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8e JAARGANG. 

ONTWERPEN VOOR POSTZEGELS 
VOOR NEDERLANDSCH OOST-INDIE. 

NEDERLANDSen INDIE' 
I I I , . 1 

In 1920, het laatste jaar dat ik nog in Holland woonde vóór 
mijn verhu'zing naar Italië, kreeg ik van de firma Joh. 
Enschedé en Zonen te Haarlem een opdracht om een serie 
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nieuwe zegels voor Nederlandsch-Indië te ontwerpen, aldus 
schrijft W. O. J. Nieuwenkamp in de fraaie Augustus-af-
levering van .,Nederl.-Indië Oud en Nieuw", waarvan de 
directie zoo vriendelijk was ons toesteiTiming te geven het 
hieronder volgende over te nemen. 

Van het Ministerie van Koloniën had genoemde firma, 
nadat reeds eenige zegels, door andere artisten ontworpen, 
waren ter zijde gel.gd, den raad gekregen zich tot mij te 
wenden. Met die opdracht was ik buitengewoon ingenomen. 
Reeds vele jaren was één van mijn liefste wenschen geweest 
postzegels voor Indië te mogen maken. Telken reize, als ik 
weer in Indië toefde, had ik mij geërgerd aan de onbenul
lige zegels die ik op mijn brieven naar Holland moest plakken, 
en dikwijls had ik gedacht hoe heerlijk het zou zijn als 
ik andere zegels voor Indië zou mogen ontwerpen. Maar ik 
had eigenlijk nooit gedacht, dat dit nog eens werkeMjkheid 
zou kunnen worden. En nu had ik de opdracht! Het leek mij 
een droombeeld en het zou weldra blijken een droombeeld 
te zijn en te blijven. 

Bij het ontwerpen van frankeerzegcls voor Indië dient men 
verschillende dingen in het oog te houden. Een groot deel 
van de oppervlakte moet wit worden gelaten, opdat het 
stempel, waarmede de zegels worden afgcistempcld, goed 
zichtbaar is en moei'ijk le verwijderen vall. De cijfers moeten 
vooral groot en duidelijk zijn. 

Bovendien is het noodig, dat de voorstellingen op de zegels 
gemakkelijk door de inlanders begrepen worden, dus dingen 
uit hun eigen omgeving op be^vi^ttelijke wijze weergegeven, 
zoodat zij de verschillende zegels zonder moeite van elkaar 
onderscheiden kunnen; verder moesten de acht ontwsrpen, 
volgens mijn opdracht, één geheel vormen. 

Hierbij zijn gereproduceerd mijn eerste schetsen in potlood 
voor een ser'e van de lagere waarden, J4 cent, 1, 2, 2%, 3, 4, 
5 en 7% cent. Do dezer gelieve in 't oog te houden, dat dit 
geen voltooide postzegels zijn, doch alleen maar schetsen 
om een denkbeeld te geven welke onderwerpen voor Indische 
zegels gebruikt kunnen worden. Het was de bedoeling, dat 
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ik, bij aanvajarding van het denkbeeld, van deze voorstel
lingen houtsneden zou maken op nog iets grooter schaal, 
om zuiver gesneden beelden te bekomen. Van de scherpe af
drukken van die houtKokken konden dan gemakkelijk cliché's 
op de vereischte grootte (tweemaal de grootte van de tegen
woordige zegels) vervaardigd worden. De zegels zouden in 
boekdruk vermenigvuldigd worden. Het eerste ontwerp, voor 
den postzegel van Vi cent, stelt het naderen van Indië voor, 
per inlandsche prauw, de inlandsche scheepvaart dus. De in
landers konden dezen zegel „perahos" noemen. Komt het land 
in zicht, dan ziet men het eerst de bergen; als kenmerk van 
de Indische bergen is op het tweede ontwerp een vulkaan 
afgebeeld. Dit is de postzegel van 1 cent, de „goenoeng". 
Bij de kust gekomen, ziet men de boomen, meest kokospalmen. 
Deze zyn afgabeeld op het derde ontwerp; zegel van 2 cent, 
de „kelapa". 

Aan land gekomen vallen de dorpen in het oog, woningen of 
een bedehuis, de bouwkunst du:̂ . Op de vierde schets ziet men 
den ingang van een tempeltje (Bali); zegel van 2J^ cent. 
Hiervoor zou men misschien beter de afbeelding van een 
missigit, een Mohammedaansch bedehuis, kunnen nemen, dat * 
in Indié meer algemeen verbreid en bekend is. Die zegel zou 
dan „missigit" heeten. In de buurt van de dorpen maakt men 
kennis met den landbouw; ontwerp zegel van 3 cent. Een 
landbouwer drijft een ploeg, door twee ossen getrokken, door 
de vruchtbare aarde. Dit ontwerp geeft eigenlijk een symbool 
zoowel voor landbouw als voor veeteelt. De inlander zou dezen 
postzegel „tanah" of „sapi" kunnen doopen. Het volgende 
ontwerp geeft den overvloed weer, die de Indische aarde voort
brengt, gesymboliseerd in den machtigen bloemtros en de 
groote maische vruchten van een p'sangplant; zegel van 
4 cent, de „pisang". 

Ten laatste komen aan de beurt, wat inlanders zoo dier
baar is, de wajang en de gamelan. Op het ontwerp voor den 

postzegel van 5 cent de kop van een wajang-pop, de wajang-
zegel; op dat van den postzegel van 7i^ cent een gamelan
speler, dus de gamelan-zegel. 

Ten laatste bevatte de opdracht het maken van één ont
werp voor de zegels van hoogere waarde, met den beeldenaar 
van H. M. de Koningin. De potloodschets daarvoor, door mij 
gemaakt te Taormina op Sicilië, in Maart 1921, is hierbij 
gereproduceerd aan den aanvang van dit artikel. 

Naar elk van deze ontwerpen vervaardigde de firma En
schedé clichétjes in twee formaten (hoog 17, breed 22 milli
meter, en hoog 22, bre€d 28 millimeter), waarvan in vier kleu
ren, blauw, groen, geel en rood afdrukken werden gemaakt. 

Die olichés werden echter niet direct naar mijn teekeningen 
gemaakt, doch naar penteekeningen, die in de fabriek van ge
noemde firma, naar mijn ontwerpen werden geteekend, en 
dus niet van mijn hand zijn, en mijn werk dus niet zuiver 
weergeven. Bovendien werden, zonder mijn voorkennis, dus 
zonder mijn goedvinden, de 4 c. op het ontwerp met de pisang-
trossen veranderd in 2J4 c , de 2Yi c. cp het ontwerp met het 
tempelpoortje in 4 c , de 7J4 c. op het ontwerp met den 
gamelan-spelei in 5 c. en de 5 c. naast de wajangpop in 7J4 c. 
Hierdoor werd de harmonie in deze ontwerpen natuurlijk 
danig verstoord. Een open ruimte, die zoo geconstrueerd is, 
dat daar een groote 5 en een kleine c goed in passen, als op 
mijn ontwerp met de wajangpop, waarvan bovendien de ge
bogen liJn van den hoofdtooi in harmonie is met de krul van 
de 5, kan men nist zoo maar vullen met 7J<S c , zonder het 
evenwicht in dp teekening grondig te bederven. Ook aan mijn 
ontwerp metalen beeldenaar der Koningin werden, zonder mijn 
toestemming, ingrijpende veranderingen aangebracht. 

Alleen van de ontiwerpen van de zegels van K en 2>$ cent 
werden nog cliché's gemaakt, direct naar mijn oorspronkelijke 
potloodschetsen. 

Alle afdrukken (78 stuks) werden in een klein, keurig uit-
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gevoerd album geplakt, van een korte gedrukte beschrijving 
voorzien en den minister van koloniën, S. de Graaff, aan
geboden. 

Maar ook deze ontwerpen werden terzijde gelegd! 
Waarom, dat is mij nooit duidelijk geworden. 

Er zijn natuurlijk nog talrijke andere oplossingen mogelijk 
om mooie series Indische postzegeils te maken. Zoo zou men 
als motief voor de versiering der zegels, voor de voornaamste 
eilanden, kenmerkende eigenaardigheden kunnen gebruiken, 
zooals b.v. voor Sumatra de prachtige huizen in de Padangsche 
Bovenlanden of de niet minder mooie woningen in de Batak-
landen. Voor Java één van zijn schitterende tempelruïnen of 
een wajangfiguur; voor Bali een tempelpoort als op de ge
reproduceerde schets van de zegel van 2'/^ c , of een kostelijk 
uitgedoste toonealspeler of danser; voor Soemiba één van de 
groote fraai bewerkte graven of een motief, ontleend aan de 
ongemeen heerlijke weefsels, waardoor dit eiland vooral be
kend is geworden. Voor Timor een bijenkorfvormige lopo of 
voorraadschuur, zooals ik die teekende op het titelblad van 
mijn „Zwerftochten door Timor en Onderhoorigheden"; voor 
Borneo een Dajakker in zijn prauw, voor Gelebes een rijk ver
sierde woning uit midden-Celebes, voor Nieuw-Guinea een 
Papoea, etc. etc. Ook zijn er fraaie zegels te maken met de 
verschillende motieven, waarmede de verschillende volkeren 
hun woningen, weefsels of gebruiksvoorwerpen versieren. 

Ook een serie met verschillende dieren, een olifant, een 
wilde buffel, een karbouw, een tijger, een wild varken, een 
hert, een krokodil, een visch, etc. etc, zou, vooral bij de in
landers, veel succes kunnen hebben, evenals een serie met 
verschillende boomen, een waringin, een tjemara, een palm, 
of met cultuurplanten, suikerriet, tabak, koffie, thee, agave, 
tapioca, cacao, etc. etc. 

Waarom ik nu eigenlijk deze oude ontwerpen, na zooveel 
jaren publiceer? Wel, dat doe ik in de hoop om de zaak nog 

weer eens aan het rollen te brengen, een stootje in de goede 
richting te geven, want werkelijk, het wordt nu eindelijk toch 
eens hoog tijd, dat die foeileelijke zegels van Nederlandseh-
Indië door een interessante, fraai uitgevoerde serie worden 
vervangen; aan onderwerpen voor mooie zegels is waarlijk 
geen gebrek. 

(De afgebeelde cliché's werden te onzer beschikking gesteld 
door de Vereeniging „Oost en West", waarvoor onzen harte-
lijken dank). 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE ROTTERDAM 

van 4 t /m 7 September 1930, ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van de Philatelistenclub „Rotterdam". 

De Philatelistenclub „Rotterdam" zal het volgend jaar haar 
25-jarig bestaan herdenken. Zij zal dit o.a. doen door het 
houden van een Nationale Postzegeltentoonstelling op 4, 5, 
6 en 7 September 1930 in het gebouw van de Sociëteit „De 
Doele" aan den Coolsingel te Rotterdam. 

Dit zal de derde maal ziJn, dat deze Club een Postzegel
tentoonstelling organiseert. Zij doet het wederom in vol ver
trouwen op den krachtigen steun van alle Philatelisten, in het 
bijzonder van hen, die de Philatelie daadwerkelijk willen steu
nen en haar invloed door het organiseeren van tentoonstel
lingen willen doen toenemen. 

Voorloopig zij reeds medegedeeld, dat zoowel de heer mr. 
P. Droogleever Fortuijn, burgemeester van Rotterdam, als de 
heer ir. M. H. Damme, directeur-generaal der Posterijen, Tele
grafie 'en Telefonie, te 's-Gravenhage, zich bereid verklaard 
hebben het voorzitterschap van het eere-comité te aanvaarden. 
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Uit^ifleïi 
ALBANIË. 
De 35e verjaardag van koning Achmed Zogoe is „gevierd" 

met de uitgifte van onderstaande waarden der koerseierende 
serie, overdrukt met „Kroft Mbreti" (lang leve de koning!) 
en den datum 8.X.29. De serie bestaat uit de waarden: 

1, 2, 5, 10, 25 en 50 qindar, 1 en 2 francs. 
ALEXANDRIE. 
Opdruk „Caisse d' Amortissement" en waarde op frankeer

zegel in het koerseerend type: 
5 mm. op 15 millièmes, roodbruin. 

AZOREN (Oct. '29). 
Opdruk op frankeerzegel in het Ceres-type: 

15 e. op 25 centavos, rose. 
BELGIË (Oct. '29). 
Dienstzegels, opdruk gevleugeld wiel in rood, op frankeer-

zegels in het leeuwen-type: 
5 centimes, grijs. 

10 „ oljjfbruin. 
35 „ groen. 

BELGISCH CONGO. 
Voor de landstreken Ruanda en Urundi verscheen onder

staande frankeerzegel in het koerseerend type met den opdruk 
„Ruanda" boven, „Urundi" aan den voet. 

15 centimes, bruingrijs. 
BRITSCH-HONDURAS. 
Frankeerzegel in het koerseerend type, watermerk in sier-

schrlf t: 
4 cents, grjjs. 

BRITSCH INDIE. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, meervoudig 

watermerk ster: 
IK annas, rose. 
15 rupees, olijf en blauw. 

CIRENAICA. 
Opdruk „Cirenaica" op de Monte Cassino zegels van het 

moederland, doch in gewijzigde kleuren: 
20 centimes, donkergroen. 
25 „ oranje. 
50+10 „ rood. 
75+15 „ donkerbruin. 

1 1. 25+25 c , violet. 
5 1. + 1 1., blauw. 

10 1. + 2 1., bruin. 
De opdruk is in rood of blauw aangebracht. 

• • « • I I P« I I V ID I 

; LlJFIPOSTZO0?tt. 

DENEMARKEN. 
Luohtpostzegels in nevenstaande 

afbeeldmg: 
50 ore, grjjs. 

1 kroon, bruin. 

DOMINICAANSCHE REPUBLIEK (Oct. '29). 
Aanvullingswaarden der herinneringsserie met de beeltenis 

van Horacio Vasquoz: 
5 centavos, ultramarijn. 

10 „ lichtblauw. 

DUITSCHLAND. 
Weldadigheidszegels in de wapenbeekening als lafbeelding: 

5+ 2 pf., groen, geel en rood; 
wapen van Bremen. 

8+ 4 „ groen, geel en z,wart; 
wapen van Lippe. 

15+ 5 „ rood, geel en zwart; 
wapen van Lübeck. 

25+10 „ blauw, geel en rood; 
wapen van 
Mecklenb. Strelitz. 

50+40 „ bruin, geel en rood; 
wapen van 
Schaumb. Lippe. 

ECUADOR. 
Met den opdruk „Postal" verscheen de plakzegel 1 centavo, 

blauw. B. M, 

ERYTHREA. 
Opdruk „Eritrea" op de Monte Cassino zegels van Italië 

Kleuren en waarden als vermeld onder Cirenaioa. 

FINLAND. 
Frankeerzegel, koerseerend type, papier zonder watermerk 

IVi mark, groen en violet. 
FRANKRIJK. 
Opdruk „Caisse d'Amortissement" en waarde op onder

staande frankeerzegels: 
10 c. op 40 centimes, groen; zaaister. 
25 c. op 50 „ lila; zaaister. 
50 c. op 1 fr. 50 c , roodbruin; Pasteur. 

FRANSCH GUYANA. 

Portzegels in nieuwe teekeningen, volgens aftoeeldingei 
5 centimes, blauw en blauwgroen. 

10 „ bruin en blauwgroen. 
20 „ groen en rose. 
30_ „ donkerbruin en rood. 
50 „ violet en bruin. 
60 „ steenrood «n bruin. 

1 franc, blauw en ge-elbruin. 
2 francs, rood en groen. 
8 „ violet en grijs. 

FRANSCH OCEANIE. 

jtTABLisstncnTSr 
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Portzegels in nieuwe teekeningen volgens afbeeldingen: 
5 centimes, blauw en bruin. 

10 „ rood en groen. 
30 „ bruin en rood. 
50 „ groen en bruin. 
60 „ violet en groen. 

1 franc, blauwgroen en roodlila. 
2 francs, rood en bruin. 
3 „ iblauwviolet en groen. 

GWALIOR. 
Frankeerzegel, koerseerend type van BritschIndië meer

voudig watermerk ster: 
5 rupees, violet en blauw. 

HONDURAS. 
Luchtpostzegel, opdruk: 

Servicio aéroo 
Vale 25 centa. 

vos oro. — 1929 
op de 50 centavos, rood, der uitgifte 1924. B. M. 

INDORE. 
Met het portret van den nieuwen maharajah, Yeshwart 

Rao II, is te melden de frankeerzegel: 
1 anna, groen. 
1 rupee, blauw. 
2 rupees, karmijn. 
5 „ roodbruin. 

ITALIË (Sept. '29). 
De Monte Cassinoserie werd gecom

pleteerd met de 10 lire, grijsblauw, beel
tenis van den heiligen Benedictus van 
Nurcia. 

De extra toeslag bedraagt 2 lire. 
Het zegelbeeld stelt Benedictus voor, 

naar een mozaik, thans nog in het 
klooster aanwezig. Het randschrift 
luidt „Eius In Obitu Nro Praesentia 
Muniamur" (In zijne tegenwoordigheid 
worden wjj in gehoorzaamheid gesterkt). 
Voorts links en rechts „Ora et Labora" 
(Bid en Werk). 

De gravure is van professor Repettati. 
ITAL. SOMALILAND. 
Opdruk „Somalia Italiana" (twee regels) op de Monte Cas

sino zegels. Voor waarden en kleuren zie Cirenaica. 
JAIPUR. 
Dienstzegel, opdruk „Service" op koerseerend type: 

M anna, grjjs. 
JAPAN. 
In de oude teekening, berg Fushijama, zijn te melden de 

frankeerzegels: 
4 »en, oranjerood. 
8 „ olijfgroen. 

20 „ bruinlila. 
Voorts in de teekening van de uitgifte 1913: 

30 sen, aailmrood en olä'fgroen. 
50 „ roodbruin en donkerblauw. 

Alle waarden met het watermerk golflijnen. 
Ter gelegenheid van de twintigste plechtige overbrenging 

der relikwieënschrijn, verseheiin een tweetal fraaie zegels, in 
de waarden: 

1^ sen, violet. 
3 „ rood. 

De teekening geeft een afbeelding van den tempel, waarin 
de schrü'n thans is ondergebracht. 

De zegels waren verkrijgbaar op 2 October j.1. Venschillende 
postkantoren henutten op dien datum en op 5 October een 
speciale afstenipeling. 

JHIND. 
Met den opdruk „Jind State" verschenen onderstaande 

frankeerzegels van BritschIndië: 

URE Xlv.CCNTt UR£ 
■ y^ NAKKIMON 
l U TcaSSINO 

15 rupees, olijf en blauw. 
25 „ blauw en oranje. 

De zegels zijn van den zoogenoemden Nasik of lokaaldruk. 
te herkennen aan het meervoudig watermerk ster. 

LETLAND. 
Frankeerzegels in het koerseerend type, watermerk haken

kruis : 
4 santimu, donkergroen. 

40 „ lila. 
50 „ grijs. 

LIBERIA. 
Frankeerzegel in de landkaartteekening; 

15 cents, violet. 
MEXICO (Oct. '29). 
Luchtpositzegels in de koerseerende teekening: 

15 centavos, karmijn. 
30 „ donkergrijs. 

PERZIE. 
Verdere aanvullingswaalden der luchtpostzegels, opdruk 

„Poste Aérienne" op plakzegels: 
3 kran, grijsbruin. 

10 " „ violet. 
20 „ olijf. 
30 „ groen. 

PORTSAID. 
Opdruk „Caisse d'Amortissement" en waarde op koersee

renden frankeerzegel: 
5 mm. op 15 millièmes, roodbruin. 

RUSLAND (Oct. '29). 
5 kopeken, roodbruin; soldaat. 

10 ,, olijf groen; werkman. 
30 „ grijsviolet; fabrieksarbeidster. 
50 „ bruin; boerin. 

SPANJE. 
De dienstzegel, vermeld in het Septembernummer, ver

scheen in gewijzigde kleuren: 
5 centimos, wijnrood. 

TCHECHOSLOWAKIJE. 
Franke€rzegels in nieuwe teekeningen, 

overeenkomende met die der jubileum
ujtgifte van 1928, doch zonder de jaar
tallen 19181928: 
3 kr., bruin; kathedraal van Brünn. 
4 „ blauw; Tatragebergte. 
5 „ groen; Praag. 
De li<; kroon van 1926 (Yvert nr. 216) 
verscheen thans in karmijn op papier 
zonder watermerk. 

TRIPOLIS. 
Opdruk „Tripolitania" op de Monte Cassino zegels van 

Italië. Voor waarden en kleuren zie bij Cirenaica. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 

Op 14 September 1794 versloeg generaal 
Anthony Wayne, bekend als „de dolle An

P^ ^ ^ ^ ^ ton", bij Fallen Timbers de opgestane In
S ^ ^ ^ ^ dianen, waardoor bij het verdrag van Green

__ Mff.'HWs' ville uitgestrekte landstreken, thans bekend 
onder de namen Ohio, Indiania, Michigan, 
Minnesota e.a., voor de blanke penetratie 
werden opengesteld. 

Ter gelegenheid van den 135en verjaar
dag dier overwinning verscheen de hierbij 

afgebeelde zegel, vervaardigd naar het ontwerp voor het op 
te richten standbeeld. Men ziet er den „dollen Anton" op af
gebeeld met een Indiaan en een trapper. 

R 
m 

j 

§ 
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Zun bfnaam verkreeg Wayne door de talrijke bravour-
stukjes, die hij als soldaat verrichtte, o.a. in het leger van 
George Washington. 

De zegel, ter waarde van 2 cents, karmijn, weïd het eerst 
verkrijgbaar gesteld aan enkele postkantoren in den staat 
Ohio, daarna aan alle overige postkantoren. 

ZUIDWEST AFRIKA. 
Voor dit gebied verschenen de volgende dienstzegels, op

drukken op de frankeerzegels der Unie van Zuid-Afrika: 
Tvreeregelig, verticaal, Engelsche tekst „Official S.W.A." op 

zegels met Engelsche opschriften; „Offisieel S.W.A." op die 
met Afrikaanschen tekst: 

Yi penny; springbok. 
1 „ schip. 
6 pence; oranjeiboom. 

Tweeregelig, horizontaal: 
2 pence. Pretoria. 

Bij den verticalen opdruk is achter Official en Offisieel geen 
punt geplaatst; bij den horizontalen wel. Toch komen bij 
dezen laatsten opdruk exemplaren voor zonder punt. 

V. B. 

MeinVe UitMten 
0plaa^ci/icrs,en5.j 

AFGHANISTAN. 
Binnenkort ziJn de zegels te verwachten van den nieuwen 

heerscher, Bacha Saqaue, die als Emir Habib Ullah den troon 
heeft bestegen. 

ARGENTINIË. 
De 12e October is ean nationale feestdag — herdenking 

van de ontdekking van Amerika —. Dit jaar wordt deze o.m. 
gevierd door de uitgifte van een speciale serie van 3 waarden, 
2, 5 en 12 centavos, die in zeer groote oplaag zullen worden 
uitgegeven. 

BAHAMAS EILANDEN. 
Binnenkort verschijnt een herinneringsserie, o.m. weerge

vende het wapen der kolonie. 
BELGIË. 
De binnen enkele weken te verwachten weldadigheidszegels 

zullen ons o.a. brengen de rots Bayard te Dinant; de Meenen-
poort te Yperen, waarop de namen zijn gebeiteld van de in 
dezen sector gesneuvelde Britsche soldaten; de haven van 
Antwerpen; enz. 

BRITSCH-INDIE. 
Een serie luchtpostzegels is eiken dag te verwachten. 
CHINA. 
De bekende ontdekkingsreiziger Sven Hedin heeft van de 

postadministratie vergunning gekregen tot het uitgeven van 
een drietal speciale zegels, waarop afgebeeld een kameelruiter 
in de woestijn. 

Het opschrift is in 't Engelsch en 't Chineesch aangebracht 
en luidt „Scientific Mission to the Northwestern Provinces". 

De zegels zullen in beperkt aantal aan de postkantoren ver
krijgbaar worden gesteld; er wordt evenwel op gerekend, dat 
de verzamelaars, voor wie een groot kwantum wordt gedrukt, 
geducht zullen toehappen, waardoor het financieele deel der 
onderzoekingsreis afdoende verzekerd zal zijn! 

DUITSCHLAND. 
Naar verluidt zullen de koerseerende 10 en 15 pfenning 

binnenkort verschijnen in vermiljoen, resp. karmijn-rose. 
GAMBIA. 
Volgens een officieele mededeeling van den „postmaster-

general" van Gambia aan de Engelsche firma Whitfield King 
& Co., zijn onderstaande waarden der koerseerende serie in
getrokken en vernietigd: 

2j4, 4, 5, TA en 10 pence, 1>^ en 3 shillings. 

IERLAND. 
De zegels, uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest 

der Katholieke emancipatie, zijn op 30 September j.1. inge
trokken. 

Voor zoover de voorraad strekt zijn zij nog verkrijgbaar 
voor verzamelaars, die hun aanvragen hebben te richten tot 
„The Philatelic Section, G.P.O., Dublin". 

ITALIË. 
Binnen enkele maanden is een serie luchtpostzegels te ver

krachten. 
LITAUEN. 
Het komende jaar zal ons een serie brengen ter gelegen

heid van het feit, dat vijf eeuwen geleden Vitautas, groothertog 
van Litauen, stierf. Genoemde vorst is reeds afgebeeld op do 
herinnerings-serie van 1920 (20 skatiku e.a.). 

NEW-FOUNDLAND. 
Verschillende waarden der koerseerende serie verschijnen 

thans op dikker papier en met meer glanzende kleuren. Hierin 
zijn tot op heden te melden de 5 en 10 cents. 

OOSTENRIJK. 
De nieuwe weldadigheidsserie is binnen enkele dagen te 

verwachten. 
„Die Postmarke" gc«ft daarover nadere inlichtingen, waar

aan wij het volgende ontleenen. 
De zegels zullen fraaie lands- en stadsgezichten in beeld 

brengen, o.a. het fort van Opper-Salzburg, de kathedraal van 
Seeweisen, enz. 

De serie zal bestaan uit de waarden 10, 15, 16, 18, 24, 30, 
40 en 60 groschen, 1 en 2 schilling. 

PANAMA. 
Een serie luchtpostzegels in de waarden 15, 20 en 25 cents 

is binnenkort te verwachten. 
PARAGUAY. 
Binnenkort verschijnt een serie luchtpoistzegels met de 

beeltenissisn van Pettirossi, bekend Paraguaansch vlieger, en 
Almonacid, directeur van de luchtpost. 

PORTUGEESCHE KOLONIEN. 
Einde van dit jaar eindigen de „charters" of concessies, 

uitgereikt aan de „Companhia de Mogambique" en de „Com-
panhia de Nyassa". 

De Portugeesche regeering herneemt alsdan al hare rechten 
op genoemde gebieden; het gevolg zal voor de verzamelaars 
zijn, dat zij vergast zullen worden op nieuwe zegels. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Binnenkort verschijnt een zegel in de waarde 2 cents, ter 

gelegenheid van de beëindiging dar kanalisatie van de Ohio. 
YOUGO-SLAVIE. 
De naam „Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen" is 

gewijzigd in dien van „Koninkrijk Yougo-Slaviè". Wij mogen 
dus zegels verwachten met een opschrift, hiermede in overeen
stemming. 

ZWITSERLAND. 
Op 1 December a.s. ver

schijnen de nieuwe kinder
zegels in de waarden 5, 10, 
20 en 30 centimes. De mo
tieven zijn ontleend aan het 
Zwitsersche landschap; op 
de hoogste waarde treft men 
den kop aan van Nikolaus 
von der Flue, den man, die 
optrad als de pacificator van 
Helvetia, toen een burger

oorlog dreigde te ontstaan tusschen de bewoners der kantons 
Freiburg en Solothurn. De conventie van Stantz (1481) was 
zijn werk, waardoor de vrede werd hersteld en het Zwitsersche 
vaderland gered. 

De zegels worden gedrukt bij de firma Joh. Enschedé en 
Zonen, te Haarlem. v. B. 
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De nieuwe weldadigheidszegels. 
De seris Kerstzegels van dit j'aar zal op 10 December ver

schijnen en verkrijgbaar zij'n tot en met 9 Januari a.s. De toe
slag boven de frankeerwaarde zal per serie 12 cent bedragen. 

Van de te verschijnen prentbriefkaarten zal er een bestaan 
uit zes gekkurde teekeningen van Felix Timmermans. 

De portverlaging. 
Op 1 November is de in het vooruitzicht gestelde portver

laging ingegaan. De nieuwe tarieven zyn hieronder vermeld. 
Onze veronderstelling is juist geweest, er komen nieuwe zegels 
van 21 cent en een portzegel van 9 cent (voor brieven, die ah 
drukwerk gefrankeerd zijn). 

Het zegel van 22 "4 cent zal dus niet verschijnen met 4-züdige 
worden overdrukt met ,,21 CENT". Eerst wanneer deze op
drukken opgebruikt zijn zaïl een nieuw zegel van 21 cent 
verschijnen. 

Het zegel van 22K cent za Idus niet verschijnen met 4-zijdige 
rolperforatie. Of de opdruk 21 op 223^ cent met 2- of met 
4-zijdige rolp:rforatie verschijnen zal is ons nog niet bekend. 

Voor nieuwe postbladen en briefomslagen zie men bij de 
poststukken-rubriek. 

Dienstorder H 780 van 23 October 1929 luidt: 
„De wijzigingen zijn ingevoerd bij koninklijk besluit van 

October 1929. Dit b&s'uit treedt in werking op 1 November 
1929, de portverlagingen naar Ned. Indië echter op een nader 
te bepalen tijdstip. 

Het port voor brieven van niet meer dan 20 gram is ver
laagd van 7M op 6 cent, dat voor brieven van 20 tot 40 gram 
wordt 12 cent. Het port voor zwaardere brieven blijft on
gewijzigd. 

Het minimum-port voor monsters is verlaagd tot 3 cant 
(wordt dus tot 50 gram 3 cent, 50 tot 100 gram 4 cent). 

Het port voor brieven in het grensverkeer met DuitscMand 
en België tot 20 gram is verlaagd tot 6 cent, dat voor elk 
volgend gewicht van 20 gram blijft 5 cent. 

Het port voor brieven tot 20 gram naar Suriname en 
Curagao is verlaagd tot G cent, elke volgende 20 gnam 5 cent. 
Het port voor akten naar Suriname eî  Curasao per zeepost 
is verlaagd tot 6 cent (tot 200 gram). Het minimum-port voor 
monsters wordt gelijk aan het b!nnenlandsch tarief. 

Behalve afzonderlijk te verzenden sleutels en voorwerpen 
van natuurlijk:- historie kunnen ook andere, naar het oordeel 
van den Minister van Waterstaat daarvoor in aanmerking ko
mende voorwerpen van geringe waarde, waarvan de verzending 
niet geschiedt met handelsoogmerken, met monsters worden 
gelijkgesteld. 

In gebruik worden gesteld frankeerzegels van 21 cent en 
postbladen en briefomslagen met zegelafdruk van 6 cent (prijs 
respectievelijk TA en 7 cent). Frankeerzegels van 22>^ cent 
en postbladen en briefomslagen met zegelafdruk van T/j cent 
worden niet meer aangemaakt. 

De nog voorhanden frankeerzegels van 22'A cent worden 
voorzien van een opdruk „21 cent". 

Een esrst voorraad frankeerzegels van 21 cent zal, zoodra 
deze postwaarden gereed zijn, ambtshalve door den controleur 
worden toegezonden. 

De bij het publiek voorhanden frankeerzegels van 7K en 
223^ cent kunnen tot 1 December worden ingewisseld tegen 
zegels van 6 en 21 cent, e-vent. met bijvoeging van het prijs
verschil in geld. Zoolang de zegels van 21 cent nog niet ver
krijgbaar zijn kunnen zegels van 22'A cent ook tegen geld 
worden ingewisseld. 

De postkantoren moeten na 1 Decemlber zoo spoedig moge
lijk de terugontvangen zegels van 7J4 en 22^ cent aan den 
controleur terugzenden. 

Postzegelboekjes, bevattende 24 frankeerzegels van 7A cent 
en gemengde boekjes, be'v'attende 6 zegels van 1, IA, 5 en TA 

cent worden niet meer aangemaakt. De zegels in de nog voor
handen boekjes kunnen los worden verkocht. Verkrijgbaar zul
len worden gesteld postzegelboekjes met 24 zegels van 6 cent 
en gemengde boekjes, bevattende 6 zegels van 1, IA, 5 en 6 
cent. 

Ingevoerd wordt een portzegel van 9 cent." 
Het zegel van 22A cent volgt dus zijn voorganger in deze 

kleur, de 35 oent, en komt te vervallen. 
Brieven in het grensverkeer en naar Suriname en Curagao 

kosten dus van 20 tot 40 gram 11 cent, een lager bedrag dan 
brieven voor het b'nnenland. Dit was natuurlijk niet te ver
mijden. Wij zullen in het vervolg onze brieven naar de West 
met zonderlinge bedragen als 11, 16, 21, 26, 31 cent moeten 
frankeeren. 

De 21 op 22 A cent niet in rol. 
Een door den heer Lampe van het Hoofdbestuur ontvangen 

brief bericht, dat het n i e t in de bedoeling ligt, de nog voor
handen zijnde frankeerzegels van 22]^ cent met roltanding 
van een opdruk „21 cent" te doen voorzien. 

De luchtpostzegels. 
Zooals in ons vorig nummer werd medegedeeld behoeft het 

luchtrecht voor brieven naar Indië niet meer met luchtpost-
zegels voldaan te worden. Dienstorder 759 schrijft voor, in 
verband hiermede, dat luchtpostzegels in het vervolg slechts 
op die hulppostkantoren en poststations in voorraad moeten 
worden gehouden, waar renig debiet van deze zegels kan 
worden verwacht. — Het begin van het einde van de lucht
postzegels? 

Nieuwe oplaagletters. 
2 A cent K, 6 cent F, 25 cent F, 50 cent F. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent I: L 233, tanding Gl. 
6 cent F : L 249, „ Gr. 

R 249, „ Gl. 
TA cent A: 224 L, „ Gl. ' 
TA cent B: R 238, „ Gr. 

R 239, „ Gr. 
25 cent F : 236, „ Gr. 
50 cent F : 235, „ Gr. 
Ook de 6 cent is dus nu met de -letters L en R biJ het plaat-

nummer verschenen. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
Van de 1>̂  cent C zijn ons nu bekend de nummers 1, 2, 3, 

4, 9 en 10. 
2A cent K: 13, 14. 
De A cent rolperforatie. 
Sinds eenigen tijd is het zegel van A cent rol in D-en Haag 

niet meer aan het verzamelaarsloket verkrijgbaar; ook bij de 
controle in Haarlem zou het zegel niet meer in voorraad zijn. 
Denkt men aan intrekking? 

Afwijking. 
Van den heer Van den Berg ontvingen wij een zegel van 

IA cent, waarvian aan een zijde over een lengte van 5 per
foratiegaatjes de- tanding zoo goed als ontbreekt, hoogstens 
zijn er een paar gaatjes ter grootte van een klein spelde-
prikje te zien. Vermoedelijk wai en enkele pinnetjes van de 
kam afgebroken. 

NEDERL.-INDIE. 
Het luchtposttarief. 
In tegenstelling met wat hier gebeurd is, is in Ned.-Indië 

het tarief voor de per luchtpost verzonden brieven tot 20 gram 
niet verlaagd tot 40 cent, maar is 75 cent gebleven. 

SURINAME. 
De Van Heemstra-zegels. 
Van deze zegels, die tot ultimo Juni aan de verzamelaars

loketten verkrijgbaar waren, zijn de volgende aantallen in 
Nederland verkocht: 
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1% cent 26021 5 cent 23656 
^ 2 cent 24791 1'A cent 23615 
P^4 De in Suriname zelf verkochte aantallen ziJn ons nog niet 
™ bekend. 

Portverlagingen. 
Zooals reeds blijkt uit de waarden, die voor de nieuwe wel

dadigheidsserie gekozen zijn, bestaat in Suriname het voor
nemen om het port voor brieven tot 20 gram naar Nederland. 
Ned.Indië en Curagao te verlagen tot 6 cent. De datum van 
ingang is nog niet opgegeven. 

Naar het Ministerie van Koloniën ons mededeelt is nog even
min bekend of een nieuw zegel van 21 cent zal verschijnen. 

De 50 cent op 50 cent Nederland 1899. 
■B ,̂ Wij kwamen in het bezit van een exemplaar van de 50 cent 
1^ ' van 1899 (opdruk op 50 c. Nederland) met stempel Welte

vreden. Kan een der lezers ons erover inlichten of misschien 
bij vergissing een of enkele vellen van dit zegel naar Ned.

U^ Indië ziin gezonden, of is dit stempel aan een „Spielerei" te 
P^ ' danken ? 

Weldadigheidszegels van Suriname. 
In December a.s. zullen voor een tijdperk van vijf maanden 

in Suriname weder weldadigheidszegels worden uitgegeven, 
waarvan de extrabate ten goede komt aan de Vereeniging 
„Het Groene Kruis in Suriname". 

De zegels worden uitgegeven in 4 waarden: 
lYi cent (groen), verkoopswaarde 3 cent; 
2 „ (rood), „ 4 „ [ 
5 „ (blauw), „ 8 „ 
6 „ (zwart) „ 10 „ 

Het ontwerp is van den heer André van der Vossen, grafisch 
kunstenaiar te Overveen, die als voorstelling het verhaal van 
den Barmhartigen Samaritaan koos. De uitvoering geschiedt 
in rotogravure door de firma Joh. Enschedé en Zonen te 
Haarlem. 

Het formaat dezer zegels is 25x30 mm. 
De zegels zullen op een nader te publiceeren datum ook 

hier te lande Vtrkrijgba'ar worden gesteld aan de philatelisten
loketten. 

CURACAO. 
De vliegpostzegels. 
Naar wij vernamen zouden de vliegpostzegels op 15 October 

ingetrokken zijn, volgens het gerucht om vervalschingen tegen 
te gaan (!). Officieel nieuws over deze zegels hebben wij nog 
steeds niet ontvangen; naar wij hopen zullen sposdig alle 
feiten bekend gemaakt worden. Het bericht, dat de oplaag 
8000 stuks zou zijn, doet nog steeds hardnekkig de ronde. 

Portverlagingen. 
Ook voor Curasao bestaat de kans op portverlaging, met 

als mogelijk gevolg nieuwe waarden van 6 >en 21 cent. Hier
van is echter aan het Ministerie van Koloniën nog niets 
bekend. 

NEDERLAND. 
Dienstorder H 780 van 23 October meldt omtrent de op 1 

November in werking getreden verlaagde tarieven o.a.: 
13. In gebruik worden gesteld postbladen en briefomslagen 

met zegelafdruk van 6 oent (prijs resp. 7K' en 7 cent). Post
bladen en briefomslagen met zegelafdruk van 7% cent worden 
niet meer aangemaakt. 

14. De noè voorhanden postbladen met zegelafdruk van 
7J4 cent worden voorzien van een opdruk „6 cent". 

15. Een eerste voorraad postbladen en briefomslagen met 
zegelafdruk van 6 cent zal, zoodra deze postwaarden gereed 
zjjn, ambtshalve door den controleur worden toegezonden. 

16. De nog voorhanden briefomslagen met zegelafdruk van 
TA cent zullen zooveel mogelijk worden opgebruikt door ze 
voor het internationaal verkeer te doen bezigen. Bij den ver
koop zal daartoe telkens een frankeerzegel moeten worden bij
geplakt. Zij worden na deze bijplakking verkocht tegen den 
prijs van 13K cent. 

22. De bij hot publiek voorhanden postbladen en briefom
slagen met zegelafdruk van 7K> cent kunnen, mits gaaf en 
ongeschonden, tot 1 December a.s. worden ingewisseld tegen 
postbladen en briefomslagen met zegelafdruk van 6 cent, met 
biivoeging van het eventueel overschietende bedrag in geld 
of in frankeerzegels. 

23. Inw's'eling tegen eenzelfde aiantal postbladen of brief
omslagen met zegelafdruk van 6 cent, met bijvoeging van het 
prijsverschil in geld, kan mode plaats vinden. 

24. Zoolang; de postb'aden «n briefomslagen met zegelafdruk 
van 6 cent nog niet ton kantore zijn ontvangen, kunnen de 
postbladen en brief omslagen met zegelafdruk van 1'A cent 
tegen terugbetaling van de waarde in geld worden terug
genomen. 

Op 5 November waren in Amsterdam noch overdrukte 
ncch nieuwe postbladen en briefomslagen verkr^gbaas. 

Iri^evolge dienstorder 448 zijn er in de vorige maand onge
tv.ijfeld vele dagteekeningstempels opgevraagd ter vernieu
wing der jaarkarakters. Ons worden gemeld de kantoornaam
stempels van: Barendrecht, Beilen, Bolnes, Eenrum, Frederiks
oord, Hasselt, Hoedekenskerke, Klazienaveen, Lemelerveld (O), 
Nuland, Oosterhout (Gl.), Oudega (Wymb.), Oudemolen (N.B.) 
Oudeschoot, OudVossemeer, Rouveen, gchildwolde, Schinveld. 
Slikkerveer, Strijen, Uithuizermeeden (Gn.), Veenhuizen (Dr.), 
Woudrichem, Zaamslag, Zeddam, Zonnemaire en ZuidBeyer
land (Z.H.) in drubletters; Odoorn en Opheusden in schrijf
letters. Verder zijn vele kantoorhouders zoo schrander geweest 
om aan den kantoornaamstempel een dagteekening toe te 
voegen, door den administratieven gummi datumstempel, welke 
voor postwisselp gebezigd wordt, eveneens af te drukken op 
of naast den postze?;el. Wij zagen dergeliike gecombineerde 
stempels uit Egmond a/d Hoef, Graauw, Kamperland, Kort
gene, Kuinro, T.ottum (Lb.), Noordgouwe, Noordwelle, Putters
hosk, Schoorl, Waubach (Lb.), Woudrichem. Meest is 1929 vol
ledig afgedrukt, doch Schoorl stempelde o.a. 9. Oct. 29, Op een 
stuk uit Vleute'.i was de zegel niet met den kantoornaam, 
doch alleen met den datumstempel 11 Oct. 1929, vernietigd. 
Haren Gr. zorgde vo( r een variatie door den nieuwen kantoor
naamstempel vcor portwisselb ̂e gebruiken, aldus: 

H A R E__N 
"GRONINGEN 

Makkum bezigde 30 Sept. dci =terstempal, model 1895. 
doch zonder jaartal; in p'ar.ts daarvan kwsm een zwarte vlek 
onder de maand te staan. 

Wij danken mej. I. Stap on de hoeren A. M. Bender?, E. E. 
de Jong, H. Lampe Fzn., J. Klsrk, E. J. Lunenberg, J. Rood
huijzen, J. Schagen, F. Smallenbroek, W. H. P. van Truijen, 
O, M. Vellinga en J. ds Vries jr. vriendelijk voor toezending 
of bericht van deze interessante s'empels en houden ons be
leefd aanbevolen voor oügave vsn nog niet vermelde kantoren. 

De heer J. de Vries jr. Icyt ons nog twee brieven over uit 
September 1928, waarop de 7)4 centpostzegels vernietigd zyn 
met 2 potloodstreepjes, terwijl daarnaast eveneens met aniline
potlood do kantoornaam O. Wetering resp. Zoutkamp ge
schreven is. Wij herinieren ons in den zomer van 1928 meer
dere brieven uit Egmond a^n Zee gezien te hebben, waarop 
de postzegels op dergelijke wijze onbruikbaar gemaakt waren. 
Mogelijk dat de dagteekeningstempels toen ter reparatie op
gezonden waren. 

7 October j.1. is in Kapelle (Z.B.) een nieuw gebouwtje ge
opend der P.T.T. Bij die gelegenheid is een nieuw stempel in 
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gebruik gekomen, dat tevens de post afstempelt voor het na
burige poststation Biezslinge. De stempel (koers, typenrader-
model, jaartal onderin) luidt KAPELLE-BIEZELINGE (ZI.) 
stempelnummer 1. De eerste dagen kwam in den stempel in 
plaats van het uur, de verkorte jaaraanduiding 29 te staan, 
een stempelfout die wij meer by nieuwe stempels aang'e-
troffen hebben. Op een kaart die de heer J. de Vries jr. ons 
22-X toezond, komt echter reeds het uur (16) voor in de 
24-uursveTdeeling. 

De heer J. H. Nieuwenhuyzen zag op een aangeteekend stuk 
met aanteekenstrookje R Haiarlem een rond stempel met om-

Controleur 
Him Clrpt 

schrift CONTROLS POSTWAARDEN HAARLEM, ond-^rin 
jaartal 1929, in ifn verkorten balk de datum 18 SEP. en in 
het onderste segment stompelnumm-er 2. 

De heer J. de Vries jr. legt op een adresstrookje den aan
komststempel ROTTERDAM-ZUID over in het koerseerende 
typenrader-mode! dd. 12.X.1N.1929. Gezien de oude uurindee-
ling schijnt deze stempel reeds langsr in gebruik te zijn. Wie 
onzer lezers weet waar deze stempel gebezigd wordt? 

Geopend 16 Oct. 1929 het postagentschap ARNHEM GRAAF 
LODEWIJKSTRAAT en 1 Novambsr ARNHEM PAASCH
BERG. 

Utrecht-Station. 
Hier kwam voor den machines.empel met tekst VERZEND 

PER LUCHTPOST een dag;eeken!ng3tempel in gobruik, waai" 
in de 3 open vijfstralige sterren onderin dichter bij elkaar 
staan dan in zjjn voorganger. 

Mevrouw bsse. Van Heerdt-Kolff danken wij ten zeerste 
voor de toezending van een kaart psr Zeppelin. De 50 Pfg.-
postzegel is vernietigd met den stempel FRIEDRICHSHAFEN 
(BODENSEE) * LUFTPOST * 13. OKT 29 12-1 V in zwart. 
Verder komt in rooden inkt de één-regelige omlijste stempel 
voor Mit Luftschiff „Graf Zeppelin" befiirdert" en in zwart de 
luchtpostaankomststempel AMSTERDAM 13 X '29 PER 
LUCHTPOST AANGEBRACHT. D: heer A. W. Vyzve A.Bzn. 
zag op te Amsterdam ontvangen briefkaartjn ex „ZappcTn'' 
in bruinpaarse kleur den aankomststempel AMSTERDAM 
13 X '29 PER LUCHTPOST OVERGEBRACHT 2. Gelukkit^; 
dat op de te Schiphol uitgelaten post vrn dezen Zsppjlin-
tocht ds luchtpostaankomststempels geplaatst zijn, welke o.a. 
ontbreken op de 17 October j.1. mot het eerste retour-v'.iojytu'g 
uit Indië ontvangen luchtpoststukhen. 

Dienstorder 725 van 9 Octobtj luidt: St-r:tpel „na i o-ittij:!". 
Het blijkt, dat meermalen niet de hand wordt gehouden ' n '*J-
afdrukken op de te verzenden stukken van don sto.-Ti ! 
posttijd" in de gevallen, waarin hier.oe aanleidir. j L-
Het voorschrift, vervat in art. 401 V. P. tnl., wordt r.:.'. _en 
in herinnering gebracht. 

Dienstorder 788bi3 van 30 Oc .: Reclame in poststempels. 
1. Aan het gemeentebestuur van Rijnsburg ia vergunning ver
leend om in den stempel, waarmede de van het hulppostkan
toor te Bijn^burg u'tgaandc correspondentie wordt afgestem
peld, een reclame-aankondiging te plaatsen. 2. In verband 
daarmee is op genoemd kantoor een handstempelmachine in 
gebruik genomen, welke van het volgende reclame-inschrift 
is voorzier.: Rijnsburg. Centre of bulb forcing industry. Export 
van bloerr.en naar alle landen. 

NEDERL. INDIE. 
De heer J. C. G. van den Berg zendt ons 3 nog niet ver

melde stempels van K.P.M.-booten, waarvoor beleefd dank! 
Op een brief uit Pegatan (Z.0. Bor..2o) naar Breda komt op 
de achterzijde de poststempel Kotabaroe Poeloelaoet dd. 5.1.29 
voor, de postzegel is afgestempeld met den ovalen stempel 
met randschrift „Koninklijke Paketvaiart Maatschappij" en in 
het midden Sleepd. Str. Laoet. Op een dergelijken brief uit 
Pegatan komt op de voorzijde de poststempel voor Soerabaja 
L7.I.29, terwijl in den vernietigingsstempel in het midden staat 
3.S. VALENTYN. Een derde brief heeft als afstempeling in 
nolet den langstempel s.s. RUMPHIUS. 

Wij danken den heer W. Hajénlus voor de toezending van 
onderstaand afgebeelde stempelplaat, welke in gebruik is ge
nomen in de Fliermachine te Weltevreden. Ook Batavia zal 
binnenkort een nieuwen tekst krijgen in de machinestempels. 

mMËmm 
DOOR TIJDIGE TER POST 

•^ X B E Z O R 6 I N 6 X X 

Frankeermachines. 
NEDERLAND. 

Massa-baarfrankeering. 
De in het Augustus-nummer op blz. 147 aangekondigdf 

proef voor machinale frankeering van voor het binnenland 
bestemde stukken aan het postkantoor Amsterdam-C.S., is 
op 4 Novemibcr j.1. ingegaan. 

Voor melding of toezanding van omslagen op deze wijze 
gefrankeerd houd ik mij gaarne aanbevolen. 

Het stempel „NEDERLAND 5 CENT" zonder plaatsnaam
rondje, door het postkantoor 's-Gravenhage aangebracht op 
een antwoordcouvert in lokaal verkeer in zwarte kleur, gemeld 
op blz. 195, is thans ook in roode kleur aangebracht. 

Naar wij vernamen heeft het pkt. 's-Gravenhage tijdelijk de 
baarfrankeeringstukken voor het binnen- en buitenland in 
zwarte kleur afgedrukt, aangezien aldaar gebrek was aan 
goeden rooden stempelinkt. 

Hasler. 
Dienstorder nr. 802 van 6 Nov. 1929 luidt: 
„Frankeermachines. Systeem „Hasler". 
1. Met verwijzing naar Do. 431/1929 wordt medegedeeld, dat 

de voorschriften, welke voor de Francotyp-frankeermachine 
gelden, ook van toepassing zijn voor de „Hasler". Bij het aan
vragen van waardekaarten behoort echter tot nader order te 
worden opgegeven, of de kaarten bestemd ziJn voor Francotyp-, 
dan wel voor Hasler-frankeermachines. 

2. In de stempe'afdrukken van de Hasler-frankeermachine 
zal vóór het nummer de letter „H" voorkomen. 

3. De in art. 65k V. P. binnenland bedoelde inschrijvingen 
cp den staat 22 E, betreffende- de verkochte en terugontvangen 
v/aardekaarten voor de Hasler-frankeermachines behooren in 
één reeks na die, betrekking hebbende op de Francotyp-fran-
keermachines, te worden vermeld. 

4. De artt. 65i, 65j, 65k en 651 der V. P. binnenland en art. 
39a der Instructie voor de Hulppostkantoran, alsmede bijlage 
IVc der V. P. binnenland zullen worden gewijzigd. 

5. De controleboekjes, model 22 F, in gebruik voor de 
Francotyp, zullen ook voor de Hasler worden gebezigd. De 
aanwijzing „Francotyp" moet alsdan worden gewijzigd in 
„Hasler". 

6. Een afbeelding van de stempelafdrukken, welke door mid
del van de Hasler-frankeermaehines worden aangebracht, is 
hieronder opgenomen." *) 

Francotyp. 
Machine 123. II. NEDEXIMPO A'dam is sedert 11.10.29 in 

haar tweede type gaan stempelen; de handels
naam zooals die in type I voorkwam is ver-
vallen, terwijl thans direct naast het waarde-

X stempel een ovaaltjs is afgedrukt, tusschen 
welker dubbele omranding: 
„NEDERLANDSCHE EXPORT EN IMPORT MY " 
en in het midden daarvan: „NV." „NEDEXIMPO". 
Het volgnummer is thans wellicht te hoog ge
plaatst, zcodat dit niet meer in de afdrukken 
voorkomt. 

*) Deze afbeelding is zooab wij die reeds hebben kunnen 
opnemen in het September-nr.r...ner op blz. 168. 
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Als foutieve datum kunnen v/y melden dat de 
machine op 25 en 29 Oct. j.I. stempelde 25.10.31 
resp. 29.10.31. 

Machine 124. II. Rotterdamsche Bankvereeniging, Amster
dam. Sedert Oct. '29 is ook 124 in een nieuw 
kleed gestoken 
Het oude type stempel is ook hier (evenals bjj 
108) vervangen door een. stempel van het 
nieuwe type. 
Onder het datumsteimpel een afdruk van een 
pijl, wijzende naar de mededeeling welke in 
kastje onder tusschen datum- en waardestempel 
is afgedrukt, t.w. „SAFE LOKETTEN". 

Machine 132. Model A (max. cap. 9,99%) op 28 Sept. '29 in 
gebruik genomen bij de N.V. G. H. Bührmann's 
papiergroothandel, Amsterdam C. 
Tuschen datum- en waardestempel is een dub
bele cirkel aangebracht, waar in den binnensten 
een afbeelding van het wapen van Amsterdam 
en tuschen de beide cirkels „AMSTEL-BANK 
G H B" wordt afgedrukt. 

Machine 140. VII. R.H.V. A'dam; thans is hiervan het ze
vende type in gebruik genomen en wel met den 
tekst (onder het waardestempel aangebracht) 

K A R D E X 
Cards in Sight 

Machine 145. Model C (max. cap. 9,99yi) omstreeks begin 
Oct. '29 in gebruik genomen bij de fa. J. F. 
Schoften & Zonen, fabrikanten, Enschedé. 
Tusschen datum- en waardestempel een afdruk 
van het ged. fabrieksmerk dezer firma, zijnde 
een zwemmende zwaan en geboomte, waarbo
ven de naam I F SCHOLTEN & ZONEN 
en waaronder ENSCHEDE 

Machine 154. N.V. R.H.V. Tilburg. Het kantoor dezer N.V, 
werd op 29 Oct. '29 verplaatst naar Eindhoven. 
Een laatste afdruk van deze machine te Til
burg gestempeld bezitten wij van 29.10.'29. 
Ongetwijfeld zal de machine mede verhuisd zijn 
en kunnen wij afdrukken 154 II (Eindhoven) 
verwachten. 

Machine 166. Model C (max. cap. 9,991^) in October 1929 in 
gebruik genomen bij de N.V. Nederlandsche 
Maatschappij van Kogellagers „S.K.F.", Rokin 
5, te Amsterdam. 
Tusschen datum- en waardestempel een afdruk 
van een kogellager en de letters „SKF". 

Machine 170. Model C (max. cap. 99}^) op 21 Oct. '29 in 
gebruik genomen bij de Koninklijke Fabriek 
F. W. Braat N.V. te Delft. 
Tusschen datum- en waardestempel een vignet 
vermeldende den naam „BRAAT" en vertoo-
nende een stalen raam en een centrale ver
warming radiator. 

Machine 174. Model C (max. cap. 99>:;) omstreeks einde 
Sept. '29 in gebruik genomen bij de N.V. Ruys' 
Handelsvereeniging te Arnhem. 
Tusschen datum- en waardestempel den twee-
regeligen tekst: 

RUYS' 
HANDELSVEREENIGING. N.V. 

Machine 128 is hier thans buiten gebruik! 
Waar zal deze nu komen opdagen? 

De machines 170 en 174 stempelen, evenals 169, 171 en 172, 
op de plaats van het eerste cijfer een vijfstralige stervormige 
figuur. 

NEDERL.-INDIE. 
De laatste luchtmail bracht ons de mededeeling van enkele 

nieuwe machines welke in October j.1. zijn geplaatst. 
De juiste data van ingebruikname waren nog niet bekend, 

terwijl ook omschrijving van de stempels niet was bijgevoegd; 
wij volstaan dus alleen met deze machines te melden en den

ken in het voilgend nummer hiervan nadere omschrijving te 
geven: 

Prancotyp. 
Machine 3. (type C) bü de Centrale Kas Volkscrediet--

wezen te Weltevreden. 
Miachine 7. (type C) bij de Ned.-Indische Handelsbank te 

Soerabaja. 
Machine 8. (type C) bij de N.V. Siemens Sehuckert Werke 

te Soerabaja. 
Machine 204. (type A) bij de Ned.-Indische Handelsbank te 

Weltevreden. 
Machine 206. (type A) bij Ruys' Handelsvereeniging te Soe

rabaja. 
Machine 205. III. R.H.V. Weltevreden. Sedert kort kwam de

ze machine in haar derde type te voorschijn, 
thans met het woord „Dalton" onder het waar
destempel afgedrukt. 

XLII. 
ITALIË (vervolg). 

In aansluitnig op het in het Augustus-nummer geschrevene, 
is over den luchtpostdienst van dit land nog het volgende te 
vermelden. 

Was de retourvlucht Rome-Turijn op 27 Mei 1917 een mis
lukking geworden, men liet zich hierdoor klaarblijkelijk niet 
afschrikken, want op 28 Juni van hetzelfde jaar startte een 
postvliegtuig uit Napels naar Palermo. 

Voor de voldoening van het luchtrecht diende de expresse-
zegel van 40 centimes violet, voor deze gelegeniheid voorzien 
van den opdruk 

Idrovolante 
Napoli-Pailermo-Napoli 

25 Cent. 25 
Daar men de inwoners van Rome 

eveneens van deze gelegenheid tot 
postverzending naar Sicilië wilde la

ten profiteeren, werden ook in deze 
stad speciale brievenbussen ge
plaatst waarin de te verzenden stuk
ken konden worden gedeponeerd. 
Deze correspondentie werd afge
stempeld door het expeditie-kantoor 
Rome-station (zie afbeelding), zon
der evenwel de zegels te vernieti
gen. Dit laatste geschiedde te Na

pels met den specialen stempel „Pos-
(in dubbelcirkel) met m het midden ta Aerea, Napoli-Sicilia' 

den datum 
28 

6 17 

Het vliegtuig kwam op tijd te 
Palermo aan; de correspondentie 
werd voor aankomst afgestempeld 
met verschillende stempels, waar
van wij er een hier afbeelden. De 
v'ucht werd in 3 uren volbracht. 

Denzelfden dag, 28 Juni 1917, ver
trok het vliegtuig weder van Paler
mo naar Napels; de correspondentie 
was op dezelfde wijze gefrankeerd 
als op de heenvluoht. 

De zegels werden vernietigd met 
den specialen stempel in dubbel

cirkel „Posta Aerea Palermo Continente" met den datum 
28.6.17 in balk. 
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Aan de abonné's. 
Ter kennis vsn de abonné's in het b i n n e n l a n d wordt 

gebracht, dat 1 December a.s. per postkwitantie over den abon
nementsprijs voor den volgenden jaargang (met de invorde
ringskosten ƒ5,25) zal worden beschikt. Aan hen, wier kwi
tantie onbetaald mocht terugkomen en die nalatig blijven het 
verschuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het blad 
niet meer worden toegezonden. Voor eventusele toezending 
van den abonnementsprijs gelieve men zooveel mogelijk ge
bruik te maken van den postcheque- en girodienst, door over
schrijving of stortmg op onze rekening nr. 37183. 

De abonné's in het b u i t e n l a n d worden verzocht, den 
abonnementsprijs ad ƒ 6,— per postwissel over te maken. In
dien daaraan op 10 Februari a.s. nog geen gevolg is gegeven, 
zullen zij van de abonnsntenlijst worden afgevoerd. 

Breda, 15 November 1929. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

Inhoudsopgave van het Maandblad. 
De inhoudsopgave van den achtsten Jaargang zal aan het 

Dscember-nummer worden toegevoegd. 

NAJAARSVERGADERING 
VAN DEN RAAD VAN BEHEER. 

Op 27 October 1929 Wcrd in het café-restaurant „Boschlust" 
te 's-Gravenhage de najaarsvergadering van den Raad van 
Beheer van het Ned^rlandsch Maandblad voor Philatelie ge
houden. 

In die vergadering bleek, bij de bespreking in zake „Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie", dat de behandeling 
v'an de voorloopige plannen in enkele Vereenigingen, om even
tueel tot die stichting te komen, een gevolg geweest is van 
een abuis van de commissie van voorbereiding. 

Tot het vormen van de financieele commissie- voor het na
zien der rekening en verantwoording 1929 werden benoemd 
de beeren Van ' t Haaff en Van Hulssen. 

Da aftredende hoofdredacteur, de administrateur en de se
cretaris werden herkozen; allen namen de herbenoeming aan. 

Als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voor 1930 
werden aangewezen respectievelijk een afgevaardigde van 
„HoWandia" en een afgevaardigde van de Nederlandsche Ver-
eeniging. 

Bij de bespreking van het kort verslag van de vereeniging 
de „Haagsche Postzegelkring", waarin bezwaar gemaakt werd 
tegen een uitgetrokken post voor het opmaken van het Bonds
verslag tijdens de Philatelistendagen, kwam het vele leden 
van den Raad van Beheer onbegrijpelijk voor, dat er tegen een 
dergelijke kleine uitgave werd geprotesteerd, aangezien die 
Vereeniging ter tegemoetkoming in de kosten verbonden aan 
de Philatelistendagen toch een bedrag van een honderd gulden 
van den Bond ontvangen heeft, 

De secretaris van den Raad van Beheer, 
K. H. J. VAN HULSSEN, 

Brigittenstraat 17, Utrecht. 

Nederiandsche Bond van 
Vereenigingen va» Postzegelverzamelaars. 

VERSLAG der Bondsbestuursvergadering op Zondag 3 No
vember 1929, des voormiddags te 11 uur, in het gebouw 
der A. M. V. J., Stadhouderskade 7, te Amsterdam. 

Ket voltallig besiuur is aanwezig, te weten de beeren Van 
der Schooren, mr De Beer, Cramerus, Costerus, Kästeln, mr. 
Vu'iningh en Jor.ssen. 

De heer Van der Schooren opent als voorzitter de verga-
der'ng en desU het volgende mede: 

1. de heer mr. E. Bonn te 's-Gravenhage heeft bedankt 
vcor zijn benoeming tot secretaris van de Federation Inter

nationale, doch de heer Maingay te Brussel, zijnde de afge
treden secretaris, zal voorloopig nog het secretariaat blijven 
waarnemen, terwijl in deze vacature zal moeten voorzien 
worden. 

2. Zijn benoeming tot lid van den Raad van Beheer van het 
Postmuseum, doch di t deze benoeming niet is geschied in zijn 
hoedanigheid van Bondsvoorzitter. 

Hij wordt door de aanwezigen gelukgewenscht met deze 
onderscheiding. 

Voorts wordt de wensch uitgesproken, dat personen, die 
hunne verzamelingen aan het Postmuseum wallen schenken, 
of bij overlijden willen vermaken, hiervoor de tusschenkomst 
van het Bondsbestuur zullen inroepen. 

Daarna worden eenige mededeelmgen gedaan omtrent het 
reglement van de Federation Internationale, waiarover bespre
kingen worden gehouden. 

Dan wordt nogmaals uitdrukkelijk vastgelegd, dat bij een 
gewonen Philatelistendag door den Bond ten hoogste ƒ 100,— 
kan worden gegeven aiJs crediet, van welk bedrag rekening en 
verantwoording aan den Bond moet plaats hebben en dat deze 
som tot ƒ 150,— kan worden verhoogd voor het geval het een 
feestvierende vereeniging betreft en dan zonder verant
woording. 

Vervolgens worden behandeld de punten der agenda: 
1. Schrijven van de Internationale Vereeniging van Post

zegelverzamelaars „Phila.elica", te Den Haag, houdende wen-
schen tot eventueele toetreding tot den Bond. De voorzitter 
en de secretaris zullen in verband met deze wenschen een 
samenkomst hebben met het bestuur dier Vereeniging. 

2. Schrijven van den heer dr. Van Gittert te Utrecht: 
a. Omtrent den foutieven tandenmeter. Deze tandenmeter 

is aan den leverancier juist opgegeven; de proef, welke is in
gekomen, is echter niet door het bestuur nagezien, doch de 
schuld der foutieve zetting berust bij den drukker, hetgeen 
blijkt uit een schrijven van den leverancier, en zal dus deze 
fout worden hersteld. 

In verband met een schryven van de Vereeniging „Op Hoop 
van Zegels" te Haarlem, moet de prijs van 35 cent echter 
gehandhaafd blijven; ook mogen de handelaren dezen niet be
neden 35 cent verkoopen, al wordt hun een korting op den 
aankoop verleend. 

b. Omtrent verzekering der rondzendingen. Een nader on
derzoek hieromtrent zal worden ingesteld. 

c. Uitbreiding van het Informatiebure>au in dien zin, dat 
iemand, die slechts van fraude verdacht wordt, hiervan door 
de Vereeniging opgave te doen aan het Informatiebureau; 
een en ander in verband met het Bondsrecherchebureau, be-
'i:;st met h . l opsporen van den oorsprong der falsificaten, als 
punt 3 op de agenda vermeld. 

4. Bondsfalsificatenalbum. 
De heer Costerus verklaart zich bereid een desbetreffend 

album samen te stellen, voortkomende uit diverse giften, en 
waarvoor ook de Vereeniging „Breda" haar album' in bruik
leen heeft afgestaan. 

5. Tarief voor het keuren van zegels en aanleg van een lijst 
van keurmeesters; publicatie van de landen, waarvoor keur-
imeesters zich beschikbaar willen stellen. 

In verband hiermede is door ondergeteekende een ilijst met 
gewijzigd keurreglement opgemaakt, hetwelk bij de bestuurs
leden zal circuleeren, om thans tijd te besparen. 

6. Handboek „Warren". Hieromtrent worden door den heer 
mr. De Beer verschillende mededeelingen gedaan en zal nader 
met den heer Warren hierover worden gecorrespondeerd. 

7. De a.s. Bondsvergadering en Congres zul'en plaats heb
ben te Rotterdam op 6 en 7 September 1930, terwijl de voor
vergadering aal plaats hebben op Zondag 9 Maart 1930 te 
Utrecht. 

De heer Cramerus vraagt of de Bond niet een onderzoek 
wil instei^len naar de Belgische Orval-zegels, overdrukt met L, 
die niet aan de pos .kantoren verkrijgbaar zijn gesteld, doch 
alleen bij handelaren, en dan ver boven de nominale waarde. 

Ten slotte stelt de heer Costerus nog enkele vragen, die 
meer van internen aard zün, waarna de voorzitter de verga
dering slu t. 

De 2e secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 
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Tandingmeter. 
Ter voorkoming van misverstand deelt het Bondsbestuur 

hierbü mede, dat de fouten in den Bondstandingmeter niet 
aan de commissie zijn te wijten, doch dat juist zij het Bonds
bestuur op die fouten opmerkzaam heeft gemaakt. 

Het doet zich aanzien, dat de aangelegenheid met den druk
ker naar genoegen zal worden geregeld. 

Namens het Bondsbestuur: 
G. V. VAN DER SCHOOREN, voorzitter, 
mr. J. H. VUIJSTINGH, secretaris. 

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

Nieuwe leden. 
1029. mr. M. J. J. Campioni, makelaar fa. Dunlop & Kolff, 

Embong Tandjong 28, Soeraibaja. 
1030. Ch. Wolff van Wuifing, vertegenwoordiger fa. Du Croo 

& Brauns, Rozapark, Semarang. 
1031. dr. H. Schouten, Nieuwe Hilversumscheweg 5, Bussum. 

Aanmeldingen. 
C. W. Hessing, autohandelaar. Hotel Tegal, Tegal. 
A. van Wijnen, onderwijzer Mulo-school der S.C.S, Mjj., Tegal, 
J. N. Optendrees, Wagenwegstraat 5, Paramaribo. 
P. S. Hana, employé Ruhiaak & Co., Speelmanstraat 27, Soe-

rabaja. 
mevr. J. J. 't Hart-Poortman, p/a Deli Mij., Deli Toewa, 

Medan. 
M. Toorens, Stationsweg 2, 's-Gravenhage. 
Kurt Weber, Sponholzstrasse 31, Berlin-Friedenau. 
J. H. van Hoboken, Rotterd. Rjjweg 143, Overschie. 
A. J. Metz, Pelanieweg 75, Pangkalan Brandon (S.O.K.), 

Adreswijzigingen. 
44. mevr. J. .luda-Stolting, thans Azafleastraat 69, 's-Graven

hage. 
493. H. C. Goosens, thans Akerstraat 67, post Treebeek (L.). 
388. V. M. Fr. Koller, thans Marnixstraat 394a, Amster

dam, C. 
455. jhr. H. P. C. de Stuers, thans p /a Bataafsche Petroleum 

MiJ., Amsterdam. 
808. J. Nijveldt, thans p/ia Directie Deli Mvj., Amsterdam. 
792. mevr. C. Eichenholtz, thans Wingfoet Estate, postkant. 

Rantau Prapat (S.O.K.). 
519. Ch. Hulster, thans Rue de la Couronne 53, Ixelles-

Bruxelles. 
114. mr. J. K. H. de Beaufort, thans „De Heiligenberg", 

Leusden (post Hamersveld). 
804. W. Picard, thans Aéroport, Le Bourget (Seine), France. 

Bedankt met einde 1929. 
235. Alfred Kurth. 545. P. A. H. Steinbach. 
412. Adr. Kooman. 968. C. van Venetien. 
334. H. van Delden. 342. E. Heijman. 
239. J. P. W. van Dijk. 
VERSLAG van de algemeene vergadering op Zondag 20 Oc

tober 1929, te Nijmegen. 
De voorzitter opent de vergadering en herdenkt allereerst 

het in den loop van dit jaar overleden bestuurslid dr. Van Dam 
en al hetgeen hü met zooveel ijver en accuratesse voor de 
Vereeniging heeft gedaan. Vervolgens doet hij mededeeling 
van het ingekomen bedanken als bestuurslid van den heer 
Costerus; dit bedanken is eerst laat ingekomen, zoodat mede
deeling van het ontstaian dezer vacature eerst in het October-
numm:r van het Maandblad kon plaatsvinden. De voorzitter 
memoreert hetgeen ook dit bestuursdid voor de Vereeniging 
deed en hoopt, dat de algemeene vergadering in staat zal zijn 
een opvolger aan te wijzen. 

Het verslag der vergadering, in 1928 gehouden, wordt goed
gekeurd na enkele opmerkingen en na het geven van enkele 
inlichtingen over aanslagen in de vermogensbelasting, welke 
in die vorige vergadering werden besproken. 

De waarnemende secretaris deelt vervolgens mede, da. hij 
na het overlijden van dr. Van Dam zich bereid verklaarde het 
secretariaat tijdelijk waar te nemen, doch dat zijn drukke 
werkzaamheden hem verhinderden het jaarboekje samen te 
stePen; dientengevolge zijn geen rekening en verantwoording 
en verslagen aan de leden ter kennis gebracht en zu len deze 
thans op de vergadering worden voorgelezen. Intusschen zal 
zoo spoedig mogelijk, zü het dan verkort, alsnog een jaar
boekje worden gereedgemaakt. 

Niadat het verslag van den penningmeester is voorgelezen, 
zoomede het rapport van de finaneieele commissie, wordt den 
penningmeester décharge voor zijn beheer verleend. De voor
zitter deelt nog mede, dat ingevolge advies van de finan
eieele commissie een wijziging zal worden gebracht in de be
legging der reservefondsen. 

De heer Van Essen brengt daarna verslag uit over de af-
deeling „Verkoop", waiarbjj besproken worden de hooge kos
ten aan de rondzendingen in Indië verbonden. Er wordt op 
gewezen, dat in Indië vooral voor de afgezonderd wonende 
leden de rondzendingen feitelijk de eenige aantrekkelijkheid 
vormen en in Indië flink gekocht wordt. Zelfs al zou Indië 
eenig verlies opleveren, dan behoort de Vereeniging zich dit 
verlies voor de Indische leden te getroosten. 

De begrooting voor 1930 wordt voorgelezen en ongewijzigd 
goedgekeurd. De heer Van den Berg vraagt daarbü inlichtingen 
omtrent de kosten van het Maandblad, aangezien hü van oor
deel was, dat dit per lid te kostbaar is, welke opvatting na 
uiteenzetting onjuist blijkt. 

Vei-volgens wordt overgegaan tot verkiezing der bestuurs
leden. De stemmingen geven het volgende resultaat: als be
stuurslid wordt herkozen de heer Van der Schooren met 44 
stemmen (7 op dr. Daiamen, 7 op Doorman, 4 op Robert, 2 
blanco). De heer Robetr wordt herkozen met 53 stemmen (4 op 
Doorman, 1 op dr. Daamen, 4 blanco). In de vacature dr. Van 
Dam wordt als secretaris gekozen de heer J. H. Albrecht met 
61 stemmen (1 op Doorman), terwijl in de vacature Costerus 
gekozen wordt de heer A. S. Doorman met 59 stemmen (3 
blanco). Alle gekozenen nemen hunne benoeming ajan. 

Wat het samenstellen der finaneieele commissie betreft, 
wordt besloten hiervoor beurtelings een afdeeling aan te 
wijzen. Voor 1930 zal de afdeeling 's-Gravenhage Terzocht 
worden drie barer leden aan te wijzen en vervolgens zal elk 
jaar één lid aftreden en vervangen worden door een lid eener 
andere afdeeling, totdat van deze afdeeling eveneens drie 
leden hebben zitting gehad. 

Hierna worden behandeld de voorste(llen tot wijziging van 
het huishoudelijk reglement, zooals deze door de daartoe be
noemde commissie ziJn opgesteld. Na enkele besprekingen 
worden deze wijzigingen goedgekeurd; alleen de artikelen 32 
en 53 zullen nog nader gewijzigd worden, zooals op de ver
gadering besloten. Onderzocht zal worden of de wijziging van 
artikel 15 eventueel statutenwijziging noodzakelijk maakt. 

Als plaiats, waar het volgend jaar de vergadering zal wor
den gehouden, wordt Haarlem aangewezen; de afdeeling Haar
lem toch herdenkt dan haar 35-jarig bestaan. Zoo mogelijk 
zal de vergadering weer in October plaatsvinden. 

Bij de rondvraag protesteert dr. Heijer tegen de vele on-
noodige uitgiften, ook in ons land gedurende de laatste jaren. 
Hij hoopt dat zoowel de Bond, als onze Vereeniging, als de 
verzamelaars zullen blijven protest aanteekenen tegen dit 
exploiteeren van onze liefhebberij. 

Hierna wordt de vergadering door den voorzitter gssloten. 

Vergadering. 
Afdeeling Apeldoorn, vergadering op Maandag 25 Novem

ber 1929, des avonds te 8 uur, in Odd-Fellowhuis, Deventer-
straat. 

Afdeeling 's-Gravenhage. 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN van de gewone Tergade-

ring, gehouden ep 16 October 1929, in „Boschlust", te 
's-Gravenhage. 

Naar aanleiding van hetgeen vcorkomt in de notulen van 
de vorige vergadering over de gelden, uitbe aaïd aan den heer 
Van Hulssen (ƒ49 voor 1/3 deel door de afdeeling 's-Graven-



16 NOVEMBER 1929. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. I l l 

hage en den H.P.K. samen) als verslaggever op de laatste 
Bondsvergadering en het door dien. heer uitgebrachte verslag 
in het Maandblad, neemt de voorzitter het woord, om ziJn ver
ontwaardiging kenbaar te maken over deize hooge kosten, 
niet alleen, maar vooral over de onvolledigheid en de onjuist
heid op vele plaatsen in dat verslag. Niets heeft hij o.a. gelezen 
over de protesten, uitgebracht door hemzelven, tegen de tal-
looze en onnutte uitgiften van postzegels en vliegpostzegels; 
over de geringe activiteit van het Bondsbestuur om daartegen
over stelling te nemen en over de afkeuring van het beleid 
van den Bond in deze quaesties. 

De discussies met den afgevaardigde Den Helder en met 
mevrouw De Bruyn-Vrins kwamen onvoldoende in het verslag. 
Ook de heer Keiser wjjst op onjuistheden en wel ten opzichte 
van de La Guaira-discussie, over welke de heer Becking ver
slag uitbracht. 

VeTwondering werd uitgesproken over het weer-verschijnen 
van den heer Bonn aan den philatelisten-hemel en wel als 
secretaris van den voorzitter der „Federation", den heer Van 
der Schooren. 

Bü de gewone rondvraag krügt de heer Hamilton het woord, 
om ziJn afkeuring uit te spreken over den door den Bond uit
gegeven tandingmeter. Ieder verwachtte nu wat goeds te zullen 
koopen en nu moet men zich tevreden stellen met de lakonieke 
mededeeling van den Bondssecretaris, dat er „diverse fouten" 
in dien meter voorkomen. Behoorlijke controle door den Bond 
bleef blijkbaar achterfwege. Alle aanwezigen waren het hier
mede eens en vermoedden, dat men den gekochten tanding
meter zal kunnen inruilen! 

De secretaris, 
A. S. DOORMAN. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
28 October 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 allen welkom. De notulen van de ver
gadering van 30 September 1.1. worden zonder op- of aanmer
kingen goedgekeurd en vastgesteld, waarna de ballotage tot 
uitslag heeft, dat de heer Gosse met algemeene stemmen als 
lid rwordt aangenomen. 

Besloten wordt den heer dr. Van Gittert een telegram van 
gelukwensch te zenden ter gelegenheid van zijn 10-jarig jubi
leum als voorzitter der U. Ph. V. 

Van de Postzegelvereeniging „Heerlen" zijn ontvangen de 
twee prijzen, gevallen op de indertijd onder onze leden ge
plaatste loten. 

Van den Bond is een schrijven ingekomen, dat ons voorstel 
betreffende het afstaan van falsificaten in zijn bestuursver
gadering van November zal worden behandeld. 

De voorzitter deelt mede, dat door den Raad van Beheer 
van het Maandblad een commissie van onderzoek- is benoemd 
in zake het oprichten van de stichting „Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie", en dat in de voorjaarsvergadering van 
dien Raad deize zaak dan nog nader onder de oogen zal 
worden gezien. 

De voorzitter waarschuwt den leden tegen de onlangs in 
België gelanceerde Orval-zegels met opdruk kroon, L en datum, 
daar de"ze uitgifte zuiver speculatief is. Slechts enkele series 
werden aan eenige kleinere kantoren te Brussel, Luik en Ant
werpen verkocht aan den handelaar Waroquiers of zijn hand
langers om den schijn te geven, dat het een regelmatige uit
gifte betrof. Het publiek kon echter tegen nominaal geen 
enkele serie aan een der postkantoren verkrijgen. Het Comité 
d' Orval en genoemde handelaar probeeren de series te ver-
koopen tegen 5-maal de nominale waarde. Beurzen dus dicht! 

Door den „Haagsche Postzegelhandel" werd aan onze leden 
een prijslijst Nederland en Overzeesche Gewesten toegezonden, 
waarvoor zij de firma dankbaar zijn. 

De voorzitter dankt de beeren Molenaar en Quirijnen voor 
valsche zegels voor ons album; de heer M. schenkt 3 valsche 

driehoeken van de Kaap ,de heer Q. een 100-tal Fransche 
koloniën. 

Daarna heeft de verloting onder de aanwezigen plaats en 
spoort de voorzitter de leden aan de vergadering van 25 No
vember in grooten getale bij te wonen, daar dan de Bonds
voorzitter, de heer Van der Schooren te Arnhem, zijn causerie 
zal houden over de Fournier-vervalschingen. 

Na rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter 
gesloten. 

Breda, 28 October 1929. De Ie secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

Nieuw lid. 
145. (E.). J. M. Gosse, Jansweg 31, Haarlem (V). 

Candidaat-leden. 
J. A. A. van Berkom, koopman, Baronielaan 96, Breda. (Voor

gedragen door F. J. Mijnssen, te Breda). 
G. Th. Ruberg, architect, Assendorperstraat 166, Zwolle. 

(Voorgedragen door G. J. A. Winkeler, te Zwolle). 
J. Soutendam, directeur Gemeentereiniging, Tramsingel 73, 

Breda. (Voorgedragen door F. J. Mijnssen, te Breda). 
mej. M. H. M. Uljée, Comenius'aan 21, Bussum. (Eigen aan

gifte). 
M. J. H. Toorens, Stationsweg 2, 's-Gravenhage. (Eigen aan

gifte). 
Mademoiselle E. Defer, 50 Avenue Prince, Ibrahim, Ibrahimieh 

Alexandrie, Egypte. (Eigen aangifte). 
Bedankt als lid. 

248. 
268. 
371. 
411. 
423. 
464. 
345. 
230. 

E. Ederzeel. 
G. J. A. Winkeler. 
Jos. B. M. de Hoog. 
R. Dvorak. 
A. M. B. Meiners. 
mr. G. A. Bontekoe. 
M. J. Heijibroek. 
mr. W. E. Monod de 

421. J. 
412. C. 
363. L. 
336. M 
406. A. 
377. J. 
203. L. 

Proideville. 

Ph. Bonnermao. 
A. M. van Vilsteren. 
J. M. Eskes. 
van Eenige Mzn. 
Waroquiers. 

M. Bielen. 
A. van Doorn. 

Adreswijzigingen. 
207. R. Kormos, te 's-Gravenhage, thans Amalia van Solms-

straat 21, aldaar. (V). 
426. A. Rovers, voorheen te Bergen-op-Zoom, thans Kruis

straat 26, te 's-Hertogenbosch. (III). 
Bekendmakingen. 

De leden worden eraan herinnerd, dat de gelegenheid tot 
inzending van boekjes voor de rondzendingen, afd. Europa en 
Nederland en Kolonien, momenteel tot een ongelimiteerd aan
tal open staat. 

Voor diegenen, die zich thans bij een der bestuursleden als 
lid aanmelden voor het vereenigingsjaar 1930, gaat het lid
maatschap reeds nu in en behoeven zü voor het tijdvak tot 
en met 31 December a.s. nog geen contributie te betalen, ter
wijl zü recht hebben deel te nemen aan de groote algemeene 
verloting in de Januari-vergadering. 

Philatelistenloket. 
Geopend Zaterdag 23 November 1929, des namiddags van 

3 tot 5 uur, in het bijkantoor Parkstraat. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 25 November 1929, des 
avonds te 8 uur, in de bovenzaal van „De Beurs van Breda", 
te Breda (ingang St. Janstraat) . 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 26 October 
1929, des avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", te 
Amsterdam. 

Aanwezig 38 leden volgens presentielijst. De vice-voorzitter 
opent de vergadering met enkele mededeelingen betreffende 
onzen voorzitter: hoewel van den dokter gelukkig gunstige 
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berichten zijn binnengekomen, zal het nog wel enkele maanden 
duren voordat hij weer geheel hersteld is. De notulen van de 
vorige vergadering worden goedgekeurd. Terwijl alle aan
wezigen zich van hun zetel verhelfen, herdenkt de vlce-voor-
zitter den heer Oosterbaan, die ons voor enkele weken door 
den dood ontvallen is. Namens de Vereeniging heeft de Ie 
se-cretaris hem de laatste eer bewezen. Verder wordt herdacht 
de heer Bigwood, de voorzitter van den Belgischen Bond, wat 
een algemeen philatelistiseh verlies genoemd mag worden. 

Blijkens den uitslag van de verloting door de Postzegel-
vereeniging „Heerlen", is „Hollandia" zeer gelukkig geweest; 
op de 4ü door ons gekochte loten blijken 9 prijzen te zijn ge
vallen, welke aan de winnaars worden overnandigd. 

Bij het bespreken van de nieuwe uitgiften wijst de vice-
voorzitcer op een belangrijk artikel omtrent de Russische 
krijtstrepen m het laatste Maandblad. Volgens mededeelingen 
door een postambtenaar gaan de nieuwe tarieven werkelijk 1 
November in. Vanaf dien datum zijn geen zegels van 223^ cent 
meer te krijgen; alles moet worden opgezonden. Deze zegels 
zullen n.l. worden opgebruikt met een opdruk „21 cent". Eerst 
wanneer de aanwezige voorraad daartoe aanleiding geeft, zal 
tot aanmaak van een zegel van 21 cent worden overgegaan. 
Een portzegel van 9 cent zal worden aangemaakt om te ge
bruiken voor stukken, welke ten onrechte ails drukwerk ge
frankeerd zijn in plaats van als brief. Hoewel de verhouding 
abnormaal is, blijft het stadstarief voorloopig 5 cent. 

Ter bezichtiging gaan van de heeren Traanberg en Zwolle 
eenige briefkaarten rond, afkomstig van de Nederland-vlucht 
van de „Zeppelin". De zeigels zijn verschillend afgestempeld, 
n.il. öf in Friedrichshafen of in 't luchtschip zelf. Tevens zijn 
de beide aankomststempels van Amsterdam te zien, n.l. in 
zwart met „aangebracht" en in rood met „overgebracht". 
Verder een enveloppe van Suriname via New-York naar Am
sterdam en waarvan de zegels vernietigd zijn met een bij-
zonderen luchtpoststemp^l. 

Gedurende de pauze zijn de ter veiling aangeboden kavels 
te bezichtigen. 

Na de pauze zegt de heer Reedeker (de behandelende ge
neesheer van onzen voorzitter), dat hü met veel vreugde vol
doet aan het verzoek van den heer Vredenduin, om al zijn 
phiiatelistische vrienden hier aanwezig zijn hartelijke groeten 
over te brengen. Vooral de laatste week, zegt dr. Reedeker, 
heeft hij een verandering ten goede kunnen constateeren; wij 
moeten evenwel geduld hebben. Daar onze voorzitter slechts 
bij uitzondering bezoek mag ontvangen, moet het dus niet 
als een onvriendelijkheid beschouwd worden, wanneer bezoe
kers niet worden toegelaten. 

De jury, bestaande uit de heeren Donath, Goossen en Ree
deker, deelt daarna bij monde van eerstgenoemde mede, dat 
de eerste en eenigste prijs van de 3 inzendingen, de eerste 6 
zegels van Duitschland, gebruikt, is toegekend aan den heer 
Bonjoanny. Tot leden van de kascommissie worden daarna be
noemd de heeren Van Gastel, Schmid en Vrielink. De veiling 
van 13 kavels, w.o. een Ederzeel-a|lbum, bracht ƒ 16,95 op. Tot 
slot verloting onder de aanwezigen van 20 prijzen, waarna de 
vice-voorzitter om goed 10 uur de vergadering sluit. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Bedankt als lid. 
mevr. E. M. Sibinga-Mulder, te Bussum. *) 
J. W. de Vos jr., Pijnboomstraat, Haarlem. 
F. J. van der Sman, Jacobijnenstraat 4a, Groningen. 
P. Oosterbaan, Haarlem (N.). (Overleden). 
P. H. Hus, Nieuweweg, Amsterdam. 
A. J. Korff, Paramariboplein, Amsterdam. 
S. Woudstra, N. Prinsengracht, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
J. Querido, Marcusstraat 17r, Amsterdam (O.). 
F. L. Heil, Matthijsenhoutweg 21, Blaricum. 
J. G. Millaard, Keizerstrsat 9, Rotterdam. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 23 November 1929, des 

avonds te 8 uur, F. C. Hooftstraat 72boven, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 30 November 1929, des 

avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, 
Amsterdam. De Ie secretaris, 

J. A. KASTEIN. 

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

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

Aanwezig 32 leden. Om ongeveer 8,15 opende de voorzitter 
dr. Van Gittert deze druk bezochte vergadering en heette 
meer in het bijzonder welkom het Hilversumsche lid, den heer 
Gol. Nadat de notulen der vorige algemeene vergadering on
veranderd goedgekeurd waren, verkreeg mr. Vuijstingh het 
woord. Uit het ter tafel gedeponeerde bloemstuk, den ver
sierden voorzittershamer en versierden stoel en de groote op
komst der leden, bleek, dat er iets bt'zonders op til was. In
derdaad was er iets bijzonders: op 28 October had de heer 
Van Gittert juist tien jaren het voorzittersambt der Vereeni
ging waargenomen. Mr. Vuijstingh bracht in een kernachtige 
speech de vele verdiensten van den jubilaris näar voren en 
deelde mede, dat alle leden der U. Ph. V. hem daarvoor spon
taan wenschten te huldigen. Hij memoreerde de goede leiding 
van den voorzitter, die altijd de belangen der Vereeniging en 
van de philatelie in het algemeen heeft behartigd. HiJ hoopte 
dan ook, dat dr. Van Gittert don tijd zal kunnen vinden, om nog 
vele jaren den voorzittershamer te kunnen hanteeren, een 
wensch waarbij allen zich aansloten. In groeten getale hebben 
alle lieden bijgedragen tot het huldeblijk. Hierna werd den 
voorzitter door de gevormde commissie een staande schemer
lamp aangeboden, waarna mr. Vuijstingh een van de Ver
eeniging „Breda" ontvangen telegram met gelukwenschen 
voor dr. Van Gittert voorlas. De voorzitter, die geheel verrast 
was door deze onverwachte hulde, waarop hij niet voorbereid 
was, dankte met eenige welgekozen woorden voor de hem 
gebrachte hulde en het aangeboden cadeau. 

Hierna werden de ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen. 

In eenige drukraampjes circuleerden van den heer Sluijp: de 
eerste vliegcouveTten, zoowel voorloopers als overdrukken van 
Curagao en Suriname, ailsmede twee blokken opdruk vlieg-
zegels van Curagao, waaruit duidelijk het verschil te zien was 
in wit en geel papier. 

Voor het ter bezichtiging stellen dezer interessante bij'-
zonderheden bedankte de voorzittr namens allen den heer 
Sluijp, terwijl eveneens mr. Vuijstingh bedankt werd voor het 
ter bezichtiging stellen, buiten mededinging in den landen-
wedstrijd, van een couvert vliegpost van de Zeppelin om de 
wereld, voorzien van diverse afstempalingen. 

Onderwijl de heeren Benders, Jonker, Bialjet en Van Riezen 
de groote verloting in orde brachten, werd het voorgedragen 
candidaat-lid D. Bronkhorst jr. met algemeene stemmen tot 
lid der Vereeniging aangenomen. 

Hierna bracht de heer Van Gittert, bij afwezigheid van den 
penningmeester den heer Kaub, het verslag van den penning
meester uit. Uit dit verslag bleek, dat er vooruitgang aanwe
zig was en dat de verkoophandel opbloeide. Namens de fi-
nancieele commissie bracht mr. Vuijstingh verslag uit over 
het nazien der rekening en verantwoording, die accuraat bij
gehouden bleek en stelde hij voor den penningmeester te 
dechargeeren. Dit voorstel! vei-wierf de instemming der ver
gadering, zoodat het verslag werd goedgekeurd en den pen
ningmeester decharge verleend werd. Nadat de financieele 
commissie bedankt en eveneens decharge verleend was, werd 
de daarna uitgebrachte begrooting goedgekeurd. 

Intusschen was de groote verloting gereed gemaakt, zoodat 
de aanwezigen verrast werden met een mooi prijsje, terwijl 
de overige prijzen door de zorg van het secretariaat aan de 
daarvoor in aanmerking komende afwezige leden zullen worden 
toegezonden. 
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B\j de rondvraag deelde de voorzitter mede,'Hat in 1931 de 
U. Ph. V. haar 25-jarig bestaan zal vieren en dat de viering 
van dit jubileum reeds een punt van bespreking in de be
stuursvergadering heeft uitgemaakt. Reeds nu deed het be
stuur een oproep aan alle leden om door bijdragen of in
zendingen een luisterrijke viering Van dit jubileum in 1931 
mogelijk te maken. 

Bovendien stelde het bestuur voor, om in den vervolge de 
loten voor de gewone verlotingen ad f 0,10 ter beschikking te 
stellen, terwijl boven de gewone prijzen nog een bon ad ƒ 3,50 
voor zegels te nemen uit de rondzendingen als prijs beschik
baar gesteld zal worden. Dit voorstel werd met algemeene 
stemmen aangenomen. Reeds dadelijk werd op verzoek der le
den een dergelijke verloting gehouden om dien bon, terwijl 
■bovendien de heer Sanders nog een extra prijs beschikbaar 
stelde. 

Hierna werden de leden in de gelegenheid gesteld de drie 
aangeboden collecties voor den landenwedstrijd, echt gevlogen 
brieven en briefkaarten, te beoordeelen. De collectie van den 
heer Sluijp, echt gevlogen brieven en briefkaarten van Neder
land en koloniën, zoowel heen en terug, verwierf den eersten 
prijs, terwijl aan den heer Kaub de tweede prjjs toegekend 
werd voor zijn collectie vliegbrieven van diverse landen. 

De oproep van het bestuur tot sahenkingen ten behoeve van 
het jubileumfonds bleek niet te vergeefs gedaan te zijn. De 
beeren De Jong en Benders schonken namelijk ieder een zegel 
om te veilen ten bate van het fonds. Deze veiling bracht 
ƒ 4,— op. 

Na veiiling en zichtzending werd de vergadering om 10,15 
opgeheven. 

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

Nieuw lid. 
(e). D. Bronkhorsit jr., Mathenesserweg 22a, Rotterdam. 

Candidaat-leden. 
H. Vriens, Troyentenhoflaan 5, Berchem (Antwerpen). 
M. J. H. Toorens, Stationsweg 2, Den Haag. 

Rectificatie van adressen. 
C. J. Reijerse wordt Koningskade 5, Den Haag. 
H. J. van der Meijden wordt Vondellaan 41, Rijswijk (Z.-H.). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 19 November 1929. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 26 November 1929. 

Mededeelingen. 
De prijzen der groote verloting — voor zooverre niet uit

gereikt op de algemeene vergadering van 29 October —• zijn 
1 November aan de daarvoor in aanmerking komende leden 
toegezonden. Den leden, die biJ ontvangst van dit Maandblad 
nog niet in het bezit van hun prijs gekomen zijn, wordt ver
zocht hiervan vóór 26 November a.s. kennis te geven aan het 
secretariaat, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

Den leden, die boekjes voor de rondzendingen insturen, 
wordt verzocht boven ieder zegel het catalogus-nummer te 
vermelden. In verband met groeten voorraad wordt verzocht 
tot nader order geen boekjes in te zenden, behalve boekjes 
met betere zegels en boekjes voor groep Z. 

Den leden wordt nogmaals dringend verzocht eventueele 
adresveranderingen onverwijld ter kennis van het secretariaat 
te brengen en niet alleen te willen volstaan met een kennis
geving aan het sectiehoofd voor de rondzendingen. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Donder
dag 24 October 1929, des avonds te 8>i uur, in Café „Hel 
Gouden Hoofd", te 's-Gravenhage. 

Zooals de voorzitter terecht in zijn welkomstwoord op
merkte (waarin hij in het bijzonder onzen introducé betrok), 
zijn wij in alle opzichten vooruitgegaan wat onze vergaderzaal 

betreft; grooter, beter „gelucht" en minder gehoorig. 
Hij vertrouwt er dan ook op, dat wij er jaren getrouw aan 

zullen blijven en dat het bezoek der vergaderingen (ditmaal 
al zéér groot, daar de zaal als het ware gevuld is) nog steeds 
toe moge nemen, zooals dit in de laatste twee jaar het geval 
is geweest. 

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en 
onveranderd goedgekeurd. 

Het voorstel door een lid gedaan voor een ingrijpende wij
ziging in den verkoophandel, vond bij niemand steun en werd 
met algemeene stemman verworpen, niet zonder dat nog eens 
het groote nut en gebleken succes der huidige keuring door 
onzen keurmeester Blok was uiteengezet, die daarvoor ons 
aller dank verdient, 't Is geen sinecure! Begin dezer maand 
waren de ingezonden boekjes reeds een totaal van ruim 
ƒ 24000,—, en dat de deelnemers tevreden zijn over het in-
gezondene, blijkt uit den verkoop, die op denzelfden tijd reeds 
ruim ƒ 6100,— bedroeg. 

Daarna kwamen de reglementaire verkiezingen aan de 
beurt, onder de nieuwe bepalingen die voorschrijven dat jaar
lijks één der bestuursileden niet herkiesbaar is, ditmaal de 
secretaris. 

Na lange discussies, waarbij men trachtte het eens genomen 
besluit weer ongedaan te maken, maar waar het bestuur na
tuurlijk tegen was, werd bij herstemming, tot secretaris, te
vens directeur der veilingen, gekozen de heer E. K. Boissevain, 
die verklaarde de benoeming aan te nemen, evenals alle ver
dere bestuursleden, die weer voor een jaar werden ingehuurd. 

De begrooting voor het volgend jaiar had aller instemming 
(trouwens er dreigt geen „tekort", maar wel weer een „over"), 
en daarna had een mooie verloting plaats, gevolgd door een 
even mooie veiling, waarin o.m. voorkwam een complete serie 
Postconf erentie Londen, op o f f i c i e e l papier met o f f i-
c ie e l e stempels; een unicum wat geen der aanwezigen nog 
had gezien. 

Jammer gsnoeg was er, door de vele stemmingen en be
sprekingen, niet voldoende tiJd meer voor de bezichtiging der 
zeldzaaraheden van onze en de Engelsche koloniën, zoodat de 
leden dit genoegen tegoed houden voor de a.s. November-
vergadering. 

De secretariSf^ 
A. STARINK jr. 

Candidaat-leden. 
H. Bakker, Groot Hoefijzerlaan 39, Wassenaar. 
L. C. Breebaart, Den Haag. 
A. M. J. A. Hijimans, Amalia van Solmsstraat 63, Den Haag. 
F. F. C. Kaulbach, Zijdeweg 38, Wassenaar. 
J. Paree, Delft. 
dr. Th. J. van Stockum, Beeklaan 395, Den Haag. 
H. J. Visser, Ericalaan 1, Den Haag. 
P. A. F. Bloys van Treslong Prins, Van Imhoffstraat 17, Den 

Haag. 
Bedankt als ild. 

G. J. van Buuren, Celebesstraat 83, Den Haag. 
Vergadering. 

Bijeenkomst op Donderdag 28 November 1929, des avonds 
te 8!4 uur, in de bovenzaal van het Café „Het Gouden Hoofd", 
Groenmarkt, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe 
leden. Verloting. Bezichtiging zeildzaamheden Ned.-Indië en 
Engelsche koloniën. Eventueele veiling. Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG van de vergadering van 29 October 1929, des 
avonds te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Aanwezig 17 leden, o.w. 2 dames. Na goedkeuring der no
tulen — met correctie dat niet de heer Swart, doch de heer 
Heidenreich op 24 September den 3en prijs won — doet de 
voorzitter mdedeeling van eenige ingekomen stukken, w.o. 
enkele bedankjes en aanmeldingen voor het lidmaatschap (zie 
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hieronder). Hij deelt tevens mede, dat voor hen, die over dit 
vereenigingsjaar de meeste nieuwe leden aanwerven, eenige 
prijzen zullen worden uitgeloofd en wekt de leden op, het 
ledental te versterken, daarbij erop wijzend, dat ook jeugdige 
verzamelaars onder verantwoordelijkheid der ouders lid kun
nen worden en dat deze vaak tot de beste afnemers van goed-
koope zegels ibehooren. Zulks onderstreepte mevrouw Schuur
man nog eens bij haar daarop uitgebracht verslag over de 
rondzendingen, waaruit bleek, dat de verkoop achteruit ge
gaan was en in het verslagjaar (8 maanden) ƒ848,— had be
dragen. 

Medegedeeld werd, dat de herkozen bestuursleden hun be
noeming hadden aanvaard. 

Op verzoek van een der leden deelde de voorzitter de voor
naamste kenmerken en onderscheidingsteekenen mede van de 
verschillende drukprocédé's: hoogdruk, staaldruk, steendruk, 
offsetdruk, enz. 

Wederom werd door den heer Te Winkel geklaagd over het 
slechte bezoek der societeitsavonden; deze zullen, als het niet 
beter gaat, moeten worden afgeschaft. Voor November en De
cember worden ze alsnog gehandhaafd. In December zullen de 
collecties Rusland ter bezichtiging medegebracht worden. 

De verloting van eenige zegels en de wedstrijd met de nrs. 
4, 5 en 6 van Nederland besloten den avond; voor dezen laatste 
waren 6 inzendingen;, de winnaars waren de heer Heidenreich, 
mevrouw Schuurman en de heer Te Winkel, ditmaal wederom 
aangewezen door stemming onder de- aanwezigen. 

Voor den wedstrijd van 26 November worden de nrs. 1 en 2 
van Ned.-Indié aangewezen. 

De secretaris, 
H. J. VAN BALEN 

Bedankt als lid. 
15. F. H. Brinkman, Heerengracht 167, Amsterdam. 

112. P. M. Vogel, Oldenzaail. 
138 F. Valck Lucassen, Bloemendaal. 

Candidaat-Icden. 
P. W. van Vledder, Borne. (Eigen aangifte). 
J. W. Rotteveel, Stationsstraat, Epe. (Voorgesteld door h«t 

lid D. van Ommen). 
Boekjes voor de rondzendingen. 

De heer Te Winkel, Dalweg 17, Arnhem, vraagt toezending 
van boekjes voor de sectie Nederland en Koloniën. 

Mevrouw Schuurmian, Apeldoornscheweg 57, Arnhem, zal 
gaarne boekjes voor de rondzendingen ontvangen. 

Dringend verzoek. 
De leden worden dringend verzocht, bij het koopen van 

zegels uit de rondzendingen: 
1. hun stempel af te drukken op de plaats der gekochte 

zegels; 
2. bij remises sectie-nummer en zending-nummer te ver

melden. 
Vergaderingen. 

Vergadering op Dinsdag 26 November 1929, des avonds te 
8 uur, in „National", te Arnhem. 

Op dezen avond wedstrijd met de nrs. 1 en 2 van Ned.-Indië. 
Societeitsavond op 10 December 1929, zelfde uur en plaats. 
Op dezen avond gelieve men zijn collectie Rusland ter be

zichtiging mede te brengen. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 8 October 1929, des 
avonds te 734 uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 22 leden. Voorzitter de heer Van Harderwijk. Na 
opening worden de notulen der vorige vergadering gelezen en 
onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van den heer A. van Walraven 
te Scheveningen, houdende bedanken voor het lidmaatschap. 

VOOR PHILATELIE. 16 NOVEMBER 1929. 

hetwelk ze«r wordt betreurd, aangezien de heer Van Wal
raven een der laatst overgebleven oprichters der Club was, 
De reden was echter te billijken. Het candidaat-lid wordt aan
genomen. 

Ter bezichtiging worden hierna gesteld de verzamelingen 
van diverse Europa-landen van den heer Den Outer, o.a. Frank
rijk, Engeland, Hamburg, Hannover, Helgoland, Gibraltar, 
enz., opgezet op Schaubek-bladen. Met groote belangstelling 
wordt een en ander bezichtigd, waarna de heer Den Outer door 
den voorzitter onder applaus wordt bedankt. 

Hierna heeft de maandelijksche verloting plaats. Vervolgiens 
wordt met algemeene stemmen besloten, t e r h e r d e n k i n g 
v a n h e t 2 5 - j a r i g b e s t a a n d e r Cl.u.b in 1930, een 
Nationale Postzegeltentoonstelling te houden, en wel op 4, 5, 
6 en 7 September, op welke dagen dan tevens de- Philatelisten-
dagen zullen vallen. 

Staande de vergadering wordt voor een belangrijk bedrag 
in het waarborgfonds geteekend en wordt dit fonds aanbe
volen, zoowel aan de thans niet-aanwezige leden als aan allen, 
die onze- plannen een warm hart toedragen; ter\wijl ook vrij
willige bijdragen (afgescheiden van het waarborgfonds) gaar
ne met veel dank zullen worden aangenomen. 

Als de eenige en meest aanbevelensfwaardige zaal voor die 
Tentoonstelling wordt aangewezen de foyer van de Sociëteit 
„Harmonie" (Doele), welke zaal dan ook bereids zal worden 
gehuurd. 

Ten slotte worden verschillende commissies samengesteld 
en kunnen dus de zeer omvangrijke werkzaamheden een aan
vang nemen, welke wij hopen, dat met enorm succes zullen 
bekroond worden. 

Ten slotte bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor den 
door hen allen toegezegden steun en sluit hiermede deze voor 
onze Club zeer belangrijke vergadering. 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Aangenomen als lid. 
J. F. Borghouts, Burg. Hoffmanistraat 23, Rotterdam. 

Bedankt als lid. 
A. van Walraven, Leuvenschestraat 69, Scheveningen. 
C. van der Pols, Wijnhaven 33, Rotterdam. 

Verbetering. 
De naam van het onder onze vorige notulen vermelde lid 

W. van Brakel (van Raalt) wordt alleen W. van Brakel, 
Heemraadsplein 15a, Rotterdam. 

Adresveranderingen. 
C. van der Lecq, thans Ncordsin,gel 103, Rotterdam. 
A. G. van den Broek, Langeweg 23, Hillegersberg. 

Internat. Vereen. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Se-cret.: J. N. H. VAN REST, Copernicusstraat 89, Den Haag. 
(Voor aangeteekende stukken: Wijkkantoor Copernicusplein). 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 23 Oc
tober 1929, in Café „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 47 leden en 2 candidaat-leden. De voorzitter heet 
de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Ze-gels voor 
de verloting zijn geschonken door de beeren Melsert, Reijerse 
en Van Leijden. Ter bezichtiging ziJn aanwezig van den heer 
Kirchner Orval-zegels met L, gekroond en opdruk, een Zep
pelin-brief, een poststuk met balkstempel „Kamperland" en 
de tijdschriften der bibliotheek; van den heer Boogaard ve-
derom aanvulling op zijn stempelcollectie op Noord-Ameri-
kaansche zegels, w.o. hangslot, maconic-teekens, adelaar en 
op brief Danbury-hoed, het slaande ezeltje en cirkelzaag. 

De voorzitter deelt mede, wiat het bestuur onzer afdeeling 
Goes meldt over den heer A. Kik uit Goes. Dat bestuur meent 
nog geen redenen tot wantrouwen te hebfben in bedoelden 
persoon. 

Een Voorstel tot royement van den heer Barteling, student 
te Delft, wegens wanbetaling, wordt aangenomen. 

De voorzitter deelt mede, dat de veiling op 12 November 
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doorgaat. Hij doet een opwekking tot propaganda, om nog 
meer leden te verkrijgen. 

De notulen worden goedgekeurd. 
De ledenverkiezing levert 40 stemmen vóór, 8 blanco, waar

na de heeren H. Logher en C. vian der Zee door den voorzitter 
worden geïnstalleerd, wat voor den heer Van der Zee een reden 
is te beginnen met eenige mooie prijzen voor de verloting te 
schenken. 

By de verloting wint de he«r Eijkelhoff den len prijs. Hier
na heeft de gewone veiling plaats. Bij de rondvraag komen de 
heeren Van Dijk, Kirchner, Dordregter, Van Leijden, Boogaard 
en de voorzitter aan het woord met de volgende onderwerpen: 
de a.s. nieuwe zegels o.a. van 21 c ; wie het volgend jaar aan 
de beurt van aftreding zjjn in het bestuur; de zaak Van Dien 
en Donnai; het openlijk maken van valsche opdrukken; het 
zegels uitgeven naar verzamelaarsbehoeften zooals roltanding 
in vellen; de rondzending en het belang van een Amerikaansch 
philatelistisch tijdschrift voor de bibliotheek, tot welker aan
schaffing besloten wordt. 

De vergadering wordt hierna door den voorzitter onder 
dankzegging voor de belangstelling gesloten. 

De secretaris, 
J. N. H. VAN REST. 

Nieuwe leden. 
426 H. Lankhout, Schimmelpennincklaan 4, Den Haag. 
538. H. Logher, Geestbrugweg 89, Rijswijk (Z.-H.). 
435. C. van der Zee, Lijsterbesstraat 101, Den Haag. 
526. A. A. Roosen, Van Lumeystraat 56, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
Max Louis Spier, musicus, lid van het Residentieorkest, Aert 

van der Goesstraat 21, Den Haag. (Voorgesteld door P. H. 
Kwadijk). 

Walther Foltz, Tollensstraat 138, Den Haag. (Voorgesteld 
door dr. Emmerling en dr. Ham). 

Van de afdeeling Tiel (reeds aldaar aangenomen): 
C. van der Hoeven, procuratiehouder N.V. Mij. De Betuwe, 

West-Zuidenscheistraiat, Tiel. 
P. de Jong, leeraar R.H.B.S., Papesteeg, Tiei!, 
M. G. Plattel, Perponcherstraat 85, Den Haag. (Voorgesteld 

door I. S. G. Loncke). 
•'T f.S'pi r Adresverandenngen. 

297. J. N. H. van Rest, Copernicusstraat 89, Den Haag. 
516. B. C. J. van der Meer, Papesteeg 315, Tiel, 
560. Alb. J. Richel, Nieuweweg 9, Amsterdam, O. 
303. dr. J. C. B. Eijkman, Jacob Dansingel 13, Zutphen. 
189. F. J. Winnen, Dullaertplein 46b, Rotterdam. 
485. O. C. Duintjer, Karlbsrgsvägen 521, Stockholm. 
537. P. A. Buddc, Hobbemastraat 42-1, Den Haag. 

Geroyeerd (wegens wanbetaling). 
19. H. J. Bartelings, student. Delft. 

Afgevoerd van de ledenlijst. 
388. F. L. H. Dessauvagie, Weltevreden. 

Bedankt. 
366. M. Ch. Bethe, Rotterdam. 
375. J. P. W. Houtman, Den Haag. 
198. mevr. H. J. M. van der Sluijs-Van Miaanen, Den Haag. 
318. J. F. Meeder, Den Haag. (Deze laatste met 31 Dec. 1929). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, waarna algemeene verga

dering te 83^ uur, op Woensdag 27 November 1929, in Café 
„Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3, Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Lezing door den voorzitter: „De richting in het toe
komstig verzamelen". 6. Verloting. 7. Veiling. 8, Rondvraag 
on sluiting. 

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

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

Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: J. M. 

Meijler, Eversdijkstraat 3, Goes), den Ben Woensdag der 
maand. 

Ruilmiddag den Zaterdag na de maandelijksche vergadering, 
van ii-i'A uur, in Café „Boudeling". 

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

In Memoriam 
P. OOSTERBAAN. 

KORT VERSLAG der ledenvergadering op Vrijdag 25 Oc
tober 1929, in den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

De vergadering werd dezen keer door slechts 23 leden be
zocht, ongetwijfeld een gevolg van de onbelangrijke agenda. 
Na de opening worden de notulen van de vorige vergadering 
onveranderd goedgekeurd. De secretaris leest daarna voor de 
correspondentie met het Bondsbestuur inzake de tanding-
meters. Hieruit blijkt, dat het Bondsbestuur bereid is de 
tandingmeters, die wij kochten, tegen den door ons betaalden 
prijs terug te nemen. De door ons gestelde vragen zullen op 
de bestuursvergadering van den Bond in November be
handeld worden; daarna zull'gn wij nader antwoord ontvangen. 
De overige ingekomen stukken blijken van minder beteekenis. 

Het nieuwe 5e jaarboekje, dat zoo juist van den drukker 
ontvangen werd. wordt onder de aanwezigen uitgedeeld. De 
verloting brengt de meeste aanwezigen in het bezit van een 
aardigen prijs. 

Bij de rondvraag brengt een der aanwezigen het overlijden 
van ons lid, d3n heer P. Oosterbaan, ter kennis van de ver
gadering. De heer Traanberg verzoekt op de eerstvolgende 
vergadering een veiling te houden, aan welk verzoek gevolg 
zal gegeven worden. Tenslotte laat de heer Traanberg eenigt 
interessante couverten en kaarten van verschillende Zeppelin-
vluchten circuleeren, waarna de voorzitter de vergadering 
sluit. 

De secretaris, 
L. GERMERAAD. 

Rectificaties ledenlijst. 
148. W. J. de Ronden moet ziJn Amstellaan 119 II, Amsterdam. 
226. D. W. Miezèrus moet zijn Coornhertstraat' 29, Haarlem. 

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

Haarlem. 
Voorgesteld als lid. 

P. J. Bogaert, D^ Gensstetstraat 38, Haarlem. (Door G. H. 
Goode jr.). 

A. J. Reurts, Jacob van Lennepkade 225 III, Amsterdam. 
(Door P. Engenberg), 

mevr. B. Engers, Nieuwe Binnenweg 185b, Rotterdam. (Door 
Ch. Fischmann). 

Overleden. 
169. P. Oosterbaan, Haarlem. 

Adresveranderingen. 
eerelid mr. H. Ph. Visser 't Hooft wordt Chemin Lacombe 18, 

Champel-Genève. 
163. P. J. B. Ruijs de Perez wordt Kon. Mil, Academie, Breda, 
173. ing. P. H. A. Bekking wordt Leeuwendaallaan 106, Rijs

wijk. 
198. J. de Ruijter wordt Cederstraat 27, Haarlem. 

Bedankt als begunstiger. 
A. P. van de Water, Baarn. 

Mededeelingen. 
Inzendingen voor de op Vrijdag 29 November 1929 te houden 

veiling kunnen tot uiterlijk 27 November a.s. geschieden aan 
den heer P. J. Traanberg, Brouwersplein 25 rood, Haarlem. 

Ondergeteekende verzoekt eventueele onjuistheden in het 
nieuwe jaarboekje aan hem op te geven. 
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Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 29 November 1929, in den 

Haarlemschen Kegelbond, Tempelierstraat, Haarlem. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 28 Oc
tober 1929, des avonds te 8K uur, in „Suisse", te Gro
ningen. 

Deze vergadering, waarop 24 leden aanwezig zijn, wordt 
om &14 uur dioor den vice-voorzitter, den heer L. H. Wachters, 
geopend. De secretaris leest de notulen van de vorige verga
dering voor, welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Op één van de loten, uitgegeven door de Postzegeltentoon
stelling „Heerlen" en toebehoorende aan den heer L. H. 
Wachters, is een prijs gevallen, n.l. een serie Pransche ko
loniën, welke serie door den heer Wachters in dank wordt 
aangenomen en wederom door genoemden heer ter beschik
king wordt gesteld voor de tombola zonder nieten tot het 
aanschaffen van een boekenkast. Deze gift wordt door de 
vergadering gaarne aianvaard. 

Van de N.V. J. Mebus' Postzegelhandel te Amsterdam en 
De Haagsche Postzegelhandel te Den Haag^ zijn prijscouranten 
binnengekomen, die in dank worden aangenomen. 

De heeren_ J. Beukema, K. F. Kielman en P. B. Homan 
stellen verschillende zegels ter beschikking voor de tombola 
zonder nieten; deze beeren ontvangen daarvoor den dank der 
vergadering. 

Van mejuffrouw J. Feenstra ta Groningen is een schrijven 
ontvangen, dat zij met 1 Januari 1930 bedankt als lid der 
Vereeniging. 

Daarna heeft ballotage plaats van de 2 candidaat-leden, de 
beeren J. Elzerman te Groningen en W. B. Kuntzel te Har-
lingen, welke beeren als lid der Vereeniging worden aan
genomen. 

De vergadering wordt dan geschorst om de ledan gelegen
heid te geven tot het bezichtigen van de ontvangen inzen
dingen voor den wedstrijd; de bslangstelling voor dezen wed
strijd is bijzonder groot. Eenige mooie verzamelingen van de 
eerste twee uitgiften van Nederland zijn ingekomen, die er 
alle welverzorgd uitzien. Drie aardige prijzen zijn beschik
baar gesteld. De eerste stemming der leden heeft tot resultaat, 
dat de eerste prijs wordt toegekend aan de inzending van dan 
heer J. Beukema en bij de tweede stemming wordt vastgesteld, 
dat de heer A. van Delft aanspraak kan maken op den tweeden 
prijs, terwijl de heer L. H. Wachters beslag legt op den derden 
prijs. De heer dr. D. H. Wachters wenscht met zijn mooie in
zending, waarvan vooral de verschillende kleuren van de 
blauwe 5 cent 1852 worden bewonderd, buiten mededinging te 
blijven. 

Deze eerste wedstrijd kan als zeer geslaagd worden be
schouwd en wordt besloten meerdere te laten volgen. Op de 
eerstkomende vergadering zullen de zegels van Bulgarije tot 
den oorlog 1914 wedijveren om de prijzen. 

Daarna heeft een verloting plaats van een 6-tal aardige 
zegels. Van de rondvraag wordt door de leden geen gebruik 
gemaakt, zoodat om kwart na 9 uur de vergadering door den 
vice-voorzitter wordt gesloten. 

De heer dr. J. van der Spek stelt verschillende nieuwe 
zegels ter beschikking, waarvan weer goed wordt gekocht en 
besteld. 

Een zeer geanimeerde veiling van goede zegels heeft daar
na plaats. 

De secretaris, 
S. J. KONING. 

Nieuwe leden. 
134. J. Elzerman, J. W. Frisostraat 64a, Groningen. 
135. W. B. Kuntzel, Brouwersstraat 28, Harlingen. 

Candidaat-leden. 
F. J. van der Sman, Jacobijnerstraat 4a, Groningen. 
D. Bronkhorst jr., Mathenesserweg 22a, Rotterdam. 

Bedankt als lid. 
89. mej. J. Feenstra, Steenhouwerskade 12a, Groningen. 

Vergadering. 
De eerstkomende vergadering zal worden gehouden op Maan

dag 25 November, des avonds te SVt uur, in „Suisse", te 
Groningen. 

Philatel.-Vereeniging „Zird i imburg", te Maastricht, 
Secretaris: J. W. JONKERS, St. Lambertuslaan 36, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 28 Oc
tober 1929, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 32-tal leden opent de voorzitter te 8.20 uur de 
vergadering met een hartelijk woord van welkom tot de aan
wezigen en in het bijzonder tot de beeren Lemmens en Meer-
tens, als nieuwe leden voor het eerst op de vergadering aan
wezig. 

Hij deelt mede, dat ingekomen is een schrijven uit Heerlen, 
vermeldende dat op het lot nr. 466 een aardige prijs is ge
vallen. 

Nadat hij nog een schrijven van onis lid H. Marsé uit Arn
hem besproken heeft en de agenda hiermede afgehandeld is, 
wenscht hij van de gelegenheid, dat hij voor het laatst op de 
vergadering aanwezig is, gebruik te maken om afscheid te 
nemen van de trouwe bezoekers der bijeenkomsten. Hij hoopt, 
dat de Vereeniging steeds in Woei mag toeneimen en zegt de 
leden dank voor het vertrouwen, dat hij gedurende zijn voor
zitterschap steeds van hen heeft mogen ondervinden. Als 
vertolker der leden neemt de vice-voorzitter Haenecour het 
WDord, deelt mede, dat »Me leden met leedwezen den voor
zitter zien vertrekken. Nadat hij op hartelijke en sympathieke 
wijze de verdiensten van Van Nijnatten heeft geschetst, maakt 
hij bekpnd, dat de Vereeniging besloten heeft hem het eere-
voorz'tterschap aan te bieden. Bovendien wordt hij verrast 
door de aanbieding van een prachtige aquarel, gemaakt door 
een Maastrichtsch schilder en voorstellende een bekend Maas-
triohtsch hoekje. Op de achterzijde van dit schilderij is aan-
gebnacht een door het lid Hermans vervaardigd diploma, ver
meldende de benoeming tot eerenvoorzitter. Wegens dezen ori-
gineelen vorm (n.l. dien van den Ned. postzegel van lyi cenf* 
maakt ook deze oorkonde een treffenden indruTc. Met een 
hartelijk woord van dank voor dit prachtig geschenk en in 
het bijzonder tot den heer Hermans, als vervaardiger van het 
diploma, alsmede voor den ondervonden steun en medewerking 
vooral van de bestuursleden, neemt hij afscheid van de aan
wezige leden. 

Ter eere van dezen huldigings-avond wordt besloten een 
extra verloting te houden, waarvoor de dames Dresens en 
Dopp'er en de beeren Nelissen, Grossimlinghaus, Rutten en 
anderen eenige waardevolle zegels schenken. 

De secretaris, 
J. W. JONKERS. 

Adresveranderingen. 
58. R. van den Boom, Ubbergscheweg 41, Nijmegen. 
65. J. A. M. Dankelman, Brusselschestraat 146, Maastricht. 

Bericht. 
Prijs nr. 53, gevaillen cp lot nr. 466 van de Postzegeltentoon-

stelhng te Heerlen, kan bij ondergeteekende in ontvangst ge
nomen worden tegen inlevering van bovengenoemd lot. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 25 November 1929 vergadering. 
Maandag 9 December 1929 beurs, 
Maandag 23 December 1929 vergadering, 

telkens om 8 uur, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 
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Postzegelvereeniging „HeWer", te Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Draaisteeg 7, Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 25 
October 1929, in de zaal van de wed. Van Os. 

Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de heer A. de Jong, met 
een kort woord de vergadering, zijn teleurstelling uitsprekende 
over de slechte opkomst. Vóór het afwerken der agenda 
wenscht de voorzitter namens de geheele vereeniging een 
woord van hartelijken dank uit te spreken tot den heer La-
bout voor het zoo prachtig in orde maken van onze ledenlijst, 
zoodat deze weder in ons vergaderlokaal kan worden opge
hangen. 

De secretaris krygt gelegenheid tot voorlezing der notulen 
van de vorige vergadering, welke onveranderd worden goed
gekeurd. 

Wegens te geringe deelname wordt besloten de voorgenomen 
tentoonstelling voorloopig voor onbepaalden tijd uit te stellen. 

Bij de rondvraag wiist de heer Polling op het feit, dat voor 
het verzenden van luchLpos, naar Indië nu gebruik gemaakt 
mag worden van gewone frankeerzegels voor het luchtrecht. 
Zijns inziens demonstreeren thans de Posterijen het onnoodig 
zijn van de hooge waarden voor het luchtrecht en noemt het 
meer dan schande zooals de Posterijen de verzamelaars villen. 

Na de hierna gehouden pauze bsgint de groote verloting 
zonder nieten, welke op geanimeerde wijze plaats vindt. 

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

J. POLLING. 
Candidaat-lid. 

J. Brand, Breeuwaterstraat 8, Helder. 
Bedankt. 

J. D. Verhoef, Oailiforniëstraat 6, Helder. 
Adresveranderingen. 

M. Quant wordt Ruigweg 26, Helder. 
J. Burger, sergeant-schrijver, wordt Departement van Marine, 

Batavia, Ned. Oost-Indië. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secr.: P. SCHOENMAKERS, Oranje Nassaustraat 9, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 30 Sep
tember 1929, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Nadat de verloting onder politietoezicht is afgeloopen, opent 
de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom, 
speciaal een 4-tal candidaatleden. Hij herinnert eerst aian de 
aangename dagen van de Tentoonstelling, welke als geslaagd 
mag heeten. Hij dankt de leden van de tentoonste'llings-com-
missie voor hun ijvervol werken, in het bijzonder mevrouw 
Droge en den heer Bloemen, die steeds aanwezig waren om 
de bezoekers van de tentoonstelling rond te leiden en in te 
lichten. Ook de financie-ele zijde is gunstig, zoodat wij over 
het verloop zeer tevreden mogen zijn. 

Daarna leest de secretaris de notulen voor, welke ongewij
zigd worden goedgekeurd; verder de ingekomen stukken, 
waaronder een schrijven van den heer Haan te Urmond, die 
het prettig vindt iets te hjbben bijgedragen voor het welslagen 
der Tentoonstelling. Van den heer Reinou Kingma te Apel
doorn werd ontvangen het boekwerk „De Postzegelverzame
laar" ter kennismaking; de prijs bedraagt ƒ2,— per ex., bij 
5 exx. ƒ 1,50. Het gezonden exemplaar wordt onder de aan
wezigen verloot. Van den „Haagsche Postzegelhandel" werd 
voor de bibliotheek ontvangen de brochure „De Geschiedenis 
van Hawaii op de Postzegels", welke in dank werd aanvaard. 
Verder komt ter sprake een voorstel om van vergaderlokaal te 
veranderen; na eenige besprekingen, waarbij de meeningen 
verdeeld zijn, wordt dit voorstel aangehouden tot een volgende 
vergadering. 

Hierna heeft de maandelijksche verloting plaats. 
Maandag 28 October 1929. 

Bij afwezigheid van den voorzitter opent de- vice-voorzitter 
met een woord van welkom de vergadering en geeft den se
cretaris gelegenheid om de no uien der vorige vergadering 

voor te lezen, welke ongewijzigd worden goedgekeurd. By de 
ingekomen stukken is een uitnoodiging van de Verein Aachener 
Briefmarken Sammler om hare vergadering van 22 November 
bij te wonen. Op deze vergadering hebben beisprekijngen 
plaats over de in 1930 te houden tentoonstelling door de 
Aachener Vereeniging. Door een 5-tal leden zal aan deze uit
noodiging gevolg worden gegeven. Veiling-catalogi werden 
ontvangen van J. K. Rietdijk, Bierwart en Excelsior Stamp 
Office. Van „De Philatelist", Rotterdam, worden ©enige exem
plaren gratis verspreid. 

De 6 candidaat-leden hieronder vermeld worden met al-
gemeene stemmen als lid aangenomen. De heer Poland, ter 
vergadering aanwezig, wordt door den voorzitter, die inmid
dels nog verschenen is, verwelkomd. Tot slot heeft de maande
lijksche verloting plaats en nog enkele kienpartijtjes, waarna 
sluiting. 

Nieuwe leden. 
A. Egger, Vijverstraat 7, Rumpen. 
C. Goossens, Akerstraat, Treebeek. 
H. Hermans, Markt, Simpelveld. 
ir. D. J. Klink, Valkenburgerweg 67, Heerlen. 
C. Poland, Bodemplein 7, Rumpen. 
H. M. W. H. te Poel, Geleenstraat 20, Heerlen. 

Candidaat-lid. 
P. J. Valkenberg, Teutstraat 33, Vaals. 

Adreswijziging. 
P. Schoenmakers, Oranje Nassaustraat 9, Heerlen. 

Bericht. 
De prijzen van de verloting van 30 September moeten vóór 

1 Januari 1930 bij den secretaris zijn afgehaald. Na dien da
tum vervallen zij aan de Vereeniging. (Trekkingslij st in het 
vorige nummer). 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 25 November 1929, des avonds 

te 8 uur, in Hotel Roberts, Stationstraat, Heerlen. 

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

VERSLAG der vergadering, gehouden in de Openbare Lees
zaal, op 8 October 1929. 

Te S'A uur opent de waarnemend voorzitter, de heer Altena, 
de vergadering met een woord van welko^m, speciaal aan het 
nieuwe lid, den heer Beijer. De notulen der vorige vergadering 
worden onveranderd goedgekeurd en de ingekomen stukken 
vlot afgewerkt. Het verslag van den penningmeester wordt 
goedgekeurd. De voorzitter brengt hem dank voor het keurige 
verslag. Voor aankoop vai prijzen voor de jaarlijksche verlo
ting 1930 wordt uitg, .rokken een bedrag van ƒ30,—. 

De leden worden nogmaals verzocht de contributie over 1928 
spoedig te willen vo'doen en de contributie over 1929 te vol
doen ineens vóór Februari a.s.; nadien zal per postkwitantie 
over het verschuldigde bedrag worden beschikt, verhoogd met 
15 cent incassokosten (storten op girorekening 148512 van 
Joh. M. Ree, Eigenhaardstraat, Zwolle). 

Na rondvraag te 10K uur sluiting. De secretaris, 
N. MALCORPS. 

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

VERSLAG der bijeenkomst van Maandag 28 October 1929, in 
Café „Boschzicht", Den Haag. 

Bij wijze van proef was het officieele gedeelte dezer bijeen
komst voorafgegaan door een ruilavond, waarbij de directeur 
van het rondzendingsverkeer gelegenheid gaf aan de opge
komen leden uit eenige kortelings ingekomen zendingen te 
kiezen. Inderdaad bleek de opkomst talrijker te zijn dan op 
de vorige vergadering, zoodat met a'gemeene stemmen be
sloten werd, de vergadering in December op gelijke w\]ze te 
doen plaats hebben. 
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De heer Bandoe had tevens gezorgd voor de expositie van 
een buitengemeen complete collectie Nederland en Koloniën 
ongebruikt, vermeerderd met een zeer groot aantal proef
drukken. 

De notulen der vorige vergadering werden, na lezing, on
gewijzigd goedgekeurd, waarna een algemeene verloting 
volgde. 

De secretaris, 
P. C. DOZY. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 23 December 1929, des 

avonds te 8 uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout, te 'sGra
venhage. 

Agenda. Gelegenheid tot onderling ruilen. Bezichtiging me
degebrachte collectie. Notulen. Veiling. Verloting. 

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

VERSLAG der eerste jaarvergadering op Woensdag 16 Oc
tober 1929. 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk 
welkom. Daarna leest de secretaris een verslag voor, waaruit 
blijkt hoe dsze jonge Vereeniging reeds veel meemaakte, maar 
hoe een kern van goede Philatelisten zorgde voor uitbreiding 
hunner collecties, nu in Oss hiertoe gelegenheid kwam, door de 
vergaderingen geregeld te bezoeken. Ds penningmeester leest 
dan zijn verslag voor. De leden hechtten hun goedkeuring aan 
beide verslagen. Het bestuur wordt herkozen. 

De secretaris heeft nu nog een verrassing door mede te 
deelen, dat de eerste prijs van de verloting van de Postz€gel
club „Heerlen" in de Club „Oss" viel. De gelukkige winnaar 
bleek de voorzitter, de heer J. C. Mannaerts. 

Hierna werd de vergadering gesloten, nadat nog gesproken 
was over oprichting eener jeugdafdeeling. 

" ■ ' : ' i i ^ \ > M S ^ & l J ë 3 ^   " De secretaris, 
A. OTTEVANGER. 

Bedankt als lid. 
V. van Will, Schiedamschesingel 93b, Rotterdam. 

Nieuwe PhilatelistenVereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Graaf Adolf straat 90a, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 24 October 1929, des avonds X^ 'èVi uur, in Restau
rant „Suisse". 

De vicevoorzitter, de heer C. M. Kuitert, opent om 9 uur 
de vergadering, welke matig bezocht bleek, hetgeen ongetwij
feld zijn oorzaak zal vinden in de verandering van vergader
lokaal. 

De secretaris leest de notulen van de vorige vergadering 
voor, welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Daarna heeft de verloting plaats van een drietal series post
zegels en blijken de beeren Beukeima, Frerks en ondergetee
kende de gelukkigen te zijn. Bij de rondvraag wijst de heer 
Nieland op het ontstellend bericht in het Maandblad van 16 
October 1.1., waarin te kennen wordt gegeven, dat in den z.g. 
Bondstandingmetar diverse fouten voorkomen. Afgezien van 
den tamelijk hoogen aanschaffingsprijs (ƒ0,35), kunnen velen 
door het gebruik gedupeerd zijn en zou het aanbeveling ver
diend hebben, indien in het bericht vermeld was geworden, 
dat bij het verschijnen van het unicum der tandingmeters de 
oude tegen den nieuwen kan worden ingeruild. 

Voorts stelt genoemde heer voor aan de Postzegelvereeni
ging „Breda" instemming te betuigen met dat gedeelte van 
het verslag van de vergadering dier Vereeniging van 30 Sep
tember 1929, waarin wordt gehandeld over de uitgifte der 
nieuwe luchtpostzegels van Ij/ . , 4J4 en 7K gulden en aan die 
Vereeniging- de vraag te stellen of het niet gewenscht is zich 
ter zake te wenden tot den minister of het hoofdbestuur der 

posterijen. De vergadering gaat hiermede accoord en wordt 
den secretaris opgedragen hieraan uitvoering te geven. 

Daarna sluiting. 
De secretaris, 

H. STIENSMA. 
Bedankt. 

13. H. J. Bartelings jr.. Dr. Hofstede de Grootkade 34, Gro
ningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 28 November 1929, des avonds 

te 8J^ uur, in Restaurant „Suisse". 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
Secretaris: M. J. H. TOORENS, Stationsweg 2, 's-Gravenhage. 

KORT VERSLAG van de jaarlijksche algemeene ledenverga
dering, gehouden op Donderdag 3 October 1929, te 's-Gra
venhage. 

Tot voorzitter werd verkozen, in verband met het aftreden 
van den heer G. Reiser als zoodanig, de heer S. Keiser. De af-
trdende voorzitter werd op voorstel van de leden benoemd tot 
eere-voorzitter der Vereeniging. Mede in verband met de hulde 
hem gelbracht ter gelegenheid van zijn 75en verjaardag, dankte 
hij de aanwezigen voor deze onderscheiding. 

Met algemeene stemmen werden de beeren M. J. H. Toorens 
en J. K. Rietdijk herbenoemd als secretaris en penningmeester. 
Het overige bestuur bleef ongewijzigd. 

Aan het uitgebreide jaarverslag van don secretaris valt te 
ontleenen, dat de Vereeniging behoudens een enkele uitzonde
ring alle erkende handelaren tot lid telt. 

Zoo dikwijls als wenschelijk werd geoordeeld, werden beurs
bijeenkomsten gehouden voor leden in Den Haag, Amsterdam 
en Rotterdam. 

In den loop van het jaar werd op de ontworpen statuten de 
koninklijke bewilliging verleend, waardoor de Vereeniging 
rechtsgeldigheid verwierf. 

Ook naar buiten verwierf de- Vereeniging meerdere bsken^jl-
heid, terwijl o.a. de heer G. Keiser, als voorzitter der Ver
eeniging, uitgenoodigd werd door het eere-comité van de 
Iposta Berlijn 1930, om in dit comité zitting te nemen. 

Wat de vooruitzichten betreft, besluit dit verslag als volgt: 
Waar dit een verslag is van het eerste vereenigingsjaar, 
spreekt het vanzelf, dat nog geen sprake kan zijn van be
langrijke bereikte resultaten. Echter nu de koninklijke bewil
liging werd verleend op onze statuten en de Vereeniging ook 
naar buiten bekendheid verwierf, is het te verwachten, dat ook 
met de wenschen van onze leden in de naaste toekomst reke
ning zal worden gehouden, hetgeen zoowel de Vereeniging als 
de leden individueel ten goede zal komen. De samenwerking 
tusschen bestuursleden eenerzijds en leden en bestuur ander
zijds was steeds, behoudens een enkele dissonant, zeer goed 
te noemen. Wanneer de- leden slechts het algemeen belang 
van de Vereeniging in het oog houden, zal zulks zeker niet 
nalaten gunstige resultaten te doen oogsten. 

De pessimisten, die ten aanzien van de oprichting onzer 
Vereeniging beweerden, dat ook ditmaal zulks moest mis
lukken, hebben gelukkig ongelijk gskregen. Haar bestaans
recht is bewezen. 

Van de belangrijke genomen besluiten vallen nog te ver
melden, dat met de verzame'aarsvereenigingen, onder hand
having van de positie van den handelaar, de meest aangename 
verbindingen zullen worden onderhouden. 

Unaniem was men van meening, dat de aandacht van de 
verzamelaars meer diende te worden gevestigd op de oudere 
zegels. Tegenwoordig worden groote bedragen beisteed aan 
z.g. „nieuwtjes", waarvan de verzamelaars op den duur zeker 
minder genoegen zullen belsven dan van de oude klassieke 
zegels. 

Mag ten slotte de wensch worden uitgesproken, dat het 
contact tusschen handelaren eenerzijds en verzamelaars ander
zijds steeds van den meest aangenamen aard moge zijn. 

De secretaris, 
M. J. H. TOORENS. 
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CU A D V E R T E N T I E N m 
Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Poitz. worden niet in betaling gen. 

LrUCHXPOST. 
* Ik zoek dringend in iedere hoeveelheid 

tegen de hoogste prijzen te koopen: Nedcrl. 
en Ned.-Ind luchtpostbrieven van vóór '27, 
speciaal met luchtpostreis van '21, buitenl. 
haadelsbrieven met stempel ..Per luchtpost 
Aangebfacht". rariteiten en „Accident" 
brieven. 

Een enorme collectie van luchtpostbrievca 
bezittende, zou ik gaarne in verbinding met 
andere verzamelaars treden voor R U l l v -

G. A. G. T H O O L E N , Weissenbruchstr., 
Den Haag. Referenties: Twentsche Bank. 
Den Haag. (298) 

34e POSTZEGELVEILING 
op 25-27 November 1927 

Catalogus gratis OD aanvraag. 
NEDERL. POSTZEGELBEURS 

Stationsweg 2, DEN HAAG. 
Telefoon 17133. (309) 

A l l één p l a a t s i n g 
bij vooru i tbe ta l ing . 

H . H . B U U S , 
A v e n u e d e l a C h a s » 6 3 , B r u s s e l , 

r u i l t (geen koop of verkoop) per 10 ä 
25 van één soort volgens laatste Yvert. 
Geen zegels beneden 50 ets, geen zending 
beneden fr. 250.—. Niet naar izanco-lijst. 

(292) 

Vraagt mijn prijscourant van 
P A K K E T T E N , 
SERIES ZEGELS 
van 10 en 100 stuks, 

tecen zeer lehappalük« pr|xai. 
Gratis toezending. 

O. R B S T E N , 
I S b i s R u e d e M a u b e u g e , 

P A R I S CIX5. (246) 

Te koop gevraagd: 
a. Uitgebreide coli. Ntiarlasd 

•n EalOBÜB. 
b. Buropa-TariamtliBg. 
c. W«r*ld-T«rzamelins. 

Uitsluitend zakelijke offertes 
met prijsopgave onder No. 305 
bureau van dit blad. 

T « K o o p tfevraa^d: 

BOREK-BANDEN, 
m e t o f xontier b l a d e n . 

Aanbiediogen aan K. F . K I E L M A N . 
Petrus Hcodrikizstraat 2 5 B , Groningen. (295) 

R U I L * Ik geef goede Europa-zegeU uit 
mijD verzameling, welke ik opruim (Europa), 
tegen goede posttcgeli van HoU CM Kol. 
Bai- Yv. 1930. Antwoord vlug en zeker. 

HUB. HERMANS, 
S I M P E L V E L D , L I M B U R G , (294) 

KOFFIE JiG"WilPEK-ZEGELS. 
Verzamelaar wenscht koffie »Hag" W a p e n -
zegels (en bonnen voor Wapen-zegels) in 
ruil tegen Nederlandschc postzegels (ook 
roltanding). H. L A M P E Fzn . 
Postbox 19, Sneek. (304) 

Das Tausohregister 
voor postzegels, afstempelingen, 
munten, fiskaalzegels, enz., met 
honderden van adressen maan
delijks, neemt ook uw adres 
kosteloos op. — Abonnement 
Mark 2,50 p. jaar. proefn. gratis. 

VINCENT KRAFT, 
Berlin-Lichtenberg E, 

Kielblockstr. 6 E. 
Lid : B.D.B.V. en Utrechtiche Ph. V. (299) 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5™ in te zenden 
aan de Administratie. 

Z u r e d e n . 
N o o r t v e ^ e n . 

D e n e m a r k e n . 
Mooie landen, prima zegels, billijke prljzea. 
rcëele behandeling; ziedaar mijn 9 u c c e s . 
Heeft U al eens een zichtboekje van mij 
aangevraagd ? Dit moet U eens doen en 
ontbrekende nummers opgeven. U ontvangt 
dan juist hetgeen U reeds zoolang zoekt. 
C ^ Z I E N KOST I M M E R S N I E T S . C ^ 
Mooie boekjes op zicht naar N E D . - I N D I Ë . 

H E I V R Y T E U I V I S S E , 
D a c o s t a i t r a a t 17, D O R D R E C H T . (300) 

IGRIwAIVD. 
Aangeboden oogcbr. alle nrs. Nederl, Weid* 
1926 gebruikt 15 cent staand watermerk 
a f 6,— per ex.. f 6,50 met rand. 

W . SAALBËRG, St . Agathai t raa t 12a, 
R O T T E R D A M . [307) 

Aangeboden ongebruikte Eng . Koloniën, o a. 
Zuid-Weat Afrika Yvert 47 en 58 samen
hangend f 45.—. Sierra-Leona Yv. 123 
f 4 0 . - . St. Helena Yy. 3S f 2 5 . - . Virgin. 
EU. Yv. »4. 65, 66 f 1 5 . - , 
Alles postfrisch. — F». G O R D O N , 
DIJKSTRAAT 60b, R O T T E R D A M . (301 

Wanneer U een Allmm koopen wilt 
vraag dan in ieder geval om het Schaubek-album te mogen zien. Onbeïn vloed door 
alle aanbevelingen en door wat U van „hooren zeggen" weet, onderzoek nu zelf 

de zorgvuldigheid der bewerking van den tekst, 
de uitvoering van afbeeldingen, zetting en druk, 
de kwaliteit van papier en band, en ten slotte 
de prijswaardigheid. 
Het staat buiten allen twijfel, dat het Schaubek-album daarbij gunstig zal af
steken. Kan U het bevallende Schaubek-album niet getoond worden, vraag dan 
aan den uitgever C. F. Lücke, Leipzig C 1, het uitvoerige, geïllustreerde prospec
tus 688, dat wij U kosteloos toezenden. 

(297; 
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DOE: HET NU! i; 
Gij kunt er U den geheelen winter mee vermaken. 
Buiten ons zijn dergelijke partijen zegels niet te ver
krijgen. Verzamelaars, beginnend of gevorderd, voor 
ruil, zichtzendingen, depots, enz. Koopt onze lots — 
zonder concurrentie. Wij bieden aan: 
Lot „SPECIAL": 
Bevat Êen zeer interessante inhoud; tevredenheid gegaran
deerd. Fr. en Eng. Kol., Anatolië, Turkije, Scandinavië, Saar-
gebied, Rusland, enz. Alle landen van Europa en vele Over
zee. Steeds veel schaarsche en goede zegels bevattende. Prijs 
van lot „SPECIAL" ƒ 12,—, ^franco aangeteebend. Gratis 
premie op lot „Special": 150 Nederland en Koloniën, 
Lot „L'EUROPE": 
Bevat 4000 zegels van prima kwaliteit. Alle Europa-landen 
zouden hier genoemd kunnen worden. Nieuwe en oude uit
giften. Complete en incomplete series, vele goede zegels en 
hooge waarden worden hierin aangetroffen. Yvert-waarde 
enorm. Prijs van lot „L'EUROPE" slechts ƒ 15,—, franco aan-
geteekend. 
Lot „SUPERBE": 
Eveneens schitterend sortiment van 2500 zegels. Europa en 
Overzee. Veel Fransche en Engelsche Kol., Italië en Kol., 
Joego-Slavië meerdere zeldzame zege-ls. Te uitgebreid om 
hier alles te noemen. Dit lot is zonder aanzien van Yvert-
waarde samengesteld. De inhoud is gelijk de naam reeds aan
duidt! Prijs van lot „SUPERBE" slechts ƒ12,—, franco aan-
geteekend. 
BUITENGEWONE AANBIEDING: 
Ieder kooper van deze 3 lots tezamen betaalt hiervoor slechts 
ƒ 35,— en ontvangt bovendien 1200 zegels in prima sorteering 
gratis. Alles tezamen dus bijna 10000 zegels franco aange-
teekend. 
Verzoeke betaling op onze postrekening 118330 of per post-
wissel. Nederlandsch-Indië ,alleen tegen vooruitbetaling en 
50 % der portokosten extra. — Toezending van zegels ge
schiedt na ontvangst van het bedrag. Op verlangen ook onder 
rembours. 
Bij uitstek ook voor verzamelaars in Nederlandsch-Indië de 
meest serieuze gelsgenheid voor koopen van Europa-zegels e.a. 
VERVOLGENS EEN ZEER SENSATIONEELE 
AANBIEDING! 
Wy zijn besloten tot den verkoop van een enorme partij 
zegels. Deze zegels, afkomstig van bankinstellingen, voor 
95 % goed afgeweekt, zijn gegarandeerd onuitgezocht, de 
5 % niet afgeweekte zegels op briefstuk betreffen zegels van 
eigen correspondentie, meest philatelistisch gefrankeerd. Hier
onder komen veel goede zegels voor, b.v. Zweden hooge 
waarden, Servië, veel Australië, Zwitserland 3 en 5 francs, 
enz. Deze laatste in die mate, dat wij volkomen garandeeren, 
dat elk kooper deze daarbij vindt. 
Wij zijn niet in de gelegenheid deze groote partij te sorteeren 
en verkoopen daarom voetstoots: 
Per 100 gram (circa 2500 tot 3000 zegels) prijs slechts ƒ 6,—; 
porto ƒ 0,35 extra. 
Daarbij ontvangt elk kooper van 100 gram dezer zegels: 
Ie. 100 fr. Yvert 1930, in betere zegels. 
2e. 300 zegels van China, waarbij de nrs. 80 k 82. 
3e. 300 Turkije-zegels, mooie plaatjes 1914, opdrukken e.a., 

postfrisch. 
4e. Nederland Jubileum 1923, 2 et. ä 1 gulden compleet. 
Het is een ieder aan te raden spoedig te bestellen; 
dit koopje komt nooit terug!! 
Giro 118330 of postwissel aan: 

Postze^eltiandel „THE GLOBE", 
K R U C E H S T R A A X 39, Z A A N D A m . 

Onbetwist Nederland's goedkoopste postzegelhandel, zoowel 
engros als detail. Verzamelaars in Indië, leest onze opmerking 
elders in dit blad! (213) 

, 

DIENSTZEGELS. 
NEDERLAND, Armenwet, compleet, gebruikt (Yvert 

nrs. 1 t /m 8), reclame-prijs ƒ3,50; porto extra. 
EUROPA-zichbzendingen (ook Nederland en Koloniën 

met typen en tandingen) volgens mancolijst, 
teg'en opgave van prima referenties. 

BELGIË. Het goedkoopste adres voor Belgische zegels. 
Prijscourant voor verzamelaars en handelaren 

gratis op aanvrage. 

J. BOEKDRUKKER, 
6 RUE VAES 6, BRUXELLES-Midi. 

(308) 

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

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

Bremen 1855, 3 gr ƒ 17,50 
1861, 10 gr.* ƒ 30,— 
1861, 5 sgr.* ƒ25,— 

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

gewenschte landen. 

POSTZEGELHiNDEL JNSÜLINDE", 
DEN HAAG, Zoutmanstr. 14a. Telef. 34929. fiiro 46266. (184) 

IIIIIII zs > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

De Haagsche Postzegelhandel, 
NO0RDEINDE9O, 
D E N H A A G . 

SPECIALE AANBIEDING. 
200 postzegels DANZIG, met 
gratis speciaal-album ƒ 3,25 

Steeds voorhanden: de supplemenen 1930 
Ka-Be — Schaubek — Schwaneberger. 

Yvert 1930 ƒ 4,25 
Senf, Europa - 2,30 
Senf, Uebersee - 4,25 
Senf, Ganze Welt . . . . -3,25 
Michel, Europa -3,30 
Michel, Uebersee - 5,— 
Michel, Ganze Welt . . -6,50 

(171) 

iisiiiiris-Taisimxi 
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Zooeven verschenen: 

EderzeeI's Nederland en Koloniën Albnm No. 5 
Waarin uitsluitend de hoofdnummers zijn opgenomen, dus geen tandingen, kl^^T

üerschillen of typen der porten. Gedrukt op HOUTVRIJ PAPIER. Klemband 
in diverse kleuren, linnen dek en hoeken. TITEL in gouden blokletters. Bewerkt 
naar Yüert & Tellier. Geen cliché s. Jaarlijks Supplement. Prijs 3,95, porto extra. 

Ederzeers Nederland en Koloniën Album No. 6. 
Uitgave der Firma Udo Bein, Bailenstedt (Harz). 
Dit is reeds de 4e oplage van ons album in circa 5 jaar tijds. 
Een sterk sprekend feit is, dat een buitenlander de 4e uitgave, 
met ons goedvinden, op zich nam, ondanks de markt overstroomd is 
met diverse uitgaven. De vertegenwoordiging berust in onze handen. 
Dit Album No. 6 is rijkelijk voorzien van cliché's en smaakvol ingedeeld. 
KLEMBAND geheel linnen en de TITEL in gouden sierletters. 
Prijs f 5,90, porto extra. Verkrijgbaar bij ons en eiken bonafiden 
postzegelhandelaar, alsmede door bemiddeling van den boekhandel. 
Koopt geen Nederland en Koloniën Album alvorens U onze uitgaven gezien hebt. 
Ederzeel's Nederland en Koloniën Album IS IETS A N D E R S . 

N.v. D. Ederzeel's Postzegelhandel, 
N.Z. VOORBURGWAL 172, Telefoon 41472, AMSTERDAM O. (31 Ia) 

■ W V V W I ^ W V V W W ^ P W V W ^9VW4W¥W*¥¥WWW^^^^^WWWWWmt09W^^^^W99^^^FmFI'9WWm 

Curasao VllegpostZegels 
XE KOOR GEVRAAGD. 
Men zij voorzichtig met aankoop dezer 
zegels en hoede zich voor vervalschingen. 
OFFERTEN MET PRIJSOPGAVE AAN DE 

IV.V. D. E d e r ^ e e l ' s Rost^^^egeltianclel, 
N . Z . V O O R B U R G W A L r 1 7 2 , T e l e f o o n 4 1 4 7 2 , A J V i S T E R D A M C . (311b) 

lAAAftAd MAAAAi É * * * * * * * M A * * i 
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^,1 

P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22. - DEN HAAG. 
Telefooa 12874. - Postrekening 92993. 
S t e e d s voorhanden a l le «oor ten 

Schaubek-, Sehwanebere- en l Ï A I M I . 
Alle benoodigdheden verkrijgbaar. 

No Yvcrt 
1925, België, Postjubileum 221/233 
1922, Fiume 159/169 
1915, Luxemburg 95/109 
1916/24, 
1924, 
1921/24, 
1923, 
1925, 
1926/28, 
1926, 
1926/27, 
1928, 

opdrukken 
Caritas 

. . . . 119/131 

Weldadigh. 

Weldadigh. 
Dienst 
Dienst 

1915, Hongarije, 142/158 
1921, Italië, Dante-serie, 110/112 

110/118 
146/149 
151/156 
142/144 
160/163 
164/168 
182/186 
158/173 
174/186 

1923, „ Christus-serie 124/127 
1921, Nicaragua, Jubileum, 417/423 
1923, Polen, porto, 51/61 
1928, Canada 130/139 
1928, „ Roode Kr. 1929 38/43 
1923, Rusland, ongetand, 223/226 

Bestellingen boven 5 gid. franco. 
Catalogus YVERT & TELLIER 1930 ƒ 4,25-|-/ 0,25 porto. 

(168) 

Aant 
13 
11 
15 
13 
4 

19 
3 
4 

18 
4 

16 
13 
17 
3 
4 
7 

11 
10 
6 
4 

Pri)S 

*/6 ,— 
ƒ1,90 
ƒ4,50 

*ƒ 1,25 
*ƒ 1,50 
*ƒ 0,90 
*ƒ 0,90 
*ƒ 0,40 
*ƒ 1,20 
*ƒ 0,70 
*ƒ 1,10 
*ƒ 0,65 
*ƒ 0,95 
*ƒ 0,65 
*ƒ 2,75 
*ƒ 0,90 
ƒ0,50 
ƒ1,60 

*ƒ 0,90 
*ƒ 0,90 

■xiiixxfixifx^xi:!:^ 

Uitzoeken! 
Mooi Goed! 

Geen Holiandsclie! 

Per kilo 
Afgehaald . . . . f 1,50 
Franco overal heen f 1,85 

Auf der Heïde's 
Postzegelhandel, 

A M S T E R D A M . 
Gravenstraat 17, 
a/d. N. Kerk. 

H I U V E R S U M . 
Postb. 1, Giro 1700, 
Telef. 1323. (181) 

ZCiRX^tiFa^i/^tiFXil^^ 

* NIEUWE POSTZEGELCATALOGI VOOR 1930 1 * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* ^ 

MICHEL — Europacatalogus ƒ 3,25 * 
SENP — Overzee-catalogus ƒ 4,25 J 
SENF — compleet, z.g. „Taschenausgabe" ƒ 3,25 Z 
STANLEY GIBBONS — deel I ƒ 4,25 i 
STANLEY GIBBONS - - deel II ƒ 6,25 3 
YVERT & TELLIER — Catalogus 1930, compl. ƒ 4,25 ! 

Franco toezending 20 c. extra per exemplaar. 

I * = « = 
* = 
* * 

* 
If-
Hf 

♦ 

* 

G.KEISER&ZOON 
Pofltseffslhand«! 

Passage 25, DEN HAAG. 
TsIafboD 134 38  P o M n k c n I n c U e S . 

VPIj koopm en vtrhoopen teldnm« P o i i i w U per Stuk en ook per ftt irelt 
Collectie — VI) m«ten n i ontvinni v«n Mincolijii en goede RHcrenlIcH 
jichtiendingen door c*b^ ' Ncdirluid en de Kolonitn 

II V » f t f f t ODS0 PrUallJi tan i i i i i i 

wrrSBSFSÜSS^^ÏS 
Deze zeer nauwkeurig en juist bewerkte TANDEN
METER (6X133^ c.M.) kost ƒ0,25 (plus 2 cent porto). 
Albums YVERT & TELLIER z\jn voor uwe verzameling 
het meest geschikt. Steeds in alle soorten en prijzen 

voorhanden. 
SURINAME, eerste Vliegpost: Paramaribo—New-York. 
Zeldzaam stempel (echt gevlogen brief) ƒ 3,50 

% 

X 
X 

X 
X 

\ PistzBiiWsi G. Keiser« Zoon * 
* PASSAGE 25. — DEN HAAG. — TELEFOON 12438. | 
J Postrek. 4262. - Bankrek. De Twentsche Bank. - (172) \ 
* « 
*♦««•»«#♦»♦**»»«*#**»*#*»♦**»♦♦♦♦»»♦♦»»♦» 

Postzegelhandel 
mi. FOSTER, 

PflPESTR. 24, DEN HRRG. 
België 1925, Postjubileum, ong., 
Bulgarije 1924/29, Express, ong., 
Denemarken 1921/28, 10 Kr., gebr., 
Denemarken 1927, geibr., 
Italië 1923, Ohristusserie, ong., 
Italië 1923, 5 lire, gebr., 
Luxemburg 1924, Caritas, ong., 
Nederland, ZVt gulden, rood, gebr., 
Nederland, 5 gulden, grijs, gebr., 
Nederl.Indië 1921/22, overdr., gebr., 
Nederl.Indië 1913/14, tV^ gulden, rood, 
Nederl.Indië, Jaarbeurs Bandoeng, gebr. 

Groote sorteering albums en philatelistische benoodigdheden. 

221/233, 
1/9, 
149, 

183/188, 
124/127, 

139, 
146/149, 

125/131, 
gebr.. 
, 

13, 
9, 
1, 
6, 
4, 
1, 
4, 
1, 
1, 
8, 
1, 
11, 

ƒ5,75 
-1,10 
-1,50 
-0,25 
-2,50 
-0,45 
-1,50 
-0,26 
-0,10 
-0,30 
-0,15 
-6,25 

Alle nieuwe supplementen „KA-BE", Schwaneberger 
en Schaubek verkrijgbaar. 

Bestellingen boven ƒ 5,— franco. (167) 
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UaOIDATIE-UITVERKOOP 
Hierbij heb ik de eer belanghebbenden opmerkzaam te maken op mijn adresverandering met ingang van 15 November J.1. 
In verband hiermede ruim ik een gedeelte van mijn overste! penden voorraad zegels op tot ver beneden inkoopsprijzen, 
waarvan onderstaande noteeringen U zeker wel zullen overtuigen. Aangezien velen van deze aanbieding zullen willen pro-
fiteeren, raad ik ieder aan spoedig te bestellen, teneinde teleurstelling te voorkomen. Als bijzondere attractie aan deze 
buitengewone aanbieding is 'evens verbonden, dat ieder, die vóór 1 December voor meer dan ƒ25,— koopt, voor 10 % 
van het gekochte bedrag als gratis premie bij kan bestellen. Orders uit het buitenland moeten vóór 15 December ver
zonden zijn om in aanmerking te kunnen komen voor de premie. 
Indien ouders hun kinderen of kennissen een waardevol St. N ieolaasgeschenk willen geven, is dit een bij uitstek gunstige 
gelegenheid. Postzegels, oordeelkundig gekocht, brengen hun geld altijd dubbel en dwars op. Orders boven ƒ5,— portovrij. 
Uitsluitend prima kwaliteit zegels. Giro 40215. 

(Hiermede vervallen vorige aanbiedingen). 
WELDADIGHEIDSZEGELS. NEDERLAND. 

1, 2 K en 5 gld. 1905 
Tuberculose 1906 
De Ruijter-serie 
1909. Ai4, 15, 17>^, 20, 30, 40, 50 en 60 
Jubileum 1913, 23^—25 et -0,60 
40 en 60/30 „... - 0,15 
Vliegpost, 10, 15 en 60 et - - 0,35 
60 ct., alleen per 10 -1,20 
2/1 tot 10/22K, 7 waarden -0,25 
Jubileum 1923, 2 et.—1 gld - -0,50 
Jubileum 1923, 50 et. en, 1 gld _ - 0,35 
10/3 en 1 gld./17K - 0,30 
1—60 ct., z. w., 19 waarden - 0,30 
1, 234 en 5 gld., nieuwe teekening - 0,35 
14—60 ct., m. w., compleet - 0,60 
Portzegels: laatste uitgifte %—60 ct., 17 waarden -0,90 
Nieuwe teekening: 
3, 6, 7, 7K, 11, 12, 25 et. en 1 gld -0,50 
1/3—25/7K, 4 waarden „„ -0,30 
4/3—12K/5, 4 waarden „. -0,20 

ƒ0,25 
-0 ,10 
-0,20 
-0 ,15 

1923, 
1924, 
1925, 
1926, 

pe r 
p e r 
per 
per 

serie 
serie 
serie 
serie 

- 1 , — 
-0,26 
-0,25 
-0,42 

1927, per serie - 0,25 
1928, per serie - 0,22 
Roltanding 1925 - 1,— 
Roltanding 1926 - 0,50 
Roltanding 1927 - 0,30 
Roode Kruis - - 0,45 
Olympiade - 0,45 
Roltanding zonder watermerk: 
1, 2<4, 1%, 9, 1234, 20, 30, 40, 50 en 60 ct., 
per serie -1,95 
met watermerk, 2-züdig, compleet - 2,25 
4-zijdig, compl. zonder 12K et. rood, 22 waarden - 1,95 
12)4 et. rood, zeldzaam - 1,40 

NED.-INDIE. 
234 gld., zwart 
1912-15, 34 ct.—234 gld., compl. serie .. 
2K gld., rood - ~ 
1734/2234, groot cijfer 
1234/173^—80/1 gld 
Nieuwe waarden: 
2y.„ 5, 10, 1234, 20, 40, 60, 80 et. 
Jubileum 1923, 5 ct.—1 gld 
Porten, 2K—75 ct., z. 30 koers. ..„ 

f 0,25 
- 0,50 
- 0,20 
- 0,05 
- 0,20 

- 0,12 
- 0,60 
- 1,05 

Nr. 1]0. 
Nr. 114. 
Nr. 115. 
Nr. 116. 
Nr. 125. 
Nr. 126. 
Nr. 127. 
Nr. 128. 
Nr. 130. 
Nr. 141. 
Nr. 142. 
Port nr. 

PRACHT RUILMATERIAAL INDIE. 
173^ ct., Yv. fr. 75,—; per 100 f 1,— 
30 ct., Yv. fr. 20,—; per 100 - -0,35 
50 ct., Yv. fr. 30,—; per 100 - 1 , — 
1 gld., Yv. fr. 50,—; per 100 „... - 0,70 
1234/173^ ct., Yv. fr. 40,—; per 100 - 1,— 
1234/2234 ct., Yv. fr. 60,—; per 100 „.... -1,10 
20/2234 ct., Yv. fr. 40,—; per 100 -0,90 
3234/50 ct., Yv. fr. 75,—; per 100 -1,75 
60/1 gld., Yv. fr. 100,—; per 100 - 2,— 
60 ct., Yv. fr. 100,—; per 100 - 2,— 
80 ct., Yv. fr. 75,—; per 100 - 1,75 

30, 25 ct., Yv. fr. 175,—; per 100 - 4,— 

Hieronder volgt een unicum in aanbieding van paketten; 
leemt zich bijzonder voor speculanten en hen, die willen 
gaan verzamelen of ruilen met het buitenland. 

100 verschillende Nederland ƒ 0,85 
160 verschillende Nederland - 2,75 
50 verschillende Ned.-Indië „ - 0,90 
60 verschillende Ned.-Indië - 1,15 

350 verschillende Ned. en Kol., prachtcollectie - 4,75 
25 verschillende Zwitserland - 0,12 
50 verschillende Zwitserland - 0,60 

200 verschillende Polen, prachtcollectie - 1,50 
500 verschillende geheele wereld, zeer mooi - 0,60 
1000 zegels van Spanje - 0,80 

Verzamelingen, kwantiteiten, missie-zegels, bankpost, 
alsmede losse exemplaren Nederland tegen hooge waarde 
te koop gevraagd. Brieven met prijsopgaaf, eventueel 
monster. 

Wederverkoopers gevraagd. 

Op aanvraag gaarne zichtzendingen; eventueel opgave 
van landen waarvoor interesse. 

Let op het nieuwe adres: 

John @oede, Brederodestr. 46, Amsterdam (W.). 
(306) 
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Belangrijk voor koopers en verkoopers. 
1 Ik bezoek geregeld de veilingen der 

1 Firma BELA SEKULA, LUZERN, 

1 en belast mij speciaal met het uitvoeren 
1 van kooporders op rariteiten, verzamelin-
1 gen, restantpartijen, enz. 

1 Een reuzenmateriaal, waar voor iedere 
1 beurs iets bij is, wordt wederom geveild. 
1 De catalogus der volgende veiling bevat 
1 ca. 8000 nummers en wordt op verzoek 
1 gratis toegezonden. 

1 Niemand die een verzameling met mooie 
1 stukken en doelmatig wenscht uit te brei-
1 den, verzuime deze buitengewone gelegen-
1 held. 
1 Elke kavel, waar iemand interesse voor 
1 heeft, wordt aan mij gezonden en door mij 
1 verder behandeld. Elke rariteit, elke res-
1 tantpartij, elke verzameling, ook de groot-
1 ste, kunnen bij mij ter persoonlijke bezich-
1 tiging aangevraagd worden. 

1 Alle orders en biedingen worden door 
1 mij absoluut geheim gehouden en met de 
1 meeste nauwkeurigheid behandeld. 
1 ^wijzen van tevredenheid va» mijn 
1 cliënten aan ernstige koopers ter inzage. 

Wilt U Uwe verzameling en rariteiten 
verkoopen??? i 

Maak dan Uw inzending door mijn tus- i 
schenkomst bij 

BELA SEKULA. 1 

De kavels worden dan desgewenscht 1 
door mij in overleg met den inzender voor 
de veiling in orde gemaakt. U heeft geen 1 
risico en maakt prijzen op internationale 1 
basis. 

Groote inzendingen worden gaarne in- | 
gewacht. | 

Voorschot of bankgarantie op elke in
zending van beteekenis. 1 

Schrijf nog heden aan mij, wanneer U 1 
een belangrijk object met het minste risico i 
te verkoopen wenscht. 

Uitvoerige inlichtingen, alsook mede- | 
deelingen over behaalde prijzen van de 1 
laatste veilingen, worden door mij gaarne 
verstrekt. 1 

Vraagt spoedig den catalogus voor de 1 
volgende veiling!!! 

S. SPIELER, Bosschestr. 87, Scheveningeii, 
1 B a n K i e r s : I V e d s r l . H a n d e l JV&y., D e n H a a g . P o s t ^ i r o 1S2SSS. (302) 1 
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Na aankomst te Napels werd de post over de verschiMende 
richtingen verdeeld en per trein naar haar bestemming door
gezonden. De meeste dezer brieven werden op de kantoren 
van bestemming voorzien van een afdruk van den stempel 
voor aankomst. 

In den loop van 1917 en volgende jaren vinden verschillende 
vluchten plaats, öf uit militaire overwegingen, öf bij wijze 
van proef. Hieronder volgen enkele der belangrijkste. 

a. BrindisiValona (v.v.). 
De vluchten beperkten zich tot enkele, uitgevoerd door mi

litaire vl'egers. De stukken zijn voorzien van een stempel
afdruk „Valona (of Brindisi) Posta Aerea". 

b. CivitavecchiaTerranova Pausania (Sardinië). 
Militaire vluchten in den loop van 1918. Gewone frankeer

zegels werden benut, vernietigd met den dagteekeningstempel. 
Enkele stukken zijn voorzien van den gummistempel 

Posta Aerea 
TerranovaCivitavecchia. 

Die, verzonden uit Civitavecchia dragen geen enkele aan
wijzing dan sporad'sch „Posta Aerea". 

e. Vluchten over de Adriatische Zee. 
Uitgevoerd door marinevliegers in den loop van November 

1918 tot einde 1919. 
Verschillende vluchten vonden plaats; de stukken werden 

voorzien van een stempelafdruk in violet, waarvan een hier
onder afgebeld. 

A V I A Z l O N F R" M A R I N A 

® 23 NOV. 1918 

POSTA AEREA TRANSAORIAIICA 

N O V E M B R E 1918 

De volgende plaats2n komen op deze stempels voor: Venezia, 
Tr este, Sebenico, Zara, Fiume en P0I2. 

De andere rubberstempels hebben tot tekst: 
R. Marina Posta Aerea 

Venezia 
(c.q. een d:r andere genoemde 
steden) in omlijsting; of 

Aviazione Marina Posta 
Aerea Transadriatica 

Novembre 1918. 
Deze laatste stempel (in 

zwart) was o.a. in gebruik te 
Ven:tië, tegelijk met den hier
bij lafgebee'den stempel. Deze 
stukken zijn alle zeer zeldzaam, 
mits in hun geheel. Stempels 
op briefstukjes zijn beduidend 
m nder waard. 

d. RonieConstantinopel. 
Op 6 Juni 1919 door een eskader militaire vliegers. Deze 

wierpen boven Constantinopel eenige speciale kaarten uit, ge
drukt in groen, wit of rood, waarop in het Turksch en Ita
liaansch de groeten aan de bevolking en de geallieerde strijd
krach en. 

Deze kaarten, waarvan het meerendeel in zee verloren ging, 
dragen geen bijzondere stempels; zij zijn zeer zeldzaam. 

e. Vluchten tijdens de spoorwegstaking. 
In Januari 1920. Deze werden uitgevoerd tusschen: 
MilaanPisaRomeNapelsFoggiaBrindisi; 
MilaanVenetié; 
MilsianTurijn; 
NapelsTrapani. 
Speciale poststempels werden benut in cirkel „Posta Aerea", 

naam, en datum. 
Echt gevlogen stukken zijn schaarsch. 

f. BrindisiPiraeus v.v. 
Maart 1920. Op de heenreis geen bijzondere afstempeling; 

op de terugreis een stempelafdruk in zwart 
Posta Aerea 

Atene 
daaronder hetzelfde in het Grieksch. 

g. MilaanVenetië v.v. op 17 Juli en 10 September 1921. 
Het vervoer geschiedde bij wijze van proef met het militaire 

luchtschip F 6. Aan boord werden de stukken voorzien van 
een stempelafdruk in violet 

Posta Aerea 
Dirigibile F 6 

tusschen golflijnen. 
h. LivornoRome op 28 Juni 1925. 
Ter gelegenheid van het 12e philatelisbancongres in eerst

genoemde stad. Gewone frankeering en vernietiging der zegels. 
Bovendien werd op de stukken afgedrukt een stempel in om
lijsting Posta Aerea Eccezionale 
of in achthoek Posta Aerea 

Eccezzionale 
28 Giu. 1925 

XII Congr. Pilat. IbaL 
Livorno 

i. TurijnTriëst v.v. op 1 April 1926. 
Hierm.ede maakte de eerste regelmatige luchtdienst zijn 

entree. 
In bedrijf waren watervliegtuigen, aangezien de Adriatische 

Zee gepasseerd moest worden. 
Op genoemden datum vertrokken uit beide richtingen elk 

twee vliegtuigen, waarvan één belast met post. 
Een speciale kaart werd voor de opening uitgegeven, af

gebeeld hieronder. 

S. I. S. A 

LINfcA A t S L * f OVMf l ' i lA l t 

TORINOTRIESTE 

De officieele luchtpostzegels, 
toen verschenen, werden voor de 
frankeering benut evenals een spe
ciale poststempel, welke later ver
vangen werd door de stempels van 
Torino en Trieste, met de aanwij
zing „Posta Aerea" en datum. 

j . CiampinoTeller (Alaska) op 10 April 1926 met het lucht
schip „Norge" (Noordpoolvlujht van Amundsen, Nobile e.a.). 

Volgens den catalogus van Champion werden 91 stukken 
vervoerd, waarvan 31 den poststempel van vertrek en aan
komst (Teller, 13 Mei 1926) dragen. Deze stukken zijn uiterst 
zeldzaam. 

k. BrindisiAthene v.v. op 2 Au
gustus 1926. 

De stukken werden voorzien van 
een specialen poststempel, volgens 
afbeelding, gedateerd 1 Augustus. 
Dit wordt hierdoor verklaard, dat 

''■^^11IIlii>iy'•^Z de post op laatstgenoemden da
■̂  ' " ^' tum aan boord moet zijn, om den 

volgenden dag te worden vervoerri. 
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Hebben wij in het vorenstaande een overzicht gegeven 
van de verschillende proefvluchten, die aan den geicgelden 
Italiaanscben luchtpostdienst voorafgingen, uiteraard zeer be
perkt, thans rest ons nog een korte bespreking van de offi-
cieele luchtpostzegels. 

Deze verschenen in de bekende teekening op 1 April 1926 
ter gelegenheid van de opening der luchtlijn Turijn-Tricst (zie 
hierboven onder i), en wel in de waarden en kleuren: 

60 centimes, grijs. 
1 lire, blauw. 
1% „ oranje. 
5 „ groen. 

Later werden in de serie opgenomen: 
1 lire 20, bruin. 

50 op 60 c , grijs. 
80 op 1 lire, blauw. 

V. B. 

NEDERL.-INDIE. 
Het po-tvliegtuig, dat 22 September 1929 te J3aLUvia uit 

Nederland aankwam en bruto 145,9 K.G. luchtmail naar Indië 
overbracht, is 8 October d.a.v. naar Patria teruggekeerd met 
een post'ading van 143,94 K.G. bruto. Het nettogewicht van 
de medegevoerde Indische luchtmail bedroeg 139,672 K.G. 
Hierin waren opgenomen: 8074 brieven, 1579 briefkaarten, 
27 overige stukken en 89 pctwissels; in totaal 9769 stukken. 

HAJENIUS. 
SURINAME. 

Ten vervolge op het medegedeelde in het October-nummer, 
drukken wij hieronder af wat het „Gouvernements-Advertentie-
Blad" van 20 September 1929, nr. 79, over de nieuwe luchtroute 
vermeldt: 

„De Administrateur van Financiën maakt bekend, dat het 
eerste vliegtuig van de Pan American Airways Inc., waarmede 
door den Surinaamschen postdienst mails zullen worden mede-
gegeven, blijkens nader bericht alhier zal aankomen 23 Sep
tember e.k. en vertrekken 24 September d.a.v. 

Mails (gewone en aangeteekonde stukken, echter geen va-
leurstukken) zullen worden medcgegeven voor de navolgende 
postkantoren tegen een bijzonder luchtrecht voor stukken van 
welken aard ook, als achter ieder kantoor vermeld per 15 gr . ) : 
Demeraia ƒ 0,37K; Trinidad f 0,37^; Leeward islands f 0,62i^; 
Wmdward islands fO,62'A; Porto Rico ƒ 0,623^; San Domingo 
ƒ 1,—; Haiti ƒ 1,—; Cuba ƒ 1,—; Miami, New-York en overige 
plaatsen in United States of America f 1,—; Bahamas ƒ 1,37>^; 
Bri.sch Hondurais fl,Sl'A; Guatemala ƒ1,3734; Honduras 
f 1,62'/.; Salvador flßZ'A; Nicaragua f 1,62%; Costa Rica 
.fl,62y.; Canal Zone /l-,62>^. 

Het bijzonder luchtrecht is verschuldigd nevens het gav/onc 
port. 

Behalve naar opgemelde kantoren worden poststukken mede-
gegeven voor alle plaatsen, teneinde per gewone m^ailgelegen-
heden verder te worden vervoerd,'mits op die stukken duide
lijk wordt vermeld tot welke der bovengenoemde kantorer 
vervoer per luchtmail verlangd wordt. 

Voor de verantwaording van het luchtrecht moet gebruik 
gemaakt worden van frankeerzegsls, terwijl de stukken moeten 
voorzien zijn van de aanduiding „luchtpost; par avion". 

De bepalingen be'trekkelijk de verantwoordelijkheid van den 
Surinaam=chen postdienst voor aangeteekonde stukken en 
sühad-vergoeding in geval van varlies en overmacht (zie urt. 
3 sub 3 en 4 van G.B. 1925 nr. 91 juncto 1928 nr. 9), zijn van 
toepassing op de per luchtpost verzonden aangeteekende 
stukken. 

De sluiting van de post voor deze speciale mails zal tijdig 
door den Postdirecteur worden bekend gemaakt." 

Wij geven op de volgende kolom een afbeelding van de bij
zondere afs:empeling, die onmiddellijk na gebruik werd ver
nietigd. 

De luchtpoststukken dragen bovendien alle de paraaf van 
den postdirecteur; terwijl zij op het postkantoor Port of Spain 
op Trinidad voor aankomst werden gestempeld. 

Onze lezer, de heer Emile de la Puente te Paramaribo, 
schrijft over deze vlucht nog, dat de bekende piloot Colonel 
L'ndbergh voor deze gelegenheid het vliegtuig bestuurde en 

dat hem het buitenkansje ten de«l 
viel, dat 6 omslagen door hem ver
zonden aan de film-maatschappij 
„Pathé International Corporation" 
te New-York voorzien werden van 
de handteekening van den beroem
den Amerikaanschen vlieger. 

CURACAO. 
Door tusschenkomst van den heer P. Gordon te Rotterdam 

kunnen wij onzen lezers hierbij een afbeelding aanbieden van 
de speciale afstempeling in blauw voor de eerste vlucht op 
23 Juni 1929. 

J - EERSTE ZENDING LUCHTPOST — I 
U— CURACAO 9 
N CRISTOBAL 2 
I NEW-YORK. — g 

De brief is gefrankeerd met een gewonen frankeerzegel 
van 50 cent. Genoemden heer onzen dank. 

De N.V. Mebus' Postzegelhandel meldt on" nog bericht uit 
CuraQ-ao te hebben ontvangen, dat de oplaag der vliegpost-
opdrukken 7000 series groot is; de verkoohte aantallen waren 
haar niet medegedeeld. 

V. B. 

EENIGE ZELDZAME BRIEFKAARTEN 
door J. C. PULL, 

Oud-Controleur der P. en T. 
Ten einde de accuratesse van de Duitsche en Oostenrijksche 

posterijen op de proef te st'llen, heb ik dit jaar 21 vraag-
kaarten van evenzoovele dubbele briefkaarten, dus briefkaarten 
die alleen v a n u i t N e d e r l a n d naar het buitenland mogen 
worden verzonden, v a n u i t D u i t s c h l a n d en O o s t e n -
r ij k aan mijn woonhuis te Haarlem geadresseerd. 

Het zijn alle kaarten van vorige uitgiften, zoowel met als 
zonder opdruk; er zijn dus ook kaarten bij met een zegelafdruk 
van 5 cent. 

Ik verzond die kaarten uit Düsseldorf, Coblenz, Bad Ems, 
Rüdesheim (2 stuks), B'ngen, Wiesbaden (4 stuks), Schlan
genbad, Mainz, Nürnberg (2 stuks), Rothenburg a. d. Tauber, 
Garmisch-Partenkirchen, München, Prien, Berchtesgada % Salz
burg en Innsbruck; zij zijn al^e door mijzelf in die plaatsen 
gepost, te Haarlem aangekomen en aan mijn huis bes aid. 

De kaart uit Coblenz en één der vier kaarten uit Wiesbaden 
zijn onaf gestempeld door de post verzonden, doch beide hebben 
een afdruk van den bestellersstempel te Haarlem, resp. A 130 
en B 71. Eén kaart uit Nürnberg is verkeerd in de stempel-
machine geplaatst en aan da achterzijde afgestempeld. Overi
gens zijn alle kaarten van een afdruk van den dar'eekening-
stempel voorzien. 

Geen der briefkaarten werd door h°. buitenlandsche post
kantoor voorzien van de aanduiding „T" of „taxe", zooals had 
moeten gebeuren, daar zij a^le ong.ldig zijn biJ verzending 
v a n u i t het buitenland. All" kaarten zijn zonder portheffing 
aan mijn woonhuis u ' t - „ikt; da beoordeeling of een pos'-
zend'ng al dan niet met port moet worden belast, berust n 1. 
bij het land van afzending, zoodat de Nederlandsche posterijen 
ook niet de Icvoegdheid ' "jben voor die kaarten strafport t° 
heffen 

Blijkbaar hcaft men in ]ia buitenland de aanduiding „Carte 
postale avec réponsa payé'''', wasrvan die kaarten zijn voor
zien, niet begrepen en ver -ard met de aanduiding „Carte 
postale réponse"! Er zijn " '"'v^en bij met de aanduiding 
„pavée" in plaats van „payc 

Ook heb ik uit eenige dier , tsen kaarten gezonden met 
de aanduiding „Carte postale ic'^onse", dus echte antwoord-
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kaarten, w.o. ééne met den stempelafdruk 5 cent, die dus ook 
van de aanduiding „T" of „taxe" had moetsn zijn voorzien. 

Onder de stempelafdrukken komen zeer eigenaardige en 
fraaie voor. 

Die van Rüdesheim is rond met een middellijn van 38 mm. 
en vertoont het Niederwalddenkmal met het randschrift 
„Rüdesheim (Rhein) Bergbahn Nationaldenkmal". 

De overig j zijn, voor zooveel het machinestempels ziJn, lang
werpif?. Die van Coblenz vertoont een toerist met Rucksack, 
die te»en een heer (natuurlijk zonder Rucksack) zegt: „Sie 
iaben KoM nz n'^ht gesehen? Schade."; die van Wiesbaden 
een paar b rgtoppen, een postauto en de aanduiding: „Benutzt 
die Kraftpost.": die van Nürnberg: „Arbeitersport 2. Bundes
fest 1821 Ju'i N'it'nfc ■ '."; die van München: „Besucht Berch
tesgaden Watzmann I nigssc"", met afbeelding van den 
Watzmanntop en het me ar. 

Vorenstaande briefkaarten 7ijn zeker wel als bijzondere 
zeldzaamheden te beschouwen, daar zij alle tot vorige uitgiften 
behooren en derhalve niet .'^ eer verkrijgbaar zijn. De meest 
curieuse kaarten ziin wel eene uit Wiesbaden met groenen op
druk lyi cent en di^ ait Rocheniburg a. d. Tauber met blauwen 
opdruk 12>2 cent, waarbij het wapen, de aanduiding „Ant
woordBriefkaart (Carte postale réponse)" en de zegelafdruk 
geheel overdrukt zijn, waardoor zij geen antwoordbriefkaarten 
meer zijn, en dus ook niet als zoodanig uit het buitenland 
mogen worden verzonden. 

ENGELAND. 
POSTZEGELS VAN EDWARD VIL 

door J. G. MILLAARD. 
I. 

Op 22 Januari 1901 stierf koningin Victoria en dit maukt? 
o.m. de uitgifte van een nieuwe serie postzegels met de beelte
nis Van den nieuwen koning noodzakelijk. 

Offic'eel werd deze aangelegenheid op 11 Maart 1901 voor 
de eerste maal besproken m het „House of Commons". In ant
woord op vragen omtrent de nieuwe uitgifte, gesteld door den 
heer J. Henniksr Helton aan den DirecteurGeneraal der pos
terijen, zeide Austen Chamberlain, vertegenwoordiger van den 
DiractaurGeneraal in het Lagerhuis, dat: 

De noodige stappen waren genomen tot het uitgever 
van nieuwe postzegels, maar dat deze eerst over eenige 
maanden gereed zouden zijn; dat. met uitzondering van 
de ^ d., 1 d. en 1 sh. zegels, alle postzegels welke toen in 
gebruik waren, duidelijk de waarde aangaven, en dat de
zelfde methode zou worden gevolgd; dat de 3 genoemde 
zege's zoo verschillend in karakter waren, dat het niet 
n^odig gevonden werd, de waarde ervan in cijfers of 
letters aan te geven; dat het niet wen=chelijk geacht 
werd de ontwerpen ten toon te stellen, alvorens deze zou
den worden aangenomen en dat er niet voldoende reden 
bestond om de kleur van het 1 d. zegel te veranderen van 
mauve in rood. 

Aan de firma Thos de la Rue & Co. L^d., welke gedurend» 
vele laren reeds de Engel''he postz^iels vervaardigde, werd 
ook de vervaardiging der n'euwo / ge 's opgedragen. 

De firma stelde zege's samen, bs^taandq u't de buste van 
den koning in uniform, genomen van een fotografie, terwijl 
de frames gelijk waren aan die der jubileumuitgifte van ko
ningin Victoria. Deze zegels, of be^er gezegd proeven, waren 
lithografisch op ware grootje gedrukt, om het effect beter te 
laten uitkomen. 

De koning echter was over deze proeven niet tevreden. Hij 
had zich een vast denkbeeld gevormd over de wijze waarop hij 
de z'gels wenschte te zien uitj^voerd. Ook nadat de firma 
De la Rue wijzigingen had aangebracht konden de zegels zijn 
go'dkenring niet wegdragen. 

Hij ried de firm^ daarom aan, zich in verbinding te stellen 
m'>̂  den hner Emil Fuchs. 

Emil Puc'n. b »,ldhouwor en schilder, in 1866 te Weenen 
''•eboren, begon ziin stud^o^ te Karlijn in 1888, studeerde later 
LC Rorie, en kwam in 1807 r i "  I OTidon, alwaar hij om. pla

quettes vervaardigde van koningin Victoria en den prins van 
Wales (later koning Edward VII). 

In zijn boekwerk „With Pencil, Brush and Chisel" schrijft 
Fuchs: 

„De plaquette van den prins van Wales zou als model voor 
de postzegels kunnen gediend hebben, maar ik stelde den ko
ning voor een geheel nieuwe teekening te vervaardigen. Mijn 
voorstel werd geaccepteerd en de koning stond welwillend de 
noodige zittingen toe. 

Het ontwerpen van een postzegel was geheel nieuw voor mij. 
De teekeningen van het hoofd en het model voor de postzegels 
en relief zijn niet alleen noodig. De eerste moeten op staal 
worden gegraveerd, ter grootte van het postzegel, en daar ik 
niet met de techniek van het graveeren op de hoogte was, 
»naar begreep hoe gemakkelijk de gelijkenis verloren zou 
kunnen geraken, vroeg ik de firma De la Rue mij een bekwaam 
graveur te zenden, die onder mijn toezicht en in mijn werk
kamer het graveeren zou uitvoeren. 

Het graveeren zelf is uiterst moeilijk, maar zeer interes
sant. Eerst maakte hij een fotografie van de teekening op de 
vereischte grootte en van deze foto verrichtte hij het werk. 
Toen begon hij het graveeren op staal. Dit wordt geheel ge
daan met behulp van horizontale lijntjes van verschillende 
dikten. De minste fout betsekende eenig verlies van gelijkenis. 
Soms had hij een geheelen dag noodig om slechts een gedeelte 
van een lijn te graveeren. Nadat eenmaal het geheele hoofd 
op het staal was aangebracht, moesten de gelaatstrekken wor
den gegraveerd, hetgeen zeer ingewikkeld is; 

Er was echter een onvermijdelijk verlies aan gelijkenis, 
maar ik voelde dat op de wijze, waarop wij werkten, dit tot 
Pon minimum zou worden teruggebracht. Zoo nu en dan 
')lachten wij afdrukken van het gegraveerde te nemen. Op 
deze wijze on'dekten wij onmiddellijk iedere fout en konden 
wij die Verbeteren, alvorens verder te gaan. Deze afdrukken 
vovmden een interessante verzamelmg voor mijn album, waar
aan ik spoedig de teekeningen toevoegde welke de goedkeuring 
van den koning droegen. Van de teekening van het hoofd be
zit ik slechts "e i facsimilé; het origineel is in bezit van de 
regeering. 

Eens op een da? zond de koning een boodschap, dat hij het 
Dostzegel wens"hte te zien. Het was toen juist in zijn begin
stadiuin. De jr Et'' kleuren waren zelfs nog niet î en? bepaald. 
Dus r;arVten v e een afdruk van het hoofd en een van de oi^
liistir,<r en plak'en deze <wee zorgvuldig op elkaar. De 1 penny, 
welke het meest gebiuikt werd, was het verst gevorderd, en 
om te laten zien hoe dit zegel zou zijn indien gedrukt, maak
ten wij een afdruk in groen en mauve. De koning zag deze af
drukken en keurde ze goed en zii weiden ook in de verzame
ling in mijn album opzenomen. Hier volgt de brief van Sir 
Arthur Ellis we'ke bij de proeven was ingesloten: 

Geachte heer Fuchs, 
Ingesloten doe ik u toekomen het zegel en een memo

randum, welke ik den koning voorlegde. Zijne Majesteit 
vindt het model dat hij gemerkt heeft met ,!Goedgekeurd, 
E. R." het best, maar hij meent dat het hoofd wat te veel 
voorover is geplakt en prefereert het andere, gemerkt 
met X, wat betreft de stand van het hoofd; ik heb hem 
uitgelegd dat dit alleen komt doordat het hoofd op een 
eenigszins slordige wijze is opgeplakt. 

Zijne Majesteit vindt de 1 penny „A" beter dan „B". 
Hij verlangt dat boven alii e hoofden (wat de waarde 

der zegels ook moge zijn) een kroon zal virorden aange
bracht. 

Wat betreft het hoofd van koningin Victoria: Hare Ma
jesteit drog een kroon — dus was dit niet van zooveel 
belang. 

Op de foto ia het haar z w a r t ! ! ! , dit is verkeerd. 
Het ontwerpen van een postzegel was niet een onvermengd 

genoegen. Spoedig nadat het werd uitgegeven, bleek de wereld 
vol van critici — critici onder de artisten, de verzamelaars, 
mijn vrienden, en natuurlijk onder mijn vijanden " 

Tot zoover de heer Fuchs. 
Deze aangelegenheid werd echter ook nog in het Lagerhuis 

ter sprake gebracht. In de zitting van 23 Mei 1901 vroeg de 
heer Ellis Griffith waai om de vervaardiging der nieuwe zegel» 
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aan een Oostenrijkschen artist was overgelaten en of er in 
GrootBrittannié geen artisten waren, in staat zulk werk te 
verrichten. 

Hierop antwoordde Aust'en Chamberlain, dat het portret 
door den beeldhouwer Fuchs op verlangen van den koning zelf 
was vervaardigd, maar dac hieruit niet mocht worden afgeleid 
dat geen Britsch artist bakwaam genoeg werd beschouwd 
voor dit werk. 

(Wordt vervolgd). 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

VIL 

RUSLAND. 
1918. Romanow. 

1 kopake tot 5 roebel (17 verschillende); 1 Januari werd 
het 300iarig bestaan van het regeerende vorstenhuis 
der Romanows herdacht; de hierbij uitgegeven zegels 
geven een overzicht van de verschillende regeerders uit 
dit huis. 
70 k. Op 21 Februari 1613 kwam de 17jarige Michael 

Romanow op den troon. Na den dood van Iwan 
den Verschrikkelijke en zijn zoon Rurik, als laat
ste afstammeling uit het huis Rurik, was Rusland 
ten prooi aan anarchie; de Polen waren opgetrok
ken en reeds tot voor Moscou doorgedrongen, toen 
het onder leiding van prins Pojarsky en den slager 
Minine gelukte hen terug te drijven en Rusland 
te redden. 

25 k. Alexis Michaelowitsch, 16451676. 
Zoon van den vorigen czar, kwam op 16jarigen 
leeftijd aan de legeering. 

1, 4 k. Peter I, de Groote, 16891725. 
Zoon van Alexis; zijn regeering is de roemvolste 
voor Rusland geweest; hij was het, die de Wes
tersche beschaving in Rusland deed binnendringen 
waartoe hij zelf groote reizen deed en waarbij hij 
o.a. ook in Holland kwam (Zaandam). Leger en 
vloot werden gereorganiseerd en ook op ander ge
bied Rus'and versterkt; stichting van St. Peters
burg. 
Groote Noorsche oorlog tegen Karel XII, geëin
digd met diens nederlaag bij Poltawa (1709), ge
volgd door den vrede van Nystadt (1721), waarbij 
Rusland in het bezit van de Oostzeeprovineies 
kwam. 
Na zijn dood volgde een reeks van zwakke en kort
stondige regeeringen. Eerst zijn gemialin Katha
rina I van 17251727, daarna Peter II, Anna Iwa
nowa en Iwan III. 
In 1741 kwam de jongste dochter van Peter den 
Grooten op den troon, 

50 k. Elisabeth Petrowna, 17411762. 
Uit haat tegen Friedrich der Grosze von Preussen 
en in de hoop veroveringen te maken, nam zij aan 
de zijde van Oesterreich aan den 7jarigen oorlog 
deel. Zij overlted E Januari en werd opgevolgd 
door haar neef Peter III, een zwak en aan den 
drank verslaafd man. Deze was in tegenstelling 
een groot bewonderaar van Friedrich en sloot 
vrede. 
Zijn regeering duurde slechts enkele maanden, 

toen het zijn gemalin, een Duitsche prinses, be
haagde haar gemaal van den troon te stooten en 
zelf keizerin te worden. Peter zelf werd kort daar
na vermoord. 

14 k. Katharina II, de Groote, 9 Juli 17621796. 
Een eerzuchtige vrouw, maar tevens zwak, aan 
genot verslaafd en geheel onder den invloed van 
haar gunstelingen staande, van wie Potemkin de 
eig'enlijke regeerder was. Zij breidde haar land be
langrijk uit in de oorlogen tegen de Turken, waar
bij o.a. de Krim in haar bezit kwam en later tegen 
Polen, hetgeen haar Lithauen deed verkrijgen. 
Hoewel zij ook veel deed voor bevordering van 
nijverheid, handel en landbouw, namen ook het 
wanbestuur en gruweldaden hand over hand toe, 
zoodat bij haar dood het land ten prooi was aan 
corruptie en gedrukt onder een grooten schulden
last. 
Bij haar dood op 17 November volgde haar zoon 
haar op als 

35 k. Paul I, 17961801. 
Deze, gehaat om zijn despotischen aard, werd 23 
Maart vermoord. 

20 k. Alexander I, 18011825. 
Onder zijn regeering had de tocht van Napoleon 
naar Rusland plaast, met den bekenden treuri^en 
afloop. 
Overleden 1 Decembsr, opgevolgd door zijn broeder 

15 k. Nicolaas I, 18251855. 
Al dadelijk brak een samenzwering uit van eenige 
officieren onder leiding van overste Von Pestel; 
deze werd op uiterst wreede wijze onderdrukt, de 
officieren terechtgesteld en de opstandige troepen 
naar den Kaukasus overgeplaatst. Eenzelfde lot 
trof een oproer in Polen. 
Hij ging den Westerschen invloed in zijn land te
gen, poogde wel zijn gebied uit te breiden, waarbij 
hij de Turken geheel uit Europa wilde verdrijven. 
Dit wikkelde hem in 1853 in den Krimoorlog, 
waarbij hij behalve Turkije ook Engeland en 

■ Frankrijk tegen zich had; de Russen moesten het 
onderspit delven en 18 September moest het sterke 
Sebastopol zich aan de bond^enooten overgeven. 
Hij zelf was kort tevoren gestorven, zyn zoon en 
opvolger Alexander II sloot weldra den vrede van 
Parijs, Maart 1856. 

2 k. Alexander II, 18551881. 
Deze streefde er in het bijzonder naar hervormin
gen in zijn land in te voeren, hij regelde de fi
nanciën en hervormde de rechtspraak; afschaf
fing der lijfeigenschap. 
In 1877 wierp hij zich op als verdediger van de 
door de Turken zoo wreed onderdrukte Chris
tenen, voornamelijk de Bulgaren na hun laatste 
poging tot zelfstandigheid. Ditmaal hadden de 
Russen, bijgestaan door de Balkanstaten, meer 
succes (bestorming van de Schipkapas) en dwon
gen de Turken tot den vrede van San Stefano. Bij 
het daaropvolgend Congres van Berlin, 13 Juli 
1878, werden de Balkanaangelegenheden geregeld, 
waarbij Turkije geducht gethavend werd en groote 
deelen van zijn gebied moest afstaan. 
13 Maart 1881 werd Alexander door nihilisten 
vermoord; opgevolgd door zijn zoon 

3 k. Alexander III, 18811894. 
Uitbreiding van het rijk in Azié, waartoe de trans
kaspische spoor werd aangelegd; begin van den 
transsiberischen spoorweg. 
Na hem kwam zijn zoon aan de regeering 

7, 10 k. en 5 r. Nicolas II. 
RussischJapansche oorlog, verliep in het nadeel 
van Rusland, 19041905. In datzelfde jaar 1905 
brak ds groote binnenlandsche revolutie uit, die 
echter onderdrukt kon worden. 
15 Maart 1917 werd de czar gedwongen afstand 
van de regeering te doen, toen de Bolchewiki de 
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1 r, 

macht in handen hadden gekregen, en kort daarna 
werd hij met zijn familie te Jekaterinaiburg op 
iwreede wijze vermoord. 
Het Kremlin te Moscou met de ommuurde Heilige 
Stad met de Czarenburgt en de Koningskerk. 

2 r. Keizerlijk Winterpaleis te St. Petersburg. 
3 r. Het in Kitai Gorod — de vroegere Chine-ezenstad 

in Moscou — gelegen stamhuis der Romanows. 
SOWJET-REPUBLIEK. 

15 Maart (28 Februari volgens de Russische jaartelling) 
1917 was de monarchie gevallen en vervangen door een voor-
loopige regeering onder Kerenski; 15 September daaropvol
gend eischten de arbeiders- en soldaten-raden afkondiging van 
de democratische republiek; 7 October werd Trotski gekozen 
tot voorzitter van den raad en 7 November namen de revo
lutionairen de macht in handen, Kerenski moest vluchten; 

congres van de Al-Russische Arbei
ders- en Soldaten-raden (Sowjets), 
Lanin president. 
1921. Repuibhek. 

100, 250 en 1000 roebel, 7 No
vember bij de viering van het 
4-jarig bestaan van de Sow
jet republiek. 
In een krans in het midden de 
letters P.C.O.C.P., de Russi
sche letters voor R(ussische) 
S(ocialistische) F(oederatie-
ve) S(owjet) R(epubliek). 

1922. Republiek. 
5, 10, 25, 27, 45 roebel, ter 
herinnering aan het 5-jarig 
bestaan van de Sowjet-re-
publiek, uitgegeven 7 No
vember. 
De zegels vertoonen een 
werkman, die de emblemen 
van de republiek P.C.O.C.P. 
en 1917-1922 mt beitel en 
hamer in den steen grift. 

VEREENIGDE SOWJET REPUBLIEKEN. 
In 1923 werden de verschillende deelen van het vroegere 

czarenrijk, met uitzondering van de zelfstandig geworden 
randstaten, tot één republiek vereenigd. Op de hierna uitge
geven zegels komen de Russische letters C.C.C.P. voor, be-
teekenende S.S.S.R. = Bond van Socialistische Sowjet Re
publieken. 

1923, 

1925. 

"'Fim^^a^« 
1924. 

1925. 

Tentoonstelling. 
1, 2, 5, 7 roebel, ge
tand en ongetand, 
ter gelegenheid van 
de landbouwtentoon-
stelling te Moscou. 
Op de 1 r. komt een 
oogster voor, 2 r. een 
zaaier, 5 r. een mo
tortractor, en op de 
7 r. 'n verheerlijking 
van arbeid en land
bouw. 

Lenin. 
3, 6, 12, 20 kopeken, getand en on-
getand, met de beeltenis van Lenin 
met rouwrand, ter nagedachtenis 
aan den kort geleden overleden 
Sowjet leider. 
Lenin. 
7, 14, 20, 40 kopeken, getand en on-
getand, wederom ter nagedachtenis 
aan Lenin. De zegels vertoonen het 
voor hem in het Kremlin te Moscou 
opgerichte mausoleum. De muur 
rechts en de toren behooren bij het 
Kremlin. 

Academie van wetenschappen. 
3 en 15 kopeken, viering van het 200-jarig bestaan, 
met de fagade van het gebouiw te St. Petersburg en het 

portret van Lomonossof, scheikun
dige en litterator van naam in de 
eerste helft der 18e eeuw, oprichter 
van de Academie, overleden in 
1765. 

1925. Popov. 
7 en 14 kopeken, ter herinne
ring aan A. S. Popov, den man 
die in Rusland zoo veel gedaan 
heeft voor de draadlooze tele
grafie; de zegels vertoonen 
ziJn beeltenis met op den ach
tergrond antennes. 

1925. Oproer. 

3, 7, 14 kopeken, getaiud en ongetand, uitgegeven 20 De
cember, ter herinnering aan het volksoproer van 1825, 
waarbij de eerste ernstige poging werd gedaan om een 
eind te maken aan de absolute macht van den czar. 
3 k. De verbannen opstandelingen te werk gesteld in 

Siberië. 
7 k. Straatgevecht in St. Petersburg. 

14 k. De koppen van een vijftal der meest bekende per
sonen uit dien opstand, waarbij de overste Von 
Pestel, leider van den opstand. 

1925. Oproer. 
3, 7, 14 kopeken, getand en ongetand, ter herinnering 
aan het oproer van 1905. 

3 k. Staking van het postpersonieel. 
7 k. Manifestatie van de arbeiders te St. Petersburg 

op 9 Januari 1905. 
14 k. Gevecht op de baricaden. 
Verkrijgbaar van 25-31 December. 
Oplage van de beide getande series van de 3 en 14 k. 
500.000, van de 7 k. 2500.000. De ongetande werden m 
afwachting van de gereedkoming van de getande zegels 
al vast naar Siberië gezonden, teneinde aldaar tijdig 
verkrijgbaar te zijn. 

1926. Esperanto-congres. 

|E5l>EI»IITD-KilfiKa 

7 en 14 kopeken, uitgegeven bij het Esperanto-congres, 
dat te St. Peterstburg gehouden is. 
De zegels vertoonen de vrijheidszuil uit Moscou, met de 
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1927. 

letters S.A.T., voor: „Boven den Staat staande, de ge-
heele wereld omvattende vere'eniging". Rechts en links 
de groene esperanto-ster. 
Republiek. 
C tot 28 kopeken (7 waarden), ter viering van het 10-
jarig bestaan van de Sowjet republiek. 

3 k. Werkman, boer en soldaat. 
5 k. Optrekken van de revolutionairen met vliegende 

vaandels, op het voorste de woorden: „Alle macht 
aan de Raden". 

7 k. Bezetting van de regeeringsgebouwen in October 
1917. 

8 k. Werkman en matroos tesamen in het gevecht. 
14 k. Wereldkaart, waarop de Sowjet republiek met 

rood aangegeven is. 
18 k. Geeft weer de verschillende republieken, die tot 

de Sowjet behooren. De voorste man, een Rus
sische boer uit het Oosten, draagt het ééne vaan
del, met de letters S.S.S.R., waaronder allen ver-
eenigd ziJn, Onderaan staat „post" in de verschil
lende talen: links Armenisch, in het midden Rus
sisch en rechts Kaukasisch. 

28 k. Nogmaals de verschillende volkstypen uit het 
Oosten; op den achtergrond het Kremlin. 

Luchtpos^. 
10 en 15 kopeken ter her
innering aan de eerste in
ternationale luchtpost
conferentie, die 1 Sept. te 
's-Gravenhage werd ge
houden en waaraan ook 
Rusland deelnam. 
De zegels vertoonen een 
vliegmachine boven een 
v\ :reldkaart. 

1927. Esperanto 

1927 

r 

1SPERÄNT0 
WBO^^M 

14 kopeken, als herinne
ring aan het feit, dat 40 
jaar geleden dr. L. L. Za-
menhoff uit Warschau, 
onder den schuilnaam Es
peranto, voor 't eerst, in 
1887, zijn systeem voor 
een wereldtaal propa
geerde. De zegels geven 

zijn portret weer met hnks esn fabrieksgezicht, be-straald 
door de groote groene esperantoster. De kraan draagt 
het getal XL. 

1928. Roode leger, 
8, 14, 18 en 28 kopeken, uitgegeven 20 Februari, ter 
viering van het 10-jarig bestaan van het roode leger, 
dat onder leiding van Trotsky zoo in aantal en kracht 
is toegenomen. 
De vier zegels geven we-er een Infanterist, matroos, ca-
valerist en vliegenier, waarmede de vier onderdeelen 
van de krijgsmacht zijn verheerlijkt. De 8 kop. vertoont 
als achtergrond het Kremlin en het mausoleum van 
Lenin, de 14 kop. met den matroos de kruiser Aurora, 
die in 1917 het hoofdkwartier van Kerensky in het Win
terpaleis iboimbardeerde. De 18 kop. heeft als achtergrond 
de Russische vlag. 

RUSSISCHE LEVANT. 
1909. Scheepvaart- en Handelscompagnie. 

5, 10, 20 paras, 1, 5, 7, 10, 35 en 70 piaster, uitgegeven 
in Mei 1909 ter herdenking van het 50-jarig bestaan 
van het Russische Scheepvaart- en Handelsgenootschap 
te Odessa, dat o.a. van 1863 tot 1868 voor de post zorgde. 
De zegels vertoonen een schip met de jaartallen 1857-
1907 en waren bestemd om in dat jaar uitgegeven te 
worden, maar door omstandigheden vertraagd. 
Zij werden ook overdrukt met de volgende stedennamen. 
Jaffa, Mételin, Mont-Athos, Jerusalem, Rizeh, Salonique, 
Beyrouth, Smyrne, Kerassunde, Constantinople, Darda
nelles, Trebizonde, ieder de 9 waarden; Saint Athos, in 

het Russisch, slechts 7 waarden; in totaal 115 over
drukken. 

1913. Romanow. 
1 kopeke tot 5 roebel van de Russische Romanow-zegels, 
overdrukt met de nieuwe waarden in paras en piaster«;, 
totaal echter slechts 15 stuks (de 7 en 14 kop. ont
breken), 

GEORGIË. 
1921. Nationale garde. 

10 kop. tot 5 roebel van de loopende uitgifte, ongetand, 
totaal 9 waarden met opdruk en jaartal 19.12.X1I.20, 
ter herinnering aan de oprichting van die garde. 

POLEN. 

Baj de verdeel.ngen van Polen m 1772 en 1793 was er nog 
maar een derds van het voormalige en machtige koninkrijk 
overgebleven. Nog eenmaal oAtwaakte de oude Poolsche volks
geest, Koscinsko, Madelinsky en andere uitgeweken patriotten 
keerden terug en stelden zich aan het hoofd van de beweging, 
die zich weldra over het geheele land uitstrekte, maar Katha
rina van Rusland wist met hulp van haar generaal Suwarow 
de opstand te onderdrukken. Bij de later volgende laatste ver
deeling van Polen in 1795 kreeg Rusland van het nog res-
teerende stuk het leeuwenaandeel en was het met de zelf
standigheid van Polen gedaan. 

Op het Wiener Congres, 1815, de regeling na den val van 
Napoleon, werd Polen tot een koninkrijk verheven, maar onder 
gezag van den czar van Rusland. De Polen waren hiermede 
niet ingenonTen en verlangden algeheele vrijheid van Rusland. 

Herhaaldelijk hadden later opstanden plaats tegen de Rus
sische onderdrukking, zoo in 1830-1831 onder generaal Clo-
picki, die echter in den slag bij Ostralenka in 1831 verslagen 
werd; in 1864 onder de regeer ing van Alexander II was het 
generaal Berg, die aan den opstand een einde wist te maken. 
Geen van deze pogingen gelukte, Polen bleef aan Rusland 
onderworpen, tot eindelijk de val van Rusland in den Grooten 
Oorlog het land tot een vrije, zelfstandige republiek maakte. 
September 1918. 

Hoofdstad: Warschau. Geldswaarde: 100 fenigi = 1 mark 
voor het gouvernement Warschau, en 100 halercy = 1 korona 
in Lublin; vanaf 1924 voor het geheele rijk 100 groszy = 
1 zloty. 
1919. Parlement. 

2 halercy tot 1 korona (totaal 11 waarden), in gelijke 
teekening met den Poolschen adelaar, uitgegeven 15 Fe
bruari ter herinnering aan de opening van het eerste 
parlement in Warschau. 

1919. Parlement. 
10 fenigi tot 1 mark (6 waarden), als de vorige uitgifte, 
maar nu voor het andere gebied. Sejm Roku = volks
vertegenwoordiging, 
10 f. Poolsche adelaar. 
15 f. Ignaz Paderewski, gab. 1860, componist en kla

viervirtuoos, tevens ministerpresident. 
20 f. Woiciech Trampczynski, voorzitter van het parle

ment. In dezelfde teekening verscheen dit zegel in 
1920, in kleiner formaat, oplaag 480.000. 

25 f. Maarschalk Pilsudski, commandant van het Pool
sche corps in den oorlog, later dictator in Polen. 

50 f. Symbolische voorstelling met den Poolschen ade
laar, die reikhalzend uitziet naar een schip in volle 
zee, als uitdrukking van het verlangen naar een 
verbinding met die zee. 

1 m. Idem, een fabeldier, dat in zijn klaujwen een lic
torenbundel vasthoudt. 

http://19.12.X1I.20
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1921. Grondwet. 
2 tot 50 mark (7 waarden) ter herinnering aan de aan
neming van de Grondwet, 17 Marca (Maart) 1921; als 
eerste president, die voor 7 jaar gekozen wordt, werd 
Paderewski benoemd, die echter in 1923 reeds weder 
aftrad. 
De zegels geven symbolische voorstellingen van de kul-
tuuruitbreidingen, 2, 3, 4 m. opgaande zon; 6 en 10 m. 
vrouwenfiguren met volle armen koren; de op deze 
waarden voorkomende datum „3.V.1791" herinnert aan 
de vroegere grondwet. 

1923. Kopernik. 
1000 en 5000 mark, ter herinnering aan den 450en ge
boortedag van den grooten wiskundige en astronoom, 
die o.a. de zon als middelpunt van het heelal aannam; 
eerst veel bestreden, later door Galilei omstreeks 1600 
weer erkend. 

1923. Konarski. 
3000 mark, als herinnering aan Stanislaus Konarski, her
vormer op onderwijsgebied. 

1927. Chopin. 
40 groszy, uitgegeven 1 Maart 
ter herinnering aan Fryderyk 
Chopin, Pool van geboorte, be
kend componist; geb. in 1809 
te Warschau, gestorven in 1849 
te Pariis. 

1927. Pilsudski. 
20 groszy, uitgegeven 19 Maart 
ter viering van den 60en ver
jaardag van Josef Pilsudski, 
dictator van Polen. Oplage 10 
millioen. 

Moscicki. 
20 groszy, 4 Mei, ter eere van den president der repu
bliek Ignatz Moscicki. Oplage 10 millioen. 

1927. Slowacki. 
20 groszy; op 28 Juni werd te Warschau ter aarde be
steld he^ "toff.lijk overschot van den in 1849 te Parijs 
o- .' , ^'-on dichter Julius Slowacki, geb. 1809. 
. , m een werkZo^a n aandeel in den opstand van 1830, 
V .na hü genoodzaakt was Polen te verlaten; maker 

n revolutionaire- en oorlogszangen, 
i r 7. i.Iedisch congres. 

10, 25 en 40 groszy, uitgegeven bij het te Warschau van 
30 Mei tot 4 Juni gehouden IVe congres van militaire 
geneeskunde en pharmacie. 
De zogels vertoonen het portret van generaal stafarts 
dr. Karol Kaczkowski uit 1831, den Poolschen vrijheids
oorlog, alsmede een aesculaapstaf als geneeskundig- en 
een degen met helm als militair embleem. 
Oplage resp. l'A, 1 en 1 millioen. 

1928. Tentoonstelling. 

tmmskms^^m 

WARSZAWA 

1928 

1928. 

50 groszy en 1 zloty, uitgegeven bij de opening van de 
Philatelistische Tentoonstelling te Warschau. 
De zegels waren gedrukt in kleine valletjes, waarop tus-
schen de beide zegels een blanco ruimte was, waarop 
gedrukt stond „War^zawa 1928"; links de beeltenis van 
maarschalk Pilsudski, r:chts de 1 zloty met die van den 
president der republiek Moscicki. Ieder entree-biljet ad 
1,50 zloty gaf recht op één blaadje. Oplage 20,000 vel. 
Bem. 
25 groszy, ter herinnering aan generaal Josef Bem, den 
held uit den Poolschen opstand van 1831; geboren 1794. 
Nam later deel aan den Hongaarschen opstand tegen 

- • • » I J " ( 

Oesterreich van 1848; overleden 1850. Bovengenoemde 
jaartallen komen op het zegel voor. 

1928. Sienkewits. 
15 groszy, voor Henri Sienkewits, den bekenden schrij
ver o.a. van Quo Vadis. 

1928. Tentoonstelling. 25 groszy, uitgegeven ter pro
paganda voor de in den zomer 
te Poznau (Cracovic) te hou
den Poolsche Nation-Je Ten 
toonstelling. 
Het zegel geeft ons Swia^ . 
wit, den oud-Slavischen go 
van oorlog en overwinning 
hij had zjja beeld in den tem
pel van Arcone op het eiland 
Rugja, die door de Denen in 
1168 werd verwoest. Een na
bootsing bevindt zich in Cra
covic en in Kopenhagen. Swia-
towit wordt altijd voorgesteld 
met 4 hoofden, 4 halzen, 2 
borsten en 2 ruggen. 

SUOMI (FINLAND). 
In 1743 was Zweden genoodzaakt, Fin

land af te staan aan Rusland, maar de Fin
nen zelf hebben nooit opgehouden om hun 
zelfstandigheid te herkrijgen. De eerste 
zegels gaven ons als bewijs hiervan te zien 
den Einsehen leeuw met het zwaard der 
gerechtigheid in zijn klauwen, dat van het 

P i m S M ^ i l ' onrecht met zijn pooten vertredende; het 
l i p ^ ^ S S i l ' Seheel omgeven door 9 sterren, weerge-
It f fivi t»i ÜKki vende de 9 provincies van het vroegere 

Finland. 
Toen in 1917 de Bolcbewiki in Rusland de macht in handen 

kregen, haeft Finland eindelijk de kans schoon ge-zien om zich 
van dat land los te maken en in December 1917 verklaarde 
het land zich vrij en zelfstandig. 

Hoofdstad Helsingfors. Geldswaarde: 100 penni = 1 markka. 
1927. Republiek. 

ly< &n.2 markka, uitgegeven ter viering van het 10-jarig 
bestaan der vrije republiek, zooals de data „19.VI.XII.27" 
aangeven. Oplage 5 en 2 millioen. 

1928. Tentoonstelling. 
1 en !>:; markka van de loopende serie met overdruk 
links „Postim. näytt" (Finsch) en rechts „Frim. ut-
ställn" (Zweedsch) ~ Postzegeltentoonstelling, ter ge
legenheid van de eerste Einsehe zegel-tentoonstelling te 
Helsingfors op 10 November. 
Oplage 100.000 stuks. ledere entreekaart van 10 m. gaf 
recht op 50 stuks. 

1929. Abo. 
\, V/i en 2 markka, uitgegeven 16 Juni, geldig tot 31 
December, ter viering van het 700-jarig bestaan van 
Turku of Abo (Finsch en Zweedsch). 
Abo is bekend uit den vrede van dien naam van 17 Au
gustus 1743 tusschen Rusland en Zweden. 
1 m. Stoomboot de haven van Abo uitvarend, met op 

den achtergrond het oude slot. 
IK m. Domkerk in Abo. 
2 m. Slot van Abo. 
Oplage 1 millioen. 

DANZIG. 
In vroeger jaren een van de Hanza-steden, later bij Deutsch

land behoorende, en bij het verdrag van Versailles, 10 Januari 
1920, aan dat land ontnomen en tot vrij-stad verklaard. 15 No
vember 1920 kreeg de stad haar grond-wet. 

Geldswaarde: 100 pfennig = 1 mark; vanaf November 1923: 
100 pfennig = 1 gulden. 
1921. Grondwiet. 

3 pfennig tot 10 mark (10 waarden), de 25, 40 en 80 pf. 
ook nog getand, ter herinnermg aan de goedkeuring 
door de mogendheden van den nieuwen regeeringsvorm. 
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Twee verschillende teekeningen, vooi: de pfennig- en de 
mark-waarden; beide vertoonen het oude kogge-schip, 
maar in iets andere teekening, in volle vaart. Bij de 
lagere waarden op een van de zeilen het wapen van de 
stad, dat bij de hoogere links onderaan voorkomt, en 
beide met den datum „15.XI.1920". 
Oplage ongeveer 300.000 stel, van de lagere waarden in 
de millioenen. 

1929. Tentoonstelling. 
10, 15 en 25 pfenning, ter gelegenheid van de Internatio
nale Postzegel Tentoonstelling, gehouden te Danzig van 
7 tot 14 Juli. 
De zegels geven weer de Danziger Neptunus-bron voor 
den Artus Hof en werden verkocht voor de dubbele 
waarde; de helft hiervan was bestemd voor het tentoon
stellingsfonds, de andere helft voor een liefdadig doel. 
Oplage 102.000. 

(Wordt vervolgd). 

VERSLAG VAN DE POSTZEGELTENTOONSTELLING, 
GEHOUDEN TE HEERLEN OP 21-22 SEPTEMBER 1929. 

Te 3 uur werd deze tentoonstelling door den burgemeester, 
den heer M. van Grunsven, geopend. Het eerst wordt het 
woord gevoerd door den voorzitter, den heer dr. A. Widders-
hoven, die zeide, dat deze tentoonstelling voor velen iets 
nieuws is. Dikwijls wordt postzegels verzamelen als iets on-
nuttigs en voor kinderachtig gehouden, doch van deze ten
toonstelling zal men genoeg kunnen leeren. Postzegels ver
zamelen is een heel aangenaam tijdverdrijf; ook voor de 
jeugd heeft het zijn nut, want zij leert daardoor aardrijks
kunde, geschiedenis, en ook de taalkennis wordt vermeerderd. 
Deze tentoonstelling is in de eerste plaats bedoeld als propa
gandamiddel. Hij hoopt, dat dit doel bereikt mag worden, en 
de Vereeniging „Heerlen" een groot aantal nieuwe leden mag 
noteeren. 

Met gemengde gevoelens gaat de burgemeester de tentoon
stelling openen. Van den eenen kant stelt hij het verzoek om 
deze tentoonstelling te openen zeer op prijs, doch aan den an
deren bant is het een onderwerp, waai'van hij niets afweet. 
Hij sprak de hoop uit, dat men genoegen zou nemen, dat hij 
op de tentoonstelling aanwezig was. Hij bracht hulde aan het 
tentoonstellingscoimité en hoopte, dat de tentoonstelling zou 
slagen, waarna hij ze voor geopend verklaarde. 

Hierna bezichtigden de aanwezigen deze zeer interessante 
expositie. In de klassen Nederland en Koloniën wedijverden 
de inzendingen van de beeren Haan uit Urmond en ir. Klink 
met elkander. De heer Haan heeft ingezonden N&derland ge
bruikt en ongebruikt, beide gespecialiseerd. Door den heer 
Klink werd ingezonden Ne-derlandsche Koloniën, ongebruikt, 
gespecialiseerd, alsmede een verzameling plaatnummers der 
jubileumzegels. Ook de inzendingen van dr. Widdershoven 
mogen gezien worden, alsmede een aardige verzameling punt-
stempels van W. Schrader uit Braunschweig. De heer Van 
Koolwijk uit Roermond zond een verzameling proeven en ont
werpen van Bergen Levrault, en een honderdtal rariteiten 
Eduard- en George-zegels van Engeland en Koloniën, alles 
ongebruikt; de heer Van de Ven uit Maastricht een verza
meling weldadigheidszegels, meest in blokstukken. Ook de 
andere inzendingen waren niet minder interessant. 

De jury, bestaande uit de beeren F. Swerts, Antwerpen, 
F . Hoertgens, Aachen, en C. Goossens, Treebeek (de heer 
Van den Tooren zond bericht van verhindering) had wel moei
lijk werk te verrichten, doch heeft zich van haar taak naar 
behooren gekweten. 

Het bezoek was buiten verwachting groot. Voor beide dagen 
schatten wij het aantal »ezoekers op ruim 500. De toegang was 
voor een ieder vrij. Bij d? opening was de postzegel vereeniging 

(^„Roermond" vertegenwoordigd, terwijl Zondagmiddag e'en 

twintigtal leden van de Verein Aachener Briefmarken Sammler 
een bezoek aan de tentoonstelling brachten. Ook de handelaar 
A. Swerts uit Antwerpen zal wel geen spijt hebben, dat hij 
de reis naar Heerlen heeft ondernomen. 

Om 8 uur werden de prijzen aan de aanwezige winners uit
gereikt en de tentoonstelling gesloten. 

Wij hopen dat alle bezoekers hebben kennisgenomen van 
wat er te leeren viel en zich dit ten nutte zullen maken. Ook 
wij, al mogen wij gerust zeggen dat wij over het verloop 
ten volle tevreden zijn, dan voegen wü erbij: „Een volgende 
maal zullen wij het beter doen". 

De volgende inzendingen werden bekroond: 
Dr. A. Widdershoven, Nederland algemeen, verguld zilver; 

J. te Velthuis, Nederland algemeen, verguld brons; F. M. H. 
Haan, Nederland spec, goud; W. Schrader, Nederland spec, 
verguld brons; A. Bloemen, Nederland spec, brons; G. Verbeek, 
Ned. spec, eerv. verm,; E, van Koolwijk, Ned. proeven, zilver; 
dr. A. Widdershoven, Ned. Kol, algem,, verguld brons; ir, D, J, 
Klink, Ned. Koloniën speciaal, verguld zilver; F. M. H. Haan, 
Ned. Koloniën speciaal, zilver; M. Closset, België, verguld 
zilver; idem, Oud-Duitsche staten, zilver; M. D. H. Haenen, 
Oud-Duitsche staten, eervolle vermelding; dr. A. Widders
hoven, Finland, zilver; J. Wolfs, Oostenrijk, eervolle vermel
ding; Q. Driessen, Italië, eervolle vermielding; C. Poland, Zuid-
Amerika, eervolle vermelding; mevr. A. Droge, Letland, ver
guld zilver; J. Wolfs, Polen, brons; Zumstein & Cie., litera
tuur enz., zilver; J. Mebus, literatuur enz., verguld brons; 
„De Philatelist", literatuur enz., verguld brons; R. Kingma, 
literatuur enz., brons; E. van Koolwijk, rariteiten, verguld 
zilver; J. van de Ven, weldadigheidszegels, zilver; G. Verbeek, 
poststukken, brons; A. Egger, poststukken, eervolle vermel
ding; H. van de Voort, vliegpoststukken, eervolle vermelding; 
A. Bloemen, falsifioaten, eervolle vermelding. 

TENTOONSTELLING TE TURIJN. 
Onze geachte medewerker, de heer Leon de Raay, te Water

graafsmeer, behaalde op bovengenoemde tentoonstelling een 
eersten prijs (zilveren medaille) voor zijn collectie Fiume. 

De heer De Raay was de eenige Nederlander, die inzond. 
Onze hartelijke gelukwenschen. 

'P)0€Werk€n, ^' 
Tt'dscliriftcii; 
Catalogi, en§.| 

DE „KA-BE" AANVULLINGEN 1930. 
EEN NIEUWE METHODE. 

Het zal den bezitter van „Ka-Be" albums welkom zijn, thans 
met een nieuwe methode van aanvulling kennis te maken. Was 
het tot nu toe noodig, dat door den aankoop van de nieuwe 
aanvulling oude bladen uit het album gehaald en zegels op 
de nieuwe bladen overgeplakt moesten worden, thans heeft 
de „Ka-Be" fabrikant, zooals altijd up to date, een nieuw 
systeem bedacht, om aan deze voor den verzamelaar zoo kost
bare geschiedenis een einde te maken. De aanvullingsbladen 
voor de „Ka-Be" albums van Europa en Overzee zullen thans 
niet meer omgewisseld behoeven te worden. De bladen zijn nu 
af en geheel gevuld. De nieuwste zegels, welke nog geen com
pleet blad vormen, staan vermeld op den omslag der aanvulling 
en kunnen voorloopig worden ondergebracht in een insteek-
bald (passend in het album), dat zich voortaan bij de aan
vullingen bevindt. Voor hen, die de aanvullingen op de oude 
manier wenschen, bijlven deze verkrijgbaar. Een en ander is 
[beschreven in het nieuwe „Ka-Be" prospectus, dat gratis in 
iederen postzegelhandel verkrijgbaar is. 

PRIJSLIJST HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL. 
We ontvingen ter recensie de prijscourant 1930 van den 

„Haagsche Postzegelhandel". Waardeering verdient de daad 
om op het titelblad te vermelden: Prijslijst van Nederland en 
Overzeesche Gewesten. (Zooals men weet is de naam „ko-
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loniën" officieel afgeschaft), een bewijs dat de heer Blok het 
Maandblad leest! 

Het boekje, dat voor ƒ 0,25 verkrijgbaar is, bevat de prijzen 
voor al onze zegels; ook de vliegpost van Curagao is reeds op
genomen. Wij ziJn ervan overtuigd, dat talrijke verzamelaars 
het zich zullen aanschaffen. 

B. 

A. BRÜCK. LES OBLITERATIONS TBMPORAI-
RES, DEVISES ET RECLAMES DE BELGIQUE, 
de Torigine a décembre 1928. Edité par „Le Phila-
téliste Beige", Forest-Bruxelles. 

In een handig boekje van 62 bladzijden behandelt de bekende 
Belgische stempelverzamelaar A. Brück te Uccle de Belgische 
gelegenheids- en reclame-stempels. Afd. A bevat, te beginnen 
met den stempel Anvers / Exposition uit 1894, 17 stempels 
van tijdelijke postkantoren. Afd. B behandelt de machine
stempels met tekst, ongeveer 100 diverse nummers met de 
verschillende kantoren welke een bepaalden reclame-tekst 
bezigden. De volgordo is hier strikt alphabetisch, onigeaeht of 
de „slagzin" in het Vlaamseh, Fransch of vreemde taal begon. 
De eerste stempel luidt „Antwerp Festivals Jewels Pageant 
12-15-19 Aug. 1923" plus de Spaansche ve-rtaling en is bekend 
van Antwerpen 1 en 6. Als laiatste in deze afdeeling fungeert 
nr. 114 „Zet Uwen Naam en Uw Adres op de keerzijde Uwer 
brieven" / Indiquez votre nom etc , bekend uit 1924-27 van 
Antwerpen 1, 1924-28 van Antwerpen 6, 1924 uit Gent 3 en 
1925 uit Oostende 2. In afd. C komen oTider nrs. 115 t / m 159 
de diverse- hand-reclamestempels voor met de jaren van ge
bruik, wederom in alphabetische volgorde; nr. 115: Type 3, 
Ans 1. Visitez le Fort de Loncin 

Bezoekt het Fort van 
Vu: 1927-1928. 

Nr. 116: Type 3. Ans 2. Même texte. 
Vu: 1927-1928. 

Achter in het boekje bevindt zich een uitslaanbare typen-
tafel, waarin de 28 div. typen duidelijk afgebeeld zijn, benevens 
9 postzegels met diverse stempels, daaronder één uit de be
zettingsperiode 1914-1918, n.1. de stempel nr. 11, Brüssel Aus
stellung für soziale Fürsorge 1916. 

Het ligt in de bedoeling van den schrijver aan het eind 
van dit jaar een supplement uit te geven, waarin de ge
durende 1929 gebezigde stempels en eenige aanvullingen 
zullen worden opgenomen. 

Tegen den uiterst geringen prijs van frs. b. 7,— plus porto 
is dit boekje verkrijgbaar bij den uitgever of den schrijver; 
niemand die belangstelt in stempels verzuime zich dit aan te 
schaffen. 

J. P. TR. 

's-Gravenhage, 19 October 1929. 
Aan den heer hoofdredacteur van het „Nederlandsoh 

Maandblad voor Philatelie". 
In het „slot" van het verslag van den Twintigsten Neder

land sehen Philatelistendag, opgenomen in het October-nummer 
van het Maandblad, komen eenige gedeelten voor, die- ver
betering behoeven of waarvan de redacteur het door mij ge
sprokene niet juist weergeeft. 

Ik heb daarom de eer u te verzoeken, in het November
nummer van het blad de hieronder volgende verbeteringen te 
doen opnemen. 

Bij voorbaat vriendelijk dankend, Hoogachtend, 
BECKING. 

Op blz, 185 staat in den 9en regel: 
„1 Januari werd het aan hem toegezonden."; 

dit moet luiden: 
„8 Maart 1929 werd het aan spreker toegezonden." 

Evenzoo moet in den 16en regel het woord „Hij" vervangen 
worden door „Spreker". 

Op blz. 186 moeten de woorden 
„(get.) A. C. VOSS." 

vervallen. Het eerste gedeelte van het advies is niet afkomstig 
van het lid Voss, maar van de geheele commissie, die het 
verslag onderteekende. 

De drie zinsneden, volgende op blz. 187 na het advies, 
moeten aldus luiden: 

„De heer Becking deelt bij de overlegging van het ad
vies nog het volgende mede. 

De commissie heeft niet — zooals de heer Korteweg op 
blz. 157 van „De Philatelist" van 1928 schreef — een u i t-
s p r a a k gedaan, maar zij geeft slechts haar a d v i e s . 
Zij is van oordeel, dat in deze aangelegenheid niemand 
een uitspraak k a n doen, ook niet het Bondsbe-stuur. Zij 
geeft u, mijnheer de voorzitter, daarom in overweging, 
ons advies in het Maandblad te publiceerani zonder eenig 
commentaar. Ieder verzamelaar kan dan, na lezing van 
de verhandeling van den heer Korteweg en van ons ad
vies, zelf beslissen, welken weg hij ten aanzien van de 
La Guaira-zegels moet inslaan." 

In hec verslag van den Twintigsten Nederlandschen Phila-
telistendag (zie S:-ptember-nummer blz. 162) staat: „namens 
„Philatelica" bedankte de heer Reijerse voor de woorden „Phi-
lateliea" toegez-ivaaid en sprak o.a. den wensen uit, dat in de 
toekomst alle Nederlandsche Vereenigingen tot leden van den 
Bond zouden t0£-;reden." 

Als ik dit werkelijk zoo gezegd had, had ik daarmede te 
kennen gegeven, dat ik met het werken van den Bond instemde. 
Echter was het eenigszins anders; ik heb namelijk den wensch 
uitgesproken, dat in afzienbaren tijd de mogelijkheid zou ko
men, dat a l l e , maar dan ook alle Nederlandsche Vereenigin
gen tot dan Bond zouden kunnen toetreden. Daarmede heb ik 
te kennen gegeven, dat „Philatelica", en zooals ik weet ook 
andere Vereenigingen, met de tegenwoordige werkwijze van 
den Bond niet kunnen instemmen en het voor hen onmogelijk 
is, zooiang di; niet verandert, lid van den Bond te worden. 
Ik heb dan ook aan hec eind van de vergadering gevraagd, 
wat de Bond in vele mijns inziens belangrijke gevallen heeft 
gedaan en verteld, dat het optreden mij verbazend was tegen
gevallen. Verder wil ik er op heden niets meer over zeggen. 

U, mijnheer de hoofdredacteur, dankend voor de plaatsing, 
C. J. REIJERSE, 

voorzitter „Philatelica". 

JEANNE D'ARC, 50 C. 
Ten postkantore. Père Michert: „Wat beduidt dit 1429 op 

deze zegels?" 
Ambtenaar: „Doodeenvoudig. Het is het telefoonnummer 

van Jeanne d'Arc." 
(„St. Lover"). 
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UITSLAG VAN DE RIJKSZEGELVEILING OP 
13 SEPTEMBER 1929. 

Nr. v. d. 
kavel. 

9 
10 
11 
12 

13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 

Omschrijving van den kavel. 
Binnenlandsche frankeerzegels. 

250 stuks van ƒ 5,— 1898/1899 
„ ƒ 2,50 „ 

f K 
„ ƒ2,50 , . . 
„ diverse waarden 

250 
250 
250 
6000 
3400 
2775 
2250 
600 

Hoogste 
inschrijving. 

ƒ 25,-

Weldadigheidszegels. 
26 750 stuks van diverse waarden 

Portzegels. 
27 500 stuks van ƒ 1,— 
28 500 
29 3000 

3000 
30 600 
31 2000 
32 1800 
33 970 

f 0,50 
ƒ 0,25 van 1912/1922 
ƒ 0,25 van 1925 
diverse waarden 

80,-

84,— 
36,— 

33,— 
82,50 
15,— 
36,50 

26,50 
29,10 
35,10 
48,10 
66,10 

„ 30 cent, voorzien van den opdruk 
„zestig cent" resp. „veertig cent" - 21,50 

600 „ „ idem - 21,50 
1000 „ reddingszegels van f 0,10 - 22,— 
4000 „ diverse opdrukzegels - 75,— 
700 „ opdrukzegels op overdr. dienstz., enz. - 75,— 

7 „ van ƒ 10,— 1905 - 84,10 
Strecken van adreskaarten van de Pakketpost. 
25 kg opgehouden 
25 kg - 80,60 

Luchtpostzegels 1921. 
300 Seriën luchtpostzegels van 10, 15 en 60 cent - 75,— 
300 „ idem - 81,15 
200 „ idem - 52,— 

Jubileumzegels 1813-1913. 
60 stuks in 5 complete seriën - 105,05 
30 „ van ƒ 10,— opgehouden 

300 „ „ ƒ 5 , — -310,17 
300 „ „ ƒ 1,— - 61,— 
100 „ „ ƒ 0,50 - 58,50 

1000 „ „ diverse waarden - 226,65 
Jubileumzegels 1898-1923. 

3000 stuks van diverse waarden - 65,50 
2000 „ „ „ , 49,— 

1921/1927 . . 
w.o. De Ruijterporttzegels, div. buiten
land en donkerblauw gemengd 31,10 

34 1500 „ van IK en 7J4 cent voorzien van den 
opdruk 25 cent - 75,50 

1500 „ idem - 72,50 
2000 „ vani diverse waarden, opdruk portze

gels op frankeerzegels - 86,— 
60 „ opdrukportzegels op frankeerzegels 

(z.g. postpakketverrekenzegels) . . . . - 60,— 
120 „ idem opgehouden 

1500 „ gemengd, w.o. opdrukzegels - 37,— 
Frankeerzegels van de Ned. koloniën. 

8000 stuks gemengd zondsï opdrukzegels . . . . 

35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 

48 

4390 
605 
672 
440 

gemengd w.o. opdrukzegels 
Jubileumzegels 1898/1923 
van Suriname en Curacao 
idem 

34,— 
34,— 
81,15 
82,— 
58,10 

Buitenlandsche frankeerzegels. 
8000 stuks gemengd -103,-
6000 „ „ - 72,-
4000 ,. „ - 51,-

Zegels afkomstig van het Depart, van Buitenl. Zaken. 
4100 stuks gemengd - 65,-

I ADVERTENTIËN. | 

Nos. Yvcrt BBLGIE:. 
84—107 
132—134 
108—125 
165—178 
190—210 
221—233 
234—244 

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

60,— 
17.— 
55,— 
700,— 
35,— 
75,— 
26,-

(nieuw) 
Prijzen in Belgische francs. 

Geld met bestelling. 
Zichtz. en catalogus België 

en Congo op aanvraag. 
F*. S I V B R T S , 

OOSTENSTRAAT 39. 
ANTWERPFN. (2«) 

GOEDKOOPE AANBIEDING. 
Spanje, 314-326 ƒ 7,50 

327-341 - 25,— 
342-355 - 5,50 
356-366 - 22,50 

„ 4 series samen - 55,— 
Albanië, 136-139 - 0,75 

144-150 - 1,75 
151-157 - 4,50 
158-165 - 1,25 
166-172 - 1,65 
foutdruk 166a-172a - 17,50 

Tcarië, 1-8 -12,50 
Nederland, nr. 64, ongebruikt - 20,— 
Idem ook in paren en blokken van vier. 

Franco rembours of postwissel. 

J.J.A.ENfiËLMMP. 
SPUI 13, AMSTERDAM. 

(234) 

Ongesorteerde en onuitgazochte 

Missiepostzepls 
aangeboden. 

Partijen per gewicht, massawaar, 
pakk:tt..n, kleine collecties, voor 

vcrzam?laars en handelaren. 
Prijslijst gratis. 

J. VAN DER GRAAF, 
Postbus 65x, Nijmegen. (182) 

Begunstigt 
de Adverteerders ! ! 

NEDERLANDSCH-INDIL 
Nogmaals moeten wij er Uw aandacht voor vragen, 

dat bestellingen op onze lots uit Nederl.-Ind. NIET 
FRANCO uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor Icomt 
50 procent der portokosten voor rekening van den 
kooper. Indien dit niet bijgevoegd is, zal de premie 
op lot „Speciar ' moeten vervallen, als dit lot of de 
3 lots besteld worden, of anders zal de zending met 
een rembours van f 1 . - belast moeten worden. 
De kosten bedragen f 0.75 onder rembours , f 0,35 
extra. (303) 

Postzeoelhandel „The Globe", Zaandam. 
LUCHTPOST-COUVERTEN. 
EERSTE VLUCHTEN. 

Australia m. nieuwen luchtpostzegel ƒ 4,50 
Canal Zone—Peru, idem ____. ƒ 10,-
Chili—Argentinië, idem ƒ 
Egypte—Eng. Indië ƒ 
U.S.A.—Galway—Londen 

(Katapult „Bremen") „ ƒ' 
Stockholm—Londen (nachtvlucht) ƒ 
Suriname met paraaf Postdirecteur ƒ 

P. GORDON, Dqkstraat60b.Rotterdam. 
(177) 

6,50 
4,75 

"5,— 
2,50 
1,75 


