd toevertrouwd, 
is m.i.. als een flater te beschouwen die grootendeels op het 
budget van de opdrachtgeefster komt te staan. 

Men komt nu aandragen bij een graveur met een opdracht, 
die bij een schilder thuisbehoort. Er is maar korten tijd be
schikbaar voor den graveur. 

„Ook heb ik over het graveeren van de zegels gesproken, 
had de directie een plan gegeven enkel met een krachtige 
contourlijn, met een sterke kleur gedrukt, zoodat als de stem
pel op het zegel kwam, het beeld toch zichtbaar zou blijven, 
zoo ook een grooter formaat, maar om te graveeren was de 
tijd te kort e n e e n a n d e r f o r m a a t s c h e e n n i e t t e 
g a a n." Aldus de heer Levigne zelf in een brief aan mij 
gericht. Wat het gespatieerde betreft, dit is van mij, doch het 
moet me van het hart: dit is weer speculatie op de philate-
listenbeurzen, denk maar aan de roltanding. 

Waarom aan Levigne de opdracht niet in zijn stiel opge
dragen ? Een gegraveerde postzegel m o e t van zijn hand 
goed zijn! 

Nu moesten het ook weer 4 verschillende zijn. Waarom is 
dat noodig ? Men kan toch even goed 1 of 2 verschillende 
zegelafbeeldingen maken, vooral als de tijd nu niet ruim
schoots disponibel is om vier ontwerpen te vervaardigen. Le
vigne had dan m.i. ook voldoende tijd gehad om deze te 
graveeren. Het resultaat is nu niet Levigne! 

Ook nu treft het ons weer dat op de kinderzegels de voor
stelling van dien aard is, dat het kind — dus de afbeelding — 
van secundair belang is geworden. Waarom moest het nu 
weer een botanisch studieveld worden? Is nu waarachtig een 
kinderkopje op zich zelf al niet een pracht object om dit 
alléén te verwerken, als men tenminste het kind wil af
beelden? Waarom moeten onze postzegels altijd zoo over-
beladen worden? Dit laatste vooral doet bij ons nogal eens 
een uitgifte mislukken. Waarom zijn de Toorop-zegels zoo 

goed? Waarom zijn onze wapenserie-zegels als zoodanig als 
mislukt te boeken? 

Ik kom nu aan de beoordeeling der zegels zelf. Nemen we 
de ly, cents zegel (de drukuitvoering zullen we buiten be
schouwing laten). Dit zegel heeft heel goede kwaliteiten en 
is m.i. van de vier als het beste te beschouwen. Hier werkt 
natuurlijk de kleur-combinatie voor 75 pet. aan mee. Een 
suggestieve waarde kan ik dit zegel niet ontzeggen, al is het 
geheel wel wat rammelig-onrustig te noemen. Het kinder
kopje doet het hier wel, en drukt ook wel het lijden uit; het 
is m. i. te deftig gehouden. De te onrustige fond, al is deze 
goed geteekend, schaadt m.i. het kopje. Uit dit zegel haalt 
men den graveur, alhoewel men van een graveur betere 
cijfers en letters mag verwachten. Het waardecijfer is ver
waarloosd en de letters zijn zonder ambitie en al te slordig 
uitgevoerd, zie b.v. het woordje „Voor"; de beide oo's zijn 
slecht en passen niet bij de andere letters. Het geheele letter
type is ongelukkig te noemen en doet veel afbreuk aan de 
compositie. 

Wat nu de cijfers en letters betreft, dit geldt voor de vier 
zegels. 

Werkt bij de 1)4 cent zegel de kleur van het zegel de compo
sitie in de hand, dit kunnen we niet zeggen van het 6 cent 
zegel. Hier is de kleur groen veel te zwaar. Dit zegel is geen 
graveurswerk. Het kinderkopje is hier minder geslaagd. Het 
contrast in de teekening is zoek door de zooeven genoemde 
zware kleur. Is er bij het 13^ cent zegel in het kopje nog eenig 
gevoel te bespeuren, hier is het echter geheel verdwenen 
Het bloem-motief in den ruitvorm is te oppervlakkig van be
handeling en wat compositie betreft ongelukkig. Denkt men 
echter de groene vlekken weg, die de bloemcompositie om
lijsten, dan zal de voorstelling in haar geheel er wel wat bij 
winnen. Het werkelijk kinderlijke in deze teekening is de 
groene streepversiering die juist voor het kindervoorhoofdje 
als onderdeel van het bloemmotief is geplaatst. Hier krjjgt 
men bij den eersten oogopslag een haarlok van het kinder
kopje te aanschouwen. Het haar van het kopje is te zwaar. 
Het had m.i. ook beter geweest als de bladeren aan den 
stengel van de bloem in bruine toon waren gehouden; hier
door zou het ingevallen borstje van het kindje beter tot zijn 
recht gekomen zijn. Het 6 cent zegel is m.i. het minst ge
slaagd van al. 

De 5 cent en 123^ cent zegels zijn nu heusch niet zoo kwaad 
als men dit wel doet voorkomen. Ook deze zegels missen hun 
suggestieve kracht niet. De korenbloem op het 5 cent zegel 
en het kindje doet iets onrustig aan, doch bij nadere bestu
deering doet dit zegel het wel. Het was door den artist in 
andere kleuren opgezet, n.1. violet en sepia, doch om de ons 
welbekende redenen kon natuurlijk deze kleurcombinatie niet 
gebruikt worden. Waar hier echter de roode kleur hoofdzaak 
moest zijn, had dit zegel ook meer rood moeten hebben, wat 
heel gevoeglijk in de kinder jurk en strakkere af teekening 
van den ruitvorm had gevonden kunnen worden. 

Het 12 y2 cent zegel is erg onrustig gehouden. De bloem
ruiker is te domineerend ten opzichte van het kinderfiguurtje, 
waarvan het kopje niet zoo kwaad is te noemen. 

Om nog even op de lettertoepassing terug te komen, wil 
het mij voorkomen, dat de donkere vlekjes op de fond der 
letters het lezen zullen beïnvloeden. Ik heb ten minste al 
eenige malen hooren zeggen: Wat beteekent dat nu: „ M o o r 
het kind". 

Wanneer men nu alles bij elkaar neemt en een conclusie 
trekt, dan zal het resultaat nu niet zoo slecht zijn als velen 
het doen voorkomen. Zeker, de zegels hadden beter kunnen 
zijn, dat geef ik grif toe, en Levigne had als graveur ook 
iets beters gemaakt, doch als schilder heeft hij gefaald. Hij 
had de opdracht alleen in zijn stiel moeten ambieeren, des
noods als penteekening. 

Ik sluit mijn beschouwing met de overtuiging, dat ik wel 
critiek heb uitgeoefend, doch opbouwende en geen afbrekende. 
Ik waardeer den durf en den moed onzer posterijen om ori
gineel te willen zijn. Dat ieder schot niet direct een vogel is, 
weten we ook; dat we het eene jaar gelukkiger zullen zijn 
met de voorstellingen dan het andere jaar, kunnen we wel als 
vaststaand aannemen. Wij Philatelisten moeten niet op het 
eerste gezicht met de felste critiek uitkomen die er maar te 
vinden is. Hoeveel buitenlandsche leelijke postzegels schaft 
men zich niet aan zonder een woord van protest. Zeker is dit 
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geen reden om alles wat we zelf uitgeven maar mooi te 
noemen, doch zoo'n felle afbraak-critiek als deze zegels be
schoren is geweest, verdienen zij niet. 

Het zij ons vergund de „beschouwingen" van den heer Lint 
eens nader te bekijken. 

Volkomen wordt ingestemd met het zachte verwijt, dat men 
wat al te gemakkelijk verwijst naar het buitenland. Zooals 
reeds in den aanhef gezegd, de diverse „plaatjes-zegels" van 
andere landen vallen bij de groote massa meer in den smaak, 
tenminste afgaande naar wat als algemeene waarheid wordt 
voorgezet. Wjj noemden reeds enkele van deze uitverkoren 
exemplaren en zullen, om de zaak ook eens van een anderen 
kant te bekijken, naast b.v. het „zoo mooi" gevonden kasteelen
type van België plaatsen een ander Belgisch zegelproduct, 
niet omdat we dit laatste bij uitstek zoo geslaagd vinden, 
maar wijl hierin een persoonlijk element tot uiting komt, een 
streven om op symbolische wijze vorm te geven aan wat er 
in den scheppenden kunstenaar omging. Met andere woorden: 
Bij het caritas-zegel was een denkend en meevoelend mensch 
aan het woord; bij de andere serie een machine. 
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Men kan in waardeering over de merites van het caritas-

zegel verschillen; toch verdient het naar onze bescheiden mee
ning de voorkeur boven het andere type, wijl hier een ernstig 
s t r e v e n kan worden geconstateerd naar iets eigens, naar 
iets anders en beters dan schabloiienwerk. 

Wij zouden den lezer willen uitnoodigen: neemt eens een 
proef met uzelven; beschouwt onbevooroordeeld deze prentjes 
van stedelijk of landelijk schoon — technisch min of meer 
volmaakt — en vergelijkt hen dan met de uitingen van een 
artistiek streven. Dit laatste moge dan niet volkomen en 
gaaf zijn, het geeft u iets van een m e n s c h . 

De heer Lint zegt verder, dat over 
een postzegel honderd kunstenaars 
minstens evenveel opvattingen hebben. 
Volkomen juist en een frappant voor
beeld worde den lezer in dit verband 
gegeven door wat de heer B. Modder
man mededeelt in zijn uitvoerig arti
kel: „Postzegels", opgenomen in het 
Kerstnummer 1932 van het Drukkers
weekblad: „Hoimans Reddingszegels 
van 1924 zijn vlot en met groote lijnen 
geteekend. Van deze beide is vooral 
de 2 ets. uitstekend geslaagd." 

Wö gelooven, dat weinige verzamelaars dit oordeel zullen 
deelen, en toch is het afkomsig van een man, die over het 
onderwerp „Postzegels" in genoemd blad rake en behartens-
waardige dingen zegt. 

Waar is ook wat de heer Lint zegt over het betere slagen 
door den eenen kunstenaar dan door den anderen. Maar is 
het zoo niet gesteld met alle kunstuitingen en mogen de ver
zamelaars op grond van het feit, dat het eene zegelbeeld het 
beter doet dan het andere, dan maar besluiten, dat er van 
die heele „zegelfabricage" hier te lande bitter weinig deugt? 

Heeft Beethoven door a 1 ziJn composities de onsterfelijk
heid verdiend, is a l l e s wat Shakespeare schreef bestemd 
om te blijven voortleven tot in de komende geslachten? Neen; 
een kunstenaar wordt beoordeeld naar zijn b e s t e uitingen, 
waardoor hij zich hoog vez.-heven heeft boven het gewone 
menschenniveau. Niet anders is het gesteld met de uitkomsten 
van het ernstige streven, dat het hoofdbestuur der P.T.T. be
zielt om te trachten aan ons volk het beste te geven wat op 
het gebied der postzegel-kleinkunst te bieden is. Dat het daar
in niet steeds gevonden heeft wat het zocht of verwachtte, 
niemand zal het ontkennen. Dat deze pogingen ook elders 
waardeering vinden mogen de beoordeelingen onzer zegel

producten getuigen, verschenen in hoogstaande buitenlandsche 
bladen als Stanley Gibbons' Monthly Journal en Senfs 111. 
Briefmarkenjournal, die meer dan eens zich vol lof uitten over 
de Nederlandsche zegelproducten, zelfs die van den nieuwsten 
tijd. Dat men niet bijster ingenomen was met de Goudsche-
Glazen-zegels is begrijpelijk; hier was de greep ook naar ons 
gevoelen een minder gelukkige. 

Uiteraard is de beschouwing van den heer Lint subjectief; 
hij geeft zijn persoonlijke meening weer, waar tegenover 
andere gesteld kunnen worden. Wij zullen haar dan ook niet 
veider op den voet volgen, maar toch onze afwijkende meening 
stellen tegenover zijn met zekere beslistheid neergeschreven 
vermoeden, dat het formaat der kinderzegels 1932 beïnvloed 
wordt door minder gewenschte mercantile overwegingen: het 
scheppen van roltandingen, wat een dubbele aanslag zou be-
teekenen op de beurs der verzamelaars. 

Het treft ons herhaaldelijk, dat de Philatelisten als het 
ware de geheele postzegelwereld voor zich opeischen. Te veel 
gaan zij naar onze meening uit van het onjuiste standpunt, 
dat alleen zij en geen anderen de afnemers zijn der kinder
zegels. Dat zij goede en graag geziene klanten der post zijn 
staat vast, doch naast hen bestaat er gelukkig nog een 
andere categorie van staatsburgers, die geen verzamelaar 
zijnde, gaarne in de beurs tast om het hulpbehoevende Neder
landsche kind te steunen door het gebruiken van deze speciale 
zegels. 

Niet genoeg te waardeeren voor het goede doel is het, dat 
verschillende comité's in de December-maand trachten deze 
zegels te slijten aan particulieren, groote bankinstellingen, 
kantoren, enz., enz. Zouden zij de beheerders dier kantoren en 
instellingen als klanten moeten afwijzen, wanneer deze de 
zegels in rolvorm noodig hebben? Het resultaat van den 
verkoop zou er ongetwijfeld door gedrukt worden, wat wij 
voor het goede doel toch geen van allen zullen wenschen. Dit 
wat de practische zijde betreft. Wat de meer ideëele aangaat: 
is het nu zoo te veroordeelen, dat ééns per jaar de verzame
laar van Nederlandsche zegels tweemaal in de beurs grijpt om 
de noodlijdende jeugd te helpen door een luttel bedrag van 
enkele dubbeltjes te offeren voor een serie gewone en een 
serie roltanding ? Bovendien, wie d w i n g t hem deze laatste 
te verzamelen? Wij beschouwen de talrijke schimpscheuten 
op de roltanding als weinig verheffend en slecht passend voor 
postzegelliefhebbers, die zich gaarne erkend zien als ernstige 
menschen. Tot op heden heeft de roltanding haar reden van 
bestaan, zij moge dan liggen buiten het directe waarnemings
vermogen van den philatelist. Zij is niet te vereenzelvigen 
met de ongetande uitgiften van m.oderne roof staten op phila
telistisch gebied, die, in deze dagen van volmaakte techniek, 
de verzamelaars brandschatten door het uitgeven van de
zelfde zegels, getand en ongetand. 

In het gedenkboek heeft de directeur-generaal der P.T.T. 
klaar en overtuigend het juiste standpunt van het staatsbedrijf 
uiteengezet ten opzichte van de verzamelaars in een artikel: 
„De verhouding van het staatsbedrijf der P.T.T. tot de Phila
telie." Wij bevelen de lezing daarvan voor zooveel noodig 
gaarne aan in de belangstelling van hen, die zich een duidelijk 
beeld willen vormen van de motiveering der verschillende be
slissingen, die talrijke verzamelaars nog te veel beschouwen 
als te zijn uitsluitend voor of tegen hen genomen. 

Een grief tegen ons koerseerend gewone type is, hebben 
wij de verschillende bezwaren goed begrepen, dat dit te veel 
gelijkt op de verlaten Indische teekening. Deze bezwaren zijn 
echter denkbeeldig indien men bedenkt, dat deze oorspronke
lijke Indische teekening van denzelfden kunstenaar afkomstig 
was. Het gewraakte type is dus geheel eigen werk van 
Jan Veth. 

Een enkel woord over onze luchtpostzegels. Naar ons ge
voelen kan het niet genoeg toegejuicht worden, dat ook hier 
het hoofdbestuur der P.T.T. doelbewust andere banen zoekt. 
Wie aan de luchtpostzegels zijn speciale aandacht schenkt, 
wordt wee van al de één- of tweedekkers, die boven stad of 
land voortzeilen in de lucht. Zoo goed als nooit een nieuwe 
gedachte, of doet deze zich eens voor, dan vervalt men in 
het bizarre. 

Ter vergelijking plaatsen wij naast elkander drie luchtpost
zegels: het eerste naar het oude „beproefde" recept, dat dan 
zoo zeer in d^n smaak valt van het groote publiek; het tweede 
(ontwerp J. Jongert), dat van een geheel andere opvatting 
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getuigt en vi'aaruit een eigen gedachte 
spreekt, die op artistieke wijze tot 
uiting is gebracht. Over den luchtacro
baat op het derde zegel zwijgen wij 
maar. / 

Ook de ons inziens in vergelijking 
met het type Mercurius minder aan
trekkelijke luchtpostzegels van Chris 
Lebeau (40 en 75 cent) typeeren echter 
de luchtpost op een wijze, die elders 
nog niet is gedaan, wat hun groote 
verdienste is. 

Thans enkele opmerkingen over onze „meest-aangevochten" 
producten: de kinderzegels. 

Het aantrekkelijk beeld der uitgifte 1924 van Rueter is nog 
niet vaak overtroffen. Fijnheid van teekening, kleur en juiste 
vertolking van het eigen doel, stempelen deze producten tot 
de fraaiste op dit gebied. 

Het loont de moeite weer te geven, wat de reeds eerder 
genoemde heer Modderman zegt over de kinderzegels van 
Ant. Molkenboer. 
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„Hoewel ook over deze zeer aantrekkelijke zegels een stren
ge en zeer afkeurende critiek is gehoord, geloof ik toch dat 
het moeite zal kosten onder al de postzegels der wereld één 
enkele serie aan te wijzen die zulk een frissche kleurenweelde, 
en, bij zooveel rijk verschil in teekening (alleen de indeeling 
blijft steeds dezelfde) zooveel eenheid kan aanwijzen en te
vens zooveel elegantie vertoont. Vooral in het buitenland 
vonden deze kinderzegels een ongewone waardeering en meer 
dan eens heb ik deze 11 zegels als het hoogtepunt in post
zegelkunst hooren noemen." 

Hier is een man aan het woord, die in zijn artikel niet 
schroomt uiting te geven aan zijn afkeurend oordeel, waar dit 
naar zijn meening te pas komt. Het is hier wellicht de juiste 
plaats om er de aandacht op te vestigen, dat sommige bladen 
de slotzinsnede van des beeren Modderman's artikel hebben 
weergegeven om te bewijzen, dat het met de Nederlandsche 
postzegelkunst maar treurig gesteld is. Deze zin dan luidt 
als volgt: 

„Mij spijt het intusschen dat Nederland in zijn postzegels, 
het meest internationale product onzer cultuur, de meest 
vooruitstrevende natie mag heeten." 

Zoo, zonder meer, weergegeven, klinkt het nogal vernie
tigend, maar men vergete niet, dat wat hier gezegd wordt, 
verband houdt met het onmiddellijk voorafgaande, d.i. de 
nieuwe richting, die tot uiting kwam bij de Goudsche-Glazen-
serie, de koerseerende 36 en 70 cent (P. Zwart), de kinder

zegels van 1931 (G. Kiljan) en de Vreemdelingen-Verkeer-
zegels van 1932 (P. Schuitema). 

Zooals bekend werden deze zegels opgebouwd naar geheel 
andere principes, voor de verdediging waarvan hier en daar 
nog niet algemeen erkende stellingen werden verkondigd of 
nog niet gangbare uitspraken werden gedaan. Dat de ont
werpers voor deze voorwerpen het begrip kunst verwerpen, 
rekene men niet te zwaar. Vooreerst: wordt er tegenwoordig 
niet al te veel met kunst gesold en is het dan niet verklaar
baar en vergeeflijk, dat jongere geesten hiervan genoeg heb
ben en de kunst, als doel, over boord zetten ? „Als doel", want 
dat hun ondanks in hun werk een aesthetisch element valt te 
ontdekken — onverschillig of dit gelaakt of gewaardeerd 
wordt — valt niet te ontkennen. Kleuren en verhoudingen 
zijn aesthetisch te beoordeelen. Maar dan vervolgens, heeft 
men wel eens bedacht dat het bewust produceeren van kunst 
nog niet zoo heel lang binnen 's menschen handelen valt en 
dat er heel wat kunst is, b.v. uit de middeleeuwen, waarvan 
de maker in het geheel niet beoogde kunst te maken, maar 
zich van niet meer bewust was dan dat hij geoefend en 
eerlijk vakman was? 

Hoe dit zij, naar welke variatie-mogelijkheden onze sier
kunstenaars ook zochten, nimmer heeft de post ten onzent 
getracht haar toevlucht te moeten nemen tot het uitgeven 
van zoogenaamde „plaatjes-zegels", die als regel geen andere 
beteekenis inhouden dan het betalen van een tol aan den 
wansmaak der massa. 

Wij zijn — het zij in alle bescheidenheid gezegd — in het 
bßzit van een zeer uitgebreide, nagenoeg complete verzame
ling speciale zegels, als herinnerings-, jubileum- en kerst
zegels der geheele wereld, zoodat alle gelegenheid bestaat tot 
een grondige onderlinge vergelijking. En dan verklaren wij in 
alle gemoedsrust, dat in geen land ter wereld de kinderzegels 
zóó juist een speciaal karakter weergeven als hier te lande. 

Zoo gaarne maakt men op dit gebied een vergelijking met 
de Pro Juventute-zegels van Zwitserland, waarin ongetwijfeld 
verschillende fraaie, goed geslaagde exemplaren voorkomen. 
Doch bij meerdere is het verband met hun eigenlijke doel
stelling hopeloos zoek. 

Wie kan, anders dan door het opschrift, uit de hierboven ge
plaatste zegelbeelden afleiden, dat hun speciale bedoeling is 
de jeugd te helpen? 

In een bonte rij trekken de Nederlandsche kerstzegels aan 
ons oog voorbij; het eene uiteraard beter geslaagd dan het 
andere, dit wil zeggen: meer of minder beantwoordend aan 
onzen persoonlijken smaak, die nu eenmaal — en gelukkig 
maar — niet weg te cijferen is. 'n Kleurige stoet, bijna steeds 
onmiskenbaar het etiket dragend, dat hun bijzondere be
stemming vertolkt: steun aan het hulpbehoevende kind. 

Wij stellen ons niet voor met bovenstaande uiteenzetting 
anders-denkenden te hebben overtuigd van hun ongelijk in 
dezen. Maar toch hopen wij hierdoor te bereiken, dat men 
onze eigen zegelproducten en meer in het bijzonder de kinder
zegels eens meer welwillend gaat bekijken en dat daarbij de 
overtuiging veld wint, dat het hoofdbestuur der P.T.T. er 
ernstig naar streeft op dit gebied het beste te brengen wat 
te krijgen is. v. B. 

P n 
I Ik ben bezig met het realisccien van een schitterende verzameling der EERSTE UITGIFTEN VAN BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS, l ï l 
~ Fraaie zichtzendingen van uitgezochte exemplaren tegen een-derde van den catalogusprijs op aanvraag. Referentiën worden verzocht. 

J . B I R D , 6 W e s t H i l l R o a d , L r O n d o n , S . W . 
Pri jzen in E n é e l s c h e é e l d s w a a r d e t>eteekenen e e n é r o o t e e x t r a kor t ing . 
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Uïlaifteïi 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

BELGIË. 
Weldadigheidszegels, alle volgens af

^ beelding: 
10+ 5 c , grijsblauw. 
25+15 „ violet. 
50 + 10 „ bruin. 
75 + 15 „ sepia. 

1 fr. + 25 c , violetrood. 
1 fr. 75 + 25 c, blauw. 
5 fr. + 5 fr., roodviolet. 

Van de laatste waarde bedraagt de op
laag 50.000 stuks. De zegels worden ver
krijgbaar gesteld tot 15 Januari e.k.; 
hun geldigheidsduur eindigt 30 Septem
ber 1934. 

De i,eekening, afkomstig van Joseph 
de Smedt, stelt het vertrouwen voor in den strijd tegen de 
tuberculose. De gravure is van de hand van Maur. Poortman. 

Ir. Van Caspel te Brussel dank voor onverwijlde toezending. 
Opdrukken op onderstaande waarden in het leeuwentype: 

10 c. op 40 centimes, lila. 
10 c. „ 70 „ roodbruin. 

De zegels zijn tevens voorzien van den bekenden voor
afstempeling opdruk met het jaartal 1933. 

BOLIVIA. 
Frankeerzegels in nieuw wapentype: 

2 centavos, groen. 
5 „ blauw. 

10 „ rood. 
15 „ violet. 
25 „ blauwviolet. 

De zegels zijn gedrukt door Bradbury, Wilkinson & Co. te 
Londen. 

BRAZILIË. 

Ter gelegenheid van het bezoek van 
den president van Argentinië in Oc
tober j.1. verscheen onderstaand zegel: 

200 reis, blauw. 
Het zegelbeeld stelt een allegorische 

figuur voor; op den achtergrond de 
vlaggen der beide landen. Bovenaan 
staat de tekst (vertaald): „Alles ver
eenigt ons, niets scheidt ons". 

Nog enkele andere waarden voor het
zelfde doel zijn te verwachten. 
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BRITSCHHONDURAS. 
Frankeerzegel in het koerseerend type, papier met het meer

voudig watermerk in sierschrift: 
3 cents, geeloranje. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Het Bulletin Mensuel van November j.1. meldt onderstaand 

luchtpostzegel, opdruk in groen „Correo Aereo Inferno" op 
frankeerzegel van 1931: 

2 centavos, rood. 
FRANKRIJK. 
Frankeerzegel in het koerseerend vredestype: 

65 centimes, bruinviolet. 

PRANSCH GUYANA. 

JC GUYANE FRANQAlSE!50g 

Luchtpostzegels, alle vol
gens afbeelding, gezicht op 
Cayenne: 

50 c, geelbruin. 
1 fr., groen. 
1 „ 50, blauw. 
2 „ oranje. 
3 „ zwart. 
5 „ violet. 

10 
20 

grijsgroen. 
rood. 

Maison Fischer te Parijs dank voor toezending. 

GRIEKENLAND. 

Luchtpostzegels voor de andere dan in het vorige nummer 
vermelde lijnen: 

50 lepta, groen. (S). 
1 drachme, roodbruin. (S). 
2 „ violet. (S). 

(L). o 
10 
25 
50 

ultramarijn, 
rose. (S). 
blauw. (S). 
bruin. (L). 

De zegelbeelden stellen voor een vliegtuig boven den isth
mus, de Grieksche archipel en den Acropolis. 

De zegels zijn gedrukt te Corfu door de firma AspiotiElka; 
zij dienen voor de frankeering der luchtpoststukken, te ver
voeren langs de routes AtheneSaloniki en Athene—Janina. 

Frankeerzegel in nieuwe teekening, de krijgshaftig uitziende 
maagd Hellas met speer en schild: 

75 drachmen, zwart en roselila. 
Het zegel is bij dezelfde firma op Corfu gedrukt. 

HONGARIJE. 
Waardeopdruk op portzegel der uitgifte 19261927: 

12 op 50 filler, rose. (Yvert nr. 102). 
MEXICO. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de volgende dienst

zogels, opdruk „Servicio Oficial" op frankeer, resp. lucht
postzegel: 

40 centavos, violet. (Yvert nr. 433). 
20 „ grijsbruin. (Yvert nr. 21). 

NICARAGUA. 
Onderstaande waarden der luchtpostserie van 1929 werden 

voorzien van den opdruk Vale en waarde: 
0.30 op 50 centavos, oranje. 
0.35 „ 50 „ blauw. 
0.40 „ 1 colon, geel. 
0.55 „ 1 „ groen. 

De 50 centavos en 1 colon in genoemde kleuren zijn tot dus
verre zonder opdruk niec verschenen. 

Luchtpostzegels, uitgegeven ter gelegenheid van de in No
vember 1933 gehouden vliegweek: 

10 centavos, grijsbruin. 
15 „ violet. 
25 „ rood. 
50 „ blauw. 

Het zegelbeeld geeft een gevleugeld wiel weer boven de zee. 
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NOORWEGEN. 

pvwvfv^^twn 
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Wij geven hierbij de afbeel
ding van de in het vorige num
mer vermelde dienstzegels. 

Voor de onderscheiden waar
den wordt verwezen naar blz. 
211 van genoemd nummer. 

Firma J. Voet te Rotterdam 
dank voor de toezending. 

PANAMA. 
Opdruk „Habilitada" in rood op onderstaand frankeerzegel 

der uitgifte 1926: 
20 centesimos, bruin. (Yvert nr. 154). 

PARAGUAY. 
Herinneringszegels, 441e verjaar

dag van het vertrek van Columbus 
uit Palos: 

10 c , bruinrood, violet en olijf. 
20 „ bruinrood, violet en blauw. 
50 ,, blauwgroen, violet en rood. 

1 p., grijsblauw, violet en geel
bruin. 

1 „ 50, blauw, violet en geel
groen. 

2 „ sepia, violet en blw.groen. 
5 „ olijfgroen, violet en rood. 

10 „ blauw, violet en bruingrijs. 
De zegels werden gedrukt in de 

volgende aantallen: 10 en 20 cen-
tavos elk 400.000, 50 c. en l^A peso 
elk 250.000, 1 peso 200.000, 2 pesos 
75.000, 5 en 10 pesos elk 30.000. 

Met den rooden opdruk, kleine letter C, verschenen onder
staande frankeerzegels m de koerseerende teekeningen: 

50 centavos, geelgroen. (Ster-type). 
1 peso, blauw. (Portret-type). 

POLEN. 
Frankeerzegel in het koerseerend wapen-type, papier 

het watermerk posthoren: 
15 groszy, lila. 

Herinneringszegel, 15-jarig bestaan der republiek: 
30 groszy, rood. 

Het middenstuk der teekening wordt 
kruis van verdienste voor deelneming 
oorlog met het inschrift „Bojownikom" 
legidsli" (rechts). 

Het papier toont het meervoudig watermerk posthoren. 
PORTUGAL. 
Waarde-opdrukken op onderstaande zegels der St. Antonius

serie van 1931: 
15 c. op 40 centavos, bruin en grijs. (Yvert nr. 549). 

lila. (Yvert nr. 547). 

met, 

ingenomen door het 
aan de bevriidings-
(links) en „Miepod-

40 c. „ -15 
RUSLAND. 

Meerdere van de in het vorige nummer 
aangekondigde zegels liggen thans voor 
ons. 

Te melden zijn, ter gelegenheid van de Russische strato-
sfeer-tocht de volgende waarden, alle volgens afbeelding en 
getand: 

5 kopeken, ultramarijn. 
10 „ karmijn. 
20 ., violet. 

De oplaag bedraagt: 5 en 10 kopeken elk 100.000, 20 ko
peken 300.000 stuks. 

Herinneringszegels aan den dood van de communistische 
leiders Worowsky, Wolodarsky en Uritzky, alle liggend for
maat-

1 kopeke, donkergroen. 
3 kopeken, grijs. 
5 „ bruin. 

Op de 1 kopeke is afgebeeld Worowsky, vertegenwoordiger 
der Sovjet-regeering bij den Volkenbond te Geneve, waar hij 
in Januari 1923 vermoord werd. 

De 3 kopeken toont het portret van Wolodarsky, een bekend 
revolutionair en gedood in 1918. 

Op de 5 kopeken treft men het portret aan van Uritzky, die 
eveneens in 1918 den dood vond. 

Gelegenheidszegel, 15-jarig bestaan van de orde van het 
Roode Vaandel: 

20 kopeken, grijs, geel en rood. 
De serie, in 1932 verschenen ter gelegenheid van de 15-

jarige herdenking der revolutie, werd alsnog aangevuld met 
de waarde: 

30 kopeken, donkerviolet. 
Het zegelbeeld geeft een deel van de wereldglobe weer met 

daarop een radio-toren. Voorts de Sovjet-ster, geflankeerd 
door de jaartallen 1917 1932. In de vier hoeken typen van 
Russische volkeren, luisterend naar wat de radio uitzendt. 

Het zegel is gedrukt in liggend formaat. 
Alls hierboven vermelde zegels toonen het watermerk 

Griekschen rand. 
TOUVA (November 1933). * 
Plakzegel, benut als frankeerzegel, door den opdruk Posta 

en waarde: 
30 op 15 kopeken, geelbruin. 

TURKIJE. 
Frankeerzegel in het koerseerend type, kop van Mustafa 

Kemal, waardecijfer links, munt rechts onderaan: 
250 kuras, bruin. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

mmmm 
Herinneringszegel, 150e herdenkingsdag 

van het verleenen van het Amerikaansche 
burgerschap aan den Poolschen edelman 
Kosciuszko, die een groot aandeel had in 
den Amerikaanschen vrijheidsoorlog: 

5 cents, blauw. 

ZUID-AFRIKA. 
De 3 pence der koerseerende serie verscheen in ongewijzigde 

teekening, doch in blauw. 
Tekst afwisselend „Suidafrika'' en South Africa". 
ZWITSERLAND. 

Pro juventute zegels, alle in het afge
beelde formaat: 

5-f- 5 c., gjoen en geel. 
lO-j- 5 „ violet en geel. 
20-j- 5 „ donkerrood en geel. 
30 + 10 „ blauw. 

Op de dl ie eerstgenoemde waarden ziet 
men vrouwen in de nationale kleeder-
draohten uit de kantons Waadt, Bern en 
Tessino. Op de 30 centimes is afgebeeld 
Grégoire Girard, bekend opvoedkundige 
uit Freiburg, die van 1765 tot 1850 leefde. 

Uitsluitend de 30 centimes is gedrukt op papier met het 
watermerk kruis. Vcor verdere bijzonderheden zij verwezen 
naar blz. 187 van het November-nummer. v. B. 

• 
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ARGENTINIË. 
In het November-nummer meldden wij het dienstzegel 

% centavo met den opdruk M.J.I. Deze lage waarde kwam tot 
dusverre nimmer voor als dienstzegel. Het Bulletin Mansuel 
meldt thans, dat het ministerie van justitie, waarvoor deze 
nieuwe waarde werd benut, voor de verzending van een mil-
lioen stuks drukwerken een speciaal tarief (% centavo) van 
de posterijen had bedongen. De post liet daarom genoemd 
aantal van den dienst-opdruk voorzien; de geheele oplaag 
werd verbruikt. 

CUBA. 
Ter herinnering aan de jongste revolutie (de hoeveelste?) 

zullen binnenkort eenige speciale zegels verschijnen. 
DUITSCHLAND. 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der ,,Nothilfe" 

verschijnt (is wellicht thans reeds verschenen) een „jubileum
blad", waarop in het midden de vier weldadigheidszegels van 
1924 zijn gedrukt, voorzien van den opdruk 1923-1933. 

Het papier van het blad zal tot watermerk dragen: „10 
Jahre Deutsche Nothilfe 1923-1933". 

Genoemde zegels zullen voor deze gelegenheid nieuw ge
drukt worden op papier met het watermerk hakenkruis. Zij 
zjjri voor frankeering in binnen- en buitenlandsch verkeer 
geldig. 

De waarden zijn gelijk aan die der uitgifte 1924: 5, 10, 
20 en 50 pfennig, welke tegen drievoudigen prijs worden 
verkocht. Voor het blad wordt extra 10 pfennig berekend, 
zoodat belangstellenden zich voor 3 m. 50 in het bezit kunnen 
stellen van een dergelijk gezocht iets. 

Binnenkort verschijnt in het Hindenburg-type het frankeer-
zegel 1 pfennig. 

FRANKRIJK. 
In den loop dezer maand zullen eindelijk de lang verwachte 

frankeerzegels met portretten van Aristide Briand e. a. ver
schijnen. Naar Maison Fischer ons meldt, zijn binnenkort te 
verwachten: 

30 centimes, groen. Aristide Briand. 
75 „ lila. Paul Doumer. 

1 fr. 25, bruinrood. Victor Hugo. 
OOSTENRIJK. 
Naar Die Postmarke meldt, zullen voor de gebruikelijke 

weldadigheidszegels van dit jaar geen afzonderlijke teeke-
ningen worden vervaardigd, doch is men voornemens enkele 
waarden der koerseerende uitgifte te doen drukken in andere 
kleuren en te voorzien van den opdruk „Winterhilfe". 

De zegels, welke in den loop dezer maand te verwachten 
zün, zullen, naar genoemd blad meldt, verschenen in de 
waarden 5-|-2 gr., ]2-f-3 gr., 24-|-6 gr. en 1 schilling + 50 gr. 

RUSLAND. 
In het vorige nummer plaatsten wij een bericht van de 

firma Auf der Heide te Hilversum betreffende den verkoop 
van ten behoeve van postzegelverzamelaars afgestempelde 
koerseerende frankeerzegels. 

Mevrouw v. H.-K. te Baarn schrijft ons in aansluiting daar
op het volgende, waarmede verzamelaars wellicht hun voor
deel kunnen doen. 

„Ik werd reeds Augustus 1.1. gewaarschuwd door de firma 
Stanley Gibbons te Londen, voor den aankoop van de nieuwste 
ongebruikte Sovjet-zegels, n.1. de uitgifte voor N.-Mongolië, 
bestaande uit 19 waarden (Yvert 476-494). Genoemde firma 
leverde mij deze serie voor plm. f 1, daar zij deze zelve tegen 
iets minder dan dien prijs had moeten inkoopen. Zij waar
schuwde mij er echter voor, dat de Sovjets ze waarschijnlijk 
binnen korten tijd tegen zeer lage prijzen (ongebruikt) aan 
de markt zouden brengen, daar deze praktijken al eerder 
waren toegepast. De firma ried mij in mijn eigen belang af. 

ongebruikte Sovjet-zegels bij het verschijnen te koopen; 
tevens deelde zij mij mede, ze ook niet meer te willen leveren. 

Naar aanleiding van het bovenstaande las ik in het 1 Oc-
tober-nummer van Gibbons' Stamp Monthly het volgende 
onder den titel: N. Mongolië's eerste uitgifte. „Een ander feit 
dat de verzamelaars zeker zal ontstemmen, is kortgeleden 
voorgekomen. De eerste uitgifte van Noord-Mongolië (Tannou 
Touva), een staat, die onder de heerschappij der Sovjets valt, 
en welker zegels in de officieele lijst der „Philatelistische 
Sovjet Associatie" voorkomen, werd door ons bij het ver-» 
schijnen geprijsd met 36 sh. 6 d., gebaseerd op den prijs, dien 
wij bij inkoop moesten betalen, berekend naar de officieele 
koers van dien tijd. Kortgeleden echter werden deze zegels, 
ongebruikt en ook afgestempeld, vanuit Parijs voor 3 sh. per 
serie aangeboden. Toen ons deze zegels tegen dien prijs 
werden geoffreerd, stelden wij ons in verbinding met de boven
genoemde Sovjet Associatie, vragende naar de reden van de 
sterke prijsdaling dezer zegels; of het soms herdrukken waren 
van de eerste oplage, daar de kleuren nogal afweken van de 
zegels, welke wij oorspronkelijk inkochten. Het bureau ant
woordde ons dat^ „de aangeboden zegels (afkomstig uit 
Parijs) origineele waren en geen valsche, en dat deze nooit 
herdrukt waren. Dat de kleuren niet zouden overeenstemmen 
is een vergissing uwerzijds. De kleur is geheel dezelfde. Deze 
zegels werden van ons gekocht, verleden jaar, gebruikt en 
ongebruikt." 

Tevens bood de Associatie aan, ze voor een nog lageren 
prijs te leveren, dan de offerte uit Parijs. Indien de goedkoope 
zegels echt zijn (er wij zien na de bovengenoemde verklaring 
der Associatie geen reden aan te nemen, dat ze valsch zouden 
zijn), dan moet de Associatie wel beweren, dat de kleuren 
hetzelfde zijn, hoewel wij blijven verklaren, dat de kleuren 
sterk afwijkend zijn van de eerste oplage. Wij wezen de As
sociatie erop, dat men niet van verzamelaars kan vragen om 
den prijs van ongebruikte zegels nominaal te betalen, indien 
later deze zegels voor belachelijk lage prijzen op de markt 
worden geworpen. Wij zullen voortgaan onze lezers te waar
schuwen tegen landen, waar zulke praktijken in zwang zijn 
en dan moeten de verzamelaars zelf bepalen of zij die landen 
willen verzamelen of niet. Noord-Mongolië is een candidaat 
voor de zwarte lijst, zooals men uit het bovenstaande ziet." 

TURKIJE. 
Van de in het vorige nummer vermelde herinneringszegels 

— 10-jarig bestaan der republiek — werden de volgende aan
tallen gedrukt: 

300.000 stuks van elke waarde, behalve van de 3 kurus 
(1 millioen) en \2% kurus (500.000 stuks). 

De zegels waren slechts verkrijgbaar op 29, 30 en 31 Oc
tober j.1. Wat met het onverkochte restant gebeuren zal is tot 
op heden niet bekend. 

URUGUAY. 
Van de in het vorige nummer vermelde gelegenheidszegels 

— opening van de derde constitueerende nationale verga
dering — werden de volgende aantallen gedrukt: 

3 en 12 centavos elk 100.000, 5 en 8 centavos elk 50.000, 
7 centavos 200.000 stuks. 

VENEZUELA. 
De heer H. Lampe te Maracaibo deelt ons inzake het oplaag-

cijfer van het Bolivar-zegel, vermeld in het September-num-
mer, het volgende mede, waarvoor onzen dank: 

,,Uw berichtgever heeft zich vergist; de oplaag is maar 
100.000 exemplaren! Tot staving hiervan stuur ik u toe een 
copie van het presidentieele decreet van 24 April 1933, waarbij 
het Bolivar-herdenkingszegel gecreëerd, en van het ministe-
riëele besluit van dienzelfden dag, waarbij besloten werd tot 
de uitgifte van 100.000 exemplaren, alzoo ook dat vastgesteld 
werd dat het zegel zou koerseeren vanaf 23 Juli tot en met 
31 Augustus, geldig voor frankeering zoowel in het binnen-
als naar het buitenland. 

Dat „slechts 4 exemplaren tegelijk voor het publiek ver
krijgbaar werden gesteld" is mij niet bekend; ik kocht bij de 
verschijning 3 vellen van 100 exemplaren tegelijk en ook weet 
ik dat een der hier gevestigde petroleum-maatschappijen een 
bestelling deed van 8000 exemplaren ineens! Ik kan u wel 
berichten dat deze zegels heel weinig op brieven worden aan
getroffen, verder dat vóór 31 Augustus het zegel niet meer 
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te verkrijgen was in de meeste staten, zoodat gerust kan 
worden aangenomen dat de oplaag vóór dien tijd was uit
verkocht." 

ZWEDEN. 
Binnenkoi't wordt een speciaal zegel in de waarde 5 öre 

uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der rij ka-
postspaarbank. 

Het zegel verschijnt getand aan de vier zijden en geland 
i;itsluitend vertikaal. 
Ä L _ i . V. B. 

Nederlandl en 
Overzeesche 
NEDERl.AND. 

De kinderzegels. 
Op 11 December verschenen de nieuwe 

kinderzegels, evenals vorige jaren ten be
hoeve van het hulp- en steunbehoevende 
kind. 

De voorstelling op de zegels is voor alle 
waarden dezelfde, n.1. een kind met een 
lichtende ster in de handen. Dit herinnert 
aan een oud gebruik, dat ook in ons land 
hier en daar nog voortleeft, o.a. in de Zaan
streek. Op 6 Januari (Driekoningen) trek
ken groepjes kinderen zingend en spelend 
door de straten, de groote kartonnen ster, 

mooi gemaakt met bonte kleuren, verguldsel en zilverpapier, 
voorop. De kindervreugde komt tot uiting in het plezier, 
waarmede de ster versierd en verlicht wordt en door de win-
tersche donkerte wordt gedragen. 

Het ontwerp voor de zegels is vervaardigd door mr. J. 
Sjollema te Amsterdam. 

Voor de reproductie werd het rotogravure-procédé gekozen, 
omdat dit een fijnere lichtnuanceering toelaat. 

De kleuren van de zegels zijn: 
1K-I-1J4 cent: grijs en rood, 
5 + 3 cent: geel en bruin, 
6 -j-4 cent: groen en goud, 

12>2-f-3>^ cent: blauw en zilver. 
Zooals reeds gemeld zijn de zegels verkrijgbaar van 11 De

cember tot en met 10 Januari a.s.; de geldigheidsduur is 
onbeperkt. 

De zegels hebben het formaat van de gewone frankeer-
zegels en worden ook i n r o l t a n d i n g uitgegeven. Dit zal 
wel de laatste serie zijn, die nog met roltanding verschijnt, 

Crisiscomifé-postzegels. 
In het Staatsblad is afgekondigd een koninklijk besluit in

zake uitgifte van bijzondere postzegels. 
Daarin wordt bepaald, dat gedurende een door den minister 

van binnenlandsche zaken te bepalen tiidvak van rijkswege 
ten bate van het Nationaal Crisiscomité bijzondere postzegels 
verkrijgbaar worden gesteld. 

Deze zegels worden uitgegeven in frankeerwaarden van 
5 en 6 cent. Zij worden verkocht met een door den minister te 
bepalen toeslag boven de frankeerwaarde. 

De zegels dragen onderscheidenlijk de beeltenis van de 
koningin en van prinses Juliana. 

De opbrengst dezer zegels na aftrek van de frankeerwaarde, 
de kosten van aanmaak en andere bijzondere kosten uit de 
uitgifte voortvloeiende, wordt ter beschikking gesteld van het 
Nationaal Crisiscomité. 

De geldigheidsduur voor het gebruik der zegels eindigt met 
den 31en Mei 1935. (Alg. Handelsblad). 

Vermoedelijk zullen we deze zegels, waarvan al eenige malen 
sprake was, in de eerste helft van 1934 tegemoet kunnen zien. 

De Postjager-vlucht. 
Op 28 November j.1. mocht de Bond, naar aanleiding van 

een desbetreffend schrijven, van het hoofdbestuur der P.T.T. 
het volgende bericht ontvangen: 

„1. Naar aanleiding van bovenvermelden brief deel ik u 
mede, dat de met het vliegtuig „Postjager" vervoerde corres
pondentie zoowel in Nederland als in Ned.-Indië van een aan
komststempel zal worden voorzien. 

2. Aangezien het echter bezwaar ontmoet zulks op de plaats 
van bestemming te doen geschieden, zal bedoelde stempel
afdruk op de stukken worden gesteld op de postkantoren 
waarvoor door den Nederlandschen respectievelijk door den 
Ned.-Indischen dienst rechtstreeksche briefpostzendingen wor
den gevormd." 

Wij kunnen het hoofdbestuur der P.T.T. hiervoor ten zeerste 
dankbaar zijn, omdat dit een z.g. „eerste vlucht" is en dus nu 
kan worden nagegaan, in welken tijd het stuk is over
gebracht. 

De Postjager is op 9 December van Schiphol vertrokken; 
uit de dagbladen zal men hebben vernomen dat er wegens een 
motordefect boven de Adriatische Zee een noodlanding in Zuid-
Italië gemaakt moest worden. Hopelijk zal de tocht spoedig 
hervat kunnen worden en de rest van de reis zonder onge
lukken verloopen. 

Er werden 51.000 poststukken meegevoerd, samen wegende 
271 kg. Niet minder dan de helft van dit aantal stukken moet 
van Indië uit weer naar Nederland worden teruggezonden, 
waaruit wel blijkt dat het overgroote deel van de post door 
verzamelaars is afgezonden. Bij de 51.000 stuks zijn ongeveer 
21.000 briefkaarten. 

Bijzondere postvlucht Nederland-Ned.-Indië v.v. per K.L.M.-
vliegtuig „Zilvermeeuw". 
De K.L.M, heeft het plan opgevat, om met het nieuwste 

vliegtuig de „Zilvermeeuw", een Fokker F XX met intrekbaar 
landingsgestel, een versnelde extra Kerst- en Nieuwjaars-
vlucht uit te voeren. 

De dienst is als volgt samengesteld: 
Vertrek Amsterdam Maandag 18 December; aankomst Ba

tavia Vrijdag 22 of Zaterdag 23 December. 
Vertrek Batavia Woensdag 27 December; aankomst Amster

dam Zondag 31 December. 
Het betreft hier geen recordvlucht, doch slechts een ver

snelde dienst om zoodoende de Kerstpost binnen enkele dagen 
vanuit Nederland naar Oost-Indié te vervoeren en de Nieuw-
jaarspost uit Indië tijdig in Nederland te brengen. 

Minstens 30 cent van het verschuldigde port moet worden 
voldaan door opplakking van het speciale luchtpostzegel in 
driehoekvorm. 

Dienstorder 749 van 29 November j.1. meldt over deze bij
zondere vlucht het volgende (met weglating van het niet voor 
verzamelaars dienende). 

1. In de tweede helft van de maand December zal door de 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Ko
loniën N.V. met het vliegtuig „Zilvermeeuw", buiten het 
schema van de gewone dienstregeling van den luchtdienst 
Amsterdam-Bandoeng een extra Kerst- en Nieuwjaarsvlucht 
van Nederland naar Ned.-Indië en terug worden ondernomen. 
Het ligt in het voornemen, zoo mogelijk de heenvlucht in 
5 dagen en de retourvlucht in 4 dagen af te leggen. Het 
vertrek van Amsterdam Schiphol zal 18 December a.s. plaats
vinden, terwijl het vertrek van Batavia is bepaald op 27 
December a.s. 

2. De gelegenheid wordt opengesteld om in Nederland ter 
post bezorgde volledig gefrankeerde gewone en aangeteekende 
brieven, briefkaarten en andere stukken, bestemd voor Ned.-
Indië, met vorenbedoelde bijzondere postvlucht te doen over
brengen. Brieven en doosjes met aangegeven waarde en post
pakketten zijn van dit luchtvervoer uitgesloten. 

3. Voor deze verzending, welke alleen op risico van de af
zenders zal plaats vinden, zal boven de gewone porten en 
rechten hetzelfde luchtrecht verschuldigd zijn als voor het 
vervoer met den gewonen wekelij kschen luchtdienst Amster
dam-Bandoeng, met dien verstande, dat voor briefkaarten, 
alsmede voor open kaarten, wegens port en luchtrecht te
zamen 30 cent zal moeten worden voldaan. 

4. Ten blijke van het verlangen om correspondentie met den 
onderwerpelijken vliegtocht te doen vervoeren, behooren het 
luchtrecht en eventueel ook de gewone porten en rechten al
thans gedeeltelijk te zijn voldaan door middel van het voor 
bijzondere postvluchten bestemde driehoekige luchtpostzegel 
ad 30 cent. Stukken, waarop dit bijzondere zegel niet voor-
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komt, worden in geen geval met de „Zilvermeeuw" verzonden. 
Voorts moet op bedoelde stukken de aanwijzing „Per vliegtuig 
Zilvermeeuw" worden gesteld. 

5. Door de Ned.-Indische postadministratie zal voor het 
vervoer met de retourvlucht hetzelfde luchtrecht worden ge
heven als voor de overbrenging met de heenvlucht verschul
digd zal zijn. 

6. Voorts wordt hier te lande de gelegenheid opengesteld 
om voor Nederland bestemde correspondentie van Ned.-Indië 
uit met de retourvlucht van de „Zilvermeeuw" te doen over
brengen. Daartoe behooren bedoelde stukken door de afzenders 
te worden gesloten in een aan het hoofd van den Post-, Tele
graaf en Telefoondienst te Bandoeng gerichten omslag, welke 
volledig voor luchtpostverzending moet zijn gefrankeerd. 

7. De frankeerkosten (gewone porten en rechten, alsmede 
luchtrecht), verschuldigd voor de terugzending naar Neder
land met het vliegtuig „Zilvermeeuw" behooren door middel 
van een per luchtpost te verzenden postwissel aan het hoofd 
van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst te Bandoeng te 
worden overgemaakt. Het bedrag van vorenbedoelde porten 
en rechten kan uiteraard ook door middel van Ned.-Indische 
frankeer- en/of luchtpostzegels op de betrokken stukken wor
den gekweten. In dit geval behoort voor de verantwoording 
althans gedeeltelijk van het driehoekige Indische luchtpost
zegel voor bijzondere vluchten ad 30 cent te worden gebruik
gemaakt. 

8. De met het vliegtuig „Zilvermeeuw" te verzenden stukken 
moeten door de kantoren van afzending, nadat met inacht
neming van het bepaalde in lid 10 uitsluitend de eventueel 
daarop gehechte gewone frankeer- en/of gewone luchtpost
zegels met den dagteekeningstempel zijn onbruikbaar gemaakt, 
in een omslag P 509 voorzien van de duidelijke aanwijzing 
„Zilvermeeuw spoed" naar het Bureel Expeditie Amsterdam 
C.S. worden gezonden. 

9. De betrokken correspondentie moet uiterlijk in den nacht 
van Zaterdag 16 op Zondag 17 December per trein Rotterdam-
Amsterdam A te Amsterdam C.S. worden aangebracht. Stuk
ken, welke ten Expeditiebureele aldaar na aankomst van ge
noemden trein worden ontvangen, zullen niet meer met het 
vliegtuig „Zilvermeeuw" kunnen worden verzonden. 

10. In verband met de omstandigheid, dat de op de onder-
werpely'ke stukken gehechte „luchtpostzegels voor bijzondere 
postvluchten" ten Expeditiebureele Amsterdam C.S. van een 
bijzonderen stempelafdruk in rood zullen worden voorzien, 
mogen deze bijzondere zegels ten kantore van afzending niet 
worden afgestempeld. Aan de directeuren wordt verzocht de 
noodige maatregelen te treffen ten einde te voorkomen, dat 
van vorenstaanden regel wordt afgeweken. 

11. De luchtpostzegels voor bijzondere postvluchten worden, 
in verband met het vertrek van de „Zilvermeeuw" op 18 De
cember a.s., voor het publiek verkrijgbaar gesteld van 4 tot en 
met 16 December a.s. 

De Nederlandsche Vliegtuigenfabriek Fokker stelt speciaal 
briefpapier met bijbehoorende enveloppe (5 gram) gratis be
schikbaar voor het overbrengen van Kerst- en Nieuwjaars
groeten. Papier en enveloppe zijn met een fraaie driekleuren-
teekening bedrukt, voorstellende de Zilvermeeuw in vlucht, 
versierd met een takje hulst in frissche kleuren. 

Dit briefpapier wordt verkrijgbaar gesteld bij alle passage
kantoren der K.L.M, en reisbureaux in geheel Nederland. 

Philatelistische solidariteit, of: eendracht maakt. . de plaat. 
Het verheugt mij melding te kunnen maken van een staaltje 

van zeldzame samenwerking en hulpvaardigheid in onze phila
telistische samenleving. 

Het zal de speciaalverzamelaars van Nederland niet on
bekend zijn, dat plaat II van de 5 cent een van de platen is 
die de platers het meeste hoofdbreken heeft gekost en waar
van de totale reconstructie nog steeds niet is gelukt. Op een 
gegeven oogenblik was het wenschelijk om zooveel mogelijk 
materiaal van deze plaat bijeen te hebben en een enkel ver
zoek van den heer Korteweg was voldoende, om de meest 
interessante stukken en paren van deze plaat uit niet minder 
dan 6 Nederlandsche verzamelingen, waaronder de grootste 
op dat gebied, samen te brengen. Al deze stukken werden 
voor eenige weken afgestaan om een rustig onderzoek moge
lijk te maken. Helaas is het nog niet gelukt alle duistere 
punten ten opzichte van genoemde plaat op te helderen, doch 

het spreekt haast vanzelf, dat wij door deze spontane mede
werking een heele stap verder in de goede richting ziJn ge
komen. Zij, die nog randstukken en paren van plaat II in hun 
bezit hebben, welke ons nog niet onder oogen kwamen, worden 
hierbij uitgenoodigd zich bij deze massa-demonstratie aan te 
sluiten.Wij hebben zooveel tientallen jaren lang buitenlanders 
alleen het moeilijke werk van het platen van onze eerste 
emissie laten opknappen, dat wij zedelijk verplicht ziJn hen 
bij de laatste loodjes — die niet het lichtst zijn — te helpen. 
Moge de medewerking van tot dusverre onbekende grootheden 
ertoe bijdragen, dat wij binnenkort de algeheele recon
structie van plaat II der 5 cent kunnen aankondigen. 

W. S. W. DE BEER, 
Keizersgracht 606, Amsterdam, C. 

NED.-INDIE. 
A.M.V.J.-zegels. 

Hierbij de afbeeldingen dei A.M.V.J.-zegels; nadere bij
zonderheden volgen in het Januari-nummer. 

De luchtpost-opdrukken. 
Van den heer Hajenius ontvingen wiJ in dank de volgende 

mededeeling. 
Met het overdrakken van de luchtpostzegels was eind Oc

tober nog niet begonnen; vermoedelijk zullen daarom de op
drukken van 42 K cent op 75 en 150 cent dit jaar wel niet 
meer verschijnen, zooals eerst in de bedoeling lag. 

Ingevolge gouvernementsbesluit van 1 September 1933, 
nr. 17, zullen geen luchtpostzegels meer worden uitgegeven. 
Van eind September af tot een nader vast te stellen datum 
kunnen de luchtpostzegels worden gebezigd voor de kwijting 
van alle bij vooruitbetaling verschuldigde porten en rechten. 
Aan het pubMek behooren dan ook bij aankoop van frankeer-
zegels in waarden, waarvan ook luchtpostzegels bestaan, 
steeds luchtpostzegels te worden verstrekt, tenzij uitdrukke
lijk om gewone frankeerzegels wordt gevraagd. 

De Post jager-vlucht. 
Uitvoerige mededeelingen over de behandeling van de Post-

jager-stukken komen ongeveer overeen met de Nederlandsche, 
zooals wij die in het vorig nummer vermeldden. De Neder
landsche postadministratie zal zich belasten met de terug
zending per gewone mail dan wel per luchtpost van met den 
Postjager verzonden luchtpostbrieven, afkomstig van hen die 
geen relaties in Nederland hebben. De brieven, vergezeld van 
de kosten van terugzending, moeten worden geadresseerd aan 
het hoofdbestuur der P.T.T. te 's-Gravenhage. 

Op de heenvlucht zal van Medan naar Batavia en op de 
retourvlucht in omgekeerde richting eveneens luchtpost per 
Postjager kunnen word enverzonden. Voor deze verzendingen 
is het binnenlandsch luchtrecht (10 cent per 20 gram of ge
deelte van 20 gram) van toepassing; het gebruik van het 
bijzondere zegel is voor de verzending in het verkeer Medan-
Batavia v.v. niet verplicht. 

De Asjes-zegels zijn van 18 October af verkrijgbaar bij 
alle post- en hulppostkantoren. Van deze zegels moet nog ver
meld worden dat zij in vellen van 100 zijn gedrukt, evenals de 
Nederlandsche. 
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Bij aankomst van den Postjager zullen de daarmede aan
gebrachte stukken in een extra-bestelling worden opgenomen. 

Door Bandoeng is nog aan Asjes verzocht om ook daar
heen door te vliegen. Dit verzoek is volgens de laatste be
richten ingewilligd, terwyl wiJ vernamen dat ook voor Ban
doeng een speciaal stempel in de reeds afgebeelde teekening 
is aangemaakt. 

NEDERLAND. 
Van de geïllustreerde briefkaart nr. 185, serie XI nr. 1, 

Amsterdam, Groenburgwal, was reeds lang een tweede, ja, 
sinds korten tijd zelfs een derde type bekend. 

Van de andere kaarten dezer uitgave blijkt nu ook een 
tweede type te bestaan, hetgeen op een tweeden druk van 
deze kaarten wijst. 

De gevonden typen zijn: 
Serie III nr. 4, 's-Gravenhage: 
a. het uitsteeksel aan den oever in den linkerbenedenhoek 

is ongeveer 4 mm. van den rand verwijderd; 
b. dit uitsteeksel raakt de rand, waardoor het gebladerte 

aan de bovenzijde breeder is. 
Serie III nr. 5, Dordrecht: 
a. de erker aan den linkerkant is ongeveer 3 mm. van den 

kant verwijderd, aan den rechterkant is een witte schoorsteen 
nauwelijks zichtbaar, de kop van de dukdalf is ongeveer 
1 mm. van den onderkant verwijderd; 

b. de erker is ongeveer % mm. van den linkerkant ver-
vnjderd, aan den rechterkant is een witte schoorsteen geheel 
zichtbaar en 1 ä 2 mm. van den kant verwijderd, de kop van 
de dukdalf is ongeveer 2 mm. van den onderkant verwijderd. 

Serie III nr. 6, Leiden: 
a. van het raam van het huis links is ongeveer 2 mm. 

zichtbaar; 
b. van dit raam is ongeveer 1 mm. zichtbaar. 
Serie III nr. 7, Delft: 
Hoewel ook hiervan een tweede type zal moeten bestaan, 

is mij er maar één bekend. Wie kan miJ het tweede type 
overleggen ? 

Serie III nr. 8, Hillegersberg: 
a. van den knotwilg geheel rechts is slechts een deel van 

den stam zichtbaar, geheel in den rechterbenedenhoek is de 
hoogte van het donkere stukje grond bijna 1 mm.; 

b. van den knotwilg geheel rechts is de geheele stam zicht
baar, de hoogte van het donkere stukje grond in den rechter
benedenhoek is bijna 2 mm. 

Serie III nr. 9, Gouda: 
a. de voet van het rechter paaltje is ongeveer 7 mm. van 

den onderkant verwijderd, de voet van den rechter boom raakt 
de rechterzijde; 

b. de voet van het rechter paaltje is ongeveer 2% mm. van 
den onderkant verwijderd, de voet van den rechter boom is 
ongeveer % mm. van de rechterzijde verwijderd. 

Serie III nr. 10, Oudewater: 
a. in den linkeronderhoek is de schaduw ongeveer 2 mm. 

van de onderzijde; 
b. deze schaduw raakt de onderzijde. 
Serie III nr. 11, Woerden: 
a. vanaf den linkeronderhoek is de hoogte van de groote 

straatsteenen ongeveer 9 mm.; 
b. deze hoogte is ongeveer 7 mm. 
Serie IV nr. 3, Terschelling: 
a. het linker deel van de poot van de linker telegraafpaal is 

ongeveer 17 mm. van de linkerzijde verwijderd; 
b. dit linker deel is ongeveer 16 mm. van de linkerzijde 

verwijderd. 
Serie IV nr. 4, Edam: 
a. van uithangbord Sigaren is de S slechts gedeeltelijk 

zichtbaar, in den linkeronderhoek is aan de onderzijde een 
schaduwlijn van ongeveer 1 mm. hoogte; 

b. de S is geheel zichtbaar en ongeveer 1 mm. van den 
linkerkant verwijderd, in den linkeronderhoek is aan de onder
zijde geen schaduwlijn. 

Serie IV nr. 5, Velsen: 
a. de poort geheel rechts is ongeveer 5 mm. breed; 
b. deze poort is ongeveer 2 mm. breed. 
Serie V nr. 1, Zierikzee: 
a. de onderkant van het hek blijft ongeveer 1% ram., boven 

den linkeronderhoek; 
b. de onderkant van het hek raakt den linkeronderhoek. 
Serie V nr. 2, Veere: 
a. de afscheidingslijn tusschen straat en trottoir blijft bij 

het punt waar hij in een struik verdwijnt ongeveer 2 mm. 
van de onderzijde verwijderd; 

b. deze afscheidingslijn raakt de onderzijde. 
Serie VII nr. 3, Bolsward: 
a. het dakraampje geheel links is ongeveer IK mm. van 

de linkerzijde verwijderd; 
b. dit dakraampje raakt de linkerzijde. 
Serie VII nr. 4, IJlst: 
a. aan de linkerzijde is ongeveer 1% mm. van de gevel van 

een huis te zien, de onderste stang van het hekje in den 
linkeronderhoek is ongeveer 4 mm. van' de onderzijde ver
wijderd; 

b. aan de linkerzijde is van deze gevel niets te zien (alleen 
de kroonlijst), de onderste stang van het hekje is ongeveer 
1 mm. van de onderzijde verwijderd. 

Op mijn vraag, in het vorige nummer van het Maandblad 
gedaan, mocht ik van iemand als antwoord ontvangen, dat hiJ 
een vrij groot aantal kaarten van serie IX nr. 4 had kunnen 
doorzien. Er waren er bij, waar de punt tusschen Carte postale 
en Briefkaart nog duidelijk aanwezig is, deze verdwijnt echtei 
steeds meer en meer en is langzamerhand alleen nog maar 
met een loupe te vinden. De punt is er dus op de oorspronke
lijke plaat wel degelijk geweest, maar er is een ongelukje 
mede gebeurd, dan wel de drukker heeft niet voldoende op
gelet. 

BUITENLAND. 
DUITSCHLAND. 
Met den versierden rand en de deelstreep van de kaarten 

met afbeeldingen verscheen op 10 November een briefkaart 
groot formaat, ter herinnering aan den geboortedag van Mar
tin Luther. In den stempel als thans gebruikelijk het me
daillon van Hindenburg, ditmaal echter evenals de tekst en de 
zich links van de deelstreep bevindende afbeelding van Luther 
in het zwart. De prijs is 6 pf. Onder de afbeelding, welke 
nagenoeg de geheele linker ruimte inneemt, staat: Martin 
Luther 1483 - 10 November - 1933. 

Ook de jaarlijksche weldadigheidskaart (Nothilfe) ver
scheen, ditmaal met Richard Wagner in den stempel. Boven
aan links en rechts in den stempel de waarde-aanduiding 6 rpf. 
ter zijde, eveneens links en rechts, staat respectievelijk: 
4 Rpf. Deutsche - Nothilfe 1933, zoodat de verkoopwaarde van 
10 pf. daarmede aangegeven is. De kleur is groen, evenals de 
zich links van de deelstreep bevindende afbeelding van „Das 
Festspielhaus in Bayreuth". De opmaking komt overeen met 
de thans in omloop zijnde serie prentbriefkaarten. Bovenaan 
nog binnen den rand staat: Ehrt Eure deutschen Meister. 
Er is echter één afwijking van de prenten-serie te melden en 
wel deze, dat de streep onder de adresljjn voor de plaats van 
bestemming nu geheel vol getrokken is evenals bij de gewone 
briefkaarten. 

MAURITIUS. 
In het formaat 152:94 is een briefomslag voor aangetee-

kende stukken van 20 cents blauw met vierhoekigen stempel 
(koningskop) aan de voorzijde te melden. Tekst en het be
kende strepenkruis op voor- en achterzijde eveneens in blauw. 

PALESTINA. 
Bern deelde een kleurverandering" van de briefkaart van 

4 milis uit. Deze nog in het kleine formaat is nu op licht lila 
karton gedrukt, terwijl ook de stempel van kleur veranderde 
en donkerJila werd. Overigens is de tekst gelijk aan de vorige 
uitgaaf gebleven, waarbij er wel op te letten is, dat de tweede 
tekstregel 80 mm. lang is. Kaart nr. 1 bestaat namelijk uit 
twee, misschien meer typen, waarvan het verschil hoofd
zakelijk bestaat in de lengte van den 2en regel, 80 of 82 mm. 
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AAN DE ABONNE'S. 
Ter kennis van de abonné's in het binnenland wordt ge

brach, dat heden p e r p o s t k w i t a n t i e over den abonne
mentsprijs voor den dertienden jaargang (met de invorderings
kosten ƒ5,25) is beschikt. Aan hen, wier kwitantie o n b e 
t a a l d mocht terugkomen en die nalatig blijven het ver
schuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het blad 
n i e t m e e r worden toegezonden. Eventueele overmaking 
van den abonnementsprijs gelieve men zooveel mogelijk te 
doen op onze postrekening nr. 87183. 

De abonné's in het buitenland worden verzocht, den abonne
mentsprijs ä ƒ 6,— per postwissel over te maken (Ned.-Indië, 
Suriname en Curacao ƒ5,—), Indien daaraan op 10 Februari 
a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen zij van de abonnenten-
lijst worden a f g e v o e r d . 

Breda, 2 December 1933. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

VERZOEK. 
Aan heeren redactieleden en 'medewerkers wordt verzocht 

hun gespecificeerde nota, wegens voorgeschoten porti over 
het tweede halfjaar 1933, vóór 27 December a.s. te willen in
zenden aan de administratie. 

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

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

DE ADMINISTRATIE. 

NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 
Gevestigd in het gebouw van het hoofdbestuur der P.T.T., 

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

van 10—4 uur; bovendien eiken eersten Zaterdag der maand 
van 2—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 

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

Tentoongesteld is thans de van de Nederlandsche Ver-
eeniging voor Radiotelegrafie ten geschenke ontvangen ver
zameling radio-apparaten, waaronder behoort de verzameling 
uit de nalatenschap van den heer A. Veder te Rotterdam, een 
der oprichters en vele jaren voorzitter van genoemde ver-
eeniging. 

Deze verzameling is aangevuld met apparaten uit den radio-
dienst van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie, om den ontwikkelingsgang van het begin af te 
kunnen volgen. 

Het Nederlandsche Postmuseum is onlangs verrijkt met een 
geschenk van den heer J. C. Pull, oud-controleur der P. en T., 
n.1. een honderdtal verschillende ongebruikte briefkaarten, 
waaronder de zeldzame dubbele kaart nr. 63h (volgens cata
logus Ascher 1926) met kopstaanden opdruk op de eerste 
kaart en voorzien van een afdruk van den firmastempel Bohl-
meijer & Co., waarschijnlijk tot nu eenig bekend exemplaar. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda: vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2K—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 2yi—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag 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 2K—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Roosendaal: 3en Zaterdag der maand 2—3)^ uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Sittard: len Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, 

VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering op Zondag 12 
November 1933, in hotel „Neuf", Kalverstraat, Amster
dam. 

Opening om 11.30 uur. Aanwezig het volledige Bondsbe-
stuur. De notulen der vorige Bondsbestuursvergadering, d.d. 
7 October 1933, worden met eenige kleine wijzigingen goed
gekeurd. Hoe lang het z.g. „verkorte" verslag dezer vergade
ring in het November-nuramer van het Maandblad ook gewor
den is, achtte de vergadering dit niet voor bekorting vatbaar; 
uit dit verslag blijkt ten duidelijkste de werkzaamheid van 
den Bond. De Ie secretaris doet mededeeling van de ingekomen 
stukken. De heer Zwolle werd door den heer Reijerse in de 
gelegenheid gesteld, kennis te nemen van de in diens bezit 
zijnde stukken omtrent de kwestie mr. d. B. - D. Deze weinige 
bescheiden zijn gelijkluidend met brieven, welke in het vol
ledige dossier mr. d. B. - D. berusten, waarvan thans ook de 
Bondsbestuursleden Jorissen en Polling kennis hebben ge
nomen. De heer R. heeft ziJn optreden tegen mr. d. B. gegrond 
op niet volledige gegevens. Naar aanleiding van het protest 
der N. V., bij den Bond ingediend over dit optreden, bepaalt 
deze thans zijn houding en formuleert die in een motie, welke 
men in dit nummer van het Maandblad vindt afgedrukt. De 
motie wordt uitvoerig besproken en ten slotte met algemeene 
stemmen goedgekeurd en aangenomen. 

Aan de N. S. is verzocht om een reductie van 30 a 40 % 
op personenvervoer bij p'hilatelistendagen. De heer Zwolle 
stelt voor een verzoek om reductie op hotelkosten te richten 
tot verschillende hotels te Amsterdam. 

Naar aanleiding van de onjuiste bewering, geuit door den 
voorzitter van de H. P. V. in de vergadering dezer Ver-
eeniging van 28 September 1933 (zie October-nummer, blz. V), 
dat de Bond niets gedaan heeft in zake de „Godloozen-
zegels" van Rusland, wordt in herinnering gebracht, dat de 
Bond — op voorstel van den heer Cramerus — deze zaak heeft 
aanhangig gemaakt bij de Federation voor het congres te 
Weenen, met verzoek deze zegels te willen boycotten. 

Uit een antwoord van het hoofdbestuur der P.T.T. omtrent 
het stadium, waarin de proeven met eenheidstanding zich be
vinden, blijkt niet, of de roltanding al dan niet blijft ge
handhaafd; nadere inlichtingen ter zake worden ingewonnen. 

Op verzoek van „Breda" is aan het hoofdbestuur der P.T.T. 
verzocht, de poststukken, te verzenden per „Postjager", van 
een aankomststempel te voorzien. 

Het hoofdbestuur der P.T.T. zond aan den Bond ter kennis
neming en afdoening verzoeken van de Oostenrijksche Ver-
eeniging van verzamelaars van vliegpoststukken over inlich-
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tingen omtrent luchtpostzegels en luchtpoststukken, alsmede 
van de firma Stanley Gibbons te Londen over a.s. Kerstzegels 
van Nederland, Ned.-Indië en Suriname. 

De heer Cramerus deelt mede, dat hij van een Franschman 
een verzoek ontving, om verklaring van voorstellingen op 
verschillende Nederlandsche zegels. 

Naar aanleiding van een verzoek door den heer Benders 
aan „Hollandia" om een geldelijke bijdrage voor een vervolg 
op het werk Vellinga van 1915-1933, polste deze Vereeniging 
ter zake den Bond. Het Bondsbestuur wenscht eerst de uit
komst van den verkoop van het werk Vellinga af te wachten, 
alvorens bedoeld plan geldelijk te steunen. 

Op een verzoek van den heer Sutherland, te Rotterdam, om 
toezending van ledenlijsten van eenige bij den Bond aange
sloten Vereenigingen, besluit de vergadering, dezen heer te 
raden, zich rechtstreeks te wenden tot bedoelde Vereenigingen 
wier secretariaat-adressen in het Maandblad worden vermeld. 

De bemiddeling, welke het Studiecomité Snelvlucht Neder-
land-Ned.-Indië v.v. verleent ter verkrijging van afgestem
pelde gevlogen pt)ststukken, vindt men in het vorige Maand
blad afgedrukt. 

De Raad van Beheer van het Maandblad heeft den Bond 
verzocht, in den vervolge de helft der drukkosten te betalen 
van het z.g. Bondsverslag der Philatelistendagen. De voor
zitter en enkele andere, oudere Bondsbestuursleden merken op, 
dat de Bond eertijds niets voor het drukken van dit verslag 
betaalde. Eerst gedurende de laatste jaren heeft de Bond van 
dit verslag bekostigd datgene, wat bepaaldleijk als „Bonds-
nieuws" wordt gekenmerkt, terwijl de kosten van het z.g. 
„nieuws van algemeen philatelistisch belang" door het Maand
blad werden gedragen. De Bond is niet ongenegen, het Maand
blad in dekking van bedoelde kosten tegemoet te komen en 
zal — waar hij met het verzoek van den R. v. B. niet geheel 
kan instemmen — dit college een tegenvoorstel doen. 

De vergadering wordt vervolgens geschorst van 1.15—2 uur. 
Op een verzoek van den heer Brave aan den Bond, om 

bemiddeling, enveloppen en kaarten, voorzien van frankeer-
stemptls, als drukwerk of akten te doen verzenden, geeft de 
voorzitter — in tegenstelling met den heer Brave — als zijn 
meening te kennen, dat deze stukken wel te rangschikken zijn 
onder „papiers d' affaire". De voorzitter geeft in overweging 
ter zake eerst de besluiten der postconferenties te Stockholm 
of Oslo te raadplegen. 

Door een der bij de N. V. aangesloten Vereenigingen is de 
vraag opgeworpen, hoe men zijn postzegelverzameling het best 
kan verzekeren tegen brandschade. Er werd een commissie 
benoemd, om deze kwestie — waarvan bepaling der uit te be
talen schade de voornaamste moeilijkheid vormt — nader 
onder de oogen te zien. De voorzitter, die zelf zitting in deze 
commissie heeft, zal de uitkomsten en voorstellen, tot welke 
deze commissie komt, met toestemming van de N. V., aan het 
Bondsbestuur bekend maken. 

De vergadering gaat vervolgens over tot behandeling van 
het ontwerp gewijzigde statuten van het kapittel voor de 
Bondsmedaille en van het ontwerp-statuten voor een tweede 
Bondsmedaille. De bespreking van beide ontwerpen neemt 
geruimen tijd in beslag. Als eerste vraag wordt in stemming 
gebracht, of aan de oude Bondsmedaille de naam van een 
persoon zal worden verbonden. Met 5 stemmen vóór en 2 
tegen wordt besloten, aan de oude medaille, welke wordt toe
gekend voor „wetenschappelijke philatelistische publicaties", 
een persoonsnaam toe te kennen. Met 6 stemmen vóór en 
1 tegen besluit de vergadering desgelijks te handelen ten aan
zien van de nieuwe „medaille voor verdiensten". Het Bonds
bestuur besluit — buiten aanwezigheid van den voorzitter — 
aan een buitengewone kapittel-vergadering, bevoegd tot wijzi
ging van de statuten der Bondsmedaille, voor te stellen, de 
„medaille voor wetenschappelijke philatelistische publicaties" 
te noemen „Costerus-medaille". Aan den heer Waller zal ver
zocht worden zijn naam te schenken aan de „medaille voor 
verdiensten". De door het Bondsbestuur opgemaakte ontwerp
statuten voor deze laatste medaille zullen den aangesloten 
Vereenigingen ter kennisneming worden toegezonden en op 
de eerstvolgende Bondsvergadering worden behandeld. 

De voorzitter brengt onder de aandacht der vergadering 
het artikel van W. S. W. op blz. 181 van het October-nummer 
van het Maandblad en het onderschrift daarop door v. B. 
op blz. 182 en 183. De in beide artikelen aangeroerde punten 

wenscht hij in een eerstvolgende Bondsbestuursvergadering 
nader te bespreken. 

Het Bondsbestuur besluit met algemeene stemmen den naam 
van den heer J. H. Donnai wederom op de zwartelijst te 
plaatsen. 

Het Bondsbestuur zal propaganda voeren, om de nog niet-
aange&loten Vereenigingen tot aansluiting bt" den Bond te 
bewegen. 

Aan het Bondsinformatiebureau wordt overgelegd een knip
sel uit „Die Postmarke" van 26 October 1933, inhoudende een 
waarschuwing tegen het vermoedelijk in omloop brengen van 
valsche zegels door zekeren König. Deze waarschuwing vindt 
men in dit Maandblad afgedrukt. 

De voorzitter vei'zoekt den heer Ka&tein, in vereeniging met 
den heer Vredenduin van „Hollandia", het artikel „Schaden-
ersatzkasse" in „Das Postwertzeichen" van 6 Januari 1933, te 
bestudeeren en het Bondsbestuur terzake te dienen van advies. 

Het hoofd van den Keuringsdienst doet mededeeling, dat 
de Bond belangrijke schenkingen zegels van Fransche ko
loniën, fac-similés e. d., voor zijn falsificaten-album heeft 
ontvangen van den heer Quirijnen te Ginneken, welke schen
king in dank is aanvaard. 

Het vraagstuk omtrent philatelie onder de jeugd hoopt de 
voorzitter op de eerstvolgende Bondsbestuursvergadering ter 
tafel te brengen. 

Hij sluit om 6.15 uur de vergadering. 
De 2e secretaris, 

W. G. DE BAS. 

* * * 

Tandenmeters. 
Officieele tandenmeters zijn verkrijgbaar bij den Bonds

penningmeester J. Polling, Cronjéstraat 4, Den Helder, ä ƒ 0,35 
per stuk; voor vereenigingen en handelaren, bij afname van 
minstens 25 stuks, ä f 0,25, plus porto. 

Intormatiebureau. 
hl „Die Postmarke' van 26 October 1933 (blz. 210) vinden 

we de volgende mededeeling, die we hier ongewijzigd laten 
volgen: 

Fälschungen. 
Eine grosse Zahl gefährlicher Fälschungen, angeblich 3000 

Stück, sind kurzlich von einem Wiener Sammler von Fäl
schungen, der seine Sammlung aufgelöst hat, verkauft worden. 
Daran wäre nichts Bemerkenswertes, wenn die Fälschungen an 
einen Sammler von Fälschungen verkauft worden und dadurch 
wieder in sicheren Gewahrsam gelangt wären. In diesem Fall 
ist aber, wie wir erfahren, der Käufer der Briefmarkenhändler 
König in Leiden (Holland), der erst vor kurzem des geberbs-
mässigen Vertriebes von Fälschungen bezieht wurde. Es ist 
kaum anzunehmen, dass König die Fälschungen behalten wird 
und man muss deshalb damit rechnen, dass sie über kurz oder 
lang in den Handel gelangen und in zweiter und dritter Hand 
zu Betrügereien Verwendung finden werden. Es kann jeden
falls nicht scharf genug verurteilt werden, dass auf diese 
Weise gefährliche Fälschungen, die bereits durch Einver
leibung in eine Fälschungssammlung unschädlich gemacht 
waren, neuerlich auf die Sammler losgelassen werden. Der 
schuldtragende Sammler hat sich dadurch wohl keinen guten 
Abgang von der Philatelie geschaffen. 

MOTIE. 
Het bestuur van den Nederlandschen Bond van Vereeni

gingen van Postzegelverzamelaars, kennis genomen hebbende 
van het volledig dossier der briefwisseling tusschen mr. W. S. 
Wolff de Beer en den heer J. H. Donnai, alsmede van de stuk
ken ter zake, waarover de heer C. J. Reijerse beschikt, 

verklaart bij deze innig overtuigd te zijn van de nobele be
doelingen, welke steeds den heer De Beer tegenover den heer 
Donnai en diens gezin hebben geleid; " 

acht de handelwijze van den heer De Beer tegenover ge
noemden heer Donnai boven elke verdenking verheven; 
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veroordeelt mitsdien met nadruk de aantijging, welke de 
heer Reijerse in het Mei-nummer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie tot den persoon van den heer De Beer 
heeft gericht. 

Amsterdam, 12 November 1933, 
W. P. COSTERUS P.zn. 
J. C. CRAMERUS. 
W. G. ZWOLLE. 
W. G. DE BAS. 
J. G. J. POLLING. 
P. JORISSEN P.C.zn. 
J. A. KASTEIN. 

Het eerste gedeelte van bovenstaande motie kan ik ten volle 
onderschrijven. Dit heb ik ook beweerd en dit is mij toen kwa
lijk genomen, en men heeft mij erover aangevallen. Waarom 
men mij in het slot der motie nu nog wil veroordeelen, is mij 
werkelijk een raadsel, daar ik het toch met de beeren eens ben 
over de nobele bedoelingen tegen D. Of het Bondsbestuur die 
nobele lijn wilde doorvoeren, wist ik niet, toen ik het No-
vember-nummer las (blz. I, verslag van de Bondsbestuurs
vergadering onder punt 1 en 2). Of al deze dingen er toe 
zullen leiden, dat de vereenigingen, die nog buiten den Bond 
staan, zich snel zullen aansluiten, betwijfel ik ten zeerste; 
jammer, maar het schijnt niet anders te kunnen! 

C. J. REIJERSE. 

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

Bekendmaking. 
De leden worden, overeenkomstig het reglement, beleefd 

uitgenoodigd hun contributie 1934 (ƒ 5,—) vóór 1 Februari a.s. 
te voldoen. Na dien datum zal op hun kosten over het bedrag 
beschikt worden. 

De leden in Ned.-Indië worden beleefd verzocht hun contri
butie te zenden aan onzen vertegenwoordiger, dr. H. W. Borel, 
Tjibeunjingplantsoen 33 Zuid, Bandoeng, of aan hun respec
tievelijke sectiehoofden. 

Selon les Statuts les membres sont priés de bien vouloir 
acquiter leur contribution pour 1934 (ƒ 5,—) avant Ie Ier 
février. Au de la de cette date on en disposera h leurs frais. 

Members are kindly reminded according to the rules that 
their subscription for 1934 (ƒ 5,—) has to be paid before the 
1st of February. After that date extra expenses for corres-
pondance are for their account. 

Die Mitglieder werden den Bestimmungen des Reglements 
entsprechend höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1934 
(ƒ 5,—) vor dem 1. Februar an den Kassenwart zu entrichten. 
Nach diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten verfügt. 

De penningmeester, 
TH. H. KLINKHAMER, 

Gironummer 33805. Zevenhuizen (Z.-H.). 
Verzoek. 

De secretaris verzoekt den leden, die voor het lidmaatschap 
hebben bedankt, hem de in bruikleen afgestane nummer-
stempels terug te willen zenden. 

Nieuwe leden. 
48. A. Bakker, Oud-Bussumerweg 53, Bussum. (Lid „Hol-

landia"). 
53. P. J. Glerum, De Lairessestraat 17, Amsterdam, Z. 
54. mr. W. E. Monod de Froideville, Van Soutelandelaan 17, 

Den Haag. 
66. P. Schellingerhout, Zevenhuizen (Z.-H.). 
88. H. Kruimer, Stadionstraat 11, Amsterdam, Z. 

635. J. de Haas, p /a The Asiatic Petr. Cy., Marine Depart
ment, Singapore. 

640. A. H. Claasen, Oranjelaan 22, Hillegersberg. 
642. H. Voordewind jr., p /a Anglo Saxon Petr. Cy., Leaden-

hallstreet, London, E. C. 3. 
Aanmeldingen. 

F. J. Grootendorst jr.. Burg. Colijnstraat 233, Boskoop. (Geen 
entree). 

W. van Egmond, Julianastraat 59, Boskoop. (Geen entree). 
S. Mohr, Hospitaalweg 52, Makassar (Celebes). 

mr. H. L. J. Bartstra, Paviljoenslaan 9, Makassar (Celebes). 
J. van Duijneveldt, Boekit Ketjil, Palembang (Sumatra). 
F. G. Deibel, s.f. Tjokro Toelong, Delangoe bij Solo (Java). 
E. von Linzbauer, Pabrieksweg 5, Pontianak (Borneo), 
mej. A. Schröder, Lodjiaweg 3, Makassar (Celebes). 
Th. van Haelen, c/o Consulate General of the Netherlands, 

Singapore. 
J. D. de Rook, ambtenaar B. B., Lakat (Sumatra). 
J. W. Herdigein, gemeente-opzichter, Palembang (Sumatra). 
W. J. Hofsté, p/a M. Hofsté, Prinsengracht 712, Amster

dam, C. 
G. A. Sombeek, Pangkalan Brandan, S.O.K. 
B. Cornelisse, ondern. Sambawa, Tasikmalaja (Java). 
A. G. Walraven, ondern. Sambawa, Tasikmalaja (Java). 
H. J. Zwaardemaker, gezagvoerder K.P.M., p /a Kantoor 

K.P.M., Batavia, C. (Java). 
Adreswijzigingen. 

556. G. R. Wartena, thans Ie Van Blankenburgstraat 70, Den 
Haag. 

998. P. J. Eterman, thans Molenstraat 85 B, Oss. 
931. B. Lindberg, thans Beeklaan 540, Den Haag. 
417. W. Okker, thans Singel 144, Dordrecht. 
430. A. van Loon, thans Mierennest Kamer 3, Makassar (Ce

lebes). 
591. F. A. Soepers, thans Gen. van Daalenweg 62, Makassar 

(Celebes). 
127. F. O. Hordijk, thans Prinsenlaan 31, Makassar (Celebes). 
440. H. Dirks, thans Bessieweg 16, Makassar (Celebes). 
613. C. Wijmer, thans Villa Olga, Boulevard de la Turbie 44, 

Beau Soleil, A. M. (France). 
589. J. Wessels, thans Gondholajoe 6, Djocja (Java). 
437. J. J. Meijer, thans Sappeursweg G 55, Malang (Java). 
201. G. Jongman, thans p/a B.P.M., Den Haag. 
358. L. J. J. Groeneveld, thans p/a B.P.M., Den Haag. 
399. P. G. H. van der Harst, thans Malang (Java). 
938. Th. Bussingh de Vries, thans Moentilan bij Djocja (Java). 
510. G. W. Kuijl, thans Goudenregenstraat 129, Den Haag. 

Bedankt (met 31 December 1933). 
76. 

341. 
570. 
818. 
876. 
398. 

36. 

E. C. Höhne. 
K. S. Moolenbeek. 
C. C. Kaijser. 
A. Smits. 
A. P. Schaffers. 

125. mr. Jan Vis. 
447. W. Ph. Snaauw. 
926. H. Krabbe. 
744. P. A. van Blommestein. 
179. D. van der Plaats. 

dr. L. C. Lammerts van Eueren. 
J. L. van Dalen. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. In de November-vergadering hield de heer 

Schröder een hoogst belangwekkende lezing over oude uitgiften 
van Luxemburg, geïllustreerd door zijn zeer uitgebreide ver
zameling. Voor December zal de heer Van Essen spreken over 
„Zegels van Griekenland". De heer T. G. de Vries deelde mede 
te hebben bedankt als lid van de Nederlandsche Vereeniging, 
waarmede diens voorzitterschap der afdeeling wordt beëindigd. 
Introducties voor de vergaderingen zijn te verkrijgen bij den 
secretaris K. van Nes, Domselaerstraat 1, Amsterdam. 

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

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

Aanwezig zijn 35 leden, als de voorzitter, de heer Cra-
merus, de vergadering met een welkom opent. Wederom zijn 
4 van onze Belgische leden uit Antwerpen gekomen, om onze 
vergadering bij te wonen en worden zij speciaal begroet. De 
voorzitter herdenkt dan ons lid, den heer G. J. Oudemans, die 
plotseling is overleden, welke woorden door de vergadering 
staande worden aangehoord. Waar zijn tegenwoordigheid el
ders noodzakelijk is, geeft hij daarna de leiding over aan den 
onder-voorzitter dr. Gommers. De notulen van de vorige ver
gadering worden goedgekeurd en de candidaat-leden als lid 
aangenomen. De heer Veldhoen aan zijn verplichtingen vol
daan hebbende, gaat de vergadering ermede accoord, dat hij 
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als lid wordt hersteld. Mededeeling wordt gedaan, dat — in 
verband met het Kerstfeest — onze volgende vergadering 
gehouden zal worden op Maandag 18 December a.s. Benoemd 
worden in de verlotingscommissie voor 1934 de beeren Van 
den Berg, Cramerus en ir. Hagedoorn. Na een half uur pauze, 
waarin gelegenheid tot ruil en gedacbtenwisseling wordt ge
geven, volgt bet bestuursvoorstel een proef te nemen met 
bet instellen van een sectie „luchtpost". Besloten wordt hier
toe over te gaan, indien blijkt, dat er bij' de leden belang
stelling voor bestaat. Leden, die betziJ als inzender, hetzij als 
ontvanger, willen deelnemen, worden verzocht zich aan te 
melden bij den len secretaris. De heer Francq brengt bet 
bestuur dank voor de aan de Antwerpenaren ten deel ge
vallen ontvangst in de vorige maand. Een schrijven van den 
heer Boks van dezelfde strekking wordt voorgelezen. De 
Duitsche weldadigheidszegels worden tegen nominaal beschik
baar gesteld, terwijl men zich voor de Belgische opgeeft, als
mede voor de vliegbrieven voor „Postjager" en „Zilvermeeuw", 
waarna de verloting volgt, waarvoor de beeren Cramerus, 
Francq, Van Rijswijk (Den Haag), Walravens en Weber 
(Berlijn) alsnog zegels beschikbaar stelden. De heer Lange-
veld gaat zich metterwoon te Amersfoort vestigen, zoodat hij 
thans van de leden afscheid neemt. Na rondvraag wordt de 
vergadering door den vice-voorzitter gesloten. J. C. G. v. d. B. 

Bekendmakingen. 
I. 

Den leden in Breda en aangrenzende gemeenten wordt bij 
deze kennis gegeven, dat in de vergadering van Maandag 18 
December a.s. gelegenheid zal bestaan tot voldoening der 
contributie ä ƒ 4,— voor het vereenigingsjaar 1934. Aan de 
leden, niet aanwezig op die vergadering en de leden buiten 
Breda, wordt verzocht bun contributie voor 1934 aan den 
penningmeester, den heer J. W. Wiggers, Minister Nelissen-
straat 26, Breda, over te maken vóór 1 Februari a.s., door 
storting of overschrijving op zijn postrekening 69326. Mocht 
hieraan niet worden voldaan, dan zal over de contributie, ver
hoogd met ƒ 0,25 voor incassokosten, per kwitantie worden 
beschikt. Na ontvangst van de contributie zal t.z.t. bet bewijs 
van lidmaatschap, gelijk met het zegel uit de Januari-verloting, 
worden toegezonden. 

II. 
Aan diegenen, die zich vóór de vergadering van Maandag 

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

III. 
Besloten is bü voldoende deelneming een afdeeling „Lucht

post" bij de rondzendingen in te stellen. Leden, die daarvoor 
in principe iets voelen, worden verzocht dit aan den len secre
taris op te geven met mededeeling of men wil deelnemen als 
ontvanger der rondzendingen en/of als inzender. Eventueele 
speciale wenschen kunnen gelijktijdig worden kenbaar ge
maakt, waarmede dan zoo veel mogelijk rekening kan worden 
gehouden. 

Nieuwe leden. 
303. (S.E.Z.NK.). N. J. Bischoff Tulleken, Kerkdijk C 87, 

Heerde, giro 174616. (IV). 
282. (S.E.Z.). P. Molijn, Parkweg 17, Almelo, giro 61285. (IV). 

82. (E.). Nicolas van Gorkum, Joaquin Costa 7, Carcagente 
(Spanje). 

226. (S.E.Z.BE.NK.). C. W. M. Roskes, Turnstraat 26, Breda, 
giro 112139. (II). 

115. (S.E.Z.). G. Tennissen, Staat A 136a, Nederweert, L. 
(VI). 

Hersteld als lid. 
321. N. Veldhoen, Aert van der Goesstraat 19, 's-Gravenbage. 

(V). 
Candidaat-leden. 

H. Altena, boekhouder, Alexanderstraat 6, Zwolle. (Eigen aan
gifte). 

H. Anholt, leeraar Rijks H.B.S., Westerstraat 51, Enhbuizen. 
(Voorgedragen door L. C. A. Smeulders, Breda). 

J. Buurman, boekdrukker. Nieuwstraat 51, Leiden. (Eigen 
aangifte). 

mevr. E. Erdmann, Oosterpark 61, Amsterdam, O. (Eiger 
aangifte). 

M. Hammink Azn.. kantoorbediende, Rondhuisstraat 7, Al
melo. (Voorgedragen door het secretariaat). 

L. van Leeuwen, winkelier. Lokhorststraat 27-29, Leiden. 
(Eigen aangifte). 

H. F. J. Mouwen, Parkstraat 8, Breda. (Voorgedragen door 
A. J. Jacobs, Breda). 

E. J. C. van Hootegem, 2e luitenant, Spoorstraat 33, Breda. 
(Voorgedragen door het secretariaat). 

Bedankt als lid. 
115. W. C. M. Chatrer. (I) . 226. A. W. van der Poel. (IV). 
171. A. C. Forbes Wels. (V). 127. L. A. van Putten. (V). 
457. P. Gordon. (V). 224. J. W. Sprenger. (II). 
278. dr. O. E. Houtsma. (IV). 384. A. J. A. v. Turnhout. (II) . 
220. S. H. Kijlstra. 445. J. M. Don. (V). 
196. J. C. J. W. de Jong. (IV). 
504. P. E. van der Staaij. (IV). 

Adreswijzigingen. 
348. L. E. D. Langeveld, thans Schimmelpenninckstraat 46, 

Amersfoort. (Van 11 naar IV). 
188. F. A. J. Marres, thans Koninginnestraat 29, Breda. (Van 

VI naar II) . 
211. mevr. W. F. G. Veldhuijzen-Mulder, thans Parkweg 6, 

's-Gravenhäge. (V). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 18 December 1933 (IN VER
BAND MET KERSTFEEST DUS EEN WEEK VROEGER), 
des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", 
te Breda. 

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

VERSLAG der ledenvergadering van Zaterdag 25 November 
1933. 

Om kwart over 8 opent de voorzitter de door 49 leden be
zochte vergadering. Hij begint met speciaal te behandelen 
een open brief van Stanley Gibbons, gericht aan alle post
zegel-uitgevende autoriteiten en waarin te velde getrokken 
wordt tegen de onnoodige speculatieve uitgiften; een krachtige 
aanklacht tegen die landen, welke daarvan misbruik maken, 
met een ernstig waarschuwend woord tegen dergelijke ver
kapte zwendelarij. Hij wijst vervolgens op de radio-lezing van 
den heer Erwin König, over de bespreking in de Tweede 
Kamer van ons vredeszegel, op het hoofdartikel over kleuren 
in ons Maandblad, behandelt verschillende vereenigingsver-
slagen en vergelijkt die met die van „Hollandia". Meer leden 
moeten een werkzaam aandeel nemen in het vereenigingsleven. 
De heer Van der Hurk zal in de Januari-vergadering zijn ten
toonstellingszegels laten zien. Daarna volgt de mededeeling, 
dat de „Zilvermeeuw" een versnelde vlucht zal doen, waarvoor 
het nieuwe zegel gebruikt zal moeten worden. De heer Zwolle 
deelt enkele bijzonderheden mede over de F.I.P., speciaal dat 
een Amerikaansehe vereeniging om aansluiting heeft verzocht. 
De roltanding verdwijnt in 1934. 

Hierna zijn aan de beurt de jaarverslagen van eersten se
cretaris, penningmeester, hoofd afdeeling verkoop en biblio
thecaris. Na de groote uitgaven in 1927 voor onze tentoon
stelling gedaan, verheugt bet ons reeds nu wederom te kunnen 
beschikken over ongeveer ƒ 7000. Verslag kascommissie, waar
na penningmeester en hoofd afdeeling verkoop worden ge
dechargeerd. De voorzitter dankt de bestuursleden voor bun 
vele werk verricht ten gerieve van onze mooie Vereeniging 
„Hollandia", die kalm en bescheiden, maar welbewust baar 
gang gaat. Hij dankt tevens den heer De Vries en de sectie
hoofden. De heer Boeg is de tolk der vergadering, wanneer 
hij den voorzitter dank brengt voor diens eminente wijze, 
waarop bij steeds de vergaderingen leidt. Bij acclamatie wor
den herbenoemd de penningmeester en het hoofd der af
deeling verkoop, tevens de leden voor den Raad van Beheer, 



16 DECEMBER 1933. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. V 

de heeren Vredenduin en Kastein met den heer Zwolle als 
plaatsvervanger. De voorzitter zal op de op 23 December te 
houden vergadering een paar reisalbums laten zien. Na de 
pauze volgt een veiling van 40 kavels, waarna de algemeene 
verloting. De gelukkigen zijn ditmaal de nrs. 275, 106, 197, 
98, 76, 132, 266, 109, 282, 279, 355, 154, 24, 45, 55, 318, 211, 
86, 264, 141, 251, 229, 150, 114 en 110. 

Om ruim half 11 sluit de voorzitter deze jaarvergadering. 
W. G. Z. 

Bedankt als lid. 
S. Elzevier Stokmans, Oegstgeest. 
J. N. Bruin, De Burg. 
J. F. de Hosson, Amsterdam. 
J. Vleugel, Amsterdam. 

Nummeropgave. 
188. mevr. E. Erdrnann, Amsterdam. 
101. T. Hensen, Bodegraven. 
268. J. P. ten Hove, Kampen. 
273. H. Tramper, Amsterdam. 
313. M. van de Werke, Rotterdam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 23 December 1933, des 

avonds te half 8 uur (vóór de ledenvergadering). 
Ledenvergadering op Zaterdag 23 December 1933, des 

avonds te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

Mededeeling. 
P W ~ De ledenvergadering wordt wegens de feestdagen NIET 
gehouden op den laatsten Zaterdag der maand, doch een week 
vroeger, dus op Zaterdag 23 December 1933. 

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

VERSLAG der vergadering van Dinsdag 28 November 1933, 
in café-restaurant Rlche, Vreeburg, Utrecht. 

Opening om 8.30 uur. Aanwezig 30 leden. De voorzitter 
wenscht de heeren Moesman en Cortenbach geluk met onder
scheidenlijk het 40-jarig en het 10-jarig bestaan hunner zaken. 
Hij verzoekt met nadruk aan de leden, postzegelprijzen voor de 
algemeene verloting 1934 af te staan. De notulen der verga
dering van 31 October worden, na voorlezing, goedgekeurd. 
De prijsvraag van den heer Van der Woude bestaat uit een 
couvert, aan de voor- en achterzijde voorzien van afgestem
pelde Belgische zegels, alsmede aan de voorzjjde van de waar
merken „per luchtpost" en „aangegeven waarde". De leden 
moeten schriftelijk opgeven „of deze brief al dan niet werkelijk 
gevlogen heeft en zoo ja (neen) waarom wel (niet). De heer 
Van der Woude looft als prijs uit een blok z.g. „verreken-
zegels" 11 op 2ly, cent. De voorzitter doet aan de leden mede
deeling omtrent de regeling van de post, mede te voeren per 
„Zilvermeeuw". De heer J. C. van Goudoever wordt met al
gemeene stemmen als lid der Vereeniging toegelaten. De heer 
Albracht brengt verslag uit der verificatie-commissie; daarop 
wordt de penningmeester onder dankzegging gedechargeerd 
over het geldelijk beheer 1932-1933. Als leden der verificatie
commissie 1934 worden benoemd de heeren Albracht en Evers; 
reservelid dr. P. H. van Gittert. De voorzitter deelt mede, dat, 
na uitvoerige gedachtenwisseling tusschen het bestuur en de 
heeren Spruijt, dr. Van Gittert en mr. Vuijstingh, het bestuur 
met 6 stemmen vóór en 3 tegen besloten heeft in de zaak der 
zoekgeraakte zending — om der gevolgen wille — art. 46 H. R. 
der U. Ph. V. onverkort te handhaven. De vergadering ver-
eenigt zich met algemeene stemmen met het voorstel van het 
bestuur, de gedupeerde inzenders niet schadeloos te stellen. 
De voorzitter geeft uiting aan de gevoelens van groote waar
deering der U. Ph. V. tegenover den heer Spruijt voor de wijze, 
waarop deze voor de eer der Vereeniging is opgekomen. Bij 
den herdruk van rondzendboekjes zal art. 46 duidelijk in elk 
boekje worden afgedrukt. Daar de laatste Dinsdag van De
cember op 2en Kerstdag valt, zal de eerstvolgende ledenver
gadering op 19 December plaatsvinden. Voor den landenwed-
strijd (Roemenië) was slechts één inzending (van den heer 
Kaub) binnengekomen. De heer Cortenbach stelde een deel 

van zijn fraai opgezette verzameling Nederland ongestempeld 
ter bezichtiging. Op het vraagstuk Van der Woude werden 
9 antwoorden ontvangen. Geen van deze antwoorden bevatte 
een juiste, volledige oplossing van de opgegeven puzzle. De 
heer Van der Woude deelt de oplossing mede en legt te ge
lijker tijd de vergadering een nieuwe puzzle voor. Gevraagd 
wordt op de eerstvolgende ledenvergadering in te zennen de 
serie postzegels 1912-1929 (liefst ongestempeld). De inzenders 
— voor hen alleen geldt dus deze puzzle — moeten, aan de 
hand der ingezonden zegels, aantoonen, welk nummer van 
genoemde serie, naar hun meening, het meest schaarsch is. 
Als prijs looft de heer Van der Woude andermaal het hier
boven vermelde blok verrekenzegels uit. De veiling had dit
maal een zeer bevredigend verloop. De voorzitter sloot om
streeks 10 uur de vergadering. H, v. R. 

Nieuwe leden. 
J. C. van Goudoever, Hessenweg 117, De Bilt. 
W. A. de Laat-de Kanter, Banjoewangi (N.-L). 
jhr. A. de Rotte, Banjoewangi (N.-L). 

Adreswijzigingen. 
H. G. J. Lambeek wordt Lange Nieuwstraat 61, Utrecht. 

Bekendmakingen. 
De heer J. G. Raatgever, Sternstraat 1, Utrecht, stelt alle 

leden der U. Ph. V. eiken Donderdag van 7—9 uur in de 
gelegenheid, aan genoemd adres boekjes in ontvangst te 
nemen. 

Het bestuur der U. Ph. V. doet een dringend beroep op alle 
leden — óók op hen, die de vergaderingen niet bezoeken! — 
om toezending van prijzen in postzegels of geld voor de al
gemeene verloting 1934. 

Vergäderingtn. 
Bestuursvergadering op Maandag 11 December 1933, des 

avonds te 8 uur. Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 19 December 1933, des avonds 

te 8 uur, in café-restaurant Riche, Vreeburg, Utrecht. 
Agenda: 1. Opening. 2. Prijsvraag, door H. F. van der 

Woude (zie verslag hierboven). 3. Notulen. 4. Ingekomen 
stukken. 5. Ballotage. 6. Verslag sectie Z. 7. Verkiezing leden 
Raad van Beheer Maandblad. 8. Landenwedstrijd Nederland 
1867, gebruikt of ongebruikt. 9. Verloting. 10. Veiling. 
11. Rondvraag en sluiting. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 23 November 1933, des avonds te 8K uur, in café 
„The Corner", Den Haag. 

Bij ontstentenis van den voorzitter opent de secretaris de 
vergadering met een woord van welkom aan de talrijke leden, 
benevens aan de aanwezige gasten, maar heet daarbij in het 
bijzonder welkom als een zeer gewaardeerden gast den heer 
Smeulders, onzen verdienstelijken administrateur van het 
Maandblad. Het applaus, dat klonk, toen deze in zijn dank
woord mededeelde, dat hiJ lid onzer Vereeniging wenschte te 
worden, zal hem wel hebben overtuigd hoe onze leden zijn 
verdiensten waardeeren. 

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en 
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Bij de ingekomen 
stukken is niets bijzonders. 

De waarnemend voorzitter deelt dan mede, dat een onzer 
leden, die oud begint te worden, aan een onzer bestuursleden 
zijn zorg heeft te kennen gegeven, wat bij een heengaan zijn 
weduwe met zijn verzameling zal doen, waarvan noch zij 
noch zijn kinderen verstand hebben. Dat heeft ons doen na
denken! Inderdaad vallen vaak erfgenamen in handen, die 
van die onkunde misbruik kunnen maken en daarom stelt hiJ 
voor een commissie te benoemen, die in dergelijke gevallen 
van advies kan dienen. Die commissie zou bestaan uit 3 leden, 
waarvan de heer Boissevain en hij zelf zich bereid hebben 
verklaard lid te zijn; graag had hij een der dames nog lid 
daarvan gezien, maar deze zagen die taak liever aan een heer 
toevertrouwd en onder instemming der vergadering verklaarde 
de heer Van 't Haaff zich daartoe bereid. 
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De voorgehangen candidaten worden dan met algemeene 
stemmen als lid aangenomen, waarna wordt overgegaan tot 
de veiling, die ditmaal geen al te vlot verloop heeft, ook al 
omdat tal \ran leden druk aan het ruilen zijn. De verloting 
heeft het gewone succes. Besloten wordt nog, de volgende ver
gadering te houden op Donderdag 21 December en dezen 
avond te bestemmen voor r u i 1 a v o n d. A. S. jr. 

Nieuwe leden. 
W. H. Oudemans, Van Somerenweg 23, Rotterdam. 
G. Dalen Gilhuijs, Van Aremberglaan 34, Voorburg. 
A. van Greuningen, Parkweg 31, Voorburg. 
mevr. C. Jenezon-den Hertog, Gallileïstraat 165, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, Breda. 
C. van Loon, Rotterdamschedijk 11, Gouda. 
W. van Brouwershaven, Papaverhof 21, Den Haag. 

Bedankt als lid. 
H. Cramer, Pauwenlaan 39, Den Haag. 
C. A. Oudemans, Oude Delft 212, Delft. 
bsse. J. P. C. van Doornick-Reede tot ter Aa, Wittebrug, Den 

Haag. 
mevr. C. de Bruijn-Vrins, Van Pallandstraat 59, Arnhem. 

Vergadering. 
RUILAVOND op DONDERDAG 21 DECEMBER 1933, des 

avonds te 8K uur, in café „The Corner", Anna Panwlowna-
straat, Den Haag, waarop alleen over de voorgehangen candi
daten zal worden gestemd en de gewone verloting zal worden 
gehouden. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 22 No
vember 1933, in het „Gouden Hoofd", Groenmarkt, te 
's-Gravenhage. 

Aanwezig 47 leden. Met kennisgeving zijn afwezig de be
stuursleden mevrouw Jenezon-den Hertog en de beeren Van 
Rest en Van der Willigen. De voorzitter opent de vergadering 
en richt een woord van welkom tot de introducé's en den heer 
Baas, voor het eerst ter vergadering aanwezig. Hij herinnert 
eraan, dat het juist 20 jaar geleden is, dat de heer Van der 
Willigen tot bestuurslid werd gekozen en betuigt zijn dank 
voor het vele en goede werk in al deze jaren door hem voor 
onze Vereeniging gedaan. Hü verzoekt den heer Van der 
Willigen jr., die voor dezen avond de plaats van zijn vadei 
inneemt, den dank en de hulde der Vereeniging over te 
brengen. 

Door den heer Vos zijn een aantal ingebonden werken en 
door den heer Van Meel 6 jaargangen van het Maandblad 
voor de bibliotheek geschonken. Ter circulatie gaan 4 interes
sante vliegbrieven Suriname van den heer Ort, verder nog 
een brief met 2en druk Willem de Zwijger-zegel van Ned.-
Indië van den heer Lorang en verschillende tijdschriften. De 
notulen worden onveranderd vastgesteld. De candidaat-leden 
worden aangenomen met 41 stemmen vóór, 4 blanco en 1 van 
onwaarde. Bij de verloting krijgt de heer Budde den len prijs. 
Hierna veiling. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de ver
gadering. J. H. V. d. V. 

Mededeeling. 
Verzoeke contributie over 1934 te zenden aan den heer 

C. van der Willigen, Beeklaan 454, Den Haag (giro 25142). 
Wanneer de contributie niet tijdig voldaan is, zal genoemde 

heer in Januari kwitantie zenden met ƒ 0,20 verhooging voor 
inningskosten. 

Volgens onze statuten was 1 December j.1. de laatste datum 
om te bedanken voor 1934. Wie na dien datum bedankt, is dus 
contributie over 1034 verschuldigd. Verzoeke dit wel in acht 
te nemen. 

Nieuwe leden. 
388. J. J. H. Houba, St. Martinusstraat 9, Tegelen. 
629. ir. J. L. Leistra, Eemwijkplein 24, Voorburg (Z.-H.). 

492. G. G. Knegtmans, Leuvenschestraat 31a, Scheveningen. 
549. F. P. W. de Fraiture, St. Jorisstraat 40, Nijmegen. 
254. W. I. van Genderen, Tooropstraat 83, Nijmegen. 
305. C. J. M. van Steensel, Groote Markt 1, Nijmegen. 
252. J. J. M. de Bont, Van Slichtenhorststraat 67, Nijmegen. 
D. 438. C. van der Hucht, Madoerastraat 11, Dordrecht. 
D. 440. E. H. Willems, Pelserbrug 2, Dordrecht. 
D. 428. A. Smit, Krommedijk 72, Dordrecht. 

Candidaat-leden. 
C. J. van Woerkom, Javastraat 97, Nijmegen. (Voorgesteld 

door D. Sängers en P. A. J. Veen). 
H. Stolk, Van der Neerstraat 14, Den Haag. (Voorgesteld 

door B. Meslier en P. G. Melsert). 
R. van der Mei, Apeldoornschelaan. (Voorgesteld door B. Mes-

lier en C. van Zijl). 
C. van Hardingsveld, Reimwartstraat 120, Den Haag. (Voor

gesteld door F. W. Feijen). 
N. Lamme, Dr. Blookerstraat 15, Voorburg (Z.-H.). (Voor

gesteld door M. J. van den Brink). 
H. J. J. van Buijsen, Westerstraat 41, Delft. (Voorgesteld 

door J. Wemmers). 
Adresveranderingen. 

529. C. Blommesteijn, Haagweg 41, Rijswijk (Z.-H.). 
512. F. W. Voswinkel Dorseler, Square Ambiorix 19, Brussel. 
571. J. Eckhart, Geraniumstraat 285, Den Haag. 
546. J. D. Dik, De Ranitzstraat 16, Den Haag. 
257. D. Sängers, Hindestraat 5, Nijmegen. 

Bedankt. 
117. H. F. Hoek, Den Haag. 

4. J. A. K. Aldenhoven, thans Breda. 
142. R. H. Wij mans, Den Haag. 
299. M. Kuiper, Den Haag. 
550. J. C. van Duivenbode, Den Haag. 
164. H. Altena, Zwolle. 
298. P. Gordon, Rotterdam. 

98. dr. H. Sissingh, Den Haag. 
59. dr. A. ten Doeschate, Den Haag. 

237. A. van Dop, Den Haag. 
255. W. den Hengst, Amsterdam. 
598. J. L. Dijkstra, Leeuwarden. 

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

op Woensdag 27 December 1933 (steeds den 4en Woensdag), 
in het „Gouden Hoofd", Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 8. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. 

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

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

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

Vergadering afdeeling Venio (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den 2en Maandag der 
maand: 7J4 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 29 No
vember 1933, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 19 leden, alsmede hpt candidaat-lid, de heer H. 
van Dijk. Na een woord van welkom van den voorzitter, spe
ciaal tot den heer Voswijk, die heden avond voor het eerst 
ter vergadering aanwezig is, worden de notulen van de vorige 
vergadering gelezen en goedgekeurd, waarna mededeeling 
wordt gedaan van de ingekomen stukken. Vervolgens wordt 
het candidaat-lid H. van Dijk als lid aangenomen. Hierna deelt 
de voorzitter mede, dat een schrijven van een zieken verzame
laar is ingekomen, die verzoekt zijn verzameling voor hem 
te willen verkoopen. Waar belanghebbende geen lid is van een 
vereeniging, stelt de voorzitter voor om de daarvoor be-
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staande commissie te verzoeken, om voor belanghebbende, 
evenals dit voor leden bet gebruik is, te trachten deze zaak 
gratis tot een goed einde te brengen. De vergadering kan zich 
geheel met dit voorstel vereenigen. Vervolgens laat de voor
zitter zijn verzameling Letland bij de aanwezigen rondgaan. 
Aangezien geen verdere punten te behandelen zijn, wordt 
overgegaan tot de gewone maandelijksche verloting. Door een 
lid worden nog verschillende zegels voor de verloting aan
geboden, waarna de roulette voor het verkavelen van zegels 
het verdere gedeelte van den avond vulde. Daarna sluiting. 

C. R. 
Nieuw lid. 

74. H. van Dijk, Bronbeeklaan 21, Arnhem. 
Rectificatie. 

J. Voswijk (nr. 46) moet zijn: S. Voswijk. 
Adresveranderingen. 

1. H. van den Elzen wordt Bakenbergscheweg 165, Arnhem. 
78. J. W. G. Meerstadt wordt Graafscheweg 220, 's-Hertogen-

bosch. 
Bedankt (met 1 Januari 1934). 

29. mej. J. Barbas, Schoonenbergsingel 3, Velp (G.). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Woensdag 27 December 1933, des 
avonds te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 12 September 1933, 
des avonds te 7J4 uur, in restaurant „Suisse", Rotterdam. 

Aanwezig 20 leden. Na opening worden de notulen gelezen 
of liever het verslag van den ruilavond op 13 Juni; in het 
vervolg zal de secretaris ook de ruilavonden notuleeren. De 
voorzitter brengt een uitgebreid verslag uit over de alge-
meene vergadering, den nadruk leggende op de voornaamste 
gebeurtenissen, speciaal het werk van den heer Vellinga, het 
uitgebreide werk, door den heer De Beer verricht, den cata
logus van de Vereeniging van Postzegelhandelaren, het onder
zoek der commissies, en geeft ten slotte te kennen, dat de 
Vereeniging „Breda" op de haar zoo bekende wijze de aan
wezigen genotvolle dagen heeft bereid tijdens haar jubileum. 
De heer Frenkel geeft dan nog eenige toelichting over lunch, 
diner, lezingen, enz. 

Hierna wordt tot bezichtiging overgegaan van de collectie 
Scandinavië van den heer Jorissen, waaruit weer eens bleek, 
hoe het keurig opzetten de zeer mooie zegels tot hun recht 
doet komen. Een welverdiend applaus naast het dankwoord 
van den voorzitter gaven onzen vriend Jorissen de overtui
ging, hoe zijn moeite op hoogen prijs werd gesteld. 

Voor een volgende maal zal de heer Eijgenraam een col
lectie België laten zien, terwijl in November een ruilavond zal 
worden gehouden. Bij de verloting van een serie afgestem
pelde brieven, betreffende den Bondsdag, kwam deze in het 
bezit van den heer Pesch. De rondzending der leesportefeuille 
zal voortaan ook aan leden buiten de stad geschieden. Hier
na sluit de voorzitter ds vergadering. L. W. I. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 10 October 1933, des 
avonds te 7J4 uur, in restaurant „Suisse", Rotterdam. 

Aanwezig 21 leden. Na opening worden de notulen gelezen 
en goedgekeurd. Daarna ballotage over den heer A. van Put
ten, die met algemeene stemmen tot lid wordt aangenomen. 
Dan komt de bezichtiging van een collectie België van den 
heer Eijgenraam, die allen een genotvollen avond bezorgt. Bij
zonder mooi zijn de oude Belgen, en de voorzitter zegt niet 
te veel, als hij beweert, dat een dergelijke collectie een gron
dige kennis verraadt van deze materie. Hij dankt namens de 
aaiwezigen den heer Eijgenraam recht hartelijk en wij zullen 
nog wel meer van hem te zien krijgen. Een nieuw Ameri-
kaansch zegel wordt ons dan door den heer Van Geijn getoond, 
waarna de gewone verloting plaats heeft. Afgesproken wordt 

voor November een ruilavond te houden, waarna in December 
de heer Frenkel met Curagao en Suriname komt, terwijl de 
heer Weissmann de daaropvolgende maal Congo zal mede
brengen. Hierna sluiting. L. W. I. 

Nieuw lid. 
A. van Putten, Hondiusstraat 16a, Rotterdam. 

Adresveranderingen. 
W. van Smaalen, thans Prins Mauritslaan 115, Overveen. 
W. H. Geerkens, thans Onneslaan 127, Schiedam. 

Bedankt als lid. 
L. Ouwehand sr., Zwaardecroonstraat 18a, Rotterdam. 

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

KORT VERSLAG der ledenvergadering van Vrijdag 24 No
vember 1933. 

In zijn openingswoord te 8K uur heet de voorzitter allen 
welkom en in het bijzonder den heer L. van Essen, die weder
om aanwezig is met een deel zijner pracht-collectie. De notulen 
worden goedgekeurd en enkele ingekomen stukken worden 
bekend gemaakt. De „clou" van de vergadering vormt het nu 
aan de orde zijnde agendapunt, n.1. korte lezing over de zegels 
van Creta 1905 door den heer Van Essen voornoemd, met be
zichtiging zijner betreffende verzameling, gevolgd door be
zichtiging zijner verzameling Kerkelijke Staat op afstempe
lingen en Modena. Een woord van dank, geuit door den voor
zitter, en een warm applaus vielen den heer Van Essen ten 
deel. 

Van de rondvraag wenschte niemand gebruik te maken, 
zoodat na de verloting onder de aanwezigen deze samenkomst 
reeds om 10 y, uur tot het verleden behoorde. H. W. 

Adresverandering. 
225. W. van Dijk wordt Wilhelminapark 3, Meppel. 

Voorgesteld als lid. 
mevr. J. S. B. Martin-Uges, Julianastraat 10, Haarlem. (Voor

gesteld door J. H. Meesman). ^ 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Vrijdag 29 December 1933, des avonds 
te 8 uur, in het gebouw van den Haarlemschen Kegel Bond. 

De agenda vermeldt o.a. een veiling, waarvoor de inzen
dingen uiterlijk Dinsdag 26 December a.s. in het bezit moeten 
zijn van den heer J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 rood, 
Haarlem, voorzien van catalogusnummers en prijzen. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: A. C. SIETINGA, Gratamastraat 23, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
27 November 1933, in hotel Elzenga, te Groningen. 

Aanwezig 24 leden. De voorzitter opent te ongeveer 8K uur 
deze vergadering. In het bijzonder worden welkom geheeten 
de beeren Engelkamp en De Klerk, die beiden voor het eerst 
als lid aanwezig zijn. De notulen van de vorige vergadering 
worden gelezen en goedgekeurd. De voorzitter doet mede-
deeling van de verwisseling van functies in het bestuur. Het 
rondzending^verkeer zal in het vervolg worden behartigd door 
de beeren Van der Warf, Beukema, Meiborg en Van der Spek, 
de eerste als commissaris en de anderen als sectiehoofden. 
Het secretariaat zal door ondergeteekende worden waarge
nomen. Een bestuursvoorstel inzake propaganda wordt aan
genomen. De heer Kielman houdt vervolgens een interessante 
causerie over de zegels van Egypte, welke met veel aandacht 
wordt gevolgd. A. C. S. 

Bedankt (met ingang van 31 December 1933). 
W. Burgers, Maastricht. 
T. J. van Heijningen Nanninga, Groningen. 
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Candidaat-Iid. 
A. Nijhuis, Verstolkstraat 3, Leeuwarden. (Voorgedragen door 

K. P. Kielman). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 18 December 1933, des 
avonds te 8K uur, in „Suisse", Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 20 No
vember 1933, in de bovenzaal van Taverne Rutten, Vrijt
hof, Maastricht. 

Aanwezig 18 leden, benevens de heer Engelkamp jr., die al
bums heeft meegebracht om aan de leden zegels te verkoopen. 
De voorzitter heet allen hartelijk welkom. De secretaris leest 
de notulen voor, welke worden gearresteerd. Wegens het 
bedanken van den heer Muller als commissaris van de rond-
zending, wordt den heer Theelen gevraagd, of hij bereid is 
diens functie over te nemen. De heer Theelen is voorloopig 
wel genegen, doch weet niet of hij, in verband met zijn even
tueel vertrek naar Indië, dit blijvend kan doen. Hierna volgt 
ballotage van mejuffrouw Rutten, die met algemeene stem
men als lid wordt aangenomen. Tot de kascommissie worden 
benoemd de beeren De Plönnies, Theelen en Rikmenspoel. De 
voorzitter deelt tot zijn spijt mede, dat hij niet langer als voor
zitter kan aanblijven en hoopt, dat op de jaarvergadering een 
nieuwe functionaris in zijn plaats zal worden benoemd. Bij de 
rondvraag wijst de heer Van der Ven nog eens erop, dat de 
leden meer belangstelling zouden toonen voor de junioren, door 
het afstaan van eenvoudige zegels (doubletten), bestemd voor 
de verloting. Tot slot volgt de gratis-verloting en daarna 
eenige kienpartijen, waarvoor de heer Engelkamp waardevolle 
zegels schenkt. Om 1134 uur sluiting. J. H. 

Bedankt. 
16. H. Muller (commissaris van de rondzending). 
45. L. Voncken. 
79. L. Uitenbosch. 

109. G. J. Spoor. 
Nieuw lid (met ingang van 1 Januari 1934). 

63. mej. J. Rutten, Gulpen. 

Candidaat-lid. 
J. Angermaijer, Tongerscheweg 86, Maastricht. (Voorgesteld 

door J. Hermans). 
Periodieke aftreding bestuursleden. 

Voorzitter: J. E, L. Haenecour (stelt zich niet herkiesbaar). 
Secretaris: J. Hermans. 
Voorstellen voor candidaat-leden worden op de jaarverga

dering ingewacht. 
Mededeeling. 

Op Zondag 3 December 1933 had in de bovenzaal van Ta
verne Rutten een bijeenkomst plaats der juniores-afdeeling, 
waarop een 40-tal leden aanwezig waren. Onder voorzitter
schap van dr. Van der Ven en mevrouw Hermans, als secre
taresse, werden schitterende zegels, geschonken door ver
schillende leden van „Zuid-Limburg", onder het jeugdige volkje 
verloot. De bijeenkomst was bedoeld als St. Nicolaasfeest; 
het ging er buitengewoon gezellig toe. De voorzitter, de heer 
Haenecour, benevens verschillende andere leden van „Zuid-
Limburg", waren belangstellend aanwezig. De commissie, die 
zich met dit feest heeft belast, dankt de leden, die zegels 
hebben geschonken, daarvoor hartelijk. Het moge deze jonge 
vereeniging, die reeds tot 50 leden is gegroeid, wel gaan. 

Volgende bijeenkomsten. 
Vergadering op Maandag 18 December 1933, 
Beurs op Maandag 8 Januari 1934, 
Jaarvergadering op Maandag 22 Januari 1934, 
telkens des avonds te 8 uur in Taverne Rutten, Vrijthof, 

Maastricht. 

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

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

Te ruim half acht opent de voorziter, de heer M. Quant, de 
vergadering, zijn spijt uitsprekende over de slechte opkomst; 
in het bijzonder heet hij welkom mr. J. H. van Peursem en 
een tweetal gasten. Met het qog op den tijd krijgt mr. Van 
Peursem het eerst het woord voor het houden van zijn reeds 
eenige maanden geleden toegezegde lezing met als onder
werp: „Philatelie en algemeene ontwikkeling". Hij vangt aan 
met ons te vertellen hoe hij er toe gekomen is de postzegels 
te bestudeeren in verband met de algemeene ontwikkeling; 
met veel voorbeelden toont hij aan wat uit den postzegel 
valt te leeren. Met groote aandacht wordt zijn rede aan
gehoord en een dankbaar applaus klinkt, wanneer de spreker 
is geëindigd. Van de gelegenheid om iets naar aanleiding van 
het gesprokene te vragen, wordt geen gebruik gemaakt. Na
mens de vergadering dankt de voorzitter mr. Van Peursem 
voor hetgeen hij ons heden avond heeft geleerd, den wensch 
uitsprekende, dat hij later nog eens voor ons een lezing zal 
willen houden. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aange
nomen. Voor de Zwitsersche Pro Juventute-zegels geven zich 
een aantal beeren op. Op voorstel van het bestuur wordt de 
heer D. Duinker, die na herhaalde aanmaning zijn contributie 
nog niet betaald heeft, geroyeerd. De notulen worden on
veranderd goedgekeurd. Onder groote hilariteit vraagt de heer 
Meijer voor de zooveelste maal naar ons gironummer. De heer 
Labout deelt mede, dat er aan wordt gewerkt. De heer Ter 
Bruggen verzoekt geen zegels meer in de verloting te doen, 
die voor prijsdaling zeer vatbaar zijn. Hiermede zal rekening 
worden gehouden. 

Hierna is het officieele gedeelte afgeloopen en wordt de 
avond verder gezellig doorgebracht. J. P. 

Candidaat-leden. 
A. Hoogkamer, Binnenhaven 51, Den Helder. 
C. de Jong, Binnenhaven 132, Den Helder. 

Bedankt. 
A. Keijer. 

Geroyeerd wegens contributieschuld. 
D. Duinker. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L. ) . 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Schinkelstraat 99, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 27 No
vember 1933. 

Na opening en voorlezing der notulen worden de ingekomen 
stukken behandeld. Het lidmaatschap van de Ligue Inter
nationale Aérophilatélique biedt ons weinig voordeelen, zoo
dat hiervan wordt afgezien. Een schrijven van den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
wordt besproken. Er zal nader geïnformeerd worden, welke 
voordeelen het lidmaatschap ons oplevert. Onderstaand can
didaat-lid wordt met algemeene stemmen aangenomen. 

Bij de rondvraag komt de verzending van brieven met den 
,,Postjager" en de „Zilvermeeuw" ter sprake. Verschillende 
leden willen van deze gelegenheid gebruik maken. Medege
deeld wordt, dat ook het Indische speciale zegel en de Indische 
weldadigheidszegels aan de gewone loketten verkrijgbaar zijn. 
De wedstrijd over Suriname nr. 30 gaat wegens te geringe 
deelname niet door. De heer Closset heeft zijn verzameling 
België en Congo medegebracht, waarover hij tevens eenige 
bijzonderheden mededeelt. De voorzitter bedankt hem uit naam 
van de vergadering. Na gratis-verloting volgt sluiting. P* S. 

Nieuw lid. 
H. J. Starmans, burgemeester, Nuth. 
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Candidaat-leden. 
L. Uitenbosch, Parallelstraat 60, Terwinselen. 
J. W. de Vries, Schoolstraat 2, Heerlen. 

Bedankt. 
mevr. E. Timmers-Royen. P. Gordon. 
H. C. J. Kranenburg. mevr. J. G. Droge. 

P. Risselada. 
Geroyeerd. 

J. Luczak, Rumpen. 
J. Putz, Heerlerheide. (Reeds als bedankt vermeld). 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 18 December 1933, des avonds te 

8 uur, in hotel Du Nord, Stationsstraat, Heerlen. 

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

VERSLAG der vergadering, gehouden op Donderdag 23 No
vember 1933, des avonds te S'A uur, in café „De Pool", 
Groote Markt, Groningen. 

Door den heer Nieland wordt als candidaat-lid voorgesteld 
de heer M. de Groot, Joh. Mulderstraat 3b, Groningen. Een 
verloting van een drietal prijzen heeft plaats. 

Besloten wordt ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan der 
Vereeniging een tentoonstelling te houden van de inzen
dingen der leden. Deze tentoonstelling zal worden gehouden 
op 26, 27 en 28 Januari 1934 in de zaal van „Pictura", Groote 
Markt, Groningen. De leden worden verzocht zooveel moge
lijk hieraan mede te. werken, en kunnen opgaven van inzen
dingen gedaan worden aan den secretaris, met vermelding 
van het benoodigde aantal vierkante meters. Voorts zijn alle 
mogelijke inlichtingen te verkrijgen bij den secretaris. 

Bezichtiging heeft plaats van een buitengewoon speciale 
vliegpostzegelcollectie van den heer De Vogel. Deze verzame
ling, uiterst keurig en punctueel opgezet, heeft alles bewon
dering en het was jammer, dat de beschikbare tjjd hiervoor 
te kort was. H. S. 

Candidaat-lid. 
M. de Groot, Joh. Mulderstraat 3b, Groningen. 

Bedankt als donatrice. 
mevr. Guttig Hannik, Alexanderplein 3, Amsterdam. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 28 December 1933, des avonds 

te 8]^ uur, in café „De Pool", Groote Markt, Groningen. 

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

In Memoriam 
TH. G. BRUIJSTERS, 

t 29 November 1933. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Dinsdag 7 
November 1933. 

De voorzitter opent te 8.30 uur de vergadering en heet de 
15 aanwezige leden van harte welkom, in het bijzonder den 
heer M. van Rijswijk. De notulen der vorige vergadering wor
den na voorlezing goedgekeurd en vastgesteld. Bij de be-
stuursmededeelingen doet de voorzitter voorlezing van een 
schrijven, gericht aan den directeur van het postkantoor al
hier, verzoekende een hangkastje ten dienste van het ver
zamelaarsloket aan te brengen. Daarna wordt met algemeene 
stemmen besloten, leden, die door ernstige en langdurige ziekte 
niet ter vergadering kunnen zijn, aan de gratis-verlotingen te 
doen deelnemen, 

Na de gratis-verloting volgt te 10 uur sluiting, waarna nog 
ruimschoots gelegenheid was tot ruilen en handelen. F. F. G. S 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zondag 3 
December 1933. 

Opening te 3.30 uur. De voorzitter heet de 20 aanwezige 
leden, waaronder de heer P. Cornelissen, die zich inmiddels 
als lid heeft opgegeven, hartelijk welkom. Alvorens met de 
agenda te beginnen, verzoekt de voorzitter de leden op te 
staan, om de nagedachtenis te herdenken van ons verscheiden 
lid, wijlen den heer Th. J. Bruijsters, die na een kortstondige 
ziekte onze Vereeniging is ontvallen; tevens doet hij voor
lezing van een condoleantieschrijven, namens de Vereeniging 
aan de familie gezonden. De heer Berendsen, administrateur 
der rondzendingen, wijdde ook nog eenige woorden aan den 
overledene. 

De notulen worden vervolgens onveranderd goedgekeurd en 
vastgesteld. In de vacature der rondzend-commissie, ontstaan 
door het overlijden van den heer Bruijsters, wordt bij accla
matie gekozen de heer H. Kersemaekers. 

Na de gratis-verloting volgt de rondvraag, waarna te 4.50 
uur sluiting. F . F. G. S. 

Overleden. 
Th. G. Bruijsters, 's-Hertogenbosch. 

Nieuwe leden. 
M. F. J. van Rijswijk, Doode Nieuwstraat 19, 's-Hertogenbosch. 
P. L. A. Cornelissen, Zuid-Willemsvaart 5. 's-Hertogenbosch. 

Adresverandering. 
H. N. F. Kersemaekers, Bazelaarstraat 4, 's-Hertogenbosch. 

Bedankt met 31 December 1933. 
J. J. L. Grootveld, Fonteinstraat 13a, 's-Hertogenbosch. 
P. Eijkens, Geldersche Dam 75, 's-Hertogenbosch. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 9 Januari 1934, des avonds 

te 8 uur, in hotel Central, Markt 51, 's-Hertogenbosch. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Heliiiond'% 
Secretaris: C. G. KNOL, Emmastraat 40, Helmond. 

VERSLAG der vergadering op Maandag 27 November 1933, 
in de bovenzaal van restaurant „De Beurs", Helmond 

Na een woord van welkom tot de aanwezige leden (de op
komst was wat minder dan gewoonlijk) werden de notulen 
onveranderd goedgekeurd, na een opmerking van den heer 
Schouten, dat de veiling van door hem ingezonden kavels 
onvermeld was gebleven. Door den heer Thielen werd voorge
steld, gezien de lage opbrengst der laatste veiling, van den 
verkooper voor ditmaal geen 5 pet. veiling-kosten te heffen. 
De secretaris wees op het gevaarlijke van het scheppen van 
een precedent in deze, door occasioneel van het reglement af 
te wijken. De zegels zijn bovendien wel heel goedkoop toe
gewezen, maar de verkooper wenschte ze toch kwijt te Zijn, 
terwijl koopers van derglijk albumbladen zeer dikwijls maar 
eenige zegels kunnen gebruiken en de rest voor hen eveneens 
zoo goed als waardeloos is. De heer Ebben viel hierin den 
vorigen spreker bij en stelde voor, voor alle leden in de toe
komst de veilingkosten te laten vervallen. Na ampele be
sprekingen, waarbij nog gewezen werd op het onvoorbereid 
wijzigen van het reglement enz., werd ten slotte besloten, dat 
het bestuur zich nader over de kwestie zal beraden en op een 
volgende vergadering c.q. met voorstellen zal komen. 

Met het oog op het Kerstfeest werd besloten de December-
vergadering een week te vervroegen en te houden op Maandag 
18 December. De rondzenddienst zal zoodanig worden geregeld 
dat alle zendingen vóór genoemden datum weer binnen zijn, 
ten einde tijdig de rekening over 1933 te kunnen opmaken. 

Van de talrijke inzendingen voor den wedstriid werden de 
5 prijzen toegewezen aan de beeren Knol, Merkx, Schouten, 
Van de Waard en Van Hoof, respectievelijk met 38, 37, 36, 
34 en 32 punten (maximum 40). 

Zoowel voor „Postjager"-stukken als brieven, verzonden met 
de ,.Zilvermeeuw", gaven zich veel liefhebbers op. De secre
taris zal zorgdragen, dat ieder het gewenschte aantal in zijn 
bezit krijgt. Bij de rondvraag kwam mede ter sprake het aan-
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houden van een presentielijst. Met ingang van het nieuwe jaar 
zal daartoe worden overgegaan. 

Nadat de ingekomen nieuwigheden aan de abonné's waren 
uitgedeeld en de rondzendingen waren verrekend, kon de voor
zitter het officieele gedeelte van de vergadering sluiten. Te 
voren had de heer Merkx nog de wenschelijkheid bepleit, om 
met de rondzendingen ook mancolijsten der leden mede te laten 
circuleeren, die door het bestuur tegen een vasten prijs zullen 
worden beschikbaar gesteld. Ook dit punt zal ter bestuurs
vergadering een punt van bespreking uitmaken. Deze verga
dering zal gehouden worden op Maandag 11 December a.s. 

C. G. K. 
Bedankt als lid (ingaande 1 Januari 1934). 

4. J. C. Heessels, Van Liemptstraat 4, Helmond. 
10. J. H. M. Prinssen, Warandelaan 5 N, Helmond. 

Nieuwe donateur (ingaande 1 Januari 1934). 
20. Auf der Heide's Postzegelhandel, Hilversum. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 11 December 1933, des 

avonds 9 uur, in de kleine zaal van hotel De Beurs, Helmond. 
Ledenvergadering op Maandag 18 December 1933 (en NIET 

op 25 December), in de kleine zaal van restaurant De Beurs, 
Helmond, des avonds half 9 uur. 
^S^ D*' leden gelieven dezen datum te noteeren, daar geen 
aparte convocaties meer worden toegezonden. 

Ligue Internationale Aérophilatélique. 
Nederlandsche Af deeling: Van Nijenrodestraat 117, Den Haag. 

„Postjager"-vlucht. Vele leden hebben in de afgeloopen we
ken onze meening gevraagd ten aanzien van de z.g. „Pander-
kaarten" en briefomslagen van het Studie-Comité Snelpost 
Nederland-Indië. Wij hebben gemeend goed te doen tegen deze 
stukken te moeten w a a r s c h u w e n en wel om de volgende 
redenen: 

a. de Pander-kaart is zonder twijfel als „kaart" geslaagd 
te noemen, doch in de luchtpostverzameling (Zeppelin-post 
misschien uitgezonderd) heeft de kaart reeds jaren afgedaan, 
zoodat men deze kaarten uiterst moeilijk als ruilmateriaal 
gebruiken kan; 

b. de briefomslagen van het Comité Snelpost zijn zoodanig 
gemaakt ,dat de verzamelaar voor het bedrag van f 1,— in 
het bezit komt van 2 g e v o u w e n briefomslagen. Een ge
vouwen luchtpostbrief is, evenals een gevouwen zegel, veel 
minder waard dan een stuk in goeden staat. 

Wü twijfelen niet aan den goeden wil van de uitgevers van 
bedoelde kaarten en briefomslagen, doch wij hopen, dat, wan
neer men weer de verzamelaars tegemoet wenscht te komen, 
men eerst zijn licht zal opsteken bij de deskundigen op dit ge
bied, of eens een voorbeeld neemt aan de Imperial Airways, 
Londen. 

Secretariaat. De heer J. Caspers, secretaris van het hoofd
bestuur en secretaris van de Nederlandsche Afdeeling, heeft 
wegens drukke werkzaamheden voor deze laatste functie moe
ten bedanken. Het secretariaat van de Nederlandsche Af
deeling wordt nu tijdelijk waargenomen door den heer Gerard 
Thoolen. 

Griekenland. De beide nieuwe luchtpostseries van Grieken
land kunnen aan het secretariaat besteld worden tegen nomi
naal, zijnde ƒ1,40 per serie (plus 6 cent porto). 

Vcilingprijzen. De luchtpostverzameling staat in Neder
land in het teeken der steeds groeiende belangstelling. Dit 
zal waarschijnlijk de oorzaak zijn, dat b.v. op de jongste 
„Rietdijk"-veiling de volgende prijzen besteed werden voor de 
Balbo-brieven 1933: etappe Rome-New York ƒ 25,—, etappe 
New York-Rome ƒ 18,50, etappe Reykjavik-New York ƒ 21,—, 
terwijl bedoelde stukken in den handel ver beneden deze prij
zen te verkrijgen zijn. Wij herinneren er nog aan, dat dezelfde 
stukken door onze Vereeniging bij inschrijving tegen nominaal 
+ 15 % werden geleverd. 

Luchtpostetiketten. Zij, die belang stellen in de luchtpost-
etikettenverzameling, worden verzocht dit per omgaande aan 
het secretariaat te melden, ten einde eventueel in de rond-
zending ook boekjes met luchtpost-etiketten te doen opnemen. 

Nieuwe leden. 
W. P. de Vos, Rijnsburgerweg 38, Leiden. 
J. Duivenboden, Buijs Ballotstraat 44, Den Haag. 

ORVAL. 
Het „Comité voor Orval" richtte onderstaand schrijven tot 

de verzamelaars, waarvan de heer Van Caspel de vertaling 
leverde. Wij plaatsen het zonder commentaar, daar een ieder 
wel het zijne zal denken van deze totaal overbodige uitgifte. 

Het verschijnend stel Orval is niet als een nieuwe uitgave 
te beschouwen, maar vervangt de twintig duizond series, die 
ons in 1929 afgestaan werden, en die wij in het belang der 
Philatelie niet op de markt hebben willen werpen. 

De groote milddadigheid, waarvan de verzamelaars, zoowel 
Belgen als buitenlanders, hebben doen blijken in het belang 
van het kunstvolle en het oudheidkundig belangrijke Orval, 
heeft ons weerhouden, aanbiedingen te aanvaarden, die de 
series, zoogenaamde „kroontjesseries", in waarde zouden heb
ben doen vallen. Wij hebben dus, om geen schade te doen aan 
de waarde der stellen, die reeds in vaste handen waren, de 
restanten aan het beheer der posterijen overhandigd, dat deze 
van ambtswege heeft vernietigd. Daar wij anderszins werk 
moeten verschaffen, om den geldelij ken en maatschappelijken 
nood te helpen bestrijden, vooral in de streken van Luxem
burg, waar slechts weinig nijverheid bestaat, hebben wij ver
zocht, dat de stellen, die in ons bezit waren, zouden worden 
vervangen door nieuwe series, nog fraaier en belangwekkender 
voor de verzamelaars, maar stipt van het zelfde aantal, om 
den ruil binnen de perken te houden. 

Tot heden hebben de series Orval haar waarde behouden, 
omdat wij geen stellen wilden achterhouden, om deze beneden 
den prijs van de hand te doen, want wij zijn den philatelisten-
vereenigingen en den verzamelaars te zeer erkentelijk, om hen 
te willen benadeelen in wat ook. 

De nieuwe series moeten dus dienen werk te verschaffen, 
de crisis te bestrijden; zij komen allen ten goede, want de 
geheele opbrengst wordt omgezet in loonen, verdeeld over 
het geheele land. 

Wij hopen, dat de milddadige verzamelaars en de liefhebbers 
van fraaie zegels ons ook in dit geval zullen helpen, want 
dit stel is ontegenzeggelijk het schoonste dat ooit verscheen. 

Het zeer beperkte aantal van twintigduizend exemplaren 
blijft beneden het gemiddelde, dat gewoonlijk gevraagd wordt; 
in ieder geval, mocht het gebeuren, dat er overblijven, zoo 
verplichten wij ons deze te laten verbranden, wanneer hun 
omlooptijd ten einde is. Maar alles duidt op een navraag, 
grooter dan de voorraad. Zonder beperking van het aantal 
zullen de stellen worden uitgereikt aan de eerste inschrijvers, 
volgens de rij van bestelling. 

Bij voorbaat danken wij onze vrienden en de verzamelaars, 
die mee willen helpen werk te verschaffen, terwijl zij tevens 
hun verzameling verrijken met een stel, dat zeer zeldzaam 
worden zal, en waarvan zij dadelijk een waardevermeerdering 
verwachten kunnen. 

Als blijk van dank zullen wij te Orval een bronzen gedenk
plaat plaatsen ter herinnering aan de goede daad der Phila
telisten, en aan het groote aandeel, dat zij gehad hebben in 
den wederopbouw. 

HET COMITÉ VOOR ORVAL. 

Philatelisten, wekt Uw ongeorganiseerde kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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ADVERTENTIEN 
UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

Gelegenheidsaanbieding. 
loo versch Nederl f 0,55 
150 » ,, f 2,50 
200 . „ f 3 7J 
40 Suriname en Cur f 1,90 
50 NederlIndie f0,35 
75 " r> f0,90 

100 « „ f 1,60 
Rolt Nederl , tweez 2 et 40 compleet f i ,7j 

„ 4 z , zonder ii^jy et rood, 23 w f2,50 
„ z w i,2Vo, 5,7^9,9,12^ o, 20,30,40,50,60 

f I 90 
John Goede, Brederodestr 46, A'dam,W. 

Giro 40215 — Porto extra (352) 

400 Nederland 
en Kolomen 

Zeer mooie col

lectie Pracht 
geschenk f 12,

Nederland en Kolomen, 
gebruikt en ongebruikt typen tandiogec 
ver onder alle prijslijsten in prima kwaliteit 

koopt U bij 
VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 
Galerij 4,  Hotterdam. 

ZENDT MANCOLIJSTEN (232) 

G E V R A A G D T E K O O P O F IN R U I L . 
Oplaagcijfers en letters van de koerseerende 
NedInd frankeerzegels (cijfer en scheeps

type) en eenkleurige porto zegels, eerste liefst 
in hoekblokken, laatste in hoekparen door 
H Cramer , Pauwenlaan 39, den Haag. (179) 

P O S X Z E G I S C N I H I J W S , 
35e Jg f 2,— per jaar Proefnummer gratis. 
2 annonces gratis i50verseh Nederland f i 25, 
Goudsche Glazen f 0,25 Vreemd verkeer f 0,25 
R E I N O U KINGMA, Villa P h i l a t e l i e , 
A p e l d o o r n , t e l . 3 5 3 6 , p o s t r . 9 9 0 1 8 . 

(3 Ï3 ) 

I J ^ i p heeft nog niet de editie '934 van 
* * ' ^ mijn prijscourant B e l g i ë , C o n 

^ ■ ■ ^ M g o en L u x e m b u r g omvangen' 
De prijken zijn wederom sterk verminderd' 

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

7 3 R u e d e s A l l i e s ,  B r u s s e l . (336) 

Vul de ontbrekende g o e d k o o p e 
z e g e l t | e s m uw verzameling aan. 
WIJ zenden U gaarne plm. 5000 ver
schillende Europazegels op zicht, 
waaruit U tegen slechts 2 e t . p e r 
z e é 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. 

(348) 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
P o i t z . w o r d e n n i e t i n b e t a l i n g ( e n . 

A A N G E B O D E N 
een verzameling der geheele were d in Schau

bek Album (2 b n d ) , bevattende 4000 ver

schillende zegels, w o heel veel betere exem

plaren M. V E R M E E R , 
Heerenweg 155,  Lisse. (351) 

A l l é é n p l a a t s i n g 
bij v o o r u i t b e t a l i n g . 

TE KOOP GEVRAAGD 

FalsificatenAlbum van Fournier, 
alleen in prima staat. — Prijsopgave aan 

J. DORRESTEIN, 
P. K. PAGAR ALAM (SUMATRA) (343) 

U wenscbt een zichtzending, 
welke interessant en goedkoop is? 

"Wees dan niet eigenwijs. — Dit is het 
adres voor Fransche en Engelsche Kol., 
Oud Spanje, Oostenrijk, U.S.A., Brazilië, 
Columbia, Chili, Guatemala, Haiti, 

Paraguay, Uruguay, enz. (248) 
„ I b : Globe", Hoogendijb 142, Zaandam. 

Postzegelkunde 
en Postwezen 

GEDENKBOEK UITGEGEVEN TER 
GELEGENHEID DER SOJARIGE 
INVOERING VAN DE NEDER

LANDSCHE POSTZEGELS EN HET 
10JARIG BESTAAN VAN HET 
NEDERLANDSCH MAANDBLAD 

VOOR PHILATELIE. 
1852 — 1922 — 1932. 

(Het zoogenaamde „Jubileumboek", 
bevattende 452 pagina's). 

Verkrijgbaar bij de Administratie 
van het ,,Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie" te Breda, door over

schrijving van ƒ 2,50 + ƒ 0,30 fran-
keerkosten (buitenland ƒ 0,75) op de 
postrekening 37183 van L. C. A. 
Smeulders, Wilhelminapark, Breda. 

RUILRELATIES GEZOCHT. 
J. V. DONGEN, te Rhenen, geeft 
Europa m ruil tegen Nederland en 
Kolomen. — Basis Yvert & Tellier, 
laatste uitgave. (354) 

Een keur van g o e d o p o s t z e g e l s in 

groots te versche idenhe id 

der gehee le we re l d , 
geprijsd op laagst mogelijk niveau, 
l igt te r verzending gereed 

Uw aanvrage voor een p r o e f z e n d i n g 

wo rd t gaarne ingewacht ^ ^ ^ — m ^ — ^ - ^ ^ J 

Z IJ zal vo ldoende be langwekkend voor 

U z i jn , o m U aanle id ing te geven vervo lg 

zendingen van m i j te w i l len ontvangen 

H E R M A N C O H N , 
DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24 . 
Tel 5St945. Giro 37029. Bank Amsterdamsche Bank 

ZSi:^ 
(344a) 

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 legen referentien 

Levering volgens mancohjsten ( i J i ) 

UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
P O S T Z E C E I - S , 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 

Uwer zichtzendingen voor te leggen, 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 

die van terugzending. (Handteekemng) 

(344b) 
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Rec lame Aanbieding 
„m iHiÄÄGseiKiE 

POiUmUKAMBEl" 
Noordeinde 196, Giro 110104, DEN HAAG. 

België, weldadigheid, 7 s t ƒ 
Id., Orval 1933 -
Duitschland, weldadigheid 
Griekenland, luchtpost 
Rusland, s t ra tosfeer , 3 st., gebr . 
Id., landbouw-ser ie , 21 st., gebr . 
Id., Worowski , 3 st., gebr 
Zwitser land, weldadigheid 
Luxemburg , weldadigheid 
Albanië , n r . 144—150 
Id., nr. 151—158 
Id., nr. 159—165 
België, nr . 132—134 
Id., nr. 237—239 
Id., nr. 240—244 „ 
Bosnië, 50 verschillende 
Id., 100 verschillende, slechts 
Bulgari je , 100 verschillende 
Id., 150 verschil lende 
Id., 200 verschil lende 
Curasao , n r . 78—84 op geh. brief 
Id., 35 c , n r . 95 ƒ 0,55, 10 s tuks 
Danzig , 200 versch., m. spec.-album 
Denemarken , 100 verschillende 
Id., 150 verschil lende, slechts 

1,20 
8,50 
1,40 
1,75 
0,25 
1,25 
0,05 
0,55 
0,65 
0,75 
0,75 
0,65 
0,75 
0,35 
0,75 
0,85 
3,25 
0,75 
2,25 
4,50 
6,— 
5 , -
2,50 
0,65 
2 — 

Est land , 50 verschillende . 
Finland, 75 verschil lende 
Id., 100 verschil lende 
F ransche Koloniën, 100 verschillende 
Id., 200 verschil lende 
Id., 300 verschil lende 
Ier land, 25 verschillende 
Id., 40 verschillende, slechts 
Letland, 25 verschillende 
Id., 50 verschil lende 
Id., 100 verschil lende 
Luxemburg , 50 verschillende 
Id., 100 verschil lende 
Id., 200 verschil lende 
Monaco, 50 verschillende 
Montenegro , 50 verschillende 
Neder land 1867, 15 c , nr. 9 
Id., 25 c , nr . 11 
Id., 50 c , nr . 12 
Id., 1891, 5 gld., n r . 48 
Id., 1913, 5 gld., n r . 92 
Id., 1933, Reddingsw. ƒ0,20, 10 ser. 
Id., Welddgh. 1933-34 ƒ 0,18, 10 ser. 
Id., in terneer ingszegels , 2 s tuks , cpl. 

ƒ 1,20 
- 0,50 

- 1 -
- 0,45 

- 1 , -
- 2,25 
- 0,90 
- 2,— 
- 0,35 

- 1 -
- 4,50 
- 0,50 
- 1,75 
- 5 , -
- 2,25 
- 1,25 
- 1,35 
- 2,50 
- 4,50 
-10 ,— 
- 1,25 
- 1,75 
- 1,65 
- 2,— 
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NEDERLAND. 
Te koop gevraagd: gebruikte zegels van 
12Va W. V. Oranje; 21 c , 36, 40, 60, 70, 
75 en 80 c , eveneens van f 2,50, f 5,—, 
en Luchtpost van f 1,50, f 4,50 en f 7,50; 
verder partijen, verzamelingen, enz. van 

Nederland en Koloniën. 
Aanbieding: Postpakketverrekenzegels: 

No. 1 en 2, tanding I2V2, f 20,— per 10 
series. No. 1 per 10 stuks f 2,75 in tan
dingen I2V2 en IIV2 : 11. Postbewijs 
compleet f 22,50 per 10 series-
Groote sorteering Nederland en Koloniën. 

i . Jl. ÄISI^ÄIHIAI^S, 
Telef. 116976. Postgirorekening 78080. 
Stille Veerkade 10, DEN HAAG. (316) 
Lid Ned. Ver. v. Postzegelhandelaren. 

H 

GRATIS POSTZEGELS. 

? Welke Nederlandsche erkende Liefdadig-
heidsvereenigingen kan ik 'n genoegen doen 
met groote hoeveelheden goede gesorteerde 
Nederlandsche en Nederlandsch-Indische 

frankeerzegels 
Aanvragen onder motto »GRATIS« aan het 

bureau van dit blad. (345) 

I Koopt bij ónze 
Adverteerders II 

lokoop. Verkoop. Ruil. 
Prijslijst 

van een uitgebreide sorteering 
landen-verzamelingen, alsmede 
van postzegelalbums en be-
noodigdheden wordt u op aan
vraag kosteloos toegezonden. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
JOS. LA POUTRÉ 

D E N HAAG, Zou tmans t r aa t 14-14a, 
Telefoon 334929. Giro 31822. 

(Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren) 
(268) 

KBRSTJVIIS-AAINBIBDIIVC. 
Ongetwijfeld heeft u een jong familielid of goede kennis, 

aan wie u een aardig geschenk wilt geven. Zoo ja, geeft u 
hem of haar dan een door mij samengesteld pakket van 
600 verschillende zegels Prijs f 0,95 Niet te vergelijken 
met de gewone samenstelling. U zult tevreden zijn. 
Nieuwe weldadigheids^egels, rol- of ge

wone tand ing , p . 10 series . . . . ƒ 1,70 
Zeemanszegels , p . 10 series - 2,— 
Willem de Zwijger, p. 10 series . . - 1,— 
Vreemdelingen-serie , p . serie . . . . - 0,30 
Goudsche Glazen, p . serie - 0,30 
23^ en 5 gld. 1923, pr ima, p . serie 7,—■ 
36, 70 en 80 c  0,45 
Vredeszegel 12M c., p. 10  0,25 
Rembrand t , p. serie  0,25 
Olvmpiade, p. serie  0,80 
Vliegpost , 10, 15 en 60 c  0,20 
Ned.Indië, 1,75 gld. (Yver t 35 fr.)  0,30 
Id., vliegpost , 1—5, ongebr  2,50 
Sur iname, brandkas t , ongebr  1,50 
Curasao , 50 c., groen, p . 10  1,25 

Porto extra. Phil. Fr Giro 40215. 
Prijslijst pas verschenen, alleen bij orders. 

Te koop gevraagd: Nederl. en Koloniën in Icwantiteit. 
Brieven met prijsopgaaf «lOHN GOEDE, 
Brederodestraat 46, AMSTERDAM, W. (294) 

Neder land, rol tanding, z. wm., 18 w. ƒ 9,— 
Id., id., m. wm., 13 w - 1,75 
Id., id., 4-zijdig, 24 w - 3,50 
Id., id., m. wm., 13 w - 1,75 
Ned.-Indië, luchtpost , 1—5, ongebr. . - 3 ,— 
Id., id., 6—10 - 0,75 
Id., id., 30 e., 30/40 zw., 30/40 gr. , 

50/1,50 -0 ,35 
Id., id., 4K en 73^ gld., per stel - 3 ,— 
Id., ƒ 1,75, lila, per s tuk - 0,40 
Pakke t t en , 50 versch. Nederland, 1 a 20 c , 

10 ä ITA c , 25 ä 15 c. 
Id., 50 versch. Ned.-Indië, 1 ä 35 c , 10 a. 

2TA c. 
Id.,300 versch. België ƒ 2,50 

Por to steeds ex t ra . 
Zendt ons Uw mancolijst van Nederland en 
Koloniën en Duitsche, Fransche , Engelsche 
en Por tugeesche Koloniën. ZEER B I L L I J K E 
P R I J Z E N , ook voor specialisten Neder land 

en Koloniën. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N. Z. Voorburgwal 316, postgiro 224451, 

AMSTERDAM, C. (320) 
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RUSLAND. 
Met de bekende drie koppen verscheen een briefkaart van 

15 kop. rood, zooals Bern mededeelt voor binnenlandsch ge
bruik. De tekst is behalve den tweeden regel, welke luidt 
Carte Postale, Russisch. Links het kleine sovjetwapen. Het 
karton is zeemkleurig. 

Fran he er ^ inacliire^ 
NEDERLAND. 

Francotyp. 
Machine 342 II. 
Sedert kort stempelt de frankeermachine van de suiker

raffinaderij „Dinteloord" te Stampersgat zonder afdruk-
nummer. Het afzenderscliehé bleef echter ongewijzigd. 

Machine 423. 
Model C3B, sedert 21 September j . l . in gebruik bü de N.V. 

A. Batschari's Sigarettenfabriek te 's-Gravenhage. Tusschen 
de stempels iu rechthoek: N.V. A. BATSCHARI's / SIGA
RETTENFABRIEK / DEN HAAG; links op gedeeltelijk ge-
arceerden achtergrond: MERCEDES / VA et / CIGARET
TES / Het beste / van de Orient. 

Machine 426 II. 
De Katholieke Radio-Gids heeft nog een reclame links van 

den datumstempel in haar machine opgenomen; in een om
lijsting, gevormd door een herhaling van de letters K.R.O., 
staat: WIN ER EEN / BIJ VOOR DEN / K.R.O. 

Men verzocht tevens te willen mededeelen, dat verzoeken 
om afdrukken, door verzamelaars tot hen gericht, niet be
antwoord zouden worden. 

Machine 433. 
Model C3B, sedert 1 November 1933 in gebruik bij de N.V. 

Hazemeyer te Hengelo (O.). Tusschen de stempels: N.V. 
HAZEMEYER / HH (aan elkaar verbonden als fabrieks
merk) ; links een afbeelding van een electrisch apparaat met 
het fabrieksmerk en 380V 25A als opschrift. 

Machine 436. 
Model C3B, sedert 7 November 1933 in gebruik bij de firma 

Vlaer & Kol te Utrecht. Tusschen de stempels: VLAER & 
KOL / Ao. 1748 / BANKIERS ASSURANTIËN / UTRECHT. 

Machine 470. 
Model C3B, sedert 31 October 1933 in gebruik biJ het 

Informatiebureau voor Advocaten „iva" te Amsterdam, C. 
Als eenige reclame tusschen de stempels: iva in groote schrijf
letters. 

Machine 471. 
Model C3B, sedert begin November in gebruik bij de N.V. 

Unie Winkel-Maatschappij e.a. te Schiedam. Tusschen de 
stempels een op de punt staand vierkant, waardoorheen hori
zontaal: NIEUWE HAVEN 105. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 15 II. 
De Nederlandsche Handelmaatschappij te Soerabaja ge

bruikt sedert eenige maanden een geheel nieuwe machine met 
kleine datum- en Indische telcijfers, terwijl de waarde thans 
b.v. als *12j^ tegen voorheen 0123^ wordt afgedrukt. 

Machine 53 II. 
De firma W. Gorter jr. te Bandoeng heeft na -een gebruik 

van slechts enkele maanden haar machine voor een andere om
geruild, waarvan de belangrijkste verschillen zijn: dikkere ster 
en hoogere waardecijfers, datum thans in het Indische cijfer-
model (bij type I zeer kleine cijfers), terwijl voorts ook het 
reclamecliché een geringe wijziging onderging: voorheen was 
de naam SWAN in massieve letters, thans met open letters. 
De omwisseling had plaats tusschen eind April en eind Juni. 

SAN MARINO 
door mr. J. H. VUIJSTINGH. 

II. 
In de 4e eeuw, dus 15 eeuwen gele

den, kwam een zekere Marinus, die de 
Christelijke leer aanhing en later hei
lig verklaard is, uit Arbe in Dalmatië 
naar Rome. Daar werden nog steeds 
de Christenen onder keizer Diocle-
tianus (303) vervolgd en deswege 
vluchtte hij naar Rimini, op korten 
afstand van het tegenwoordige San 
Marino gelegen. Hij was steenhouwer 
en onderzocht daar de steensoorten 
van het Titaan-gebergte, onderwijl het 
Christendom predikend. Hij leefde als 
kluizenaar, in een schamele hut op den 
Titaanberg, met zijn 750 m. hoogen 
steilen rotswand. Spoedig ging in den 
omtrek een roep van heiligheid van 
hem uit. 

Het geheele Titaangebergte was destijds particulier eigen
dom van een nog niet tot het Christendom bekeerde, rijke, 
patricische dame, Felicita geheeten. De roep, die van den 
kluizenaar uitging, drong ook tot haar door en het gevolg 
was, dat ziJ een wreede vervolging tegen hem instelde. Doch 
ook zü ontkwam niet aan de groote, zedelijke kracht, welke 
van dezen man uitging. Eerst nadat hij, als een wonder, den 
zoon van Felicita diens gezondheid weergegeven had, trok 
zij zich zijn lot aan. Ten slotte werd zij een van zijn meest 
ijverige volgelingen. Zij stelde Marinus in staat ter plaatse 
een kerk te bouwen, welke is uitgegroeid eerst tot de pa
rochie, later de gemeenschap en eindelijk de republiek San 
Marino. Bü haar dood vermaakte zij aan de parochie den 
Monte Titano, het grondgebied waarop deze was gesticht. 
Op de plaats, waar de hut van Marinus — die spoedig na zijn 
dood heilig verklaard werd — gestaan had, werd met het geld 
van Felicita een sterk kasteel gebouwd, door muren omringd, 
om de veiligheid der gemeenschap te verzekeren. Door bis
schop Gaudenzio van Rimini werd Marinus tot hoofd der 
parochie aangewezen. Als zoodanig ging groote kracht en 
leiding van hem uit. Aldus sproot de staat San Marino voort 
uit het privaatrechtelijk eigendom. Reeds in 885 werd hij, 
zoowel door den Heiligen Stoel als door de naburige bis
schoppen en vorsten, als onafhankelijk gebied erkend, van 
welke erkenning het document in de archieven van San 
Marino zorgvuldig wordt bewaard. 

Eerst eeuwen later is van een staatsrechtelijke erkenning 
sprake. Door de gemeenschap werden, in den loop der 13e 
eeuw, de kasteelen van Gasöle en Penmarossa, aan de na
burige graven van Montefeltro toebehoorend, gekocht en werd 
met deze graven een soort aanvallend en verdedigend verbond 
gesloten. Deze graven waren met Frederik II, den geharnasten 
tegenstander van den Heiligen Stoel, verbonden. Geen wonder 
dus, dat paus Innocentius IV en het concilie van Lyon over 
dit verdrag zeer ontstemd waren. De vicaris van het gebied 
van de Romagna zond een vertegenwoordiger naar San 
Marino, om daar de belastingen te innen, welke daad in-
druischte tegen het zelfstandigheidsgevoel der bewoners van 
San Marino. Deze weigerden dan ook dien vertegenwoordiger 
te ontvangen en brachten de zaak voor Palomedes, een rechter 
te Rimini, die na grondig onderzoek de Marineezen in het 
gelijk stelde. Dit was de eerste openlijke erkenning der vrij
heid van San Marino, welke erkenning, juridisch, door den 
vicaris van den paus werd aanvaard en zoodoende als een 
erkenning door den Heiligen Stoel kan beschouwd worden. 

Het zal u duidelijk zijn, dat deze onafhankelijkheid van San 
Marino in de volgende 700 jaren nog herhaaldelijk is bedreigd, 
doch steeds kwam het lilliput-staatje ten slotte zegevierend 
uit den strijd. Ja, zelfs werd nog vele malen zijn zelfstandig
heid erkend en bevestigd. Het zou te ver voeren de geschie
denis op den voet te volgen, doch enkele gebeurtenissen, welke 
voor het bestaan en de zelfstandigheid van San Marino van 
groote beteekenis zijn geweest, moge ik toch naar voren 
brengen. 

In de roerige dagen der middeleeuwen waren het eerst de 
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bisschoppen van Rimini die begeerige blikken naar het 
Titaan-gebergte wierpen en hun beweerde aanspraken voor 
de rechtbanken te Rome brachten. Ten slotte echter liet, onder 
bisschop Peruzzi, de kerk haar pretenties geheel varen. Toen 
dan ook de Malatesta's, de beeren van Rimini, San Marino in 
een gewapend conflict wilden wikkelen, vonden zij den paus 
aan zijn zijde en kreeg San Marino, na zegevierend uit den 
strijd te zijn gekomen, als belooning van den paus eenig 
grondgebied toegewezen, waarop zich eens de kasteelen der 
Malatesta's verhieven. Bij breve van paus Pius II, van 27 Juni 
1463, werd dit nieuwe bezit bevestigd, welke bul in 1482 door 
Sixtus IV werd bekrachtigd. 

Wederom dreigde gevaar voor San Marino toen, bü den 
aanvang der 16e eeuw, de oorlogsellende zich over geheel 
Italië uitstrekte, Caesar Borgia, door Fransche legers ge
steund, in de Romagna verscheen en zjjn gezag steeds uit
breidde. In 1502 gelukte het hem den staat te veroveren. Hij 
is de éénige in den loop van 15 eeuwen, die er zich op be
roemen kan, dat hij dezen staat — zij het dan ook slechts 
gedurende twee maanden — in zijn macht gehad heeft. 

In het jaar 1544 was het de Florentijn Trotsi, die San Ma
rino bij verrassing trachtte te nemen. Door zware sneeuw
stormen geteisterd, verdwaalden de bij nacht aanrukkende 
troepen. Bij het aanbreken van den dag konden de bewoners 
der kleine republiek zich wapenen en slaagden er in, den 
gedemoraliseerden vijand tot den terugtocht te dwingen. Nog 
heden ten dage wordt, ter herinnering aan dit feit, de 4e Juni 
feestelijk gevierd. 

In 1602 sloot paus Clemens VIII een tractaat van vriend
schap met San Marino, onder welks bescherming de republiek 
ly, eeuw lang rustig en voorspoedig kon verder leven. Dan 
ontstaat een contlict met den pauselyken legaat, kardinaal 
Alberoni. Deze had het op de onainankelijkheid van San 
Marino gemunt. Pauselijk gouverneur van de Romagna, was 
dit kleine, niet aan zijn bestuur onderworpen gebied hem een 
doorn in het oog. Hy trachtte eerst den paus voor zvjn in
zichten te winnen, maar tevergeefs. Hij riep toen de getuige
nissen van enkele ontevredenen uit San Marino te hulp — 
eveneens tevergeefs. Toen deed hij San Marino een econo-
mischen oorlog aan. Hij verbood den doorvoer van levens
middelen en deed de inwoners van San Marino, die zich te 
Rome bevonden, in den kerker werpen. Hf haalde enkele in
woners over, om de stad te verraden. In den nacht van 17 op 
18 October 1739 trok hij, onder bescherming van zijn soldaten, 
San Marmo binnen. Uit het regeeringspaleis beval hy alle 
leden van den raad, afgevaardigden van gemeenten en kas
teelen, in functie zfnde en afgetreden kapiteins-regenten, bij
een te komen in de kathedraal, teneinde gehoorzaamheid aan 
den paus te zweren. In deze bijeenkomst was het de oud-
generaal Giangi, die stoutmoedig uitriep dat hij op den voor-
aigaanden len October trouw aan den wettigen heerscher van 
San Marino had gezworen en dat hjj slechts dezen eed wilde 
bevestigen, welk besluit onmiddellijk door vele anderen werd 
overgenomen. Het volk buiten liep te wapen, zoodat Alberoni, 
die de kathedraal reeds verlaten had, zich maar nauweljjks in 
veiligheid kon brengen. Belluzzi, een man van veel ervaring, 
werd in deze omstandigheden naar den paus gezonden. Het 
kostte hem weinig moeite, met de feiten in de hand, den 
Heiligen Vader te overtuigen van het onrecht, San Marino 
aangedaan. Daarop werd een andere legaat gezonden, om met 
San Marino op 5 Februari 1740, den dag van het feest van 
St. Agatha, een verdrag van vriendschap te sluiten Vandaar 
deze andere jaarlijksche feestdag in de republiek! 

Wij naderen nu den Napoleontischen 
tijd, waarbij ik één voorval niet onver
meld mag laten, hetwelk eenerzij ds 
wederom getuigt van de fierheid en de 
grootheid van geest, die de bewoner-s 
van San Marino kenmerkt, anderzijds 
niet van humor is ontbloot en waarbij 
de groote staatsman Onofri, de -spader 
des vaderlands, dien u op de zegels 
van 1926 vindt afgebeeld, een groote 
rol speelde. 

De toenmalige consul en generaal 
Bonaparte was, na de groote overwin
ningen van Lodi en Arcole, tot San 

Marino doorgedrongen. In opdracht van Bonaparte begaf de 

Fransche geleerde Mogne zich naar San Marino, waar hij in 
een uitvoerige redevoering een overzicht gaf van wat de 
Fransche republiek voor de vrijheid der volkeren reeds gedaan 
had. Hij bood San Marino een gelijke vrijheid aan, maar voegde 
daaraan toe, dat generaal Bonaparte San Marino niet alleen 
vriendschap toedroeg, maar de republiek in staat wilde stellen, 
om zich te vergrooten met elk aanliggend'gebied, dat het daar
toe wenschte. „Indien eenig gedeelte aan de grenzen voor uw 
land noodzakelijk is, dan heeft de generaal mij gelast u te 
verzoeken, hem daarvan mededeeling te doen, want met het 
grootste genoegen zal de Fransche republiek u bewijzen van 
haar vriendschap schenken," aldus sprak hij, en duideifker 
kon hij het moeilijk zeggen. Maar de in functie zijnde kapitein
regent, Antonio Onotri, die in de kathedraal rust onder een 
gedenkteeken, dat blijk geeft van de hem toegedragen groote 
vereering, wees met alle hoffelijkheid en waardigheid het aan
bod van de hand. Hij legde er den nadruk op, dat San Marino 
zich gelukkig gevoelde met de behouden onafhankelijkheid. Het 
wenschte niet anders te leven, dan het al eeuwen geleefd had, 
slechts een gemeenschap willende van degenen, die zich werke
lijk San Marineezen gevoelden. Bonaparte, getroffen door zoo 
groote onbaatzuchtigheid in een ffd, dat politieke baatzucht 
geheel de wereld scheen te regeeren, richtte uit zijn hoofd
kwartier te Modena een brief aan den algemeenen raad, waarin 
hij mededeelde, dat op zijn order de burgers van San Marino 
door geheel de Fransche republiek zouden zijn vrijgesteld van 
het betalen van belastingen en zouden worden geëerbiedigd. 
Tevens zouden aan San Marino een viertal veldkanonnen en een 
groote hoeveelheid graan ter beschikking worden gesteld als 
bewijs van de achting, die Bonaparte de kleine republiek toe
droeg. Al zijn de kanonnen niet gekomen, het graan heeft zijn 
dienst gedaan en Bonaparte, later keizer Napoleon I geworden, 
die zich ook van de pauselijke staten meester maakte, spaarde 
opnieuw de kleine republiek. Toen de toenmalige minister van 
buitenlandsche zaken van het door Napoleon gestichte konink
rijk Italië Napoleon vroeg, wat zijn wenschen waren ten op
zichte van San Marino, antwoordde deze, dat hem alles eraan 
gelegen was deze te behouden als model eener republiek. Het 
woord, door Onofri gesproken, blijk gevende van de onbaat
zuchtigheid van San Marino, was bij hem in herinnering ge
bleven en zeker daaraan was het te danken, dat San Marino, 
in de onrustige periode van 1795 tot 1815, nauwelijks heeft be
merkt, dat er oorlogen werden gevoerd en bloedige veldslagen 
werden geleverd door geheel Europa. Paus Pius VII bevestigde 
in 1817 de onafhankelijkheid van San Marino, die enkele jaren 
later haar grooten Onotri verloor, den man, die voor haar be
langen en haar welzijn was opgekomen bij tal van onder
handelingen in Italië, i'rankrijk en daarbuiten. 

Het zijn de postzegels van 1924 en 1932, die een andere ge
beurtenis uit de geschiedenis van San Marino aangeven. 

In de 19e eeuw voltrok zich de eenheid van Italië. De daar
aan voorafgaande strijd liet San Marino onbewogen. Wel dreig
den een oogenblik moeilijkheden, toen op 31 Juli 1849 Garibaldi 
met de zijnen, die uit Rome voor den Franschen generaal 
Oudinot moesten vluchten, naar San Marino uitweken en door 
de Oostenrijkers, te Rimini in garnizoen, werden vervolgd. 
Dank zij de bemiddeling van de onderhandelaars van San 
Marino kwam een soort capitulatie tot stand. Garibaldi zou 
een paspoort voor Amerika ontvangen, zijn gezellen zouden, 
na hun wapenen aan de autoriteiten van San Marino te hebben 
ingeleverd, in de gelegenheid worden gesteld hun woonplaats 
te bereiken en niet verder worden lastig gevallen. Maar Gari
baldi, die op de eerlijke uitvoering dier capitulatie niet te 
zeer rekende, ontvluchtte. Midden in den nacht, door een gids 
uit San Marino geleid, scheepte hij zich te Casenatico in en 
bereikte vandaar Venetië. Zijn gezellen, die, op de goede trouw 
der capitulatie steunend, zich naar Rimini begaven, werden er 
door de Oostenrijkers in ketenen gesloten en als misdadigers 
behandeld. 

N I E U W ! (Vepkpllgbaar bli alle .Handelaren.) (100) 
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De postzegels van 1924, uitgegeven 
op den 75en verjaardag van Gari
baldi's aankomst te San Marino, too
nen naast een symbolische figuur den 
kop van Garibaldi. Die van 1932, uit
gegeven ter herinnering aan den 
sterfdag van Garibaldi op 2 Juni 1882 
toonen: Ie. wederom den kop van Ga
ribaldi met daarnaast een afschrift 
van zijn proclamatie van 31 Juli 1849, 
waarin hij zijn soldaten vergunning 
geeft naar huis terug te keeren, daar 
voor het oogenblik de oorlogskans te
gen hem was; 2e. Garibaldi, die een 
zwaar gewonden partijganger helpt. 

itmtot v r w w w i ^ W M 
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(ij^jji.)^i.i,ni.i.i.i.ii,'i!Uj.L-m3 
l»ll>ftÉ>ll' 

Ook onder het Italië van Victor Emanuel II bleven de be
trekkingen van het geheel door Italiaansch grondgebied om
sloten kleine staatje met het groote koninkrijk zeer hartelijk. 
Ook Napoleon III was het vriendschappelijk gezind. 

Dank zij de goede betrekkingen met Italië werd, op 22 
Maart 1862, een algemeen tractaat van vriendschap en handel 
tusschen Italië en San Marino gesloten, waarin — voor zoo
ver noodig — de onafhankelijkheid der kleine republiek nog 
eens uitdrukkelijk erkend werd. In dit tractaat nam San 
Marino zijnerzijds de verplichting op zich, om van geen andere 
staat gelijke vriendschap te aanvaarden dan van Italië. Nog 
heden ten dage verblijdt San Marino zich in een ongekende 
rust, het oudste der Europeesche landen waardig, zich ver
heugend in het bezit zijner souvereine rechten. Dat ook het 
tegenwoordige Italië San Marino als onafhankelijk gebied er
kent volgt uit het feit dat Mussolini op 1 April 1923, hy de 
installatie van de nieuwe kapiteinsregenten, den generaal 
Bottani zond, om daarbü Italië te vertegenwoordigen. 

San Marino voert zijn eigen wapen, bestaande uit de drie 
toppen van het Titaangebergte en het woord „Libertas". Het 
heeft zijn eigen postzegels en zijn eigen muntstelsel, verleende 
tot voor korten tijd (tot 1906) adeldom, die door andere lan
den wordt erkend en biedt nog heden ten dage aan vreemde
lingen, die het groote diensten hebben bewezen, het eere
burgerschap aan, dat — naar het voorbeeld der andere Ita
liaansche steden — in het gouden boek der republiek wordt 
ingeschreven. Het heeft zijn eigen orde voor burgerlijke en 
militaire verdiensten, zijn eigen maten en gewichten, zijn eigen 
legertje (nog geen 1000 man) en beschikt, teekenend voor ziJn 
onafhankelijkheid, over eigen douanerechten. Het zou te ver 
voeren indien ik geen weerstand zou bieden aan mijn begeerte 
u ook iets te vertellen van de ingewikkelde rechtspraak en 
van den ,op den meest denkbaren republikeinschen voet ge
schoeiden, regeeringsvorm van dit uiterst patriarchale 
republiekje. 

San Marino kent maar één godsdienst, n.1. den Roomsch
Katholieken. Ook hiervan heeft het in zijn postzegels willen 
getuigen door de uitgifte in 1928 van 4 waarden ter her
denking van den TOOen sterfdag van den kerkheilige Pran
ciscus van Assisië, den stichter van de orde der Franciscanen. 

In 1182 te Assisi bij Spoleto geboren, heette hij eigenlijk 
Giovanni Bernardone. Wegens zijn vaardigheid in het spreken 
der Fransche taal ontving hij den naam Franciscus. Aanvan
kelijk leidde hij een losbandig leven, doch visioenen brachten 
hem tot bekeering en maakten hem tot prediker des geloofs 
en tot kluizenaar. Tot in de geringste bijzonderheden vormde 
hij zich naar het voorbeeld van Christus. Er wordt verhaald, 
dat men bij zijn dood, op 4 October 1226, aan zijn lijk de lid
teekenen vond der wonden van Christus, welke hij 2 jaar lang 
op het levend lichaam gedragen zou hebben. 

De bedoelde zegels stellen de capucijnerkerk te San Marino 
en den dood van den heilige voor. 

Slechts op één feit wil ik thans nog wijzen. 
In den laatsten grooten oorlog is ook 

San Marino niet enkel toeschouwer ge
bleven. Het heeft zoowel aan Oosten
rijk als aan Duitschland den oorlog 
verklaard en vele zijner zonen, die als 
vrijwilligers medestreden in de gele
deren der Italiaansche legers, zijn in 
den strijd gevallen. Reeds in 1923 ver
scheen een weldadigheidszegel ter her
innering aan het deelnemen aan den 
grooten oorlog, waarvan de opbrengst 
ten goede kwam aan de nagelaten be
trekkingen van hun vrijwilligers, die 
aan Italiaansche zijde sneuvelden. In 
September 1927 verscheen een serie 
postzegels van 3 waarden, ontworpen 
door den kunstenaar E. Frederici, 

gewijd aan de nagedachtenis der gevallenen en voorstellende 
een grafmonument met het opschrift „Ara dei voluntari" 
(altaar der vrijwilligers). 

Tot slot vermeld ik u 
nog de zegels van 1894, 
uitgegeven ter herinnering 
aan de opening van het 
nieuwe gouvernementsge
bouw, terwijl de zegels van 
1929 u de staatsgevangenis 
La Roca laten zien — een 
uitermate aantrekkelijk 
idee! —, het gouverne
mentsgebouw en het stand
beeld op het Piazza del 
Liberta, de door de San 

Marineezen zoo vereerde vrijheid voorstellende. In 1932 ver
eeuwigden zij het nieuwe postkantoor — wat zeker op de 
philatelistische gezindheid der San Marineezen wijst —, ter
wijl zij in datzelfde jaar de opening herdachten der 30 km. 
lange electrische spoorwegverbinding met Rimini, welke door 
17 tunnels voerende spoorweg Italië aan San Marino ten 
geschenke gaf. 
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[p8É îiBnl 

m m¥ 
r ^ ^ w iwgT 
r . 
m 
m ■ 
r : 
P 
P 
W . 

Ëj 
H 
'H 
1 ■ 
O ■ 
ML 
M 

L IXS 

L ^^ 

■ïSp^iotf,,»^^ 

' t t * 
MlgTjl|i 1 

1 ' loiP^T^^IL/-''^^ 
|iM|y!iiillllll< 
I^HSIH'&I il ^̂  

f ' '-ï^ïr^ ''MIIMJUJ 
fc\|^»fe^^S^^7^^ 
Tfai^E.|;B,fi„i'i:tVJ.*J. 

P H 
„ . M 

U W l S ^ 1 
...■»J..,..Mti S 

.fiiO^tf* 3 
j|«ë^uill ^ 

¥ i \ 
jg_ ~M 
S^f/6!4 
^Sjufl 

1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Mijne beeren, ik heb in deze beschouwing getracht u van 
dit in vele opzichten zoo merkwaardige land de geschiedenis, 
welke u gedeeltelijk op zijn postzegels vindt afgebeeld, zoo 
goed mogelijk weer te geven. De woorden van Marinus, door 
den bisschop van Rimini tot diaken der Kerk verheven, waarin 
hij alle leden dier gemeenschap „voor eeuwig vrij verklaarde 
van lederen mensch en van elke overheersching van priester 
en van keizer, van graaf en van bisschop", zijn tot een won
derlijke realiteit geworden. De zegen van vrijheid, vijftien 
honderd jaren geleden door hem aan zijn gemeenschap mede
gedeeld, is tot den dag van heden van kracht gebleven. 
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VOOR 40 JAAR. 
(UIT HET NEDERLANDSen TIJDSeHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE VAN DECEMBER 1893). 
„ O v e r z i c h t . — In het naburige België gaat minister 

Vandenpeereboom onverdroten voort, allerlei waarden uit te 
geven met n i e t b e s t e l l e n o p Z o n d a g . In geen en
kel land, maar zeker in België het allerminst stoort men zich 
aan de ziekelijke fantasie van den minister. Nu krijgen we de 
briefkaarten en andere poststukken met hetzelfde stempel in
gedrukt, en het verzoek de noot door te halen als men haar 
niet wenscht toegepast te zien. Onzin blijft het, 't corres-
pondeerend publiek al dien last op den hals te schuiven alleen 
om het idéé van één stijfhoofdigen (ïoor te zetten. 

B r a z i l i ë , T a n d i n g s v e r . s c h s i d e n h e d e n . — In 
„Heinde en Verre" werd U beloofd een algemeene specificatie 
van de zegels der laatste jaren. Niet dat door ons eenig ge
wicht aan deze verscheidenheden gehecht wordt, dit zij verre. 
Het is slechts ter voldoening van hen die op deze kleinigheden, 
bij gebrek aan beter, acht slaan, en waarachtig overtuigd zijn, 
dat zij hierdoor onze liefhebberij of wetenschap verheffen. 
Voornemens hiertoe ons eens duchtig in te spannen, want 
„ o n t s p a n n i n g " zal de wijze toch gewis niet noemen het 
bederven van gezicht en verstand voor iets geheel nutteloos 
door moeitevolle navorsching, komt de firma Stanley & Gib
bons ons tegemoet en biedt ons tal van verscheidenheden 
aan. Enz. 

Van Heinde en Verre. 
E c u a d o r . — Met Januari zal 't omstreeks tien maanden 

zijn dat het Postbestuur, zeker wel gedwongen op papa See-
beck te wachten zoo lang het dien waardigen zegelverschaffer 
belieft, allerlei middeltjes te baat neemt het smachtend pu
bliek tevreden te stellen en het te laven met allerlei papiertjes. 
Hadden we daar gezeteld, we zouden vader Yankee getoond 
hebben dat we èn hem èn zijn plaatjes konden missen, zonder 
schatkisten te plunderen; integendeel! Maar wij zitten nu een
maal niet daar en het volk roept meer om zegels dan om brood, 
misschien het tegenovergestelde van wat men in Nederland 
hoort of ziet of leest! Onze correspondent zegt „dat het der 
moeite niet loont op te geven wat ter frankeering gebruikt 
wordt want dat de Posterijen alles toelaten. Dat het een on
begonnen werk is al het gebruikt wordend materiaal op te 
noemen, daar het volk vrijgelaten is, decreten doodeenvoudig 
achterwege blijven, de ambtenaren, na betaling in baar, 
brieven z o n d e r zegels franco verzenden, zonder eenige 
bijzondere bemerking en zij zich voor 't overige, zooals reeds 
vroeger gezegd, tevreden stellen met opgeplakte stempels uit 
briefkaarten, kruisbanden, omslagen, enz. enz. Halve zegels, 
overdrukte zegels, belastingzegels, telegraafzegels, in één 
woord alles wat maar dienen kan ter vrijmaking van de cor
respondentie wordt toegelaten, 't Kan ook niet anders, alles 
is uitgeput, raakt uitgeput en men denke niet dat hier alles 
„ c o u l e u r d e r o s e" is. Voor de gekken is 't een landje 
hier om te watertanden en ik zie de specialisten reeds ver
genoegd hunne „m o u s t a c h e s " draaien en glimlachend aar 
hunne „p u n t b a a r d j e s" trekken. En toch — niets is een 
cent waard! Niemand kan ooit uitmaken of 't echt spui of 
fantaisiewerk is; officieel is maar bitter weinig te no
teeren." Enz. B 

OVER BESCHOUWINGEN ENZ. 
Het doet mij genoegen, dat er eens geschreven wordt om

trent het een en ander, dat op philatelistische congressen be
handeld wordt. Ik wilde niet de eerste zijn om hierover te 
schrijven, daar men daaruit allicht verkeerde gevolgtrek
kingen zou kunnen maken, maar nu eenmaal dit onderwerp 
behandeld wordt, meen ik ook het recht te hebben daarover 
het een en ander te mogen zeggen. 

Met W. S. W. ben ik het eens, dat philatelistische voor
drachten niet behooren gehouden te worden op onmogelijke 
uren, dat men uitrusten wil van de vermoeienissen van den 
vorigen avond van feestvieren. Dat dit tot dusverre gedaan 
is geworden, kwam, doordat in den aanvang men met de 
Zondagochtenduren geen raad wist en deze trachtte te vullen 
door het houden van voordrachten. Nu echter de programma's 
overvuld zijn met diverse andere aangelegenheden, diene men 

daarvoor een beteren tijd te kiezen, waardoor de getrooste 
moeite van de voordrachten beter tot haar recht komt, en de 
toehoorders meer tijd en ernstige aandacht kunnen besteden 
aan het gehoorde. 

Daarbij komt, dat ook de gelegenheden, waarop genoemde 
voordrachten gehouden worden, niet altijd juist gekozen 
worden, zoodat van een ernstig volgen geen sprake kan ziJn. 

En nu kom ik tot het volgende gedeelte van v. B.'s betoog: 
„Zij, die zich geroepen gevoelen om aan den sportleven strijd 
om den wisselbeker deel te nemen, moeten het niet te hoog, te 
v/etenschappelijk zoeken. Er zijn in den loop der jaren meer
dere voordrachten gehouden, die aller bewondering en waar
deering verdienen, die ongetwijfeld het meest benaderen de 
doelstelling van het instituut van den wisselbeker: het houden 
van een wetenschappelijke lezing. (Ik spatieer. L. d. R.) Doch 
het auditorium leent zich daartoe naar onze meening niet. (Ik 
spatieer. L. d. R.). Het is overduidelijk en herhaaldelijk be
wezen, dat de congressisten verwachten op min of meer luch
tige wijze aangenaam te worden beziggehouden met een on
derwerp, dat niet te veel inspanning vraagt om te worden 
gevolgd." 

Met deze zienswijze kan ik mij in het geheel niet ver
eenigen, en wel om de volgende redenen: 

Er is mij reeds menig keer van verschillende zijden boven
staand standpunt toegevoegd met dezelfde argumenten. Daar
tegenover meen ik, dat een congres, hetzij van Philatelisten, 
medici, aardrijkskundigen, ingenieurs, enz., enz., bijeenkomt 
om ernstige vraagstukken, onopgeloste stellingen, nieuwe 
ontdekkingen enz. te bestudeeren en vast te leggen. Dit kan 
alleen gedaan worden door het houden van voordrachten, 
lezingen, enz., met of zonder de noodige documenten of licht
beelden, waardoor de genomen stellingen, onderzoekingen, 
enz., als vaststaand kunnen bevestigd worden. 

In ons geval is het houden van congressen ingesteld als een 
hoogeschool der philatelic, waarop voordrachten of lezingen 
gehouden worden, die in lateren tijd als grondlegging van 
verschillende theorieën vast te leggen zijn, en niet als voorbij
gaande causerieën zijn te beschouwen. 

Het is mogelijk, dat wij nog niet een stadium bereikt hebben 
dat „het auditorium zich daartoe leent", doch dit neemt niet 
weg, dat wij momenteel een school van Philatelisten aan het 
opbouwen zijn, die in de toekomst dien weg zullen moeten be
wandelen, willen zjj den naam verdienen ernstige Philatelisten 
te zijn. 

Terecht schrijft v. B., dat de doelstelling van het instituut 
van den wisselbeker i«: het houden van een wetenschappelijke 
lezing. Wij hebben slechts naar onze Engelsche buren om te 
zien, om tot dit resultaat te komen. Jaarlijks worden op de 
Engelsche congressen philatelistische lezingen en voordrach
ten gehouden, doch slechts van zeer wetenschappelijken aard, 
en het resultaat is, dat oogenblikkelijk de Engelsche phila
telic als de meest vooraanstaande van de geheele wereld 
wordt beschouwd, omdat uit deze voordrachten datgene te 
voorschijn komt dat het nut van de philatelie beoogt en 
bereikt. 

Zijn wij dan op een congres bijeengekomen als een troepje 
scholieren, die een lezing moeten aanhooren, welke uit ieder 
tijdschrift of boek te putten is, wanneer men daarvoor de 
moeite neemt om het op te zoeken? Zijn wij niet bijeenge
komen om onze kennis te verrijken en datgene te hooren wat 
nog nimmer gepubliceerd werd? ? 

Wat blijft ons echter over van voordrachten of lezingen, 
die „op min of meer luchtige wijze aangenaam bezighouden, 
met een onderwerp, dat niet te veel inspanning vergt om 
te worden gevolgd"? 

Men heeft zich aangenaam beziggehouden, doch een uur 
later is men dit alles vergeten en heeft men van het voor
gedragene nog slechts een vluchtigen indruk overgehouden. 

Deze voordrachten hebben haar nut op gewone vergade
ringen of bijeenkomsten, waar men op zware kost niet ge
steld is, doch op een jaarlijksch congres, gehouden door den 
Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelver
zamelaars, mag men verwachten dat men ernstige kost voor
gezet krijgt. 

Ik ben er van overtuigd, dat men het met mijn zienswijze 
niet eens is en alles in de naaste toekomst wel zoo blijven zal, 
doch later, veel later, zal men er toe overgaan om mü in het 
gelijk te stellen. 
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Ik voor mij zal, voor zoover het in mijn vermogen ligt, 
steeds voortgaan op den ingeslagen weg, wat ook de resul
taten mogen zijn, en zal mij als een pionier beschouwen, die 
den juisten weg bewandeld heeft. 

De toekomst zal ons allen leeren, wie een juist inzicht 
heeft gehad en wat het meest ertoe heeft bijgedragen, de 
Philatelie op een steeds hooger peil te brengen. L. d. R. 

DE NEDERLANDSCHE 
MASSABAARFRANKEERING. 

Langzamerhand is de tijd gekomen voor een overzicht van de 
stempels, waarmede op de postkantoren van onze vier groote 
steden groote partijen drukwerken gefrankeerd worden. Hoe
wel al in Januari 1926 in Den Haag en in Juli 1926 in Am
sterdam dergelijke stempels werden gebruikt, is de eerste 
officieele kennisgeving pas op 23 Maart 1927 verschenen 
(Dienstorder H 180). Deze luidde: 

Prankeering. Groote hoeveelheden gedrukte stukken voor 
het buitenland, Ned.Indië, Suriname en Curasao. 

1. Bij wijze van proef is de gelegenheid opengesteld om 
groote' hoeveelheden gedrukte stukken (ten minste 10.000 
stuks gelijktijdig) voor het buitenland bestemd (prijscou
ranten, catalogi e.d.) voor zoover de stukken zich leenen voor 
machinale stempeling, ter post te bezorgen, zonder dat de 
stukken van frankeerzegels zijn voorzien. 

2. De stukken worden ten postkantore te A m s t e r d a m 
of ' s  G r a v e n h a g e gestempeld met een Flierstempel
machine, op de wijze, als voor frankeermachines is bepaald. 
De waardeaanduiding in r o o d e n stempelafdruk is b.v.: 
Nederland / 3 Cent, in kastje. 

Doordat alles naar het buitenland ging, duurde het geruimen 
tijd, voor er hier dergelijke stempels bekend werden; de eerste 
melding geschiedde in het Maandblad van Juni 1928! In No
vember 1929 werd de mogelijkheid van een dergelijke stem
peling echter ook uitgebreid tot voor het binnenland bestemde 
stukken en werd het minimumaantal teruggebracht van 
10.000 tot 500. 

Overigens waren in Den Haag al op 21 December 1928 
stukken voor het binnenland van een baarfrankeeringstempel 
voorzien. Dat was echter niet van hoogerhand gesanctioneerd, 
maar aan een toevallige omstandigheid te wijten. Zooals be
kend moeten ongefrankeerde partijen drukwerken voor het 
binnenland van 1000 of meer stuks van de aanduiding „Fran
keering bij abonnement" voorzien worden. Op de bewuste par
tij drukwerk was door een verzuim van den afzender deze 
aanduiding weggelaten en voor het gemak is die partij toen 
van een stempel „!:!<; cent" voorzien. Een enkele maal is in 
Den Haag deze stempeling ook voor een partij binnenlandsche 
brieven toegepast in 1928. 

Behalve drukwerken zijn nu ook brieven en briefkaarten 
voor deze stempeling toegelaten, terwijl ik ook stempels op 
monsters zonder waarde zag. Het gevolg van een en ander is 
dat deze stempels op het oogenblik verre van zeldzaam zijn, 
vooral niet van Amsterdam C.S., waar dagelijks duizenden 
stukken aldus worden gefrankeerd. 

Een circulaire van den directeur van het Amsterdamsche 
postkantoor van October 1929 vestigt de aandacht op deze 
nieuwe regeling, waarbij vermeld wordt dat zij op 4 November 
1929 zal ingaan. Hetzelfde wordt vermeld in Dienstorder 907 
van 11 December 1929. Er wordt nog medegedeeld dat het 
wegens het machinaal frankeeren verschuldigde recht 25 cent 
per 1000 stukken of resteerend gedeelte van 1000 stukken van 
hetzelfde port bedraagt. 

Ondertusbchen was ook in Rotterdam (bekend sinds Fe
bruari 1928) en in UtrechtStation (bekend sinds 2 October 
1930) de gelegenheid voor een dergelijke stempeling open
gesteld. 

Bij Dienstorder H 720 van 19 October 1932 is het minimum
aantal stukken, dat tegelijk ter stempeling moet worden aan
geboden, teruggebracht tot 250. 

Volgens een mededeeling van een Haagsch postambtenaar 
is in Den Haag op 22 Januari 1926 met deze wijze van fran
keeren begonnen. Toch moet er al vroeger baarfrankeering 
zijn toegepast. In het Maandblad van Juli 1932, blz. 134135, 
werd verteld dat het gewone Flierstempel met reclame „Koopt 
thans" enz. op 13126 bij vergissing met rooden inkt was af
gedrukt, en dat dit het gevolg was van het feit dat wegens de 
Engelsche drukkersstaking verschillende Engelsche kranten 
in Den Haag werden gedrukt, terwijl de kruisbanden inplaats 
van met zegels met een rood stempel waren voorzien, om het 
eigen „cachet" zooveel mogelijk te bewaren. Hoe die roode 
stempels er uit zagen is niet bekend; er schijnt geen enkele 
kruisband meer bewaard te zijn. Dit moeten dus „v o o r
1 o o p e r s" zijn geweest van de later algemeen ingevoerde 
baarfrankeering, en het is niet te gewaagd om te veronder
stellen dat de Engelsche staking den stoot heeft gegeven aan 
de invoering van deze stempeling in Nederland! 

De stempeling geschiedt bij cns met drie soorten machines, 
de gewone Pliers in Den Haag en UtrechtStation (vroeger 
ook in Amsterdam CS. en Rotterdam), een Standard (vol
lediger: StandardHalbstempelmaschine; in het Maandblad 
werd de afdruk gewoonlijk „sierstempel" genoemd) in Am
sterdam C.S., en een Universal Postal Frankermachine in 
Rotterdam. 

FLIERSTEMPELS. 
1. — Amsterdam CS. ■ 
Stempel „Amsterdam", met 3 witte vijfstralige sterren: 
3 cent; 13.VII.26; rood. 
4 cent; 26.XI.27; rood. 
Het gebruik van deze ring berustte op een vergissing; de 

stukken zijn op het expeditiekantoor CentraalStation ge
stempeld. 

Voor de verschillen tusschen de hieronder opgesomde typen 
van de ringen (IIb, Illa, enz.) zie men de in het Maandblad 
opgenomen lijsten van de Flierstempels. Amsterdam CS. in 
Juli 1931, blz. 141. 

IIb. Oude uurindeeling; ly, cent; 27.IV.28; rood. 
IIb. Nieuwe uurindeeling; VA cent; 2223.IV.31; rood. 
Il la. Oude uurindeeling; 2 cent; 1 en 23.XII.27; rood. 

IK, 3, lOK, 12 cent; 5.VII3.XI.28; rood. 
Il la. Nieuwe uurindeeling; 1%, 3, 6, 8, 9 cent; 8.XI.29

9.1.30; violet. 
Combinaties: l}^+3 cent, ly, cent 1 postzegel 1 c. 
ly, S cent; 2526.11.30; rood". 

Ille. IM, 2, 3, 6, 8 cent; 1420.11.30; violet. 
IK, 2, 6 cent; 2124.11.30; rood. 

Illf. IK, 2, 3, 6 cent; 27.II8.III.30; rood. 
I l lg. 3 cent; 8.1.31; rood. 
In 1930 en 1931 was de Fliermachine alleen in gebruik 

wanneer de Standard tijdelijk defect was. Ook nu worden de 
„vlaggen" met de waardeaanduiding voor dit doel nog in 
reserve gehouden. Volgens een mededeeling van het post
kantoor Amsterdam zijn voor de Fliermachine niet minder 
dan 23 van dergelijke waardestempels aanwezig, en wel: ly, 
2, 2y, .3, 4, 4y, 5, 6, 7K, 8, 9, 10, lOy, 12, 13K, 14 15, 
16, 16 K, 17 K, 18, 19 K en 20 cent. Hiervan zijn alleen de'vet
gedrukte 8 waarden bekend. 

Er moet ook nog een 8 cent rood bestaan; het type daar
van is mij niet bekend. 

2. — 'sGravenhage. 
Ook hier zie men voor de nummering der typen de in het 

Maandblad verschenen lijst van de Haagsche Flierstempels 
(Februari 1932, blz. 29). 

XII. 3, 6 cent; 22.I1.II.26; rood. 
De 6 cent is wel gebruikt, maar nog niet bekend. 

XIV. 3, 6 cent; 23.IV.27; rood. 
Welwillendheidsaf drukken. 

XV. 5, 7K cent; 2627.XI.28; zwart. 
De zwarte kleur bij deze en volgende stempels is ge
bruikt wegens gebrek aan goede roode stempelinkt. 

http://13.VII.26
http://26.XI.27
http://27.IV.28
http://22-23.IV.31
http://23.XII.27
http://23.IV.27
http://26-27.XI.28
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XVT. 1% cent; 21.XII.28; rood. 
XV. Oude uur-indeeling; i'A, 2i4 cent; 22.I-2.IV en 17.V.29; 

rood. 1 - iji»( 
XV. Nieuwe uur-indeeling; 13^, 7>^ cent; 10-21.VI.29; rood. 

Met foutieve maandaanduiding IV in plaats van VI. 
1 ^ , VK cent; 28-29.VL29; zwart. 
Ook deze met foutieve maand IV. 
IK cent; 2.VII.29; rood. 
IVi, 6, 7K cent; 3.VII-27.IX.29; zwart. 
IK, 2K, 4 cent; 30.XI.29-25.IV.30; rood. 

XVII. 1%, 3, 4K cent; 28.V-28.VI.30; rood. 
IK, 2K, 3, 5, 6 cent; 12.VIIL30-25.in.31 en 20.IV.31; 
roodviolet. 
Combinatie: 5-f-lK cent (de 5 doorgehaald). 

XIX. IK, 3, 4K, 5, 6, 7K cent; 27.III.31-begin 1932; rood
violet. 

Combinaties: 6-|-6 cent, 4K+6 cent. 

Sinds Maart 1932 verschijnen er in het Maandblad meldin
gen van nieuwe vlaggen met waarde-aanduiding, waarbij over 
het algemeen de waardecijfers breeder zijn dan vroeger. De 
hierbij afgebeelde enveloppe geeft de verklaring: er wordt 
op het oogenblik van één vlag met de woorden Nederland / 
Cent gebruik gemaakt, terwijl het waardecijfer telkens los 
wordt ingezet. Vroeger gebruikte men voor elke waarde een 
afzonderlijke vlag. 

De nieuwe waardecijfers onderscheiden zich van de oude 
door hun grootere breedte; de regel met de waarde-aanduiding 
is K c™- of meer breeder dan vroeger. 

De nieuwe waardestempels schijnen langzamerhand inge
voerd te zijn; de IK cent is sinds medio Februari 1932 in zijn 
nieuwe gedaante bekend, de andere waarden iets later. 

Op het oogenblik zijn volgens mededeeling van het post
kantoor 's-Gravenhage alle vaste stempels buiten gebruik. 
De stempels met losse cijfers bestaan in 13 soorten: 1^4, 2, 
2K, 3, 4, 4K, 5, 6, TA, 10, 12K, 15 en 17K cent. De vet
gedrukte 6 stuks zijn bü de verzamelaars bekend. 

XIX. IK, 3, 4, 4K, 5, 6 cent; (13.11).32-heden; roodviolet. 
Combinatie: 6 cent + blanco stempel, 6-|-6 cent, 
4>^-|-7K cent. 

Op 17.XI.30 (9-10), 13.VL31 (12-13), 7.IX.31 (19-20) en 
9.III.32 (18-19) is het violette stempel van IK cent bij ver
gissing als gewoon vernietigingsstempel gebruikt en komt dus 
op postzegels voor; in twee van deze gevallen is daar het 
gewone Flier-vernietigingsstempel weer overheen geplaatst. 

Op 24.VI.32 werd het violette stempel van 6 cent op een 
brief met frankeermachine-stempel geplaatst. Een ongefran
keerd drukwerk kreeg op 24.IX.32 het gewone Flierstempel 
met vlag „Crisiscomité"; daarnaast is afgedrukt een violet 
stempel van IK cent van 26.1X.32. 

Antwoord-stukken. 
Gericht aan de N.V. Turco-Egyptian Import Cy. in Den 

Haag; zij vertoonen alleen een afdruk van het kastje met 
waarde-aanduiding. Op de enveloppe een gedrukte mededeeling 
dat het couvert gefrankeerd is door het postkantoor 's-Gra
venhage. 

5, 7K cent; VIII-X.29; zwart. 
5 cent; X-XI.29; rood . 

Een enkele maal komen twee afdrukken van het stem
pel op één enveloppe voor. 

3. — Rotterdam. 
Tot eind IV.33 is in Rotterdam met de Fliermachine ge

stempeld; sinds 23 April wordt de Universal-machine, op het 
oogenblik uitsluitend, daarvoor gebruikt. Met de Flier konden 
volgens mededeeling van het postkantoor Rotterdam de vol
gende 7 waarden gestempeld worden: IK, 2K, 3, 4K, 5, 6 en 
9 cent. Afdrukken van alle waarden zijn bekend. 

Voor de nummering der typen zie Maandblad van Juli en 
Augustus 1933. 

XXXV. Oude uur-indeeling; 2K, 3 cent; 10.II.28-2.I.29; rood. 
XXXV. Nieuwe uur-indeeling; IK, 2K, 3, 4K, 5, 6 cent; 

29.XII.30-2.I.32; rood. 
Fout: 2K voor IK cent. 

XXXVI. 2K cent; 26.IX.29; rood. 
XL. IK cent; 1, 18-19.XI.30; rood. 
XLI. IK cent; 27.XI, 2.XII.30; rood. 
XLII. IK cent; 15.VIII-17.X, ll-13.Xn.30; rood. 
XLIV. ly^, 2'A, 3, 6 cent; 11.V-17.VII.31, 4.III, 19-20.V, 

8.VI.32; rood. 
Combinatie: 6-f-6 cent. 

Typen XLIV en XXXV waren afwisselend in gebruik, soms 
beide op denzelfden dag. De IK cent werd bijna steeds met 
type XXXV, de 6 cent bijna steeds met type XLIV gestempeld. 

IK cent; 23.V.31; z w a r t . 
Dit zwarte stempel is op een donkerroode enveloppe af

gedrukt, de zwarte kleur is dus alleen gebruikt omdat een 
rood stempel ongeveer onzichtbaar zou zijn. 

XLV. IK, 2K, 3, 5, 6, 9 cent; div. data tusschen 25.VIII.31 
en 28.1 V.33; rood. 

Combinatie: 6-|-9 cent. Fout 2K voor IK cent. 
XLVI. IK, 6 cent; 27.V-23.XII.32; rood. 

Combinatie: IK cent type XLVI en 6 cent type XLV. 
XLVII. IK, 6 cent; 8.I-5.XI.32; rood. 
XLVIIL 2K, 6, 9 cent; 20.I-25.III.33; rood. 

Fout: 2K voor IK cent. 
Combinatie: 6-f-9 cent (er is geen stempel van 15 
cent!). 

Een met een postzegel van IK cent gefrankeerd drukwerk 
van 17.VIII.32 draagt, behalve het Krag-stempel, nog twee 
roode stempels van 6 cent, waarvan een over het zegel. 

4. — Utrecht-Station. 
Voor de nummers der typen zie men het Maandblad van 

April 1932, blz. 70. 
Zonder datumrondje. IK, 3 cent; 2.X-9.XII.30; rood. 
III. Oude uur-indeeling; IK cent; IO.XII.30; rood. 
VL Oude uur-indeeling; IK , 3, 5, 6 cent; 23.Xn.30-7.X.31; 

rood. 
Type VI, alleen bij de baarfrankeering voorkomend, komt 

chronologisch eigenlijk vóór type V, maar is pas later „ont
dekt". Er zijn geringe verschillen met type III, het voor
naamste is dat bij VI de bovenste krul van de S was grooter 
is dan de onderste. 

IK, 3, 6 cent; 15.XII.31-3.IV.33; violet. 
VI. Nieuwe uur-indeeling; IK, 6 cent; 13.IV.33-heden; violet. 
5a. — Hillegom, in Amsterdam CS. gestempeld. 
De stempeling in Amsterdam CS. met een ring, waarin de 

plaatsnaam Hiliegom, geschiedde op verzoek van Hillegomsche 
bollenhandelaren, die meenden dat het bij de geadresseerden 
wantrouwen zou wekken als hun stukken met het stempel 
van een andere plaats gestempeld waren. 

De in Amsterdam aanwezige ring heeft onderin drie kleine, 
opgevulde, vijfstralige sterren; hij wordt hier type I genoemd. 

NEOERUND 
2/2CENT 

I. 2K cent; 7-9.XI.29; violet. 
2K cent; 20.XII.30; blauwviolet. 
IK, 2K cent; 6-11.III.30, 4.IV.31; rood. 

http://21.XII.28
http://22.I-2.IV
http://10-21.VI.29
http://30.XI.29-25.IV.30
http://28.V-28.VI.30
http://20.IV.31
http://17.XI.30
http://24.VI.32
http://24.IX.32
http://26.1X.32
http://26.IX.29
http://18-19.XI.30
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Op 11.III.30 luidde de datum: l l - . III ; een dergelijk liggend 
streepje, maar bij het maandcijfer, komt bij de Rotterdamsche 
Flier-(vernietigings)-stempels voor van 11-28.11.31. 

5b. — Hillegom, in 's-Gravenhage gestempeld. 
Ook in Den Haag worden stukken uit Hillegom met een ring 

met Inschrift Hillegom gestempeld. Van de drie sterren, die 
grooter zijn dan van de Amsterdamsche ring, is de middelste 
wit, de beide uiterste zijn gevuld. Ze zijn ook vijfstralig. De 
ring wordt met type II betiteld. 

II. ly. cent; 15-17.X.30, IO.X.31; violet. 
(Wordt vervolgd). 

Den heer hoofdredacteur van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie. 

Zeer geachte heer. 
In de laatst gehouden vergadering van de H.P.V. werd, met 

op één neutrale stem na, met algemeene stemmen, besloten 
bij den Raad van Beheer van het Maandblad protest aan te 
teekenen tegen de opname van het verslag van den Bond, voor
komende in het November-nummer van dit jaar. Waarom de 
H.P.V. niet den weg heeft gekozen bovenbedoeld protest in 
haar notulen op te nemen, zal, na lezing van het volgende, 
duidelijk blijken. Waar bedoeld protest bü den Raad van Be
heer zal worden ingediend, hebben ondergeteekenden toch ge
meend, dat het nuttig en noodig is het volgende ter algemeene 
kennis te brengen door middel van de rubriek „Ingezonden 
stukken". 

In het laatst gepubliceerde verslag van den Bond wordt een 
zeer groote plaats ingeruimd aan wat men zou kunnen noemen: 
de zwartelij st en de heer D. 

Van den voorzitter der H.P.V. is, in een der vergaderingen 
van den Raad van Beheer, het voorstel uitgegaan, om het 
Bondsbestuur te verzoeken den naam van den heer D. van de 
zwartelijst af te voeren, omdat het hem en zijn vereenigings-
leden als een niet langer toelaatbare en tegen alle menschelijk 
gevoel strijdende daad voorkwam, om iemand, die voor een 
begaan delict zijn straf heeft ondergaan, daarna b 1 ij v e n d 
te straffen en hem daardoor de gelegenheid te ontnemen voor 
hem en zyn gezin het dagelijksch brood te verdienen. Toen 
het Bondsbestuur nu dit verzoek van de hand wees, werd be
sloten de zwartelijst niet meer in het Maandblad op te nemen, 
zoolang de naam van den heer D. daarop voorkwam. Het be
hoeft zeker geen nader betoog, dat de leden van de H.P.V. 
(en bloc achter hun bestuur staande), hoewel de waarde 
van een volgens gangbare begrippen van eerlijkheid samen
gestelde zwartelijst gaarne erkennende, hiermede zeer in
genomen waren. 

Wat doet nu het bestuur van den Bond? In een groot deel 
van het bovenbedoelde verslag van zijn vergadering ontziet 
het zich niet (men krijgt zelfs den indruk, dat het deze ge
legenheid gretig heeft aangegrepen), wereldkundig te maken 
wat voor een ander s c h r ij n e n d is. Schrijnend ook en 
vooral omdat dien „ander" niet op dezelfde plaats en op den
zelfden tijd de gelegenheid werd gegeven z ij n standpunt 
te verdedigen. Bovendien uit het Bondsbestuur in art. 3 be
schuldigingen tegen den heer D., die nog slechts g e r u c h t e n 
zijn. Deze worden thans in dit verslag als vaststaande ge
lanceerd. 

De H.P.V. is eens — en wij meenen dat dit met andere 
Vereenigingen ook wel eens is geschied — verzocht eenige 
wijzigingen in de redactie harer ingezonden notulen te brengen 
omdat de goede verstandhouding tusschen de Vereenigingen 
en ook tusschen personen, niet verstoord zoude worden. Zij 
heeft toen aan dat verzoek van den hoofdredacteur gaarne 
voldaan. Daarom temeer protesteeren ondergeteekenden met 
verontwaardiging tegen het opnemen van een dergelijk verslag 
als door het Bondsbestuur is ingezonden. 

Men behoeft geen reclasseerings-mensch, doch alleen maar 

m e n s c h te ziJn, om in de pogingen van het Bondsbestuur 
om iemand i n h e t p u b l i e k naar omlaag te trekken, een 
weerzinwekkende daad te zien. 

Het spijt ons, meer dan wij kunnen zeggen, dat het Bonds
bestuur gemeend heeft dit te moeten en te mogen doen. Wij 
erkennen gaarne, dat het onder zijn tegenwoordige leiding 
iets meer presteert dan onder de vorige, maar men bedenke 
wel, dat het door daden als deze zich verder dan ooit ver
wijdert van Vereenigingen, die meenen zichzelf nog te mogen 
respecteeren. 

's-Gravenhage, 29 November 1983. 
Namens de Haagsche Philatelisten Vereeniging, 

J. J. DEGGELLER. 
A. STARINK jr. 

Onderschrift der redactie. 
Waar de H.P.V. haar protest ingediend heeft biJ den Raad 

van Beheer van het Maandblad, lijkt het de redactie de meest 
geëigende weg het oordeel over haar geste aan genoemd 
lichaam over te laten. 

PRIJSCOURANT VAN NEDERLAND EN KOLONIEN. 
UITGAVE N.V. J. MEBUS POSTZEGELHANDEL, 

AMSTERDAM, 1933-1934. PRIJS 25 CENT. 
In een handig zakformaat verscheen een nieuwe prijscourant 

van de firma Mebus, een eenigszins verkorte uitgave van haar 
uitvoerigen catalogus, maar geheel volledig wat tandingen en 
typen betreft. 

Dat de catalogus meer dan „by" is, blijkt uit het opnemen 
van de nieuwe Nederlandsche kinderzegels, de in 1934 ver
schijnende Indische luchtpost-opdrukken en de nieuwe serie 
(met prijzen voor ongebruikt en gebruikt), en de herdenkings
serie van Curasao 1934, met de kleuren. 

De practische opzet is dezelfde als van den uitvoerigen cata
logus, die de meeste verzamelaars wel zullen bezitten, en 
waarover wij dus niet behoeven*uit te wijden. 

Aan het slot ziJn verschillende aanbiedingen van collecties 
en albums opgenomen. 

De nieuwe prijscourant zal ongetwijfeld, ook in verband 
met denzeer lagen prijs, door talrijke verzamelaars gekocht 
worden, en hij verdient dat ook ten volle. 

B. 

SIMON BOLIVAR. 
Ter kennis wordt gebracht, dat in den loop dezer maand de 

Spaansche vertaling verschijnt van de studie van mr. J. H. 
van Peursem over Simon Bolivar. Het werk is aanzienlijk uit
gebreid aan tekst en afbeeldingen. 

In het begin van het volgend jaar verschijnt de Fransche 
vertaling van dit belangwekkende werk. 

LIJST VAN ARTIKELEN EN MEDEDEELINGEN VAN 
PHILATELISTISCHEN AARD OVER NEDERLANDSCHE 
EN KOLONIALE ZEGELS, OPGENOMEN IN BUITEN-
LANDSCHE BLADEN, DECEMBER 1932 - OCTOBER 1933. 

Niederlande, Wohltätigkeitsmarken vom 10. Dez. 1932. 1933, 
1 Januar, 20 Mai, Illustriertes Briefmarken Journal. 

Niederlande. Verkauften Mengen der Marken für „Vreem
delingenverkeer". 1933, 1 Januar, Illustriertes Briefmarken 
Journal. 

Niederlande. Erinnerungsmarken mit dem Bildnis Wilhelm 
des Schweigers. 1933, 15 April, Illustriertes Briefmarken 
Journal. 

Prinz Wilhelm I von Oranien, von Dr. Alfred Lotze. 1933, 
1 Mai, Illustriertes Briefmarken Journal. 

Niederlande. „Friedensmarke" zu 1234 C. 1933, 1 Juni. Illus
triertes Briefmarken Journal. 
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Die Wohltätigkeitsmarken von Niederländisch-Indien 1932, 
von Dr. W. Weigand. 1933, 17 Juni, 1 Juli, Illustriertes Brief
marken Journal. 

Niederlande. „Rettungsmarken" vom 10. Juni 1933. 1933, 
1 Juli, Illustriertes Briefmarken Journal. 

Niederlande. Kopfstehender Aufdruck von nr. 174 und 
nr. 186 (12)4 C. auf 20 C, 50 C. auf 150 C ) . 1933, 15 Juli, 
Illustriertes Briefmarken Journal. 

Sport und Briefmarken, von Ewald Nocken. 1933, 19 August, 
2 September, Illustriertes Briefmarken Journal. 

Niederländisch-Indien. Die postläufigen 1214 C. Marken. 
1933, 2 September, Illustriertes Briefmarken Journal. 

Nachtrag 1 zum Freistempel-General-Katalog 1933, von 
Ruprecht Glasewald. 1933, Ende September, Philatelisten 
Zeitung. 

Das Problem Frau — wie es die Briefmarken lösten, von 
Dr. Herbert Gewande, Berlin. 1933, 5 Oktober, Die Post. 

Die holländischen Privatganzsachen, von Hauptmann W. G. 
Zwolle. 1933, 30 April, Die Postmarke. 

Fälschungen. 1933, 26 Oktober, Die Postmarke. 
The Bossche Perforation, by P. C. Korteweg. (In the 

„Philatelist"). Translated by J. H. Brinkman. 1933, February, 
The American Philatelist. 

Prince William of Orange Commemoratives. 1933, May, 
July, The American Philatelist. 

Charity Issue of June 1933 (Reddingszegels). 1933, August, 
The American Philatelist. 

International Peace Stamps (Holland, 1933, 12K c ) . 1933, 
September, The American Philatelist. 

The Design of the Month. Dutch-Indies. 1933, January 1, 
Gibbons' Stamp Monthly. 

The Design of the Month. Holland. 1933, March 1, May 1, 
August 1, Gibbons' Stamp Monthly. 

News from everywhere. Stamps you have — and some you 
will have. 1933, June 3rd, Stamp Collecting. 
Peace Ballot Stamps. Holland, 1933, 1234 c. 1933, July 29th, 
Stamp Collecting. 

Stamps of Queen's Accession, Holland. 1933, September 30th, 
Stamp Collecting. 

Holland Jubilee Perforations. 1933, October 21st, Stamp 
Collecting. 

Andorra. 

Let wel: in het Spaansch schryft men Andorra, met een a 
op het eind; in het Fransch Andorre, met een e. 

Behalve Andorra / la / Vie ja (de hoofdplaats) ken ik het 
beschreven stempel Encamp en Las Escaldes, terwyl ook Soli 
den, Masana en Ordiflo en San Julia een eigen stempel hebben. 
Daar ik in die plaatsen nooit iets postte, kan ik er geen 
nadere beschrijving van geven. 

Verder is er het Spaansche balkstempel voor aangeteekende 
stukken, dat dus ook kan voorkomen, b.v.: Certificado / 
-9 Oct. 33 / Andorra la Vieja. 

Nu de Fransche zegels. 
Het Inschrift Andorra la Vieille zou Fransch zijn als er 

Andorre stond, met een e op het eind. In eind 1931, dus kort 
voor de Fransche overdrukte zegels werden vervangen, was 
in Andorra (hoofdplaats) voor gewone en aangeteekende 
stukken een rondstempel in gebruik van 27 mm. diameter 
met tweetalig' Inschrift Andorra Andorre, dus b.v.: Andorra / 
6.30 / 7-10 / 31 / Andorre. Andere stempels ken ik niet. 

In Les Escaldes is geen Fransch postkantoor. In de andere 
plaatsen San Julia, Encamp en Solden wel; van Masana en 
Ordirio ben ik niet zeker. 

Momenteel is een ander stempel in gebruik, waarvan ik 
echter niet weet of het ook op de overdrukte serie voorkomt, 
n.1. een rondstempel, eveneens 27 mm. diameter, b.v.: An
dorre la Vieille / 9.30 / 9-10 / 33 / Val d' Andorre. 

Hoewel de zegels in hoofdzaak in de hoofdplaats afge
stempeld zullen worden, is niet te vergeten dat Les Escaldes 
de hotelplaats is, waar dus de vreemdelingen Spaansche 
correspondentie posten. 

KRONIEK 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Op 30 Juni 1833 werd de groote voorvechter van de onaf
hankelijkheid van Panama, Manuel Amador Guerrero geboren. 
Zijn beeltenis komt voor op het jubileumzegel van 1933. 

Op 5 Juli 1853 werd Cecil Rhodes geboren; naar hem zijn 
Noord- en Zuid-Rhodesia genoemd. 

Op 6 Juli 1533 werd de groote Italiaansche dichter Ariosto 
geboren. Zijn beeltenis vinden wij op de 5 lire van Italië 
van 1932. 

Op 6 Juli 1893 traden de toenmalige hertog van York, prins 
George, thans koning van Engeland, en prinses Mary in het 
huwelijk. Beider beeltenis komt op talrijke zegels voor. 

Op 20 Juli 1783 werd de Mexicaansche vrijheidsheld Mariano 
Abasolo geboren; ziJn portret komt voor op de 20 ets. van 
1910. 

Op 23 Juli was het 35 jaar geleden, dat op de Philippijnen 
de republiek werd uitgeroepen; eenige zegels herinneren aan 
dit gebeuren. 

Op 24 Juli 1783 werd een van de grootste staatslieden aller 
eeuwen, de grootste zoon van de Nieuwe Wereld, Simon Boli
var, te Caracas geboren. Zijn portret komt voor op talrijke 
zegels, welke men in mijn geschrift vindt afgebeeld. Een spe
ciaal herinneringszegel verscheen in Venezuela.' 

Op 29 Juli 1883 werd de dictator van Italië geboren. Zijn 
portret komt op eenige zegels van zijn land voor. 

Op 31 Juli was het 90 jaar geleden, dat Peter Rosegger 
werd geboren. Zijn beeltenis komt voor op de 1 sch. van 
Oostenrijk van 1931. 

Op' 1 Augustus 1533 overleed de Poolsche kunstenaar Veit 
Stosz, van wiens schilderijen er een is afgebeeld op de Poolsche 
zegels van 1933. 

Op 2 Augustus 1858 werd prinses Emma van Waldeck 
geboren: de tweede gemalin van koning Willem III, sinds 
1890 „koningin-moeder". 

Op 5 Augustus 1883 werd de voormalige president van 
Bolivia, Hernando Siles, geboren. Zijn portret vinden wij op 
de 10 ets. van 1928 van Bolivia. 

Op 5 Augustus 1583 werd New-Foundland geannexeerd 
door het Britsche rijk. 

Ir. H. J. W. Reus, te Barcelona, meldt ons, onder dank
zegging, het volgende: 

In het November-nummer van het Maandblad komt onder 
„Ter bescherming van verzamelaars enz." op blz. 223 een 
stukje voor over Andorra-zegels. 

De laatste zinnen luiden: In Andorra gebruikt men echter 
steeds een duidelijk scherp stempel: „Andorra la Vieille". Men 
koope deze zegels dus uitsluitend in gebruikten staat wanneer 
het heele stempel — Andorra la Vieille — duidelijk over het 
geheele zegel zichtbaar is. 

Daar ik meerdere vacanties in Andorra doorgebracht heb, is 
er genoeg materiaal bij mij blijven hangen om eenige in
lichtingen over de stempels te geven welke daar gebruikt 
worden en werden, waaruit zal blijken dat bovengenoemd 
stempel één van de vele is (als genoemd stempel inderdaad 
gebruikt werd, want in precies dezen vorm ken ik het niet!). 

Allereerst dit: er zijn in Andorra Spaansche en Fransche 
kantoren in b i j n a e l k e p l a a t s , meestal naast elkaar, 
met verschillende zegels en stempels. 

Wat de Spaansche kantoren betreft, gebruiken deze voor 
de gewone correspondentie rondstempels die vanaf de eerste 
overdrukte serie tot nu toe gebruikt worden. De opschriften 
zijn in het Spaansch gesteld; de stempels, die een diameter 
hebben van 30 mm., vermelden van boven naar beneden 
landsnaam, posterijen, datum, plaatsnaam, dus b.v.: Andorra / 
Correos / -8 Oct. 31 / Encamp. 
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Op 13 Augustus 1933 vluchtte president Gerardo Machado 
de Morales uit zijn paleis: de revolutie op Cuba was in vollen 
gang. 

Op 17 Augustus 1808 vond de slag bij Rolica plaats: eenige 
Portugeesche zegels van 1927 brengen dezen slag in beeld. 

Op 28 Augustus werd de tegenwoordige vorst van Liechten
stein, Franz, geboren. Zijn verjaardag werd door eenige zegels 
gevierd. 

Op 29 Augustus 1533 werd de laatste Inea, Atahualpa, ver
moord. Zijn begrafenis wordt op de 1 s. van Peru, 1918, in 
beeld gebracht. 

Op 1 September was het 5 jaar geleden, dat Albanië een 
koninkrijk werd onder Ahmed Zogu L 

Op 2 September kwam de Italiaansche vlieger De Pinedo 
jammerlijk om het leven, vermoedelijk door zelfmoord. Zijn 
naam is verbonden aan eenige opdrukzegels. 

Op 6 September werd prins Peter van Yougo-Slavië, wiens 
beeltenis wü sinds dit jaar op de zegels vinden, tien jaar. 

Op 6 September 1898 werd koningin Wilhelmina gekroond. 
Op 7 September was het 400 jaar geleden, dat Queen Eliza

beth, Engelands bekwaamste staatshoofd wellicht, werd ge
boren. Haar beeltenis vinden wij op de 24 cents van New-
Foundland van 1933. 

Op 8 September 1933 overleed de koning van Irak, emir 
Feissal, te Zürich. Zijn beeltenis komt voor op de zegels van 
zijn land. 

Op 9 September 1833 overleed Juan José Paso, wiens beelte
nis wij aantreffen op de postzegels van Argentinië van 1910. 

Op 12 September 1683 werd Weenen van de Turksche be
dreiging bevrijd: ter herinnering aan dit feit werden zegels 
uitgegeven in Oostenrijk (mede ter gelegenheid van den Ka
tholiekendag), evenals in Polen, welks koning Jan III Sobieski 
een werkzaam aandeel had in de verdrijving der Turken. 

Op 21 September 1808 vond in Uruguay de eerste poging 
tot omwenteling plaats, ter gelegenheid waarvan eenige zegels 
werden uitgegeven in 1908. 

Op 27 September 1783 werd de latere keizer Iturbide van 
Mexico geboren, wiens beeltenis wij vinden op de 10 ets. 
van 1921. 

Op 28 September werd groothertog Felix van Luxemburg 
40 jaar. Zijn beeltenis komt voor op de zegels van 1926. 

Op 29 September was het 175 jaar geleden, dat Nelson 
werd geboren. Zijn standbeeld komt voor op de zegels van 
Barbados. 

Op 3 October was het 15 jaar geleden, dat Boris III zar 
van Bulgarije werd. 

Op 5 October was het 25 jaar geleden, dat Bulgarije een 
onafhankelijke staat werd. 

Op 8 October was het 130 jaar geleden, dat Alfieri werd 
geboren. Men vindt zijn portret op de 25 ets. van Italië van 
1932. 

Op 17 October was het 120 jaar geleden, dat de slag bij 
Roble plaatsvond. Men vindt een voorstelling van dezen slag 
op de 3 ets. van Chili, 1910. 

Op 18 October 1783 werd de groote Litauer Kosziusko bur
ger der U.S.A. Men vindt zijn beeltenis op de zegels van 
Midden-Litauen, Polen en de U.S.A. 

Op 20 October 1883 maakte het Ancón-verdrag een einde 
aan den salpeteroorlog, dien wij van de zegels van Chili, 
Peru en Bolivia kennen. 

Op 21 October was de Kongo, voorheen een z.g. zelfstandige 
staat, Belgische kolonie. 

Op 24 October 1833 overleed de priester José Cecilio de 
Avila, een van de leermeesters van Bolivar, wiens beeltenis 
we vinden op de 10 ets. Instrucción van Venezuela. 

Op 27 October 1858 werd de vroegere president Roosevelt 
van de U.S.A. geboren, wiens beeltenis wij vinden op de 5 ets. 
der tegenwoordige serie. 

Op 27 October was het tien jaar geleden, dat Turkije repu
bliek werd, onder Mustapha Kemal Pasha. Ter gelegenheid 
hiervan kwam een jubileumserie uit. 

Op 28 October bestond de Tsjechische republiek 15 jaar. 
Op 29 October 1878 werd koningin-moeder Maria van 

Rumenië geboren. Wij vinden haar portret op eenige zegels 
van 1906 en 1922. 

Op 8 November 1893 werd koning Prajadhipok van Siam 
geboren. 

Op 9 November 1923 vond de jammerlijk mislukte Hitler-

revolutie te München plaats. De toenmaals uitgegeven 1 Mk.-
opdruk draagt den naam van Hitler-zegel. 

Op 18 November bestond de republiek Letland 15 jaar. 
Op 1 December was IJsland 15 jaar een zelfstandig konink-

ryk. 
Op 1 December 1918 werd het koninkrijk der Serven, Kroa

ten en Slovenen, thans Yougo-Slavië, gesticht. 
Op 2 December werd de Pan-Amerikaansche conferentie 

te Montevideo geopend, welke evenals haar voorgangers wel 
weer aanleiding zal hebben gegeven tot uitgifte van post
zegels. 

Op 19 December 1833 overleed Azcuénaga, wiens portret 
wij vinden op de 3 ets. van Argentinië van 1910. 

Op 19 December bestaat in Venezuela 25 jaar het bewind 
van Juan Vicente Gomez, wiens portret wij vinden op de 
zegels van 1928. 

Op 29 December is het 90 jaar geleden dat Carmen Sylva 
werd geboren. Haar beeltenis vinden wij op talrijke zegels 
van Rumenië. , 

NIEUWE REPUBLIEK, STELLALAND EN 
|.AND GOOSEN. 

OPROEP TOT MEDEWERKING. 
De heer Leon de Raaij, te Watergraafsmeer, verzoekt een 

ieder, die van bovengenoemde landen gestempelde zegels, om
slagen, plakzegels, boeken, postgidsen, almanakken en andere 
officieele bescheiden in zijn bezit mocht hebben, hem daarvan 
inzage te willen zenden. 

Een en ander in verband met een uitgebreide studie, welke 
genoemde heer over deze verzamelgebieden aan 't schrijven is. 

Van een goede behandeling en een prompte terugzending 
kan men zich verzekerd houden. 

EEN PROPAGANDA-BOEK VOOR DE JEUGD. 
Op het internationaal congres van postzegelhandelaren, ge

houden in Juni j.l. te Weenen, werd besloten een prijsvraag 
uit te schrijven voor een werk, bestemd voor kinderen, waar
van de tekst geïnspireerd door of gebaseerd moet zijn op 
onderv/erpen, voorkomende op fraaie postzegels. Dit werk of 
verhaal mag evenwel g e e n e n k e l philatelistisch karakter 
dragen. 

De bedoeling van deze prijsvraag is, de verbeelding der 
kinderen te prikkelen door hen, aan de hand van de verhalen 
of vroolijke anecdotes, de vergroote afbeeldingen van mooie 
postzegels voor oogen te brengen, waaraan de tekst is ont
leend. Te gelijker tijd hoopt men den ouders de overweging 
te kunnen bijbrengen om een verzameling postzegels voor 
hun kinderen aan te leggen. 

Het gaat er hier dus niet om een philatelistisch geschrift 
te leveren, waarvan er reeds zoo vele bestaan, doch om een 
geheel nieuw werk, waarbij de postzegels geen andere rol 
spelen dan om den schrijver te inspireeren tot een opgewekt 
verhaal voor de kleintjes en om dit te illustreeren. 

De tekst zal worden gedrukt in groote letters, zooals al
gemeen gebruikelijk is bij kinderboeken; hij mag niet uit
gebreider zijn dan 20 ä 25 bladzijden druks. De schrijver 
moet duidelijk aangeven waar de bijbehoorende postzegels 
moeten worden afgebeeld. 

De prijsvraag is internationaal. De inzendingen kunnen dus 
worden geschreven in de landstaal van den mededinger; de 
voorkeur wordt echter gegeven aan Fransch of Duitsch. 

De mededinging wordt gesloten op 31 Maart 1934. 
Een prijs van 2000 francs zal worden uitgekeerd voor de 

inzending, die door het comité als de beste wordt erkend; 
voor de tweede een prijs van 1200 francs en voor de derde 
een van 600 francs. 

Alle inzendingen worden het eigendom van het comité. De 
publicatie van het aangenomen werk in den boekhandel zal 
anoniem geschieden. 

Inzendingen zijn te richten tot een van onderstaande 
adressen: 

Rudolf Friedl, Wollzeile 8, Weenen; 
Heinrich Köhler, Friedrichstrasse 166, Berljjn; 
Th. Champion, Rue Drouot 13, Parijs. 
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CHINA OPDRUKKEN. 
Grappig is, dat L' Echo de la Timbrologie in het nummer 

van 30 September 1933 de vier onderscheidingsteekens der 
provinciën uit het Maandblad heeft overgenomen (dezelfde 
grootte, slechts wat aangedikt, met dezelfde kleine foutjes, 
die ik maakte), zonder evenwel zijn bron te noemen. Hetzelfde 
deed Th. Champion in zijn jongste Bulletin Mensuel, doch 
eilacie, het cliché werd op zijn kop gezet! 

De Echo schrijft: 
Dans ces conditions, il suffit de bien connaitre Ie d e u x

i è m e caractère de chaque surcharge pour identifier Ie 
timbre. C' est ce caractère, agrandi, que nous reproduisons 
cidessous: 

Ik verzuimde er op te wijzen (en dus ook L' Echo), dat 
wanneer een provincieopdruk op „herdenkingszegels" is aan
gebracht, mijn onderscheidingsteeken n i e t het t w e e d e 
maar het e e r s t e letterteeken (woordteeken) is, waardoor 
ook deze zegels van elkaar te onderkennen zijn, bij voorbeeld 
op Tchang So Lin, op Sun Yat Sen's grafmonument, op Tan 
Yuan Chang (Tang Yen Kai), enz. De opdruk aldus te lezen: 

■N. ■ 
^ \ I i \ i 

Het onderscheidingsteeken is dan het eerste in den rechter 
bovenhoek. 

V. C. 
EEN MEEVALLER ! 

In de „Gazet van Antwerpen" van 1 October j.1. treffen we 
onderstaand stukje aan: 

Naklank der tentoonstelling Philatelisme. 
Een belangrijke ontdekking. 

In ons verslag over de feestelijkheden van dezen kring, 
werd de heer Wafelman niet vermeld, die nochtans een zil
veren medaille bekwam. Dit geeft ons nu echter de gelegen
heid om daar wat meer over te vertellen. De heer Wafelman 
bekwam deze onderscheiding, omdat h\j den zeldzaamsten 
zegel van de expositie had voorgebracht. Dit schijnt op het 
eerste zicht niets bijzonders, maar er is een stukje geschie
denis noodig. Ziehier: 

Ongeveer een jaar geleden vond de heer Wafelman in de 
kaders van aangeboden zegels, van de zaal „Philateleum" 
(waar dus iedereen kon over beschikken) een 5 grana nieuw 
van de Deux Siciles, aan betrekkelijk lagen prijs. Hij schafte 
zich dezen zegel aan en plaatste hem in zijn verzameling als 
het nr. 22. Nu komt de tentoonstelling Philatelisme en de 
heer Wafelman aarzelt niet mede te dingen. Hij haalt dus 
eenige mooie exemplaren uit zijn verzameling, waartusschen 
de 5 grana. De jury, samengesteld uit experts als P. de Smet, 
Ruhl en Poncelet, wordt getroffen door de bijzondere kleur 
van dezen zegel. P. de Smet, de groote expert van onzen tiJd, 
aarzelt niet dezen zegel te erkennen als den zeldzaamsten van 
dit land, en kent er een waarde van 15000 fr. aan toe. On
noodig de vreugde van den gelukkigen bezitter te schetsen. 

Dit feit, belooning van clubliefde en durf om te exposeeren, 
mag wel als voorbeeld gesteld voor allen, die het gewoonlijk 
aan anderen overlaten wanneer het er op aan komt de kleuren 
van zijn club te verdedigen. Had de heer Wafelman zich in dit 
geval laksch getoond, hij hadde in zjjn gedacht steeds een 
mooie nr. 22 van Deux Siciles bezeten, met een cataloogwaarde 
van ongeveer 600 fr. Wie weet, hoevele van zulke „biekens" 
zitten nog in andere verzamelingen verscholen? Dit geval 
weze een spoorslag om in de toekomst steeds met zijn beste 
zegels te komen uitpakken. Zooals men ziet, verrassingen zijn 
nooit uitgesloten. 

TIN CAN MAIL. 
Een dezer dagen ontving ik een schrijven, afkomstig van 

het eilandje Niuafoou, behoorende tot de Tongagroep in 
Australië, hetwelk verzonden was per zoogenaamde Tin Can 
Mail, en omtrent welke wiJze van vervoer de afzender my' 
het volgende mededeelde. 

Bovengenoemd eiland, waar slechts eenige blanken wonen 
te midden van inlanders, wordt slechts eens per maand aan
gedaan door een boot van de Burns Philp Shipping Company, 
welke boot evenwel aldaar niet kan landen door de hevige 
branding welke bijna het geheele jaar om het eiland slaat en 
daarom op ongeveer een mijl uit de kust moet blijven. Even
min is het mogelijk om met kleine inlandsche vaartuigen een 
verbinding tot stand te brengen; alleen bij buitengewoon 
gunstige omstandigheden kan, wanneer juist op dat moment 
de boot daar is, met prauwen post en goederenvervoer plaats 
hebben. 

De andere keeren geschiedt het postvervoer per z.g. Tin 
Can Mail, d.w.z. aan boord wordt de voor het eilandje be
stemde post in een blikken bus gedaan, deze dichtgesoldeerd 
en alsdan over boord geworpen. Op een van de boot af ge
geven signaal komen dan eenige inlanders zwemmende naar 
de boot en drijven de bus voor zich uit, waarbij zij met een 
speer gewapend zijn om zich tegen een eventueelen overval 
van haaien te verdedigen. 

Te gelijker tijd nemen zij de voor de bewoonde wereld be
stemde post met zich mede, welke daartoe door den postagent 
in kleine blikken bussen gedaan wordt, die door de inlanders 
met één hand boven water gehouden worden. Deze worden 
dan aan boord genomen ,geopend en de brieven op de gewone 
wijze verder gezonden. 

Inboorlingen zwemmen naar het schip. 

Op de eene mij toegezonden foto ziet men duidelijk drie in
landers welke met een bus in de hand naar de boot zwemmen, 
op een andere dezelfde inlanders om de boot zwemmende, 
terwijl de groote blikken bus met post voor het eilandje 
bestemd, op de woelige zee drijft. 

De door mij ontvangen enveloppe, gefrankeerd met een 
2M d. en 3 d. der Tonga Islands, afgestempeld „VAVAU 
11 Juli 33. rONGA", draagt aan de voorzijde een afdruk van 
een (rubber?) stempel met letters van ongeveer 1 cm. hoogte 
„TIN CAN MAIL" en daaronder een stempel met omraming 
met den naam van het eiland „NIUAFOOU", benevens een 
ronde stempel, ter grootte van een gewone poststempel, met 
het drieregelig Inschrift „TIN CAN MAIL", half op de 3 d. 
zegel en half op de enveloppe, terwijl op de achterzijde een 
zelfde ronde stempel voorkomt in violet, benevens nog de 
poststempel „NUKUALOPA 24 Juli 33 TONGA". 

Daar op deze merkwaardige wijze hoogstens een honderd 
stuks per jaar worden verzonden, zijn poststukken met deze 
stempels voorzien in Australië zeer gezocht en behooren ze 
aldaar tot de groote zeldzaamheden, aangezien, zooals de af
zender mij mededeelde, een dergelijke wijze van postvervoer 
op geen der duizenden eilanden der Zuidzeearehipel plaats 
vindt. 


