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DE TWINTIGSTE NEDERLANDSCHE 
PHILATELISTENDAG. 

(Slot). 

In afwijking van ds agenda werd thans he'; woord verleend 
aan den heer Becking voor het uitbrengen van het rapport der 
commissÏB in zake het o.ideii3o:k naar de La Guaira-zegels. 

De heer Becking deelde mede, dat die commissie aanvanke
lijk bestond u;t 5, doch door het uittreden van een der com
missieleden teruggebracht v.-as tot 4 leden. 

De heer Voss had 'Ssn on;werp-concept aan den secretaris 
dier commissia toagezonden, die dit 3% maand onder zijne be
rusting had gehouden; 1 Januari werd het .■aan hem toegezon
den, waarna di behandeling verdaagd werd tot Mei, na het 
verschijnen v;n „De Philaleüst". In het laatst van Juni kon 
het rapport bshandeld worden en op 8 Augustus aan den se
cretaris worden toegezonden, die vermeende het niet te kunnen 
ondsrteekenen, w£lke houding zeer vreemd was en aantoonde, 
dat dit commi.ssieliJ beter gedaan zou hebben voor de aan
geboden functis te bedanken. Hij kon dus alléén het volgend 
co:icept rapport getcekend door 3 commissieleden indienen. 

Rapport van de commissie in zake hst onderzoek naar de 
La Guairazegels, benoemd door den voorzitter in de algameene 
vergadering van dan Nedarlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzgelverzamalaars van 15 Sap.ember 1928, welke be
noeming ter kennis gebracht werd van de leden der commissie 
bij schrijven van den Bondsseerstarls van 22 December 1928. 

De opdracht, aan bovsngenoemda commissie gegeven, was: 
rapport uit te brengen omtrent de vraag, door den heer P. C. 
Korteweg opgeworpen: 

„Bahooren de posizegsls van La Guaira tot het verzamel
gebied van Curasao?" 

De commissie heeft de eer hieromtrent het volgende mede 
te deel en: 

Omstreeks da jaren 1860/3 was de Noordkust van Zuid
Amerika gebael uitgesloten van een regelmatige vaste mail
verbinding met Europa, enz. Venezuala, het belang inziende 
van een geregelde mailverbinding, sloot in November 1863 met 
Robert Todd een contract voor vervoer van brieven, drukwer
ken en pakketten naar St. Thomas, het aanlegstation van de 
Engslsche mail, om de gewenschte aansluiting te verkrijgen. 

Bepaald,werd, dat het veiwoer tweemaal per maand plaats 
zou hebben op de volgende wijze: 

Van St. Thomas naar La Guaira (duur 60 uur) ; verblijf in 
La Guaira 1 dag. Vandaar naar Puerto Cabello (afstand 100 
mijjon) en dan via Curagao (indien er passagiers voor dit 
eiland waren) naar Si;. Thomas, dat den 12en of den 28en der 
maand bereikt moest worden in aansluiting op de Engelsche
mail naar Europa. 

Blijkens het opschrift op da eerst uitgegeven zegels (waar' 
over later), was de naam van de maatschappij „Paquete San 
Tomas La Guaira Pto Cabello" en werden de zegels dan ook 
in de catalogi vermsM onder de benaming: „Dampfschiffahrt 
Gesellschaft zwischen St. Thomas, La Guaira, Puerto Cabello" 
(Handboek Moscou). „Saint ThomasLa Guaira, Service de 
Bateaux de la Compagnie Robert Todd, entre Venezuela e+ 
St. Thomas" (Yvert & Tellier). In „Alfred Smith & Go's 
Standard Catalogue of Postage S;amps" (1881) worden deze 
zegels gecatalogiseerd a c h t e r V e n e z u e l a als „Local 
PostagaStamps". 

Robert Todd kreeg zijn onkosten vergoed, volgens het con
tract met het Venezuelaansche Gouvernement, uit de opbrengst 
van de postzegels waarvan alle poststukken voorzien moesten 
zijn, volgens een vast zegelrecht. 

Uit gebruikte exemplaren op brief blijkt, dat deze zegels 
vernietigd werden door de stempels bij de post in Venezuela 
in gebruik; dit werd ook gestaafd door destijds gedane onder
zoekingen van de beeren Th. W. Hall en Moons. DeEe zegels 
— en ook de latere zegels — werden geleverd door de firma 
Waterlow & Sons te Londen, waarschijnlijk doordien Robert 
Todd een Engelschman was, maar bovendien blijkt hieruit, dat 
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In Memoriam 

W. BIGWOOD, Brussel. 

Op 22 September overleed in een kliniek te Brussel de 
he«r William Bigwood, de voorzitter van de Federation 
Royale des Cercles philatéliques de Belgique en tot voor 
kort voorzitter van de Federation Internationale de 
Philatelie. 

Allen, die in de laatste negen jaren de Nederlandsche 
Philatelistendagen hebben belzocht, zullen zich hem her
inneren, die bijna zonder uitzondering onze zuidelijke 
collega's vertegenwoordigde en met de hem eigen kalme 
welsprekendheid de philatelie en de goede betrekkingen 
op bijzondere wijze diende. 

Onder zijn presidium zijn in 1921 de Fransche en Ne
derlandsche Philatelisten met de Belgische in Antwer
pen samengekomen. Daaruit zijn de nadere betrekkin
gen, de wederzij dsche waardeering ontsproten en zij 
hebben — last not least — geleid tot de oprichting van 
de Federation Internationale te Parijs in 1926. 

Zijn ambtsperiode eindigde na drie jaren; helaas was 
hij in Bern niet meer tegenwoordig. Wat was natuur
lijker dan dat hem, die in Parijs de besprekingen reeds 
leidde, de titel van Président-fondateur honoraire ver
leend werd, helaas slechts voor zoo kort. 

De Belgische Philatelisten verliezen in hem een voor
zitter, die door zijn persoonlijk overwicht en zijn uit
stekende leiding en groote kalmte de moeilijkste oogen-
iblikken wist te overbruggen en de zaken in de goede 
richting deed marcheeren. 

Ook in do jury's, waarin ik hem herhaaldelijk ont
moette, kwamen deze eigenschappen het geheel ten 
goede. 

BiJ de uitvaart van zijn stoffelijk overschot uit Brussel 
— het is te Parijs verascht — werd de deelneming van 
onzen Nederlamdschen Bond vertolkt door de tegenwoor
digheid van ziJn 2en voorzitter, den heer J. C. Cramerus, 
terwijl ik het voorrecht had op 29 September in kleinen 
kring van beiden de Belgische Philatelisten in Brussel 
uitdrukking te geven van de groote en oprechte deel
neming in het zoo belangrijke verlies, dat de Belgische, 
maar ook de Interniationale philatelie, heeft getroffen. 

G. V. VAN DER SCHOOREN. 

genoemde heer het recht had van de vervaardiging en de uit
gifte der zegels. 

Uit het bovenstaande blijkt ook, dat de geheele opzet dezer 
stoomvaartverbinding geschiedde d . j r het gouvernement van 
Venezuela, ter bevordering harer hr "delsbelanger, en dat dit 
daarom gebruik maakte van de aanbi.Jing der tirma Ko'ier: 
Todd. 

Reeds in 1865 deed deze firma hare concessie over aan d" 
heeren J. A. Jezurun & Zn. te Curacao. Ook de aanwezige 
voorraad zegels was blijkbaar in deze overdracht begrepen, 
want eerst m 1868 verschenen zegels met den nieuwen firma
naam. 

In 1869 werd de concessie door bovengenoemde firma over
gedaan aan de beeren Cameron, Macauly & Co. te St. Thoma=i 
en John Nolting & Co. te La Guaira (blijkens de gevonden af
stempelingen). In 1870 werd de dienst opgeheven. 

Uit het bovenstaande kan men dus besluiten: 
1. dat de geheele opzet uitgegaan is van het Gouvernement 

van Venezuela; 
2. dat de verleende concessie weinig bindende bepaling3n in

hield; 
3. dat de andere Gouvernementen, die door de route werden 

aangedaan, zich niet met de zaak hebben ingelaten. 
In een zeer uitgebreid en goed gedocumenteerd artikel om

trent het postwezen van Nederlandsch West-Indië, voorko
mende in de laatste afleveringen van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie van de hand van den hoofdredacteur, en 
waarin telkens officieele besluiten, tarieven en voorschriften 
worden aangehaald, komen nergens bepalingen omtrent deze 
wijze van postvervoer voor, wel een bewijs, dat het bestuur 
onzar koloniën aldaar die postverbindnig beschouwde als een 
particuliere aangelegenheid, staande buiten de bemoeiing van 
het bestuur. 

Wat is nu de reden, dat de heer P. C. Korteweg Curacao in 
deze zaak mengt ? 

1. Curagao werd door de reeders aangedaan. Neemt men 
het schetskaartje in oogenschouw, voorkomende op biz. 149 
van den jaargang 1928 van „De Philatelist", dan is niets na
tuurlijker dan dat een vrachtvaarder dit eiland voor een even-
tueele bijlading aandoet en, de gewoonte van die dagen vol
gende, ook eventueele brieven medeneemt. 

2. Op de tweede uitgifte der zegels komt de naam Curacao 
voor. Niet echter als aanduiding, dat deze speciale zegels uit
gegeven zijn vanwege het bestuur van Curacao of ten behoeve 
van het postverkeer van dit eiland, maar eenvoudig als aan
duiding van het d o m i c i l i e van den reeder, die, indien zijn 
firma gevestigd ware geweest op Aruba of te Paramaribo, 
zeker n i e t Curacao op de zegels zou hebben vermeld. 

(get.) A. C. VOSS. 
Naar aanleidmg van het vorenstaande en in verband met de 

beteekenis, die sedert lange jaren in de philatelie aan het be
grip „Verzamelgebied" wordt toegekend, is de commissie van 
meening, dat de La Guaira-zegels, ook die, welke door de firma 
J. A. Jeserun & Co. te Curacao zun uitgegeven, niet tot het 
verzamelgebied van Curagao behooren, maar dat zö in den 
catalogus van Yvert & Teliler op hare j u i s t e plaats zijn 
gerangschikt. 

Een klassificatie, als in den „Standard Catalogue of Postage 
Stamps" van Alfred Smith & Co. aangegeven, acht onze com
missie evenzeer onjuist, omdat de La-Guaira-zegels niet u i t-
s l u i t e n d ten behoeve van de postverbinding van Venezuela 
hebben gediend, en voor een splitsing van de indeeling dier 
zegels, als door den heer P. C. Korteweg beoogd, bestaat zeker 
evenmin aanleidmg. 

De heer Korteweg was zoo vrij op blz. 151 van „De Phila
telist" van 1928 (2e kolom, regel 37 en 38) te schrijven: 
„(Onder v e r z a m e l g e b i e d een ruimer veld te verstaan 
dan de staatsuitgaven)". 

Maar de commissie is van meening, dat dit een schrede is 
op een dwaalweg. Zij is van oordeel, dat a l l e La Guaira-
zegels tot d e z e l f d e categorie behooren. De rangschikking 
van die zegels in de internationale catalogi is niet de zaak van 
den Nederlandschen Bond; daarin hebben o.a. Venezuela en 
Deensch West-Indië een krachtig woord mede te spreken. 

Een andere vraag is of de La Guaira-zsgeh voor de ver
zamelaars van Curacao geheel zon-ici belang ^ - v cl . 
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vraag antwoordt de commissie beslist n é é n, omdat de g e-
s c h i e d e n i s dier zegels nauw te zamen hangt met die der 
p o s t v e r b i n d i n g e n van het eiland Cura?ao. 

Voor den speciaalverzamelaar, die de bedoelde geschiedenis 
bestudeert en die alles wat daarmede samenhangt in zijn ver-
zamelmg wenscht op te nemen, zijn de La Guaira-zegels, maar 
dan ook i n h u n g e h e e l e n o m v a n g — en niet uitslui
tend de Jeserun-zegels — van zeer groot belang. Maar men 
blijve ze rangschikken in de categorie, waartoe zij rechtens 
behooren, n.1. onder de „stoomvaartverbindingen". 

's-Graventage, 6 Augustus 1929. (get.) BECKING. 
(get.) G. KEISER. 

Amsterdam, 8 Augustus 1929. (get.) A. C. VOSS. 

Er werd dus alleen advies uitgebracht op de vraag van den 
heer Korteweg, gedaan in de vorige vergadering. 

De commissie stelt zich op het volgend standpunt. De heer 
Korteweg heeft een verhandeling geschreven, wat naar hare 
meening niet goed was en vindt ook, dat op een vergadering 
daarover geen stemming uitgelokt diende te worden, wat eij 
als een voorbarige handeling van den heer Korteweg aan
merkte. 

Voorgesteld werd dan ook, dit advies te publiceeren zonder 
dat de Bond daar verder iets aan toevoegt. 

De heer Becking kon echter woorden van hulde aan het 
adres van den heer Korteweg niet onthouden voor het verza
melen zijner gegevens voor dit belangrijke vraagstuk. 

De voorzitter bedankte de commissie voor het werk, dat zij 
in deze verricht had en vond eveneens, dat de Bond alleen tot 
publicatie van het commissierapport moest overgaan, waartoe 
besloten werd. 

Aangezien het verslag der vergadering te Bern van den In
ternationalen Bond in de Fransche taal gesteld was, bracht de 
aftredende secretaris van dien Bond, de heer Maingay, de vol
gende daar behandelde punten in de Nederlandsche taal ter 
kennis van de aanwezigen. 

Te Bern waren vertegenwoordigd: Duitschland, Oostenrijk, 
België, Hongarije, Frankrijk, Zwitserland en Nederland. 

Uit het verslag bleek o.m., dat ieder land vrij is tot publi
ceering der notulen van de Federation Internationale in haar 
orgaan. De bestuursleden werden om de drie jaar herkozen. 
Met 6 van de 7 uitgebrachte stemmen werd de heer Van der 
Schooren (Nederland) tot voorzitter benoemd, terwijl op diens 
aanwijzing mr. Bonn (Nederland) tot secretaris werd aan
gewezen. 

Bij de herbenoeming van bestuursleden wordt in den ver
volge van den gedachtegang uitgegaan, dat het hier alleen 
gaat om de personen en niet om een land. 

Behandeld werd een massa onnoodige postale uitgiften, 
die niet noodig waren en welke alleen geldelijke offers van de 
Philatelisten vergden. 

Voorts werden enkele gedeelten van het reglement voor de 
internationale tentoonstellingen behandeld, zooals klasse-in
deeling, de bekroningen, verplichte verzekering voor eigen 
risico van ingezonden verzamelingen. Gewezen werd op het te 
groot aantal internationale tentoonstelilngen. 

In den vervolge zullen leden van aangesloten Bonden, die 
deelnemen aan een tentoonstelling niet vallende onder patro
nage van de Federation Internationale, voor de eerstvolgende 
officieele tentoonstelling worden gediskwalificeerd. 

Het tentoonstellingsbestuur is verplicht een onderzoek in te 
stellen naar de reputatie van schenkers van speciale prijzen. 

Voorts werd medegedeeld, dat de volgende jaarvergadering 
te Brussel gehouden wordt en besloten was tot invoering van 
een propaganda-sluitzegel, waarvan ontwerpen reeds werden 
ingezonden. Dit is alleen uitvoerbaar, wanneer de Philatelisten 
van alle landen in voldoende mate inteekenen. 

Voor het uitbrengen van het verslag werd de heer Maingay, 
die als secretaris van den Bond is afgetreden, bedankt, terwijl 
hem tevens namens den Nederlandschen Bond woorden van 
dank werden gebracht voor al hetgeen hiJ voor de Federation 
Internationale de Philatédie gedaan heeft. 

De heer Cramerus vroeg, of het niet nuttig was die versla
gen te voren in het Maandblad te publiceeren, opdat de agenda 
der algemeene vergadering vlugger afgehandeld kon worden, 

terwijl de heer De Be'er vroeg, hoe of de opmerkingen daar
over ter kennis gebracht moeten worden. 

Na beantwoording hiervan werden de aftredende bestuurs
leden, de beeren W. P. Costerus Pzn. en P. Jorissen P.Czn., 
bij acclamatie herkozen; beiden namen de benoeming aan. 

Als plaats voor de volgende jaarvergadering werd Rotter
dam gekozen, waarbij tevens besloten werd de andere Rotter-
damsche Philatelistenvereeniging, niet lid van den Bond, in 
overleg met de Philatelistenclub „Rotterdam", op dit feest te 
inviteeren. 

Voor het vormen der financieele commissie voor het nazien 
der rekening 1930 zullen worden aangezocht de Haagsche 
Postzegelkring en de afdeeling Dordrecht van de Neder
landsche Vereeniging. 

Hierna las de heer Vuijstingh de, in het Mei-nummer van 
het Maandblad gepuibliceerde wijzigingen van het Beker
reglement voor. Tegen deze wijzigingen waren geen bezwaren, 
zoodat deze goedgekeurd werden. 

De bekerhouder, de heer Jacobs, deelde mede, dat hij den 
beker niet medegebracht had, omdat er geen voordrachten 
werden gehouden, wat geen bezwaar bleek. 

Hierna volgde de behandeling van punt 14 der agenda, n.1. 
de instelling van: Ie. Bondsrecherchebureau, en 2e. Bonds-
Falsificatenalbum. 

De voorzitter deelde mede, dat omtrent punt 1 een voorstel 
was ingekomen, doch dat het Bondsbestuur er niet voor was. 
De voorsteller, de heer Korteweg, was niet aanwezig en kon 
zijn voorstel niet verdedigen. 

De heer De Beer'deelde mede, dat hij de bedoeling van den 
heer Korteweg heeft begrepen en lichtte dit toe. 

De voorzitter was van meening, dat aan de wetenschappe
lijke commissie ware op te dragen, na te gaan hoe of het komt, 
dat een zeldzaam zegel in groote hoeveelheid aan de markt 
komt, terwijl dr. Damen van oordeel was, dat dit aan de 
keuringscommissie moest worden opgedragen. 

De voorzitter vond, dat dergelijke gevallen onmiddellijk ter 
kennis van den Bond gebracht moesten worden, opdat deze on
verwijld kan handelen; de instelling van een Bondsrecherche
bureau werd niet noodig geacht. 

De heer Van Gittert deelde nog mede, dat in de Maart
vergadering een en ander besproken was en was van meening, 
dat onbetrouwbare personen opgegeven dienen te worden aan 
het Bonds Informatiebureau. 

Mevrouw De Bruijn-Vrins gaf eindelijk de volgende heldere 
uiteenzetting, wat de opdracht van het Bonds Recherchebureau 
zou moeten zijn. 

Wanneer men ontdekt, dat een zegel valsch is, dit recherche
bureau moest nasporen de bron hoe en waar dit verval&cht 
werd. 

De voorzitter stelde hierna voor, de instelling van dit 
Bonds-recherchebureau door het bestuur onder de oogen te 
doen zien, waartoe be-sloten werd. 

Bij de behandeling van de instelling van het Bondsfalsi-
ficatenalbum gaven de voorzitter en de beeren Costerus en 
Cramerus enkele toelichtingen. 

Dr. Damen achtte het om verschillende redenen veel ver
standiger, dat iedere vereeniging zijn eigen falsificaten-album 
moest houden, een meening die de heer Cramerus niet deelde, 
omdat in zijn Vereeniging van een dergelijk album geen ge
bruik gemaakt werd. Een Bondsfalsificatenalbum had meer 
succes. 

Na enkele discussiën deelde de voorzitter mede, dat het 
hoofdzakeliJk~~ging om de z.g. zeldzame falsificaten en het 
van veel belang was, dat de Bond in het bezit kwam van een 
algemeen falsificaten-album, wat van groot belang geacht 
werd voor de Bondskeuringscommissie. 

De heer Maingay was van oordeel, dat door centralisatie 
een goed album was samen te stellen. 

Besloten werd, dat de Bond zal trachten een Bondsfalsifi-
caten-album aan te leggen. 

Onderwijl circuleerden een tweetal exemplaren van het in
ternationale sulitzegel met inteekenlijst, terwijl de heer Cos
terus onder de aandacht bracht, dat bij hem de Bondstanding-
meter verkregen kon worden tegen den prijs van ƒ 0,35. 

In verband met het vergevorderde uur werd de vergadering 
verdaagd tot Zondag-morgen half elf, waarna velen gebruik 
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maakten van de tea, aangeboden door de afdeeling Den Haag 
van de Nederlandsche Ve-reeniging van Postzegelverzamelaar^s 
en door den Haagschen Postzegelkring, na te voren zich in 
den tuin te hebben opgesteld voor de gebruikelijke foto. 

HET BONDSDINER. 
Aan de versierde tafel verzamelden zich vele dames en Phi

latelisten met genoodigden. Aan de officieele tafel zaten o.a. 
aan de directeur der P.T.T. ir. Damme, de directeur van het 
Postmuiseum, de heer Tresling, en de beeren Jurion en Main-
gay. Een strijkje zorgde voor de stemming, terwijl tegen de 
gewoonte de disch niet ingeleid werd door de traditioneele 
speeches. Tegen het einde opende de Bondsvoorzitter de rij 
der sprekers, waarna achtereenvolgens het woord gevoerd 
werd door de beeren Damme, Jurion, Tresling, Maingay en De 
Beer. De volksliederen der diverse buitenlandsche gasten 
weerklonken, terwijl het strijkje ons Volkslied — in stede van 
aan het begin — tot slot ten gehoore bracht. Nog werd voor
lezing gedaan van een ingekomen telegram van den Duitschen 
Bondspresident Falck, waarna de feestelijkheden, biJ gebrek 
aan animo voor het aangekondigde gezellig samenzijn, een 
einde hadden genomen. 
DE VOORTZETTING DER ALGEMEENE VERGADERING. 

Den volgenden dag werd om ongeveer half elf de behande
ling van de agenda der algemeene vergadering voortgezet. 
Onder de aanwezigen werden opgemerkt de beeren Tresling, 
Jurion, Maingay en Warren. 

Als eerste punt kwam ter tafel de „mededeeling omtrent het 
Handboek Warren". 

De voorzitter deelde mede, dat dit boek in zijn geheel ver
taald is en dat het Bondsbestuur tot de overtuiging gekomen 
is, dat dit werk in twee deelen uitgegeven moest worden. Als 
bijdrage van den Bond werd een bedrag van ƒ 1000,— voor
gesteld; voor ieder deel een bedrag van ƒ500,—. Een som 
van ƒ 3500,— berust reeds biJ den heer Warren, terwijl de heer 
Waller bereid gevonden werd omtrent het drukken contact 
met de firma Enschedé te onderhouden. 

De heer Warren deelde mede, waarom of hiJ over de Neder
landsche zegels wilde schrijven. Mr. De Beer zou met hem 
een contract ontwerpen, wat schijnbaar achterwege gebleven 
is. Daarom heeft hij zelf een contract ontworpen, wat hij ter 
kennis van de vergadering bracht. Uit dit ontwerp contract 
was op te maken, dat gerekend werd op een Bondsbijdrage 
van ƒ 1500,—. 

De voorzitter deelde mede, dat hy met genoegen kennis had 
genomen van het ontwerp-contract van den heer Warren, doch 
dat alles afhing van de machtiging der vergadering om een 
bedrag van ƒ 500,— voor het eerste deel uit te trekken en 
lichtte toe hoe de Bond tot zijn voorstel gekomen was. 

Ter verduidelijking deelde de heer Costerus mede, dat het 
werk één geheel werd, waarvan het eerste deel, de vijf eerste 
emissies van Nederland en Koloniën, aoo spoedig mogelijk 
moest verschijnen. Voorts las hij een ontwerp-overeenkomst 
voor, opgemaakt door mr. De Beer. 500 exemplaren in de 
Nederlandsche taal gesteld, werden voldoende geacht, terwijl 
over de Engelsche oplaag nader overleg gepleegd zal worden. 
De prijs zou voor het publiek op f 6,50 gesteld worden, zoo 
mogelijk minder. 

De voorzitter deelde mede, dat het Bondsbestuur niet eerder 
in izee zou gaan voor het fïnancieele gedeelte geheel ge
regeld was. 

De heer Reijerse, die de zaken uit een koopmans-standpunt 
bekeek, vond het veel practischer 1000 exemplaren te laten 
drukken. Te voren zou een inteekening opengesteld kunnen 
worden, om na te gaan hoeveel exemplaren ongeveer benoodigd 
zouden zijn. 

De heer Vredenduin vroeg of de behandeling van dit onder
werp niet gestaakt zou kunnen worden. De behandeling daar
van kon beter in klein comité geschieden. 

Na een toelichting van den voorzitter en van den heer 
Reijerse, liet de vergadering de verdere behandeling van deze 
aangelegenheid aan het Bondsbestuur over; ƒ500,— zal dus 
uitgetrokken worden, zoodra de financieele zaak geregeld is. 

Hierna kwam aan de orde de behandeling van de bekende 
motie „Helder". 

De afgevaardigde van „Helder" lichtte dl© motie toe. Zijn 
Vereeniging was van meening, dat het Postmuseum van groo^ 
belang is voor de Nederlandsche Philatelisten. Het was 
niet goed, dat Vereenigingen buiten den Bond om verzoeken 
tot den minister richten, om personen in den Raad van Beheer 
van dat museum te krijgen. Voor de samenstelling van den 
Raad van Beheer moeben door den Bond personen aan den 
minister worden voorgedragen. 

De voorzitter was van meening, dat dit wetswijziging met 
zich zou meebrengen, een meening die de heer Vuijstingh niet 
deelde en die begreep, dat dit ook niet de bedoeling van de 
Vereeniging „Helder" is. 

De heer Van Gittert vond het indienen der verschillende 
moties Jammer. Deze zaken dienen biJ den Bond behandeld te 
worden. 

De heer Vuijstingh zag de bezwaren daarvan niet in, wat 
hij toelichtte. 

De afgevaardigde van „Helder" vond, dat de indiening der 
requesten door die Vereenigingen fout geweest is, eveneens 
was het een fout van het Bondsbestuur geweest, die zaak te 
laten rusten. Dit vond hij het hoogste lichaam, terwijl de al
gemeene vergadering moest beslissen. 

Hierop deelde de voorzitter de redenen mede, waarom de 
Bond zich buiten deze kwestie gehouden heeft. 

De afgevaardigde van „Helder" vond, wanneer wiJ er ons 
thans bü neerleggen, wij de gemaakte fouten der Vereeni
gingen sanctioneeren, wat in strijd is met het huishoudelijk 
reglement. 

De heer Cramerus was het met den voorzitter eens, om 
deize zaak thans blauw blauw te laten, waarop mededeelingen 
volgden van de beeren Reijerse en Vredenduin. 

Naar aanleiding van het gesprokene door den heer Vreden
duin lichtte mr. Vuijstingh toe, waarom vertraging in zijn 
correspondentie ontstaan is en dat hiJ door bijzondere om
standigheden eenige correspondentie heeft moeten laten liggen. 

Tot slot onderschreef de heer Costerus de meening van 
„Helder". Hij concludeerde, dat èn „Hollandia" èn „Breda" 
l>uiten hun boekje gegaan zijn. Hij liet uitdrukkelijk uitkomen, 
dat de meening van den Bondsvoorzitter tegenover de andere 
bestuursleden alléén stond, zoodat, voor wat dit betreft, het 
Bondsbestuur in zijn geheel geen blaam treft. Naar zijn mee
ning moeten drie zetels in den Raad van Beheer van het Post-
museum overblijven voor Philatelisten, wat onder de oogen ge
zien moet worden. Het kwam hem niet wenschelijk voor, drie 
jaren te wachten, maar in te gaan op de motie „Helder". Ver
werping van die motie vond hij om bijzondere redenen zeer 
gevaarlijk. 

Na discussie over art. 5 van het huishoudelijk reglement en 
een nadere uitlegging door den heer Maingay over het vorige 
onderwerp, die vond, dat de Bond zich alsnog tot den minister 
moest wenden met het voorstel van de algemeene vergadering, 
diende de heer Van Gittert naar aanleiding van dit laatste een 
motie in, tevens om de volgende alfabetisch opgemaakte voor
dracht voor den Raad in te dienen, n.l. Van Brink, Van der 
Schooren en Waller. 

De afgevaardigde van „Helder" wenschte de motie „Helder" 
in stemming te brengen en niet in te trekken, waarop toelich
tingen volgden van mevrouw De Bruijn-Vrins, den heer Gos-
terus en een vraag van dr. Damen. 

Mr. Vuijstingh merkte op, dat de moties „Helder" en Van 
Gittert bijna op hetaelfde neerkwamen, een meening, die niet 
algeheel gedeeld werd. 

Voorgesteld werd beide moties te comtoineeren, waartegen 
„Helder" geen bezwaren had. 

Na een vraag van mevrouw De Bruijn-Vrins of niet bij den 
Bond aangesloten Vereenigingen met de namen der voorge
stelde leden genoegen zouden nemen, bleek op een vraag van 
den voorzitter aan de afgevaardigden der Vereenigingen alleen 
de heer Doorman eerst stemming te verlangen over de motie 
„Helder". 

De gecombineerde motie in stemming gebracht werd aange
nomen, terwijl het volgend punt der agenda vlug afgehandeld 
werd. 

Bü de rondvraag deelde de heer Van Gittert mede, dat tot 
zijn verwondering de vóórvergadering niet aan haar doel be
antwoord heeft. Vele daar ter sprake gebrachte punten waren 

I 
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niet in eigen boezem behandeld geworden, zoodat de behan
deling daarvan op deze algemeene vergadering achterwege 
moest blijven. Een Bondsbestuursvergadering werd niet ge
houden. Hij zou uitdrukkelijk wenschen, dat in den vervolge 
dergelijke punten wel degelijk in het Bondsbestuur behandeld 
werden. Dit werd toegezegd. 

Mevrouw De Bruijn-Vrins stelde voor om degenen, die zegels 
bij de keuringscommissie lieten keuren, welke valsch blijken 
te zijn, geen keuringsgelden te laten betalen, wanneer ziJ die 
izegels aan den Bond afstaan ten behoeve van het falsificaten-
album. Op die manier zou de Bond in het bezit kunnen komen 
van een goed falsificatenalbum. Dit voorstel werd met 'alge
meene stemmen aangenomen. 

De heer Reijerse deelde mede, dat hiJ met genoegen het 
korte jaarverslag van den Bond had aangehoord, doch dat 
hem daaruit niet gebleken was, wat de Bond naar buiten uit 
eigenlijk gedaan had. Hij memoreerde enkele plaats gehad 
hebbende gebeurtenissen. Dit was hem tegengevallen. 

Mevrouw De BruiJn-Vrins wenschte, dat de Bond stappen 
zou doen, om de uitgifte van de zegels met vierzijdige rol-
perforatie te doen staken, eveneens de uitgifte van verdere 
onnoodige uitgiften. Zij vond de vierzijdige rolperfonatie ge
woonweg doelloos en een onnoodige geldmakerij. 

De heer Tresling gaf omtrent het ontstaan dier zegels een 
nadere uitlegging. Deze zegels werden aanvankelijk verstrekt 
met tweezijdige perforatie in rollen voor de frankeermachines. 
Deze perforatie voldeed niet, waarom de vierzijdige ingevoerd 
werd. Deize zegels dienden dus alleen voor het gebruik in de 
frankeermachines. De Philatelisten, die in deze tanding iets 
bijzonders zagen om te verzamelen, vroegen beschikbaar
stelling van die zegels aan de loketten, te hunnen behoefte. 
Alleen om aan die verzoeken tegemoet te komen, werden die 
zegels dan ook door het postbestuur aan de loketten verkrijg
baar gesteld. 

Dit laatste lichtte de he-er Van der Schooren toe, die tevens 
een en ander mededeelde over de uitgifte van de Olympiade
zegels. 

Na deze mededeeling maakte mevrouw De BruiJn-Vrins de 
juiste opmerking, waarom de Bond dergelijke aangelegenheden 
niet zooveel mogelijk in het Maandblad publiceerde, opdat 
buitenstaanders kunnen ontwaren, dat er van den Bond wel 
degelijk actie naar buiten uitgaat. Dit wenschte ziJ zelfs uit te 
strekken tot door den Bond behandelde zaken, waarop als re
sultaat nul op het request verkregen werd. 

De heer Maingay deelde mede, dat hij in dien geest in den 
Belgischen Bond gesproken heeft en dat de Fransche Bond 
circulaires aan de vereenigingen stuurde, om publicatie in de 
pers daar buiten te houden. 

Mevrouw De BruiJn-Vrins vatte dit aldus op, dat dergelijke 
circulaires alleen in handen moeaten komen van de vereeni-
gingsbesturen, aangesloten bij den Bond en niet in het Maand
blad, omdat anders niet aangesloten vereenigingen daarvan 
eveneens kennis zouden nemen. 

Dit zar in het Bondsbestuur ter sprake gebracht worden. 
Hierna vroeg dr. Damen of het Bondsbestuur wat meer ac

tiviteit voor de philatelie wilde betoonen en deelde de heer 
Rinders mede, dat hij het voorstel Maingay zeer aanbevelens-
waard vond en de heer De Raaij, dat door het uitgeven van een 
bijblaadje aan' enkele bezwaren ware tegemoet te komen. 

Mr. Vuijstingh had het daarna over de verwijten, die naar 
het hoofd van het Bondsbestuur geslingerd werden. HiJ zou 
toch gaarne willen, dat vele punten te voren in de Vereeni
gingen werden behandeld, en dat deze zich tot het Bondsbe
stuur zouden wenden en bijvoorbeeld deze punten in de vóór
vergaderingen te doen behandelen. 

Na enkele opmerkingen van den heer Reijerse en een ant
woord van mevrouw De BruiJn-Vrins aan den heer Vuijstingh 
stelde de afgevaardigde van „Helder" voor lartikel 5 van het 
huishoudelijk regileiment te doen veranderen. Deze afgevaar
digde wendde zich tot den heer Reijerse en vond, dat een der
gelijk actief persoon en een vereeniging als „Philatelica" leden 
van den Bond dienen te worden. Bij deze opmerking sloot de 
heer Maingay (lid van „Philatelica") zich aan en sprak de 
hoop uit, dat de dag niet ver af meer zou blijken, waarop 
„Philatelica" als lid van den Bond zou toetreden. 

De heer Reijerse antwoordde hierop, dat hij alleen gespro

ken had als lid van een aangesloten vereeniging van den Bond 
en niet als voorzitter van „Philatelica". 

Niets meer aan de orde zijnde, werd deze algemeene verga
dering hierna gesloten onder dankzegging aan de aaniwelzigen 
voor hunne belangstelling. 

K. H. J. VAN HULSSEN. 

Nieuwe . 

ALGIERS. 
Opdrukken op pakketzegels — livraison par expres 

1 f. 05 op 95 centimes, donkergroen (nr. 20). 
1 f. 60 op 1 f. 40 donkergroen (nr. 21). 
1 f. 75 op 1 f. 55 donkergroen (nr. 22). 

AZOREN. 
Opdrukken op franke-erzegels in het Ceres-type: 

4 c. op 60 centavos, blauw. 
10 25 rose. 

BELGIË. 
Op 19 Augustus j.1. werd de eerste steen gelegd voor de 

nieuwe kapel, behoorende biJ de abdij van Orval. 
25000 complete Orval-series werden voor deze gelegenheid 

voorzien van den opdruk L, waarboven kroon en aan den voet 
19-8-29. 

De L is de beginletter van kroonprins Leopold. 
De opdruk is in blauw of rood aangeibracht. 
CANADA. 
Frankeerzegel, koerseerend type: 

4 cents, olijfgeel. 
CHINA. 
Luchtpostzegels in de teekening van die van 1921. 
Op den staart van het vliegtuig is evenwel de vlag ver

vangen door die van de nationale regeering (cirkel met punt), 
terwijl de oude vlag was weergegeven door 2 witte en 3 zwarte 
vakken. 

Te melden zijn: 
15 cents, groen. 
30 „ rood. 
45 „ violet. 
60 „ blauw. 
90 „ olijfgroen. 

Het midden-stuk is in zwart gedrukt. 
DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK (Juli '29). 
Herinneringszegels met de- beeltenis van Horacio Vasquez: 

y« centavo, wijnrood. 
1 „ groen. 

ETHIOPIË. 
Op 16 Augustus 1929 werd klaarblijkelijk een begin gemaakt 

met de aanschaffing van een luchtvloot. Dit heuglijk feit werd 
vastgelegd door 1500 series der koerseerende zegels — Yvert 
146-155 — te overdrukken in de landstaal met „16 Augustus 
1929 vliegtuig van het Ethiopische gouvennement". 

FALKLAND-EILANDEN. 
Frankeerzegels in onderstaande teekening, watermerk sier-

schrif t: 
penny, groen. 

„ karmijn, 
pence, grijs. 

„ blauw. 
„ lila. 

shilling, zwart op groen. 
„ bruinlila op blauw. 
„ groen op geel. 
„ wiJnrood op groen. 

1 pond, zwart op rood (meervoudig 
watermerk CA). 
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FRANSCH INDIE. 
De opdruk-serie — caches, fanon en roupees — is thans 

vervangen door een definitieve in dezelfde munt. De teeke-
nmgen bleven onveranderd. Te melden zijn: 

Frankeerzegels: 
1 caches, olijf en zwart. 
2 „ bruinviolet en zwart. 
3 „ bruin en zwart. 
4 „ geel en zwart. 
6 „ donkergroen en groen. 

10 „ karmijn en groen. 
12 „ groen en geelgroen. • 
16 „ lichtblauw en zwart. 
18 „ karmijn en rood. 
20 „ blauw en groen op lichtblauw. 

1 fanon, groen en rose. 
1 f. 6 c , oranjerood en zwart. 
1 „ 12 „ blauw en lichtblauw. 
1 „ 16 „ steenrood en groen. 
2 „ 12 „ lila en bruin. 
6 „ 6 „ groen en zwart. 
1 roupie, groen en blauw. 
2 roupies, rose en zwart. 
3 „ grijs en blauwviolet. 
5 „ rood en zwart op groen. 

Portzegels: 
4 caches, karmijn. 
6 „ blauw. 

12 „ groen. 
1 fanon, bruin. 
1 f. 12 c , blauwgroen. 
1 „ 16 „ geelbruin. 
3 „ violet. 

MALAY-STATEN. 
Frankeerzegels in het tijger-type: 

25 cents, purper en roodlila. 
30 „ purper en oranje. 

Meervoudig watermerk in sierschrift. 

MEXICO (Aug. '29). 
Luchtpostzegels: 

10 centavos, violet. 
20 „ grijsbruin. 
35 „ groen. 

De teekenmg is dezelfde als die, afgebeeld in het Augustus
nummer; het borstbeeld van den vlieger Carranza werd ver-
varifeen door den Mexicaanschen arend, voorts verdween het 
opschrift aan den voet. 

'Tff^ 

MOCAMBIQUE. 
Weldadigheidszegel, opschrift „Assisten-

cia Publica": \\ 
40 centavos, bruin, blauw en zwart. 

NEW-POUNDLAND. 
Opdruk „Three cents", in rood op de 6 cents grijs van 1923. 
Deze opdruk, oplaag 100.000 stuks, was noodig wegens een 

tijdelijk tekort aan zegels van 3 cents. 

NICARAGUA. 
Luchtpostzegels op de 25 centavos oranje van 1914, opdruk 

„Correo Aereo 1929 P.A.A." en den dienstzegel van 1927, 25 
centavos oranje, opdruk „Correo Aereo". 

NOORD-RHODESIA. 
Portzegels in nevenstaande teekening, 

alle zwart: 
1 penny. 
2 pence. 
3 „ 
4 „ 

PATIALA. 
Opdruk „Patiala State" op Britsch-Indische zegels — lokaal-

druk —: 
8 anna's, lila. 
1 rupee, groen en bruin. 

RUSLAND. 

»««w« 

Frankeerzegels in nieuwe teekeningen, zie afbeeldingen, 
papier met het watermerk Griekschen rand: 

2 kopeken, groen; fabrieksarbeidster. 
3 „ blauw; werkman. 
4 „ paars; boerin. 

Deze zegels zijn de eerstelingen eener nieuwe serie ter ver
vanging van de bestaande. 

SPANJE. 
De in het Juli-nummer vermelde ex-

presse-zegel met den opdruk „Sociedad 
de las Naciones LV reunion del Consejo 
Madrid", is thans aonder dien opdruk 
verschenen. 

Te melden is dus expresse-zegel: 
20 centimes, rood. 

SYRIË. 
Ter gelegenfheid van de in Augustus j.1. te Damascus ge

houden tentoonstelling werden onderstaande zegels voorzien 
van den boog-vormigen opdruk in het Fransch en Arabisch: 
„Exposition Industrielle Damas 1929". 

Te melden zjjn: 
Frankeerzegels: 

0,50 piastres, ge-elgroen. 
1 
1,50 
8 
5 

10 
25 

Luchtpostzegels: 
0,50 
1 
2 
3 
5 

10 
25 

piastres. 

rose-karmijn 
rose. 
geelbruin. 
violet. 
bruinlila. 
blauw. 

geelgroen. 
rose-karmiJn 
bruin. 
geelbruin. 
violet. 
bruinlila. 
blauw. 

Hoewel het desbetreffend besluit meldt, dat 20.000 series 
op deze wjjze zouden worden overdrukt, bericht Maison Fi
scher te Paras ons, uit goede gron te hebben vernomen, dat 
slechts 15.000 series werden aangemaakt. 

SAN MARINO. 
Expresse-zegel in groot liggend formaat: 

1 lire, groen. 
2 lire 50, blauw. 
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UNIE VAN ZUID-AFRIKA. 
Op 26 Aug. j.l. werden de lucht

postroutes 
Kaapstad-Port Elizabeth, 
Kaapstad-Bloemfontein, 
Kaapstad-East London, 
Kaapstad-Durban, 
Kaapstad-Johannesburg, 
in gebruik genomen. 

Het extra luchtrecht bedraagt 4 
pence per „ounce". 

In bovenstaande teekening zijn verschenen de luchtpost
zegels: 

4 pence, groen. 
1 shilling, oranje. 

Vermoedelijk zal ook een 8 pence verschijnen. 
URUGUAY. 

In nieuwe teekening, gevleugeld 
paard, verschenen de onderstaande 
luchtpostz egels: 

8 centesimos, oranje. 

1 i 
^JJUVH ^^ 80 

90 
olijfgroen. 
violet-bruiii. 

, donkerblauw. 
, purper. 
, lichtbruin. 
, donkerbruin. 
, blauwgroen. , lichtblauw. 
, blauw. 

1 peso 20 c. 
1 „ 50 „ 
3 pesos, rood. 
4 „ 50 c , zwart. 

ZWEDEN. 
Prankeerzegels zonder watermerk: 

45 ore, bruin; koning Gustaaf V. 
115 „ bruinoranje; posthoren-type. 

Tanding uitsluitend verticaal. 
V. B. 

leVcrWaclhtcn 
^ieuHic Uit^iften 

Q|)ka^€Jj'f€r5,en3.| 

BELGIË. 
Naar verluidt zullen voortaan voor de dienstzegels — op

druk gevleugeld wiel — geen zegels meer worden benut met 
den kop van koning Albert, doch uitsluitend die in het 
leeuwen-type. 

ECUADOR. 
L'Echo de la Timbrologie meldt, dat hier een speciale serie 

zal verschijnen met het opschrift „Defensa Social contra la 
Tuberculosis". Hiertoe zullen verschillende waarden der koer-
seerende serie worden benut. 

GROOT-BRITANNIE. 
Van de zegels, uitgegeven ter gelegenheid van het jongste 

postcongres, komen de K, 1 en l'A pence voor met liggend 
watermerk. Deze zjjn afkomstig van rollen; het papier is een 
weinig dikker dan dat, waarop de gewone zegels zijn gedrukt. 

ITALIË. 
De serie Monte Cassino, beschreven in het vorige nummer, 

zal binnenkort worden aangevuld met een 10 _lire, waarop de 
H. Benedietus is afgebeeld. 

JAPAN. 
Hier zullen binnenkort speciale luchtpostzegels verschijnen, 

vermoedelijk in de waarden S%, 16J^, 18 en 33 sen. 
LUXEMBURG. 
Ds a.s. Kerst- of kinderzegels zullen de beeltenis dragen van 

prinses Marie Gabrielle. 

SEYCHELLES. 
Stamp-Collecting meldt, dat de koerseerende 4, 5, 15, 18, 

30, 45 cents, 2 r. 25 c , niet imeer zullen worden aangemaakt. 
WEST-AUSTRALIË. 
Een fauw is het geleden, dat de „Parmelia", een Britsch 

schip, via Kaap de Goede Hoop de Zwaan-rivier in West-
Australië bereikte, daardoor den grondslag leggende voor de 
kolonie West-Austral'ë. 

Voor deze gelegenheid zal een herinneringszegel verschijnen 
met het bekende zwarte zwaantje. 

ZWITSERLAND. 
De a.s. Pro Juventute-zegels zullen o.a. Zwitsersche land

schappen brengen; zij zullen daarom in grooter formaat ver
schijnen. 

V. B. 

en, w 
lyoloiiiein ^ ^ 
NEDERLAND. 

Portverlagingsplannen. 
Overwogen wordt om, zoo mogelijk het ingang van 1 No

vember a.s., over te gaan tot verlaging van het port voor 
brieven tot 20 gram in het binnenlandsch verkeer van lyi tot 
6 cent, en van het minimumport voor monsters in het binnen
landsch verkeer van 5 tot 3 cent. 

Deze verlagingen zullen dan tevens geldig zijn in het ver
keer met Ned.-Indië, Suriname en Curasao. 

Voorts wordt overleg gepleegd om op een nog nader te be
palen datum tot een verlaging te gsraken van het port der 
pakketten, die per zeepost naar Indië worden verzonden. 

De briefportverlaging zal voor de posterijen een mindere 
opbrengst beteekenen van 1 a lYi millioen gulden, aangeno
men, dat het aantal brieven met 10 "r toeneemt, zooals dat 
gewoonlijk na een portverlaging het geval is. 

Aan de memorie van toelichting op de begrooting der poste
rijen vooi 1930 ontlsenen wij, dat nog enkele andere portver-
lagingen in overvveging zijn, me„ name dat voor drukwerken 
in het binnenlandsch verkeer en voor postpakketten in lokaal 
verkesr, waarvan het tarief belangrijk lager aal zijn dan voor 
gewone pakketten. Verder zal de gewichtsgrens voor pak
ketten hooger gesteld worden. 

In het Maandblad van het vorig jaar wezen wij erop, dat 
sinds 1925 elke nieuwe Ksrstserie getuige is van een tariefs-
vsrlaging ten opzichte v?in de vorige. Ook dit jaar zal dus 
de serie geen uitzondering maken; in de plaats van een zegel 
van 7% cent zal er een van 6 cent moeten verschijnen. 

Tot dusver hebben wij stseds een postzegel gehad voor aan-
gete-ekende brieven tot 20 gram, op het oogenblik de 22>:; cent. 
Nu het briefport 6 cent wordt bsstaat de mogelijkheid, dat een 
zegel van 21 cent zal uitgegeven worden. Ook is er kans op 
een portzegel van 9 cent, voor brievsn, die als drukwerk 
verzonden worden. 

De luchtpost naar Indië. 
Het aantal met de beide eerste vliegtuigen meegegeven 

stukken blijkt ver beneden de verwachfing te zijn geweest. 
Verschillende maatregelen zijn genomen om hierin verandering 
te brengen. 

1. Het luchtrecht voor Ned.-Indië wordt als volgt gewijzigd: 
brieven tot 10 gram 40 cent, van 10 tot 20 gram 75 cent, 
verder als vroeger. 

2. Het luchtrecht bshoeft voortaan niet meer met de spe-
cialle luchtpostzegels te worden voldaan, dit kan ook met ge
wone frankeerzegels geschieden. — Dit is zeker ten gerieve 
van het publiek, maar de luchtpostzegels hebben hiermede hun 
bsstaansrecht ingeboet, en de dure serie vain de guldenwaarden 
zou niet noodig gsweest zijn, als men dit vooruit geweteh had. 

3. Voortaan kan ook voor tusschengelegen landen l-uehtpost 
worden meegegeven, tegen de hlerachterstaande tarieven.' (per 
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20 gram): Syrië 15 cent, Mesopotamië en Perzië 30 cent, 
Britsch-Indië met Birma 40 cent, Siam en Straits Settelments 
60 cent. 

De luch'tpostzegels zijn, als vroeger, niet voor gewone fran
keering geldig. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
1^ cent B: L 239, tanding Gr (of Grl5). 

L 240, „ Gr. 
R 240, „ Gr. 
R 242, „ Gl. 

10 cent A: R 216, „ Gl. 
De bovenranden der vellen zijn tegenwoordig vaak zoo kqyt, 

dat het niet meer mogelijk is, de tandingen Gr en Grl5 te 
onderscheiden. Dit geldt ook voor de in het vorige nummer 
genoemde: 

l^A cent A: 220 R, en 
ly, cent B: R 238, R 239 en L en R 241. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
114 cent C: nrs. 3, 4 en 9 (in linkeronderhoek). 
3 cent E: Van de 3 cent vam deze oplaag zonder dr.-teeken 

vond de heer Van Dongen drie verschillende vormen, die zich 
onderscheiden door de balken op den bovenrand. Bij de eerste 
vorm eindigen deze balken van onderen met een verticaal 
streepje, bü de tweede en derde vorm met een horizontaal. 
De derde verschilt van de tweede doordat de balk in den 
rechterbovenhoek een rechthoekige inham vertoont. 

Perforatie. 
De heer ir. Bloemen, Heerlen, toonde ons een blok vain het 

kinderzegell van 5 cent 1928, waarvan de horizontale perfo
ratie veel grooter gaatjes had dan de verticale. Het verschil 
was heel duidelijk; het is natuurlek ontstaan doordat men voor 
de horizontale en de verticale perforatie van twee verschillende 
perforeermachines gebruik gemaakt heeft, waarvan de een 
grooter pinnetjes had dan de ander. 

De valsche Veertig op 30 cent. 
We ontvingen in dank van het Hoofdbestuur vergroote af

beeldingen van den echten en den valschen opdruk Veertig 
Cent op 30 cent. De voornaamste kenmerken hebben wij al 
eenige maanden geleden in deze rubriek beschreven; het ver
schil lag vooral in de V, die afwijkend en veel plomper ge-
teekend is. Bovendien is op de afbeelding de afstand tussehen 
beide regels van den opdruk 1'/, mm. grooter hy het valsche 
zegel dan bü het echte. 

De proeven van Nederland 1867 5 cent type II. 
In het Juli-nummer beschreven wij enkele nieuw-ontdekte 

proeven van de 5 cent 1867, die op de 28e veiling-Hekker 
verkocht waren en unica zouden ziJn. Op de 72e veiling-Riet
dijk echter kwam weer een dergelijk stel proeven onder den 
hamer, bestaande uit de 5 cent in de kleuren blauw, donker
blauw, rood, oranjeforuiin, olijfgroen, donkergroen en licht
bruin (volgens de beschrijving; de kleuren kwamen echter 
overeen met die van de proeven op de veiling van Hekker). 
Van de 5 cent violet (beschreven als blauw), een linkerrand-
stuk, konden wij uitmaken dat het op de definitieve vellen 
als zegel 111 voorkomt. Bekend waren reeds de zegels 114-
115-116 in deze kleur (de de vorige maal vermelde strip be
stond niet uit de zegels 14, 15 en 16, maar 114, 115 en 116, 
zooals later bleek). Naar wij vernamen zijn nog twee andere 
exemplaren voor den dag gekomen, die als 117 en 118 ge
ïdentificeerd zijn. Alles dus zegels van één rij. 

De andere geveilde zegels (alle linkerbovenhoekzegels) wa
ren van een cliché dat beschadigingen vertoont, die n i e t 
voorkomen op eenig cliché van de vellen der 5 cent type II. 
Hoe groot de blokken waren van deze proefdrukken en uit 
wat voor zegelcliché's zij bestonden (zegel 110 van de defini
tieve vellen behoort ertoe) is duiä nog niet na te gaan; wij 
moeten afwachten wat er nog van voor den dag zal komen. 

De firma Hekker, die verklaarde dat andere exempla
ren haar niet bekend waren, was hierin de dupe van een on
eerlek en te kwader trouw zijnd inzender. Gaarne verleenen 
wij plaats aan het onderstaande schrijven der firma Hekker: 

„Bovenstaande proefdrukken werden door oms verkocht in 

de veiling die op 22 Juni 1929 gehouden werd. In de om
schrijving in den veilingcatalogus verklaarden wü, dat het be
staan dier proefdrukken ons tot dusver niet bekend was en 
dat het ons evenmin bekend was, dat zich in eenige collectie 
dergelijke 5 cents proefdrukken bevinden. 

Uit den catalogus der 72e postzegelveiling van J. K. Rietdijk, 
te 's-Gravenhage, gehouden aldaar van 19-25 September 1929, 
bleek dat daarbij wederom een serie van die proefdrukken 
aan de markt kwam. Naar aanleiding daarvan werd on? door 
den kooper dier proefdrukken in onze Juni-veiling opheldering 
gevraagd, terwijl ons daarna gebleken is dat vooraanstaande 
figuren in de Nederlandsche Philatelie zich voor deze zaak 
zeer interesseeren. En ten slotte ontvingen wij een schrifte-
ilijk verzoek van den hoofdredacteur van „De Philatelist" om 
een verklaring in deze aangelegenheid (aangezien onze naam 
er mee gemoeid is). 

Wij achten het daarom gewenscht het navolgende mede te 
deel en: 

De inzender der bedoelde proeven in onze Juni-veiling liet 
ons in den waan, dat het ingezonden stel het eenige bekende 
was en bevestigde ons dit schriftelijk. 

Toen hij ons in Juli d.a.v. wederom een stel ter veiling aan
bood, vroegen wij nadere opheldering omtrent aantal, be-nevens 
herkomst, enz. en ontvingen toen een ontwijkend antwoord. 
Dit gaf ons aanleiding opneming van verdere exemplaren in 
onze veiling te weigeren. 

De desbetreffende correspondentie is voor onmiddellijk be-
lamghebbenden te onzen kantore ter inzage. 

Amsterdam, 26 September 1929. 
N.V. Hekker's Postzegelhandel." 

Luchtpost voor Curasao. 
De Amerikaansche luchtpostverbinding Neiw-York-Cristobal 

is op proef uitgebreid met een wekelijksche verbinding B'ar-
ranquilla-Curagao. Met de'ze diensten wordt ook de uit Neder
land afkomstige correspondentie verzonden; het lucTitrecht 
naar Curasao bedraagt voor briefkaarten en per 5 gram voor 
de overige stukken 50 cent. Dit luchtrecht moet met gewone 
frankeerzegels voldaan worden. 

De correspondentie ondervindt hierdoor een bespoediging 
/an 1-7 dagen. 

De twee typen bij de 7>̂  cent hangend haar. 
Op blz. 166 van het vorig nummer staat bovenaan de tweede 

ko'om: Van de laatste vellen behoort het laatste zegel, enz. 
De heer Van der Wiel verzoekt ons, omdat dit tot misverstand 
aanleiding zou kunnen geven, dit te veranderen in: Van de 
overgelegde zegels behoort het laatste, enz. 

NEDERL. INDIE. 
De 3 cent groen en 30 cent port. 
Naar de heer Hajénius ons bericht is de 3 cent groen, die 

hier te lande al geruimen tijd verkrijgbaar is, eind Augustus 
in Indie aan de philatelistenloketten verkrijgbaar gesteld. 

De 30 cent por^ werd in de eerste week van September 
weer verkrijgbaar gesteld. De nieuiwe 30 cent komt overeen 
met de vroegere, behalve wat betreft de pap ersoort. De nieuwe 
30 cent is op wit papier gedrukt, evenals de laatste oplagen 
vain de gewone Indische zegels, terwijl de vroegere 30 cent op 
geelachtig papier was. 

De oude 30 cent was in twee drukgangen gedrukt, rand en 
waarde-aanduiding afzonderlijk. De nieuwe is, voor zoover wij 
aan het eenige in ons bezit zijnde exemplaar kunnen zien, in 
éénmaal gedrukt. Hiermee is dan, behalve door de papierkleur, 
een verder verschilpunt met de oude- 30 cent gegeven. 

Oplaagletters en papierkleur. 
De heer De Lang Evertsen deelt ons mede, dat hij nog de 

volgende oplaagletters gevoinden heeft: 2 cent I en 7>< cent 
port B. 

De heer Paraira zond oi-s twee blokken van de 5 cent groen 
van de koerseerende serie, die sprekende verschillen vertoon
den. Het eene blok, van oplaag C. was op geel papier gedrukt, 
de kleur was hardgroen. De velranden waren, als bij de 
oudere oplagen steeds het geval is, gedeeltelijk ongegomd. 
Het tweede blok was van oplaag D en gedrukt op het witte 
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papier dat tegenwoordig in gebruik is. De Meur was geheel 
verschillend, een me^er verzadigd en lichter groen. De gom 
was gelijkmatig over het geheele vel verdeeld. 

Deze verschillen tusschen het oude, harde en geelachtige, 
en het nieuwe, poreuzer en witte papier ziJn niet alleen bij de 
5 cent, maar ook bij andere waarden zeer frappant. Naar 
onze meeniing is er alle aanleiding toe, dezs zegels afzonderlek 
te verzamelen; beide soorten verdienen ook een plaatsje in 
onze prijscouranten. De laatstuitgekomen waarden (3 c. 
groen, 4 c. groen en 5 c. blauw o.a.) bestaan alleen op wit 
papier. Wie van de lezers zendt ons eens een opgaaf van de 
waarden die al in deze beide vormen bestaan? Opgave liefst 
met vermelding van de oudste oplaag op geel en de eerste op 
wit papier. 

De aanmaak yan zegels in Indië zelf. 
Van den heer Hajénius ontvingen wjj uitvoerige mededee

lingen over de ingestelde Postwaardencommissie, die tot taak 
heeft, van advies te dienen nopens de moeilijkheden, die zich 
zullen voordoen, wanneer de zegelaanmaak van Indische zegels 
wordt overgebracht van de firma Enschedé naar den Topogra
fischen Dienst in Indie. Wij ontleenen er het volgende aan. 

Als uitgangspunt wordt genomen, dat men erin is geslaagd, 
pm door middel van een eenvoudig procédé alle frankeerzegels 
in afwascHbare kleuren te vervaardigen. De volgende vragen 
zullen bovendien beantwoord moeten worden: a. Kunnen de 
zegels tot en met een waarde van 40 cent zonder overwegende 
bezwaren door zegels in o f f s e t d r u k, en de zegels, die 
thans in plaatdruk zijn vervaardigd, door zegels in r o t o
g r a v u r e d r u k worden vervangen?, en b. Biedt de wijze 
waarop deze procédé's door den Topografischen Dienst 
worden toegepast, voldoende waarborg voor een goed product ? 
Een en ander dient vergezeld te gaam van noodig geachte 
werkproeven. 

De proeven zullen ongeveer 114 maand in beslag nemen. 

CURACAO. 
De luchtpostzegels. 
Volgens de Echangiste Universel zou de oplaag voor elke 

waarde 8000 stuks bedragen. Dit bericht lijkt ons voorbarig 
en niet juist. Van andere zijde vernamen wij, dat de oplaag
cijfers voorloopig niet bekend gemaakt worden om speculatie 
te voorkomen. Begin September werd nog aan alle aanvragen 
voldaan, zoodat de oplagen stellig wel grooter zullen zijn. 

Van verschillende zijden ontvingen we opgavsn over opdruk
fouben; de voornaamste volgen hieronder. 

50 c. op 12J^ c. 3e zegel Ie horizontale rij: geen krul aan 
het vlaggetje van de 5; 4e zegel 2e rij: geen punt achter et; 
6e en 7e zegel 2e rij, 2e zegel 4e rij, Ie, 2e en 4e zegel 5s ry: 
magere 5. 

1 gld. op 20 c. en 2 gld. op 15 c. 4e zegel 2e rij: geen punt 
achter gld; 6e zegel 2e rij: geen ophaal aan de 1 van gld. 
Er zijn nog enkele geringere afwijkmgen bij de twee hoogste 
waarden, die het zser waarschijnlijk maken dat men voor deze 
beide hetzelfde zetsel heeft gebruikt, na de cijfers verwisseld 
te hebben. 

Bij de 50 cent zijn er verschillen in stand van het woord et. 
ten opzichte van het getal 50, eveneens van het getal 50 ten 
opzichte van de balk onder LUCHTPOST. 

De zegels werden in blokken van 50 overdrukt. 

NEDERLAND. 
Eindelijk de eerste briefkaart in het grootere formaat 

147x105 mm., en wel de in het vorige nummer reeds in uit
zicht gestelde geïllustreerde briefkaart van 1% cent. Het is 
serie XI nr. 1 en vertoont de Groenburgwal te Amsterdam. 
Zoowel van de adreszijde als van de achterzijde geven de hier
bijgaande afbeeldingen een voldoenden indruk. Als vroegste 

datum van verkrijgbaarstelling is mij bekend geworden 2 Sep
tember. 

'j^ssr ^ï ^ m^/ 

'|BRlLFKAARTCARThPOSTALL 

JADR 

»il 
M)Rf.S 

y. ...... ...:v.v.MM,|r—T" ■"•■ -~i 
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In de afdeeling spoorwegbriefkaarten is als nieuw te melden: 
1. een 3 cents kaart met de nieuwe afz.aanwijzing: „Nederl. 

spoorwegen enz." Model CC 238e E.H. 500.000. 16.5."29. 
2. „3 CENT" opdruk op de 5 cents kaart afz. „Nederl. 

s.poorwegen" Model CC 238c E.H. 75.000 14/12 '26. 
3. Normaal is, dat de spoorvvegkaarten gedrukt worden in 

pakjes van 100 stuks, zulks is niet het geval geweest bij de 
5 cents kaart E.H. 120.000 20/8'28, welke slechts genummerd 
is van 1 t /m 50. Bij de nummers 9, 13, 20, 21, 27, 31, 37, 39, 
42, 43, 46 en 50 doet zich de eigenaardige fout voor dat de 
laatste O van 120.00o (de oplaag) klein is uitgevallen. 

Hoewel reeds lang bekend heb ik nog steeds vergeten te 
melden, dat de buitenlandsche briefkaart van 10 cent gevonden 
is met karmijnrooden waardestempel. 

In het Handelsblad van Maandagavond 16 Sept. verscheen 
een bericht, dat het plan bestond vanaf 1 November a.s. het 
tarief voor brieven te verlagen van 7>^ op 6 cent. Het gevolg 
hiervan zal dan vermoedelijk zijn, dat de onlangs ingevoerde 
briefomslagen van ly, cent gewijzigd zullen worden. 

NEDERL. INDIE. 
Men meldt mij, dat bij de opdrukkaarten 5 op 12J4 cent de 

opdruk in 2 grootten moet bestaan. De letters „CENT" moeten 
bij den eenen opdruk 2>i mm., bij den anderen 3 mm. groot 
zi)n. Ook moet de grootte der „5" verschillend zijn. Is er 
iemand (misschien wel een der verzamelaars in Indië zelf), 
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te, .die mij deze verschillen kan voorleggen, zoodat zij officieel 
^■"gemeld kunnen worden? 

Van de laatste opdrukkaarten bestaan natuurlijk ook al 
weer foutdrukken. Men toonde mij een grijze 12J4 cents kaart 
met den dubbelen opdruk „5 CENT", welke op regelmatige 
wijze verzonden was van Soekaboemi naar Weltevreden. Ver
der nog een ongebruikte grijze 5+5 cent op 73^+7K cent, 
waarbij de antwoordkaart nog een tweeden afdruk vertoont. 
Deze tweede afdruk is door de post gedeeltelijk uitgewischt. 

BUITENLAND. 
CHINA. 
Hier kwamen 2 nieuwe dubbelkaarten in omloop; die van 

1 cent wijkt van nr. 22 af, doordat de 2e regel vam den voor
druk 72 mm. in plaats van 68 mm. is; jonkwaardestempel. 

Br. 1+1 c, oranjegeel, 2+2 c. groen op zeemkleur. 
COCHIN. 
Met den kop van den vorst verscbenen: 

Env. 6 p. roodviolet, form. b. 
8 p. olijfbruin, form. a.b. 

Br. 4+4 p. groen op wit (nu geperforeerd). 
DUITSCHLAND. 
De officieel uitgegeven prentbriefkaarten zijn nu voorzien 

van een eenvoudigen kettingrand met deelstrepen; links onder
aan de afzendersaanwijzing, bovenaan de fraaie stadsgezich
ten, waardestempel president Ebert. 

Br. 8 pf., groen op roomkleur. 
ESTLAND. 
Ben nieuwe kaart voor het binnenland met het wapen als 

waardestempel (Ganzsache). 
Br. 5 (6) senti, rood op zeemkleur. 

FRANSCH INDOCHINA. 
Met een stpdsgezicht als waardestempel, waarin de naam 

van het land van boven naar beneden is gespeld (een dwaze 
gewoonte, die helaas bij de Nederlandsche posterijen steeds 
meer ingang vindt, bijv. bij poststempels, busrechtmededee
lingen, waardestempels van Curajao; waarom niet van ach
teren naar voren?) ligt hier een enveloppe van: 

Env. 6 c , rood op wit, van binnen roodlila, form. c. 
GIBRALTAR. 
Er verscheen een mieuwe enveloppe in formaat H voor aan

geteekende brieven. 
Env. Hanget, br. 3 p., rood, form. H. 

GOUDKUST. 
Met een keurigen waardestempel (koning George, waar

onder een gezicht op een regeerinigsgebouw) verschenen hier 
een enveloppe en een briefkaart voor het binnenland; gesty
leerd wapen. 

Env. 1 d. bruin op wit, form. 132x108 mm. 
Br. 1 d. bruin op wit. 

GROOTBRITANNIE. 
De enveloppe voor aanget. brieven in het formaat H2 is nu 

ook verschenen met vermelding van het formaat in het hokje 
voor het strookje, echter zonder datumletters onder de klep 
(Gaiüizsache). 

Env. V. aanget. br. 414 p., rood, formaat H2. 
HONGKONG. 
De porto voor aangeteekende brieven is verminderd; het ta

rief was vroeger van francs 3003000, $ 0.252,50, nu is dit 
geworden voor deze bedragen $ 0,202,—; dit nieuwe tarief 
is afgedrukt op de rugzijde der enveloppen voor aangetee
kende brieven, waarvan voor mij liggen met den kop van ko
ning George: 

Env. V. aanget. br. 10 cents, lila, form. G, H, H2. 
IVOORKUST. 
In 1915 is reeds verschenen een enveloppe van 25 c. met een 

waterlandschap als waardestempel op rose papier. 
Env. 25 c , blauw en ultramarijn op rose, form. c. 

JHIND. 
Er kart een kaart gecatalogiseerd worden van 34+ K a. met 

horizontalen opdruk en bruin wapen, waarboven „JHIND 
STATE"; dit is dus de dubbelkaart behoorende bij nr. 9. 

Br. ]4.-\-y, a., bruin op zeemkleur. 

LETLAND. 
Een nieuwe kaart in wapentype: 

Br. 20 (21) s., rose op roomkleur. 
LICHTENSTEIN. 
De kaart van 25 r. (kasteel Vaduz) ontving een zwarten 

opdruk „10" op de oude waarde. 
Br. 10 op 25 r., rood op zeemkleur. 

MALEISCHE STATEN. 
Deze Britsche kolonie heeft de haar ontbrekende post

stukken in gebruik genomen; de enveloppen dragen een 
werkelijk zeer fraaien waardestempel, ovaal met tijger; de 
andere hebben den bekenden vierkanten „tijger". 

Env. 4 c, lichtbruin; 6 c , rood op wit; form. 133x109 mm. 
Krbd. 2 c , groen op geel. 
Kbf. 4 c, bruinoranje op zeemkleur. 

MEXICO. 
Een geheele serie nieuwe poststukken met de zegels der 

laatste editie als waardestempel. 
Env. 5 c, roodoranje, 10 c , karmijn op grijs, 163x92 mm. 
Kbf. 5 c, roodoranje, 10 c. karmijn op roomkleur. 
Krbd. 2 c, groen op roomkleur. 
Br. 2 c, groen, 4 c, karmijn op roomkleur. 

MONACO. 
Drie nieuwe poststukken. 

Env. 50 c, lichtbruin op wit, form. c. 
Br. 90 c, 90+90 c, rose op groen. 

NOORDRHODESIA. 
„Die Ganizsache" meldt €en kaart van 1 p. in bruin in plaats 

van violet. 
Br. 1 p., bruin op wit. 

PALESTINA. 
Ook hier een nieuwe „registered" met Engelsche en He

breeuwsche opschriften, en den tempel als waardestempel. 
Env. V. aanget. br. 13 milis., ultramarijn, form, H. 

PANAMAKANAALZONE. 
Twee enveloppen voor luchtpost, met den ouden wapen

waardestempel; dwars over de enveloppen blauw, wit en roode 
strepen, waarboven „USA. AIR MAIL.". 

Env. 2 c, rood op wit, form. 165x92, 241x105 mm. 
SARAWAK. 
Ook hier verschenen 2 niuwe enveloppen voor aangeteekende 

brieven met den kop van den radjah, onderop de klep aan de 
voorzijde; hier is portoverhooging. 

Env. V. aanget. br. 12 c , blauiw, form. H2. 
15 c, blauw, form. G. 

TCHECHOSLOWAKIJE. 
Hier verscheen opnieuw een serie vanl 36 prentbriefkaarten. 

De waardestempel is weer president Masaryk, echter zonder 
jaartallen. 

Br. 50 (60) h., groen op roomkleur. 
TRENGGANU. 
Ter voorziening in de groote behoefte naar enveloppen voor 

aanget. brieven kwaimen hier 2 nieuwe formaten in gebruik 
met den kop van den nieuwe radjah (zonder snor). 

Env. V. aanget. br. 10 c, blauw, form. H2, K. 
VER. STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Voor mij liggen 3 enveloppen voor de luchtpost; de waarde

stempel is een cirkel met vliegmachine met omschrift; de kan
ten der enveloppe zijn met blauw, wit en roode vakjes af
gezet; watermerk 1928.. 

Env. 5 c, blauw op wit, form. 160x89, 171x96 en 
240x105 mm. 

ZUIDAUSTRALIE. 
Bij dit land zijn de volgende stukken nog te catalogiseeren: 

Kruisband 8 bestaat ook in formaat a. 
Dienstkruisband bestaat ook in formaat b, terwijl dienst
kruisband 4b ook bestaat. 

Ik vond, dat de opdruk O.S. ook nog in een derde type 
bestaat, die veel overeenkomst vertoont met type I. De letters 
zijn iets minder hoog; de O heeft inwendig een liggend, in 
plaats van een staand ovaal; de oogen van de S zijn kleiner, 
de stand der einden bij dezen letter is anders dan type L . 
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RAAD VAN BEHEER. 
Najaars-vergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 

het Nederlandsch Maandblad voor P hilat gli e 
op Zondag 27 October 1929, des voormiddags te 11 uur, in Café-
Restaurant „Boschlust", Bezuidenhout 2, te 's-Gravenhage. 

BREDA, 14 October 1929. De Administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS, Lid v/d R. v. B. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Mededeeling. 
In het Augustus-nummer van het Maandblad is abusievelijk 

vermeld, dat het aantal leden der Postzegelvereeniging „Vlis-
singen" op 1 Juli j.1. bedroeg 16; dit moet zijn 26. 

De Ie secrätaris, 
mr. J. H. VUIJSTINGH. 

Tandingmeter. 
Het blijkt, dat in den z.g. Bonds-tandingmeter diverse fouten 

voorkomen, redenen waarom het Bondsbestuur den verkoop 
hiervan voorloopig heeft stopgezet. Met den drukker zijn on
derhandelingen geopend, ten einde tot een verbeterde levering 
te komen. Zoodra deze onderhandelingen zijn afgeloopen, zal 
hiervan nader worden kennisgege-ven. 

Namens het Bondsbestuur, 
mr. J. H. VUIJSTINGH, secretaris. 

Over onderstaande handelaren en verzamelaars 
worden door het Bonds-Informatiebureau 

inlichtingen verstrekt. 
J. F. Duijn, Jansstraat 16, Haarlem. 
The Saturday Afternoon Stamp Olujb, New York (Penning

meester: H. A. Fonda). 
The Rutherford Stamp Club, New York (Sales Manager: 

W. O. Staeb). 
J. B. Doedens, Oudestraat 131, Kampen. 
Schwaben, Würzen (in Saksen). 
A. Kik, Jacobstraat, Goes. 
The Inland Stamp Co., Kansas City, Missouri (U.S.A.). 
J. H. Donnai, Schenkkade 305, le étage. Den Haag. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat 107, Den Haag. 
P. J. Lukwel, Schenkstraat 236, Den Haag. 
J, C. E. van Herwerden, O. Ebbingestraat, Groningen. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
M. E. Bouwmeester, Haitsma Mulierstraat 32, Haarlem, 
Aug. V. d. Velde, Ruysdaelstraat, Amsterdam. 
H. Endeman & Co., Schoten bij Haarlem. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
Th. Haentjes Dekker, 2e Balistraat, Den Haag. 
H. H. Overduijn, Hilversum. 
Willem Paret, Beggen (Luxemburg). (Leider der Int. Ver-

eeniging „Pax"). 
Max Busche, Alt Moabit 119, Berlyn. 
Jos. Droste, Baumstrasse, Dortmund. 
Firma Beerhenke & Co., Keulen. 
Jul. Briault, La Celle, St. Cloud. 
W. Hansen, Aarhuus (Denemarken). 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
E. Gebbers, Liljendal. 
H. Roberts, Londen, S. W. 9. 
E. Zahn, Dr. Philos., Brixen bij Bozen. 
A. Falkestein, Wilhelmshaven, Duitschland. 
W. H. Avery, Ingenieur, Habana (Cuba). 
Marie Stenzel, Hauptpostlagernd, Danzig. 
Milo Barry, Bayside, L.I., New York. 

De Beheerder van 't Bonds-Informatiebureau, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Waarn. secretaris: H. J. BOEKEN Jzn., Bas Backerlaan 11, 

Apeldoorn. 

Nieuwe leden. 
1027. mevr. B. R. Weijerman-jkvr. De Villeneuve, Villa Wol

dyne, Oenerweg, Epe. 
1028. F. F. Venema, Tjiboenoet Binnen 1, Bandoeng. 

Aanmeldingen. 
mr. M. J. J. Campioni, makelaar fa. Dunlop & Kolff, Embong 

Tandjong 28, Soerabaja. 
Ch. Wolff van Wuifing, vertegenw. fa. Du Croo & Brauns, 

Rozapark, Semarang. 
dr. H. Schouten, Nieuwe Hilversumscheweg 5, Bussum (lid 

„Hollandia"). 
C. W. Hessing, autohandelaar. Hotel Tegal, Tegal. 
A. van Wijnen, omderwijzer M.U.L.O.-school der S.C.S.Mpij., 

Tegal. 
J. N. Optendrees, Wagenwegstraat 5, Paramaribo. 

Adreswijzigingen. 
184. J. C. J. Romsiwinckel, thans Hof zich tlaan 26 (Marlot), 

's-Gravenhage. 
924. A. E. Banse, ambt. P.T.T., thans Soerabaja. 
588. E. J. F. Linssen, thans Hollanderstraat 9, 's-Gravenhage. 
862. H. Swartsenburg, thans p/a F. Fischer, David Bles

straat 20 II, Amsterdam. 
355. W. L. Davids, thans Benteng Pantjoran 50, Weltevreden. 
616. W. de Jongh, thains Van Spevjkstraat 59, 's-Gravenhage. 
364. J. C. Bree, thans Ardjoenostraat 5, Malang (N.I.), 
215. Hendrik van der Loo, thans 's-GravendiJkwal 5, Rotter

dam. 
566. M. W. Fleury, thans p/a Maintz & Co.'s Productenhan-

del, Semarang. 
1024. moet gelezen worden: mevr. Hisgen-White, Bodjong 36, 

Semarang. 
213. G. Nijenhuis, thans 's-Gravendijkwal 9b, Rotterdam. 

Overleden. 
353. T. F. A. Hekking. 

Ingetrokken bedanken. 
614. mr. D. M. van Gelder de Neufville. 

Bedankt met 31 December 1929. 
388. P. Donders. 
401. dr. A. W. Cramer. 
697. M. Keune-Ten Hagen. 

Sectiehoofden voor de rondzendingen. 
Amersfoort: A. J. Valewink, Schimmelpenninckstraat 60, 

Amersfoort. 
Amsterdam: Tj. Gs. de Vries, Adm. de Ruijterweg 172, Am

sterdam. 
Apeldoorn: K. de Waard, Van Heutzlaan 3, Apeldoorn. 
Arnhem: J. R. de Joncheere, Arnhemschestraatweg 25, Velp. 
Dordrecht: J. L. van Dalen, Toulonschelaan 54, Dordrecht. 
Gelderland: J. C..Heidenreich, Burg. Weertsstraat 53, Arnhem. 
Gooi en Eemland: Jb. Cloeck, Oranjelaan 6, Hilversum. 
's-Gravenhage: P. H. Q. Bouman, Valkenboschkade 545, 's-Gra

venhage. 
Haarlem: P. J. Hekker, lepenlaan 4, Bloemendaal. 
Leiden: mr. H. Burgersdijk, Witte Rozenstraat 42, Leiden. 
Noord-Brabant en Limburg: J. S. de Jongh, St. Hubertuslaan 

37, Maastricht. 
Noord-Holland: dr. J. C. de Ruijter de Wildt, Hoorn. 
Noord-Nederland: S. Trmp Visser, Voorstreek 9, Leeuwarden. 
Nijmegen: J. H. Albrecht, Hatertscheweg 19, Nijmegen. 
Rotterdam: G. Nijenhuis, 's-Gravendükwal 9b, Rotterdam. 
Twente: J. van Houten, Deldenerstraat, Hengelo (O.). 
Utrecht: A. M. Benders, Burg. Reigerstraat 67, Utrecht. 
Zeeland en Zuid-Holland: C. J. L. Sitsen, Walstraat 72, Vlis-

singen. 
Bij deze personen kunnen de leden zich voor het geregeld 

ontvangen der rondzendingen aanmelden. 
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Vergadering. 
Algemeene vergadering op Zondag 20 October 1929, des na

middags te 2 uur, in „De Vereeniging", Keizer Karelplein, te 
Nömegen. 

Agenda: 
1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der algemeene vergadering van 25 November 1928 

te Arnhem (zie mededeelingen Maandblad December 1928). 
3. Verslag over 1928. 
4. Rekening en verantwoording 1928. Rapport en conclusie 

der finaneieele commissie. 
5. Begroo'ting 1930. 
6. Verkiezingen: 

a. periodiek aftreden der bestuursleden J. B. Robert en 
G. V. van der Schooren. 

b. vervullen der vacature ontstaan door het overlijden van 
dr. A. van Dam en bedanken W. P. Costerus Pzn. 

c. periodiek aftreden van het lid E. J. Martens en het 
plaatsvervangend lid H. Cloeck der finaneieele com
missie. 

(Alle aftredenden ziJn herkiesbaar). 
7. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement. 
8. Aanwijzing van den tijd waarop en de plaats waar de vol

gende algemeene vergadering zal worden gehouden. 
9. Beraadslaging over ingekomen voorstellen. 

10. Rondvraag en sluiting. 
De wnd. secretaris, 

H. J. BOEKEN Jzn. 
Afdeeling Apeldoorn. 

Vergadering op Dinsdag 29 October 1929, des avonds te 8 
uur, in Odd-Fellow-huis, Deventerstraat, Apeldoorn. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
30 September 1929, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal 
van „De Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig 33 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, opent 
de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De notulen van 
de vergadering van 26 Augustus 1.1. worden zonder op- of aan
merkingen goedgekeurd en vastgesteld, terwijl de ballotage 
tot uitslag heeft, dat de heer E. Pollak, te Weenen, als lid 
wordt aangenoimen. 

Op voorstel van het bestuur wordt besloten den heer A. 
Westendorp te Medan te royeeren als lid wegens contributie
schuld. 

Besloten wordt de groote Januari-verloting weder te doen 
plaats hebben op dezelfde wijze als de vorige jaren. In de 
commissie voor de verloting worden herbenoemd de beeren 
Brantjes, Cramerus en ondergeteekende. 

Ingekomen is een schrijven van mevrouw weduwe Janzen, 
dank inhoudende voor de bewezen belangstelling biJ het over
lijden van haar echtgenoot. 

Medegedeeld wordt, dat het den secretaris nog niet is mo
gen gelukken de vliegpostzegels van Curasao voor de leden 
te bemachtigen. 

De heer Smeulders vraagt inlichtingen omtrent de Orval-
zegels van België met opdruk L met kroon en datum. Het is 
niet bekend, of dezs zegels aan de postkantoren verkrijgbaar 
waren. De heer mr. Van Micrlo is weer 'zoo vriendelijk, ons 
deze zegels te laten zien. Behalve deze circuleeren van genoem
den heer de laatste nieuwtjes van diverse landen. 

Ontstemd is men, dat thans door het Hoofdbestuur der P. 
en T. besloten is, dat de gewone frankeerzegels gebruikt kun
nen worden voor luchtpostcorrespondentie naar Iindië, terwijl 
men eenige maanden geleden beslist niet buiten luchtpost
zegels van IK, 4K en TA gulden kon. Het zuiverste bewijs, 
dat deze zegels slechts voor de goedwillige verzamelaars aan
gemaakt werden tot stijving der staatskas. 

Ter sprake wordt gebracht een bestuursvoorstel tot schen
king van ons falsificatenalbum aan den Bond. De heer Smeul
ders houdt een warm pleidooi tegen schenking en wenscht bij 

zijn voorstel, gedaan in de vergadering van 25 Maart 1.1., om 
ons album aan den Bond in bruikleen af te staan, te blijven. 
Hij wijst .erop, dat bij schenking, ook biJ eventueele ontbinding 
van den Bond, al onze rechten op het album verloren zijn. 
De voorzitter deelt mede, dat op de Bondsvergadering van 
Augustus 1.1. door het Bondsbestuur is medegedeeld, dat men 
van een eventueel in bruikleen afstaan van ons album (hoe
zeer zulks ook geapprecieerd werd) geen gebruik zou kunnen 
maken, daar de Bond uit den aard der zaak de volledige be
schikking moet hebben over het materiaal ten behoeve van de 
door hem aan te leggen falsificatencollectie. HiJ meent, dat 
het een algemeen philatelistisch belang is het album aan den 
Bond af te staan, daar het daar, samen met andere alba, meer 
nut zal hebben dan bij ons, waar zelden gebruik ervan ge
maakt wordt. De heer Colen meent, dat er wel een oplossing 
mogelijk is, de zegels uit de verschillende vereenigingen in één 
album onder te brengen, zonder dat wiJ afstand van onze 
zegels doen. Indien men n.1. met een stempeltje de zegels aan 
de achterzijde merkt, kaïn later steeds gezien worden uit 
welke Vereeniging de zegels afkomstig zijn. HiJ dient een 
voorstel in dien geest in, dat, met een enkele aanvulling van 
den heer Smeulders, wordt aangenomen. Ben Bond zal dus 
worden voorgesteld uit ons album die zegels te halen, welke 
hij voor zijn doel denkt noodig te hebben. Deze zegels worden 
hem in bruikleen afgestaan, moeten aan de achterzijde worden 
gewaarmerkt met „Breda", terwijl de Bond oins een lijst geeft 
van de zegels, welke hij van ons in bruikleen behouden heeft, 
blijvende onis het recht de zegels te allen tijde, zonder ver
melding van reden, terug te vorderen. 

Ingekomen is een concept-oprichtingsacte voor de stichting 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie". De voorzitter zet 
de zaak uiteen en meent, dat er momenteel geen reden is tot 
oprichting over te gaain. Besloten wordt den vertegenwoor
digers in den Raad van Beheer in dien geest machtiging tot 
handelen te geven voor de a.s. najaarsvergadering van dien 
Raad. 

De heer Smeulders heeft vernomen, dat de Bonds-tanding-
meters niet deugen. De voorzitter betreurt dit ten zeerste, 
vooral omdat door hem als bestuurslid van den Bond er spe
ciaal op gewezen is in deze voorzichtig te zijn. 

Ons lid, de heer Westenburger, te Domburg, zond een cou
vert gefrankeerd met 2-maal 5 cent Ie uitgifte, verzonden van 
Arnhem naar Maastricht, dat voorzien was van het eenige 
malen herhaalde stempel „Payé". De heer Mijnssen deelt 
mede, dat toentertijd Maastricht meer Fransche allures had. 

Voor de verloting zijn zegels geschonken door de- beeren 
Van den Berg, Ho'ms, mr. Van Mierlo en MiJnssen, terwijl 
van de firma Auf der Heide is ontvangen een catalogus Galvez 
1922 en van de firma Reinou Kingma een boekje „De Post
zegelverzamelaar", zoodat bijna alle leden een grooteren of 
kleineren prijs ontvangen. De voorzitter dankt de milde gevers. 

Na rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter 
gesloten. 

Breda, 30 September 1929. De Ie secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

Nieuw lid. 
212. (E.). Ernst Pollak, Schmalzhofgasse 1 B, Wien VI. 

Candidaat-lid. 
J. M. Gosse, poatzsgelhandelaar. Jansweg 31, Haarlem. (Eigen 

aangifte). 
Bedankt als lid. 

311. N. J. G. Dekker, te Haarlem. (VII). 
Overleden. 

342. mr. H. Mainger Cats, te Breda. (I). 

Geroyeerd wegens contributieschuld. 
187. A. Westendorp, te Medan. 

Adreswijzigingen. 
247. J. F. Wichman, voorheen te Bergen-op-Zoom, thans Am-

sterdamscheweg 6, Ede (Gld.). (Van III naar IV). 
497. A. H. M. de Jongh, voorheen te Beverwijk, thans Nassau-

kade 14 hs., Amsterdam, W. (VII). 
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126. E. N. J. Jongmans, te Nijmegen, thans Straalmanstraat 
10, aldaar (IV). 

54. J. C. P. Kats, voorheen te Weltevreden, thans agent 
K.P.M., Amboina. 

113. A. G. Duijn, te 's-Hertogenbosch, thans Ridderstraat 2, 
aldaar. (III). 

484. L. H Rijnders, voorheen te Bandoeng, thans Gang Chau-
lan 11, Weltevreden. 

Philatelistenloket. 
Geopend Zaterdag 19 October 1929, des namiddags van 3 tot 

5 uur, in het bijkantoor Parkstraat. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 28 October 1929, des avonds 
te 8 uur, in de bovenzaal van „De Beurs van Breda", te Breda 
(ingang St. Janstraat) . 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 28 Septem
ber 1929, des avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", 
te Amsterdam. 

Aanwezig 38 leden volgens presentielijst. De vice-voorzitter, 
de heer Boeg, opent de vergadering, daar onze voorzitter he
laas door ziekte niet aanwezig kan zijn. Wij hopen hem weer 
spoedig geheel hersteld in ons midden te mogen terugzien. Hij 
had den vice-voorzitter verzocht, de vergadering zijn groeten 
te willen overbrengen; den secretaris wordt opgedragen den 
voorzitter onze groeten over te brengen en een spoedig herstel 
toe te wenschen. 

De heer Boeg vraagt den leden in den a.s. winter hun ver
zamelingen, in 't bijzonder speciaal-verzamelingen, te laten 
zien. Hij zElf zal zijn speciaal-verzameling Turkije mede
brengen. De notulen van de vorige vergadering worden goed
gekeurd. Over de nieuw uitgekomen catalogi van Yvert en 
Michel deelt de heer De Vries over eerstgenoemde mede, dat 
de prijzen vrijwel gelijk zijn gebleven, alleen enkele oudere en 
enkele ongebruikte zegels zijn iets de hoogte ingegaan. De 
heer Van der Hurk zegt over den Michel, dat ook daar de 
prijzen vrijwel gelijk zyn gebleven, al is hier en daar een zegel 
iets hooger, ergens anders een zegel iets lager geprijsd. Over 
't algemeen is er dus reden tot tevredenheid met den aange
nomen standaard; de prijzen zijn weer in normale banen geleid. 

Den secretaris wordt hierna opgedragen onzen dank te be
tuigen aan den „Haagsche Postzegelhandel" voor zijn schen
king van ,,De geschiedenis van Hawaii op de postzegels". De 
heer Hanekamp heeft bedankt ails sectiehoofd, den heer Vrie-
link hebben w\j bereid gevonden diens functie over te nemen. 
Van de postzegelvereeniging „Heerlen" waren een 40-tal loten 
ontvangen met verzoek die onder de leden te plaatsen, om 
aldus te helpen de kosten te dekken, verbonden aan haar ten
toonstelling. Ter bezichtiging gaat van den 2en secretaris 
rond een Indische briefkaart van 12>< cent op grijs carton 
met een dubbelen opdruk „5 cent". Deze kaart is op regelma
tige wijze verzonden van Soekaboemi naar Weltevreden. De 
Ie secretaris waarschuwt voor een paar Amerikaansche ver-
eenigingen, n.l. de „Saturday afternoon stamp club" en de 
„Rutherford olub". De ballotage over de beide candidaat-leden, 
de beeren Vu^stingh en Ween, geeft tot uitslag 83 voor, 3 
blanco. Vcor den wedstrijd voor de October-vergadering worden 
aangewezen de eerste zes gebruikte zegels van het Duitsche 
Rijk. 

Daar meerdere mensehen op de vliegbrievien naar Indië ge
wone frankserzegels plakten voor het extra-luchtreclit en dit 
door de posterijen door de vingers werd gezien, werd besloten 
dit officieel toe te laten. Bij voorkeur moeten echter de spe
ciale luchtpostzegels gebruikt worden. 

Na de pauze worden de beeren Poelman en Tin nog geluk-
gewenscht met de koninklijke onderscheiding, welke hun te 
beurt is gevallen. Hierna algemeene verloting; de gelukkigen 
zijn: 197, 46, 295, 324, 94, 291, 132, 199, 240, 110, 68, 349, 
294, 97, 181, 77, 117, 114, 152, 194, 192, 331, 126, 265 en 47. 

Om ongeveer 10 uur wordt de vergadering gesloten. 
De secretaris, 

W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen als lid. 
mr. J. G. Vuijstingh, Plompetorengracht 24, Utrecht. 
S. J. Ween, Bloemendaalscheweg 243, Overveen. 

Bedankt als lid. 
mr. G. A. Bontekoe, Sleen. 
G. J. du Cloux, Gooilaan 18, Bussum *) 
J. J. Knotter, Overtoom, Amsterdam. 
A. J. Brugman, Soendastraat, Amsterdam. 
mr. G. W. A. de Veer, Vlissingschestraat 177, Middelburg. 
P. H. Westerhuis, Jan Steenstraat, Amsterdam. 
D. Bastenhof, P'erdinand Bolstraat 26 I, Amsterdam. 
N. van Julsingha, Den Texstraat, Amsterdam. 
C. H. Blansert, Plein, Haarlem. 
dr. H. Schouten, Bussum. 
W. G. L. Brunings, Torenstraat 2d, Soest. 
me-vr. Sibinga Mulder, Bussum. 
P. H. Jansen, Linnaeusstraat, Amsterdam. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 
Adresveranderingen. 

J. M. Looman, Pieter Lastmankade 101, Amsterdam, Z. 
D. E. Benjamins, P.O.B. 215, Paramaribo (Suriname). 
J. Querido, Marcusstraat 17 II, Amsterdam, O. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 19 October 1929, des 

avonds te 8 uur, in Café „Suisse", Kalverstraat, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 26 October 1929, des avonds 

te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 
Mededeeling. 

Voor den zegelwedstrijd komt dezen keer in aanmerking de 
serie 1-6 uitgifte 1871 van Duitschland (gebruikt). 

De Ie secretaris, 
J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstr. 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
24 September 1929, in het Hotel „Des Pays Bas", te 
Utrecht. 

Aanwezig 28 leden. Om ongeveer 8,10 uur werd deze eerste 
vergadering in het nieuwe vereenigingsjaar door den voor
zitter, den heer Van Gittert, geopend. Nadat de notulen der 
Juni-vergadering onveranderd goedgekeurd waren, werd helt 
meerendeel der ingekomen stukken voor kennisgeving aan
genomen. 

Van den heer ThoLen was bericht ingekomen, dat hij door 
bijzondere omstandigheden de functie van directeur van groep 
Z niet kon waarnemen. Hierop deelde de heer Van Gittert 
mede, dat hij groep Z, als directeur dier groep, voorloopig zal 
blijven behartigen. 

In een drukraampje circuleerden de luchtpostzegels van Ne
derland en Curagao van den heer Sluijp. 

De heer Van Cifctiert deelde mede, dat ten behoeve van de 
bibliotheek de volgende schenkingen ingekomen waren: van 
den heer Cortenbach drie deelen Standaardwerk over de Post-
waarden van Nederland en zijn Koloniën, van een onbekenden 
gever een boekwerk over Gelegenheitsmarken Niederlande 
1883-1928 en een boekwerk Die deutschen Gelegenheitsmarken 
1928. Deze schenkingen werden in dank aanvaard. 

Hierna werden de voorgedragen candidaatleden H. de Vroede 
en B. Macola met algemeene stemmen tot leden der U. Ph. V. 
aangenomen. 

Het daarna uitgebrachte jaarverslag werd onveranderd 
goedgekeurd onder dankzegging aan den steller. 

Vervolgens deelde de voorzitter mede, dat voor het eerst 
na vele jaren het verslag van den verkoophandel op tijd uit-
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gebracht kon worden. Dit verslag werd onveranderd goedge
keurd, terwijl den directeur van den verkoophandel dank ge
bracht werd voor zijn omvangrijke werkzaamheden, welke hij 
in het belang der Vereeniging heeft moeten verrichten. 

De heer Van Gittert bracht het verslag van groep Z uit. Uit 
dit verslag ble-ek, dat voor de zendingen dier groep groote 
belangstelling betoond werd. Namens de aanwezigen werd den 
heer Van Gittert middels den vice-voorzitter dank gebracht, 
niet alleen voor het uitgebreid verslag, maar ook, omdat hij 
niet geaarzeld he-eft bij zijn functie van voorzitter bovendien 
de behartiging van groep Z op zich te nemen. 

Medegedeeld werd, dat, door het bedanken van den heer 
De Baat, een nieuwe afgevaardigde voor de Bondsvergadering 
benoemd moest worden. Door het bestuur was de heer Raat
gever daartoe benoemd, welke benoeming door de algemeene 
vergadering bekrachtigd werd. 

Bij de rondvraag deelde de heer Van Gittert mede, dat hij 
moest waarschuwen tegen den uitgegeven Bondstandingmeter. 
De commissie heeft indertijd in haar rapport voorgesteld de 
drukproeven te controleeren, wat niet geschied is. Dit heeft 
tengevolge gehad, dat bij het n'ameten van den huldigen tan-
dingmeter 13 fouten ontdekt zijn, waarover de commissie een 
rapport aan het Bondsbestuur heeft toegezonden. 

Nadat een vraag van den heer Jonker omtrent de bibliotheek 
beantwoord was en na verloting, werden de aanwezigen in de 
gelegenheid gesteld de vijf aangeboden collecties voor den 
landenwedstrijd, één Duitsche kolonie naar keuze, te beoor-
deelen. De collectie Duitsch Marokko van den heer Van Gittert 
verwierf den eersten prijs, terwijl aan den heer Van der Horst 
de tweede prijs toegekend werd voor zijn collectie Samoa. 

Na de veiling en zichtzending stelde de heer Van Gittert 
zijn collectie Marokko ter bezichtiging, waarvoor hem te dezer 
plaatse namens alle aanwezigen dank gebracht wordt. 

De secretaris der U. Ph. V., 
K. H. J. VAN HULSSEN. 

Nieuwe leden. 
(e). H. de Vroede, Trans 6, Utrecht. 
B. Macola, Udine. 

Candidaat-lid. 
D. Bronkhorst jr., Mathenesserweg 22a, Rotterdam. 

Adresverandering. 
J. H. Albracht wordt P. Potterstraat l lb is A, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 22 October 1929. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 29 October 1929. 

Bekendmaking. 
De penningmeester, de heer H. Kaub, Sbadhouderslaan 21, 

te Utrecht, maakt bekend, dat de contributie ook overgemaakt 
of overgeschreven kan worden op gironummer 36991 van den 
penningmeester der U. Ph. V. 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1928-1929. 
Voldoende aan het bepaalde in artikel 11 van het huis

houdelijk regelment, heb ik de eer het volgend jaarverslag 
uit te brengen. 

Sedert het begin van het afgeloopen vereenigingsjaar heeft 
het bestuur nogal wijiziging ondergaan. Wel werden alle af
tredende bestuursleden herkozen, doch in de vacature van di
recteur van den verkoophandel, ontstaan door het overlijden 
van den heer Milius, moest al dadelijk worden voorzien, terwijl 
de behartiging van groep Z de benoeming van een directeur 
voor die groep noodig maakte. Toit directeur van den verkoop
handel werd benoemd de heer J. G. Raatgever, terwijl de heer 
P. H. van Gittert — zij het althans voorloopig — de functie 
van directeur van groep Z op zich nam. De heer De Baat werd 
benoemd tot sectiehoofd I. Deze moest echter tegen het einde 
van het jaar bedanken, terwijl ook het sectiehoofd II, de heer 
Dozy, zijn functie moest neerleggen. In beide vacatures werd 
voorzien door de benoeming van de beeren P. Gortenbach en G. 
Deenik respectievelijk tot sectiehoofd I en II. De heer Tholen 
nam in Mei de benoeming aan tot directeur van groep Z, doch 
moest reeds kort daarna, zonder zijn functie te hebten waar-
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genomen, daarvoor bedanken, zoodat de U. Ph. V. in het 
nieuwe vereenigingsjaar naar een nieuwen functionaris voor 
groep Z zal moeten omzien, aangezien de he«r Van Gittert 
geen twee functies kan blijven waarnemen. 

Moest ik in het vorige jaarverslag een achteruitgang van 
10 leden memoreeren, ook in dit verslag kan ik nog geen mel
ding maken van een vooruitgang in ledental. Wel is de achter
uitgang veel minder dan vorige jaren. Door het zenden van 
circulaires aan Utrechtsche Philatelisten, niet-leden, werd ge
tracht nieuwe leden te werven, terwijl voor het aanbrengen 
van het grootst aantal nieuwe leden door een lid der Ver
eeniging een catalogus Yvert & Tellier in uitzicht gesteld 
werd. Ondanks dit bleef een groote vermeerdering van 
Utrechtsche leden uit. Aan het begin van het vereenigingsjaar 
was het aantal leden 193. In dit vereenigingsjaar werden 16 
nieuwe leden gewonnen, tenwijl 1 lid op zijn bedanken terug
kwam. Hiertegenover staat een verlies van 23 leden: 19 be
dankten als lid, 2 werden afgevoerd, terwijl de Vereeniging 
2 leden door overlijden verloor. Het ledental ^bedraagt thans 
187, zoodat in het afgeloopen vereenigingsjaar een achteruit
gang van 6 leden geboekt werd. Daartegenover staat, dat de 
ballotagelijst voor de eerstvolgende algemeene vergadering 
de namen van 3 candidaat-leden vermeldt. De Vereeniging 
telt 111 correspondeerende leden, de afdeeling Gouda telt 17 
leden, terwijl in Utrecht 59 leden wonen. 

In het afgeloopen vereenigingsjaar werd het normale aantal 
vergaderingen gehouden, n.1. 10 bestuurs- en 10 algemeene ver
gaderingen. De alg. vergaderingen werden gemiddeld door 24 
leden geregeld bezocht. Ook in het vergaderingbeeoek was ach
teruitgang te bespeuren, terwijl voor de veilingen zoo goed 
als geen belangstelling bestond. In de Mei-vergadering werd 
naar middelen gezocht, om hierin verbetering te verkrijgen. 

Toch hadden de algemeene vergaderingen eien geanimeerd 
verloop, dank zij de verlotingen, waarvoor door vele leden dik
wijls prijzen werden geschonken, terwijl bovendien tweemaial 
een verloting zonder nieten gehouden werd, waarvan één ver
loting aangeboden door het bestuur. Bovendien werden die 
vergaderingen veraangenaamd ,omdat vele leden nieuwig
heden, bijzonderheden, rariteiten of gedeelten hunner collecties 
ter bezichtiging gesteld hebben. Ook werden een tweetal voor
drachten gehouden, n.1. door den heer mr. Van Peursem over 
„Wat leeren ons de postzegels" en door ons lid Van der Horst 
over „Nummerstemfpels". Ons Indisch lid Van Male verraste 
de Vereeniging met een tweetal boekjes, waarin mooie Indische 
portzegels voor de verlotingen. 

De gehouden landenwedstrjjden vormden een bijzondere at
tractie voor de algemeene vergaderingen; vooral voor den 
wedstrijd van één ongetand zegel naar keuze bestond groote 
belangstelling. Te dezer plaatse wordt allen, die tot het ver
aangenamen der vergaderingen hebben bijgedragen, hiervoor 
dank gebracht. 

Reeds werd hiervoren opgemerkt, dat voor de veilingen, 
welke vroeger een der glanspunten van de vergaderingen uit
maakten, weinig belangstelling bestond, ondanks het feit, dat 
zij bij wijze van proef reeds in het begin van den avond wer
den gehouden. Daartegenover .staat, dat aan de boekjes voor 
de rondzendingen meer aandacht besteed werd. De splitsing 
van den verkoophandel in groep Z en in de gewone zendingen 
is van invloed geweest op den verkoop. Vooral voor groep Z 
bestond groote attractie. Er is meer gekocht dan vorige jaren, 
wat te wijten is aan de betere kwaliteit der boekjes en de 
meer gematigde prijizen, welke onder de zegels vermeld werden. 
Deze betoonde kooplust had tengevolge dat dit jaar met som
mige inzenders tweemaal werd afgerekend. Nu nog belang-
stellmg voor de veilingen en wij heibben spoedig het peil be
reikt van vroegere algemeene vergaderingen. 

De_ bibliotheek werd verreikt door schenking van: de hand
boekjes 1 en 2 door den heer Heijmans, een handboek van 
post- en portzegels van Gura^ao en Suriname door den heer 
De Groot, en de geschiedenis van Hawaii op de postzegels 
door den Haagsche Postzegelhandel. Deze schenkingen werden 
in dank aanvaard. 

Leden van den Raad van Beheer over het afgeloopen jaar 
waren de beeren dr. P. H. van Gittert en K. H. J. van Hulssen, 
plaatsvervangend lid de heer H. Kaub; afgevaardigden ter 
Bondsvergadering de beeren dr. P. H. van Gittert, K. H. J. 
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van Hulss,en, H. Kaub, C. Deenili en W. de Baat; leden van de 
verificatie-commissie 1928-1929 mr. J. H. Vuijstingh, A. M. 
Benders, plaatsvervangend lid de heer C. Daenik. 

Van de afdeeling Gouda werden wederom afschriften van 
de notulen der aldaar gehouden vergaderingen ontvangen, 
waaruit bleek, dat in die afdeeling een gezond vereenigings-
leven he-erscht. 

Het verzekeren van de rondzendingen bleek een te hooge 
premie te vergen, zoodat besloten werd tot aanschaffing van 
een brandkast voor den directeur van den verkoophandel. 

De Vereeniging verkreeg alsnog middels het Bondsbestuur, 
nog een dag per maand openstelling van het verzamettloket te 
Utrecht, omdat de groote toeloop aan dit loket dit zeer nood-
Bakel\jk maakte. 

Ik eindig dit relaias van de gebeurtenissen in het afge-
loopen jaar met den wensch, dat het ledental en het verga-
deringbezoek in het nieuwe vereenigingsjaar sterk zal toe
nemen en miJn beste wenschen voor den verderen bloei onzer 
Vereeniging, waaraan — waar ik niet aan twijfel — alle 
U. Ph. V.-ers gaarne zullen medewerken. 

De voorzitter, De secretaris der U. Ph. V., 
dr. P. H. VAN GITTERT. K. H. J. VAN HULSSEN. 

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

KORT VERSLAG van de bijeenkomst op Donderdag 26 Sep
tember 1929, des avonds te 8K uur, in Café „Boschlust", 
Bezuidenhout, Den Haag. 

Deze eerste bijeenkomat na de vacantie wordt door den voor
zitter geopend met een hartelijk welkom, in het bijzonder aan 
ons medelid den heer Cramer, die, na eenige jaren weder in 
Grooter Nederland te hebben vertoefd, thans wesr in ons 
midden is. 

Daarna worden de notulen der vorige vergadering voorge
lezen en onrveranderd goedgekeurd. 

Met ze-er waardeerende woorden herdenkt dan onze voor
zitter ons bezoek aan het Postmuseum, en de ons daarbij door 
den heer Tresling, den directeur, bewezen diensten, welke wij 
niet te hoog kunnen aanslaan, vooral ook omdat ons door 
dezen voorkomenden functionaris in uitzicht werd gesteld dat 
Z.H.Ed.Gestr. het voornemen had, zoodra daarvoor gelegen
heid bestond, nogmaals andere schatten van het museum voor 
de Philatelisten ter bezichtiging te stellen, omdat de z.g. „ope
ning" van het museum nog met geen mogelijkheid vast was 
te stellen. Met een ferm applaus, dat wij hopen dat middels 
deze verkorte notulen tot hem door moge dringen, onderstreep
ten de leden deze waardeerende woorden voor den directeur 
van ons Postmuseum. 

Van onzen keurmeester, den „Haagsche Postzegelhandel", 
hadden wü oen boekje ten geschenke gekregen voor de biblio
theek, waarvoor dank werd betuigd, evenals voor een voor de 
verloting ontvangen boekwerk van den heer Kingma, Apel
doorn. 

Een uitgebreide bespreking had er verder plaats over een 
wijziging in de overeenkomst der eigenaressen van het 
Maandblad. Met algemeene stemmen werd besloten, waar het 
oude contract alle rechten waarborgde, aan dit contract niets 
te veranderen, maar in het raam van dit contract aan even-
tueele verlangens van andere Vereenigingen zooveel mogelijk 
tegemoet te komen. 

De voorgehangen nieuwe leden werden met algemeene stem
men tot lid aangenomen. 

Bij de rondvraag bracht een der leden, met applaus door 
allen gesteund, ter sprake dat onze vergaderzaal, door hinder
lijk lev3n, vaak onbruikbaar was. Besloten werd dat de secre-
t;ris de aanbevolen zaal van „Het Gouden Hoofd" «ens zou 
^acn bekijken en zullen de leden het resultaat daarvan zien 
in de aankca 'j< ng der vergadering van October a.s. 

Ten bate d.r kas waren zegels ingekomen van een lid, en 
waar boven i' ='i nog enkele leden de uit de loting verkregen 
ï -els ter beschikking voor hetzelfde doel stelden, kreeg de 
I -1 C2n extra bate die er zijn mocht! 

De veiling had het gewone succes en nadat een der leden 
nog had aangeboden op de volgende vergadering zijn bijzon
derheden omtrent Ned.-Indie en de Engelsche koloniën te laten 
zien (die wij reeds kennen als zeer bijzonder en belangwek
kend), sloot de voorzitter deze zeer priettige bijeenkomst. 

De secretaris, 
A. STARINK jr. 

Nieuwe leden. 
W. Windrath, Lugano (Zwitserland). 
Grégoire Bibérian, Avenue de la Californie, Nice. 

Bedankt als lid. 
A. M. E. van Reijn Snoeck, Van Aerssenstraat 188, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
S Leopold wordt Maliebaan 100, Utrecht. 
H. Cramer wordt Pauwenlaan 39, Den Haag. 
mevr. J. Huizinga-Boels, Harlingen ,wordt beleefd verzocht 

haar nieuw adres op te willen geven. 
Vergadering. 

Algemeene najaarsvergadering op Donderdag 24 October 
1929, des avonds te 8K uur, in Café „HET GOUDEN HOOFD" 
Groenmarkt, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Behandeling voor
stel van e-en der leden tot wijziging van den verkoophandel. 
Periodieke verkiezing ingevolge art. 19 van het huishoudelijk 
reglement. Begrooting vereenigingsjaar 1930 ingevolge het
zelfde aitikel. Verloting. Bezichtiging zeldzaamheden Ned.-
Indie en Engelsche koloniën. Rondvraag. Veiling. Sluiting. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: H. J. VAN BALEN, Iz. Evertslaan 22, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering van 24 September 1929, te 8 
uur, in „National", te Arnhem. 

De vergadering werd bijgewoond door 22 leden, w.o. 2 dames. 
Na goedkeuring der notulen van de vorige vergadering, deed 
de voorzitter mededeeling van enkele ingekomen stukken, 
waarbij bedankjes voor het lidmaatschap van de beeren Se
gers en Geelhuijsen. 

De aftredende bestuursleden, mevrouw Schuurman, me
juffrouw Veering en de heer Kramer, werden herkozen. Het 
eandidaat-lid, de heer Hekker, werd als lid aangenomen. 

Secretaris en penningmeester brachten hun verslag uit; uit 
dat van eerstgenoemde bleek, dat het ledental bij 't begin van 
het nieuwe vereenigingsjaar 112 bedraagt. De rekening van 
den penningmeester gaf een saldo aan van ruim ƒ 790,—. Beide 
verslagen werden goedgekeurd en de penningmeester op voor-
stei van de beeren Steensma en Raadsveld, die de boeken had
den gecontroleerd, gedechargeerd. 

Besloten werd, voor een verloting onder alle leden ƒ 300,— 
beschikbaar te stellen uit de kas en de stappen te doen, noodig 
tot het opnieuw verkregen van koninklijke goedkeuring op de 
statuten. 

In bespreking kwamen voorts nog de mogelijkheid van ver
zekering van verzamelingen, de collectieve bestelling van 
Bondstandingmeters en het uitloven van prijzen voor hen, die 
de meeste nieuwe leden zouden aanwerven. 

In de verlotingscommissie werden benoemd mevrouw 
Schuurman en de beeren Heidenreich en Te Winkel. 

De afgevaardigde ter Bondsvergadering bracht verslag uit; 
wederom uitte hij daarbij de oude klacht, dat deze vergadering 
door de onpractische indeeling twee dagen vordert, hetgeen 
niet iedereen schikt, terwijl met één vergaderdag ruimschoots 
volstaan zou kunnen worden. 

De avond werd besloten met den zeer geanimeerden wed
strijd voor nrs. 1-3 van Nederland. Er waren 10 inzendingen; 
de prijzen werden bij stemming door de aanwezigen toegewezen 
aan de beeren Steensm^a, Baans en Swart. 

Voor den wedstrijd van October werden de nrs. 4-6 van Ne
derland aangewezen. 

De secretaris, 
H. J. VAN BALEN. 
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Nieuw lid. 
160. P. J. Hekker, Rokin 42, Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
12. K. Geelhuijsen, Wageningen. 
26. V. S. Eram, Parijs. 

156. P. Burgdorff, Kopenhagen. 
158. A. O. Marimian, Nice. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op 29 October 1929, des avonds te 8 uur, 

in „National", te Arnhem. 
Óp deze vergadering wedstrijd met de nrs. 46 van Neder

land. 
Societeitsavond op 12 November, zelfde uur en plaats. 

t Boekjes voor de rondzendingen. 

Mevrouw Schuurman, Apeldoornscheweg 57, Arnhem, vraagt 
■» '  toezending van boekjes voor de rondzendingen. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret.: P. JORISSEN P.Czn., Pr. Julianalaan 73, Rotterdam. 
(Voor aangetsekende stukken: Wijkkant. Avenue Concordia). 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 10 September 1929, 
des avonds te 7'j uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 17 leden en als gast de heer Van der Laar. Af
wrC'zig met kennisgeving 4 leden. Voorzitter: de heer Van 
Harderwijk, 

Na de opening der vergadering door den voorzitter, die met 
hartelijke woorden de leden verwelkomt bij deze eerste ver
gadering na de vacantie, worden de notulen der vorige verga
dering na voorlezing goedgekeurd. De 4 candidaatleden wor
den tot lid aangenomen. De beeren Nijenhuis en Van Brakel 
van Raalt worden na hun binnentreden door den voorzitter 
â 3 nieuwe leden geïnstalleerd. 

Ingekoman stukken: 
a. Kennisgeving van de Pcstzege'vereeniging ,.Heerlen" van 

het houden eener postzegdtentoonstelling, met verzoek 30 
loten te willen plaatsen a f 0,25 per lot. De verkoop dezer 
loten bracht onze kas een saldo van ƒ 9,—. 

b. Een schrijven d.d. 30 Juni j.1. van de Postzegelvereeniging 
„Helder" te Helder, om onze medewerking tot het v-rkrijgen 
van medezeggingschap door den Bond en de benoeming van een 
lid in den Raad van Beheer van het Postmuseum. 

Aangezien nä Mei geen vergadering wordt gehouden, kon 
hieromtrent nie s worden beslist, doch is dit punt behandeld 
op de Bondsvergadering in Augustus 1.1. 

c. Schrijven v?n het Hoofdbestuur der Posterijen te Ban
doeng, met kaveli)cschrijving van een postzegelverkoop. 

d. Bedankbrief voor het lidmaatschap door den heer mr. 
Th. M. de Carpentier. 

e. Een present-exemplaar van een beschrijving van de ge
schiedenis van Hawaii op de postzegels door mr. Van Poursem, 
toegezonden door dan „Haagsche Postzegelhandel", waarvoor 
onze dank is betuigd. 

Hierna volgt de maandelijksche verloting. Vervolgens doen 
de beeren Prenksl en Den Outer vers'ag a's afgevaardigden 
ter Bondvsergadering, en kan worden medi.gedeeld, dat de 
Philatelistendag in 1930 te Rotterdalm zal gehouden worden. 
De voorzitter dankt d» afgevaardigden voor hun verslag. 

Ter bozichfging worden gesteld de verzamelingen Kreta en 
Macao van ondergeteekende; de voorzitter zegt hem hiervoor 
dank. 

Ten slotte wijdt de voorzitter enkele woorden aan ons aan
staand feestjaar, en zullen de plannen daarvoor, in aanmerking 
genomen de gjgevens die ons bereikten, overwogen worden. 
Het bestuur had echter op een grootere opkoms't gerekend, in 
verband met den dringenden oproep op het convocatiebiljet.' 

Na rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter 
gesloten. 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Nieuwe leden. 
J. Nijenhuijs, 's-Gravendijkwal 9b, Rotterdam. 
W. van Brakel van Raalt, Heemraadsplein 15a, Rotterdam. 
V. van Will, Schiedamsche&ingel 93b, Rotterdam. 
A. Lakowsky, Nieuwe Binnenweg 156a, Rotterdam. 

Adresveranderingen. 
W. H. Geerkens Czn., thans Hooidrift 28b, Rotterdam. 
jhr. L. C. de Villeneuve, thans Goudschesingel 105, Rotterdam. 
J. Wolters, Heemraadssingel 183, Rotterdam. 

Bedankt als lid. 
mr. R. Th. de Carpentier, Stieltjesstraat 18, Rotterdam. 

Internat. Vereen. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secretaris: J. N. H. VAN REST, Fultonstr. 69, 's-Gravenhage. 
(Voor aangeteekende stukken: Wijkkantoor Copernicusplein). 

VERSLAG der algemeene vergadering van Woensadg 25 Sep
tember 1929, in Café „Hollandais", Groenmarkt, Den 
Haag. 

Aanwezig 48 leden en 1 candidaat-lid. De voorzitter heet de 
aanwezigen welkom en opent de vergadering. Zegels voor de 
verloting zijn geschonken door de beeren Verhoeff, Taenzer, 
Melsert en Van Leijden. Ter circulatie zijn aanwezig de bladen 
en tijdschriften der bibliotheek, o.a. het boekje „Ook Post 
van U" en een paar stukken met Hamat-atempeCs (Haagsche 
Missie-Actie Tentoonstelling). Van den heer Reinou Kingma 
is ontvangen „De Postzegelverzamelaar" door dr. Hans Bren-
dicke. De vergadering besluit dit werkje in de bibliotheek te 
plaatsen inplaats van te verloten.^ Den heer Kingma onze 
dank. 

Den 2en Dinsdag in November, dus 12 November a.s., des 
avonds .te 8% uur, wordt in „Hollandais" (te zien vanaf 7 uur) 
de in het voorjaar aangekondigde veiling gehouden van en 
voor uitsluitend onze leden. Kavels moeten minstens 1 gulden 
kunnen opbrengen. Inzendingen tot 1 November bij den heer 
W. G. Verhoeff, Daguerrestraat 54, Den Haag. 

D_ voorzitter maakt de opm:rking, dat zijn woorden op de 
opening van den Tivintigsten Phï'a.elistendag niet juist ver
slagen zij.i. Een paar belangrijke woorden van hem zijn niet 
opgenomen. Verder vertelt hij van onze ervaring in het Post-
museum op dien dag en op 30 Augustus en vindt hij ook op 
deze plaats een woord van hulde gewenscht aan den heer 
Tresling, directeur van het Postmuseum, voor zijn bereid-
willighe.d en voor zijn interesssnite tentoonstelling. 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedge
keurd. De ledenverkiezing levert 46 stemmen op, waarvan 40 
vóór, 1 blanco en 5 van onwaarde. Het candidaat-lid J. S. 
Loncke wordt daarna door den voorz'tter geïnscaFeerd. 

Bij de maand=lijksche verloting krijgt de heer Meslier den 
eersten prijs. Hierna wordt de gabruikelijke veiling gehouden 
van een dertig kaveltjes. 

Bij de rondvraag komt ter sprake of in 1934 n Den Haag 
een internationale tentoonstelling zal plaats heboen en wordt 
er gevraagd, of wij nog geen mededeeling hebben omtrent den 
afloop der verloting te Heerlen. 

Hierna si'uit de voorz'.tter d. vergadering. 
De secretaris, 

J. N. H. VAN REST. 
Bedankt. 

321. mej. P. W. van Tetterode, Den Haag. 
77. F. van Bodegraven, Rotterdam. 

Nieuwe leden. 
23. J. S. G. Loncke, Columbusstraat 192, Den Haag. 
53. J. D. Boes, Hofstraat 1, Den Haag. 

111. dr. F. Emmcrling, Larixlaan 86, Den Haag. 
126. J. Bijl, Hugo de Grootstraat 74, Den Haag. ' ' ' 
D 398. J. M. C. van de Berge, Krispijnscheweg 151, Dordrecht. 

Candidaat-leden. 
H. Lankhout, Schimmelpennincklaan 4, Den Haag. (Voorge

steld door Brandes). 



15%CT0BER 1929. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. VII 

H. Logcher, teehn. stud., Grestbrugweg 89, Rijswük (Z.H.). 
(Voorgesteld door Dordregter). 

C. van der Zee, gepens. O.-I. ambtenaar, Lijsterbesstraat 101, 
Den Haag. (Voorgesteld door E. A. M. Speijer). 

A. A. F. Roosen, Van Lumsijstraat 56, Den Haag. (Voorge
steld door J. B. Ronde). 

Adresveranderingen. 
241. J. Razoux Kühr, Buurtweg 113, Wassenaar. 

81. S. D. Kramers, Kwartellaan 48, Den Haag. 
511. R. van Ruijven, Mauritskade 77, Den Haag. 
189. F. J. Winnen, Willem Buitenwechstraat 179b, Rotterdam. 
191. A. J. van Ree, Erasmusstraat 29a, Rotterdam. 
553. L. Uri9, OosterhoutSitraat 91, Assen. 
463. B. G. van den Hoogen, Wethuisstraat 37, Den Haag. 
225. Tj. Numan, Papesteeg K 315b, Tied. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, waarna algemeene verga

dering te 8M uur, op Woensdag 23 October 1929, in Café 
„Hollandais", Groen-^arkt, Den Haag. 

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

Vergadering af deeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rouwen-
horst, Celebesstraat 29), den len Woensdag der maand. 

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

Vergadering af deeling Goes en omstreken (secretaris: J. M. 
Meijler, Eversdijkstraat 3, Goes), den Ben Woensdag der 
maand. 

Ruilmiddag den Zaterdag na de maandelijksche vergadering, 
van Z-i'/j uur, in Café „Boudeling". 

Veiling. 
Veiling op Dinsdag 12 November 1929, in „Hollandais". 

Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretaris: L. GERMERAAD, Kleverlaan 124, Haarlem. 

KORT VERSLAG van de ledenvergadering op-Vrijdag 27 
September 1929, in den Haarlemschen Kegelbond, te 
Haarlem. 

Aanwezig zijn 26 leden; afwezig van het bestuur de beeren 
Robbers en Trupp. De secretaris heet, bij afwezigheid van den 
voorzitter, de aanwezigen welkom en spreekt de hoop uit alle 
thans aanw'azigen op elke vergadering de<zen winter wederom 
aan te treffen. Hij brengt de excuses van het bestuur ovei 
voor het mislukken van de laatste ledenvergadering in het 
vorige seizoen, doordat door een toe-valligen samenloop van 
omstandigheden de noodige stukken ter vergadering ontbra
ken. Uit dien hoofds zijn ook geen notulen aanwezig en wordt 
dus overgegaan tot behandeling van de vele ingekomen stuk-
I'en. n i i i -vn noemt de voorzi.ter o.m. een van den „Haagsche 
Pcstzegelhandel" ontvangen verhandeling over de zegals van 
Hawaii. Deze word. opgenomen in de bibliotheek en wordt 
door den voorzitter sterk aangeraden te lezen; verder een 
bo'-kje van den h:er Reinou Kingma te Apeldoorn, dat met 
het vor'ge onder de aanwezigen oirculeert. Het is voor ƒ 2,— 
bij genoemden handelaar v.rkrijg'baar, doch voor dezen koop 
bescaat weinig animo. Eén der aanwezigen verzoekt esn exem
plaar voor hem te bestellen. Verder laat de voorzitter rondgaan 
een aantal exemplaren van de luxe-uitgave van den Mabus-
ca.alogus, doch ook hiervoor bestaat geen liefhebberij, daar de 
meeste l:den zich dezen reeds hebben aangeschaft. IM.er af
trok hebben de loten voor de verloting van de Vereeniging 
„Heerlen", w:ike a^'e geplaatst worden. Door het bestuur zijn 
bij den Bond 25 tandingmeters b.steld en ontvangen. Over den 
prijs, dien de Bond hiervoor rekent, ontstaat een levendig dis
puut. Algemeen is men van meening, dat de prijs in ver
goelijking tot d'en voor handelaren gesteld zeer onbillijk is. Na 
veelzijdige beschouwing wordt het bestuur opdracht gegeven 
het Bondsbestuar ter zake om inlichtingen te verzoeken en na 
ontvangst hiervan zoo noodig deze aangelegenheid verder af 
te handelen. Van de overige ingekomen stukken wordt kennis 
genomen. 

De heer Traanberg brengt vervolgens verslag uit over de 
Bondsvergadering in Den Haag. Ter zake wordt verwezen naar 
het uitvoerig verslag in het Maandblad. 

Tot sectiehoofd, respectievelijk voor sectie 2 en 6, worden 
bij acclamatie verkozen de beeren L. Braakensiek, 3e Kostver-
lorenkade 411, Amsterdam, en J. van Bemmel, Lanckhorst-
laan 117, Heemstede. 

Voor de algemeene verloting wy'st het lot de leden met de 
volgende diploma-nummers als gelukkigen aan: 109, 67, 11, 
178, 45, 7, 74, 189, 41, 217, 171, 5, 175, 84 en 183 (de prijzen 
wierden inmiddels toegezonden). De verloting onder de aan
wezigen heeft als van ouds flinke belangstelling. 

Rest mij verder erop te wijzen, dat voor den wedstrijd Mo
naco slechts twee inzendingen ontvangen waren. Weliswaar 
waren beide verzamelingen keurig, doch twee inzendingen is 
veel te weinig! 

De voorzitter doet verder nog mededeeling, dat de rond-
zendjngen thans weer in vollen gang zijn en spoort ieder aan 
vooral voor vlugge circulatie te zorgen. Hij wijst er nog eens 
op, dat vertraging over de geheele linie ontstaat, indien een 
enkel lid een zending te lang onder zich houdt. De medewer
king, ook van de niet ter vergadering aanwezigen, wordt uit 
dien hoofde ingeroepen. Tot slot deelt de voorzitter nog mede, 
dat de drukproef voor het jaarbo'ekje 'elk oogenblik omtvangen 
kan worden, zoodat de leden het binnen kort kunnen ver
wachten. Daar niemand van de rondvraag gebruik wenscht te 
maken, s^uit de voorzitter de vergadering te pl.m. half elf. 

Voorgesteld als lid. 
mevr. J. M. A. Crama-Ruttenberg, H. J. Koenenstraat 17, 

Haarlem. (Eigen aangifte). 
Adresveranderingen. 

62. N. J. Bakker wordt Akkerweg 4, Laren (N.H.). 
110. A. H. M. X. Trousselot wordt Zijlweg 133, Haarlem. 
126. mej. H. Marens wordt Tehuis voor Blinden, Wolfhezen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 25 October, in het Gebouw 

van den Haarlemschen Kegelbond, Tempelierstraat, Haarlem. 
De secretaris, 
L. GERMERAAD. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: S. J. KONING, Nassaulaan 42, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 23 Sep
tember 1929, des avonds te 834 uur, in „Suisse", te Gro
ningen. 

De vice-voorzi„ter, de heer L. H. Wachters, opent om kwart 
voor 9 uur de vergadering, waarop 20 leden aanwezig zijn. 
Na voorlezing der notulen door den secretaris, welke worden 
goedgekeurd, deelt de voorzitter mede, dat het bestuur de ver
gadering in overweging geeft de verkiezing van een lid va,n 
het bestuur uit te stellen tot de a.s. Januari-vergadering. 
Aangezien dit voorstel bij de leden instemming vindt, wordt 
aldus besloten. 

Van de beeren ir. W. A. B. Meiborg, Th. Adriani Hoen en S. 
Zeijl Wzn. is bij den secretaris een schrijven ingekomen, waar
lij zij bedanken als lid der Vereenigimg. 

De heer Reinou Kingma te Apeldoorn zond een exemplaar 
van „De Postzegelverzamelaar", dat met dank werd aanvaard; 
het wordt thans onder de leden verloot en de heer K. A. Cleij 
is de gelukkige winnaar. 

Op voorstel van het bestuur wordt besloten de gewone leden
vergaderingen in het vervolg te laten beginnen om SVi uur 
inplaats van om S'A uur. Tevens wordt besloten, dat de boek
jes met zegels niet zullen worden ingezien gedurende het offi-
cieele gedeelte van de vergadering, doch zulks op te schuiven 
tot na de vergadering. 

Het voorstel van het bestuur tot het houden van een wed
strijd op de eerstkomende vergadering wordt goedgekeurd. 
De eerste wedstrijd zal worden gehouden met de eerste twee 
uitgiften van 1852 en 1864 Nederland. Eenige prijzen zullen 
voor de mooiste verzamelingen worden beschikbaar gesteld. 
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Ook zal in de December-vergadering een tombola zonder nie
ten gehouden worden, waarvan het batig saldo zal dienen tot 
het aanschaffen van een geschikte boekenkast voor de reeds 
uitgebreide bibliotheek. 

Een verloting heeft daarna plaats van een 10-tal aardige 
prijzen. De heer J. Beukema schenkt nog eenige nummers van 
tijdschriften en de heer A. van Delft eenige jaargangen \a'i 
„Postzege'lnieuws", welke alle in dank worden aangenomen jii 
in de bibliotheek zullen worden bewaard. 

Om kwart voor 10 sluit de voorzitter de vergadering, waar
na nog een veiling wordt gehouden van goede zegels, waar
van verscheidene worden verkocht. 

Candidaat-Ieden. 
J. Elzerman, J. W. Prisostraat 64a, Groningen. 
W. B. Kuntzel, Brouwersstraat 28, Harlingen. 

Bedankt als lid. 
23. Th. Adriani Hoen, Glimmen. 
81. ir. W. A. B. Meiborg, Stationsstraat 39, Gronimgen. 

117. S. Zeijl Wzn., Stationstraat, Sneek. 

Nieuwtjesdienst. 
De leden, die gebruik wenschen te maken van dezen nieuw

tjesdienst, worden verzocht zich aan te melden bij den heer 
dr. J. van der Spek, Prinsesseweg 2, Groningen, met opgave 
van het land, waarvan ze de nieuw uitgekomen zegels wen-
:chen te ontvangen. 

Vergadering. 
De eerstkomende vergadering zal worden gehouden op 

Maandag 25 October 1929, dcj avonds te 8>^ uur, in „Suisse", 
te Groningen. 

De secretaris, 
S. J. KONING 

Philatel.-Vereeniging „Zü:d-Limburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. W. JONKERS, St. Lambertuslaan 36, Maastricht. 

KORT VERSLAG der vergaderingen, gehouden in de boven
zaal van Sociëteit „Momus", aan fret Vrijthof, te M as-
tricht. 

Maandag 16 September 1929. 
Met een hartelijk woord van welkom tot den haer Meertens, 

als introducé, opent de voorzitter te 8.15 uur voor een 24-tal 
leden de vergadering en deelt hü mede, dat als candidaat nog 
is voorgedragen de heer Lemmens. 

Vervolgens deelt ĥ j mede, dat ons bestuurslid Verzijl eenige 
dagen geleden een apotheek geopend heeft, waarmede hij hem 
van harte gelukwenscht. De Vereeniging heeft dien dag niet 
ongemerkt willen laten voorbij gaan en heeft dr. VêTziJl 
een palm in eikenhouten ton doen bezorgen, waarna de heer 
Verzijl met enkele woorden bedankt. 

Van den heer Van Peursem is ontvangen een boekje: „De 
geschiedenis van Hawaii op de postzegels", bestemd voor de 
bibliotheek, welk werkje in dank aanvaard wordt. 

Van onze vertegenwoordigster op het congres van den Bond, 
mevrouw C. de Bruijn-Vrins, heeft de Vereeniging een uit
voerig verslag ontvangen, welk door den voorzitter wordt 
voorgelezen. Het voorstei! van den voorzitter om onze verte
genwoordigster hiervoor dank te zeggen wordt met algemeen 
applaus aa. ,anomen. 

Het voorstel om ten bate van het Bonds-falsificatenalbum 
ons album af te staan, wordt tot de volgende vergadering 
aangehouden. 

Dan deelt de voorzitter mede, dat hü door zün overplaatsing 
naar Venlo het voorzitterschap moet neerleggen, welk bericht 
door alle aanwezigen met leedwezen wordt vernomen. De vice-
voorzitter het woord nemende, wenscht eerst den voorzitter 
namens de Vereeniging hartölük geluk te wenschen met zün 
grootvaderscbap en vervolgens met het a.s. huwelyk van zün 

andere dochter. Met leedwezen ziet hü den voorzitter naar 
Venlo vertrekken, brengt hem namens de Vereeniging harte-
lüken dank voor al hetgeen hü voor de Vereeniging van de 
oprichting af (19 December 1921) heeft gedaan en stelt voor 
heim eere-voorzitter te maken. Met applaus zou dit voorstel 
aangenomen zün, als niet eenige leden voorstelden, dat hü 
voorzitter zou blüven, daar het gerucht ging dat deze over
plaatsing slechts van tüdelüken aard was. De voorzitter dankt 
op hartelüke wüze voor deze spontane hulde en adviseert de 
kwestie van voorzitterschap tot de volgende vergadering aan 
te houden. 

Hierna heeft de verloting plaats, waarvoor de leden Ver-
wilst, Verzül, Grossimlingbaus e.a. eenige waardevolle zegels 
schenken. 

Maandag 30 September 1929. 
Bü afwezigheid van den voorzitter opent de vice-voorzitter 

te 8.20 uur voor een 37-tal leden de vergadering. Na goedkeu
ring der notulen heeft ballotage van nieuwe leden plaats en 
worden de beeren Lemmens en Meertens met algemeene stem
men als lid aangenomen. 

Van den heer Reinou Kingma is ontvangen een boekje „De 
Postzegel-verzamelaar", hetwelk na circulatie onder de aan
wezigen verloot wordt. 

Met het oog op de overplaatsing van den voorzitter stelt 
de vice-voorzitter voor om heden eenige candidaten te noemen 
en eerst op een nader aan te kondigen vergadering, na het 
vertrek van den voorzitter, eerst den nieuwen voorzitter te be
noemen. Op de vrije stemming, welke hierna gehouden wordt, 
krügt de heer Haenecour 26 en de beeren Otten en Van de Ven 
ieder 14 stemmen. 

Nadat de vice-voorzitter met eenienkel woord de verdiensten 
van den voorzitter gememoreerd heeft, wenscht hü op zün 
voorstel van de vorige vergadering terug te komen om den 
voorzitter het eere-voorzitterschap aan te bieden. Het dave
rend applaus bewust, hoe de aanwezigen hierover denken en 
wordt besloten op de vergadering van Maandag 28 October a.s., 
waar de voorzitter voor het laatst de vergadering zal leiden, 
hem het eere-voorzitterschap aan te bieden. Nadat nog eenige 
voorstellen van internen aard hierop betrekking hebbende 
aangenomen zü«. wordt de kwestie omtrent het al dan niet 
afstaan van het falsificaten-album behandeld. Het gloeiend 
protest bewust voldoende, hoe de leden over hun mooi album 
denken en wordt besloten dit niet uit handen te geven. Tevens 
wordt besloten dit aJbum bü den commissaris voor de rond-
zending in bewaring te geven. Voor dit album schenken do 
heeren Grossimlingbaus en De Klerk eenige aardige zegels. 

Nadat de vice-voorzitter den heer Van de Ven gelukge-
wenscht h:;af: me!, het behaalde succes op de tentoonstelling 
in Heerlen, wordt tot de verloting overgegaan, waarvoor de 
beeren Van de Ven, V »-zül, Theunissen, Lint, e.a. eenige 
waardevolle z:iïels schenken. Hier mag even opgemerkt wor
den, dat het gs-chenk van lien heer Van de Ven bestond uit 
de complete serie Weldadighe'dszegels Saargebied 1928. 

Nieuwe leden. 
98. J. Lemmens, 'Wilhelminasinrc'l 33, Maastricht. 
99. M. Meertens, Alexanderbatta'aan 41, Maastricht. 

Adresveranderinc; . 
62. F. A. Rutten, Onze Lieve Vrouw Pi?in G, M-.a-tricht. 
95. E. Kleümans, St. Lambertuslaan 9, Maastn.h;. 

122. J. G. Govaarts, Postkantoor, Lutterade. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 28 Oei ober 1929, vergadering. 
Maandag 11 November 1929, beurs. 
Maandag 25 November 1929, vergadering, 
telkens te 8 uur, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 

Vrüthof, Maastricht. 

Bericht. 
Op de vergadering van Maandag 28 October a.s., de iaatste 

welke door den voorzitter geleid wordt, zal hem het eere
voorzitterschap aangeboden worden. 
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Postzegelvereeniging „Helder", te Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Draaislteeg 7, Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrydag 27 
September 1929, in de zaal van de wed. Van Os. 

Aanwezig 17 leden. Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de 
heer A. de Jong, met een kort woord van welkom de verga
dering en spreekt zijn teleurstelling uit over de slechte op
komst. De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing van de 
notulen der vorige vergadering, welke onveranderd worden 
goedgekeurd. 

Enkele ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. 

Een schrijven van den heer Van Baaren, om te trachten de 
rijksveilingen hier te lande op gelijken voet te doen geschieden 
als in Indië, is volgens het bestuur en de hier heerschende 
gewoonte niet zoo gemakkelijk op te lossen en zal wel voor uit
voering niet vatbaar zijn en zou misschien alleen kunnen gel
den voor de meer zeldzame zegels. 

Verder is ingekomen voor de bibliotheek esn boekje „De ge
schiedenis van Hawaii op de postzegels", een geschenk van 
den „Haagsche Postzegelhandel", hetwelk in dank wordt aan
vaard. Verder is binnengekomen ter kennismaking van de 
firma Reinou Kingma het mooie boekwerk „De Postzegelver
zamelaar". Op verzoek van den inzender werd het boek ver
loot en gewonnen door den heer Thomas. Genoemde heer 
schonk het aan d: Vereeniging voor de bibliatheek. 

Den heer Polling wordt verzocht vers'ag uit te brengen om
trent de algemeene vergadering van den Bond, hetwelk hij 
zoo uitgebreid mogelijk doet. De voorzitter dankt genoemden 
heer voor zijn uitgebreid verslag. 

Wegens de slechte opkomst wordt besloten de tentoonstel
ling nog een maaaid uit te stellen. 

Besloten wordt om weder een Yvert & T.M'.r en een Michel 
(Europa) voor de bibliotheek aan te schaffen. 

Tijdens de daarna gehouden pauze wedstrijd over zegel Ne
derland nr. 10, welke den heer Van Grunningen het grootst 
aantal stemmen bezorgt, alsmede don prijs. De maandverlo
ting brengt weder twee gelukkigen. 

Men blijft tot ongeveer 11 uur byeen, waarna sluiting. 
De secretaris, 

J. POLLING. 
Bedankt. 

F. W. van Duim, Instituut, Helder. 
J. D. Verhoef, Californiëstraat 6, Helder. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secr.: P. SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, Heerlen. 

Trekkingslijst verloting 30 September 1929. 
Nrs. 3, 

99, 113, 
291, 313, 
424, 448, 
553, 568, 
Ö77, 678, 
787, 791, 
893, 899, 

7, 13, 28, 36, 38, 48, 50, 
137, 139, 156, 168, 182, 
314, 335, 350, 354, 364, 
466, 481, 501, 525, 526, 
579, 582, 595, 605, 613, 
680, 682, 686, 691, 713, 
792, 810, 820, 829, 834, 
902, 945, 980 en 988. 

55, 56, 65, 79, 
197, 224, 240, 
368, 370, 376, 
527, 528, 544, 
641, 646, 650, 
738, 745, 768, 
836, 851, 855, 

84, 90, 93, 97, 
261, 280, 283, 
384, 399, 412, 
545, 546, 550, 
660, 675, 676, 
781, 783, 785, 
882, 885, 891, 

Candidaat-leden. 
A. Egger, Vijverstraat 7, Rumpen. 
C. Goossens, Akerstraat, Treebeek. 
H. Hermans, Markt, Simpelveld. 
ir. D. J. Klink, Huize Zomerweelde, Valkenburgerweg, Heerlen. 
C. Poland, Bodemplein 7, Rumpen. 
H. M. W. H. te Poel, Geleenstraat 20, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 28 October 1929, des avonds te 

8 uur, in Hotel Roberts, Stationstraat, Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvereen, „Zwolle", te Zwolle. 
Secretaris: N. A. MALCORPS, Sallandstraat 21, Zwolle. 

KORT VERSLAG der vergadering op Dinsdag 10 September 
1929, gehouden in de Openbare Leeszaal, te Zwolle. 

Te 8K uur opent de waarnemend voorzitter met een woord 
van welkom deze vergadering. 

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en 
goedgekeurd. De ingekomen stukken worden vlot afgewerkt. 
De Postzegelvereeniging „Heerlen" had ons een schrijven doen 
toekomen van de te houden Postzegeltentoonstelling op 21 en 
22 September a.s., waarin verzocht werd ter ondersteuning 
loten te verkoopen. De 25 ontvangen loten werden vlot ver
kocht. 

Ekele leden hebben in verband met hun vertrek naar elders 
hun lidmaatschap opgezegd, o.a. de heer S. Ree. De voorzitter 
dankt den heer Ree voor hetgeen hiJ gedaan heeft in het be
lang der Vereeniging en hoopi, dat het hem en de andere ver
trekkende leden goed moge gaan in hun nieuwe woonplaatsen. 

Na gebruikelijke stemming wordt de heer A. Beijer als lid 
van de Vereeniging aangenomen. Waarna om 10 K uur sluiting. 

De secretaris, 
N. A. MALCORPS. 

Nieuw lid. 
A. Beijer, Philosophen-allee 27, Zwolle. 

Adresverandering. 
G. P. van Loo, Pannenkoekendijk 36, Zwolle. 

E, nkt (op 1 September 1929). 
M. Sneevliet, Emmawijk 20a, Zwolle. 
D. H. de Herder, Almelosche Kanaal 7b, Zwolle. 
S. Ree, Eigenhaardstraat 28, Zwolle. 
E. Ptaal, Wilhelminastraat 12, Zwolle. 

Allen wegens vertrek naar elders. 
W. Tjeenk Willink, Veerallee 36, Zwolle. 

De Haagsche Postzegel-Kring, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: P. C. DOZY, Hooidrift 36c, Rotterdam. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 23 Septem
ber 1929, in Café „Boschlust", te 's-Gravenhag-. 

Na opening der vergadering en lezing der notulen van 22 
April en 27 Mei, welke onveranderd wordsn :?oedgekeurd, 
brengt de voorzitter dank aan den heer K)r'cweg, die het se
cretariaat het laatste halfjaar heeft wai-genomen. Na 'djn 
uittreden uit den postzegelhandel is de ondergebeekende even
wel weder herkozen en verzoekt de "/oorzitter dezen het se
cretariaat weder te willen waarnemen. Hoewel ondergetee-
kende van meening blijft, dat zfn functie veeil beter kan wor
den uitgeoefend door een der te Den Haag wonende leden, 
meent hij toch, dat hü niet bij zijn aanvankelijk gekoesterd 
vioornemen kan blijven en zal dus ook verder voortgaan te 
doen voor den Kring, wat blijkbaar wenschelijk geacht wordt 
door de vergadering. 

De penningmeester brengt verslag uit van den Philatelisten-
dag en van de eerste Bondsvergadering, waarop de Kring 
officieel door dezen functionaris vertegenwoordigd is geweest. 
De afrekening met het Bondsbestuur geeft aanleiding tot 
eenige opmerkingen, o m. dat het toch niet zuiver is, dat de 
H. P. K. mede betalen moet voor het verslag der Phlatelisten-
dagen in het Maandblad; wil het Maandblad een verslag geven, 
da-n dient het daar zelf een verslaggever voor te hebben te 
zijnen koste. 

Ten einde het bezoek der vergaderingen grooter te maken, 
wordt een vo Kstel aangenomen, dat onder dit verslag te lezen 
is (zie agenda). 

De he-r Rinders brengt de nieuwe opdrukken van Curasao 
ter tafei, blokstukken van 50 c , ƒ 1,— en ƒ 2,— vliegpost, de 
heeron Korteweg en Driessen geven de gedegenheidsafstenïpe-
lingen o.m. van de Herstelconferentie ter bezichtiging. Een 
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serie zegels, alle afgestempeld met het „Conférence de la Haye 
1929" wordt voor de verloting beschikbaar gesteld. 

Nadat de heer K. Korteweg nog een causerie over de La 
Guaira-izegels had gehouden, wordt de vergadering te 10 uur 
gesloten. 

De secretaris, 
P. C. DOZY. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 28 October 1929, des 

avo»ds te 8 u«r, 1« Gaf« „B«sclil«st". 
Agenda. Opening. Gelegenheid wordt gegeven tot ruilen. 

Ten einde deze proef te doen slagen, worden de leden verzocht 
zooveel mogelijk doubletten mede te brengen. Tevens zal de 
directeur van het rondzendingsverkeer koopboekjes mede
brengen ter circulatie. Eerst te 10 uur zullen de officieele 
aangelegenheden ter tafel worden gebracht. Veiling. Gratis 
verloting. 

Eerste Surinaamsche PhüateL-Ver., te Paramaribo. 
Secret.: H. L. RELIJVELD, Koloniale Boekerij, Paramaribo. 

In Memoriam 
HENRY JULIUS RACK. 

Op 30 Augustus LI. overleed, na een langdurige ziekte, ons 
zeer gewaardeerd medelid H. J. Rack, in leven gepensionneerd 
postdirecteur te Paramaribo (Suriname). 

Hij droeg de philatelic een warm hart toe; hij was voor velen 
en kon voor allen een goed vriend ziJn, van wien men nimmer, 
zonder een open oor te hebben gevonden, kon heengaan. 

Voor hen, die den heer Rack meer in nauw verband hebben 
gekend, is het verscheiden van hem een zeer groot verlies. 

Postzegelvereeniging „Oss", te Oss. 
Secretaris: A. OTTEVANGER, Villapark 19, Oss. 

Adresveranderingen. 
W. Wagner, voorheen te Nijmegen, thans FSoraliastraat 7, Oss. 
A. Cheizoo van Molenstraat 3 05 naar Kromstraat 23, 0,ss. 

D,e secretaris, 
A. OTTEVANGER. 

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

VERSLAG der verzgadering van Donderdag 26 September 
1929, des avonds te 83^ uur, in Restaurant „lliche". 

De voorzitter opent met een kleine toespraak ter opwel.king 
voor het komende seizoen de vergadering en verzoekt den se
cretaris voorlezing der notulen van de vorige vergadering, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Ingekomen is voor onze bibliotheek een catalogus Y. & T., 
.speciaal over de vliegpostzegels, geschonken door den heer A. 
Boelens. Het werkje is voor belangstellenden bü den biblio
thecaris, den heer E. M. Wiersema, ter inzage verkrijgbaar. 

Verder ontvingen wij van de firma Reinou Kingma een 
gratis-exemplaar van het boekwerk „De Postzegelverzame
laar" ter circulatie en verloting. Het werkje is een aaneen
schakeling van wetenswaardige en leerzame aitikelen en zal 
ongetwijfeld veel opgang maken. Verschillende leden gingen 
direct tot 'bestelling over en kunnen ziJ, dit het werkje alsnog 
wenschen te ontvangen, dit bü ondergetaekende opgeven. 

De nieuwe Yvert was reeds aanwezig en vtrraste de heer 
Boelens de vergadering met de postomslagen hiervan, waarop 
ieder een zegel van 10 francs was gebruikt; deze werden toe
gevoegd aan twee mooie series postizegels, alsmede hei boek

werk „De Postzegelverzamelaar", zoodat de verloting zeer in
teressant was. 

Tot slot een veiling van vele zeldzame zegels, welke ƒ 2,— 
voor de kas opleverde. 

Daarna sluiting. 
De secretaris, 

H. STIENSMA. 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 24 October 1929, des avonds te 
S'A uur, in „Riche". 

I ADVERTENTIËN. | 

% NEDERLAND EN KOLONIEN. % 
Zwitserland en Engelsche Koloniën ^ 
— zijn mijn specialiteit — x 

Steeds mooie zichtzcndingenraet sterk concurreerende rri]zen ter beschikkmfl ^ 
Vraagt mijn speciale prijslijst van ZWITSERLAND 

1928 met prijzen in Nedcrlandschemunt. 
:-: W. WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). :-: 

- (Lid Nederlandsche Vereeniginfl van Postzegelverz ) - (176) 

Nos. Yvert B E L G I Ë . 
84—107 fr. 60,— (nieuw) 
132—134 fr. 17,— 
108—125 fr. 55,— 
165—178 fr. 700,— 
190—210 fr. 35,— 
221—233 fr. 75,— 
234—244 fr. 26,— 

Prijzen in Belgische francs 
Geld met bestelling 

Zichtz. en catalogus België 
en Congo op aanvraag 

K. S W E R T S , 
O O S T E N S T R A A T 39 

A N T W E R P F N . (2-55) 

P0STZE6ELHANDËL ANT. FORSTER, 
PAPESTRAAT 2*, DEN HAAG. 

1925, 
1925, 
1926/28, 
1927/28, 
1927, 
1928, 

1929, 

mn 

Noorwegen, ongebr., 
gebr., 
gebr., 
gebr., 
gebr., 

Ibsen, 

101/107, 
108/111, 
112/123, 
124/126, 

127, 
128/131, ongebr., 

,, gebr. 
Abel, ongebr., 

„ gebr., 
overdrukken, ongebruikt 
nieuw (2 overdrukken) 

Bestellingen boven ƒ 5,— franco. 

7 
4 

12 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
9 
4 

ƒ1,75 
ƒ0,55 
ƒ0,85 
ƒ0,45 
ƒ0,40 
ƒ0,65 
ƒ0,40 
ƒ0,65 
ƒ0,45 
ƒ3,55 
ƒ0,40 
(167) 

d k i 

Beieren 1849, 1 kr., zwart ƒ 47,50 
1870-73, 12 kr., violet ƒ 35,--

Brunswijk 1853-65, 1/3 sgr., doorstoken* ƒ 40,— 
„ „ 2 sgr., doorstoken* ƒ 17,50 

Bremen 1855, 3 gr ƒ 17,50 
1861, 10 gr.* ƒ 30,— 
1861, 5 sgr.* ƒ 25,— 

1866, 2 gr.* ƒ 12,50 
Denemarken 1851, 2 rigsb ƒ 20,— 
Sicilië 1858, compi. 7 stuks" ƒ 125,— 
Spanje 1905, compl.* ƒ 27,50 
Azoren 1905, Antonius-serie* ƒ 65,— 
Onze nieuwe prijslijst van NEDERLAND EN KOLONIEN 
verschijnt bininenkort; prijs ƒ 0,25. — Prijsopgaaf onzer ver
schillende landenverzamelingen wordt op aanvraag gezonden. 
Vraagt prijs Uwer ontbrekende zegels of zichtzendingen van 

gewenschte landen. 

POSTZEGELHANDEL „INSULIIBE", 
DEN HAAG, Zoutmanstr. 14a. Telef 34929. Giro 46266. (184) 
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P O S T Z E G E L S . P O R T Z E G E L S . 
DE ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 's-Gravenhage zal op DINSDAG 29 OCTOBER 

I 1929, des namiddags te 2 uur, in het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie aldaar, Kor-
i tenaerkade 1, bij inschrijving verkoopen: 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 
NOTITIEN ziJn gratis aan dat gebouw verkrijgbaar. (283) 1 

De N. V, Maatschappij voor Credietbemiddeling, 

Keizersgracht 606, Amsterdam, 

financiert transacties in den PostzegelhandeL 

Aankoop van collecties, veilingsvoorschotten, 

beleeningen, enz. 

(281) 

O I N Z E L r O X S Z U I M D E B E S T E , leder, die itts met den verkc p van zegels verdiei.en wil of voor 
andere doeleinden veel zegels teccn uite st la>.en p.i]S gebruiken kan, koope onze lots, zonder concurrentie. 
— ^ — ~ " ^ ~ ^ ~ ~ ~ ~ ~ ' ^ — ~ ' ~ ~ ^ ^ ~ " ^ ^ ~ - ^ ^ ^ = ' ^ Wij bieden a'n : — — ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ — ^ — — ^ ^ ^ — — ^ » — — = -

Lot „L'EUROPE Lot „SPECIAL". 
Zeer interessante inhoud. Bevat 1500 
zegels, gedeeltelijk Pransche en En-
gelsche Kol., verder Anatolië met op-
dr. 1337 (1921), hooge Yvertwaarde, 
Saargebied, Turkije div. uitg., Rus
land, Chili, Tsjecho-Slowakye, bijv. 
Jubileum 1928 tot 3 Kronen, Tunis, 
Australië, Costa-Rica, Perzië, Scandi
navië, enz., enz. Bijna alle landen van 
Europa en vele interessante zegels 
van overzeesche landen. Dit Lot be
vat st>eeds vele mankeerende, schaar-
sche zegels, pl.m. 1000 francs Yvert. 
Daarbij gratis premie van 150 ver
schillende Nederland en Indië. Prijs 

Dit sortiment bevat 4000 zegels van 
prima kwaliteit, een enorme verschei
denheid van vrijwel alle landen van 
Europa. Uit den rijken inhoud noe
men wij slechts: Lithauen 1919, 3 se
ries compleet e.a., Letland, Danzig, 
Scandinavië, Turkije, div. uitgiften 
Provisorien en sterrenopdrukken, enz. 
Tsjecho-Sl. tot de hoogste waarden 
(236, 237), nieuwe uitg., Bosnië 1916, 
ook de zeldz. 72 h., Spanje oud en 
nieuw, Saargebied, Luxemburg, enz. 
Yvert-waarde enorm. Prijs van lot 
„1'Europe" slechts ƒ 15,—, franco 
aangeteekend. 

Lot „SUPERBE". 
Eveneens schitterend sortiment, be
staande uit 2500 zegels. Dit lot bevat 
vele betere Overzee, Fransche en En-
gelsche Kol., Italië en Kol., Fiume, 
Marocco, gebr. en ongebr., Algerlë tot 
de hoogste waarden 5 fr. opdrukken, 
enz., mooie zegels, Argentinië, Chili, 
Tsjecho-Slowakije, Doplatit proviso-
riën byna compleet, ook de zeldzaam
ste, Montenegro, Senegal, Perzië, 
schitterende zegels, Yougo-Slavië, 
vele zeldzame nummers, Servië op 
veldpost Oostenrijk, enz., enz. Dit lot 
„Superbe", extra mooi, kost ƒ 12,—, 
franco aangeteekend. 

slechts ƒ 12,—, franco aangeteekend. 
BUITENGEWONE AANBIEDING: Ieder kooper van deze 3 Lots tezamen betaalt hiervoor slechts ƒ35,— en ontvangt 
bovendien 1200 zegels in prima sorteering gratis. Alles tezamen dus bijna 10,000 degels franco aangeteekend. 
Verzoeke betaiiu,., op onze postrekening 118330 of per postwissel. Nederlandsch-Indië alleen tegen vooruitbetaling en 50 % 
der portokosten extra. — Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag. Op verlangen ook onder rembours. 
P O S X Z E C E L H A I V D E L „ T H E G L O B E ' K r u ^ e r s t r a a t 3 Q , — ZAAIVDAIVI. (213) I 
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De Haagsche Postzegelhandel, 
Noordeinde 90, Telefoon 13157, Giro 110104, Den Haag, 

opent het postzegelseizoen 1929/ '30 
met een bijzonder voordeelige aanbieding. 

200 versch. zegels van Danzig, slechts ƒ 3,25 
Bovendien cn'^vangen de eerste 200 bestellers gratis een 
speciaal-a". jm van Danzig. 

YVERT 1930, zoo juist verschenen f 4,25 plus porto. 
MICHEL 1 )30, Europa, zoo juist verschenen, f 3,30 plus porto. 
MICHEL 1930, compl., zoo juist verschenen, ƒ 6,50 plus porto. 

SCHWANEBERGER supplementen voor 1930 zijn verschenen 
en worden U gaarne direct na bestelling toegezonden. 

„KA-BE" supplementen voor 1930 zullen eind October uitko
men en zijn dan wederom direct bij cam verkrijgbaar. Geeft 
dus reeds heden Uw bestelling op. 

100 versch. zegels van Azië ƒ 0,75 
100 versch. zegels van Afrika ƒ 0,75 
100 versch. izegels van N.-Amerika ƒ 1,5 
100 versch. zegels van C- en Z.-Amerika ƒ 1,25 
100 versch. zegels van den Balkan ƒ 0,60 
100 versch. zegels van Scandinavië ƒ 0,60 

Gewone prijs totaal ƒ 5,45 
6 VERZAMELINGEN THANS SLECHTS ƒ 3,95 (FRANCO). 

Rusland, Weldadigheid 1928, campl., 2 stuks, slechts ƒ 0,65 
Rusland 1929, Herdenking, compl., 2 stuks, slechts . . ƒ 0,45 
Kerkelijke Staat 1929, sleutel-serie, compl., 7 stuks . . f 0,40 
Kerkelijke Staat 1929, geheel compl. t /m 10 lire ƒ 4,50 
S. Marino 1929, expresse, 1,25 1. en 2,50 1., slechts . . f 0,70 
Denemarken 1929, Krebs-serie, compl., slechts f 0,55 
IJsland 1929, 50 öre, vliegpost, slechts ƒ 0,40 
Zweden 1929, 40 öre, olijfgroen, slechts ƒ 0,30 
België 1929, porto's, 70 c , fr. 1,20, fr. 2 en fr. 3,50, . . ƒ 0,60 
België 1928, Orval, compl. tot 104-10 fr., slechts f 3,25 
België 1929, Dienst-serie, 4 st., slechts ƒ 0,15 
België 1929, Dienst op 1,50 fr., blauw ƒ 0,15 
België 1928, Kathedralen-serie, compl., slechts ƒ 1,25 
Letland 1928, Jubileum-serie, compl., slechts f 1,60 
Letland 1929, Meirovics-serie, compl., slechts ƒ 0,90 
Finland 1929, ] m., 134 m. en 2 m. (jubileum), slechts ƒ 0,35 
Danzig 1929, Tentoonstelling, compl., 3 stuks, slechts ƒ 0,75 
Bulgarije 1929, jubileum-serie, compl., 10 st., slechts . . ƒ 0,75 
Litauen 1929, 15 c , rood, slechts ƒ 0,05 
Frankrijk 1929, 10 fr., blauw, Port de La Rochelle f 1,10 
Frankrijk 1929, 20 fr., br. en rood. Pont du Gard f 2,20 
Noorwegen 1929, Albel-serie, compl., slechts f 0,55 
Noorwegen 1929, 2 op 5 ore, 7 ore en 14 ore op 2 skill ƒ 0,35 
Slowakije 1929, 1000 j . jubileum, coimpl., slechts . . . . ƒ 1,15 
Zwitserland 1929, 35 c. en 40 c , vliegpost ƒ 0,45 
Spanje 1929, Barcelona, serie 7 stuks, slechts ƒ 0,50 
Spanje 1929, Barcelona, serie compl., slechts ƒ 8,50 
Spanje 1929, Barcelona, vliegpost, compl., slechts . . . . ƒ 3,25 

Spanje 1929, 20 c , expresse, rood ƒ 0,12 
Hongarije 1929, jubileum, 3 stuks, slechts ƒ 0,35 
Roemenië 1929, 30 b. jongenskop ƒ 0,05 
Roemenië 1929, jubileum-'serie, 6 stuks, slechts ƒ 0,70 
Roemenië 1929, jubileum-serie, 7 stuks, slechts ƒ 1,25 

Spanje 1929, serie compl. met overdruk Sociedad de 
las Naciones, 2 c.-lO pes., zeldz., slechts ƒ 8,75 

Beieren 1911, 5 mk., nr. 89, zeldz. zegel, slechts . . . . ƒ 1,45 
Oostenrijk 1925, 10.000 kr., bruin, slechts ƒ 0,50 
Oostenrijk 1923, Steden-serie, compl., zeldz., slechts., ƒ 4,— 
Oostenrijk 1925, vliegpost, 2 g.-2 s., 10 stuks, slechts ƒ 2,25 
Oostenrijk 1926, vliegpost, 4 aanvullingswaarden . . . . ƒ 0,60 
Oostenrijk 1928, Hainich, serie compl., zeldz ƒ 1,50 
Oostenrijk 1908, 5 kr., prachtig gebr. ex., slechts . . . . ƒ 0,20 

Zwitserland, 10 fr., violet, pr. gebr. ex., slechts . . . . f 0,30 
Zwitserland 1919, vredes-iseri-e, compl., slechts f 0,35 

Wurtemberg 1923, milliarden-serie, compl., 13 stuks ƒ 1,25 
Wurtemberg 1924, goudwaarden overdr. serie, compl. ƒ 0,75 

Turkije 1914, het zeldzame Europa-zegel, de 200 pias
ter nr. 193, gebr., pracht-ex., slechts ƒ 37,50 

Ned.-Indië, V.O.C.-brief ini prachtige conditie, V.O.C. 
6 stuiver, zeer zeldzaam, silechts ƒ 37,50 

Soerabaja brief in prachtige conditie, ongefrankeerd, 
150 zeldzaam, slechts ƒ 7,50 

Ned.-Indië 1928, vliegpost, overdr. serie, compl f 3,25 
Deze serie op echt gevlogen brief, zeldz., slechts . . ƒ 5,— 

Ned.-Indië 1923, jubileumserie, compl., ong., slechts ƒ 19,25 
Ned.-Indië, 2% gld. „D" handstempel, gebruikt, pr.-

exemplaar, zeldzaam, slechts S 7,50 

Ned.-Indië met overdruk „D" kopstaand, gekeurde ex
emplaren met volledige garantie. Ongebruikt! Zeer 
zeldzaam! 
10 c. bruini, slechts ƒ 0,40 
12)4 c. grijs, slechts ƒ 8,50 
15 c. geelbruin, slechts f 16,50 
25 c. lila, slechts f 9,5Ó 

Nederland 1898, 10 gld., oranje, pr. gebr. ex., slechts ƒ 13,75 
Nederland 1924, 10 ct., Delftsche spiegeldruk, zeldz. ƒ 9,75 
Nederland 1928, 30 cent, Olymp, spiegeldruk, zeldz. ƒ 5,75 
Nederland 1929, foutdruk 1 ^ CEN, in blok, slechts ƒ 4,25 
Nederland 4 z. roltanding, serie coimpl. gebr., 24 stuks, 

met de zeldz. 12 Ĵ  c. rood, slechts ƒ 3,75 

België 1918, Roode kruis-serie, compl., ong., zeldz... ƒ77,50 
België 1919, Staalhelm-serie, compl., ong., zeldz ƒ 39,50 
België 1914, Roode kruis, nr. 129-134, compl., 2e druk ƒ 0,75 

Montenegro 1896, gebouwen-serie, compl., 12 st., sl. f 0,35 
Montenegro 1906, constitutie-serie, compl., 9 st., zeldz. f 2,50 
Montenegro 1910, jubileum-serie, compl., slechts . . . . ƒ 0,35 
Montenegro 1913, serie geh. compl., 17 st., slechts . . ƒ 0,95 

Salvador 1896, Dienst 1-12, compl., zeer zeld f 19,50 
Salvador 1897, Dienst 13-24, compl., zeer zeldz f 24,50 
Tonga 1893, Dienst 2-4, z.z., 1075 frcs., slechts ƒ 24,50 
S. Marino 1924, porto's 10-18, compl., z.z., slechts ƒ 19,50 
Frankrijk 1917, Weldadigheid, compl., 148-155, z.z. . . ƒ 37,50 

(171) 
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NEDERLAND. 
Groningen. 
Evenals in Haarlem kwam ook hier een nieuwe stempel-

machine in gebruik, in den dagteekeningstempel onderin 3 
dichte vijfstralige sterren en in de vlag tusschen flauw ge
bogen dubbele lijnen 

ADRESSEER 
VOLLEDIG 

Wij zagen dezen stempel het eerst met datum 14.IX.2-3N., 
de heer Kirchner ontdekte dat op 18 Sept. j.1. het cijfer 8 om
gekeerd in het stempelrondje is geplaatst, welke fout ook bij 
den Haarlemschen stempel voorkomt. Vreemd, dat in deze 
nieuwe stempels de 24-uur-indeeling nog niet gebruikt is! 

Haarlem. 
Sedert medio September j.1. is hier een tekstlooze stempel-

machine bijgekomen, links de dagteekeningstempel met oude 
uurindeeling, onderin 3 open vijfstralige sterren, rechts 7 golf-
lijnen 55 mm. lang. 

Rockanje. 
Als gevolg van dienstorder 448 zagen we den kantoornaam-

stempel Rockanje in schrijfletters op een drukwerk door den 
heer Kirchner op 13 Augustus j.1. van daar verzonden. 

Rotterdam. 
De heer Benders meldt ons d.d. 6.VIII.1929 den machine

stempel met tekst „Postzegels rechts enz." met datum kop-
staand in het stempelrondje. 

Scheveningen. 
Op de Haagsehe Missietentoonstelling, welke van 21 tot en 

met 29 September j.1. in het Kurhaus te Scheveningen werd 
gehouden, kon men poststukken afgeven, welke dan op het bij
kantoor Scheveningen-Kurhaus van een specialen stempel 
werden voorzien. In een rechthoek, pl.m. 35x28 mm., staat 
6-regelig: SCHEVENINGEN 

KURHAUS 
21. SEP. 1929 

HAAGSCHE MISSIE 
TENTOONSTELLING 

H A M A T 
21 Sept. werd met violetten inkt, 23 Sept. o.a. met zwarten 

inkt gestempeld. 
Volgens een bericht in „De Maasbode" zouden alle stukken 

die gedurende de tentoonstellingsdagen op het gewone bij
kantoor Kurhaus gepost werden, een afdruk van den Hamat-
stempel krijgen, doch dit is geWeken niet waar te ziJn. Onder-
geteekende verzond 21 Sept. aan den beheerder van het bij
kantoor Kurhaus een 40-tal brieven en kaarten voor diverse 
stempelverzamelaars bestemd, met verzoek deze met den 
Ha,mat-stempel af te stempelen, doch ontving alles ongestem
peld op 26 Sept. van Postkantoor Haarlem terug met de mede-
deeling, dat de stempel „Hamat" slechts mocht worden ge
bruikt voor de afstempelin^ van correspondentie, welke door 
bezoekers van de tentoonstelling aan leden van de Hamat-
commiissie voor dat doel wordt afgegeven. 

Vriendelijk dank aan de beeren Kirchner en Van de Willigen 
voor de toezending der stempels! 

Met ingang van 1 October 1929 is gevestigd bet postagent
schap, telegraaf-telefoonstation DELPT-Rotterdamscheweg. 

Het postagentschap Wassenaar-Kerkehout is met ingang 
van 16 September 1929 vervangen door een station voor den 
postdienst, ressorteerende onder het hoofdkantoor te Wasse
naar, het postagentschap Zandvoort-Burgem. Engelbertsstraat 
is 1 October 1929 opgeheven. 

J. P. TRAANBERG 

NEDERL. INDIE. 
Handrol-stempels. 
Op 14 Juni j.1. zjjn op de postkantoren te Batavia en Soera-

baja twee handrolstempels, biJ wijze van proef, in gebruik 
genomen. Deze stempels zullen worden gebruikt voor de af
stempeling van stukken, welke zich door hun vorm (rol, koker-
vorm), dan wel door de wijze van verpakking (blikken of kar
tonnen doosjes), hetzij door een lichtbeschadiglbaren inhoud 
enz., minder goed leenen voor afstempeling met de gewone 
hand- dan wel hamerstempels. Bij afstempeling met laatst
bedoelde stempels zijn de afdrukken in den regel onleesbaar. 

Een bijzonderheid van deze handrolstempels is, dat zij de 
24-uur-'indeeling hebben. Dit zijn de eerste stempels in Ned.-
Indié met een dergelijke uuraanwijzing. Elders wordt deze 
uuraanduidmg nog slechts gevolgd biJ de Kon. Ned.-Ind. Lucht
vaart Mü., welke in haar dienstregelingboekje dit systeem 
reeds toepast. Uit den afdruk blijkt, dat de stempel vam een 
half-cylindervormig inzetstuk is voorzien. Dit stuk draagt bij 
de hier in gebruik genomen stempels de bekende golflijnen. 
Het ligt echter in de bedoeling om t.z.t. voor elk stempel 
meerdere inzetstukken te vervaardigen, welke van een dienst-
reclametekst zullen worden voorzien. 

Bovenstaand bericht ontvingen wij van den heer W. Hajé-
nius, waarvoor wij beleefd dank zeggen. Wij kunnen hier nog 
aan toevoegen, dat deze handrolstempels, welke eveneens op 
vele Duitsche en eenige Nederlandsche postkantoren in gebruik 
zijn, gefabriceerd worden door de firma Heinrich H. Klüssen-
dorf, Feinmaschinenbau, Berlin N. 65, en hopen nog uitvoeriger 
op deze stempels terug te komen. 

Frankeermachines. 
NEDERLAND. 

Massa-baarfrankeering. — 's-Gravenhage. 
In aansluiting aan de mededeeling op blz. 168, is het mij 

thans gebleken (aan de verschillende stukken welke ik van di
verse data's mocht ontvangen), dat inplaats van de Vle maand, 
in Juni j.1. in het stempelrondje van het baarfrankeerstempel 
steeds de maandaanduiding „IV" is geplaatst geweest. 

De 24-urige tijdsindee'lmg is dus correct en berustte de 
stempeling met het maandcijfer „IV" dus op een begane ver
gissing. 

Verder mocht ik een afdruk ontvangen van het baarfrankeer
stempel 's-Gravenhage „NEDERLAND l'A CENT" op"-een 
couvert naar N. O.-Indie afgedrukt. 

Dit stempel was in zwart afgedrukt en dit, waar in buiten-
landsch verkeer toch roode afdrukken zijn voorgeschreven! 

Ook mocht ik ter inzage ontvangen zoo'n afdruk van „NE-
DERL.A.ND 6 CENT" (op uitknipsel), eveneens in zwart af
gedrukt; ongetwijfeld is dit stempel ook van een naar het 
buitenland geadresseerde drukwerkzending afkomstig geweest. 

Op blz. 168 meldde ik een afdruk „NEDERLAND 7"^ 
CENT" z o n d e r plaatsnaamrondje, d.i. op antwoord-couvert. 

Ook mocht ik zoo'n afdruk: 

NEDERLAND 
j 5 CENT 
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ontvangen eveneens z o n d e r plaatsnaamrondje, thans aan
gebracht op een antwoord-couvert in lokaal verkeer. 

Van deze laatstgemelde stukken beschik ik nog over enköle 
(echt gebruikte) doubletten. Indien ik hiermede wellicht nog 
eenige verzamelaars van dienst kan z;jn, zoo ben ik gaarne 
bereid deze tegen vergoeding van portokosten op te zenden. 

Francotyp. 
Machine 108. III. Sedert begin Septem'ber is 108 in een nieuw 

kleed gestoken. Het oude type stempel is n.1. 
vervangen door een stempel vaal het nieuwe 
type. 
Tusschen datum- en waardestempel komt even
als voorheen voor de tweeregelige tekst: 

N. H. M. 
Amsterdam. 

Machine 140. VI. R.H.V. Amsterdam; hiervan ontving ik een 
afdruk in dit nieuwe type, n.1. met den in 127 
reeds zoo populairen tekst: „GF Allsteel", 
eveneens onder het waardestempel aange
bracht. 

(Machine 144. II. E.N.K.A. te Arnhem, de stempeling van 
deze machine is aangevuld, thans ziJn de let
ters „E.N.K.A." aangebracht onder het datum
stempel. 

Machine 169. Model C (max. cap. 99K) omstreeks begiin 
Oct. '29 in gebruik genomen bij de N.V. Sal-
landsehe Bank te Deventer. 
Tusschen datum- en waardestempel 

N.V. 
Sallandsche Bank 

Machine 171. Model C (max. cap. 99M), op 10 Sept. 1929 
in gebruik genomen bij den A.N.W.B. Toeris
tenbond voor Nederland, secretariaat 's-Gra-
venhage. 
Tusschen datum- en waardestempel een af
beelding, voorstellende een gevleugeld wiel in 
welks vleugels de letters A N W B in uitge
spaarde letters aangebracht; daaronder links 
en rechts een ziwa^uw in vlucht en verder de 
tekst: ANNO 1883 

T O E R I S T E N B O N D 
VOOR NEDERLAND. 

De afdrukken van deze machine, alsmede die 
van 172 (Dikkers), vertoonen wederom een af
wijking. 
In tegenstelling met de machines 138, 147, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, waar bij de af
drukken beneden 10 op de plaats van het eerste 
cijfer een „O" voorkomt, stempelen 169, 171 en 
172 een vijfstralige stervormige figuur. 
Ook vertoonen de cijfers in deze machines een 
afwijking; ze zijn kleiner en dunner. 

NEDERL. INDIE. 
Francotyp. 
Machine 200. II.„Volkslectuur", Balai-Poestaka Tuin du Bus 

11, Weltevreden. Sedert einde Juli 1929 stem
pelt deze machine in haar tweede type. 
Tusschen datum- en waardestempel thans een 
aardig uitgevoerde (afbeelding, voorstellende 
een inlandsche vrouw een boek hanteerend en 
daarnevens een tiental boeken op een plank. 
Het geheel dubbel omlijnd, waartusschen in 
verticale richting 2 x „BALAI-POESTAKA" 
en waarboven in kleinere letter .WELTEVREDEN' 
staat geplaatst. 

Machine 205.1 (Model A). Omstreeks Augustus 1929 in ge
bruik genomen bij Ruys' Handelsvereeniging 
voor Indié te Weltevreden; tusschen datum- en 
waardestempel de letters „RHV" in uitge
spaarde ineengevlochten letters aangebracht in 
cirkel op rooden ondergrond. 
Onder het waardestempel het woord 

K A R D E X 
Cards in sight. 

Machine 205. II. Inmiddels is van deze machine ook het 
tweede type te voorschijn gekomen en wel se
dert begin September j.1. 
Thans met tekst: 

Francotyp 
eveneens onder 't waardestempel aangebracht. 

^ 1 

XLI. 

SURINAME. 
Op 25 September vertrok een vliegtuig van de Pan Ameri

can Airways uit Paramaribo, met colonel Lindbergh als be
stuurder, dat ook luchtpost vervoerde. De luchtpost voor Ne
derland kon slechts worden verzonden via Trinidad, New York 
of een van de andere plaatsen die het vliegtuig aandeed. 

De heer Van der Voet zond ons een brief met deze luchtpost 
toe. Het extra-luchtrecht is ons nog niet bekend; de brief, die 
minder dan 10 gram woog, had een extra frankeering van 
1 gulden. Omdat nog niet bekend is, of deze luchtverbinding 
een geregelde zal zijn, werden nog geen speciale luchtpost
zegels uitgegeven. Slechts werd een speciaal stempel gebruikt. 
Dit stempel bestaat uit een dubbelen cirkel, doorsnede 35 mm. 
Tusschen de cirkels bovenaan: EERSTE LUCHTPOSTVER
ZENDING, onderaan de datum 25.9.29, links hiervan PARAM., 
rechts NEW YORK. In het midden een teekening, die wij door 
de onduidelijkheid van de afdrukken niet goed onderscheiden 
konden, vermoedelijk een landkaart met eenige van de An-
tillen-eilanden. Bovendien komt op den brief voor het steimpel: 
DE POSTDIRECTEUR, en daaronder paraaf. Beide stempels 
zijnl paars. 

B. 

DE EERSTE CATAPULT-VLUCHTEN VAN HET 
S.S. „BREMEN" VAN DE NORDDEUTSCHE LLOYD. 
Genoemd stoomschip ondernam op 22 Juli j.1. vanuit Bremer

haven ziin eersten tocht naar New-York, welke stad van Cher
bourg uit in 4 dagen 18 minuten en 17 seconden werd be
reikt. Hiermede sloeg het Duitsche schip het snelheidsrecord 
van de ,.Mauretania" met ruim 8 uren en verwierf daardoor 
den zoo begeerden „blauwen wimpel". 

Aan boord bevond zich het watervliegtuig „New-York" (D 
1717), dat op pl.m. 500 kilometer afstand van genoemde stad, 
nabij Fire Island, per catapuH werd weggeschoten, bevracht 
met de luchtpost, waardoor deze ongeveer 4 uren eerder dan 
het schip New-York bereikte. 

De stukken, welke met deze catapultpost waren te ver
zenden, moesten de volgende aanwiizingen dragen: „Mit Luft
post", „Par Avion", „Mit Katapultflug". Het speciale lucht-
reeht bedroeg 50 pfenning per 20 gram. 

Het „Amtsblatt des Reichspostministeriums" van 12 Juli j.1. 
nr. 57 bevatte verschillende aanwijzingen inzake de voorgeno
men vlucht. De stukken, welke al heel spoedig na het ver-
schiinen van dit „Amtsblatt" door het publiek werden ver
zonden, werden overgebracht naar het postkantoor van de 
„Bremen" en aldaar afgestempeld. De volgende stempels wer
den benut: 

a. dubbel-ringstempel, waarin ,.Deutsch-Amerikanische See-
post / Bremen- / New York / D. Bremen" met den datum 
in het midden; 

b. de machine-vlagstempel „D. Bremen", datum. 
c. speciale stempel iin ovaal, luidende „Erster / Deutscher / 

KatapuHflug / Datum / Dampfer Bremen — New York". 
d. groote vierhoekige stempel, luidende „Schnelldampfer 

„Bremen" (Lloydwapen / ) , Norddeutscher Lloyd / Bremen". 
De eerste drie stempels zijn in zwart, de vierde in rood aan

gebracht. 
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De stempel sub c werd alleen benut op de reis naar New
York; voor de terugvaart was hij onbruikbaar wegens groote 
slijtage. Op de stukken van NewYork naar Bremen werd on
derstaande stempel benut. 

SHIP TO SHORE 
Via Steamship Bremen 

and Airplane 

ilfeWE 

Par Avion 

' X^ vom vy 

3..,BREMEN" 
I oes NorddouiscHen Uoyc* 

, ; (>n1 '  R E M E N . ' ^ . è. 1D2S, ' 

<_ 

Op ds vaart NewYorkBremerhaven werd de catapultpost 
nabij Cherbourg van boord geschoten, waarna het vliegtuig 
in pl.m. 4 uren de Vlieghaven bij Bremerhaven bereikte. Alle 
stukken dragen een volgnummer, aaaigebracht per numero
teur, wat geschiedde ten behoeve van de statistiek. 

Op 14 Augustus j.1. ondernam de „Bremen" haar tweede 
tocht naar NewYork; ds Berlijnsche post werd via Keulen per 
vliegtuig naar Cherbourg overgebracht, waardoor een postale 
verbinding tot stand kwam tusschen Berlijn en NewYork in 
een tijdruimte van 4 dagen. 

Den heer Thoolen te 'sGravenhage dank voor inzage vain 
het hierboven afgebeelde stuk. 

DE WERELDREIS VAN DE „GRAP ZEPPELIN". 
Dit luchtschip vloog op 1 Augustus j.1. naar Lakehurst; de 

mail met deze gelegenheid vervoerd — de tweede poging, de 
eerste in Mei j.1. mislukte wegens defect aan de machines — 
droeg een afdruk van den specialen stempel „Luftschiff Graf 
Zeppelin 1. Amerikafahrt 1929", 

V ^  * ^ * ' 
W ItLuftpott V ^ ^ *  ^ ' f^^^tiU 

tïaBï, tioüämunmtt  ..^ ^ ■» Il 

mm: 

ffyjtiy Pechwell 

SfMdenN. IS 

De hierboven weergegeven brief zou worden verzonden met 
de Ie vlucht van Mei j.1. Hij is voorzien van den rooden stempel 
op één regel „Beförderung verzögert wegen Abbruchs der 1. 
Amerikafahrt". 

De stukken met de vlucht van 1 Augustus j.1. verzanden 
dragen den hierbijven weergegeven blauwen stelmpel en op de 
achterzijde den stempel „NewYork, Aug. 5". 

Voor de vlucht rond de wereld, welke op 7 Augustus d.a.v. 
plaats vond, werd een groote ronde stempel in violet benut. 

^ 

: ' ^ Ä 

Alle stukken werden hiervan voor
zien. Ter verduidelijking plaatsen wij 
hiernevens een kleineren, doch scher
peren afdruk van dezen stempel. 

Naar verluidt werden er ongeveer 
24000 brieven en 17000 briefkaarten 
vanuit Amerika verzonden. 

Het luchtschip volbracht den tocht 
naar wensch, alleen op het traject 
Los AngelesLakehurst kwam het in 
aanraking met sterkstroomgeleidin
gen, waardoor het gelukkig slechts 
licht beschadigd werd. 

Ook voor dit stuk wordt dank gebracht aan den heer 
Thoolen voor de verleende inzage. 

V. B. 

V.O.C.STEMPELS. 
In het Aprilnummi:r is de overtuiging uitgesproken, dat 

deze stempels een aanduiding waren van de kosten, die de ge
adresseerden moesten betalen bij de uitreiking van de post
stukken, wjjl het port nog niet was voldaan. Dit verwondert 
mü niet, maar wat mij wel verwondert is, dat ds heer Beer van 
Dingstee, toen hij in zijn Historisch Overzicht schreef: „Het 
te betalen recht moest middels stempels op de brieven afge
drukt worden", en vervolgens: „De stempels gaven het ver
schuldigde portbedrag aan dat bü bestelling van het poststuk 
van dsn ontvanger werd in»ievorderd, of lewentueel bij vooruit
betaling door den afzender werd voldaan", niet aan de juist
heid hiervan is gaan twijfelen en geen toelichting heeft ge
geven. 

Welke administratie zal aan hare ambtenaren voorschrij î en 
om stempels, welke alleen een naam en een bedrag aangeven 
en dus óf uitdrukken dat een zsker bedrag betaald is ófwel 
dat dit betaald moet wordsn, voor beide doeleinden te ge
bruiken? In het eerste geval toch zal de stempel dan tevens 
moeten aangeven dat het bedrag is voldaan of zal dit door 
een hulpstempel moeten worden gi;constateerd. Deze aanvul
ling zou in casu noodig zijn geweest én voor het ontvangend 
kantoor én voor den geadresseerde én uit een oogpunt van 
controle. 

De V.O.C.'stempels kunnen dus slechts voor één van beide 
doeleinden zijn gcibruikt. Indien deze waren verstrekt als een 
aanwijzing voor de ontvangende kantoren, dat het port reeds 
was voldaan, zoudsn ds geadresseerden er niet uit hebben 
kunnen afleiden of het port nu voldaan was of nog betaald 
moest worden, hetgeen knoeierijen in de hand zou hebben ge
werkt. Er blijft dus alleen over de mogelijkheid, dat de stem
pels zijn gebruikt voor de stukken waarvoor het port nog moest 
worden voldaan. 

De hier te lande gebruikte stempels, waarin een bedrag was 
vermeld (zie het artikel „Oude brieven" in Ned. M. nr. 78 van 
Juni 1928) ziJn ook alleen voor die stukken gebruikt, maar 
bevatten meer aanwijzingen dan de V.O.C.stempels, o.a. door 
het stedelijk wapen de aanwijzing, waar de stempeling ge
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schiedde. De mogelijkheid is dus niet uitgesloten, dat de stem
peling in Indië moest geschieden op de kantoren waar de 
stukken werden afgegeven, als een aanwijzing niet alleen voor 
de geadresseerden, maar tevens voor de kantoren die het port 
moesten invorderen. Het is echter meer waarschijnlijk, dat de 
Indische administratie, die door de invoering van deze stem
pels het reeds in het laatst van de 17e eeuw in Holland ge
geven voorbeeld heeft gevolgd, deze eveneens heeft doen aan
brengen na de ontvangst der stukken. 

Vermoedelijk heeft de heer Beer van Dingstee, toen hij de 
aangehaalde bewoordingen plaatste onder het hoofd „Het 
V.O.C.-stempel" en daarbij stempels met vermelding enkel van 
naam en bedrag deed afbeelden, aan een en ander niet gedacht. 
Wij mogen nu van den geachten schrijver verwachten, dat hjj 
ons de- gronden mededeelt waarop deze uitlatingen steunen. 
Indien het uitgangspunt „het te betalen recht moest middels 
stempels op de brieven afgedrukt worden" aan een bepaling 
in eenig voorschrift is ontleend, veronderstel ik dat bij nadere 
kennisneming van dat voorschrift zal blijken, dat die bepaling 
alleen slaat op stukken, waarvoor het port nog moest word-en 
betaald. Een soortgelijke vergissing heeft wijlen de heer 
J. Sandow gemaakt bij de aanhaling van een Nederlandsche 
circulaire van 1815. De toenmalige terminologie wijkt zoozeer 
af van de tegenwoordige, dat dergelijke vergissingen zeer 
verklaarbaar zijn. 

O. M. VELLINGA. 

DE DRUKWERKROLSTEMPEL. 
Druppelsgewijze komen de aanvullingen op de lijst der 

drukwerkrolstempels (zie nr. van 16 Mei 1929) binnen., 
Nog werden gemeld: 
Amsterdam 15 — Apeldoorn 12 — Culenborg 16 — Dord

recht 20 — Enkhuizen 18 — Groenlo 20 — Helmond 17 — 
Hulst 20 — Kampen 17 — Kerkrade 18 — Meppel 14 — 01-
denzaal 21 — Steenbergen 13 — Sneek 19 (in blauw) — Til
burg 16, 17. 

Enkhuizen 18, Meppel 14 en Oldenzaal 21 werden gemeld in 
een artikeltje over onze voorafstempelingen in de „Sammler
freund" van Juni 1929. Voor de overige meldingen dank ik 
de beeren Van den Berg, Van der Blieck, Gordon, Korteweg, 
Van der Lecq, Noordeloos, Van Ommen en Speijer zeer voor 
hun medewerking. We beginnen zachtjesaan de gaatjes te 
vullen. Laat allen hun oude Nederlandsche zege-ls nog eens 
nazien; de lange avonden zijn er nu weer. De nieuwe vondsten 
melde men aan 

J. DE VRIES jr., 
Wilhelminadorp (Zl.). 

DE RUSSISCHE LAK- OF 
KRIJTSTREPEN 

door J. C. PULL, 
Oud-Controleur der P. en T. 

Zooals bekend is, ziJn de door Rusland gedurende de jaren 
1909-1923 uitgegeven frankeerzegels voorzien van bijzondere, 
bijna onzichtbare, strepen m den vorm van .een ruitvormig net
werk, waarvan de lijnen een breedte van % tot 1% mm. 
hebben. 

Eigenaardig is het wel, dat die strepen gewoonlijk lak- of 
krijtstrepen worden genoemd, terwijl zij met lak of met krijt 
niets te maken hebben. 

Stanley Gibbons noemt de zegels „chalk-limed", Kohl spreekt 
van „Kreidedruck", Yvert & Tellier zeggen dat het is „papier 
batonné en losanges" en dat de batonnage is verkregen door 
„een vernisdruk op de voorzijde van het zegel, en men dien 
het beste ziet door het zegel onder een schuinen hoek te be
zien"; deze vernisdruk zou dus ongeveer gelijk zijn aan dien, 
waarvan de Oostenrijksche zegels in het laatst van 1901 wer
den voorzien, met het oogmerk om te beletten dat de post-
stempelafdruk zou kunnen worden weggewasschen, teneinde 
de zegels meermalen te kunnen gebruiken. 

Senf slaat de plank nog verder mis en schrijft: „Das rauten
förmige Wasserzeichen dieser Ausgabe besteht in einer che
mischen Präparation des ziemlich dünnen Zellulosepapiers", 
waaruit blijkt, dat hij de gekruiste lijnen voor een watermerk 
aanziet! De samenstelling van het papier, in casu cellulose, 
heeft er absoluut geen invloed op; indien de zegels gedrukt 
waren op het papier, dat door de ooriogsweeën in Frankrijk 
werd gebezigd en van den randdruk G. C. was voorzien (dit 
beteekent „grande consomm'ation"; het was het slechtst denk
bare papier, voornamelijk uit houtslijp bestaande), dan zouden 
die strepen zich precies gelijk hebben vertoond. 

Ruim 20 jaren lang worden die strepen onjuist gedefinieerd, 
en, ofschoon ik reeds in het midden van 1910 ontdekte waaruit 
zij werkelijk bestaan, heb ik die zaak steeds laten rusten. 
Hoewel ik ook nu nog niet precies wil zeggen, waaruit zij 
bestaan, en ik miJ alleen bepaal tot de mededeeling, dat het 
een alkaloïde is, wil ik omtrent die strepen toch het een en 
ander vertellen. De bedoeling van die strepen is, om namaak 
van de zegels onmogelijk te maken; een andere bedoeling dus 
dan die der Oostenrijksche zegels van 1901. 

Wil men een frankeerzegel of ander geldswaardig papier 
namaken, dan dient men in de eerste plaats te zorgen voor 
een fotografischen afdruk op glas, hout, steen, metaal of een 
andere materie, welke- verder bewerkt kan worden; die afdruk 
moet zoo zuiver mogelijk en nauwkeurig van dezelfde afme
tingen zijn als het origineel. 

Maakt men nu een fotografischen afdruk van een Russisch 
frankeerzegel van de emissie 1909-1923, dan ziet men op het 
negatief bovengenoemd ruitvormig netwerk als lichte, geheel 
doorzichtige, strepen, zoodat het negatief n i e t gelijk is aan 
het origineel; het zal den knapsten retoucheur ook niet ge
lukken het ontbrekende er bij te teekenen. Hoe is nu dat net
werk ontstaan? Het antwoord daarop kan zeer kort zijn. 

Over het Russische fran
keerzegel is n.l. een tweede 
druk in ruitvorm aangebracht 
met een vloeistof, die de ei
genschap bezit, dat het op 
haar vallende, en dus op de 
gevoeligie fotografische plaat 
opgevangen, licht niet het 
vermogen bezit op het zilver 
van de emulsie, waarmede die 
plaat is bedekt, in te werken; 
bij de behandeling met onder-
zwaveligzure soda wordt dus 
op het gedeelte van het nega
tief, dat overeenkomt met het 
netwerk van het frankeer
zegel, het zilver geheel opge
lost, zoodat het negatief daar 
ter plaatse geheel doorzichtig 

wordt; maakt men dan een positieven afdruk, dan krijgt men 
e-en reproductie van het zegel met een zwart netwerk. 

Nu zou men kunnen zeggen: „welnu, als dat het middel is, 
om namaak van geldswaardig papier, waartoe toch ook de 
frankeerzegels behooren, te beletten, waarom wordt het dan 
niet algemeen toegepast, en waarom hield Rusland er in 1923 
mede op?" Ik zal deze vraag aan het slot van mijn betoog be
antwoorden. 

Toen de eerste van die Russische zegels eenigen tijd in 
koers waren, werd het denkbeeld overwogen, bedoeld procédé 
ook hier te lande toe te passen. 

Er werd geschreven naar St. Petersburg, doch het antwoord 
luidde, dat het middel van iemand was gekocht, waarbij strikte 
geheimhouding was toegeoegd. 

Het moge dan ook wel bevreemden, dat kort daarna het 
volgende schrijven werd ontvangen: 

A la Direction Générale des Postes et des Télégraphes 
des Pays-Bas, La Haye. 

Ayant appris que votre Direction Générale prend intérêt a 
être informé sur Ie procédé de la fabrication des timbres de 
poste de Russie (dernière edition) et que notre Direction Im
périale des Postes et des Télégraphes ne pouvait pas vous 
donner des renseignements sur cette matière, j 'ai l'honneur 
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de vous proposer de vous mettre- en rapport directement avec 
moi comme l'inventeur de ce procédé. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de m,a parfaite consideration. 
9-IV-1910. (w.g.) Jean Tougolessov. 

' Mon adresse: S. Pstersbourg, Perspective Novopetergovsky, 
maison 17, logement 29. 

Hoewel de onderteekening op een mannelijk persoon wijst, 
was de brief, die eerst 25-IV te 's-Gravenhage werd ontvangen 
(ik was toen werkzaam bij het Hoofdbestuur der P. en T. 
aldaar), met een loopende vrouwenhand geschreven, en, af
gezien van een paar taalfouten, zeer vloeiend; dit nam niet 
weg, dat over dit schrijven met St. Petersburg werd ge
correspondeerd. Het antwoord luidde, dat bedoelde persoon ont
kende den brief te hebben geschreven (dit bleek trouwens 
reeds uit het schrift). 

Van bedoelden brief maakte ik een fotografische reproductie 
op de ware grootte, n.1. op 2 broomzilverplaten 18x24 cm., 
welke thans nog in mijn bezit zijn. 

Van toepassing op de Nederlandsche frankeerzegels kwam 
derhalve niets; de administratie behoeft er niet rouwig om te 
zijn, want het procédé geeft toch geen zekerheid tegen namaak. 

En thans kom ik aan de beantwoording van de bovenge
stelde vraag. Indien het gelukt ook maar één enkel vel fran
keerzegels zonder den tweeden zioogenaamden lak- of krijt-
opdruk in handen te krijgen, is de namaak van drukplaten 
mogelijk. En voor den drukker, die met het aanbrengen van 
dien tweeden druk is belast, is het niet moeilijk een aan het 
postkantoor gekocht vel (dus met zegel- en netwerkdruk) te 
verwisselen met een vel, dat nog niet van dien twieeden druk is 
voorzien. Dit zal dan ook wel de reden zijn, dat Rusland later 
van dat geheimimerk heeft afgezien. 

POSTDIENST VAN SURINAME. 
2> /̂50 CT. ONGEBRUIKT VOLWAARDIG? 
IN 1892, DUS 37 JAREN TERUG, BETAALDE MEN TEN
GEVOLGE VAN DE SPECULATIE RUIM TWEEMAAL 
DEN PRIJS, WELKEN WIJ THANS MOETEN BETALEN 

VOOR EEN GEBRUIKTE 234 OP 50 CENT 

door H. J. L. DE BIE. 

Toen ik bij het samenstellen van mijn artikel in het Mei-
nurnmer betreffende den 2'A op 50 cent du'bbeldruk, de ver
schillende zaken nogeens naging, werd mfin aandacht geves
tigd op eenige punten, tengevolge waarvan ik mij de volgende 
vraag stelde: Waarom wordt in de catalogi de 2% op 50 cent 
dubbeldruk bijna tweemaal zoo duur genoteerd als de 234 op 
50 cent ongebruikt normaal overgedrukt, terwijl toch de nor
maal overgedrukte 23^ op 50 cent veel schaarscher voorkomt? 
Welke maatstaf beeft men gebezigd bij het vaststellen van 
den prij's ? 

Nu weet ik wel, dat de ongebruikte 2i4 op 50 cent, normaal 
overdrukt, bij vele Philatelisten wel geduld wordt, maar niet 
gewild is. Dit staat als een paal boven water. Indien dit niet 
het geval was, zou dat zegel ongebruikt geen ƒ 25,—, maar 
ƒ 50,— ä ƒ 60,— moeten kosten. 

Het komt mij voor, dat vrijwel de meeste verzamelaars om
trent dit zegel niet op eigen gezag een meening hebben ge
vormd, maar meer zonder commentaar hebben overgenomen 
wat anderen er van wisten. Het behoeft geen betoog, dat zulks 
bij het postzegelverzam'alen allerminst het geval mag zijn. Als 
goed philatelist'moet het streven erop gericht zijn, ons zóó in 
te werken, te bekwamen, dat aan de hand van alle mogelijke 
factoren samengevat, een persoonlijke apprecieering voor een 
zegel kan ontstaan. Het vereischt heel veel moeite en tiJd, 
maar het is ten slotte toch een dankbaar werk, indien men 
met vrij juiste argumenten zich zelven kan geruststellen, voor 
een zegel een prijs te hebben betaald, dien het waard is. Het 
voordeel, dat wij er van hebben is groot. Een van de grootste 
is wel, dat wij lak hebben aan grove speculatie, waardoor men 
niet Vi voor het zegel en % aan den speculant betaalt. 

Zeven en dertig jaar geleden. 
In 1892, de veteranen zullen het beamen, kon men in Suri

name aan de loketten van het postkantoor de hulpzegels 214 
op 50 cent koopen. Wij moeten hieruit niet begrijpen, dat men 
zooals het gewoonlijk gaat de zegels in handen kreeg. Het 
publiek betaalde dus niet voor het zegiel, maar juister uit
gedrukt voor de frankeering door de postambtenaren. De ze
gels werden door deze ambtenaren op de stukken „vastge
hecht" en afgestempeld. 

Naar aanleiding hisrvan heeft zich bij het publiek, althans 
bij de verzamelaars, de volgende meening gevormd: „Deze 
zegels, 2'A op 50 cent, zijn ongebruikt niet verkocht geworden, 
dus kunnen niet op regulaire wijze ongebruikt in het verkeer 
zijn gekomen. Deze zegels zijn niet „officieel" en dus minder 
verzamelwaardig." Hier dus een opgebouwde meening van 
een overgroot deel der verzamelaars, op grond van de ge
beurtenissen, zooals deze zich in werkelijkheid hebben voor
gedaan. Merkwaardig is het wel, dat men eenige weken nadat 
de zegels waren verschenen, ƒ 2,50 moest betalen voor een 
exemplaar, terwijl wij thans volgens „Mebus" voor de helft 
klaar zijn. 

Officieel besluit. 
Krachtens resolutie van 1 Aug. 1892, G.B. nr. 39, werden, 

aangezien de voorraad frankeerzegels van 234 cent bijkans 
was uitgieput, ter voorziening, zoolang de uit Nederland be
stelde frankeerzegels van dat kaliber nog niet waren aan
gekomen, frankeerzegels van 50 cent, overgestempeld tot een 
waarde van 234 cent, in gebruik gesteld. In de resolutie is be
paald dat de „vasthechting" uitsluitend moest geschieden door 
de ambtenaren der posterij. 

Ontleding van het besluit. 
Bij nadere beschouwing komt het mij voor, dat het verkrijg-

baarstellen van de ongebruikte 234 op 50 cent Wel een voort
vloeisel is van het besluit, maar dat dit niet uitdrukkelijk in 
het besluit werd bevolen, zoodat het hier een zuivere admini
stratieve maatregel betreft van de postdirectie, tot meerdere 
waarborg ter richtigte uitvoering van de controle, wat betreft 
de vasthechting der zegels op de stukken, door de ambtenaren 
van de posterijen. In het besluit staat echter nergens, dat in 
de maatregelen tot de behoorlijke naleving daarvan, noodza
kelijk opgesloten ligt om de ongebruikte 234 op 50 cent niet 
aan het publiek te verkoopen. Waarom werd zulks niet in het 
besluit opgenomen? 

De post heeft echter wel degelijk in het verband met het 
gebeurde met de oude frankeerzegels van 234 cent, meerdere 
bedoeling gehad dam alleen de vasthechting afhankelijk te 
stellen van de ambtenaren. Indien het alleen om de vasthech-
ting had gegaan, zou men gerust de ongebruikte zegels aan 
het publiek hebben kunnen verkoopen. Men had dan gewoonweg 
een zegel, dat door het publiek instede van door een ambte
naar werd opgeplakt, de vereischte afstempeling kunnen wei
geren. Wij mogen dus gereedelijk veronderstellen, dat het 
oogmerk er wel op gericht was, om den voorraad zegels uit 
de handen van het publiek te houden. 

Het gewenschte doel werd echter niet bereikt. Zoo werden 
b.v. honderd stuks briefkaarten tegelijk aangeboden. Deze 
kaarten werden door de ambtenaren van een zegel voorzien en 
afgestempeld. Op deze wijze, hadden de speculanten toch in 
een korten tijd den voorraad totaal opgekocht. 

Theoretische beschouwingen. 
Wij weten nu dat volgens het besluit: 
1. het verkoopen van de ongebruikte 234 op 50 cent niet 

uitdrukkelijk werd verboden; 
2. het niet verkoopen van de ongebruikte 234 op 50 cent als 

een zuivere administratieve maatregel mag worden beschouwd. 
3. het besluit de ruimte bood om, waar men wilde, onge

bruikte zegels wel aan het publiek te verkoopen. indien deze 
NIET bestemd waren om op de stukken te worden vastge
hecht ; 

4. ler ongebruikte zegels in verkeer zijn gekomen. 
Op grond van deze 4 punten kunnen wij niet uitdrukkelijk 

de tot heden gevolgde meening deelen, als zoude deze on
gebruikte zegels op onregulaire wijze in het verkeer zijn ge-
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komen. Hierin worden wij versterkt door het besluit, waarbij 
de zegels buiten omloop werden gebracht. 

Officieel besluit (buiten-omloop-stelling 214/50 cent). 
Bij besluit van 6 Feibruari 1893 G.B. nr. 5, werden de over-

drukzegels van 234 op 50 cent, alsmede de hulpzegels van 214 
cent geel en zwart, met ingang van 1 Maart 1893 buiten om
loop gebracht, met de bepaling, dat de ingetrokken zegels ge
durende 30 dagen na inwerkingtreding van het besluit ten 
postkantore konden worden ingewisseld tegen nieuwe fran-
keerzegels van 214 cent. 

Hier dus een volkomen sanctioneeriing van de in omloop 
zijinde 214/50 cent ongebruikt. In dat besluit he«ft het post-
bestuur zich niet gestoord aan de ten postkantore uitgevoerde 
administratieve maatregelen. 

Hierdoor is het niet bepaald gemakkelijk geworden, om de 
in omloop zijnde ongebruikt 23^/50 cent zonder commentaar 
als niet regulair te betitelen. 

Er komen in den postdienst van, Suriname nog meer van 
deze tegenstrijdigheden voor, waarover ik het later zal 
hebben. 

Wat leert ons het vorenstaande? 
In verband met het vorenstaande betreffende de onge

bruikte 234/50 cent, moge ik van de gelegenheid gebruik ma
ken, om nog een en ander te zeggen wat in het algemeen niet 
uit het oog verloren mag worden, maar toch 'bijzonder past bij 
het kader van dit onderwerp. De practijk heeft het meer dan 
voldoende bewezen, dat het vam zeer groot gewicht is om van 
verschenen zegels aan te teekenen alles wat wij ervan weten. 
Niet slechts moeten wij bewaren de officieele gegevens (in 
Suriname de Gouv. Bladen en Gouv. Advertentiebladen), maar 
tevens alles wat dienstig kan ziJn om later e.v. voorkomende 
vraagstukken met succes te kunnen oplossen. Het is daarom 
noodig om steeds na te gaan, of wiJ na het lezen van het be
trekkelijke stuk, daaruit lezen datgene wat bedoeld wordt. 

Het is geen ongewoon verschijnsel, dat de algemeene strek
king van een resolutie betreffende den postdienst zoodaaiig is, 
dat wij er moeilijk uit wijs kunnen worden of wel van dien 
aard is, dat zij voor meer dan één uitleg vatbaar is. 

Soms weten wij na het verschijnen van een besluit wel zoo 
ongeveer wat er bedoeld wordt, maar hierdoor wordt dan veelal 
het stuk met minder aandacht gelezen. Indien wij nu jaren 
daamna ons niet meer zoo precies kunnen herinneTen hoe of de 
gang van zaken is geweest bij de uitgifte van een zeker zegel, 
zijn wij toch zeer zeker op de officieele bescheiden aangewezen. 

Het nadeelig gevolg dat hieruit kan voortkomen is, dat wil 
ons hierdoor in bepaalde gevallen een voorstelling zullen maken 
niet in overeenstemming met de feiten, zooals deze zich in de 
werkelijkheid hebben voorgedaan. Het is immers mogelijk, 
mdien wij de besluiten raadplegen, dat wij ons krampachtig 
aan den letterlijken inhoud daarvan zullen vasthouden, zonder 
de vraag te overwegen of het postbestuur bij de uitvoering 
wel strikt in overeenstemming met den inhoud van dat be
sluit handelde. Bü de geschiedenis van de 234/50 cent is naar 
ik hoop den lezers een en ander reeds duidelijk geworden. 

MALANGSCHE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
OP ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 JANUARI 1930. 

De Malangsche Philatelisten-Club heeft besloten, ter ge
legenheid van haar éénjarig bestaan, een postzegel-tentoon
stelling te houden op Zaterdag 18 en Zondag 19 Januari 1930, 
in de zalen van het Unitas-gebouw, Rampal, te Malang. 

De commissie, belast met het organliseeren dezer tentoon
stelling, noodigt alle Philatelisten uit om mede te werken tot 
het succes der tentoonstelling door hun collectie te exposeeren. 

De commissie stelt zich voor de inzendingen te verdeelen in 
de volgende groepen: 

Klasse 1. 
Afd. A. Nederland. 
Afd. B. Nederlandsche koloniën. 

Klasse 2. 
Afd. A. Poststukken van Nederland en (of) Ned. koloniën. 
Afd. B. Wetenschappelijke verzameling Nederland en (of) 

Ned. koloniën. 
Klasse 3. 

Afd. A. Oud-Europa (reeds voor 1900 bestaande, uitge
zonderd Nederland). 

Afd. B. Oud-Azië (reeds voor 1900 bestaande, uitgezonderd 
Nederlandsch-Indië). 

Afd. G. Oud-Amrika (reeds voor 1900 bestaande, uitgezond-
derd Suriname en Curasao). 

Afd. D. Oud-Afrika (reeds voor 1900 bestaande). 
Afd. E. Oud-Auatralië (reeds voor 1900 bestaande). 

Klasse 4. 
Afd. A. Luchtpostzegels, weldadigheidszegels, alles al of 

niet op brief verzameld. 
Afd. B. Piscaalzegels, specimens. 

Klasse 5. 
Afd. A. Albums, philatelistische artikelen, catalogi, enz. 
Afd. B. Philatelistische tijdschriften. 
De inzendingen mogen gespecialiseerd worden in den meest 

uitgeibreiden zin des woords. In elk der klassen 1 en 2 wordt 
bovendien een diploma uitgereikt als extra-prijs voor die ver
zameling, welke het m'eest uniek is bijeengebracht. 

ZiJ, die aan deze tentoonstelling wenschen deel te nemen, 
worden verzocht aangehecht inschrijvingsbiljet ingevuld toe 
te zenden aan den secretaris der tentoonstellingscommissie, 
vóór 1 Januari 1930. Na dien datum worden geen biljetten meer 
in ontvangst genomen. 

Voorwaarden. 
1. De tentoonstelling zal gehouden worden in het Unitas-

gebouw te Malang, op Zaterdag 18 en Zondag 19 Januari 1930. 
Zij zal geopend zijn op beide dagen van 8-5 uur. 

2. De tentoonstelling zal omvatten postzegels en poststuk
ken in den meest uitgebreiden zin, philatelistische literatuur 
en benoodigdheden zooals nader omschreven in het inschrij
vingsbiljet. 

3. Tot inzending en mededinging worden alle verzamelaars 
toegelaten, die zich onderwerpen aan de bepalingen hieronder 
vermeld. 

De commissie behoudt zich het recht voor, zoo deze het in 
het belang der tentoonstelling acht, inzendingen geheel of e-en 
deel daarvan te weigeren zonder aanvoering van redenen. 

4. Alle inzendingen moeten op losse bladen gerangschikt 
zijn. 

5. De prijs voor de plaatsruimte bedraagt f 1,25 per halven 
vierkanten meter; voor poststukken ƒ 1,— per halven vier
kanten meter. 

Voor de leden van de Malangsche Philatelisten-Club ge
schiedt de inzending kosteloos. 

6. Gedurende de expositie mogen geen inzendingen worden 
teruggevraagd. 

7. De juryleden, die door het comité benoemd worden, doen 
uitspraak zonder eenig beroep en hebben het re-cht de uitge
loofde prijzen al dan niet toe te kennen. 

8. Eén inzending kan niet meer dan één. onderscheiding 
krijgen. Eén inzender kan echter meerdere inzendingen doen 
en in verschillende klassen of afdeelingen mededingen, men 
kan in 't geheel echter niet meer dan 3 prijzen behalen. 

9. De prijzen zullen bestaan in gouden, verguld zilveren, 
zilveren, bronzen medailles en diploma's. 

10. De inzendingen worden voor het publiek ter bezichtiging 
gesteld achter glas. Behalve door de jury, in bijzijn van den 
inzender, is het ten strengste verboden het tentoongestelde 
aan te raken. 
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H. Iedere inzender wordt verzocht een korte beschrijving 
te geven van wat hij heeft in te zenden, zulks voor opname in 
den officieelen catalogus. 

12. Ter tegemoetkoming in de kosten van verzekering en 
bewaking wordt door alle inzenders een vergoeding betaald, 
waarvan het bedrag bepaald is op ƒ 1,50 per duizend gulden 
aam te geven waarde, met een minimum van ƒ 1,50. 

Noch het uitvoerend comité, noch de Malangsche Philate-
listen-Club kunnen eenige aansprakelijkheid op zich nemen 
ten aanzien van het tentoongestelde. 

De verzekering zal bij een eerste-klas maatschappij worden 
ondergebracht. 

13. Inzenders kunnen vanaf Vrijdag 17 Januari, 9 uur vooi 
middag, aanvangen met het opstellen hunner inzendingen. 

Alle inzendingen moeten goed verpakt en aangeteekend wor
den ingezonden aan den secretaris van het uitvoerend comité, 
den heer J. H. Beer van Dingstee, Kassin 19, Malang. De toe
zending is voor rekening en risico van den inzender. 

Na de officieele sluiting der tentoomstelling zullen de ten
toongestelde verzamelingen worden teruggezonden, hetzü per 
post, hetzij op een andere verlangde wijze, maar in elk geval 
voor risico van den inzender en op zijn kosten. 

14. Indien de commissie zulks noodzakelijk acht, mag ziJ van 
deze voorwaarden afwijken, terwijl zij tevens in eenige in
stantie beslist in alle gevallen, waarin bü deze voorwaarden 
niet is voorzien. 

15. Alle aamvragen en mededeelingen terzake, moeten ge
richt worden aan den secretaris der tentoonstellingscommissie, 
den heer J. H. Beer van Dingstee, Kassin 19, Malang, tele
foon 646. 

INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
VAN NOORD-AFfelKA. 

Beschermheer: de president der Pransche republiek. Eere-
comité: hunne excellenties de ministers van buitenlandsche za
ken, koloniën, luchtvaart, posterijen en telegrafie. 

Bovendien hbbben vele vooraanstaande personen in Noord-
Afrika en Frankrijk zich bereid verklaard zitting te nemen in 
het eere-comité. 

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd te Algiers, ten 
behoeve van weldadigheidswerken der P.T.T., door de Fransche 
philatelistische Vereenigingen 'm Noord-Afrika (Algiers, Tunis 
en Marokko), met medewerking van de Federation des So-
ciétés Philatéliques de France en 37 aangesloten Vereeni
gingen. 

De internationale postzegeltentoonstelling, welke te Algiers 
gehouden zal worden van 4-11 Mei 1930, ka.n reeds op zeer 
veel medewerking van de gebeele philatelistische wereld 
rekenen. 

Zij wordt gehouden tijdens een zeer belangrijk tijdperk, n.l. 
ter gelegenheid der feesten van het 100-jarig bestaan van 
Algiers, en er zal tevens het congres van de Federation Phi-
latelique de Prance en een handelaarsbeurs gehouden worden. 

Daardoor stelt zij verzamelaars en handelaren, die met 
hunne bloedverwanten de tentoonstelling bezoeken, in de bui
tengewone gelegenheid een prachtige reis te maken en aan 
schitterende uitstapjes deel te nemen. Hiervoor is men bijzon
der in de gelegenheid gesteld door prijsvermindering van spoor, 
boot en autocars. Deze prijsvermindering geldt voor geheel 
Frankrijk en Algiers. 

Een bijzonder zegel zal gedurende de tentoonstelling uit
gegeven worden. De voorwaarden en wijze van uitgifte wor
den door het uitvoerend comité einde October vastgesteld en 
aan belangstellenden op genoemden datum medegedeeld. 

Voor alle inlichtingen wende men zich van 1 October 1929 af 
tot: 

M. Miles, commissaris-generaal, 4 Rue Jean Rameau, Al
giers; 

M. Gutwiller, secretaris-generaal, 1 ter Rue Michelet, Al
giers; 

M. Jurioni, commissaris-generaal voor Frankrijk en het bui
tenland. Allee des Chalets 2, Villennomble, Frankrijk; 

M. Leon de Raaij, commissaris-generaal voor Nederland, 
Watergraafsmeer. 

Ti'dsdhriftcn, 

ZUMSTEIN BRIEFMARKEN-KATALOG, 13. Auf
lage; 1930. 

Van dezen voortreffelijken catalogus ligt de 13e jaargang 
voor ons, thans weder in fraaien linnen band; de papieren om
slag van de uitgave 1929 schijnt in de practijk niet of slecht 
te hebben voldaan. 

De grootste bekoring vam den Zumstein is zijn overzichte
lijkheid en volledigheid. De nieuwste uitgiften zijn er tot op 
het laatste oogenblik in verwerkt. 

Werd het vorige jaar de tot dusverre gevolgde scheiding in 
Franschen en Duitschen tekst achterwege gelaten, ook in dit 
nieuwste product is de tekst uitsluitend in het Duitsch gesteld. 
Een volledige woordenlijst, aan den catalogus toegevoegd, 
maakt, dat de gebruiker, die het Duitsch niet machtig is, ge
makkelijk tekst en aanduidingen begrijpen kam, hij moge dan 
Deen, Noor of Spanjaard zijn. 

Zooals gebruikelijk omvat het werk alle zegels van Europa, 
de vroegere Duitsche koloniën en de Europeesche postkantoren 
in den vreemde. 

Over de prijzen valt moeilijk een doorslaand oordeel te vel
len, daar wiJ hier een terrein betreden, vol voetangels en 
klemmen. Toch gelooven wij na ampele raadpleging als onize 
meening te mogen neerschrijven, dat de prijsbepaling op zeer 
deskundige wijze is geschied, wat ook trouwens van de uit-
geefster, die een goeden naam heeft hoog te houden, te ver
wachten was. 

Wij weten, dat talrijke verzamelaars hier te lande den Zum
stein benutten; door uitgaven als de onderwerpelijke zullen zij 
gebruikers blijven, zal hun aantal zelfs toenemen. 

De prijs voor dit keurig overzichtelijk werk is 3 franics 50, 
uiterst gering voor het gebodene. 

Wij bevelen den catalogus in de belangstelling onzer lezers 
aan. 

v. B. 

YVERT & TELLIER-CHAMPION, CATALOGUE 
PRIX-COURANT, 34ième edition. 

Het blijkt, dat de 'bewerker — wat de prijzen aangaat —, de 
heer Th. Champion, zijn belofte grootendeels heeft ingelost: 
een nauwgezette revisie van de prijzen der vorige uitgave. 
Zooals genoemde heer toen ter tijde in onis blad schreef, be-
teekent dit een werk van jaren, dat zich slechts geleidelijk 
kan voltrekken. 

De nieuwe „Yvert" legt van dit streven getuigenis af; de 
prijzen van „Masseniware" zijn herhaaldelijk herzien; het troe
telkind Monaco moest menige veer laten, hoewel n.o.m. er bij 
tal van zegels van dit land nog heel wat afkaini. Immers, wie 
de „en-gros" offerten wel eens ge'zien heeft van de zegels van 
dit vorstendom weet, dat de catalogusprijzen ook nu nog voor 
tal van zegels alles behalve in overeenstemming zijn met de 
marktwaarde. 

Over het algemeen valt bij de oudste en oudere uitgiften 
een matige prijsstijging te constateeren; voor de eerste drie 
uitgiften van ons land bleven de prijzen evenwel, behoudens 
een enkele uitzondering, ongewijzigd. 

De zeldzame 10 gulden der jubileum-uitgifte 1913 steeg van 
350 francs op 400 francs voor gebruikt, van 400 op 500 francs 
voor ongebruikt. 

Nieuw is de opneming van de rol-tanding, wat of wijst op 
een groot gebruik van den catalogus hier te lande, of op een 
groeiende belangstelling van de vreemde verzamelaars voor 
deze interessante producten. 

De De Ruijter-porten stegen over de geheele linie niet on
aanzienlijk in prijs; de drijvende brandkastzegels daarentegen 
zakten bedenkelijk. 

De nummers 1 en 2 van Ned.-Indië bleven onveranderd; de 
hoogere waarden der jubileum-uitgifte 1923 kelderden niet on
aanzienlijk. 

i 
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Opmerkelijk is de prijsverhooging van de eerste uitgifte van 
Suriname op blauwachtig papier; wij achten de nieuwe no
teering meer in overeenstemminig met de werkelijke waarde 
dezer schaarsohe zegels. Omgekeerd werden de prijzen der 
„FrankeerzegeF'opdrukken van 1927 op de drijvende brand
kastzegels m'eer in overeenstemming gebracht met de markt
waarde, door er hier en daar een flink stuk af te doen. 

Curasao toont weinig veranderingen; de opdrukken op de 
brandkastzegels kregen, gebruikt, een behoorlijk zetje naar 
boven. 

Vanzelfsprekend, dat de vele nieuwe uitgiften, waarmede het 
afgeloopen jaar ons begiftigde, van merkbaren invloed is og 
den omvang van den catalogus; thans 1320 pagina's, het vo
rige jaar 1275. 

Het is te hopen, dat de uitgevers zullen voortgaan met een 
geleidelijke herziening der prijzen onder aanpassing aan de 
marktwaarde, ongeacht de ontevredenheidsbetuigingen van 
tal van postzegelspeculanten; de ware liefhebberij is met dit 
streven slechts gediend. 

De catalalogus is te verkrijgen bij alle postzegelhandelaren 
hier te lande. v. B. 

S. W. HESS, DEUTSCHLAND, SPEZIALKATA
LOG, 6. Aufl«ge. 

Op ruim 250 pagina's vindt de verzamelaar van de Duitsche 
en koloniale zegels naigenoeg alles, wat hij weten wil. Paren, 
blokken, gehalveerde zegels, enz., vinden hier hun prijsbepa
ling. Achter elk land is da noodige ruimte verleend aan de 
stempels (met prijsbepaling), vervalschingen, briefomslagen 
enz. 

Zeer uitvoerig bewerkt ziJn Thurn en Taxis en Wurtemberg. 
Bij raadpleging der prijzen ontwaart men, hoe zeldzaam 

werkelijk gebruikte stukken der laatste koloniale uitgiften als 
regel ziJn. 

Het keurige werkje, dat wij in de belangstelling van de ver
zamelaars van het uitgebreide gebied: OudDuitsche staten, 
Duitschland en koloniën, aanbevelen, is voor den prijs van 4^4 
Mark verkrijgbaar bij den uitgever, S. W. Hess, Frankfurt 
am Main. v. B. 

MICHELCATALOGUS 1930. 

Reeds enkele malen mochten wij het verschijnen van den 
nieuwen Michel aankondigen, en telkens konden wij weer 
nieuwe stappen op den weg der volmaaktheid wat betreft de 
bewerking van Nederland en koloniën constateeren. Ook nu 
weer zijn tal van verbeteringen aangebracht en fouten her
steld. De enkele fouten die er nog te vinden zijn komen stel
lig niet op rekening van den bewerker van dit gebied, maar 
zijn te danken aan het conservatisme, dat alle catalogusuit
gevers aangeboren schijnt te zjjn. De hoop is gerechtvaardigd 
dat deze fouten in de volgende editie verdwenen zullen ziJn, 
en dan staat Miohel ongetwijfeld aan de spits, wat de bewer
king van onze zegels betreft. 

N e d e r l a n d begint niiet al te gelukkig met de opmerking 
dat het mondstuk van het watermerk van serie 1852 naar links 
en rechts kan wijzen, en, om te laten zien dat de posthoorn 
ook gedeeltelijk nietopgevuld kan zijn, met de afbeelding van 
een posthoorn die vermoedelijk bij Noorwegen, maar in elk 
geval niiet hier thuis hoort. Weer valt op de uitstekende en 
uitvoerige bewerking van de emissies 18671894. De Brussel
sche vervalschingen van de 10 op 17 }4 en op 22}^ cent staan 
vermeld, echter nog niet die van 40 en 60 op 30 cent. De rol
zegels ziJn zeer goed beschreven en geprijsd; de m cent „drie
gaats" maakte een behoorlijken sprong van 10,— en 6,— op 
70,— en 55,— Mark. Een ongetande 10 e. Olympiade is na
tuurlijk niet bekend; de opmerking dat de laatste vliegpost
serie gebruikt niog niet voor kan komen hadden wij liever 
weggelaten, zij is nu al niet meer geldig. 

Een groote verandering heeft N e d .  I n d i ë ondergaan; 
de serie van 1870 is nu in één opstelling ondergebracht, wat 
ook logisch is. De 2 cent geel van deze uitgifte is van 200 op 
100 Mark gezonken, vermoedelijk is hier mim of meer de 
„klad" in gekomen door de vele pseudo's, die den laatsten tijd 
als geel aan den man worden gebracht. Nieuw is ook een af
zonderlijke tabel voor Java hoog en kopstaand en Buiten 

««»«ff 5}*^ 
Bezit, met prijzen. De 15 cent met strepen is afzonderlijk op
genomen. 

De lijst der portz^gels begint met de Landmails, terwijl ook 
vermeld zjjn de noodportstempels van begin 1921. 

Bij C u r a c a o is een zeer juiste verandering het onder
brengen van de zegels met grove tandingen onder een afzon
derlijke emissie 192122. Verder treffen wij hier aan de beide 
seheepspostzegels der firma Jesurun. 

Alles tezamen een catalogus die wij in handen van lederen 
verzamelaar wenschen! 

B. 

HET BEZOEK AAN jHET POSTMUSEUM. 

Van den heer Tresling ontvingen wij eenige rechtzettingen 
en aanvullingen op ons verslag uit het vorig nummer. 

1852. Inplaats van „Van onze oudste zegels waren aanwezig 
de goedgekeurde proeven, enz." is het beter, te zeggen: de 
goedgekeurde eerste afdrukken (vellen) van de drukplaten. 

1867. Het vel in blauwe kleur was niet van de 15 cent al
leen, maar daarop kwamen voor zegels van de waarden 5, 10, 
15, 20 en 50 cent, alles op één vel. 

Door de firma Tänecke, Hannover, werd wel de inkt voor de 
kleurproeven geleverd (van de portzegels b.v.), maar niet de 
proeven zelf, ^ooals ons in Den Haag werd medegedeeld. 

In een afzonderlijke ■\ytrine (onderaan Ie kolom blz. 180) 
lagen niet de sterk vergroote afbeeldingen, maar de oorspron
kelijke teekeningen der ontwerpers (voor de genoemde zegels). 

Wat de poststukken betreft, van de buitenlandsche brief
kaarten met de beeltenissen van Grotius en De Witt waren 
geen koperstempels aanwezig, maar houtgravures. 

B. 

VRIJE POSTZEGELBEURS. 
Bourse Libre aux TimbresPoste. 
Gesloten Kring. Cercle Privé. 

8, rue Van Artevelde straat, 8. 
Antwerpen, 8 Oktober 1929. 

Aan het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 
Breda. 
Mijneheeren, 

Het zal u wellicht niet onbekend zijn, wat een herrie het 
verschijnen der „Orval"zegels met opdruk L, verschenen ter 
gelegenheid der eerste steenlegging der Abdjj, hier te lande 
verwekt heeft. 

Deze reeks zegels is nooit aan het publiek door de postbu
reelen aangeboden geweest, maar is in handen gekomen van 
enkele speculanten. Een nominale waarde vertegenwoordi
gende van frs. 40,—, wordt nu getracht deze in den handel te 
brengen aan frs. 217,—, of een verschil van frs. 177,—, het
geen op 25.000 reeksen een bedrag vertegenwoordigt van ruim 
vier millioen frank, dat door de goedzakkige verzamelaars 
zou moeten betaald worden. 

Ter inlichting uwer lezers weze gezegd, dat door het ge
heele land groepeeringen ontstaan, die zich met alle geweld 
zullen verzetten tegen deze ongehoorde handelwijze en dat 
het grootste gedeelte der Belgische verzamelaars zich ver
bindt deze reeks niet aan te koopen, zoolang deze niet aan de 
nominale waarde van frs. 40,— zal te bekomen ziJn. 

Ook werd beslist het buitenland op de hoogte te stellen, op

file://�/ytrine
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dat vreemde verzamelaars met kannis van zaken zouden kun
nen oordeelen. 

Wü zijn zoo vrij u hierbü eene kopij te laten geworden van 
de dagorde op onze algemeene vergadering gestemd. 

Wü bieden u, mijneheeren, onze oprechte groeten. 
Voor de Vrije Postzegelbeurs, 

(get.) F. MAES. 
De „Vrije Postzegelbeurs" in hare algemeene vergadering 

van 1 October 1929, kannis genoimen hebbende van de laakbare 
wijze, waarop de uitgiite van den opdruk L der „OrvaI"zegeIs 
ter gelegenheid der eerste steenlegging, heeft plaats gehad; 
in aanmerking nemende, dat deze zegels niet door de post
bureelen aan het publiek zijn aangeboden geweest, maar in 
handen gegeven zijn van enksle personen, dewelke trachten 
deze aan het publiek op te schuiven aan vijfmaal hunne in
nerlijke waarde, bestätigende dat nooit in de philatelic een 
voorgaande is geweest van dergelijke handelwijze, 

besluit bij eenparigheid der aanwezige leden: 
een algemeen protest in te dienen biJ de bevoegde overheid, 

deze op de hoogte stellende van de manier, waarop hun goede 
trouw verschalkt werd, 

de verbintenis aan te gaan deze reeks niet aan te koopen, 
vooraleer fatsoenlijke prijzen zullen bereikt zijn, d.i. vooral
eer deze aan hunne innerlijke waarde zullen te bekomen zijn, 

buitenlandsche briefwisselaars op de hoogte te stellen en 
hun aan te raden van den aankoop dezer zegels af te zien, 

de uitgevers van katalogen in de verscheidene landen te 
verzoeken niet mede te helpen aan deze ongehoorde handel
wijze, 

de handelaars te verzoeken geen reklaam te maken voor 
deze reeks, hun doende begrijpen dat zulke behandeling der 
verzamelaars den dood der philatelie voor gevolg moet 
hebben, 

ruchtbaarheid te geven aan deze beslissingen door alle mo
gelijke middelen, 

drukt den wensch uit: 
de andere postzsgelkringen van het land dezelfde beslis

singen te zien nemen, opdat een algemeene „boycot" dezen 
zwendel moge tegenwerken, 

stemt: 
een blaam aan het adres dergenen, die hebben medege

werkt aan deze onwaardige uitbating van den verzamelaars
geest, 

en gaat over tot de dagorde. 

RUILAAN BIEDING! 
Ik wensch alle zegels van Nederland van 1852 tot 1920. Ik geef 
daarvoor in de plaats alle zegels van Oostenrijk van 1850 tot 
1926, en van Bosnië van 1879 tot 1918. Basis: Yvert of Michel. 
Zend mij Uw mareolijst en schrijf mij welke zegels U kunt 
zenden. Ik beschik over prima Nederlandsche referentiën. 

RUDOLF HAUPTMANN, Realitätenburo, 
Wien XX, Klosterneuburgerstrasse 33 (Oostenrijk). (286) 

t)liilate^^€ 

FIRMA J. VOET, KEIZERSTRAAT 9, ROTTERDAM. 
Wij hebben het genoegen, den lezers vain het Maandblad de 

heropening van den bekenden postzegelhandel van wijlen den 
heer Voet te kunnen berichten. 

Het inwendige der zaak is geheel naar de eischen des tij ds 
ingericht en de aanwezige voorraden zegels, albums en philate
listische benoodigdheden, welke wij zagen, zijn van dien aard, 
dat deze zaak zich kan scharen onder de eerste binnen en 
buitenlandsche firma's, terwijl de prijzen scherp concurree
rend zijn gesteld. 

Wij kunnen onze lezers ten zeerste aanraden een bezoek 
aan deze firma te brengen, of, indien de afstand te ver is, 
een order op te geven. Wij zijn ervan overtuigd, dat op eerste 
kennismaking C2n aangename relatie zal volgen. 

Het is voor deze nieuwe firma te hopen, dat zij een bloeiende 
toekomst tegemoet gaat. 

ARGENTINIË. 
a. DIENSTZEGELS. b. RIVADAVIA'S GEBRUIKT IN 

URUGUAY? e. EENIGE EERSTE REGELMATIGE 
LUCHTPOST. 

„St. Gibbons M. J." bevatte op blz. 207 een mededceling 
van den heer A. H. Davis, dat het toen gevolgde systeem, de 
frankeerzegels te doen overdrukken ten gebruike in de ver
schillende ministeries, reeds vóór Juni 1925 was vervangen 
door een stalen vernietigingsstempel, veel gelijkende op dien 
van de automatische frankeermachines. Volgens bericht van 
ord. prof. dr. Carl Curt Hosseus, Cordoba (Arg.) aan „Das 
Postwertzeichen" io ciat o.njuist, mist in elk geval opgaaf der 
gronden. Als tegenbewijs zouden kunnen dienen b.v. de op 
1 Juli 1926 versehenen gedenkzegels, welke onlangs over
drukt werden met de Ie .ers „M.J.I. (Ministerio de Justicia y 
Instrucción Publica). Voor enkele afdeelinjen bestaan inge
drukte stempels, ja, maar dit is niets nieuws. 

Bevreemdde mij in „St. Gibbons M. J." het bericht, dat 
Argentijnsche gedenkzegels in Uruguay gebruikt werden, ge
noemde heer dr. Hosseus verklaart, dat hij het geheel en f' 
onbegrijpslijk acht, dat de Rivadavia^gedenkzegels ook in Uru
guay zouden zjjn uitgegeven. 

Voorts schrijft hij dat het hem opgevallen is, dat in de vak
pers niets vermeld is van het eenige regelmatige Argentijn
sche luchtverkeer van Córdoba naar Rio Puarto. De lijn Cór
dobaVilla Dolores is op het oogenblik opgeheven, omdat de 
luchtvaartplaats Villa Dolores in orde wordt gebracht. De door 
de provincie Córdoba officieel gesubsidieerde luchtvaartdienst 
wordt met Junkersvliegtuigen onderhouden. (Vergis ik mij. 
zoo ik meen nog al wat over dat luchtverkeer in meer dan één 
onzer vaktijdschriften — of was het in nieuwsbladen? — te 
hebben gelezen?). J. B. R. 

Uitvarkoopprijzen ! 
Nedsrland, [ub 19213 gulden f 0,30 
Vliegpost, 60 cent „0,15 

idem, per 10 st. „ 1,20 
40 en 60/30, per serie „0,15 
5 Gulden, zwat , prachtex , per 5 stuks,, 0,50 
roltanding, 2zijdig, compl m. w. ,, 2,25 

,, 4zijdig, geh. compl 12)4 et. rood 
23 waarden „ 1,75 

121^ et. rood, 4zi;dig „ 1,20 
Ned.Ird., 5ct.1 gld., |ub. 1923, p.serie „0,5) 
123^/17M  80/1 gld, 7 w.arden „ 0,20 
Porten koerseerend, 2)^75, zonder30 ct„ 1,05 
RBClamepaikJt lOOvertch. Ned tnKol.,, 1,25 
Spinj», Vi ko. duizenden z. (p irto extra)„ 3,— 

Wcderver' copers gevraagd. (289) 
JOHN GOEDE, Sloten 1345, Amsterdam (W.). 

aai0]Qi»ia[iQi8»aaiQi!Qioi3aaiQi8i0D0Qi3' urn 

Missieposizegels eangebodcn. 
Groote partijen per gewicht, massa 
waar, pakke ten, kleine ve'"zame

Iingen, enz., vcor handelaren en 
Ë verzamelaars. G é é n a a n k o o p of S 
■Ki ruil, uitsluitend verkoop. 0 
^ A 1 ö 
n Aanvragen te richten aan 
i J. V. d. GRAAF i 
i Postbus 65, NIJMEGEN (182) n 
»üioaanHaDQiQiaaiQQ&ocQttflir vmtsmm 
aQ[QiaM80fliHi0ffaQi0iHaia0ciisB&Q0 * >(=>o 
0Da0Siffains^03Qiaci33100013 i>ai 10013 

LUCHTPOST-COUVERTEN 
E E R S T E VLUCHTEIV 

Z. Afrika met nieuwen luchtpostzegel f 2,50 
L nden—Z. Afrika via Cape Town f 1,— 
Cristobal—Barranquilla 'traject Cristo

bal—Curagao) f 5,— 
Ie Koppenvlucht in Ned.Indië f 6,50 
Lenden—Rotterdam 1928, met tentoon

s'elling afst. f 2.50 
enz. enz. 

P. Gordon, Dükstraat 60b, Rotterdam. (177) 
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CZE A D V E R T E N T I Ë N ni 
Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postz. worden niet ia betaling gen. 

Z I C H T Z E N D I N G E N ! 
tk m a a k z ich tzend ingen ( m e t 

pr i jzen ve r beneden c a t a l o g u s 
pr i js ) van postzege ls van Europa, 
Koloniën, Amerikaansche Staten, Over
zee, enz. aan v e r z a m e l a a r s , vo r 
een ig ingen en clubs, t e g e n 
goede r e f e r e n t ! ë n . 

A f r e k e n i n g d e r zend ingen b i n 
nen H a 4 w e k e n . 

G. R E S T E I V , 
15bis R u e de M a u b e u g e , 

(246) P A R I S CIX). 

T E K O O P postzegelverzam Ned en 
Kol op enkele na compl tot 1926 en 4 albums 
der geh wereld meest oude, plus partij oude 
losse zegels dubbele en kaarten en bloc voor 
f 875 F E M E I J S , 
A 99. St Michiels Gestel (284) 

X E K O O P : 
Europaverzanne l ina in n ieuw 

K a  B é  a l b u m , pi m 4 5 0 0 s tuks ; 
pr i js f 165,. B r i e v e n aan het 
bu reau van di t blad onder no, 
2 8 8 . 

Nederlandsche Postzegelbeurs» 
Stationsweg 2, Den Haag. 

Tel. 17133. 
Nederland en Kol . uiterst voordeelig 

Europa en Overzee, ook Eng Kol . hoog

stens 3 cent per franc Vraagt zichtzending 
N indie Tegen opgave referentie zenden wij 
gaarne zichtzending Ruime collecties Lage 
winstmarge Vraagt onze talrijke aacbevelin

gen ter inzage. (285) 

D e g o e d k o o p s t e zege ls d e r ge 
hee ie w e r e l d per lOO t e koop 
g e v r a a g d . 

A a n b i e d i n g e n a a n : 
P o s t z e g e l  en A l b u m h a n d e l 

M. A M A N U S K O W S K I , 
W a g e n s t r a a t 9 2 , Den H a a g . C2773 

flangeboden strip uan vier, 714 "̂ t > 
uiolBt, drie gaatjes roltanding op 
geJiBBJen br.ef. 

P . G O R D O I V , 
Dijkstraat 60b, RüttErdam. (287 

) 
Mooie zegels van D E N E M A R K E N . 

1912  3 o^dr van 35. Yv 62  64 f 1 45 
„  5 Kronen. ., 68 „ 1.20 

1915  2 opdr van 80 . 85  86 ,. 3.90 
] 192i  Roode Kruis, 2 St.. 130  131 .. 1,20 

Postfaerae. 10 1 Kr, 5 st H 9 a  1 5 2 „ 1 . 2 5 
Opdruk S F, 5 en 10 ore. D 2 0  21 . 0.75 
5 Kronen, nieuw, twee kleuren H 8 a „ O 55 
10 Kronen, nieuw ,, ,, 149 ,. 1,50 
Porto 1921 opdruk, 7 stuks, 1  7 „0 ,70 
P o r t o 5 K r o n e n Y v 18 „ 1,60 
Alle gewone zegels volgens nummer op zicht 
P r o m p t e v e r z e n d i n g n a a r Nei^ .  I n d i e 
m e t E X T R A P R E M I E . ( 282 ) 
H. Teunisse, Dacostastr. 17, Dordrecht . 

T E KOOP pi m 630 stuks verschillen
de Fransche Kolonien, waarde pi m 
6740 fr, voor f 150,  . 

Te bezichtigen 's avonds na 8 uur bij 
S. ONDERWIJZER Jr , Joh. Verhulst

s traat 78, Amsterdam (280) 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5=0 in te zenden 
aan de Administratie. 

D o o r b i j zonde re o m s t a n d i g h e 

d e n a a n den meestb iedende t e r 
o v e r n a m e aangeboden één f o n 

k e l n i e u w exennplaar van den 
c a t a l o g u s der gehee le w e r e l d 

S T A N L E Y G I B B O N S 1 9 3 0 , 
z o o e v e n ve rschenen . 

CHandelspr i js 15 sh ) 
A a n b i e d i n g e n vóó r 1 Nov. onde r 
r o 2 9 2 , aan het bureau van dit 
b lad . 

Postzegelverzameling te koop, 
ruim 120C0 exemplaren, cata
loguswaarde Yvert 1929 ruim 
fr 50.0 0. Brieven aan de admi
nistratie onder No 279. 

■ 
llïl 

Middelmatige en beginnende verzamelaars zullen vtle begeerde exemplaren aantreffen m mijn zichtzendingen van B R i H T S O H E « K O L f O I V I A I ^ E Ï Z E < O E l v S * 
Klasse 1, E e r s t e u i t g i f t e n , een zeer mooie sorteenng m oaberiEpelijken staat, welke kunnen worden uitgezocht tegen een derde catalogusprijs. 
Klasse 2 E d u a r d  e n G e o r g e  z e g e l s , postfrisch waarvan de meeste tegen halven cataloguspnjs 
Klasse 3 E d u a r d  e a G e o r g e  z e g e l s » prachtig gebruikt, waarvan de meeste tegen halven catalogusprijs 

Mooie zichtzendingen, op aanvraag, aan soliede belanghebbenden onder ovcr'eagmg van referentien (236) 
J . B I R D , 6 ^ V e s t Hil l R o a d , S o u t h f i e l d s , I ^ o n d o n , S . W. 1 8 . fïll 

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII!lll!IIIIIIIIIIIIIIHIII||||||||lll!ll!llillllll!l!lll|!|il|IH 

I Poüidti p. HOOGERDIJK! 
I MOLENSTRAAT 22.  DEN HAAG. | 
I Telefoon 12874.  Postrekening 92993. f 
1 Steeds voorhanden alle soorten Ë 

I Schaubek, Schwanebery en K. B.AieUMS. | 
j Alle bgnoodigdheden verkrijgbaar. 1 
= N o Yvert Aant Prijs = 
1 1925, België, Postjubileum 221/233 13 *ƒ 6,— g 
p 1922, Fiume 159/169 11 ƒ1,90 = 
^ 1915, Luxemburg 95/109 15 ƒ4,50 i 
1 1916/24, „ opdrukken 110/118 13 *ƒ 1,25 E 
s 1924, „ Caritas . . 146/149 4 ■'ƒ1,50 p 
1 1921/24, „ 119/131 151/156 19 *ƒ 0,90 1 
1 1923, „ 142/144 3 *ƒ 0,90 ^ 
1 1925, „ Weldadigh. 160/163 4 *ƒ 0,40 ë 
1 1926/28, „ 164/168 18 »ƒ1,20 U 
1 1926, „ Weldadigh. 182/186 4 * ƒ 0,70 1 
ËË 1926/27, „ Dienst . . . . 158/173 16 »ƒ1,10 i 
g 1928, „ Dienst . . . . 174/186 13 '•ƒ0,65 = 
f 1915, Hongarije, 142/158 17 ''ƒ0,95 1 
1 1921, Italië, Dante-serie, 110/112 3 »ƒ0,65 1 
= 1923, „ Christus-serie 124/127 4 »ƒ2,75 1 
1 1921, Nicaragua, Jubileum, 417/423 7 *ƒ 0,90 ^ 
^ 1923, Polen, porto, 51/61 11 ƒ 0,50 = 
1 1928, Canada 130/139 10 ƒ1,60 f 
= 1928, „ Roode Kr. 1929 38/43 6 *ƒ 0,90 p 
^ 1923, Rusland, ongetand, 223/226 4 *ƒ 0,90 E 
f Bestell ingen boven 5 g id. franco. § 
1 Catalogus YVERT & TELLIER 1930 ƒ 4,25+f 0,25 porto. 1 
- , (168) = 
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NIEUWE POSTZEGELCATALOGI VOOR 1930 
MICHEL — Europacatalogus ƒ 3,30 
MICHEL — Overzee-catalogus ƒ 4,50 
MICHEL — Wereld-catalogus ƒ 6,50 
SENF — Europa-catalogus ƒ 2,30 

tfjJ4Jj.^j.ügü4Lüj.yJ4UJjm^^ 

G.KEISER&ZOON 
Postzegethandel 

Passage 25, DEN HAAG. 
Telefoon 12438 - PoHtr«kenlDK 4269. 

m vtrkoopen leldzaoje Postiegels per Sluk en ook per leheelt 
Uillectie — WIJ miken na ootvangsi van Mancolijst en goede Referenlien 
zichtzendingen door e^hrel Nederland en de Kolomen 

I Vraagt onze PrijslUateii —^^— 

WSmiSßS^SrrfSm^P^^ 
Deze zeer nauwkeurig en juist bewerkte TANDEN-
METER (6x1334 C.M.) kost ƒ0,25 (plus 2 cent porto). 
Albums YVERT & TELLIER zijn voor uwe verzameling 

* het meest geschikt. Steeds in alle soorten en prijzen 
voorhanden. 

postzeyeiMei G. K s i s e r & Z o o i i 
PA55SAGE 25. — DEN HAAG. — TELEFOON 12438. 
Postrek. 4262. - Bankrek. De Twentsche Bank. - (172) 

SENF — Overzee-catalogus ƒ 4,25 
SENF — compleet, z.g. „Taschenausgabe" ƒ 3,25 
STANLEY GIBBONS — deel I ƒ 4,25 
STANLEY GIBBONS — deel II ƒ 6,25 
YVERT & TELLIER — Catalogus 1930, compL ƒ4,25 

Franco toezending 20 e. extra per exemplaar. 

* 
* 

* 

* * * * 
* * * 
* 

* 

* * 

* 
* 

* 
# 

* * * ^ * « * * * * * « . « . . » ^ * ; 5 S « . * * * . ^ . ä f . * ^ f . . ^ . 5 f . ; ^ . ^ . ^ ^ . ^ ; ^ # * 4 J J f . ä f . * * * 


