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9e JAARGANG. 

HET EERSTE NUMMER 
VAN DEN NIEUWEN JAARGANG. 

Den lezer heil! 
Een jaar van hard werken voor redactie en administratie 

ligt achter ons. Allen, die ons blad, het orgaan in de eerste-
plaats van en voor verzamelaars, steunden, zij hartelijk dank 
ge-zegd. 

Vol moed treden wiJ het nieuwe jaar in, gesterkt door de 
zekerheid dat ons blad, meer nog dan vroeger, op veilige 
financieele basis rust en dat het een ieder wat brengen kan. 

Voor wien wat te vertellen heeft aan zijn mede-verzamelaars 
staan de kolommen van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie open! 

Moge hij zijn meerdere kennis tot uiting brengen, tot leering 
van zijn mede-verzamelaars, tot verhooging van de aantrekke
lijkheid van ons aller blad! 

DE FISCUS EN DE VERZAMELAAH. 
^ 1 Ä " - Allzu straff gespannt, 

zerspringt der Bogen. 
(Wilhelm Teil). 

Reeds eerder werd op deze plaats de aandacht gevestigd op 
de nieuwste bron, die de fiscus wenscht aan te boren: het op
nemen van de postzegelverzamelingen onder de objecten, val
lende onder de Vermogensbelasting. 

Wij hebben toen ter tijd de aandacht van het Bondsbestuur 
op deze belangrijke kwestie gevestigd, nadat onze vaste mede
werker, de heer A. C. Voss, in een uitvoerig betoo,g het on
billijke van dezen maatregel, de onmogelijkheid voor den veel-
eiscbenden fiscus om tot een juiste waardebepaling te komen, 
duidelijk had aangetoond. 

Tot dusverre hebben wij van eenige actie van het Bonds
bestuur in dezen niets bemerkt, hoewel de zaak toch wel waard 
is, dat dit lichaam zich hiermede inlaat. Het kan er zich dan 
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van verzekerd houden, dat de verzamelaars, die het wel met 
de Philatelie meenen, ziJn pogingen om een onrecht en een 
gevaar uit den weg te ruimen, met belangstelling zullen vol
gen en zoo noodig krachtdadig steunen. 

Onrecht en gevaar, ziedaar twee begrippen, die in dit ver
band e-en nadere toelichting vereischen. 

Onrecht is het, dat een inspecteur der registratie een ver
zamelaar ambtshalve aanslaat voor een willekeurig bedrag in 
de vermogensibelasting en, alle vertoogen ten spijt, nalaat be . 
langhebbende mede te deelen, waarop het bedrag van dien aan
slag berust. Ook hier dus weer het reeds zoo vaak door de 
hoogste instanties veroordeeld systeem van „pro'beeren". Wil 
de fiscus met alle geweld onze verzamelingen belasten — waar
over de verzamelaars dan nog wel eens hun meening zullen 
kenbaar maken — dan is het een eisch van fatsoen, dat men 
den betrokkenen mededeelt, waarop de aanslag berust. WiJ la
ten voor het oogenblik de kwestie even rusten, of de philatelie 
en dus haar producten, zijn te beschouwen als dienende de 
wetenschap. Of voelt de fiscus maar al te goed, dat wanneer 
hij aan vorenbedoelden eisch wil voldoen, hij een terrein be
treedt, bezaaid met voetangels en klemmen? Wij meenen, dat 
dit laatste het geval is: het zuiver taxeeren van de waarde 
e«ner collectie is een werkje, dat slechts weinigen toever
trouwd is. Hierbij afgaan op geruchten en on dits, dat mijn
heer X of Y zoo'n zeldzame, kostbare collectie bezit en hem 
dan maar een's flink aangepakt, is een wijze van doen, een 
tak van staatsdienst onwaardig, waarvan men vóór alles 
eischen mag, dat wat gedaan wordt, naar recht en billijkheid 
geschiedt. 

Een gevaar is het, dat de belastingambtenaren uit de 
bladen hunne aanwijzingen bijeengaren om dan den aanslag
regen op de verzamelaars neer te laten. Heusch lezer, wij 
overdrijven niet, wiJ kunnen u uit de stukken bewijzen, dat 
deze gedragslijn gevolgd wordt en met verbijstering vraagt 
men zich dan ook af, waar wiJ hier te lande met de philatelie 
naar toe gaan. De Nationale Postzegeltentoonstelling te Rot
terdam staat voor de deur, om een voor de hand liggend voor-
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beeld te noemen. Buitengewoon aantrekkelijk voor de deel
nemers is de mogelijkheid, dat de belastin,gexperts den cata
logus van inzendmgen gaan bestudeeren om eens na te gaan 
of zü u of een ander niet eens „verrassen" kunnen. Wie, die 
weet, wat het reeds nu een moeite kost om de „groote" ver
zamelaars uit hun tent te lokken om op een expositie uit te 
komen, zal van de hierboven gesignaleerde mogelijkheid geen 
nadeeligen terugslag vreezen? 

Een derde punt in deze onverkwikkelijke aangelegenheid is 
de willekeur, die op dit gebied bestaat. Aan den eenen kant 
een belasting-ambtenaar, die met geen mogelijkheid te over
tuigen is, dat de verzameling valt onder de uitzonderingen, 
genoemd in art. 6 der Wet, aan de andere zijde een, d e de 
aangevoerde bezwaren als juist erkent en van eiken aanslag 
afziet. En dat in gevallen, die volkomen met elkander over
eenstemmen. 

De vraag rijst dan ook, of de regeering aan deze willekeur 
geen einde heeft te maken, door voor het gehe«'e land ten lan-
zien van dit vermeende belasting-object een en dezelfde ge
dragslijn voor haar ambtenaren te gelasten? Wellicht randen 
wij hiermede de zelfstandigheid van de inspecteuren der re
gistratie aan, doch wanneer deze gekocht moet worden door 
de thans bestaande rechtsonzekerheid, is zij n.o.m. te duur 
betaald. 

Het criterium waar alles in dezen om draait is: valt de Phi
latelie en daardoor het verzamelen van postzegels onder het 
begrip wetenschap. Zietdaar een kwestie, die haast zoo oud 
is als de geheele postzes^elkunde, of, wij wagen het te zeggen, 
als onze „liefhebberij". Dat men, om deze laatste uitdrukking 
neer te schrijven, zich op glad ijs waagt, hopen wij u straks 
duideliik te maken, hoewel wij ons op dat glibberige vlak nog 
al aardig op ons gemak gevoelen. 

In den nieuwsten druk van de „Larousse" treffen wij de 
volgende verklaring van het woord „philatélisme" aan: 
„science, étude des timbres-poste" (on dit aussi „philatélie"). 

En hetzelfde boekwerk verstaat onder „science": „connais-
sanee exacte et raisonnée de certaines choses déterminées". 
In gewoon Nederlandsch zouden wij de al te ijverige belasting
ambtenaren eens willen vragen: wat verstaat u onder weten
schap? Wij zijn bang, dat geen van hen ons daarvan een juiste 
definitie kan geven; de eeuwen door hebben de knapste koppen 
hun krachten ingespannen om een juiste onderverdeeling te 
maken naar exacte en toegepaste wetenschappen en zelfs deze, 
zoo oogenschijnlijk simpele opgave heeft geen hunner tot een 
goed eind weten te brengen, laat staan, om ons eens precies 
te vertellen, wat het grondbegrip zelf is. Wellicht hebben zij, 
de groote geesten van alle tijden, te goed de waarheid gevoeld 
van het feit, dat men nimmer kan zeggen, waar de wetenschap 
begint of eindigt en dat bij het tot in het wezen van elk ding 
doordringen, een oppervlakkige, simpele kennisneming kan 
uitgroeien tot wetenschap. 

En zou het met onze „liefhebberij" — en opzettelijk ge
bruiken wij nu dit woord — anders gesteld zijn dan met wat 
ook op dit ondermaansche ? Zij is nog geen eeuw oud, ter
nauwernood een menschenleeftijd, en zullen de komende ge
slachten niet heel anders staan tegenover de philatélie dan de 
tegenwoordige belastingautoriteit, die qua talis opgaat in 
cijfers ? 

Hoe geheel anders b.v. bezien wij thans de pottebakkers-
producten van 'n honderd jaar geleden; wat toen een gebruiks
voorwerp was, is thans geworden een waardevolle herinnering 
aan een voorbijgegaan geslacht, een representant van een 
kunstuiting, dat elk oudheidkundig museum gaarne een plaatsje 
inruimt. 

Heeft Charles Dickens, toen hij nog onder den schuilnaam 
Boz zijn schetsen de wereld inzond, ooit kunnen bevroeden, dat 
men om de handschriften van dien onbekenden auteur nog eens 
een vinnigen stryd zou strijden, die slechts in het voordeel 
eindigde van den meest-biedende? 

De Philatelie is nog in haar jeugdjaren; wat heden „Spie
lerei" is, wordt morgen met geheel andere oogen aangezien. 
En het stemt tot nadenken, dat hoe langer hoe meer landen, 
w.o. ook ons eigen vaderland, er toe over gaan postmusea op 
te richten om daarin een belangrijke plaats aan de philatélie 
af te staan. 

Onze liefhebberij! Zeer zeker is zij dat en zal zü dat blijver 
voor het overgroote deel der verzamelaars. Doch geldt dit niet 

voor tal van andere takken van sport en vermaak, ja zelfs 
van wetenschap? Mag men zich laatdunkend uiten over de 
radio, omdat duizenden aan de knoppen van hun ontvang
toestellen draaien zonder het ho-e en waarom te beseffen, of 
blijft de verdienste van hen, die de wereld op dit gebied 
nieuwe wegen openen, onverkort en blijft dat wetenschappe
lijk werk genoemd? 

Mag men een insectarium of een aquarium van een school
jongen vergelijken met de wetenschappelijk opgezette col
lecties, die Amsterdam en Rotterdam ons toonen kunnen en 
die de bewondering opwekken van ter zake kundigen? 

Is het met ds philatélie als „liefhebberij" en als „weten
schap" anders gesteld? Het eerste begrip behoeven wij niet 
nader te omschrijven, doch het tweede? Verzamelen zij, die 
hun collectie wetenschappelijk opstellen, niet belangrijke ge
gevens, die een komend geslacht noode zou missen? 

Welk een rol van beteekenis speelt de postzegel niet dage
lijks in het wereldverkeer! Is het geen werk, dat onverkorte 
steun verdient, wanneer mannen en vrouwen in hun verzame
lingen den geheelen ontwikkelingsgang van de postale ge
schiedenis aan de hand van zegeluitgiften voor oogen tooveren 
en voor het nageslacht bewaren? Welke belasting-autoriteit 
zal aan het wetenschappelijke twijfelen van b.v. de collectie 
Waller, den grondslag van de afdeeling philatelic van het Ne-
derlandsche Postmuseum? Mocht er zoo een bestaan, dan is hij 
plus royaliste que Ie roi, want de landsregeering was toen ter 
tijde maar wat in haar nopjes met dat geschenk! 

Acht zelfs het staatsbedrijf der P., T. en T. het postzegeltje 
niet van voldoende beteekenis om daaraan een boekwerk te 
wijden, waarin de opinies neergeschreven zijn van vooraan
staande sierkunstenaars hier te lande; van zooveel gewicht. 
dat het dit een passend geschenk vond voor de deelnemers aan 
het Wereldpostcongres te Londen in Mei 1929? 

Waar is de grens tusschen wetenschap en liefhebberij, wie 
kan deze trekken? Wil men haar uitzetten, het zij zoo, maar 
dan volgens richtsnoeren, die voor allen gelden en die elke 
willekeur uitsluiten. 

In deze materie ma,g het persoonlijk oordeel van den een of 
anderen willekeurigen ambtenaar niet beslissend zijn, wil men 
niet komen te staan voor vernietiging van wat na jarenlange 
studie tot stand kwam. Want het lijdt geen twijfel of menig 
vooraanstaand verzamelaar, op het behoud van wiens collectie 
prijs is te stellen, zal onze gelederen verlaten, omdat het 
dienen van de wetenschap hem te kostbaar gaat worden. 

Is de „Staat" dan nimmer te verzadigen, die, ruw gerekend, 
van eiken nieuwen zegel ruim 30.000 stuks aan de verzame
laars slijt zonder eenige tegenprestatie; die doorloopend een 
beroep op ons doet voor Roode Kruis, kinderbescherming, 
enz. enz., en d'e bovendien reeds gediend hebbende zegels zoo 
duur mogelijk weder tracht te slijten aan die kinderlijke ver
zamelaars, wien men nu eens duidelijk zal maken, dat wat zij 
doen, toch eigenlijk niets met wetenschap te maken heeft. 

Wil men de vernietiging van wat dikwerf zoo moeizaam 
werd opgebouwd, aan het komend geslacht alsdan het oordeel 
over hen, die willens en wetens in deze richting stuurden. 

V. B. 

Van den opdruk „Mbr. Shqiptare" werden voorzien de lucht
postzegels in het koerseerend type, uitgifte 1925: 

5 quint, groen. 
10 „ karmijn. 
25 „ blauw. 
50 „ grijsigroen. 

1 franc, violet en zwart. 
2 francs, olijf en violet. 
3 „ oranje en grijsgroen. 

Het jongste Bulletin Mensuel meldt, dat de oplaag-cjjfers 
dezer opdrukken de volgende zijn: 
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5 q. 
10 q. 
25 q. 
50 q. 

7994 stuks. 
7556 situks. 
9264 stuks. 
2754 stuks. 

1 franc: 
2 francs: 
3 francs: 

1038 stuks 
1003 stuks 
1014 stuks 

AZOREN (Dec. '29). 
Met den landsnaam overdrukt versoheen: 

40centavos, groen, Ceres-type van Portugal. 
BELGIË (Dec. '29). 
Dienstzegel, opdruk gevleugeld wiel in zwart op zegels in 

het koerseerend type: 
25 centimes, karm\jn. 

BULGARIJE. 
Frankeerzegcl in het koerseerend leeuwentype: 

15 sitotinski, ziwart en geel. 
CHILI. 
Frankeerz egel in koerseerend type, opschrift „Correos de 

Chile", papier met het meervoudig watermerk ster: 
10 centavos, blauw en zwart. 

Luchtpostzegel, m de teekening van de 1 peso van 1911, 
doch op papier met het meervoudig watermerk ster, en voor
zien van den blauwen opdruk „Correo Aereo": 

1 peso, groen en zwart. 
DANZIG (Poolsch kantoor). 
De koerseerende 1 zloty, zwart, van Polen, verscheen met 

den opdruk „Port Gdansk". 
ERYTHREA (Nov. '29). 
Opdruk Eritrea op frankeerzegcl van het moederland, koeT-

iseerend type: 
50 centimes, bruin en grijs. 

FINLAND (Nov. '29). 
Prankeerzegel in het koerseerend type, papier zonder water

merk: 
50 penni, groen. 

FRANKRIJK. 
Pakketpostzegel „Apport ä la gare", koerseerend type: 

1 F. 45 op 1 franc, bruin op geel. 
Ter herinnering aan het 

feit, dat een eeuw geleden 
de kolonie Algiers gesticht 
werd, is de hiernevens af
gebeelde zegel uitgegeven: 

50 c , blauw en rood. 
Dit zegel, waarvan de 

oplaag onbeperkt is, werd 
op 1 Januari j.1. aan de 

Flansche postkantoren verkrijgbaar gesteld en blijft in koers 
tot 30 April e.k. 

HAITI. 
H É P U B L / I Q U E CfHAÈTI -

Ss 'EDTTIMES D E OOURDIë 

In nevenstaande tee
kening verschenen de 
luchtpostzegels: 

50 c. de gourde, violet. 
1 gourde, blauw. 
Ter gelegenheid van de 

tot stand koming van de 
grensregeling met de Do-

^..^^ .. . minicaansche republiek, 
een kwestie die reeds lang sleepende was, werd een speciale 
zegel uitgegeven: 

10 centimes de gourde, karmijn. 
Het zegelbeeld geeft den president van Haiti weer; rechts 

staat in boogvorm vermeld „Commemoration du traite des 
frontières MCMXXIX". 

HONDURAS. 
De koerseerende 6 centavos zwart, verscheen in lichtblauw. 
HONGARIJE. 
Frankeerzegel in het koerseerend type, gezicht op de Donau 

en het parlementsgebouw: 
40 filler, blauw. 

Het papier toont het meervoudig watermerk kroon. 

KUWAIT. 
De volgende zegels van Britsch-Indië, meervoudig water

merk ster, zün overdrukt met: 
a. Kuwait. b. Kuwait Service. 

1 anna, donkerbruin. 2 rupees, karmijn en oranje. 
3 annas, blauw. 5 
8 „ purper. 10 
1 rupee, bruin en groen. 
2 rupee's, karmijn en oranje, 

i«v>iiPii i i i ' i i i i fyj«fPin 

violet en blauw, 
karmijn en groen. 

LETLAND. 
De drukwerkzegel, 50 

santimi groen, in neven-
staande teekening, ver
scheen op papier met het 
watermerk hakenkruis. 

LIECHTENSTEIN. 

dtUECHTENSTEIN, 

' : r . ~ 
1 

De serie, welke uitgegeven zou worden ter gelegenheid van 
de troonsbestijging van den nieuwen vorst, Frans I, heeft 
eenige maanden op zich laten wachten, doch ligt thans voor 
ons m zeer fraaie uitvoering. 

De teekeningen zijn afkomstig van den Oostenrijkschen 
kunstenaar Kosel, die met eenvoudige hulpmiddelen iets zeer 
fraais tot stand bracht. In niet geringe mate draagt de goed 
verzorgde druk van de Weensche staatsdrukkerij tot den voor
namen indruk bij, dien deze serie maakt. 

Zij bestaat uit de volgende waarden: 
10 rappen, groen; jeugdportret van Frans. 
20 „ rood; diens tegenwoordig portret. 
30 „ [blauw; vorstin. 
70 „ donkerbruin; vorstelijk echtpaar. 

De zegels zijn gedrukt op papier zonder watermerk maar het 
heliogravure-procédé; de oplaag bedraagt 100.000, respectieve
lijk 100.000, 70.000 en 50.000 stuks. Zü werden op 2 Dec. j.1. 
aan de postkantoren verkrijgbaar gesteld tot en met 28 Fe
bruari a.s.; de 70 rappen was evenwel binnen enkele dagen 
uitverkocht. 

LITAUEN. 
In nevenstaande teekening ziJn te mel

den de frankeerzegels: 
15 centu, rood (geen watermerk). 
30 „ blauw (watermerk par

ketvloer). 

LUXEMBURG. 
Met de beeltenis van het prinsesje 

Marie Gabrielle zijn verschenen on
derstaande Kerstzegels: 

10+10 c, bruin en grijsgroen. 
35+15 „ groen en grijsbruin. 
75-J-30 „ oranjerood en d.grijs. 
IM fr.+50, violet en groen. 
1% fr.+75, blauw. 
De zegels werden op 14 December 

j.1. aan de postkantoren verkrijgbaar 
gesteld tot 31 Januari a.s. Gedrukt 
werden zij in de volgende aantallen: 
van de laagste waarde 250.000, van 
elk der overige waarden 175.000 st. 
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MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Het Bulletin Mensuel meldt de verschoning van onderstaan

de zegels van Spanje der koerseerende uitgifte, voorzien van 
den diagonaal opdruk op twee regels „Correo Espanol Mar
ruecos": 

2 centimes, olijfgroen (opdruk blauw). 
15 „ blauwgroen (opdruk rood). 
25 „ karmijn (opdruk blauw). 
30 „ bruin (opdruk rood). 
40 „ blauw (opdruk rood). 
50 „ oranje (opdruk blauw). 

1 peseta, grijs (opdruk rood). 
4 pesetas, roselila (opdruk blauw). 

10 „ bruin (opdruk blauw). 
Expressezegel: 

20 centimes, rood (opdruk blauw). 
Volgens de'zelfde bron werden deze opdrukken vervaardigd 

met de bedoeling aan ieder der deelnemers van het in 1929 te 
Londen gehouden Wereldpostcongres een serie cadeau te doen, 
een gebruik, dat in de laatste jaren hoe langer hoe meer toe
passing vindt. Vandaar, dat ^slechts 200 series werden aan
gemaakt. Naar dezerzijdsche meening behoeven de verzame
laars zich van deze producten weinig of mets aan te trekken, 
daar, voorzoover onze gegevens reiken, de zegels niet aan de 
postkantoren verkrügbaar werden gesteld en zij dus niet zijn 
aan te merken als een regelmatige uitgifte. 

MEXICO (Dec. '29). 
Luchtpostzegel in de koerseerende teekening: 

10 centavos, sepia. 
Diens tzegel, opdruk „Oficial" op luchtpostzegel koerseerend 

type: 
25 centavos, groen en bruin. 

De oplaag hiervan zou slechts 5000 stuks bedragen. 
De onverkochte restanten van de serie, in 1926 uitgegeven 

ter gelegenheid van het PanAmerikaansche postcongres, Yv. 
nrs. 452459, zijn thans verschenen met den opdruk in 3 regels 
„HabilitadoServicio Oficial Aereo" en dienen dus tot frankee
ring der luchtpost, voor zoover deze dienststukken aanbelangt. 

Te melden zijn: 
2, 4, 5, 10, 20, 30 en 40 centavo,s 1 peso. 

NEWFOUNDLAND (Dec. '29). 
In de hergraveering is te melden: 

6 cents, blauw. 
De kenmerken van den nieuwen druk zijn o.a. geen punt 

achter St. John's, het cijfer 6 is meer ovaal. 
ROEMENIE. 

De in het vorige nummer aangekon
digde dienstzegels zijn thans verschenen 
in nevenstaande teekening en in de 
waarden: 

25 bani, oranje. 
50 „ bruinviolet. 

1 leu, violet. 
2 lei, groen. 
3 „ rose. 
6 ., blauwgroen. 

10 „ ultramarijn. 
25 „ bruin. 

De zegels zijn gedrukt op papier met het horizontale water
merk golf lijnen. 

wwrwytvwwrrrv 
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»tV«VI 
RUSLAND (Deo. '29). 
De nieuwe serie werd aangevuld met 

de waarden: 
1 kop., oranjegeel. 

20 „ groen. 
Het papier draagt het watermerk 

Grieksche rand. 

SARAWAK. 
Frankeerzegel in het koerseerend type, meervoudig water

merk roset: 
5 cents, oranje. 

SORUTH (Dec. '29). 
De in het vorige nummer vermelde 

frankeerzegels zijn thans als dienst
zegels verschenen, voorzien van den 
opdruk „Sarkari". Te melden zijn: 

3 pies, grijsgroen. 
'A anna, blauw. 
1 „ rose. 
2 „ geel. 
3 „ rosekarmiün. 
4 „ violet. 
8 „ geelgroen. 
1 rupee, blauw. 

TURKIJE (Dec. '29). 
Met de nieuwe opschriften — zie af

beelding — zijn de volgende frankeer
zegels te melden: 

2'A kurus, groen. 
12}^ „ blauw. 

ZWEDEN. 
Frankeerzegel in het type kroon en posthoren: 

85 ore, groen. 
V. B. 

'̂ i€U\i'€ Uit^ifter 
Oj)ka^cijf€rs,er}5.j 

CHINA. 
De in den loop van 1929 verschenen series, de eene ter her

innering aan de unificatie, de andere, uitgegeven ter gelegen
heid van het overbrengen van het stoffelijk overschot van dr. 
Sun Yat Ssn naar het opgerichte mausoleum, zijn op 31 De
cember j.1. buiten koers gesteld. Hetzelfde geldt voor deze 
series, overdrukt voor de provincies en gebieden Yunnan, Tur
kestan en Mandschoerije. 

GUATEMALA. 
Ter gelegenheid van de opening van den spoorweg, die de 

hoofdstad met Nicaragua verbindt, zal een speciale «erie ver
schijnen. 

HONDURAS. 
Engelsche en Amerikaansche bladen maken melding van een 

serie luchtpostzegels van 5 waarden, alle dragende de beelte
nis van den vlieger Lisandro Garay, candidaat voor een lucht
tochtje van NewYork naar Honduras. 

De zegels worden verkocht met een extratoeslag, die vol
gens de eene bron ten goede komt aan een fonds tot bestrijding 
der tuberculose, volgens de andere aan de nagelaten betrek
kingen van onzen luchtheld, ingeval deze onverhoopt het 
hachje er bij in mocht schieten. 

Men doet goed, in afwachting van meer nauwkeurige ge
gevens, dezE zegels met eenigen argwaan te bekijken. 

HONGARIJE. 
Naar verluidt zal een speciale serie verschijnen ter gelegen

heid van het 10jarig bestaan der regeering van admiraal 
Horthy. 

NEWFOUNDLAND. 
Binnenkort verschijnt een serie luchtpostzegels. 
NOORWEGEN. 
Binnenkort worden hier te lande feesten gevierd ter her

denking van het feit, dat koning Olaf, later tot heilige en 

■jäEaiüä, 
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schutspatroon van Noorwegen verklaard, ïiegen e«uwen ge
leden stierf. Bij deze gelegenheid zullen vier bijzondere zegels 
verschijnen, waarop afgebeeld St. Olaf, de kathedraal van 
Drondtheim, waarin 's konings graf, en een episode uit den 
slag van Stiklestad, waar hij den dood vond bij zijn pogingen, 
het land van het Deensche juk te bevrijden. 

POLEN. 
Een frankeerzegel in de waarde 75 groszy en met het por

tret van koning Johan Sobieski is te verwachten. 
ROEMENIE. 
Van de jubileumserie van 1926 — Yvert nrs. 309318 — 

is dezer dagen te Bucarest het onverkochte restant verkocht 
aan een Roemeensch industrieel, niettegenstaande meerdere 
postzegelhandelaars hadden ingeschreven. 

Het nominaal bedrag van het restant was ongeveer 3.200.000 
lei, terwijl de koopprijs 1.400.000 lei bedroeg. 

L' Echo d; la Timbrologie, waaraan wij dit bericht ontleenen, 
meldt nog, dat de geheele oplaag aanvankelijk 200.000 series 
groot was. De restanten, die thans in andere handen over
gingen, bedroegen: 

10 bani 131.500 stuks. 3 lei 93.220 stuks. 
25 bani 92.700 stuks. 5 lei 93.240 stuks. 
50 bani 92.778 stuks. 6 lei 93.540 stuks. 

1 leu 93.520 stuks. 9 lei 93.370 stuks. 
2 lei 93.510 stuks. 10 lei 94.110 stuks. 

Voorwaar een aanzienlijk kwantum, dat, als het op de markt 
komt, de prijzen wel geweldig zal doen tuimelen. 

SPANJE. 
Binnenkort verschijnen luchtpostzegels voor de frankeering 

der poststukken op de trajecten MadridSevilla en Madrid
Barcelona. 

Voorts zal de koerseerende serie frankeerzegels vervangen 
worden door een nieuwe, eveneens met den koningskop, naar 
een ontwerp van den chefgraveur, Viquer, van de Staatsmunt. 

TCHAD. 
Hier is een serie portzegels in voorbereiding, met tot zegel

beeld het Tchadmeer en een gezicht op een negerdorp. 
TCHECHOSLOWAKIJE. 
Binnenkort verschijnen de 30 en 40 heller met de beeltenis 

van Staatspresident Masaryk. 
VATICAANSCHE STAD. 
Een serie pakketpostzegeis wordt aangekondigd in de waar

den 5, 10, 20, 25, 30, 50 en 60 centimes, 1, IK, 2, 3, 4, 10, 12, 
15 en 20 lires, aldus „La Suisse Philatélique". 

V. B. 

en 
I^olomiem 
NEDERLAND. 

De Kinderzegels. 
Zooals reeds aangekondigd was, zijn de kinderzegels ook met 

vierzijdige roltanding verschenen. 
Over de teekening wordt, als elk jaar, weer zeer verschillend 

geoordeeld. Van sommigen een medelijdend glimlachje over 
deze wanproducten, van anderen de verzekering, dat dit de 
aardigste kinderserie is, die wij nog gehad hebben. Wij vinden 
de zegels ook zeer geslaagd, maar zouden de kleuren van de 
IK, 5 en 12K cent wat vroolijker gewild hebben. We hebben 
den indruk gekregen, dat er heel wat zegels zijn verkocht. 

Hierbij de afbeelding van een der zegels, en daarnaast een 
Deensch „Julen"zegel uit 1926, dat een der lezers ons toe
zond. De overeenkomsit van beide voorstellingen is treffend. 

Van de beteekenis van de dolfijn brengt de „Sammlerpost" 
van Januari een vindingrijke oplossing: „De dolfijn geldt in 
Nederland als het zinnebeeld van de vriendschap en de wel
dadigheid." 

Ei 
1 VOOR t l 
1 HET KIND t 

l ^ ^ « ^ 

M I 
Afwijkingen in de zegels zijn, voorzoover wij weten, niet 

gevonden. 
Aan de N.R.C, werd opgemerkt, dat de zegels niet aan het 

Internationaal Postreglenient voldoen. De waardeaanduiding 
behoort vergezeld te zijn van de munteenheid; deze laatste 
komt niet op de zegels voor. 

Het is jammer, dat dit nummer verschijnt als de verkoop 
al weer gesloten is. Wij hadden anders nog eens extra de aan
dacht gevestigd op de buitengewoon aardige serie kaarten van 
Felix Timmermans, die, naar wij hopen, velen zich zullen 
hebben aangeschaft. Helaais waren deze kaarten al spoedig 
uitverkocht en zijn blijkbaar niet meer bijgedrukt. 

De 9 cent port verschenen. 
Medio December 1929 is het in het vooruitzicht gestelde 

portzegel van 9 cent verschenen, in de nieuwe teekening zon
der schakelrand. De kleur is lichtblauw, ook de overige af
werking komt overeen met de andere waarden. De vellen heb
ben oniappleter A en drukkersteeken „molen" boven zegel 10. 

r •■■■ • i n M i a i 
De 21 op 22 K cent. 
Wij verzuimden nog, de afbeelding te 

igeven van ons jongste opdrukzegel; vol
ledigheidshalve gaat hij hierbij. 

Nieuwe oplaagletters. 
5 cent J, 10 cent B. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent J: R 261, tanding Gl. 
6 „ F: L 256, 

L 260, 
R 262, 

TA „ B: L 244, 
9 „ C: 219, 

10 „ B: L 252, 
Van de 12 K cent 
aatnummer. 

A 
f t 

z 

Gl. 
Grl5. 
Gl. 
Grl5. 
Gl. 
Grl5. 

agen wij ©en bovenrand z o n d e r 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
l'A cent C: nr.s 17, 18, 21, 23 en 24. Tanding van alle Gl, 

nr. 18 ook Gr. 
Aangeteekende stukken. 
Met ingang van 16 Januari wordt een nieuwe manier van 

behandeling van aangeteekende stukken toegepast op de kan
toren te Delft, Roermond, Utrecht en Zwolle. De methode 
wordt ook m het buitenland veel gebruikt en beoogt een snel
lere behandeling van de aangehoden stukken. Bij de aanbie
ding van het stuk moet een reeds door den afzender ingevuld 
bewijs van ontvangst ingeleverd worden, waarop de post
ambtenaar dan nog slechts een volgnummer en een stempelaf
druk te plaatsen heeft. Dit bespaart veel tijd aan de loketten, 
terwijl ook in den postdienst zelf besparing wordt verkregen. 

Portzegels — geen strafportzegels. 
De heer J. de Vries jr. schrijft oms: 
He„ is misschien niet onaardig u even attent te maken op 

het feit, dat onze portzegels niet meer uitsluitend strafport
zegels zijn! Het expresserecht binnenland wordt n.l. berekend 
naar den afstand van het kantoor van bestelling. Voor ons is 
dit ƒ 0,39, d.w.z. van Goes naar Wilhelminadorp. Het ont
brekende wordt in portzegels gekweten, evenwel niet als bij 
gewone stukken dubbel berekend, maar enkelvoudig. 
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Waar men veel schrijft over onze eerste portzegels als 
„niet Strafport", meende ik dit wel even te mogen memoreeren. 

NED.-INDIE. 
Het witte en gele papier. 
In antwoord op onze vraag van een paar maanden geleden 

(blz. 192, 1929), welke van de Indische zegels de laatste op
laag was op het gele en welke de eerste op het nieuwe witte 
papier zendt ons de heer De Lang Evertsen het volgende lijstje 
van in zijn bezit zijnde oplaagletters: 

laatste geel pap. eerste wit pap. 
1 cent B C 
3 cent geel E F 
4 cent groen — A 
5 cent groen C D 
5 cent blauw — A 
7K cent F G 

25 cent F G 
Van de andere waarden heeft de heer De Land Evertsen de 

letters niet compleet, zoo is b.v. de 2 cent oplaag F op geel, 
oplaag H op wit papier; oplaag G is echter niet in zijn bezit. 

Verwijderen van stempels. 
Van den heer Roque ontvingen wij het Nieuws van den Dag 

voor Ned.-Indië van 6 November met het volgende bericht: 
„In den loop dezer maand zijn verschillende gevallen van ver-
valsching van postzegels ontdekt. Gebleken is dat reeds ge
bruikte postzeigels van 25, 50 cent en 1 gld. op ingenieuze 
wijze waren schoongemaakt en van de isitempelinkt ontdaan. 
Oppervlakkig is er niets aan deze postzegels te ontdekken, 
dat ze van de geldige zegels onderscheidt, zelfs een gewoon 
vergrootglas geeft geen aanwijzing om een vervalsching te 
vermoeden. 

Op de afdeeling fotografie der re-cherche te Soerabaja heeft 
men echter door ver,grootingen te maken de sporen kunnen 
vinden van de daitumstempels, die vroeger op deze zegels ge
drukt waren en zoo kon de vervalsching ge-constateerd worden. 

De ontdekking der vervalsching geschiedde zoowel te Ma-
lang als te Soerabaja, en mag zeker als een bewijs van activi
teit der postambtenaren gelden, die- in de oogenschijnlijk 
nieuwe, doch wat bleeke zegels, die echter slecht kleefden, 
geknoei vermoedden." 

Het bovenstaande maakt het weer eens begrijpelijk dat men 
in Indië geen afstand wenscht te doen van het geprepareerde 
papier met de loslatende kleuren. 

Postzegelaanmaak in Indië in de oorlogsjaren. 
Naar aanleiding van de op het oogenblik in gang zijnde 

pogingen om den aanmaak van postwaarden in Indië zelf te 
doen plaats hebben, waarover wij in de laatste nummers be
richt hebben, zond ons de heer ir. G. A. de Mol te Koeta Radja 
het volgende zeer belangwekkende nieuws, dat voor het mee-
rendeel van ons inderdaad nieuw zal zijn. 

Toen in den oorlogstijd tusschen 1914 en 1918 de voorraad 
van sommige postzegels (10 cent en ITA cent) en post
stukken (briefkaart 5 cent) aanmerkelijk begon te slinken, 
maakte de postadministratie zich hierover terecht ongerust en 
zon op middelen ter aanvulling. Zij wendde zicfi allereerst tot 
den Topografischen Dienst met de vraag, of het mogelijk zou 
zijn, de bovenvermelde postwaarden aan te maken, volkomen 
ge-lijk aan de in Nederland gedrukte. Waarschijnlijk zijn er 
toen proeven genomen en is daaruit gebleken, dat aan den ge
stelden eisch van volkomen gelijkheid niet kon worden voldaan. 

Hierop richtte men zich tot het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel te Buitenzorg, welks reproductie-atelier 
daarna in aanmerking kwam voor het gestelde doel. Verschil
lende- conferenties werden gehouden. Daar deze laatste in
richting slechts over kleinere drukpersen beschikte, kwam men 
tot de regeling dat 's Lands Drukkerij de zegels en brief
kaarten zou drukken, doch dat genoemd reproductie-atelier 
de cliché's, waarvan de aanmaak zeer goed gelukt was, zou 
vervaardigen. Aldus geschiedde. Van de 5 cent briefkaart 
moesten 7.000.000 stuks per kwartaal worden afgeleverd. Hoe 
lang dit plaatsvond, is aan ir. De Mol onbekend, doch men 
mag aannemen, dat vele millioenen in gebruik genomen zijn. 
Het reproductie-atelier van het Dep. v. L., N. en H. heeft 
ongeveer een jaar lang elke twee weken pl.nl. 10 nieuwe 

cliché's afgeleverd. Deze lijncliché's op zink mogen zeer mooi 
genoemd worden. 

De postzegels van 10 en 173^ cent zijn nooit zoover ge
komen; de 10 cent heeft het zelfs niöt verder gebracht dan tot 
fotografische afdruk op zink. De 173^ cent is werkelijk tot 
cliché geëtst en in zwart proefgedrukt, waarvan een bijge
sloten strip van 20 stuks getuigenis aflegt. 

Zoowel briefkaart als zeigels zijn kenbaar aan een geheim 
teeken. Bij de eerste ontbreken n.1. de punten bij de onderste 
krullen, bü de zegels is in de midden-bovenste golf van de 
haarwrong een extra-lijntje aangebracht (zie bijgaande teeke-
ningen). 

Naar ir. De Mol verder schrijft zijn te Buitenzorg nog een 
aantal foto's, cliché's, proefdrukken e.d. aanwezig. Bij 's Lands 
Drukkerij zal ook nog wel wat te vinden zijn. Zou een en ander 
niet, vóór het verloren gaat, behooren ondergebracht te worden 
in het Postmuseum? 

De vermelde strip van 20 van de 17K cent bestaat uit 
twee rijen van 10 stuks in zwarten boekdruk op wit papier, 
ongetand. Het blok heeft links, rechts en onder een broeden 
blanco rand, boven een rand van ruim 3̂  cm., met boven de 
rechtsche 5 zegels een zwarte stippellijn. 

Van de briefkaart was bijgevoegd een stuk wit karton
papier met twee afdrukken van de- kaart van 5 cent boven 
elkaar, in zwart. Eveneens een stuk crème papier met op de
zelfde wijze twee afdrukken in bruinlila. 

De witte punten bij het waardestempel van 5 cent ontbreken 
bij de in Indië aangemaakte kaarten niet alleen bij de beide 
onderste krullen, maar naar wij opmerkten ook bij de bovenste. 

Het zou teveel plaats vergen, de stukken hier af te beelden; 
wij volstaan daarom met de schetsteekeningetjes. Wij danken 
ir. De Mol ten zeerste voor zijn interessante medede-elingen en 
het toezenden der genoemde stukken. 

Géén nieuwe luchtpostzegels; intrekking der opdrukken. 
Het Aneta-telegram, dat wiJ in het vorig nummer opnamen 

en dat berichtte dat alle luchtpostzegels der vijf soorten van 
opdrukken waren voorzien, blijkt een soort „canard" te zijn 
ge-weest. Er is gelukkig geen sprake van dat een nieuwe over
drukte luchtpostserie zal verschijnen. Van den heer Hajenius 
vernamen wij de ware toedracht der zaak. 

Met ingang van 1 Februari.wordt de eerste serie luchtpost
zegels (dus de opdrukserie van 1928) buiten omloop gesteld. 
Na 31 Januari zijn deze voorloopige luchtpostzegels dus ook 
waardeloos voor de betaling van het luchtrecht, dat boven het 
gewone port verschuldigd is op de luchtpostcorrespondentie 
van Indië naar Nederland. Degenen in Nederland, die stukken 
naar Indië zenden met verzoek om terugzending per lucht
post, dienen hiermede rekening te houden, aangezien na 31 
Januari a.s. stukken, voorzien van de oude luchtpostzegels, 
met de gewone mail worden teruggezonden. 

Van de opdruk-luchtpostzegels zijn nog slechts geringe voor
raden aanwezig. De voorraden, welke op 1 Februari a.s. nog 
onverkocht zijn, zullen worden vernietigd. 

De reden van buiten omloop stelling der tijdelijke luchtposit-
zegels is voornamelijk hierin gelegen, dat in de praktijk de 
opdrukken niet voldoende opvallend bleken te zijn, met gevolg 
dat het meermakn bij de sorteering over het hoofd werd ge
zien, dat de stukken bestemd waren om per luchtpost te worden 
verzonden. 

Met ingang van 1 Februari kunnen dus alleen luchtpost
zegels van de definitieve serie gebruikt worden, die door de 
heldei'e kleuren en hun formaat terstond opvallen. 

Gedurende de maand Februari 1930 bestaat voor het publiek 
nog de gelegenheid, de oude luchtpostzegels in ite wisselen 
tegen gangbare luchtpostzegels van dezelfde waarde. 

http://pl.nl
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De ingetrokken opdrukz«gels. 
De in het vorig nummer vermelde intrekking van opdruk-

zegels geldt, naar de heer Hajenius ons schrijft, de volgende 
zegels: 1 cent op 4 cent ultramarijn (uitg. 1917/18) en de 
12K op 17>^, 121^ op 22K, 20 op 22^ 40 op 50 cent en 
80 cent op 1 gid. (uitg. 1922). Dit lijstje komt dus op één 
zegel na overeen niPt onze veronderstelling in het vorige 
nummer. Als opdrukken blijven nog slechts geldig de S2y, op 
50 cent en 60 cent op 1 gld. van 1922. De ingetrokken zegels 
zijn na 31 Januari niet meer voor de frankeering geldig. In de 
maand Februari kunnen de bij het publiek nog voorradige in
getrokken opdrukzegels ingewisseld worden tegen gangbare 
zegels van dezelfde waarde. 

Veilinguitslag. 
Op de 75e veiling van den heer Rietdijk kwamen voor het 

eerst eenige zegels van 17K op 22J^ cent Ned.-Indië met kop-
staanden opdruk onder den hamer. De opbrengsten waren: 

Postfrisch exemplaar met klein scheurtje f 17,—. 
Postfrisch exemplaar f 72,—. 
Postfrisch paar ƒ 245,—. 
Postfrisch blok van vier ƒ 425,—. 

Hierbij komt dan nog 10 % opgeld. De belangstelling voor 
deze veiling was grooter dan ooit tevoren. 

SURINAME. 
De Groene Kruis zegels. 

Vanwege het ministerie van kolo
niën werd ons medegede-eld, dat de 
nieuwe Groene Kruis zegels met in
gang van 18 December aan de phi-
latelistenloketten verkrijgbaar zou
den zijn. In Den Haag waren zij ech
ter voor het eerst verkrijgbaar op 
21 December. 

De afbeelding van een der zegels 
gaat hierbij. De serie bestaat, als op
gegeven werd, uit de navolgende 
waarden: 

i/4+'i-% cent groen, 
2 + 2 cent rood, 
5 -f-3 cent blauw, 
6 -f 4 cent zwart. 

De zegels zijn uitgevoerd in rotogravure, en hebben een 
formaat van 21^4x26'/, mm. De teekening doet denken aan 
die van de Van Heemstra zegels van het vorig jaar. De- zegels 
hebben Uintanding 12%. Ze zijn gedrukt op wit papier in vel
len van 100 stuks met geheel blanco randen. 

Een nieuw frankeerzegel van 21 cent. 
In verband met de onlangs in Suriname in werking getreden 

portverlaging zullen, blijkens een mededeeling van het minis
terie van koloniën, op 1 April 1930 aldaar frankeerzegels in
gevoerd worden van 21 cent, in de kleur van het tegenwoor
dige zegel van 223^ cent, dat op dien datum buiten gebruik 
wordt gesteld en, zoolang de voorraad strekt, hier te lande 
aan de philatelistenloketten verkrijgbaar is. De alsdan on
verkocht gebleven zegels van 22'A cent zullen worden ver
nietigd. 

CURACAO. 
De luchtpostzegels. 
Ons wordt medegedeeld, dat volgens een Gouvernements-

Besluit van 17 October de opdruk-luchtpostzegels buiten ge
bruik zijn gesteld, en dat deze tot ultimo October tegen geld 
of gangbare positiwaarden konden worden ingewisseld. 

De 6 op 7 >̂  cent. 
De heer J. Preiss, te Amsterdam, meldt ons, dat de opdruk 

6 op TA cent in 2 types voorkomt: 
I. het cijfer 6 staat op dezelfde hoogte als et. 

II. het woord et. s taat iets hooger dan de 6. 

CURACAO. 
In verband met de portverlaging is de enveloppe van 7% 

cent (koningin, jubileum-type) overdrukt. De beide cijfers 
„7A" zijn evenals het woord „cent" doorbalkt, terwijl in den 
rechter benedenhoek als nieuwe waarde is gedrukt „6 ets". 
De opdruk is in zwarten inkt aangebracht. 

FRANSCH INDOCHINA. 
Drie kaarten in groot formaat met de tegenwoordige zegels 

als waardestempel: 
Br. 6 c. rood, 8 c. olijfkleur, 12 c. blauw. 

GRENADA. 
Hier verschenen nieuwe enveloppen voor aangeteekende 

brieven, met koning George op de voorzijde der klep. 
Env. V. aanget. br. 3 p. blauw, form. F.G.H.H^. 

HONGARIJE. 
Met de kroonwaardestempel verscheen een kaart voor het 

buitenland, groot formaat. 
Br. 16 f., donkerblauw op zeemkleur. 

ITALIË. 
Met den koning en face kwam een nieuwe kaartbrief in ge

bruik, links de 2 wapens. 
Kbf. 50 c , bruinlila op geel. 

De kaart van 30 c. met den koning verkreeg opnieuw een 
nieuw wapen; het kruis is geflankeerd door 2 strijdbijlen met 
lictorenbundels. 

Br. 30 c , bruin op roomkleur. 
LEEWARD-EILANDEN. 
Met den kleinen kop van koning George liggen voor mij: 

Env. 1 d., rood, 1% d., bruin op wit (form. 133x108 mm.). 
Env. V. aanget. br. 3 d., ultramarijn, form. K. 

LIBIË. 
De kaart van 30+30 c. (nr. 57) van Italië ontving den zwar

ten opdruk „LIBIA". 
Br. 30+30 c , bruin op roomkleur (jaarcijfer 26). 

MEXICO. 
Als luchtpost-enveloppen zijn te catalogiseeren: de enveloppe 

van 10 c. (waardestempel Azteken-uurwerk), waarop rechts 
onder en links boven, een roode en groene band zijn gedrukt, 
waartusschen CORREO AEREO; deze toevoeging vindt men 
ook op een enveloppe van 35 c , met vliegenden adelaar als 
waardestempel. 

Env. 10 c , wit en blauw op wit. 
35 c , blauw op lichtgrijs. 

NIEUW-ZEELAND. 
Met den kop van koning George als admiraal ligt weer een 

kaartbrief voor mij, waarvan de tekst op de achterzijde op
nieuw afwijkt van de reeds gemelde; ze luidt nu: „Direct Mail 
Advertising, enz.", totaal 9 regels. 

Kbf. 1 d., karmijn op blauw. 
RUMENIE. 
De heer C. Wafelbakker legt mij een postwissel voor, met 

koning Michael, waarbij de verticale tekst rechts geheel is 
gewijzigd; ze is bovendien met veel kleinere letters gedrukt. 

P.W. 3 lei, rose op wit. 
TRAVANCORE. 
De kaarten van dit land met 5 c op 4 c. (nr. 21) komen ook 

voor met den opdruk „5. c", dus met punt achter 5; deze 
opdruk is lang 15 A mm. Of de catalogus dit bedoelt met II 
is niet duidelijk. In ieder geval is hier aanvulling vereischt. 
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NEDERLAND. 
Sedert 10 December 1929 stempelden Amsterdam C.S., Arn

hem-Station, 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht-Station, 
evenals in vorige jaren wederom met den tekst KOOPT 
THANS / WELDADIGHEIDS- / POSTZEGELS / VOOR 
HET KIND. In den dagteekeningstempel van Amsterdam CS. 
is de benedenruimte blanco gebleven, in dien der overige 4 
staan 3 vijfstralige open sterren. Wij zagen in het datum-
rondje van Utrecht-Station den eersten dag een Romeinsch 
in plaats van Arabisch dagcijfer 10 staan, dus 5-6N.X.XII.1929. 

Eindhoven. 
Half December j.1. kwam hier een stempelmachine in ge-

bruik,welke rechts van den datumstempel, tusschen dubbele 
flauw gebogen lijnen twee-regelig stempelt VERZEND PER 
LUCHTPOST. 

Als gevolg van d.o. 448 zagen wij nog de één-reielige kan-
toornaamstempels BAFLO (Gn.) en SLEEN (Dr.). 

Dienstorder 986 van 23 Dec. 1929 meldt: Reclame in post
stempels. 

1. Aan het gemeentebestuur van Dinxperlo is met ingang 
van 1 Januari 1930 vergunning verleend tot het plaatsen van 
een reclame-aankondiging in den stempel, in gebruik voor hpt 
afstempelen van de correspondentie op het hulpkantoor te 
Dinxperlo. 

2. Het reclame-insehrift van den poststempel luidt: „Groen
ten- en fruitveiling. Obst und Gemüseveiling." 

Een persbericht van het hoofdbestuur der P., T. en T. luidt: 
Het poststempel tijdens de 2e Haagsche Herstelconferentie. 
Tijdens het tweeds gedeelte der Herstelconferentie te 's-Gra

venhage zal door den postdienst op het tijdelijk P.T.T.-kantoor, 
gebruik worden gemaakt van hetzelfde stempel als tijdens het 
eerste deel der Conferentie, echter aangevuld met het jaar
tal 1930. 

N.B. Dit bericht is onjuist, afbeelding van den stempel in 
het volgende nummer. 

Het tijdelijk hulpkantoor Legerplaats bij Oldebroek werd op 
14 December 1929 gesloten. 

Op 16 December 1929 werd gevestigd het postagentschap 
's-Gravenhage-Multatulistraat. 

Het postagentschap Amsterdam-Plantage Middenlaan werd 
met ingang van 23 December 1929 opgeheven. 

Wij zagen van het hulpkantoor Bakkum (Noord Holl.) dd. 
23 December j.1. een dagteekeningstempel 33.XIL29.5-6V. On
danks het vroege morgenuur bemerkte de kantoorhouder spoe
dig zijn vergissing, de eerste 3 werd met zwarte inkt in 2 
veranderd. 

NED.-INDIE. 
Onze trouwe correspondent insp. Hajénius meldt ons per 

luchtpost nog de volgende nieuwtjes: 
Ter gelegenheid van de Eerste Ned.-Indische Po"-tzegelten-

toonstelling te Malang, te houden van 18 t /m 19 Januari a.s., 
zal op het post- en telegraafkantoor aldaar een handstempel 
in gebruik worden genomen, waarin als randschrift zal voor
komen : „Eerste Ned.-Indische Postzegeltentoonstelling". Boven 
de datumbalk de kantoornaam MALANG, onder de balk de aan
wijzing 18-19 JAN. '30. Deze stempel van ovalen vorm wordt 
vermoedelijk eind December in dienst gesteld t /m 19 Jan. 1930. 

Te Batavia en Weltevreden werden op 2 resp. 3 December 
1929 in de .stempelmachines stempelplaten in gebruik genomen 
met tekst (6-regelig) VERZENDT / NIEUWJAARSWEN-
SCHEN / PER TELEGRAAF TEGEN / VERLAAGD TA-
RIEP / INLICHTINGEN BIJ ALLE / TELEGRAAFKAN-
TOREN. 

Sinds begin December j.1. is in één der handrolstempels te 
Batavia de hiernaast afgebeelde luchtpostreclame opgenomen. 

Binnenkort zal het aantal rolstempels wel uitgebreid worden, 
ze bevallen goed. 

Onder verwijzing naai het in het vorig nummer medege
deelde ontvingen wii den biffage-stempel POSTAGENT * 
BATAVIA-ROTTERDAM met gearceerde segmenten van het 
sorteerkantoor in de portiersloge op het emplacement van den 
Rotterdamschen Lloyd. 

Hartelijken dank aan mevr. bsse. Van Heerdt-Kolff en de 
beeren A. M. Benders, W. Hajénius, H. Lampe Fzn., P. Gor
don, J. Th. M. Smelt en J. de Vries jr. voor de spoedige mel
ding der nieuwe stempels. 

J. P. XR. 

Frankeermachines. 
Massa-baarfrankeering. 
Dienstorder 907 van 11 December 1929 bevat een officieele 

bevestiging van de bij wijze van proef inge-stelde machinale 
frankeering aan het postkantoor te Amsterdam. 

Deze Do. luidt als volgt: 
„Machinale frankeering. 
1. Ten postkantore te Amsterdam wordt een proef ge

nomen met machinale frankeering van voor het binnenland 
bestemde stukken, welke bij ten minste 500 zendingen van 
hetzelfde- port gelijktijdig ten postkantore aldaar ter ver
zending worden afgegeven. 

2. Door de stempelmachine, welke voor bedoelde frankeering 
wordt gebezigd, wordt zoowel de dagteekeningstempel als de 
frankeerwaardestempel op de ,stukken afgedrukt. De waarde
stempel wordt in rood afgedrukt." 

Hasler. 
Machine H 506. Op 12 December 1929 in gebruik genomen bij 

de N.V. Internationale Controle Mij. te Rotter
dam. Tusschen datum- en waardestempel de 
hierbij afgebeelde afdruk: 

Francotyp. 
Machine 104. II. N.V. v.h. Th. Nieme\jer, Groningen, is in 

November j.1. in het nieuwe model gewijzigd; 
het verschil van deze afdrukken met die der 
C-machines is zichtbaar aan de forschere da
tum- en afdrukcijfers en de streepjeis aan 
weerszijden van het machinenummer. 

Machine 142. Model C (max. cap. 999K), sedert 14 Septem
ber 1929 in gebruik bij de N.V. „Van Wave-
ren's Graanhandel" te Haarlem. Tusschen da
tum- en waardestempel een dubbele ovaal, 
waartusschen „VAN WAVEREN'S" „GRAAN
HANDEL" en waarin „N.V.". 

Machine 151. Model C (max. cap. 99K), op 12 December 
1929 in gebruik genomen bij de N.V. Maatij. 
tot Aanleg en Exploitatie van Laagspannings-
netten te Groningen. 
Tusschen de stempels de drieregelige tekst in 
kleine hoofdletters: N.V. Mij. tot Aanleg en / 
Exploitatie van / Laagspanningisnetten. 
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Machine 158. Model C (max. cap. 999}4), begin Januari 1930 
in gebruik genomen bf de firma C. J. van 
Houten & Zoon, Weesp. Tusschen datum- en 
waardestempel het handelsmerk dezer firma, 
zijnde een arend met uitgespreide vleugels en 
daaronder de maam „VAN HOUTEN". 

Machine 159. Model C (max. cap. 99M), op 9 Januari 1930 
in gebruik genomen bij de fa. Oscar Keip, te 
Groningen. Tusschen datum- en waardestempei 
een electrisch snoer in vierkant, waarin de 
firmanaam „FIRMA / OSCAR KEIP / GRO
NINGEN" drieregelig. 

Machine 160. Model C (max. cap. 99>^), op 7 Januari 1930 
in gebruik genomen bij Ruys' Handekvereeni-
ging, 's-Gravenhage. Tusschen datum- en 
waardestempel de twe-eregelige tekst „Ruys' 
Handelsvereeniging. N.V.". (Of machine 127 
hierdoor buiten gebruik is gesteld, is ons bij 
het afdrukken van dit nummer nog niet be
kend). 

Machine 161. Model C (max. cap. 99'A), sedert begin Janu
ari 1930 in gebruik bij N.V. v. d. Graaf & Co., 
Rotterdam. Tusschen datum- en waardestem
pel de letters als bij machine 175, thans echter 
in volgorde „R.A.B." (Rotterdam, Amsterdam, 
Brussel). 

Machine 168.1. Model C (max. cap. 99%), op 24 Nov. 1929 
in gebruik genomen bij de N.V. Houthandel 
v/h P. M. & J. Jongeneel te Utrecht; tusschen 
datum- en waardestempel komt geen stempel
afdruk voor. 

Machine 182. Model C (max. cap. 999]4), sedert begin Ja
nuari 1930 in gehruik bij de N.V. Wm. H. 
Müller & Co., Cargadoors en Expediteurs, Rot
terdam. Tusschen de istempels in cirkel de let
ters „W. H. M. EN Co" in verschillende grootte. 

Machine 188. Model C (max. cap. 99K), op 16 December 
1929 in gebruik genomen bij de N.V. Uitg. M\j. 
AE. E. Kluwer, Deventer. 
Tusschen datum- en waardestempel de hierbij 
afgebeelde afdruk: 

A 
Mk 

Machine 192. II. N.V. „Gelria", Amsterdam, het tweede type 
in voorgaand nummer reeds gemeld, is inmid
dels op 23 December 1929 in gabruik genomen. 

Machine 197. Model C (max. cap. 99M), op 9 Januari 1930 
in gebruik genomen bij N.V. Koopmans' Meel-
fahrieken te Leeuwarden. Tusschen datum- §n 
waardestempel „Koopmans' Meel" tweeregelig 
in kastje. 

Machine 210. Model C (max. cap. 999K), sedert 3 Januari 
1930 in gebruik bij de N.V. Lettergieterij „Am
sterdam" v.h. N. Tetterode, Amsterdam W. 
Tusschen datum- en waardestempel de vij;f-
regelige omlijnde tekst: „N.V. LETTERGIE
TERIJ / „AMSTERDAM" / VOORH. N. TET
TERODE / AMSTERDAM (WEST) / BIL-
DERDIJKSTRAAT 157-165". 

DE ROTTERDAMSCHE „STADSPOST". 
Het zal wellicht niet al onzen lezers bekend zijn, dat in Rot

terdam naast den gewonen postdienst een particuliere „sta4s-
post" werkzaam is. 

Dank zij de bereidwillige medewerking van den directeur 
der N.V. „Maatschappij tot Alge-meene Dienstverrigting van 
1865", welke onderneming deze stadspost exploiteert, kunnen 
wij er het een en ander over mededeelen. 

Vroeger bestonden in venschillende steden — met name in 
Duitschland — dergelijke stadspostdiensten, welke veelal eigen 
zegels voor frankeerin^ der stukken gebruikten. De hier be

doelde stadspost echter heeft deze frankeermethode ve-rvangen 
door stempels. Het betaalde port wordt door middel van een 
handstempeltje in rood op de stukken afgedrukt en het is om 
deze reden, dat wij meenden hier een korte bespreking voor, de 
frankeerstempelverzamelaars te moeten plaatsen. 

Het monopolie van het staatsbedrijf der P.T.T. laat de moge
lijkheid open voor het vervoer van brieven b i n n e n een ge
meente, terwijl ten aanzien van drukwerken geen enkele be
perkende bepaling bestaat. De stadspost neemt dan ook — 
zooals uit den naam reeds blijkt — alleen ten vervoer aan 
stukken voor binnen de gemeente Rotterdam, met uitzondering 
van Hoek van Holland. 

De ber,taansmogeliJkheid is natuurlijk daarin gelegen, dat 
de tarieven lager zijn dan die van den overheidsdienst. Zij zijn 
n.1. als volgt: 

Brieven tot 25 gram 3 ct., 25-125 gram TA ct., 125-250 
gram 12 et. 

Drukwerken 1 et. per 50 gram of gedeelte. 
Dat echter deze dienst practisch uitsluitend voor kantoren, 

enz., geschikt is, blijkt uit het feit, dat de brieven bij minimum 
100 stuks, de- drukwerken in minstens 1000 stuks tegelijk aan
geboden moeten worden. Bij kleinere aantallen wordt toch het 
minimum-aantal berekend. 

Ook hier bestaat de mogelijkheid om groote hoeveelheden 
ongeadresse-erde drukwerken te verzenden voor bestelling 
huis-aan-huis tegen tarieven, varieerend van f 3,10 tot f 2,25 
per 1000 exemplaren. 

Voor de afstempeling der stukken zijn thans 5 stempeltjes 
in gebruik en wel in de waarden A, 1, 2, 3 en 7K ot., waar
van hierboven een afbeelding. 

O.i. behooren deze zeer zeker in een frankeerstempelverza-
meling van Nederland thuis, al zjjn zij niet „officieel"! 

Als bijzonderheid willen w ĵ hier nog even vermelden, dat 
de verzending van geadresseerde drukwerken in g e s l o t e n 
omslagen toegelaten is! 

Tenslotte werd ons nog op een desbetreffende vraag door de 
directie medegedeeld, dat voor zoover bekend hun stadspost
dienst uniek is hier te lande. 

A. VAN DER WILLIGEN. 

XLIV. 

JAPAN. 
Op 2 Juni 1912 vond ds eerste postvlueht plaats met steun 

van de regeering. De Amerikaansche piloot W. Atwater zou 
met een watervliegtuig meerdere vluchten maken op het tra
ject Yokohama-Tokio, doch de onvoldoende voorbereiding 
maakte, dat slechts éénmaal het traject gedeeltelijk werd af
gelegd en hierbij bleef het. 

Voor deze gelegenheid werden twee verschillende particu-
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lier e briefkaarten uitgegeven; 
de frankeering geschiedde met 
de gewone Jap. postzegels, ter
wijl de vernietiging daarvan 
plaats vond met de- officieele 
poststempels. De stukken dra
gen echter ook nog een afdruk 
van den hierbij afgebeelden 
privé-stempel in zwart. Opge
merkt wordt, dat de datum op 
dien stempel in overeenstem
ming is met de Japansche tijd

rekening: 45 is het 45e regeeringsjaar van den mikado Meji 
(1912). De beide andere cijfers geven maand en dag weer. 

Uitsluitend de hierboven bedoelde gelegenheidskaarten wer
den verzonden, met op de adreszijde in Japansche en Latijnsche 
karakters: Herinneringskaart aan de luchtpost A. Curtiss 
Hydro Aeroplane en Mr. M. B. Atwater, vlieger". Op de keer
zijde is de handteekening van den aviateur geplaatst; de kaar
ten brengen in beeld een vliegmachine op het water met At-
water aan het stuur, of genoemden aviateur in civiel met zijn 
vliegmachine. Deze kaarten, zoowel gebruikt als ongebruikt, 
zijn zeer zeldzaam. 

Op 13 Juni 1914 werd tij
dens een „vliegweek", ge
organiseerd door de Kei
zerlijke Luchtvaart Veree-
niging, 'n speciale privaat-
kaart uitgegeven, in beeld 
brengend een vliegtuig in 
vlucht met een desbetref
fend opschrift in het Ja-
pansch. De hierbij afge
beelde stempel in violet 
werd benut voor het af
stempelen der kaarten. 
Ook deze stukken zijn bui
tengewoon schaarsch. 

Op 30 September 1919 werd bij officieel bericht de verschij
ning op 3 October d.a.v. aangekondigd van de twee bekende 
luchtpostzegels, verkregen door het voorzien van de afbeel
ding van een vliegtuigje (in rood of blauw) op de koerseerende 
1}4 sen blauw en 3 sen rose. De zegels, waarvan gevaarlijke 
vervalschingen bestaan, werden voor het eerst benut bij de in
wijding van de luchtroute Tokio-Osaka op 3 October 1919. 

De opdruk geschiedde ter staatsdrukkerij te Tokio; de op
laag beweegt zich tusschen de 50.000 en 100.000 stuks van 
elke waarde; einde October van genoemd jaar werden de ze
gels weder ingetrokken, nadat zij op slechts enkele vluchten 
waren benut. 

Zooals gezegd, zou de eerste vlucht op 3 October 1919 plaats 
vinden, doch het weder was zoo slecht, dat zij niet doorging; 
men besloot de post per trein te verzenden. 

De zegels waren vernietigd 
met den hierbij afgebeelden 
stempel. Boven den datum staat 
in Japansche karakters aange
geven „Tokio" of „Osaka". 
Voorts is op het onderste deel 
van het draagvlak vermeld, 
rechts „Luchtpost", links „Her
innering aan de proef". 

Behalve gewone correspon
dentie werden nog drie bijzon
dere speciale feestkaarten uit
gegeven door de reeds ge-noem
de Keizerlijke Luchtvaart Ver-
eeniging. Deze kaarten werden 

slechts per serie van 3 stuks verkrijgbaar gesteld in een 
specialen omslag, waarvan de prijs 15 sen bedroeg. 

De kaarten stellen het volgende voor: 
Nr. 1. Liggend formaat. Boomen en wolken. In het midden 

een kaart met de grenzen van Japan en een rechte lijn, die 
Tokio en Osaka verbindt. Voorts de met sneeuw bedekte top 
van de grootste berg van Japan, de Fushijama. De kleuren 
zijn zilver, blauwgroen, wit, oranje en geel. 

Nr. 2. In staand formaat. Op den voorgrond een Japansche 

aviateur, rechts het stedelijk wapen van Osaka; op den achter
grond een postlooper uit vroegere tijden. Kleuren: rood, bruin, 
zilver, donkerblauw. 

Nr. 3. In staand formaat. Op den voorgrond een zwevende 
vrouwefiguur, waarboven een vliegtuig. In cirkel een kijkje 
op O^saka. Kleuren: donkerbruin, rood, blauw, zilver, blauw
geel, goud en rose. 

Een nieuwe poging zou worden gedaan op 20 October d.a.v., 
doch ook op dien dag was het weer zoo slecht, dat de vlucht 
wederom moest worden uitgesteld. Eerst op den 22en dier 
maand werd het traject Tokio-Osaka afgelegd, terwijl de 
retourvlucht den volgenden dag plaats vond. Ook voor de 
vlucht van den 22en werden gelegenheidskaarten uitgegeven, 
wederom verpakt in een speciale enveloppe. Zij stellen voor 
de vesting Osaka op de eene, den toegang tot het keizerlijk 
paleis te Tokio op de andere kaart. De afstempeling ge
schiedde met den stempel van 3 October 1919 en in kleuren 
van roodbruin tot oranjerood. 

In den loop van 1920 tot 1922 vinden dan verschillende 
Vluchten plaats onder auspiciën van de Keizerlijke Luchtvaart 
Vereeniging; enkele der belangrijkste worden hieronder ver
meld. 

a. 21 Juni 1920, vlucht op het traject Osaka-Kurume. De 
zegels werden met de gewone poststempels vernietigd. Uitige-
geven werden twee speciale kaarten door genoemde vereeni
ging. Op de eene de beeltenissen van verschillende Japansche 
vliegers met den president der vereeniging; op de andere een 
landkaartje. De bijzondere stempel, op de stukken geplaatst, 
toont een propeller met daaronder den datum en „2e Post-
vlucht Osaka-Kurume-Vliegdag". 

b. 3 November 1921, vlucht Kanazawa-Hiroshima. Wederom 
twee speciale kaarten. Afbeeldingen: boot en vliegende ganzen 
op de- eene; vliegtuig in de wolken op de andere kaart. 

c. 3-11 November 1922 op het traject Tokio-Osaka. Er werd 
door meerdere aviateurs gevlogen op 3, 4, 5, 6, 7, 9 en 11 
November. 

Geen speciale zegels of stempels werden benut, evenmin ge
schiedde een afstempeling voor aankomst. De stukken zijn 
alleen te herkennen aan den dagteekeningstempel van af
zending. 

d. 22 Augustus 1923, vlucht tusschen Japan-Formosa. Een 
bijzondere officie-ele stempel werd benut in violet. Tusschen 
twee gestyleerde vleugels, aan de onderkant verbonden door 
een propeller, is een opschrift in het Japansch aangebracht. 
Slechts een gering aantal stukken is met deze gelegenheid 
verzonden. 

Na dezen datum heeft de Japansche luchtpostdienst weinig 
teekenen van leven meer gegeven, tot op 6 October 1929 de 
route Tokio-Dairen in gebruik is genomen, bij welke- gelegen
heid de definitieve luchtpostzegels zijn verschenen, beschreven 
in het vorige nummer op blz. 229. v. B. 

BESTOND ER BIJ DEN INDISCHEN POST
DIENST GELEGENHEID, VOOR GROOTE 

HANDELSLICHAMEN E. D., BRIEF
PAPIER VOORUIT TE LATEN 

STEMPELEN? 
door PIERRE VOS. • 

In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van 16 Ja
nuari 1929, leest men o.a. een uittreksel uit het Nederlandsch 
Tijdschrift van Mei 1905 van dan heer Bohlmeyer, waarin de 
verkeerde meening wordt weerlegd, dat men indertijd geloofde, 
dat door de post met V.O.C, gestempeld papier werd verkocht. 
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van 16 Sep
tember 1929 stelde ik de vraag: zou de post, vooruit gestem
peld, al dan niet gefrankeerd briefpapier verkocht hebben? 

Aan de- hand van het mij beschikbare materiaal van pl.m. 
90 jaar terug, vermeen ik dat de Indische post nimmer z e l f 
vooruitgestempeld briefpapier of omslagen verkocht heeft. 

Echter wil ik trachten, aan te toonen, dat het niet onmogelijk 
is geweest, al dan niet officieel, dat vermoedelijk briefpapier 
van particulieren, welke veel correspondeerden, vooruit of 
vooraf met den plaatsnaam én „ongefrankeerd" werd afge-
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Jos. Droste, Baumstrasse, Dortmund. 
Firma Beerhenke & Co., Keulen. 
Jul. Briault, La Celle, St. Cloud. 
W. Hansen, Aarhuus (Denemarken). 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
E. Gebbers, Liljendal. 
H. Roberts, Londen, S. W. 9. 
E. Zahn, Dr. Philos., Brixen hi} Bozen. 
A. Falkestein, Wilhelmshaven, Duitschland. 
W. H. Avery, Ingenieur, Habana (Cuba). 
Marie Stenzel, Hauptpostlagernd, Danzig. 
Milo Barry, Bayside, L.I., New York. 

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

Koninginneweg 200^ Amsterdam, Z. 

VERZOEK. 
Om zooveel mogelijk tot complete en up to date bijgewerkte 

rubrieken te geraken, is medewerking van alle verzamelaars 
en leze-rs gewenscht. 

Speciaal voor de rubriek „Frankeermachines" vragen wiJ uw 
aller medewerking, dit te meer, waar wij van het hoofdbestuur 
der P.T.T. en van de importrice der Francotypmachines, de 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging, 's-Gravenhage, in het geheel 
geen opgaven mogen ontvangen. 

Het zal ons bijzonder aangenaam zijn, indien verschillende 
verzamelaars en lezers van ons Maandblad aan den redacteur 
van de rubriek „Frankeermachines" steeds melding willen 
blijven maken van verschillende- baarfrankeerstempel- en fran-
cotypstempelafdrukken, welke ziJ ontvangen, zoo mogelijk on
der inzending van de betreffende afdrukken. 

Het bovenstaande betreft dan alleen de afdrukken van Ne-
derlandsche machines. 

Portokosten worden gaarne vergoed. 
Het adres van den redacteur der Frankeermachinerubriek 

is: H. Lampe Fzn., postbox 19, Sneek. 

RAAD VAN BEHEER. 
Ter kennis van de leden der verschillende Vereenigingen 

wordt gebracht, dat de Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie voor het jaar 1930 is samengesteld 
uit de beeren: 

J. D. VAN BRINK, te Leeuwarden. 
dr. P. H. VAN GITTERT, te Utrecht. 
J. C. CRAMBRUS, te Breda. 
J. J. DEGGELLER, te 's-Gravenhage. 
A. S. DOORMAN, te Voorburg. 
L. VAN ESSEN, te Hilversum. 
P. S. VAN 'T HAAFF, te 's-Gravenhage. 
K. H. J. VAN HULSSEN, te Utrecht. 
J. A. KASTEIN, te Amsterdam. 
L. C. A. SMEULDERS, te Breda. 
P. VREDENDUIN, te Amsterdam. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Over onderstaande handelaren en verzamelaars 
worden door het Bonds-Informatiebureau 

inlichtingen verstrekt. 
A. Cohen, p.a. pension Heger, Jul. van Stolberglaan 46, Den 

Haag. 
J. P. Duijn, Jansstraat 16, Haarlem. 
The Saturday Afternoon Stamp Club, New York (Penning

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

W. O. Staeb). 
J. B. Doedens, Oudestraat 131, Kampen. 
Schwaben, Würzen (in Saksen). 
A. Kik, Jacobstraat, Goes. 
The Inland Stamp Co., Kansas City, Missouri (U.S.A.). 
J. H. Donnai, Schenkkade 305, le étage, Den Haag. 
G. P. J. Bes, Locnenschestraat 107, Den Haag. 
P. J. Lukwel, Schenkstraat 236, Den Haag. 
J. C. E. van Herwerden, 0. Ebbingestraat, Groningen. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
M. E. Bouwmeester, Haitsma Mulierstraat 32, Haarlem. 
Aug. V. d. Velde, Ruysdaelstraat, Amsterdam. 
H. Endemnn & Co., Schoten bij Haarlem. 
J. M. Gijsclaar, Hillegom. 
Th. Haentjes Dekker, 2e Balistraat, Den Haag. 
H. H. Overduijn, Hilversum. 
Willem Paret, Beggen (Luxemburg). (Leider der Int. Ver-

eeniging „Pax"). 
Max Busche, Alt Moabit 119, Berlijn. 

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

Bekendmaking. 
De leden worden overeenkomstig het reglement beleefd uit-

genoodigd, hun contributie 1930 (ƒ 6,50) vóór 1 Februari te 
voldoen. Na dien datum zal op hun kosten over het bedrag 
beschikt worden. De leden in N e d - I n d i ë worden verzocht 
hun contributie te zenden aan onzen vertegenwoordiger 
J. Hoek, Soenarioweg 21, Semarang (Java). 

Selon les Statuts les membres sont priés de bien vouloir ac-
quiter leur contribution pour 1930 (ƒ 6,50) avant le Ier Fé-
vrier. Au de la de cette date on en disposera ä leurs frais. 

Membres are kindly remembred according to the rules that 
their subscription for 1930 (ƒ 6,50) has to be paid before the 
1st of February. Beyond that date larger expenses for corres-
pondance are to their charge. 

Die Mitglieder werden den Bestimmungen des Reglements 
entsprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1930 
(ƒ 6,50) vor dem 1. Februar an den Kassenwart zu entrichten. 
Nach diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten verfugt. 

De penningmeester, 
TH. H. KLINKHAMER. 

Giro-nummer 33805, Zevenhuizen (Z.-H.). 
Nieuwe leden. 

54. J. F. Buissink, Pijnboomstraat 139, Haarlem. V.A. 
55. mevr. C. Neelmeijer, „Kolthorn", Heerde. (Oud-lid). V. 
59. J. de Jong jr., Gorredijk. 

607. dr. W. Weigand, Nassaulaan 54, Bandoeng (Java). 
Aanmeldingen. 

J. Wals, Arnhemscheweg 89, Arnhem. 
mevr. E. A. Sleijster-Etty, Velperweg 40, Arnhem. V.L. 
D. Allebé, agent Ned. Hand. Mij., Palembang (Sumatra). 

(Oud-lid). 
Th. Bussingh de Vries, opz. pestbestrijding, Bojolali (Java). 
D. L. Lui)rink, agent Ned. Ind. Handelsbank, Palembang (Su

matra). 
R. Oostingh, arts, Palembang (Sumatra). 
J. A. Voorthuis, agent Jav. Bank, Palembang (Sumatra). 
A. Kray, sbr. Bopong, Pasirlon o/L. (Java). 
H. Vos Hzn., Delfgauwischeweg 85, Delft. V. 
ir. O. J. C. Indra, Javastraat 38, Bandoeng (Java). 
J. A. M. J. Dekker, adm. s.f. Bangak, Solo (Java). 
dr. P. de Jager, Vught biJ Den Bosch. 

Adreswijzigingen. 
934. mr. G. W. A. de Veer, thans Park van Nieuwenhoven 156, 

Middelburg. 
377. C. H. Borgesius, thans Koninginneweg 27, Malang (Java). 
594. H. C. Hollenbach, thans Medan (Sumatra). 
694. W. Kleikamp, thans Soerabaja (Java). 
851. J. F. Tierie, thans Vioslaan 4, Weltevreden (Java). 
872. A. J. van Pesch, thans Ericalaan 33, Den Haag. 
20. J. B. H. Asbeck Brusse, thans Lucas van Leijdenlaan 14, 

Heemstede. 
46. J. W. Smits, arts, thans Hoogstraat 53a, Eindhoven. 

605. H. A. Barnouw, thans Petrielaan 5, Overveen. 
483. A. G. V. van der Schooren, Burgemeestersplein 2, Arnhem. 
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Bedankt als lid. 
Per l-12-'29. 

425. J. A. Fleischer. 926. A. C. van Dam. 
828. H. O'Herne. 

Per l-l-'30. 
304. C. J. A. Snorn. 212. W. O. Gansert. 

Overleden. 
577. H. J. F. van der Kolk. 

Vergadering afdeeling Apeldoorn. 
Vergadering op Maandag 27 Januari 1930, des avonds te 

8 uur, in Odd-Fellowhuis, Deventerstraat, Apeldoorn. 

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

In Memoriam 
L. VAN REUEN, Breda. 
Eerelid der Vereeniging. 

t 29 December 1929. 

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

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
heet de 40 aanvi^ezigen welkom, speciaal de nieuwe leden, de 
beeren Van Montf oort en Soutendam en het candidaat-lid, den 
heer Reus. 

Hij doet mededeeling, dat een der oprichters onzer Ver
eeniging, het eerelid de heer Van Reyen, plotseling is over
leden. Hij memoreert, dat het de heer Van Reijen was, die 
jaren geleden ons rondzendverkeer reorganiseerde, welk sy
steem thans nog in hoofdzaak wordt toegepast, dus proef
ondervindelijk gebleken is, goed te ziJn. Besloten wordt onze 
deelneming te doen blijken door het zenden van een krans, ter
wijl de voorzitter en de secretaris hem de laatste eer zullen 
bewijzen. De woorden van den voorzitter worden staande door 
de aanwezigen aangehoord. 

De notulen der vergadering van 25 November 1.1. worden 
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. De 
ballotage heeft tot uitslag, dat onze Vexeeniging weer een 
aanwinst boekt van 4 leden. 

Van den heer Ordelman te Zutphen zijn ingekomen eenige 
zegels voor de verloting en eenige valsche exemplaren voor 
het falsificaten-album, welke in dank worden aanvaard. Ge
noemde heer zoekt wederom contact met onze leden tot het 
bemachtigeii van zegels voor zijn speciaalveraameling van 
Liechtenstein. 

Ingekomen is een schrijven van de Vereeniging „Op Hoop 
van Zegels", waarin zij ons in kennis stelt van een motie, aan
genomen in hare vergadering van December. Dit schrijven 
wordt voor kennisgeving aangenomen. Voorts e^n schrijven 
van den heer H. Fris, te Zaandam, onze meening verzoekende 
in zake het uitgeven van een advertentieblad op philatelistisch 
gebied. Hem zal worden bericht, dat onze VeTeeniging meent, 
dat een dergelijke uitgave geen levensvatbaarheid zal blijken 
te bezitten. 

Tot leden van den Raad van Beheer van het Maandblad 
voor het jaar 1930 worden door het bestuur voorgesteld de 
aftredende beeren Cramerus en Smeulders en als plaatsver
vangend lid de heer dr. Gommers. Tot hun herbenoeming wordt 
besloten. 

In de commissie tot het nazien der rekening en verantwoor
ding van den penningmeester worden benoemd de beeren Gom
mers en Smeulders en als plaatsvervanger de heer J. D. W. 
Chatrer, welke he-eren zich daartoe bereid verklaren. 

Mededeeling wordt gedaan, dat de volgende vergadering in 
Januari zal aanvangen om half acht, in verband met de werk
zaamheden voor de algemeene groote verloting. 

Ter sprake wordt vervolgens gebracht het resultaat van de 
besprekingen in de bestuursvergadering betreffende candidaat-
stelinlg bij bestuursverkiezing. Het bestuur stelt voor de leden 
in de gelegenheid te stellen bij een vacature een candidaat voor 
te dragen, mits minstens 6 leden deze candidaatstelling steu
nen. Het bestuur zal dan, indien geen bezwaren zijnerzijds 

tegen den candidaat bestaan, dezen voorstellen. De heer 
Mijnssen is tegen dit voorstel, daar hij de noodzakelijkheid 
daarvan niet inziet; de beeren Colen, Wolterbeek en Stoop 
vinden het voorste! niet verstrekkend genoeg, daar het bestuur 
een candidatuur kan negeeren en met zijn eigen candidaat 
komen. De voorzitter bemerkt bierbij, dat men het bestuur 
moet vertrouwen, dat slechts een candidatuur zal negeeren, 
als daar naar ziJn meening reden toe is, zonder dat het die 
reden zal hebben mede te deelen. De heer ds. Loeff is ook tegen 
het voorstel. HiJ meent, dat het slechts de wensch is van en
kelen uit de vergadering en dat die leden dan maar moeten 
komen met een voorstel tot reglementswijziging. De verga
dering kan dan beslissen. Dit idéé wordt gesteund, zoodat al
dus wordt besloten. 

De penningmeester, de heer Jacobs, doet daarna voorlezing 
van de begrooting voor het jaar 1930, welke na eenige toe
lichtingen wordt vastgesteld in ontvangsten en uitgaven tot 
een bedrag van ƒ 2810,—. 

De voorzitter wijst er de leden op, dat nog herhaaldelijk de 
rondzendingen worden afgegeven zonder den opvolger voor 
ontvangst te laten teekenen. Hij wijst er met nadruk op, dat, 
indien zulks wordt nagelaten en de zending onverhoopt mocht 
zoekraken, het lid, dat nalatig was, kan worden aansprakelijk 
gesteld. Dit geldt zoowel voor leden in Breda als daar buiten. 

Na de verloting, waarbij een der nieuwe leden zijn eigen 
naam uit de bus trekt, en rondvraag, wordt de vergadering 
door den voorzitter gesloten. 

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

Nieuwe leden. 
241. (E.). H. B. Kieft, Hooikade 10, 's-Gravenhage. (V). 
313. (E.). P. C. C. Engelbregt, Burg. van Nispenstraat A 530, 

Doetinchem. (IV). 
254. (E.). W. Stirler, Boschstraat 18, Breda. (I). 
266. (E.), ir. H. J. W. Reus, Bavelschelaan 81, Ginneken. (II). 

Candidaat-leden. 
mej. J. B. Nauta Pieter, Ten Hovestraat 77, 's-Gravenhage. 

(Eigen aangifte). 
J. Hammes, bedrijfsingenieur, Karpervijver 3, Zeist. (Eigen 

aangifte). 
Th. Wittenhorst, magazijnmeester, Stokkum bij 's-Heeren-

berg. (Eigen aangifte). 
Frans Swerts, postzegelhandelaar. Oostenstraat 39, Antwer

pen. (Eigen aangifte). 
L. van'Ham, meubelmaker, Nieuwehuizen 4, Breda. (Voorge

dragen door C. L. M. Brantjes, te Breda). 
J. van da Ven, Beugelsplein 3, Helmond. (Voorgedragen door 

W. G. Geurts, te Eindhoven). 
W. C. Verdoorn jr., onderwijzer, Ie Helmers'straat 156 II, Am

sterdam. (Eigen aangifte). 
H. van Ginkel, s.f. Tjiweng, Djombang (Ned.-Indië). (Eigen 

aangifte, oud-lid). 
J. F. Borghouts, boekdrukker, Burg. Hoffmanstraat 23, Rotter

dam. (Voorgedragen door L. C. A. Smeulders, te Breda). 
V. Fr. M. Koller, student, Marnixstraat 394a boven, Amster

dam, C. (Eigen aangifte). 
Overleden. 

20. L. van Reijen, te Breda. (I) . 
Bedankt als lid. 

390. mevr. L. A. E. Hanegraaff van der Golff-Me-erkerk, te 
Ginneken. (II). 

Adreswijzigingen. 
465. mr. G. W. A. de Veer, te Utrecht, thans Park van Nieu-

wenboven 156, Middellsurg. (Van IV naar III) . 
189. mr. W. S. W. de Beer, te Amsterdam, thanis Euterpe-

straat 125hs., aldaar. (VII). 
Bekendmakingen. 

I. 
Aan de leden, die zulks nog niet mochten hebben gedaan, 

wordt verzocht hunne contributie k f 4,—• voor 1930 aan den 
penningmeester, den heer A. J. Jacobs, Weth. Romboutsstraat 
12, te Breda, over te maken vóór 1 Februari a.s. door storting 
of overschrijving op zijn postrekening 88101. Mocht hieraan 
niet worden voldaan, dan zal over de contributie, verhoogd met 

'■"fc-̂ lfjlr 
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Begrooting der Postzegelvereenig ing „Breda" voor het jaar 1930. 

O N T V A N G S T E N . 
1. Vermoedelijk batig saldo over 1929 ƒ 400,-
2. Contributie van 442—5=437 leden a f 4,— . . - 1748,-
3. Contributie en entree van in 1930 aan te nemen 

leden - 150,-
4. 10% van het verkochte in de rondzendingen . . - 500,-
5. Onvoorziene uitgaven - 12,-

Totaal der O n t v a n g s t e n . . ƒ 2810,— 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 DecembeT 1929. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9, 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 

15. 

16. 
17. 

18, 

U I T G A V E N . 
Kosten van het Vereenigingsorgaan, na aftrek 
opbrengst advertentiën, abonné's, enz ƒ 800,— 
Kosten lidmaatschap van den Nederlandschen 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars (442x/0,35) - 154,70 
Kosten van drukvsrerken, portefeuilles, enz. . . - 100,— 
Kosten van nummerstempeltjes en doosjes . . - 10,— 
Porti en bureaubehoeften secretaris . . . . - 100,— 

idem administrateur . . - 60,— 
idem penningmeester . . - 15^— 
idem zeven sectiehoofden . - 200,— 
idem bibliotheoaris . . - 10,— 

Zaalhuur van het vergaderlokaal - 20,— 
Kosten van elf maandelijksche verlotingen . . - 60,— 
Kosten der jaarlü'ksche algemeene verloting in 
Januari 1930 - 400,— 
Assurantie-premie - 32,— 
Reis- en verblijfkosten van twee vertegenwoor
digers op de vergaderingen van den Ned. Bond - 60,— 
Zeventiende jaarlijksche bijdrage aan het Re
servefonds (Besluit van 5 Mei 1913) . . . . . 50,— 
Kosten van uitbrediing der bibliotheek . . . . - 10,— 
Kosten der feestelijkheden ter gelegenheid van 
de viering van het 40-jarig bestaan der Vereeni-
ging in 1933 - 200,— 
Onvoorziene uitgaven - 528,30 

Totaal der U i t g a v e n . . ƒ2810,— 
De Ie penningmeester, A. J. JACOBS. 

ƒ 0,25 voor incassokosten, per postkwitantie worden beschikt. 
Na ontvangst der contributie zal het bewijs van lidmaatschap, 
gelijk met het zegel uit de verloting, worden toegezonden. 

II. 
De leden worden beleefd verzocht, dat gedeelte uit het 

bovenstaande verslag, dat handelt over het teekenen der 
contrólekaarten, goed te lezen en dienovereenkomstig te 
handelen. 

III. 
Aan degenen, die zich vóór de vergadering van 27 Januari 

a.s. nog als lid aanmelden bij den len secretaris, wordt kennis 
gegeven, dat zij zullen deelnemen aan de groote algemeene 
verloting (zonder nieten), waarvoor een bedrag van ƒ400,— 
is uitgetrokken. 

Philatelistenloket. 
Geopend op Zaterdag 18 Januari 1930, des namiddags van 

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

Ledenvergadering op Maandag 27 Januari 1930, des avonds 
te HALF ACHT, in de bovenzaal van „De Beurs van Breda", 
(ingang St. Jans t raa t ) . 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Zaterdag 
28 December 1929, in Hotel Krasnapolsky, te Amsterdam. 

Aanwezig 35 leden. De vice-voorzitter, de heer K. H. Boeg, 
opent de vergadering en leest een brief voor, waarin de he-er 
Vredenduin de leden bedankt voor het prachtige, geïllustreerde 
boekwerk, dat hem in het ziekenhuis te Amsterdam uit naam 
van de leden van „Hollandia" werd ter hand gesteld. Uit dit 
schrijven, dat afkomstig is van Zaandijk, blijkt, dat de voor
zitter het ziekenhuis heeft verlaten en dus nu in zooverre her
steld is, dat hij, na een rustig verblijf buiten de stad, eerlang 
weer onze bijeenkomsten zal presideeren. 

Ingekomen is een schrijven van de Vereeniging „Op Hoop 
van Zegels" te Haarlem, behelzende een motie, waarin ge
noemde Vereeniging haar verontwaardiging uit over de wijze, 
waarop de prijsbepaling van den door den Ned. Bond uitge
geven tandenmeter heeft plaats gehad. Naar aanleiding hier

van wordt door verschillende personen het woord gevoerd, 
waarvan het resultaat is, dat den secretaris verzocht wordt 
het Bondsbestuur te verzoeken van den verbeterden tanden
meter op aanvraag een zeker aantal over de verschillende Ver
eenigingen te distribueeren en tevens de gelegenheid te geven 
de oude, foutieve tandenmeters biJ den secretaris tegen nieuwe 
te verruilen, zoodat er geen frankeerkosten behoeven gemaakt 
te worden. 

Bij de ballotage der candidaat-leden worden de volgende 
beeren met algemeene stemmen tot lid aangenomen: ir. G. J. H. 
van Gaspel, J. F. de Hosson, A. B. C. Bonset en S. Elzevier 
Stokmans. 

Na de gebruikelijke pauze van een half uur had nog een 
verloting van 20 prijzen plaats onder de aanwezigen op de 
vergadering. Er wordt besloten voor het aanstaande Januari-
concours de volgende serie zegels in aanmerking te laten 
komen: de nrs. 11-15 van Denemarken (uitgifte 1864) volgenis 
den Yvert-catalogus. 

Nadat de vice-voorzitter den leden een goeden afloop van 
het oude en een gelukkig nieuwjaar had toegewenscht, werd 
de bijeenkomst te half elf gesloten. 

Aangenomen als lid. 
ir. G. J. G. van Gaspel, 41 rue Renkin, Brussel. 
J. P. de Hosson, Bilderdijkstraat 3, Amsterdam, W. 
A. B. C. Bonset, Weteringschans 35, Amsterdam, C. 
S. Elzevier Stokmans, Tenweerweg 37, Oegstgeest. 

Bedankt als lid. 
G. J. Stork Gzn., Overtoom, Amsterdam. 
C. H. Welcker, Lutmastraat, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
D. Jonker, dir. post- en telegraafkantoor. Oude Pekela. 
G. J. H. Bos, Adm. de Ruijterweg 364 III, Amsterdam, W. 
J. A. A. Koning, Adm. de Ruijterw^eg 157 I, Amsterdam, W. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 18 Januari 1930, des 

avonds te 8 uur, ten huize van den heer K. H. Boeg, P. C. 
Hooftstraat 72, Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 25 Januari 1930, des avonds 
te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

De Ie secretaris, 
J. A. KASTEIN. 
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Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Se-cretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstr. 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op 17 De
cember 1929, in het Hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 29 leden en 2 introducé's. Om ongeveer 8,10 uur 
werd deze vergadering door den voorzitter, den heer Van 
Gittert, geopend, die meer in het bijzonder welkom heette de 
aanwezige introducé's, de beeren De Bas en Mulder, en den 
heer Van der Schooren, die voor de eerste maal als lid der 
U. Ph. V. een algemeene vergadering bijwoonde en die dezen 
avond het een en ander wilde mededeelen over de Fournier-
vervalschingen. 

Hierna deelde de voorzitter mede, dat het aanwezige lid, 
de heer Moesman, op den Eersten Kerstdag zijn 70en geboorte
dag zou herdenken, zoodat hij niet kon nalaten hem namens 
allen daarmede van harte geluk te wenschsn. Hierna werden 
de notulen der vorige vergadering onveranderd goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de notulen merkte de heer Van den Hout 
op, dat het meer in zijn bedoeling gelegen heeft, van het be
stuur en alle leden gedaan te krijgen, dat men elkaar zou 
waarschuwen voor vervalschte zegels en voor onbetrouwbare 
handelaren, opdat onmiddellijk dergelijke ongerechtigheden ge
signaleerd kunnen worden. De heer Van Citeert zegde toe dit 
onderwerp ter sprake te brengen in de eerstvolgende verga
dering van den Raad van Beheeer van het Maandblad. 

In een drukraampje van den heer Sluijp circuleerde een 
eerste briefzending per luchtpost van Curagao naar La Guaira 
(1925), voorzien van de zeer zeldzame afstempe-l'ng „Curagao 
8-4-'25". 

Nadat de heer Sluijp voor het ter beziehtigin,^ stellen daar
van namens alle leden bedankt was, werden de candidaat-loden 
A. Nieuwenhuijzen, E. Verthoren, mevrouw H. Staverman-Van 
Steeden en P. N. Loesberg met algemeene stemmen tot leden 
der Vereeniging aangenomen. 

Vervolgens deelde de voorzitter mede, dat voor de jubileum-
kas van een der leden reeds een gift van / 25,— was inge
komen, terwijl voor de veiling ten bate dier kas than? ter be
schikking gesteld waren: door den heer Burgersdijk een band 
met zelfbinder voor twee jaargangen van het Maandblad, door 
den heer Diesfeldt een paartje nr. 9 van Beieren, door den heer 
Van Riezen een volledige serie Nederland met opdruk Armen
wet en door den heer Kok eenige mooie Nederlandsche zegels. 
Bovendien schonk de heer Diesfeldt voor het falsificatenalbum 
een stel zegels van Nova Scotia, welke schenking in dank 
aanvaard werd. 

Nadat de voorzitter de verschillende schenkers bedankt had, 
kreeg de heer Van der Schooren het woord voor het geven van 
zijne toelichtingen op het Fournier-album, dat mede ter be
zichtiging aanwezig was. Het behoeft geen betoog, dat de ver
schillende toelichtingen over de Fournier-vervalschingen met 
aandacht door allen werden aangehoord, terwijl bovendien de 
heer Van der Schooren nog vele vragen van leden beant
woordde. Algemeen werd het van groot be'ang geacht, dat er 
van de kenmerken der valsche zegels Nederlandsche vertalin
gen gedrukt werden en dat het opnemen dier kenmerken met 
de cliché's in het Maandblad zeer aan te bevelen was. Nadat 
nog een opmerking van den heer Van den Hout beantwoord 
was door de beeren Van Gittert en Van der Schooren, be
dankte de voorzitter namens allen den heer Van der Schooren 
voor zijn leerzame toelichtingen omtrent het Fournier-album. 

Bij de rondvraag vroeg de heer Sluijp of via den Bond niet 
verkregen kon worden, dat op per luchtpost aangekomen stuk
ke» ste-eds het aankomststempel werd aangebracht, terwijl de 
heer Van Gittert de Nederlandsche Kinderzegels met de sier
lijk uitgevoerde van Zwitserland vergeleek, waarvan de ver
schillen in het oog loopend groot waren. De verkoop van onze 
Kinderzegels komt door die slechte uitvoering in het gedrang. 
Nadat nog een vraag van den heer Burgersdijk beantwoord 
was en na de verloting werden de aanwezigen in de gelegen
heid gesteld de aangeboden collecties voor den landenwedstrijd, 
frankeerzegels 1 tot en met 106 van Frankrijk, te beoordeelen. 
De collectie van den heer Raatgever verwierf den eersten, ter
wijl aan den heer Burgersdijk de tweede prijs toegekend werd. 

In verband met het vergevorderde uur werden de veilingen 

uitgesteld tot de volgende vergadering, zoodat na zichtzending 
deze vergadering om ongeveer 11 uur werd opgeheven. 

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

Nieuwe leden. 
(e). A. Nieuwenhuijzen, Oudegracht 57, Utrecht, 
(e). E. Verthoren, Catharünesingel 128, Utrecht, 
(e), mevr. H. Staverman-Van Steeden, Tesselschadelaan 6, 

Hilversum, 
(e). P. N. Loesberg, Lavendelplein 15, Hilversum. 

Candidaat-leden. 
W. G. de Bas, Nachtegaalstraat 3bis II, Utrecht. 
J. P. Werff, Trans 17, Utrecht. 
E. van Lier, Justus van Effenstraat 40, Utrecht. 

Bedankt als lid met 1 September 1930. 
D. Jonker, postdirecteur. Oude Pekela. 
B. Hanekamp, Jardee Group 31, West-Australië. 

Adresveranderingen. 
D. Jonker wordt postdirecteur. Oude Pekela. 
P. C. Dozy wordt Antwerpschestraat 12, Scheveningen. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 21 Januari 1930. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 28 Januari 1930. 

Haagsche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhage. 
Secr.: E. K. BOISSEVAIN, Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar. 

KORT VERSLAG van de bijeenkomst op Donderdag 19 De
cember 1929, des avonds te 8K uur, in Café „Het Gouden 
Hoofd", te 's-Gravenhage. 

Noch notulen, noch eenige andere „huishoudelijke" bezigheid 
gaven oponthoud aan de, reeds bij het binnenkomen, vast te 
stellen animo voor den ruilavond. Alleen een kort openings
woord van den voorzitter aan de aanwezige nieuwe leden en. 
het sluitingswoord een tiJd daarna waren de eenige abnormale 
verschijnselen (van een philatelistisch standpunt bezien!) van 
den avond. 

Klaarblijkelijk valt zoo'n ruilavond in den smaak! Drie 
groote tafels waren bezet en was het een geluk dat we de 
grootere zaal van „Het Gouden Hoofd" thans hebben, zooveel 
leden waren aanwezig. Een mooie loterij zonder nieten, zoo 
tusschen de bedrijven door, vormde eveneens een attractie, 
maar de zeer geanimeerde discoursen en de dikke stockboeken 
plus de groote hoeveelheden bescheidener ruilboekjes gaven 
het bestuur de zekerheid, dat philatelistische avonden als deze 
inderdaad worden gewaardeerd en benut! 

De secretaris, 
A. STARINK jr. 

Candidaat-leden. 
dr. W. van der Beke Gallenfels, Laan vsn Meerdervoort 729, 

's-Gravenhage. 
A. Exalto, Theresiastraat 379, 's-Gravenliage. 
J. H. van Leent, Julianastraat 41, Rijswijk. 

Bedankt als lid (per 31 December A.P.). 
G. H. W. de Groot, Willemstraat 30, Rijswijk. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 23 Januari 1930, des avonds te 

8K uur, in Café „Het Gouden Hoofd", Groenmarkt, Den Haag. 
Openmg. Notulen. Ingekom^en stukken. Ballotage nieuwe le

den. Verloting. 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 30 December 1929, des 
avonds te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Aanwezig 14 leden, o.w. 3 dames. Wegens afwezigheid van 
den voorzitter (door ongesteldheid) en den vice-voorzitter. 
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neemt ondergeteekende het voorzitterschap waar. Na goed
keuring der notulen van de vorige vergadering wordt mede-
deeling gedaian van eenige ingekomen stukken, w.o. een schrij
ven van „Op Hoop van Zegels" inzake den tandenme.ter, dat 
voor kennisgeving aangenomen wordt. Ingevolge ingekomen 
schrijven van het departement van justitie worden nog eenige 
wijzigingen aangebracht in de ter koninklijke goedkeuring op
gewonden statuten, in overeenstemming met reeds bestaande 
bepalingen uit het huishoudelijk reglement. 

Een schrijven van den heer H. Fris te Zaandam, inzake uit
gave tijdschrift, wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Besloten wordt, nog eens een proef te nemen met het plaat
sen van een advertentie tot het werven van nieuwe leden in een 
plaatselijk blad. 

Het candidaat-Iid, de heer De Vries, wordt als lid aan
genomen. 

Wegens het gering aantal aanwezigen wordt de wedstrijd 
met de nrs. 1 en 2 van België verschoven tot de Januari
vergadering. In verband met het vertrek van den heer Steen-
sma wordt de heer Van de Sandt benoemd in de wedstrijd
commissie. 

Daarna verloting en sluiting. 
De secretaris, 

H. J. VAN BALEN. 
Aangenomen als lid. 

83. J. de Vries, Geitenkamp 136, Arnhem. 
Adresverandering. 

102. P. J. Steensma, van Ruysdaelstraat 82, Arnhem, naar 
Jan Smitzlaan 22, Eindhoven. 

Boekjes voor de rondzendingen. 
Mevrouw Schuurman, Apeldoornscheweg 57, Arnhem, ver

zoekt boekjes voor de rondzendingen aan haar adres te doen 
toekomen, ook die voor de afzonderlijke sectie Nederland en 
Koloniën. 

Vergadering. 
Vergadering op 28 Januari, des avonds te 8 uur, in „Natio

nal", te Arnhem. 
Op dezen avond wedstrijd met de nrs. 1 en 2 van België. 

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

JAARVERGADERING op Dinsdag 10 December 1929, des 
avonds te 734 uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 23 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 
opent de vergadering en verzoekt den secretaris voorlezing der 
notulen van ds vorige vergadering, welke ongewijzigd worden 
goedgekeurd. 

Ingekomen stukken. 
Bedanken voor het lidmaatschap door de beeren H. R, Hayen 

en A. Wildschut. 
Schrijven van den heer J. van Hoek, houdende het belange

loos afstaan van het omslag zijner veilingcatalogi, tot aan de 
opening der tentoonstelling, voor een desbetreffenden tekst, 
welk schrijven onder dankzegging gaarne wordt aanvaard; 
terwijl melding wordt gemaakt, dat ook de heer Van Dieten 
op zijn veilingcatalogus hiervan reeds aankondiging heeft ge
daan, waarvoor hem wordt dankgezegd. 

Van den „Haagsche Postzegelhandel", boekje nr. 2, „De 
Geschiedenis van Litauen op de postzegels", door mr. Van 
Peursem, voor onze bibliotheek, waarvoor is bedankt. 

Van den len secretaris van den Bond mededeelingen omtrent 
het verhandelde in de Bondsbestuursvergadering van 3 No
vember 1.1. 

Hierna worden de volgende verslagen uitgebracht: 
1. Door den secretaris het jaarverslag, hetwelk onder dank

zegging wordt goedgekeurd. 
2. Door den heer Stok. als boekbewaarder, eveneens onder 

dankzegging goedgekeurd. 
3. Door den heer Bakker, als penningmeester, rekening en 

verantwoording van zijn beheer, welke sluit met een voordeelig 

saldo van ƒ 158,72, waarin begrepen het voordeelig saldo van 
den verkoophandel. 

De rekening wordt alsdan nagezien door de beeren Van 
Brakel en Klaphaak, die na een kleine opmerking adviseeren 
den penningmeester volkomen te dechargeeren, waarna de 
heer Bakker voor zijn accuraat boekhouden wordt bedankt. 
Zijn begrooting voor het volgend jaar wordt aangenomen. 

4. Door den heer Frenkel, als secretaris der keuringscom
missie, met mededeeling, dat geen zegels ter keuring zijn 
ingekomen. 

5. Door den heer Frenkel, als verkoopcommissaris, die als 
bate in de kas kan storten ƒ 24,48. 

De voorzitter merkt hierbij op, dat er dit jaar veel te weinig 
boekjes zijn rondgegaan, zijnde 6 inzendingen; vandaar de 
geringe inkomsten. De verkoopscommissaris wijt dit aan de 
te hoog gestelde verkoopprijzen. 

Op voorstel van den heer Backer Dirks worden bestuur en 
keuringscommissie biJ acclamatie herkozen. De gekozenen ne
men hun benoeming aan. 

Vervolgens wordt de uitslag der dit jaar gehouden verlo
tingen bekend gemaakt. 

De voorzitter doet vervolgens mededeeling van de dames en 
beeren, die zich reeds bereid hebben verklaard zitting te 
nemen in het eere-comité onzer Tentoonstelling. 

De beeren Klaphaak en Den Outer doen voorstellen tot stij
ving onzer tentoonstellingskas. Een verkoop van eenige ge
schonken zegels brengt voor deze kas ƒ 10,75 op. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, na rond
vraag, de vergadering, den leden een genoegelijk uiteinde van 
1929 en een prettig begin van 1930 toewenschend. 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Bedankt als lid. 
H. R. Haijen, Rochussenstraat 177a, Rotterdam. 
A. Wildschut, Pijlslaan 104, Overveen. 

N.B. In het eere-comité onzer Tentoonstelling hebben zich 
alsnog bereid verklaard zitting te willen nemen de beeren 
John Robbers, te Aerdenhout, J. M. Pos, te Arnhem, en 
J. E. L. Haenecour, te Maastricht. 

JAARVERSLAG, uitgebracht in de algemeene vergadering 
van 10 December 1929. 

Aan de leden der Philatelistenclub „Rotterdam". 
Het is mij aangenaam, ter voldoening aan art. 28 van ons 

huishoudelijk reglement, u heden het 24e jaarverslag aan 
te bieden. 

Dit jaar kwam geen verandering noch in het bestuur, noch 
in de keuringscommissie. 

Er werden 6 nieuwe leden aangenomen, terwijl 8 voor het 
lidmaatschap bedankten. Het ledental onzer Club werd alzoo 
met 2 verminderd en wordt dus 61, waarvan 43 te Rotterdam 
woonachtig, 16 buiten Rotterdam en 2 buitenlandsche leden. 

Behalve de jaarvergadering werden 8 gewone bijeenkomsten 
gehouden, welke gemiddeld door 17 leden werden bezocht, 
evenals vorig jaar. 

Op onze vergaderavonden werden de vo'gende verzamelin
gen ter bezichti^ng gesteld, en wel van de beeren Den Outer: 
diverse Europa-landen (Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, En
geland, Oud-Duitsche en Oud-Italiaansche staten); Van Har
derwijk: diveräe Europa-landen (Bosnië, Denemarken, Frank
rijk, Noorwegen en Zweden); Pesch: België, Turkije en Zwit
serland; en ondergeteekende: Engelsche Koloniën, Kreta en 
Macao. 

Verlotingen hadden op al onzs avonden plaats, terwijl van 
tjjd tot tijd verkoopboskjes circuleerden. 

Op de voorvergadering van Bondsafgevaardigden op 10 
Maart 1.1. te Utrecht was onze Club vertegenwoordigd door 
den heer Frenkel, en op dan op 24 en 25 Augustus te 's-Gra-
venhage gehouden Philatelistendag door de beeren Frenkel 
en Den Outer. 

Voorts werd in onze October-vergadering besloten, ter her
denking van het 25-jarig be'staan onzer Club in 1930, een 
Nationale Postzegeltentoonstelling te houden, en wel op 4, 5, 
6 en 7 September, in de foyer van „De Doele" te Rotterdam, 
welke daarvoor werd gehuuid van 1 tot en met 8 September, 



VI NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 JANUARI 1930. 

In deze dagen vallen dan tevens de PhUatelistendagen op 6 en 
7 September. 

Nadat het voor onze Club zoo gewichtige besluit werd ge
nomen, werden verschillende commissies benoemd, werd over
gegaan tot het vormen van een eere-comité, het vormen van 
een waarborgfonds, de benoeming eerer jury, enz., zoodat 
onze Club vol vertrouwen het komende jaar tegemoet gaat. 
In het December-nummer van het Maandblad zullen reeds ver
schillende comité's, onder het hoofd „Tentoonstellingen", op
genomen worden. 

Voorts werden programma en reglement der Tentoonstelling 
mede vastgesteld, en is de voorbereiding thans gereed. 

Ik eindig dit jaarverslag met de hoop uit te spreken, dat 
het aanstaande jaar 1930 voor onze Club een jubeljaar moge 
zvjn, rekenende op uw aller steun. De secretaris, 

P. JORISSEN P.Czn. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Vrijdag 27 De
cember 1929, in Café „Hollandais", Groenmarkt, Den 
Haag. 

Aanwezig 43 leden, waarvan een dame en een introducé. De 
voorzitter opent de vergadering met een bijzonder welkom aan 
een paar leden, voor het eerst aanwezig, en een introducé. 
Zegels voor de verloting zijn geschonken door den heer Ronde; 
voor de bibliotheek gaf de heer Van der Moer het werkje: De 
geschiedenis van Litauen op de postzegels. 

Van den bibliothecaris zijn ter inzage aanwezig 11 stuks 
tijdschriften, enz. De heer Boogaard heeft weiderom een nieuwe 
collectie stempels op Amerikaansche oude zegels medege
bracht, w.o. diverse kruisafbeeldingen, schaakbord, vrijmetse-
laarsteeken, mannetje in de maan en enkele zeldzame pre-
cancels vóór 1890. 

De notulen worden goedgekeurd. De heer Reijerse deelt 
mede, dat hij als voorzitter van ,,Philatelica" lid is geworden 
van het eere-comité voor de a.s. Nationale Postzegeltentoon
stelling te Rotterdam. 

De ledenverkiezing levert 27 stemmen vóór, 8 blanco en 3 
van onwaarde. De heer Valstar wordt door den voorzitter als 
nieuw lid geïnstalleerd, wat door hem wordt beantwoord met 
het aanbieden van een prachtserie zegels voor de verloting, 
hetgeen de vergadering met applaus waardeert. 

Bij de verloting verkrijgt de heer Ploos van Amstel den 
eersten prijs. 

Daar de heer Boogaard zün functie als lid der vexlotings-
commissie 1930 niet kan aanhouden, stelt het bestuur voor den 
heer F. J. Bruggeman als zoodanig te benoemen. De verga
dering is het daarmee eens en genoemde heer neemt de be
noeming aan. Hierna veiling van een dertigtal kaveltjes. 

Voor de rondvraag wekt de voorzitter de aanwezigen (ook 
de afwezigen) op, in de eerstkomende vergadering(en) van 
1930 nog iets van hun verzameling te laten zien of eenig 
onderwerp in te leiden. 

Bii de rondvraag komen de tongen der bezoekers pas goed 
los. De heer Van der Zee doet mededeelingen omtrent zijn be
vindingen in een rondzending, waaruit nogmaals blijkt, dat 
het zeer gewenscht is, dat ieder zoo nauwkeurig mogelijk de 
zegels nakijkt en b ĵ de minste ongeTechtigheid direct het 
sectiehoofd of het bestuur waarschuwt. De heer Kirchner deelt 
mede, dat hij iemand weet, die alle zegels van Albanië tegen 
3 cent de franc kan verschaffen; dat hij zich aanbevolen houdt 
voor de bibliotheek voor alle oude tijdschriften en afleveringen 
—- compleet of incompleet —; welke ervaringen hij heeft met 
poststukken, waarvan zegels onderweg verloren gaan. Bij dit 
laatste zegt de heer Boogaard, dat hij, door de ervaing geleerd, 
geen groote zending (groot aantal) per post durft verzenden 
met pas uitgekomen zegels (laat staan kinderzegels), omdat 
er dan zoo veel zoek raken. 

Nadat nog enkele leden het woord voerden, sluit de voor
zitter de vergadering met: „Een gelukkig uiteinde en tot weer
ziens in het nieuwe jaar". De secretaris, 

J. N. H. VAN REST. 

Nieuwe leden. 
58. J. A. Meeuse, Joh. Camphuijsstraat 18, Den Haag. 
97. C. F. Poortvliet, Waldeck Pyrmontlaan 1, Rijswijk (Z.H.). 

133. mej. J. J. M. Schoonemeijer, Alex Boersstraat 41, Am
sterdam. 

164. H. Altena, Alexanderstraat 6, Zwolle. 
176. A. Hofman, Borneostraat 90, Zwolle. 
198. C. L. van Osch, Roggenstraat 31, Zwolle. 
318. J. B. G. Forger, Van Diepenburgstraat 41, Den Haag, 
321. J. Valstar, Stephensonstraat 78, Den Haag. 
D 384. A. Koster, Dubbeldamscheweg 59, Dordrecht. 
D 472. A. Smit, Krommedijk 72, Dordrecht. 
D 388. B. van Geluk, Singel 94, Dordrecht. 

Candidaat-leden. 
W. A. Pijpers, ambtenaar dep. van defensie, Jacobastraat 168, 

Den Haag. (Voorgesteld door Van Tilburg). 
P. J. Claryce, Nie. Tulpstraat 80, Den Haag. (Voorgesteld 

door Dordregter). 
J. M. V. Spaetgens, Emmalaan 7, Valkenburg (L.). (Voorge

steld door J. C. Bender en C. van der Willigen). 
A. Jaarsma, Koeplein 6, Leeuwarden. (Voorgesteld door D. 

de Boer). 
J. H. Verweij, villa Zonneihoek, Arnoldslaan, Bloemendaal. 

(Voorgesteld door F. J. Bruggeman). 
A. F. A. van Bemmelen, Pijnboomstraat 36, Den Haag. (Voor

gesteld door H. Schnabel). 
Mededeelingen. 

Nog dezer dagen willen enkele leden bedanken. Deze hande
ling is in onze statuten natuurlijk duidelijk omschreven. Vóór 
1 December bedanken. Men kan toch van het bestuur niet 
verlangen, dat het met dien datum de hand gaat lichten om 
enkelen het particuliere genoegen te doen hun — om welke 
reden dan ook — ƒ 2,50 uit te winnen. Een briefkaart 3 De
cember 1929 uit Indië komt natuurlijk niet op tijd binnen. Een 
28.XII.'29 Den Haag ook niet. Een 15.XII.'29 aan het Maand
blad gericht dito. Bedanken aan een ander bestuurslid be
vordert den gang van zaken ook niet. Het bestuur moet in 
dezen naar bevind van zaken komen met kwitantie, zoo noodig 
later afvoeren of royement. 

Afgevoerd. 
D 438. H. L. Stoffels, Dordrecht. 

Overleden. 
194. P. Knegtmans, Weltevreden. 

Nog niet eerder door mg opgegeven bedankjes. 
31. I. Hanekamp. 
20. M. Hooidonk. 
59. E. Bunge. 

502. J. H. M. Cleber. 
359. Jac. Pieterse, Van Singelandtstraat, Den Haag. 

35. A. 't Hart. 
Adresveranderingen. 

D 391. J. L. P. van den Berg, Dubbeldamscheweg 53 rood, 
Dordrecht. 

169. mr. G. W. A. de Veer, Park van Nieuwenhoven 156, Mid
delburg. 

123. H. van Walt, Bentinckstraat 140, Den Haag. 
461. IJ. S. Kramer, van Zwolle naar Rijswijk (Z.-H.), Penning

laan 46. 
40. P. J. C. Dorbeck, Gevers Deijnootweg 124, Scheveningen. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, waarna algemeene verga

dering te 8K uur, op Woensdag 22 Januari 1930, in Café „Hol
landais", Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. VerlotiTig. 6. Veiling. 7. Rondvraag en sluiting. 

Vergadering af deeling 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 „Corbel^n", 

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

Mirm&^aS^Éi&aÊaÊ». 
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Het „Handelsblad" van 4 December bevatte het volgende 
curieuse bericht: 

„Een rare blunder. — Wat wij hier vertellen, moet voorloo
pig maar voor rekening van de „Echo de Paris" bleven. De 
postadministratie der Vereenigde Staten zou een postzegel 
hebben uitgegeven, waarop Columbus op zijn tocht naar Ame
rika staat afgebeeld turende door een verrekijker. De 
verrekijker is namelijk zoowat een eeuw na Columbus uit
gevonden. Het anachronisme zou te laat zijn bemerkt, en de 
inmiddels uitgegeven exemplaren moeten nu verhandeld wor
den tegen fantastischen prijs." 

Een rare blunder, inderdaad. Maar niet, wat het Hb.l ermee 
bedoelt! 

VOOR DEN POLITIERECHTER. 
PHILATELIST. 

Er was een Philistijn onder deze Philatelisten ingeslopen. 
De vereeniging stuurde aan allen regelmatig collecties post
zegels ter inzage en elk lid had het recht er postzegels uit 
te halen, mits hij op de een of andere vastgestelde wijze blijk 
gaf welke zegels hij aan de collectie ontnomen had en het 
geld aan rechthebbende deed toekomen. 

Doch deze philatelist — een klein mannetje met een hoog 
voorhoofd, nóg hoogere haren en een gouden lorgnetje — 
gapte de postzegels en zette er waardelöoze voor in de plaats. 
Het scheen mogelijk te zijn dit zonder veel vrees voor ont
dekking te doen. Maar hij deed het wat veel en regelmatig, 
zoodat men argwaan begon te krijgen en den ontrouwen phi
latelist een val stelde, waar hü zich haastte in te wippen. 

Nu hij alle schade vergoed had, bleken zijn medephilatelisten 
wel geneigd de zaak blauwblauw te laten, daarmede de jus
titie miskennend, die haar eigen kleurtjes uitkiest en vast
houdt wat zij heeft. „Al kwam de hsele vereeniging bij mü, 
om de zaak in den doofpot te douwen, dan hoef ik me daar 
gelukkig niet aan te storen," zei de Officier. 

De ontrouwe philatelist had het misschien nooit zoo goed 
geweten als thans hoe gevaarlijk dicht hij bij de gevangenis 
was en een oogenblik scheen het of ze hem op zou slokken. 
De öisch luidde honderd vijftiig gulden boete subsidiair vijf en 
zeventig dagen gevangenisstraf. De rechter verhoogde de 
boete tot tweehonderd gulden. En geen postzegels meer, na
tuurlijk. 

(Telegraaf). 

ONGEBRUIKT, HU, HU! 
„Fun" ( = vermakelijkheid, ontspanning e. d.) is het waar

devolste woord welk in drie letters uitgedrukt is. De wereld 
betaalt millioenen om zich te vermaken." 

„Wel ,wel, ik vernam dat verzamelaars zoowat duizend dol
lars betalen voor een ons ,gom („gum", ook 3 letters)!" 

(„Gossip"). 

WELDADIGHEIDSZEGELS ALS GENEESMIDDEL. 
De Fransche tuberculose^zegels zijm geen officieele post

zegels. Uit Fransche bron wordt aiangehaald: 
In een kraam van chemische artikelen op een plaatselijke 

markt verkochten kinderen de bedoelde zegels, 'n Oud boeren
vrouwtje vroeg, waarvoor die zegeltjes dienden. Men ant
woordde: „om menschen te genezen". De man van dit vrouwtje 
lag te bed met rheumatiek; z\j kocht eenige zegels en, thuis
gekomen, plakte zy de zegels op haiar mans been. E n . . . . den 
volgenden morgen was de rheumatiek verdwenen, haar ventje 
wandelde als gewloonlijk. Niemand kan deze dame nu over
tuigen, dat die zegels geen wóndergeneesmiddel waren! 

(„Medical Press"). 

I ADVERTENTJËN. | 

Te koop gevraagd 
Een Europaen Buiten 
Europaverzameling 
Offerten met opgave van cata^ 
loguS'waarde en nadere bij' 
zonderheden aan den 

JmsterdamschePostzeyelhandel," 
St. Luciënsteeg 22, b/d Kalmslraat, A M S T E R D A M . 

(197) 

N.V. Postzegelhandei „PHILADELPHIA" 
JANSWEG 31 (1 min. van het station), HAARLEM. 
Door aankoop van uitgebreide verzamelingen z\jn wä in staat 

MANCOLIJSTEN 
met succes uit te voeren. 

ZICHTZENDINGEN 
tegen 3 a 4 CENT PER FRANC worden gaarne gemaakt 
onder opgave van referentiën. 

Aanbevelend, 
J. M. GOSSE, 

directeur. 
Gironummer 135793. (346) 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Post: , worden niet in betaling gen. 

Vraagt mijn prijscourant van 
P A K K E T T E N , 
S E R I E S Z E G E L S 
v a n 10 e n 100 s t u k s , 

tegen zeer schappelijhe prijzeD. 
G r a t i s t o e z e n d i n g . 

O . R E 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 C I X ) . (246) 

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

W A T I S A A I V G E I V A M E H 
DAN E E N BOEKJE O P Z I C H T 

S P E C I A A L V A N Z W E D E N 
N O O R W E G E N of 

„ D E N E M A R K E N , 
en indien U mij dan de nummers opgeeft, 
die U nog mist van deze mooie landen, dan 
ontvangt U juist datgene wat U reeds zoolang 
tevergeefs zoekt Wellicht zijn hieronder nog 
vele goedkoope zegeltjes v.in 1 tot 10 cent 
per stuk Alles zonder eenige verplichting 
Uwerzijds Mooie boekjes op zicht naar 
Ned Indië tegen opqave standing 

H E J V R Y X E U I V I S S E , 
Dacostastraat 17, Dordrecht. (332) 

IK VRAAG TwAc'ÏV, 
met duidelijke stempelnummers boven 70 ; 

I lX / ^ CZ C ET Hoogen prijs voor 
■^ ^ ^ ^— ' ^ • ontbr. nummers, 

P O R T O V E R G O E D l H . J. V I S S E R » 
Ericataaa 1, Den Haag. (329) 

GBIvD V E R D I E N E N ! ! ! 
Ik betaal f 10,— voor elke luchtpostserie 
van Curasao, nos 93 è 95 ongebruikt 
Voor deze zegels op ge*/logen brieven 
betaal ik liefhebbersprijzen. Stelt U nog 
heden in verbinding met G. A. G . T h o o l c n , 
Weissenbruchstr 38, Deo Haag. (330) 

Te koop aangeboden 
differente gebruikte en onge
bruikte oude postzegels» ook 
per stuk. 
Brieven onder N o 343, bureau van dit blad. 

VERZAMELING. 
Algemeene verzameling in 
4 prachtbanden aangeboden; 
ook in gedeelten. Waarde 
Y. & T. fr. 550.000,, voor 
slechts f 7500,. Zichtzen
dingen na referentie. 

Aanvragen naar 
Vondellaan 19, Baarn. 

(344) 

Haagsche Conferentie. 
Afstempeling op officieele cou
verten van de Engelsche dele
gatie ä f 2,50. 
Brieven onder N o 337, bureau van dit blad. 

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

De g o e d k o o p s t e zegels d e r g e 
hee le w e r e l d per lOO t e koop 
gev raagd . 

A a n b i e d i n g e n a a n : 
P o s t z e g e l  en A l b u m h a n d e l 

M. A M A N U S K O W S K I , 
W a g e n s t r a a t 9 2 , D e n H a a g . (312) 

H. H. B u i a s . 
Avenue de la Chasse 63, Brussel , 

l " 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 aancolijst, 

(292) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen 
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Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretaris: L. GERMERAAD, Kleverlaan 124, Haarlem. 

KORT VERSLAG van de ledenvergadering op Vrijdag 27 De
cember 1929. 

De vergadering werd door 21 leden bijgewoond. Van het 
bestuur zonden de heeren Engelenberg en Germeraad bericht 
van verhindering. De notulen van de vorige vergadering wor
den onveranderd goedgekeurd. De ingekomen stukken blijken 
van niet veel beteekenis en geven geen aanleiding tot be
spreking. De op de vorige vergadering bestelde Borek-Liste 
zijn gearriveerd en worden aan de bestellers, voorzoover aan
wezig, tegen betaling van ƒ 0,72 uitgereikt. 

Aan de aanwezigen wordt tegen betaling van f 0,10 de op
druk 6 cent op 734 cent Curasao aangeboden, waarvan ruim 
gebruik gemaakt wordt. 

Door de ziekte van den heer Engieleniberg, die steeds de ver
lotingen verzorgt, kan de algemeene verloting, welke op de 
agenda voorkomt, niet doorgaan, zoodat deze op de Januari
vergadering zal plaats vinden. De verloting onder de aan
wezigen trekt de gewone belangstelling. 

Bij de rondvraag brengt de heer Reitsma ter sprake het op 
de vorige algemeene vergadering genomen besluit, pogingen 
in het werk te stellen, om te Haarlem een philatelisten-loket 
te verkrijgen en geeft in overweging hiertoe samenwerking te 
zoeken bij de afdeeling Haarlem van de Ned. Ver. Door den 
voorzitter worden stappen in deze richting toegezegd. 

De heer Van Waard adviseert de leden, zich tijdig te voor
zien van de Ned.-Indische luchtpostzegels, daar deze binnen
kort overdrukt zullen worden. Verder niets meer aan de orde 
zijnde, sluit de voorzitter de vergadering te pl.m. 10 uur. 

Aangenomen als lid. 
236. W. Saalberg, St. Agathastraat 12a, Rotterdam. 

Voorgesteld als lid. 
S. H. de Bock, Kleverparkweg 25, Haarlem. (Eigen aangifte). 
G. Sanders, Ie HelmerSiStraat 37, Amsterdam. (Door W. J. 

de Ronden). 
Bedankt als lid. 

205. S. J. J. van Eusom, Haarlem. 
78. jhr. C. L. van Lennep, Aerdenhout. 

207. dr. A. H. van den Berg, Hoorn. 
Adresveranderingen. 

124. F. A. Berkemeier wordt Nie. v. d. Laanstraat 12, Haar
lem. 

102. J. Schagen wordt Amstelvoenscheweg 243 II, Amsterdam. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Vrijdag 31 Januari 1930, des avonds 
te 8.15 uur, in den Haarlemschen Kegelbond te Haarlem. 

Veiling. 
Op de a.s. ledenvergadering zal wederom een veiling gehou

den worden. Inzendingen kunnen tot uiterlijk Woensdag 29 
Januari 1930 geschieden aan den heer J. P. Traanberg, Brou
wersplein 25 rood, Haarlem. 

De secretaris, 
L. GERMERAAD. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 23 De
cember 1929, des avonds te 8K uur, in „De Unie", te 
Groningen. 

Door onvoorziene omstandigheden kon de»e vergadering 
niet worden gehouden in „Suisse", en werd in „De Unie" een 
vergaderlokaal gevonden. Bij ontstentenis van den vice-voor-
zitter opent de heer K. F. Kleiman om 8.25 uur de vergadering, 
waarop 24 leden aanwezig zijn. De voorzitter richt in het bij
zonder een woord van welkom aan den heer F. J. van der 
Sman, die voor het eerst de vergadering bezoekt en aan den 
heer A. S. Tischauser, die na een langdurige ziekte weer voor 

het eerst aanwezig is. De secretaris leest de notulen der vorige 
vergadering voor, welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Van de Philatelistenclub „Rotterdam" is een schrijven in
gekomen, behelzende een verzoek aan onzen voorzitter zitting 
te willen nemen in het eere-comité van de in September 1930 
te houden Nationale Postzegeltentoonstelling ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan dier Club. Volgaarne is aan dit ver
zoek gevolg gegeven en de Club daarvan mededeeling gedaan. 

De voorzitter doet mededeeling, dat de heer ir. W. A. B. 
Meiborg, die in April van dit jaar als lid had bedankt, op dit 
besluit wenscht terug te komen. De vergadering neemt met 
groot genoegen van deze mededeeling kennis. 

De wedstrijd brengt dezen keer twee inzendingen van de 
zegels van Bosnië, welke beide zeer belangrijk zijn. De jury 
wordt gevormd door de heeren ir. W. A. B. Meiborg, T. Bakker 
en J. H. van der Linden. Terwijl de jury haar werk verricht, 
heeft de groote jaarvsrloting plaats, waarvan de commissie 
gevormd wordt door de heer.en J. B. Nanninga, A. van Delft 
en S. S. Ongering. Ieder der leden bekomt een aardigen prijs. 
Intusschen is de jury met haar oordeel klaar gekomen en wordt 
bij monde van den heer T. Bakker medegedeeld, dat zij den 
eersten prijs toekent aan de inzending van den heer A. van 
Delft en den tweeden prijs aan die van den heer K. F. Kiel-
man. Beide inzendingen zijn in gelijke mate volledig; er ont
breken slechts enkele zegls, doch aange-zien de inzending van 
den heer Van Delft naar typen en tandingen meer uitgebreid 
is, wordt deze inzending belangrijker geacht. De prijzen be
staan weer uit goede zegels. 

De vergadering wordt dan eenigen tijd geschorst voor de 
bezichtiging der inzendingen. Na de heropening heeft de ge
wone verloting plaats van een 6-tal mooie zegels. 

Van de rondvraag wordt door eenige heeren gebruik ge
maakt. De heer J. Beukema maakt bezwaar tegen de handel
wijze van twee leden, die de rondzendingen onrechtmatig lang 
in hun bezit houden. De voorzitter zegt toe maatregelen te 
zullen nemen, dat deze nalatigheid niet weer voorkomt en zoo 
noodig de bestaande strafbepalingen te zullen toepassen. 

De heer T. Bakker wenscht de leden een meer ingaande 
technische studie te doen maken omtrent de verschillende 
soorten druk, typen, tandingen, enz. in het algemeen, om zoo
doende tot een meer wetenschappelijk verzamelen te geraken. 
De voorzitter vindt deze gedachte van den heer Bakker zeer 
sympathiek en belooft deze aangelegenheid in de bestuurs
vergadering onder de oogen te zullen zien. 

De heer A. van Delft wenscht de landen, waarvan een wed
strijd zal worden gehouden, voor het geheele komende jaar 
bepaald te zien, om meer tijd te hebben voor de werkzaam
heden, aan het klaar maken der inzendingen verbonden. De 
voorzitter zial te zijner tijd dit punt aan de ledenvergadering 
voorleggen. 

De heer Cleij stelt voor de inzendingen te splitsen naar haar 
volledigheid eenerzijds en naar de uitgebreidheid van typen, 
tandingen, enz., anderzijds. Dit voorstel van den heer Cleij be
rust op rechtvaardigheid en heeft de interesse van het bestuur. 

De voorzitter maakt de vergadering opmerkzaam, dat onze 
Vereeniging in het jaiar 1930 op een 15-jarig bestaan kan 
terugzien en werpt de vraag op, of dit 15-jarig bestaan aan
leiding zal kunnen geven tot een feestelijk herdenken. Het be
stuur zal de vergadering te zijner tijd voorstellen dienaan
gaande doen. 

Op de Januari-vergadering zal geen wedstrijd worden ge
houden, met het oog op de te houden tombola, en wordt be
sloten in de Februari-vergadering een wedstrijd te houden van 
de ze-gels van Noorwegen. 

De heeren ir. W. A. B. Meiborg, R. A. Meiborg, A. van Delft, 
F. J. van der Sman en S. J. Koning stellen mooie zegels ter 
beschikking voor de tombola. 

De heer J. Beukema stelt weer tijdschriften ter beschikking 
voor de bibliotheek en de heer K. A. Cleij het exemplaar van 
„De Postzegelverzamelaar". Alle heeren ontvangen den dank 
van den voorzitter. 

Om 9.45 uur wordt de vergadering gesloten en heeft nog 
een vlotte veiling plaats. De zegels zijn tevoren uitgestald, het
geen den verkoop schijnt te bevorderen. 

Bedanken ingetrokken. 
81. ir. W. A. B. Meiborg, Noorderstationsstraat 39, Groningen. 



16 JANUARI 1930. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. IX 

Candidaat-lid. 
W. H. Baarsches, te Appingedam. (Voorgesteld door K. F. 

Kielman). 
Bedankt als lid. 

35. H. H. Buijs, Brussel. 
37. E. E. Meulman, Den Haag. 

Afgevoerd als lid. 
6. M. Feddema, Borneo (Ned.-Indië). 

109. M. A. Petersen, Kopenhagen. 
Adresveranderingen. 

55. K. A. Cleij, thans J. C. Bapteijnlaan 47b, Groningen. 
77. mr. F. J. Tjabbes, thans Stationsstraat 9, Groningen. 

Vergadering. 
De e.k. vergadering zal worden gehouden op Maandag 27 

Januari, des avonds te 8}^ uur, in „Suisse", te Groningen. 

Philatel.-Vereeniging ,.^u-a . iniburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. W. JONKERS, St. Lambertuslaan 36, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 25 No
vember 1929, in de bovenzaal van Sociëteit „Momus", 
Vrijthof, Maastricht. 

Met een hartelijk woord van welkom tot de 23 aanwezige 
leden, opent de- heer Haenecour te 8.15 uur de vergadering. Na 
goedkeuring der notulen worden diverse ingekomen stukken 
behandeld, o.m. een schrijven van „Le Comité pour la res-
tauration de 1' Abbaye d' Orval". De heer Van de Ven pro
testeert tegen de manier, waarop deze zegels uitgegeven 
worden en zag igaarne, dat de Vereeniging naar Brussel 
schreef, om hiertegen te protesteeren. Nadat de vice-voorzitter 
medegedeeld heeft, dat de Bond dit reeds gedaan heeft, wordt 
besloten niet naar Brussel te schrijven, doch als protest geen 
zegels te bestellen. 

Vervolgens wordt overgegaan tot het benoemen van een 
voorzitter. Aangezien de heer Haenecour op de vrije stemming 
het meeste aantal stemmen verwierf, stelt de heer Otten voor 
hem bij acclamatie als voorzitter te benoemen. Het daverend 
applaus, dat hierop volgde, bewees hoe de leden hierover 
wachten en wordt de heer Haenecour als voorzitter benoemd. 
Tot vice-voorzitter wordt de heer Van de Ven benoemd. Nadat 
belde functionarissen de aanwezige leden bedankt hebben voor 
het in hen gestelde vertrouwen, wordt tot de verloting over-
igegaan, waarvoor verschillende leden waardevolle zegels 
schonken. 

Bedankt als lid. 
58. R. van den Boorn, Maastricht. 

Vergaderingen. 
Maandag 20 Januari 1930, vergadering. 
Maandag 3 Februari 1930, beurs, 
telkens te 8 uur, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 

Vrythof, Maastricht. 
y0f~ Op de vergadering van Maandag 20 Januari a.s. zal de 

groote jaarlijksche verloting plaats hebben. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Draaisteeg 7, Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 20 
December 1929, in de zaal van de wed. Van Os. 

Aanwezig 20 leden. Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de 
heer A. de Jong, met an kort woord van welkom de verga
dering. Bijzonder wordt welkom geheeten mevrouw Buhse uit 
Zwitserland, weder voor een enkele maal in ons midden. 

De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Enkele ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. 

Behandeld wordt het vertrouwelijk schrijven van het Bonds-
bestuur, waarvan een enkel punt discussie uitlokt, met het 
gevolg, dat de secretaris opdracht krijgt het Bondsbestuur om 
inlichtingen te vragen. 

De voorzitter wijst op het laatste verslag van de vereeniging 
„Op Hoop van Zegels", te Haarlem, waarin behandeld wordt 
de tandenmeter van den Bond en de wijze waarop deze wordt 
verkocht. Scherp wordt in deze de handelwijze van het Bondsr 
bestuur becritiseerd. Besloten wordt, wanneer de motie door 
„Op Hoop van Zegels" binnenkomt, deze te steunen. 

De voorzitter dankt mevrouw Buhse nog voor het koopen en 
medebrengen der Zwitsersche Pro Juvemtute zegels. 

Tijdens de pauze wedstrijd over Ned.-Indië nrs. 58 en 59. 
De heer Van Grunningen behaalde het grootste aantal stem
men, alsmede den prijs. 

Te ongeveer 11 uur behoorde ook deze avond weer tot het 
verleden. 

De secretaris, 
J. POLLING. 

Candidaat-lid. 
R. Klap, Westgracht, Helder. 

Bedankt. 
dr. H. C. Redeke, Westhaven 42, Gouda. *) 
C. Breeuwer, Keizerstraat 40, Helder. 
J. C. Bruin Azn., Warmoesstraat, Den Burg. 
D. van Roosendaal, Wetstraat 18, Helder. 

) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 16 De
cember 1929, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom, speciaal de nieuwe leden, de beeren Goossens en Te 
Poel, van wie hij hoopt, dat zij trouwe leden zullen worden. 
De notulen worden voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. 
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

De beide candidaat-leden worden met algemeene stemmen 
als lid aangenomen. Op verzoek van den heer Van Els wordt 
voorgesteld de buitenleden, ook zonder dat zij de vergaderingen 
bijwonen, aan de maandelijksche verlotingen te doen deel
nemen. Hij meent, dat de plaatselijke leden hierdoor bevoor
deeld worden, terwijl de buitenleden, als zij de vergaderingen 
bijwonen, altijd onkosten hebben (tram) en langer afwezijr 
moeten zijn, hetgeen niet altijd gelegen komt. Allen hebben 
toch dezelfde rechten. Opgemerkt wordt, dat de maandelijksche 
verlotingen juist zijn ingesteld, om het vergaderingbezoek 
meer aan te moedigen. De heer Poland (Rumpen) meent, dat 
men toch iets voor ziJn liefhebberij mag overhebben. Hij zal 
steeds gaarne naar de vergaderingen komen. Ten slotte wordt 
besloten, dat de buitenleden ten hoogste driemaal per jaar 
aan de maandelijksche verlotingen kunnen deelnemen zonder 
de vergadering bij te wonen, doch verplicht zijn van te voren 
bericht van verhindering te zenden, met verzoek om aan do 
verloting te kunnen deelnemen. Tevens wordt vastgesteld, dat 
op de volgende vergadering de groote jaarlijksche verloting 
zal plaats hebben, waaraan ieder lid deelneemt. 

Vervolgens worden de weldadigheidszegels van Duitschland 
en Zwitserland beschikbaar gesteld. Nadat de gewone maande
lijksche verloting heeft plaats gehad, wordt de vergadering 
gesloten. 

Nieuwe leden. 
A. Bellefroid, Geleenstraat 71, Heerlen. 
Otto E. Poock, Aachen, postadres postbus 14, Vaals. 
P. J. Valkenberg, Tentstraat 33, Vaals. (Verbetering). 

Bedankt als lid. 
G. J. Rijkhoek, Heerlen. 
P. Kamphuijs, Den Haag. 

Bekendmaking. 
De leden worden beleefd uitgenoodigd, hun contributie 1930 
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(ƒ 4,—) vóór 1 Februari te voldoen. Na dien datum zal op 
hun kosten over het bedra,g beschikt worden. 

De penningmeester, 
Gironummer 144344, Heerlen. P. SCHOENMAKERS. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 Januari 1930, des avonds te 

8 uur, in Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 

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

Bedankt als lid. 
H. Altena, Alexanderstraat 6, Zwolle. 
G. P. van Loo, Pannekoekend^jk 36, Zwolle. 
H. E. Meulman, W. van Outshoornstraat 82, Den Haag. 
J. Rotteveel, Stationsstraat B 98, Epe. 
L. Thiescheffer, Rembrandtlaan 24, Zwolle. 
N. Valstar, Joh. Paulinalaan 40, Delft. 
H. van der Kamp, Bloemendaalstnaat, Zwolle, 
mej. M. C. Neelmeijer, „De Kolthoorn", Heerde. 

De secretaris, 
N. MALCORPS. 

De Haagsche Postzegel-Kring, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: P. C. DOZY, Antwerpschestraat 12, Scheveningen. 

KORT VERSLAG der vergadering van 23 December 1929, in 
Café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 

De voorzitter, de bijeenkomst openend, constateert, dat de 
komende Kerstdagen van merkbaren invloed z ĵn op de op
komst der leden, waar slechts een 10-tal is opgekomen, en heet 
vervolgens den introducé hartelijk welkom. 

Dat de heer H. J. van Brink weder zoover hersteld is, dat 
bijwonen onzer vergadering mogeljjk is, is zeer verblijdend en 
vertolkt de heer Driessen deze ge-voelens. 

Als bijzondere attractie heeft de voorzitter 'een album der 
firma Schreuder & Co. voor Poststempels van Nederland mede
gebracht, waarin een nagenoeg complete collectie afstempe
lingen, welke verzameling zeer de belangstelling trekt. Hierna 
het officieele gedeelte openend, verzoekt de voorzitter de no
tulen der vorige vergadering te willen lezen, welke onver
anderd worden goedgekeurd. 

Dank wordt gebracht aan den heer M. Cremer Eindhoven, 
voor zijn bemoeiingen in zake de expositie in Februari van een 
schitterende collectie, op verschillende tentoonstellingen met 
goud bekroond, van Nederland en Koloniën, Kaap de Goede 
Hoop, Finland, Oud-Duitschland of Oud-Italië. Men besluit spe
ciaal een avond te wijden aan de klassieke zegels van de Kaap, 
Oud-Italië en Duitschland, waaruit blijkt, dat ook deze zegels 
nog de belangstelling hebben, welke zij boven al het nieuwe 
goed verdienen. 

De heer Rinders brengt de 6 nieuwste anti-tuberculose zegels 
van Belgiè ter tafel, beschreven in het Maandblad, pag. 229. 

Na de gratis-verloting schenkt de heer Randoe een fraai 
zegel als extra-prijs, dat in dank aanvaard wordt, voor de vol
gende vergadering. 

De secretaris, 
P. C. DOZY. 

Adresverandering. 
P. C. Dozy, van Rotterdam naar Antwerpschestraat 12, Sche

veningen. 
Vergadering. 

Vergadering op 27 Januari 1930, in Café „Boschlust", Be
zuidenhout, Den Haag, te 8 uur. 

Agenda: Ruiling van zegels en poststukken. Besprekingen, 
Ballotage. Verloting. Notulen. Veiling. 

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

Candidaat-lid. 
C. J. de Lang Evertsen, Sbr. Bopong, Pasirean (Java). 

De secretaris, 
•H. RELYVELD. 

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

Hersteld als lid. 
C. J. Verweij, Floraliastraat 27, Oss. 

De secretaris, 
A. OTTEVANGER. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Donderdag 19 Decem
ber 1929, des avonds te 8>i uur, in Restaurant „Suisse". 

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secre
taris voorlezing der notulen van de vorige vergadering, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van Rudolf Hauptmann te 
Weenen, met verzoek boekjes ter circulatie aan de Vereeniging 
te mogen inzend2n. Hiertegen zijn geen bezwaren. 

Vervolgens heeft een verloting plaats van een drietal klas
sieke zegels. Tot slot een zeer geanimeerde veiling van vele 
pracht-exemplaren, welke ƒ 2,30 voor de kas opleverde. 

De secretaris, 
H. STIENSMA. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 23 Januari 1930, in Restaurant 

„Suisse", des avonds te 8K uur. 

Ongesorteerde en onuitgezochte 

Missiepostzegels 
aangeboden. 

Partijen per gewicht, massawaar, 
pakketten, kleine collecties, voor 

verzamelaars en handelaren. 
Prijslijst gratis. 

J. VAN DER GRAAF, 
Postbus 65x, Nijmegen. (i82) 

i Inkoop -
Zendt 

: Vraagt 

Ruil • • Verkoop. 
m a n c o 1 ij s t . 

z i ch t z e n ü i n g . : 
: Laagste f njsr.o.eennjr- • 
; POSTZEGELHANDEL 
: Zoutmans t r . 
: Tel. 34929. -

14a, — 
- Giro 

„INSULINDE". i 
DEN HAAG. i 

46266. — (184) j 

Nos. Yvert B E L G I Ë . 
84—107 fr. 60,-

108—125 fr. 55,-
150—159 fr. 80,-
165—174 fr. 12,50. 
221—233 fr. 75,—. 

58—165 fr. 45,—. )Colis 
28— 47 fr. 7,50. )Postaux. 

Prijzen in Belgische francs. Geld met 
bestelling. Zichtiendingen op aanvraag. 
F. SWERISJos tenM 39, ANTWERPEN, „^T) 

KOOPT BIJ ADVERTEERDERS. 
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I DÊ HAAGSCHE I 
I POSTZEGELHANDEL. I 
I N O O R D E I N D E 9 0 . | 

DEN HAAG. 

<?-« ; 
<i> - < ^ 

• ^ 

- < ; 
< > 

^ -

VAN 15-25 JAN. 1930 1 
dUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

(342) 1 

liF 

Nederland en Nederl.-lndië. 
JUBILEUM '23, WELDADIGHEID, ROODE KRUIS, 
OLYMPIADE, OPDRUKKEN, HOOGE PORTI, ENZ. 
Ondergeteekende biedt aan collecties van 386 zegels in 127 
soorten, uitsluitend bestaande uit: 
NEDERLAND: 
Yvert nrs. 51a, 62, 63, 75a, 77, 80, 81, 81a, 94, 95, 98—105, 
106a, 107—126, 129, 130, 141, 143, 149—152, 157, 158, 190—206, 
215—218. 
Port: nrs. 55—60, 64, 65, 67—76. 
NED.-INDIE: 
Nrs. 53—59, 108—117, 123, 125—131, 141—147. 
Port: nrs. 24, 26, 28, 29, 32—34. 

ledere collectie bevat: 
1. — Nederland: 16 vliegp. ä 60 ct., 4 Jub. 1923 ä ƒ1 ,—, 

6 stuks 1 %\UVl% et. 
Ned.-Indië: Jub. 1923, 3 stuks ieder vaai ƒ0,50 en ƒ1 ,—. 

2. — Minstens 10 verschillende zegels met afwijkende tanding 
ter waarde van ƒ 7,25 ä ƒ 8,— volgens Mebus cat. 1930. 

WAARDE YVERT 1930, ONGEACHT TANDING, FR. 639,—. 

Prijs Fl. 12.45 fr. aanget. 
B. BREIJNAERTS, 

Deurwaarder PI. Bel., HELMOND. Postgiro 153592. 
(341) 

G. KEISER & ZOON, Passage 25 , Den Haag. Telef. 12438. Postrekening 4 2 6 2 . 
S p e c i a l e a a n b i e d i n g van enkele zeldzame zegels uit 
W e r e l d v e r z a m e l i n g e n . Alle zegels in prima kwaliteit 

ENGELSCHE KOLONIEN. 
Nr. Yvert (1930) en waarde. Prijs. 
Brunei. 
1—12, serie ƒ 31,50 
Ceylon. 
177, 10 rup - 20,— 
Hongkong. 
76, $ 10,— -20,— 
Kedah. 
21 en 22, paar - 19,50 
Nabha. 
22, 5 rup - 14,50 
D. Oost-Afrika (Eng. Bez.). 
105, 10 rup - 24,50 
Br. Zuid-Afrika. 

20 rup - 24,— 
50 rup -60,— 

16, 
17, 
Br. 
9, 

12-

Oost-Afrika. 
£ 2.-.-

-15, serie 
Bechuanaland. 
20, 10 sh 
Goudkust. 
48, 20 sh 
Lagos. 
59, 10 sh 
Mauritius. 
145, 10 rup 
Natal. 
72, £ 1.-.-
91, 10 sh 
Noord Nigeria. 
39, 10 sh 

-29,— 
-60,— 

- 14,50 

-20,— 

- 11,50 

-20,— 

-20,— 
-20,— 

- 11,50 

Nr. Yvert (1930) en waarde. Prijs. 
52, & 1.-.- ƒ 18,50 
Zuid Nigeria. 

9, 10 sh. -15,— 
19, 10 sh - 10,— 
Zuid Nigeria. 
31, £ 1.-.-
43, 10 sh 
44, £ 1.-.-
59, £ 1.-.-
Nyassaland. 
10, & 1.-.-
Rhodesia. 
57, £ 1.-.-
St. Helena. 
38, 10 sh 
Sierra Leone. 
43, £ 1.-.-
88, £ 1.-.-
Zanzibar. 
75—89, serie 
FRANSCHE KOLONIEN. 
Fr. China. 
16, 5 fr - 9,— 
Indo Chine. 
39, 5 fr - 22,50 
40, 10 fr - 20,— 
Fr. Indië. 
23, 0,40 op 50 c - 25,— 
Alexandrië. 
18, 5 fr - 13,50 
Bénin. 
10, 35 c - 11,50 

-40,— 
-16,50 
-45,— 
- 22,50 

- 24,50 

-35,— 

-24,— 

-20 ,— 
-24 ,— 

.50,— 

eenige door ons aangekochte (339) 
en o n g e s t e m p e l d . 
Nr. Yvert (1930) en waarde. Prys. 
11, 40 c ƒ 11,50 
12, 75 c. 
13, 1 fr. 

- 11,50 
- 11,50 
- 11,50 14, 01 op 5 c. 

Dahomey. 
17, 5 fr - 9,— 
26, 35 c -16,— 
32, 5 fr -12,— 
Ivoorkust. 
14, 10 c - l e 
ss, 5 fr - 12,— 
Fr. Guinea. 
15, 15 c - 14,— 
31, 2 fr - 13,50 
32, 5 fr -21 ,— 
Fr. Somalikust. 

2, 25 op 2 c . 10,50 
18, 2 fr -11,50 
19, 5 fr - 16,— 
20—21, (25, 50 fr.) - 175,— 
Mauritanië. 
16, 5 fr -20,— 
Nossi-Be. 
11, 25 op 75 c -27,50 
16, 25 op 20 c -87,50 
Obock. 
11, 1 fr -27,50 
30, 75 op 1 fr - 10,50 
46, 5 fr - 16,50 
60, 2 fr -14,50 
St. Marie de Madagascar. 
1— 1̂3, serie -28,50 

I 
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Tekooppraagd: 
Enpische Koloniën, 
oude ongetande uitgiften in prima 

conditie. 

üruBuajf, ïvert 117, 
gebr. en ongebr., met alle afwü
kingen, kleurverschillen, paren, 

strippen, blokken, enz. 

S. SPIELER, 
Bosscbestraat 87, SCHEVENINGEN. 

(333b) 

imi 
mi iUJ 'A/SÖ 

mi 
ifogjgi 

PoslzeyeMel P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22.  DEN HAAG. 
Telefoon 12874.  Postrekening 92993. 
Steeds voorhanden alle soorten 

Sciiaubek, Schwanebefg en K. B.AIBUMS. 
Alle bznoodigdheden verkrijgbaar. 

■ 
1867, 

1869, 

1872, 
» 

1923, 

1924, 
1925, 
1926, 
1927, 
1927, 
1928, 
1928, 
1929, 

Bi ■ 

Nederland, 15 c, bruin 
„ 20 c, groen 
„ 25 c, violet 
„ 50 c., goud 
„ 1 c, zwart 
„ l}i c , rose 
„ 2 c , geel 

2'A c, violet 
„ 7K c., choc.bruin 
„ 22 K c., blauwgroen 
„ 1 gld., jubileum 

1 ,gld. op ni4 
„ Voor het kind 
„ >, 
„ Roode Kruis 
„ Voor het kind 
., Oylmpiade 
„ Voor het kind 
,, „ 
Bestellingen bove 

No Yvcrt 
9 

10 
11 
12 
14 
16 
17 
18 
20 
25 

126 

159/161 
162/164 
186/189 
190/194 
195/198 
199/206 
214/217 
223/226 

Aant 

3 
3 
4 
5 
4 
8 
4 
4 

n 5 gld. franco 

Prijs 
ƒ2,— 
- 1 , — 
-3,50 
-7 ,— 
-2,50 
-1,50 
-0,30 
-2 ,— 
-0,30 
-1,75 
-0,40 
-0,40 
-0,30 
-0,30 
-0,45 
-0,50 
-0,30 
-0,45 
-0,25 
-0,20 

. 
Catalogus YVERT & TELLIER 1930 ƒ '1,25+S 0,25 porto. 

(336) 

lllllllllll''nill||||IIIIIIN|||||||||||l|llll||||||||||l|ll||||||||||||||ll|{|||||||||||IIM|||||||||||||i:ilH^ 

Veritable Occasion Spéciale. ] 
Gelukkig is men den schrik te boven, dat alle i 

postzegels waardeloos zijn geworden. 1 
Het gerucht, dat in een der hoofdsteden alle klas- 1 

sieke zegels voor een centime de frank werden ver- 1 
kocht, bleek op een mystificatie te berusten. i 

Zelfs gaan er in verzavielaarskringen stemmen 1 
op tegen de manie van noodelooze uitgiften, auto- l 
matisch, meer aandacht aan de oudere zegels. | 

Actueel blijft echter oordeelkundig koopen. 1 
Toen men fluisterde: de boel zakt nog meer, zijn \ 

mijn adviezen opgevolgd en hadden geen ondoordachte | 
verkoopen plaats. 'i 

Ontwerpen, proeven, specimens gaan vlot op de | 
veilingen, het inzicht van den grooten specialist 1 
Kerssemakers, die specimen zegels onder de goed- j 
gekeurde proeven rangschikte, blijkt juist te zijn. % 

Op de Postcongressen zcorden ze niet meer uit- ] 
gegeven. | 

De Heer J. van Brink, de hoofdredacteur, schrijft 1 
in het Maandblad van 16 Maart 1927: ] 

Toch breekt hier en daar het licht door en de | 
hooge prijzen, die op belangrijke veilingen worden 1 
betaald voor sommige specimen opdrukken door k 
goed geïnformeerde verzamelaars moeten een ieder 1 
aansporen dit langen tijd veronachtzaamd terrein J 
eens nader te bekijken. | 

Beeds verkochten unj eenige belangrijke collecties 1 
ontwerpen, enz., o.m. aan een gezant, een minister, | 
een professor, een dokter, een kolonel, enz., dus aan \ 
wetenschappelijk onderlegde vevzamelaars. = 

Met mijn vorige annonce heb ik een buitengewoon 1 
succes gehad, zoodat dit een aansporing is geworden \ 
tot deze bijzondere offerte. J 

Dit Lot is genaamd Veritable Occasion Spéciale, | 
afgekort V. O. S. 1 

U zult er in aantreffen zeldzame afstempelingen, | 
ontwerpen, specimenzegels, ongebruikte konings- ^ 
koppen, ongebruikte kinderkopjes Koningin, zoowel J 
van Holland als zijn Overzeesche Gebieden, dus | 
alléén oud goed. l 

Het is bijna tegeef en ongelooflijk, maar de | 
belooning schuilt in het aankweeken der philatelis- 1 
tische wetenschap. | 

Wij dringen U niets op. Indien U zich miskocJtt 1 
denkt, zend het zonder bezwaar direct retour. Uiv J 
geld krijgt U terug. | 
Ofschoon deze samenstelling V. O. S. duurder ] 
moest zijn, wilden wij niet boven de limiet gaan | 
ran f 10,21. ' ' 1 

Binnenkort zult U kunnen constateeren, dat U | 
mv geld goed heeft besteed. % 

Met de markt zijn ïvij op de hoogte en goed j 
geïnformeerd, meer wil ik nu niet zeggen. | 
PIEBBE VOS, Prins Mauritslaan 108, Den Haag. ] 

Aangeteekende stukken | 
„Wijkkantoor Willem de Zwijgerlaan". 1 

Telefoon 65481. Postgiro 133631 (340) | 

mjnüsisii.. 'lÜÏkiliiÜc 
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stempeld, waardoor aan de hand van de geldende tarieven per
soonlijk het geschreven porto kon worden ingevuld. 

Reeds meerdere verzamei'aars zal het opgevallen z\jn, dat 
vanaf de Engelsche tusschenbestuur-stempels, de met inkt 
geschreven porten meestal dezelfde tint van inkt vertoonen 
als waarmede adres en mhoud geschreven zijn. 

Zeer groot toeval zou het zijn, indien de postkantoren juist 
inkt van dezelfde samenstelling als die van ieder particulier 
of handelshuis in gebruik hadden gehad. 

Ter verduidelijking van dit thema gaan hierbij twe-e afbeel-
dmgen van brieven, geadresseerd aan dezelfde firma. De inkt 
is dezelfde van het ingevulde porto, als in den brief en op het 
adres. Beide zijn van het jaar 1839, en met een maand tijds
verschil geschreven, respectievelijk door den firmant en door 
den procuratiehouder. 

Ook bij andere brieven uit dien tijd (1838), verzonden uit 
Batavia naar Gedong Badak, staat het porto ingevuld; even

eens bij Chineesche brieven, en altijd m e t d e z e l f d e inkt. 
Indien deze theorie juist zal blijken te zijn, zal men dan kun

nen spreken van door particulieren ingevulde l a n d p o r t e n ? 
Van de afgebeelde brieven zijn mij stempels bekend in de 

kleuren zwart, rood, blauw en groen, ingevuld 150, 225, 300, 
400 (duiten of koper). In zakenbrieven is de overeenkomst 
met cijfergetallen in de marktberichten, en de overeenkomst 
der cijfers, van een opvallend duidelijk karakter. 

Op een handelaarsibeurs werden mij getoond eenige derge
lijke typen van stempels op een blanco stuk papier. Deze stem
pels waren voorzien van een verklaring en paraaf van een 
postbeambte, waaruit ik concludeer, dat een afdruk waar
schijnlijk vei antwoord moest worden. 

Van de Noodporten Indie 1921 zijn zelf sommige onvind
baar; aan deze brieven wordt in Holland nog veel te weinig 
aandacht besteed. Evenals de landmailstempels zijn deze brie
ven het verzamelen overwaard. 

^ Aa,-f^ÄfilÄÄa^i*iiÄiJ.J^^Ete^iä«a&, .-X.^« .«k-u ̂  J- - J 
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GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

VIII. 

Behalve Polen en Finland hebben z'ch, als gcVolg van den 
grooten Europeeschen oorlog, nog drie staten van Rusland af
gescheiden en zich tot zelfstandige, onafhankelijke republieken 
gevormd; zij vormen de z.g. randstaten, te weten: Eesti of 
Estland in het noorden, Latvija of Letland in het midden, en 
Lietuva of Litauen in het zuiden. 

EESTI. 
Dit land maakte zich bij de ineenstorting 

van Rusland hiervan los en verklaarde 24 
Februari 1918 zijn zelfstandigheid. Eerst 
kwam nog de Duitsche bezetting, waardoor 
de regeering genoodzaakt was naar het 
buitenland te vluchten; toen het land hier
uit vrij was gekomen, had men in 1918/19 
nog een langdurigen oorlog tegen de bol
chewiki te voeren, maar die onder leiding 
van generaal Laidoner eindelijk ook tot een 
goed einde werd gebracht. 

Tenslotte was het nieuwe rijk in Februari 1929 werkelijk 
van vijanden beviijd en kon op 23 April de eerste volksver
gadering bijeen worden geroepen. Bij den vrede van Dorpat 
—• 2 Februari 1920 —■ erkende Rusland als eerste de onaf
hankelijkheid van de republiek en weldra volgden de andere 
staten. Als eerste president werd gekozen Joan Tonissen. 

Hoofdstad is Tallin (Reval) aan de Einsehe golf; verder nog 
Tartu (Dorpat) in het zuidoosten. 

Geldswaarde: vanaf 1 Januari 1928 100 senti — 1 mark. 
1928. Onafhankelijkheid. 

2, 5, 10, 15, 20 senti, uitgegeven 24 Februari hy de 
viering van de 10jarige onafhankelijkheid. 
Het zijn de loopende zegels overdrukt met: „1918. 24. II. 
1928. S.S.", de hier voor de eerste maal gebruikte 
nieuwe geldswaarde in senti. 
Oplage: 2 s. 2026000, 5 s. 4980000, 10 s. 4668300, 15 s. 
303100, 20 s. 680000. 

1928. Tentoonstelling. 
10 mark van de gewone uitgifte, maar in andere kleur 
gedrukt (grijsgroen i.p.v. Mauw), ter gelegenheid van 
de te Tallin gehouden postzegeltentoonstellmg van 610 
Juli. 
Oplage 100.000 stuks. 

LATVIJA. 
Latvija of Letland wist zich eveneens vrij van Rusland te 

maken en riep op 18 November 1918 zijn onafhankelijkheid 
uit. Sinds 1927 is president G. Zemgals. Hoofdstad: Riga, aan 
de golf van dien naam. Geldswaarde: 100 kapeikas = 1 rublis; 
vanaf Maart 1923: 100 santimi = 1 lat. 
1919. Riga. 

5, 15, 35 kapeikas, uitgegeven in Juli ter herdenking van 
de bevrijding van de stad van de bolchewiki op 22 Mei 
1919. 
De zegels vertoonen een allegorische voorstelling, met 
het silhouet van Riga. Riga is de oude hoofdstad van 
het Russische gouvernement Letland, kwam in 1710 
onder Peter den Groote aan Rusland na de nederlaag van 
Karel XII van Zweden. Het ligt aan den linker oever 

van de Duna rivier en vormt een voornaam handels
centrum. Gesticht in 1201 door bisschop Albrecht. 
In den herfst van 1917 werd de stad door de Duitschefs 
bezet, in December 1918 na vertrek van dezen door de 
bolchewiki; eerst 22 Mei 1919 bracht de verlossing door 
de troepen onder generaal Von der Goltz. 

1939. Onafhankelijkheid. 
10, 10, 35 kapeikas, 1 rublis (de 10 k. in groot en klein 
formaat) ter herinnering aan de onafhankelijkheids
verklaring op 18 November 1918, zooals de datum op de 
symbolische voorstelling aangeeft. 
De 1 rublis is gedrukt op de rugzij de van niet afgewerkte 
5 roebelbiljetten van de voormalige Rigaër arbeiders
en soldatenraden. 

1919. Kurland. 
10, 25, 35 kapeikas, 1 rublis, ter herdenking van de be
vrijding van Kurland van de Russen. Voorgesteld door 
een drakendooder. 

1920. Letgalen. 
50 kapeikas, 1 rublis, ter herinnering aan de aaneen
sluiting van Letgalen bij Letland, nadat de hoofdstad 
Dwinth (Dunaberg) met hulp van Poolsche troepen van 
de bolchewisten was bevrijd. 
Moeder Letland met twee dochteren — Kurland en Lif
land — ontvangt vreugdevol de derde dochter, Letgalen. 
De beide zegels zijn gedrukt op de rugzijde van niet af
gewerkte 10 mark biljetten van het Bermondt Awaloff 
leger. 

1920. Parlement. 
50 kapeikas, 1, 3, 5 rublis (de beide eerste ook ongetand) 
voor de opening van de volksvertegenwoordiging. 
Het opschrift „Satversmes sapulces peeminai" (Finsch) 
beteekent „Ter opening van het parlement". De zegels 
vertoonen een vrouw met de hand aan het roer, die het 
schip in veilige haven brengt. 

1925. Liepaja of Libau. 
6, 15, 25, 30, 50 santimi, ter herdenking van de stichting 
van de stad Libau, 300 jaar geleden; de zegels zijn te
gelijk als weldadigheidszegels bedoeld voor algemeene 
steunverleening, waartoe een toeslag werd geheven: Par
dosanas cena == verkoopsprijs (frankeerwaarde met toe
slag) staat onderaan. Uitgegeven 27 Mei. 
6( 6 s. Haven van Liepaja (Libau); 60.000. 

15410 s. Raadhuis; 40.000. 
25(10 s. Theater; 40.000. 
30410 s. St. Annakerk; 20.000. 
50110 s. Stadswapen; 20.000. 
Ona;etand zijn bovendien nog 1500 stel uitgegeven. 

1928. Cakste. 
2 tot 30 santimi (5 waarden), 
ter nagedachtenis van den 
eersten president van de re
publiek Janis Cakste, wiens 
beeltenis op de zegels voor
komt. 
Uitgegeven 16 April; met een 
toesla,g van 10 santimi, be
stemd voor de uitbreiding van 
het schoolonderwijs; oplage 
35.000. 
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1928. Onafhankelijkheid. 
6 santimi tot 1 lat (6 waarden), ter herdenking van de 
10jarige vrijheid. De zegels geven verschillende stads
gezichten weer: 

6 s. Rezekne (Rositten) in Letgalen, met de Duitsche 
Orde burcht; 4 millioen. 

15 s. lelgawa (Mitau), hoofdstad van Kurland; 6 mill. 
20 s. Gesis (Wenden) met de ruines van de Duitsche 

Orde burcht; 640.000. 
30 s. Liepaja (Libau); 1200.000. 
50 s. Riga, havengezicht met de Dunarivier; 200.000. 

1 1. Riga, Duitsch nationaal theater (gebouwd 186063) 
alwaar de afkondiging van de republiek plaats 
vond; 100.000. 

1929. Meierovics. 
2 tot 30 santimi (5 waarden), ter nagedachtenis van den 
op 22 Augustus 1926 om het leven gekomen minister 
van buitenlandsche zaken M. S. Meirovics, wiens beel
tenis op de zegels voorkomt. 
Uitgegeven 22 Augustus, oplage 40.000. De zegels wer
den verkocht met een toeslag, 2 plus 2, 6 plus 6, 15 plus 
10, 25 plus 10, 30 plus 10 santimi, bestemd voor de op
richting van een standbeeld voor hem. 

LIETUVA of LITAUEN. 
De eigenlijke grondvester van het rijk is Gediminas, 1315

1341, die in 1320 Vilnius (Wilna) stichtte, de hoofdplaats van 
het toenmalige rijk. Van ziJn opvolgers dienen te worden ge
noemd zijn kleinzoon Jagello, geb. 1348, gest. 1431; deze vorst 
huwde in 1385 met Jadwiga, de dochter van den koning van 
Polen, waardoor na diens dood een unie tusschen beide landen 
tot stand kwam. Hiertegen kwam in verzet Vytatas, een an
dere kleinzoon van Gediminas; hü wist Jagello tot aftreden te 
dwingen, waarna hjj zelf alleenheerscher werd, 13921430. 
Onder zijn regeering bereikte Litauen het hoogtepunt van zijn 
macht; in 1410 versloeg hy de Duitsche Orde, den erfvijand 
van het rijk, bij Tannenberg. Na zijn dood kwam het rijk in 
verval, verloor zijn Z3lfstandigheid en kwam in de macht van 
Rusland. 

Latere pogingen om een zelfstandig rijk te vormen, stuitten 
af op de regeering in St. Petersburg; het land bleef onder
worpen aan Rusland, tot eindelijk de groote Europeesche oor
log de lang verwachte vrijheid bracht. 

Eerst kwam de Duitsche bezetting; de Litauers bleven echter 
ijveren voor hun onafhankelijkheid, vooral onder leiding van 
dr. Jonas Basanavicius, totdat eindelijk de te Wilna bijeenge
komen volksvertegenwoordiging den 16en Februari 1918 de 
onafhankelijkheid van Litauen proclameerde, welke later ook 
door Deutschland erkend werd. 

Eerst kwam aan het hoofd van den nieuwen staat een natio
naal driemanschap, later een president, waartoe in April 1919 
werd gekozen Smetona. 

Hoofdstad was Vilnius (Wilna), maar bij de bedreiging door 
de bolchewiki in 1919 ging de regeering naar Kaunas (Kovno). 
Na herhaalde gevechten kwam in Juli 1920 eindelijk de vrede 
met Rusland tot stand. 

Moeilijkheden bleven nog bestaan met Polen over het gebied 
van Wilna, het z.g. MiddenLitauen, omdat ook na de onrecht
matige bezetting van dit gebied door generaal Zeligowski in 
October 1920, Litauen zijn rechten op dit gebied bleef en nog 
blijft handhaven. Door een wijziging van de grondwet is Vil
nius tot hoofdstad verklaard, Kaunas blijft voorloopig de 
hoofdstad; niettegenstaande dit viel de beslissing van de ver
tegenwoordigers van de plaatselijke bevolking op 20 Februari 
1922 voor aansluiting biJ Polen, later nog bevestigd door een 
beslissing van de volksvertegenwoordiging van Polen van 24 
Maart en erkend door de ambassadeursconferentie inzake de 

Poolsche grenzen van 15 Maart 1923. Opgelost is de kwestie 
tot op heden nog niet. 

Geldswaarde: 100 skatiku(ai) = 1 auksinas(ai); vanaf 1 Oc
tober 1922: 100 centas(ai) = 1 litas = 1/10 $ U.S.A. 
1920. Onafhankelijkheid. 

10 skatikai tot 5 auksinai (totaal 11 waarden), ter her
innering aan het 2jarig bestaan van de onafhankelijke 
republiek, uitgegeven 16 Februari. De zegels dragen den 
onafhankelijkheidsdatum „1918.11.16" en stellen voor: 
10, 15, 20 skat. Vrouwenfiguur — Lietuva voorstellend — 
die aan een knielenden zoon des volks een lichtend 
zwaard reikt om hiermede zijn land te bevrijden. 
30, 50 en 60 skat. Een uit het graf herrezen figuur, we
derom Lietuva, met een urn in de hand. 
40, 80 skat. en 1 auksinas. Een voortschrijdende figuur, 
die zich juist van hare ketenen heeft bevrijd. Alle sym
bolen van de verkregen vrijheid. 
3 en 5 auksinai. Toren van den Gediminasburcht te 
Wilna, vanwaar bij de onafhankelijkheidsverklaring de 
groote roode vlag waaide met het landswapen, de Vytis 
Litausch ruiter. 
10.000 stuks werden door de post verkocht, de rest af
gedragen aan de Bank voor Handel en Industrie. 

1920. Parlement. 
10 skatikai tot 5 auksinai (totaal 11 waarden), ter her
innering aan de volksvertegenwoordiging — Seimas — 
die de grondwet aannam; uitgegeven 25 Augustus. 
10, 15, 30 skat. Landswapen. 
20, 50, 60 skat. Vytautas (zie boven), de nationale held. 
40, 80 skat. Gediminas. 
De woorden „Steig. Seimas" zijn een afkorting voor 
„Steigiamasis Seimas", Grondwetgevende Volksverte
genwoordiging. 
1, 3, 5 auks. Machtilge eik met afgescheurden tak, het 
door vreemden nog bezette deel van Litauen, met er
onder een vuuraltaar, waarop Biruta, een heidensche 
Vestaalsche, het eeuwige vuur aanhield; hier trof zij 
later Keistutis aan met wien zij huwde en wier zoon 
Vytautas werd. Ontworpen door een gymnasiast! 
Oplage ongeveer 62.500 stel, enkele waarden tot 78.000. 

1921. Vliegpost. 
20 skatikai tot 5 auksinai (totaal 
7), biJ het eigenaardige jubileum 
van de eerst voor kort opge
richte vliegpost, een geheel on
noodige uitgifte; in omloop 1 
November. 
„Oro Pasto" beteekent vliegpost. 
Een engel die een vliegtuig vast
houdt. 
Oplage 100.000 stuks, waarvan 
10.000 door de post verkocht, de 
rest ten bate van de Vereeniging 
voor de luchtvaart. 

1 III ̂ ^£1 
1922. De jure. 

20 skatikai tot 8 auksinai (totaal 12), 28 tot 30 Sep
tember (op 1 October werd de nieuwe geldswaarde een
tas ingevoerd), de jure, naar aanleiding van de erken
ning van de republiek door de groote mogendheden. 
De zegels geven, in bonte kleuren gedrukt, de beeltenis
sen van bekende Litauers. 
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40 
50 

60 

stat. 
stat. 

20 stat. Luksis, de eerste in den strijd tegen de bol
chewiki in 1919 gesneuvelde soldaat. 
Juozapavicius, de idem eerste officier. 
Dr. Jonas Basanavicius, de man, die zooveel ge
daan heeft voor de verkrijging van de zelf
standigheid; heeft zich ook verdienstelijk ge
maakt voor de volksontwikkeling, oprichter van 
de Vereeniging van Wetenschappen. 

stat. Gabriele Petzevicaite, oudste vrouwelijk lid van 
de volksvertegenwoordiging, die in 1920 deze 
geopend heeft; bekend schrijfster. 

auks. Ministerpresident Augustinas Woldemaras, be
kend taalgeleerde, als eerste gekozen in 1918; 
later in 1926 onder president Smetona minister 
en tegelijk met dictatorale macht bekleed; on
vermoeid strijder voor de herkrijging van Mid
den Litauen, 

auks. 4e idem Dovidaitis, 1922; onder diens bestuur 
had de de jure erkenning plaats, 

auks. 2e idem Slezevicius, 1918; bekend door zijn 
strijd tegen de bolchewiki; later in 1926 weder 
gekozen als 6e. 

auks. 5e idem Galvanauskis, 1923. 
lauks. 3e idem Dr. Grinius, 1921. In 1926 werd hij na 

het aftreden van Stulginskis tot president ge
kozen, maar reeds datzelfde jaar afgezet en 
vervangen door Smetona. 

auks. Stulginskis, voorzitter van de volksvergadering 
van 1920. In Juni van dat jaar werd hij ge
kozen tot 2e president, in 1923 herkozen, 

auks. Smetona, in April 1919 eerste president van de 
republiek; in 1926 na de verdrijving van Grinius 
tot president benoemd, 

auks. Staugaitis, Smetona en Tilingas (van links naar 
rechts), het driehoofdig presidium van de eerste 
regeering, later door één president vervangen. 

1923. Memel. 
1 centas tot 5 litai (totaal 13), ter herdenking van de 
inlijving van Memel of Klaipeda bü Litauen. 
10 Januari drongen Litausche vrijwilligers het gebied 
van Memel binnen, dat onder bestuur van den Volkeren
bond stond; de Fransche bezetting trok zich terug en 
16 Februari keurde de gezantenconferentie de aanslui
ting van dit gebied bij Litauen goed. 
Litauen heeft zich, onder de regeering van Stulginskis, 
hierbij aan het zelfde feit schuldig gemaakt als Zeli
gowski bij de bezetting van MiddenLitauen. 

1, 5 c. Wiapen van Memel. 
2, 30 c. Wapen van Litauen. 

Kapel o. d. Birutaberg in Palanga bü Memel. 
Monument voor de in den oorlog tegen de 
bolchewiki gevallenen te Kaunas (Kowno). 

25 c, 31. Ruines van Trakai bij Vilnius (Wilna); voor
dat Gediminas zijn burcht liet bouwen in Vil
nius, hadden de oude vorsten hier hun zetel. 
Vuurtoren van Memel. 
Haven van Memel. 

^ ■ • • • • • 1 1 

10 

3 c., 21. 
10, 15 c. 

60 c., 51. 
1 litas 

U I MAffe 

1927. Basanavicius. 
15, 25, 50 en 60 cental, ter nagedachtenis van den 16 
Februari van dat jaar overleden Dr. Jonas Basanavicius, 
den onvermoeiden voorvechter voor de vrijheid van zün 
land. 
Op de zegels komt zijn beeltenis voor, omgeven door cen 
rouwrand; de uitgifte is tegelijk bestemd als weldadig
heidszegel ten bate van de oorlogsweduwen. 
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1928. Onafhankehjkiieid. 
5 cental tot 1 litas (totaal 7), uitgegeven 16 Februari 
bij de herdenking van de 10jarige onafhankelijkheid. 
5, 10, 35, 25 c. President Smetona. 
50 en 60 c. Symbolische voorstelling van de X jaar onaf

hankelijkheid met het Litausche kruis. 
1 litas. Gevechtsscène uit den strijd tegen de bolchewiki, 

met erboven de overwinningsengel. 
De zegels dragen alle den onafhankelijkheidsdatum: 
1918.16.11.1928; oplage 500.000. 

KLAIPEDA of MEMEL. 
Zie bij Litauen, 1923 Memel. 

1923. Annexatie. 
40 tot 3000 mark (totaal 13), uitgegeven bij de feeste
lijke viering van de inlijving van het gebied van Memel 
bü Litauen. 
40, 50, 80, 100 mk. Schip in de haven van Memel. 
2, 3, 4, 5, 600 mk. Anker, gevleugeld rad en 2 bliksem

stralen, als symbolen van 't verkeer. 
800, 1, 2, 3000 mk. Haven van Memel met den vuurtoren; 

links boven het wapen van de stad. 
Oplage 100.000, maar ongeveer 70.000 later overdrukt. 

LITWA SRODKOWA of MIDDENLITAUEN. 
Het tusschen Litauen en Polen omstreden gebied; 

zie inleiding Litauen. 
1921. Volksstemming. 

25 fenigi, 1 en 2 mark; in twee kleuren, getand en on
getand, van de eerste uitgiften, overdrukt met „NA 
SLASK 2 M" (Poolsch voor Oberschlesien), ter propa
ganda voor de aldaar te houden volksstemming ten voor
deele van Polen, waartoe een toeslag van 2 mark werd 
geheven. 

1921. Zeligowski. 
100 en 150 mark, ter herinne
ring aan den intocht van het 
leger onder generaal Zeligows
ki in Vilnius op 9 October 1920; 
getand en ongetand. 
100 mk. vertoont dezen intocht, 

met op den achter
grond de kathedraal. 

150 mk. portret van den gene
raal. 

Bovenaan staat: 9 Pazdziermka 
1920 = 9 October 1920. 

1922. Landdag. 
10, 25, 50, 75 mark, ter herinnering aan den Sejm of 
Landdag van Wilnie (Wilna), die op 20 Februari 1922 
de aansluiting van MiddenLitauen bij Polen goedkeurde. 
De evenals de vorige uitgifte zeer primitief uitgevoerde 
zegels stellen voor: 
10 mk. Zaaister met opkomende vrijheidszon. 
25 mk. Poolsch en Litausch wapen. 
50 mk. Poolsch theater in Vilnius. 
75 mk. Smid met vrouw en kind. Symbolische voorstel

lingen van die vereeniging. 
De 4 jaartallen, voorkomende op de 25 mark, hebben be
trekking op: 
1385: Bruiloft van Jagello en Jadwiga. 
1569: Vereeniging van Litauen met Polen. Zie inleiding 

bij Litauen. 
1865: Poolsche opstand tegen Rusland. 
1919; Intocht van de Polen in Wilnie (Wilna). 
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VOLKSSTEMMINGEN. 
De zegels, die door de geallieerde commissies, ingesteld in

gevolge het verdrag van Versailles van 28 Juni 1919, zijn uit
gegeven om in verschillende daarvoor in aanmerking komende 
landstreken door volksstemmingen. Plebiscites, te doen be
slissen bij welk land het betreffende gebied behoort te worden 
ingedeeld, worden niet bij deze gelegenheidszegels opgenomen; 
met evenveel recht zouden dan ook b.v. de verschillende bezet
tingszegels daarbij kunnen worden gerangschikt. 

Weliswaar zijn zij voor een bijzondere gelegenheid uitge
geven, maar met de verschillende uitgiften, allerlei over
drukken, enz., meer als normale uitgiften te beschouwen. 

Slechts voor de volgende- serie meen ik een uitzondering te 
kunnen maken, hier toch werden de reeds een jaar in gebruik 
zijnde zegels voor het speciale doel van een bijzonderen over
druk voorzien. 

OBERSCHLESIEN = CORNY-SLASK. 
1921. Volksstemming. 

10 pfenning tot 1 mark van de loopend© serie (11 waar
den), overdrukt met: Plebiscite 20 mars 1921, voor ^e 
aldaar te houden volksstemmiin,g. 
Het betreft hier het op de grens van Polen en Duitsch-
land gelegen gebied, oostelijk van Breslau; niettegen
staande groote meerderheid voor aansluiting bü Duitsch-
land was verkregen, werd bü besluit van den Volkeren
bond van October 1921 dit gebied toch tusschen beide 
landen verdeeld. (Wordt vervolgd). 

Verbetering. 
In plaats van het gestelde op blz. 218 (November 1929), 

rechter kolom, twee laatste regels, gelieve men te lezen: 
15 Maart 1917 werd de czar gedwongen afstand van de re
geering te doen ten behoeve van zijn broeder Michael Alexan-
drovitch; 20 Maart door de Kerenski-regeering gearresteerd; 
13 Augustus overgebracht naar een uithoek van Siberië, naar 
Tobolsk, later naar Jekatarinaburgt, waar hij 30 April aan
kwam. 16 Juli 1918 werd hij aldaar met zijn geheele gezin op 
wreede wijze ve-rmoord. 

DE HAAGSCHE 
POSTZEGELVERVALSCHINGEN. 

Op 13 November j.1. diende voor de Rotterdamsche recht
bank deze zaak, die in philatelistische kringen groote op
schudding verwekt heeft, niet in het minst door het feit, dat 
een bekend Haagsch postzegelhandelaar ontmaskerd werd, niet 
alleen als de intellectueele aanlegger, doch ook als de jnan, die 
zich niet ontzag op schandelijke wijze misbruik te maken van 
het in hem gestelde vertrouwen. 

Als eerste stond tereclit de 60-jarige cliché-fabrikant N. v. D. 
te 's-Gravenhage, wien het volgende ten laste werd gelegd: 
dat hij in 1927 en 1928 op verschillende tijdstippen met een 
ander persoon, althans alleen, van rükswege uitgegeven zegels 
heeft nagemaakt althans vervalscht door opzettelijk op echte 
1 cents zegels, Nedsrlandsche postzegels, te drukken e-en na-
gemaakten overdruk luidende: te betalen 5 cent port, in kop-
stand, zoodat deze zegels geheel, althans gedeeltelijk overeen
kwamen met de door den staat uitgegeven zegels, met het doel 
die zegels als echt en onvcrvalscht te gebruiken of te doen 
gebruiken. 

Subsidiair wordt aan verdachte het doen namaken of doen 
vervalschen van zegels ten laste gelegd, meer subs, het uit
lokken, het verschaffen van gelegenheid en middelen tot het 
vervalschen van de zegels. 

Verdachte kende den postze^elhandelaar D. Hij zelf was 
clichéïaBfïkant en verzamelaar. 

De president: Wat u gedaan hebt, is zeer ernstig. Niet al
leen Nederlandsche, maar ook buitenlandsche ze-gels hebt u 
op groote schaal vervalscht. Het was een postzegelknoeierij 
en zwendel, zooals ik nooit ontmoet heb. 

Verdachte beweerde, dat D. in 1927 bij hem was gekomen 
met het voorstel om de postzegels van een opdruk te voorzien. 
Geld heeft verdachte nooit aan de vervalschingen verdiend. 
Wel heeft hij later dure andere postzegels als belooning van 
D. gekregen. 

De president: Indirect -werd er dan toch wel betaald. Maar 
ik begrijp nog niet, dat u uzelf er toe hebt laten vinden. U 
hebt langen tijd postzegels vervalscht, niet? 

Verdachte moe-st alsnu aan de rechtbank uitleggen, wat hij 
eigenlijk gedaan had. Verdachte zeide het stempel van den 
opdruk niet zelf te hebben gemaakt. Hij had door een cliché, 
maker een cliché ervoor doen vervaardigen. 

Zekere Brouwer drukte de postzegels onder ziJn, verdachte's 
leiding. Een stuk of tien van deze overdrukken zijn zeker onder 
zijn leiding aangebracht. 

Getuige A. D. Huysman, van de firma Joh. Enschedé en 
Zonen te Haarlem, de drukkers van de Nederlandsche post
zegels, gaf nog eenige technische uiteenzettingen omtrent de 
ter tafel aanwezige zegels. De teekening en het karakter van 
den opdruk verschillen, er is ook afwijking in het lettertype. 

Verdachte zeide het onderscheid tusschen de valsche en 
echte opdrukken niet te kunnen zien. 

Getuige Huysman verklaarde, dat men goed kan zien, dat 
het cliché van den overdruk is gemaakt naar het oorspronke
lijke. Het is goed gemaakt, niet door een knoeier, maar door 
een vakman. 

Op een vraag van mr. A. Bosman, den verdediger, zeide 
get. Huysman nog, dat als de fout op de drukkerij gemerkt 
was, de drukker er een blauwe streep over gegeven zou heb
ben, maar het vel met den misdruk zou dan toch naar de 
posterijen zijn gegaan, die het ongetwijfeld vernietigd zouden 
hebben. 

De inspecteur van politie J. L. Holsteyn te 's-Gravenhage 
had het eerste onderzoek geleid. 

De president: En op uitstekende wijze. 
Naar getuige op een vraag van het O. M. verklaarde, was 

deze zaak naar de re-chtbank te Rotterdam verwezen, op last 
van den officier van justitie te 's-Gravenhage. Het misdrijf 
is trouwens te Rotterdam gepleegd. 

Getuige H. Brouwer had onder leiding en volgens aanwijzing 
van verdachte de opdrukken aangebracht. Het werkje ge
schiedde op getuige's vrije Zaterdagmiddagen, hij dacht, dat 
de postzegels voor reclame-doeleinden zouden worden gebruikt. 
In het geheel gelooft ,getuige een 20-tal van die overdrukken 
te hebben aangebracht. 

Het O. M., waargenomen door mr. E. D. H. Schutter, wees 
er op, dat art. 216 W. v. S. veel verder gaat dan de volgende 
artikelen. „Gebruik" moet hier in zeer ruimen zin worden op
genomen. 

De bedoeling van de laatste lezing van art. 216 is elk 
g e b r u i k eronder te doen vallen. 

Eisch 8 maanden gevangenisstraf. 
De verdediger, mr. A. Bosman, wilde niet treden in een juri

dische kwalificatie van het misdrijf. De feiten staan wel vast. 
Alleszins van belang is echter art. 216 eens na te gaan. 

Twee vragen doen zich voor: Zijn hier van rijkswege uitge
geven zegels nagemaakt of vervalscht? En ten tweede: Staat 
hier vast, dat de bedoeling was de zegels als echt en on
vcrvalscht te gebruiken of te doen gebruiken? 

Pleiter trad dan in een beschouwing van de beteekenis van 
het woord „gebruik" voor postzegels. Het spraakgebruik reeds 
hecht daaraan een zeker bepaalde beteekenis. 

De wetgever beoogt met den lOen en Hen titel van het 
Strafwetboek de bescherming van het vertrouwen in munten, 
zegels en merken. Maar niet een beschermin? van verzame
laars van curiositeiten. Die beschermer ligt in art. 440. 

De woordkeus van art. 216 onderstreept pleiters opvatting 
van de bedoeling van het woord „gebruik". 

Is bovendien een portzegel te g e b r u i k e n ? Eigenlijk is 
in dit geval een goede zegel door den overdruk onbruikbaar 
gemaakt. Er is hier een port-, geen postzegel bedrukt. Nergens 
in de Postwet of het Postbesluit leest men iets van portzegels. 

Pleiter beantwoordt ten slotte de vraag of een portzegel 
een uitgegeven zegel kan zijn ontkennend. 

Een portzegel is een dienstzegel, door de Posterijen admini
stratief gebruikt. Uit het namaken van portzegels is geen na
deel voor het rijk te vreezen. 

Pleiter concludeert tot vrijspraak, subs, ontslag van rechts
vervolging, meer subs, een voorwaardelijke veroordeeling. 

Vervolgens stond verdachte D. terecht. 
Hem werd het uitlokken van het misdrijf ten laste gelegd, 

door in December aan twee anderen, die den overdruk op de 
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zegels maakten, 7, althans een aantal roode 1 cents zegels ter 
hand te stellen, en te keimen te geven althans te verzoeken die 
in kopstand te bedrukken met een nagemaakten overdruk. 

Subsidiair werd verdachte poging tot uitlokking ten laste 
gelegd. 

Voorts had hij zich te verantwoorden terzake, dat hü G. van 
den Arend heeft bewogen tot het afgeven van een bedrag 
van ƒ 510, door nadat v. d. Arend hem had medegedeeld, dat 
hij wilde koopen een echte 12 kreuzer postzegel van Baden, 
afgestempeld met een stempel van 5 cirkels en het getal 121 
aan dezen opzettelijk, listiglijk, bedriegelijk te koop aan te 
bieden en af te leveren een aldus afgestempelden postzegel, 
zulks hoewel hij wist, dat de daarop voorkomende afstempeling 
van 5 cirkels en het getal 121 valsch althans nagemaakt waren. 

De president voegde ook dezen verdachte toe, dat hy ernstige 
dingen had gedaan. 

Verdachte gaf toe, al jaren lang met v. D. te hebben ge
knoeid. Ook het feit, dat hij aan den heer v. d. Arend het 
zegeltje in de dagvaarding genoemd, geleverd heeft, erkent hiJ. 

De president: Vindt u het niet heel gemeen, dat u een ver
zamelaar met wien u al lang zaken hebt gedaan, op deze wijze 
behandeld hebt? Bovendien verzoekt mijnheer v. d. Arend, 
dien u zoo bij zijn philatelistischen neus hebt genomen, de 
rechtbank u niet te straffen! 

Rechter mr. Huyser: Keurstempels heht u ook nog op de 
zegels aangebracht. 

N. V. D., de vorige verdachte, werd in deze zaak als getuige 
gehoord. Hjj had het stempel voor den Badenschen postzegel 
vervaardigd. 

De president: Dus u bent medeplichtig aan de oplichting 
geweest. 

Getuige v. D. verklaarde, dat het initiatief tot de knoeierijen 
van D. is uitgegaan. 

Het O. M. betoogde, dat deze zaak eigenlijk verwezen moet 
worden naar Den Haag. Eén der feiten in deze dagvaarding 
genoemd, slechts is hier gepleegd. Het subsidiaire van de 
eerste ten laste legging bewezen achtende, eischte het O. M. 
1 jaar gevangenisstraf. 

De verdediger, mr. A. N. Nicolspeyer uit Den Haag, be
toogde allereerst dat verdachte, die reeds een jaar onder deze 
zaak gebukt gaat, diep berouw heeft. 

Ten opzichte van de oplichting is mr. Nicolspeyer het er 
mee oens, dat de rechtbank hier niet bevoegd is en de zaak 
naar Den Haag moet worden verwezen. Pleiter vraagt zich 
voor wat de eerste ten laste legging betreft, af tot welk feit 
verdachte kan hebben uitgelokt? Tot het feit, waarmee v. D. 
al bezig was ? Zoo staat het in de dagvaarding. Zou men willen 
zeggen, dat hij op 27 December 1927 tot een d e r g e l i j k 
misdrijjf heeft uitgelokt? Maar dat misdrijf heeft niet plaats 
gehad. 

Als mr. Nicolspeyer over de primaire ten laste legging ver
der wil spreken, zegt de president, dat de rechtbank reeds 
zelf heeft uitgesproken, dat die ten laste legging niet be
wezen kan worden. 

Op juridische gronden betoo,gde pleiter, dat ook de subsi
diaire ten laste legging niet houdbaar is. 

Pleiter sloot zich aan bij het verweer van mr. Bosman. 
Op 28 November d.a.v. heeft de rechtbank uitspraak gedaan; 

zij heeft d;- beide verdachten vrijgesproken. Wel geeft de 
rechtbank toe, dat het in art. 216 van het Wetboek van Straf
recht voorkomende woord „gebruik" ook ruimere interpretatie 
toelaat en dat hetgeen verdachten hebben gedaan zeer af
keurenswaardig en strafwaardig is, maar naar de meening van 
de rechtbank had de officier een andere tenlastelegging moe
ten formuleeren en wel medeplichtigheid aan den verkoop van 
zegels. 

De officier van justitie heeft evenwel tegen dit vrijpleitend 
vonnis hooger beroep aangeteekend, zoodat de zaak opnieuw 
zal dienen en de verwachting, dat de bedriegers de hun toeko
mende straf niet zullen ontgaan, naar wij hopen, alsnog ver
vuld kan worden. 

Het ware toch te zot om los te loopen, dat personen, die 
zich aan dergelijke practijken schuldig verklaren, door een 
vorm-kwcstie buiten het bereik der justitie geraken. 

Wij laten, tot goed begrip dezer zaak, hieronder alsnog de 
artt. 216 en 220 van het Wetboek van Strafvordering volgen. 

Art. 216. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren 
wordt gestraft: 

1. hij die van rijkswege uitgegeven zegels namaakt of ver-
valscht, met het oogmerk om die zegels als echt en onver-
valscht te gebruiken of door anderen te doen gebruiken; 

2. hij die, met gelijk oogmerk, zoodanige zegels vervaardigt 
door wederrechtelijk gebruik te maken van echte stempels. 

Art. 220. Hij die opzettelijk valsche, vervalschte of weder
rechtelijk vervaardigde zegels, teekenen of merken, of de voor
werpen waaraan zij wederrechtelijk verbonden ziJn, gebruikt, 
verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, ten verkoop in voorraad 
heeft of binnen het rijk in Europa invoert, als waren die ze
gels, teekenen of merken echt en onvervalscht en niet weder
rechtelijk vervaardigd of wederrechtelijk aan de voorwerpen 
verbonden, wordt gestraft met dezelfde straffen als de in 
de artt. 216-219 zijn bepaald, naar de daar gemaakte onder
scheidingen. 

Wij hebben voorts te bevoegder plaatse verzocht in het 
bezit te worden gesteld van nauwkeurige gegevens inzake den 
aard der gepleegde vervalschingen. Zoolang de justitie de op-
drukstempels nog in het bezit heeft en de zaak nog niet is 
beëindigd, kunnen wij geen afdrukken verkrijgen van de 
valsche opdrukken enz. Wel ziJn deze toegezegd voor later, 
zoodat wij ze dan ongcuwijfeld zullen publiceeren. 

De heer Keiser, lid der keuringscommissie, meldt ons in ver
band hiermede nog het volgende: 

„Voor zoover onze commissie over de gegevens beschikt 
(van het toegezonden keuringamateriaal) hebben de verval-
schers D. en v. D. in ieder geval de navolgende opdrukzegels 
vervalscht en in meer of mindere hoeveelheden aan den man-
gebracht: 

Nederland: 
Porto 1924, 5 c. op 1 c. rood met kopstaanden opdruk. 
Ned.-Indië: 
1902, 14 c. op 2 c. bruin en 23^ c. op 3 c. lila, beide met kop

staanden opdruk. 
1908, opdruk: Bezit-Buiten 221^ c. en 2 ^ gld. 
Dienstzegels, opdruk D kopstaand; hiervan is niet met zeker

heid vast te stellen of deze door hen vervaardigd zijn. Opdruk 
DIENST kopstaand, de^e ziJn wél door hen valsch overdrukt 
geworden in de waarden: 3 c , 121^ c , 15 c , 20 c , 25 c , 30 c , 
50 c , en waarschijnlijk ook 1 en 2^4 gld. 

Suriname: 
1911, de beide overdrukte portzeigels van 30 c. en 50 c. met 

„10 cent" in rood. Hiervan zijn alle drie typen met valschen 
opdruk 10 cent vervaardigd. 

Alle deze opdrukken zijn met veel zorg en kennis van zaken, 
dus „geraffineerd" nagemaakt; zeer gevaarlek dus!" 

V. B. 

ENGELAND. 
POSTZEGELS VAN EDWARD VII. 

door J. G. MILLAARD. 
II. 

Nadat de stempels voor de verschillende waarden waren 
gegraveerd, werden hiervan de drukplaten samengesteld vol
gens een methode welke men eleotrotypie noemt. 

De stempels, negatief, waren geheel „en relief" gegraveerd, 
d.w.z. om de lijnen, welke de teekening vormen, werd het me
taal verwijderd. Om ons een goed denkbeeld hiervan te vormen, 
kunnen wij dezen graveervorm het best vergelijken met 
rubber naamstempels, waarbij ook om den naam heen de 
rubber is weggelaten. 

Van elk der gegraveerde stempels werden afdrukken ge
nomen, door middel van hydraulische persen, in lood. 120 van 
deze afdrukken van iedere waarde werden juist passend in een 
raam geplaatst, in dezelfde volgorde, als waarm later de post
zegels op gedeelten der gedrukte vellen voorkomen. Nadat 
nogmaals het geheele oppervlak van de 120 afdrukken, nu po
sitief en met de lijnen van teekening in het lood gedrukt, was 
nagegaan en gereinigd, werd het raam met looden afdrukken 
opgehangen in een bak van waterdicht hout gemaakt en met 
lood bekleed. Over de open bovenkant dezer bak, gewoonlijk 
bad genoemd, bevonden zich geelkoperen staven, waaraan ver
scheidene van dergelijke ramen werden opgehangen, afgewis
seld door platen roodkoper (de anoden). Het bad bevatte een 
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oplossing van kopersulfaat, blauwe kristallen en aangezuurd 
water. 

De geelkoperen staven waren verbonden met een batterij, 
bestaande uit een serie Smee-cellen, dat zijn houten bakken, 
waarin platen zink en zilver met platina overtrokken, zijn op
gehangen in verdund zwavelzuur, waardoor er een chemische 
verandering plaatsvindt, welke een electrischen stroom ten 
gevolge heeft. Door de verbinding met het bad zijn de looden 
vormen verbonden met een negatieve pool (de zinkplaten), en 
de anode in het bad (de roodkoperen platen) met de positieve 
pool (de met platina bedekte zilveren platen), vanwaar de 
stroom uitgaat welke in de cellen ontstaat. 

De werking, die zich nu voordoet in het bad, is het gaan 
van den electrischen stroom van de batterij door de anode in 
de oplossing, naar de looden vormen en vandaar terug naar 
de batterij. 

De oplossing, en indirect de geelkoperen platen (anode) 
scheiden fijne deeltjes koper af, welke zich vastzetten op de 
oppervlakte der looden vormen en welke dus geleidelijk met 
een laagje koper worden bedekt. Wanneer dit koperlaagje tot 
de gewenschte dikte is aangegroeid, worden de vormen uit het 
bad genomen, waarna het koperlaagje van den looden vorm 
wordt afgenomen. 

Het oppervlak van dit koperlaagje, d.i. dat gedeelte hetwelk 
tegen den looden vorm rustte, is nu weer, evenals het oorspron
kelijke stempel, positief en relief. 

Van deze koperen plaat nu zouden reeds de postzegels ge
drukt kunnen worden. Het koper is echter zacht en zou door 
het gebruik spoedig teekenen van slijtage vertoonen. Daarom 
wordt de koperen plaat aan den achterkant versterkt door er 
gesmolten metaal tot zekere dikte op te gieten, waardoor de 
gewenschte stevigheid verkregen wordt. Ook het drukopper-
vlak wordt nog overtrokken, op ongeveer dezelfde wijze als is 
beschreven voor het aanbrengen van het koperlaagje, met een 
metaallaagje, waardoor slijtage tot een minimum wordt ge
reduceerd. Na deze bewerkingen te hebben voltooid was de 
plaat tot drukken gereed. 

Het papier waarop de zegels werden gedrukt, werd geleverd 
door de firma Turner & Co. Ltd., te Powcombe, bij Tunbridge 
Wells. In het papier der postzegels tot II- vinden we als 
watermerk de groote kroon. In de 1-pond-zegels treffen we 
dit watermerk driemaal aan. 

De andere waarden, t.w. 2/6, 5/- en 10/- hebben als water
merk een anker. 

Het papier, machinaal vervaardigd, werd, alvorens te worden 
bedrukt, voorzien van een kleurlooze (in sommige gevallen 
eenigszins geelachtige) gom. Dit kon geschieden, daar bij het 
drukken van typografische platen het papier niet behoeft te 
worden bevochtigd. 

Door het aanbrengen der gom vóór het drukken is het pa
pier droog en hard. Hierdoor dringt de drukinkt niet in het 
papier, maar blijft op het oppervlak, waardoor het verwijderen 
van poststempels bemoeilijkt wordt, daar de kleur gemakke
lijk verdwijnt. 

Sommige der Edward-zegels werden gedrukt op z.g. krijt-
papier, d.i. papier dat met een krijtachtige substantie is be
dekt; hierdoor wordt ook weder het verwijderen van stempels 
tegengegaan, doordat weder de drukinkt spoediger loslaat. 

De laatste behandeling welke de zegels ondergingen, was 
het perforeeren. 

Alle zegels dezer uitgifte zijn geperforeerd met een kam-
machine, d.i. een machine, waarbij de perforeernaalden zijn ge
plaatst als de tanden eener kam. Bij één neergaande beweging 
der naalden worden dus drie zijden van een zegel tegelijk van 
tanden voorzien. 

(Wordt vervolgd). 

We meenen wel eens de aandacht te mogen vestigen op de 
in Februari a.s. te houden postzegelveiling van den heer 
J. K. Rietdijk, Den Haaig. 

Wat daar geboden wordt, is werkelijk superieur! Als men 
den catalogus naslaat en de foto's beziet van de „Kanonnen", 
zooals onze Oosterburen zouden zeggen, dan is 't om te ge
nieten. Oud-Duitschland, oud-Italië, oud-Spanje, enz., enz., 
prachtig. Vermelden we b.v. een strook van 5 stuks Zürich 
6 r., Engeland Edward 1 pond LR. official, Moldavië nr. 1, 
id. nr. 2 op geheelen brief, verschillende % tornese van Na
pels, enz., enz. 

Wie iebs moois wil zien, en wie een goedgevulde beurs be
zit, weet nu waar hij van 10 tot 15 Februari a.s. heen kan 
gaan. 't Is te recommandeeren! 

S. 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
van 4 tot en met 7 September 1930, ter gelegenheid van het 

25-jarig bestaan der Philatelistenclub „Rotterdam" 
(goedgekeurd bij K. B. van 27 Maart 1905, nr. 63), 

in den foyer van „De Doele", 
ROTTERDAM. 

Programma. 
K a m p i o e n s k l a s s e . 

Nederland en Koloniën; open klasse, doch inzendingen, die 
reeds op een internationale postzegeltentoonstelling een gou
den medaille hebben verkregen, moeten in deze klasse ten
toongesteld worden. 

Afd. A. Nederland en Nederlandsche Koloniën. 
Prijzen: Een groote en een kleine gouden medaille. 

K l a s s e I. 
Afd. A. Nederland, gespecialiseerd. 
Afd. B. Nederlandsche Koloniën, gespecialiseerd. 
Afd. C. Nederland, niet gespecialiseerd. 
Afd. D. Nederlandsche Koloniën, niet gespecialiseerd. 
Prijzen: Een gouden, verguld zilveren, zilveren en bronzen 

medaille in elke afdeeling. 
K l a s s e II. 

Afd. A. Verzameling van poststukken van Nederland en/of 
Koloniën. 

Afd. B. Verzameling van afstempelingen van Nederland 
en/of Koloniën. 

Afd. C. Proeven en ontwerpen van Nederland en/of Ko
loniën. 

Afd. D. Verzameling van Nederland en/of Koloniën op 
brief. 

Afd. E. Curiosa van Nederland en/of Koloniën. 
Prijzen: Voor af deelingen A, B en C een gouden, verguld 

zilveren, zilveren en bronzen medaille; voor af deelingen D en 
E een verguld zilveren, zilveren en bronzen medaille. 

K l a s s e III. 
Europa, reeds voor 1914 bestaande landen (behalve Neder

land). 
Afd. A. Drie landen van Europa, niet gespecialiseerd. 
Afd. B. Een of meer landen van Europa gespecialiseerd. 
Afd. C. Oud-Duitsche staten. 
Afd. D. Oud-Italiaansche staten. 
Prijzen: Een gouden, verguld zilveren, zilveren en bronzen 

medaille in elke afdeeling. 
K l a s s e IV. 

Europa-landen of -gebieden, eerst na 1914 ontstaan. 
Afd. A. Drie landen van Europa, niet gespecialiseerd. 
Afd. B. Een of meer landen van Europa gespecialiseerd. 
Afd. C. Zegels van bezettings- en afstemmingsgebieden van 

1914 af, al of niet gespecialiseerd. 
Prijzen: Een gouden, verguld zilveren, zilveren en bronzen 

medaille in elke afdeeling. 
K l a s s e V. 

Afd. A. Drie zelfstandige staten buiten Europa, niet ge
specialiseerd. 
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Afd. B. Een of meer zelfstandige staten buiten Europa, 
gespecialiseerd. 

Prezen: Een gouden, verguld zilveren, zilveren en bronzen 
medaille in elke afdeeling. 

K l a s s e VI. 
Koloniën (uitgezonderd Neder'landsche). 
Afd. A. Engelsche Koloniën. 
Afd. B. Fransche en Italiaansche Koloniën. 
Afd. C. Spaansche, Portugeesche en Belgische Koloniën. 
Afd. D. Voormalige Duitsche, Deensche en Spaansche Ko

loniën. 
Prijzen: Voor afdeeling A een gouden, verguld zilveren, zil

veren en bronzen medaille; voor afdeelingen B, C en D een 
verguld zilveren, zilveren en bronzen medaille. 

K l a s s e VIL 
Afd. A. Oorlogszegels en oorlogscuriosa. 
Afd. B. Roode Kruis-, weldadigheids- en gelegenheidszegels. 
Afd. C. Luchtpostzegels. 
Alles al of niet op brief verzameld. 
Afd. D. Verzamelingen opgezet met de bedoeling als leer

middel te dienen en dus als propaganda voor de philatelie; 
hieronder falsificaten. 

Prijzen: Een verguld zilveren, zilveren en bronzen medaille 
in elke afdeeling. 

K l a s s e VUL 
Afd. A. Verzameling postzegels op brief. 
Afd. B. Verzameling poststukken. 
Afd. C. Verzameling afstempelingen. 
Afd. D. Verzameling proeven en herdrukken. 
Alles behalve Nederland en Koloniën. 
Prijzen: Voor afdeelingen A en B een gouden, verguld zil

veren, zilveren en bronzen medaille; voor afdeelingen C en D 
een verguld zilveren, zilveren en bronzen medaille. 

K l a s se IX. 
Verzamelingen van 25 tot 100 zeldzame zegels (waarde meer 

dan 300 francs per stuk volgens den catalogus van Yvert & 
Tellier, Champion 1930). 

Prijzen: Een verguld zilveren, zilveren en bronzen medaille. 
K l a s s e X. 

Voor juniores. Verzamelingen van minstens 5000 stuks in 
een of meer albun^s. 

Prijzen: Postzegels en philatelistische benoodigdheden. 
K l a s s e XI. 

Afd. A. Philatelistisohe benoodigdheden, catalogi. 
Afd. B. Philatelistische boeken en tijdschriften. 
Prijzen: Een verguld zilveren, zilveren en bronzen medaille 

in elke afdeeling. 
N.B. 
Voor die verzamelingen ter beoordeeling der jury, welke 

het meest wetenschappelijk zijn aangelegd en bijeengebracht, 
worden nog extra prijzen ter beschikking gesteld. 

Voor elke inzending moet een beknopte omschrijving van de 
verzameling met aanduiding der bijzonderheden, ter opname 
in den catalogus, worden bijgevoegd. 

Reglement. 
A r t i k e l 1. 

De Tentoonstelling zal worden gehouden in den foyer van 
„De Doele", Coolsingel, te Rotterdam, van 4 tot en met 7 Sep
tember 1930. 

A r t . 2. 
De Tentoonstelling zal omvatten postzegels en poststukken 

in den meest uitgebreiden zin, albums, philatelistische lectuur 
en benoodigdheden. Het tentoongestelde moet het eigendom 
zijn van den inzender. 

A r t . 3. 
Tot inzending en mededinging wordt ieder Nederlander, 

die zich onderwerpt aan de bepalingen van dit reglement, toe
gelaten in de door hem bepaalde klassen, behoudens het recht 
van het Uitvoerend Comité om, zoo het dit in het belang der 
Tentoonstelling acht, inzendingen te weigeren, zonder opgaaf 
van redenen. Zij, die wenschen deel te nemen aan de Tentoon
stelling, moeten zorg dragen dat het inschrijvingsbiljet be

hoorlijk ingevuld, vóór 1 Juli 1930 is ingekomen bij den len 
secretaris van het Uitvoerend Comité, P. Jorissen P.Czn., 
Prinses Julianalaan 73, te Rotterdam. 

Na dien datum worden geen inschrijvingen meer aange
nomen. 

A r t . 4. 
Het aantal inzendingen is onbeperkt, doch met een en de

zelfde verzamelin,g kan slechts in één klasse of afdeeling, door 
den inzender zelf te bepalen, worden medegedongen. 

A r t . 5. 
Bij het inschrijvingsbiljet moet een onderteekende verklaring 

worden gevoegd, behelzende: 
1. een korte omschrijving van hetgeen men wenscht in te 

zenden; 
2. de te verzekeren waarde der inzending, 
3. de klasse en afdeeling, waarin men mededingt. 

A r t . 6. 
De inzendingen moeten op losse bladen, liefst van ongeveer 

25 cm. breed en ongeveer 33 cm. hoog, zoodat er 12 in een 
vierkanten meter gaan, gerangschikt zijn, behalve die genoemd 
in klasse X (voor juniores), waarvoor albums verplicht zijn. 

A r t . 7. 
De prijs voor de plaatsruimte bedraagt ƒ 3,— per vierkanten 

meter; voor poststukken ƒ 2,— per vierkanten meter; voor 
albums ƒ 2,— per stuk. 

A r t . 8. 
Het Uitvoerend Comité zal alle inzendingen, tenzij de in

zenders uitdrukkelijk hebben te kennen gegeven, dat zulks niet 
door hen gewenscht wordt, tegen brand, diefstal en beschadi
ging (all risk) verzekeren voor de door de inzenders aange
geven waarde onder nadere vaststelling door het Uitvoerend 
Comité. 

Indien deze waarde niet wordt opgegeven, zal worden be
schouwd, dat verzekering niet gewenscht is. De verzekering 
vangt aan, zoodra de inzending door het Uitvoerend Comité 
is ontvangen, echter niet vóór 25 Augustus 1930, en eindigt 
zoodra deze ter verzending is afgegeven of na de tentoonstel
ling aan den eigenaar of diens gemachtigde is ter hand ge
steld. Ter tegemoetkoming in de kosten van verzekering en 
bewaking wordt door de inzenders een vergoeding betaald van 
ƒ 2,— per duizend gulden van de vastgestelde waarde, met een 
minimum bedrag van f 2,—. 

Noch het Uitvoerend Comité, noch de Philatelistenclub „Rot
terdam" nemen verdere aansprakelijkheid op zich dan tot het 
bedrag hetwelk hun krachtens de verzekering wordt vergoed. 

A r t . 9. 
De kosten van plaatsruimte en verzekering, benevens kosten 

van eventueele terugzending, moeten betaald ziJn uiterlijk 
1 Augustus 1930, en wel aan den penningmeester van het Uit
voerend Comité, den heer G. N. Bakker, Diergaardelaan 45, te 
Rotterdam, giro nr. 49432, waarvoor kwitantie wordt toege
zonden. Niets zal worden tentoongesteld zoolang deze be
dragen niet betaald zijn. 

A r t . 10. 
De inzenders kunnsn hunne inzendingen zelf medebrengen 

om zelf of door hun gemachtigden voor de opstelling zorg te 
dragen, zooals in art. 13 nader omschreven. 

Inzenders, die hun inzending vooraf willen sturen, moeten 
deze goed verpakt, verzegeld, aangeteekend en vrachtvrij toe
zenden aan den heer A. van Vierssen, adres bijkantoor Amster-
damsche Bank, Ie Middellandstraat 43a, te Rotterdam., tus-
schen 25 Augustus en 2 September 1930. 

De toezending is voor rekening van den inzender. De ten
toongestelde verzamelingen zullen worden teruggezonden het
zij per post, hetzij op een andere verlangde wijze, maar in elk 
geval aangeteekend en op kosten van den inzender. 

A r t . 11. 
De inzenders worden verzocht bij elke inzending een om

schrijving te geven van inhoud en strekking van het tentoon
gestelde, ter opneming in den catalogus. 

A r t . 12. 
De inzendingen worden voor het publiek ter bezichtiging 

gesteld achter glas, dat door middel van goed afgesloten dwars-
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latten gewaarborgd is tegen verwijdering. De juryleden zullen 
de afsluitingen echter ten allen tijde mogen doen weignemen. 

A r t . 13. 
Het Uitvoerend Comité wijst de plaats aan waar de inzen

dingen moeten worden opgesteld. Het opzetten (waarvoor uit
sluitend gelegenheid zal zijn Dinsdag 2 September, na 1 uur 
en verder den geheelen avond, en Woensdag 3 September vanaf 
10 uur en verder den geheelen dag en avond) en het weg
nemen na de sluiting der tentoonstelling, dient bü voorkeur 
door den inzender of diens gemachtigde te geschieden. Het 
Uitvoerend Comité neemt geenerlei aansprakelijkheid op zich 
van het opzetten en afnemen der inzendingen. Het ingezondene 
wordt gedurende de Tentoonstelling niet afgegeven. 

A r t . 14. 
De inzenders in klasse X (voor juniores) mogen niet ouder 

zijn dan 18 jaar, en moeten bij hun inzending een bewijs van 
hun leeftijd overleggen. 

A r t . 15. 
De juryleden worden door het Uitvoerend Comité benoemd. 

Zij doen uitspraak zonder beroep en hebben het re-cht de uit
geloofde prijzen al dan niet toe te kennen. 

Inzendingen van juryleden blijven buiten mededinging. 
A r t . 16. 

Indien het Uitvoerend Comité zulks wenschelijk en noodig 
acht, mag het 'afwijken van dit reglement. 

In gevallen, hierboven niet voorzien, beslist het Uitvoerend 
Comité. 

A r t . 17. 
De prij-zen zullen bestaan in medailles met diploma's, en 

voor juniores in postzegels en philatelistische benoodigdheden. 
A r t . 18. 

Alle briefwisseling, betrekking hebbende op hetgeen deze 
Tentoonstelling betreft, moet worden gericht aan den len 
secretaris van de Tentoonstelling, den heer P. Jorissen P.Czn., 
Prinses Julianalaan 73, te Rotterdam. 

N.B. 
Inzenders, die wenschen deel te nemen aan de Internationale 

Postzegeltenitoonstelling te Berlijn van 12 tot 21 September 
1930, kunnen dit, mits tijdig, opgeven aan den len secretaris 
van het Uitvoerend Comité; terwijl de heer G. V. van der 
Schooren, voorzitter van den Nederilandschen Bond van Ver-
eenigingen van Postzegelverzamelaars, te Arnhem, zich bereid 
heeft verklaard alsdan deze verzamelingen naar Berlijn mede 
te nemen. 

jM«,tte 5j«pr 

In^czonderi 
Aan den heer hoofdredacteur van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie. 

Met gemengde gevoelens heb ik kennis genomen van het in
gezonden stukje van den heer C. J. Reijerse, voorzitter van 
„Philateüca". De strekking van het stukje komt hierop neer, 
dat de geachte inzender zegt: „wij willen wel lid worden van 
den Bond, maar dan moet met de tegenwoordige werk
wijze gebroken worden". 

Vrijwel dezelfde woorden gebruikte de heer Reü'eTse op de 
algemeene vergadering als antwoord op mijn woorden tot hem 
gesproken, toen ik hem uitnoodigde juist lid te worden, omdat 
hij het met de werkwijze niet eens was. Hij sprak toen de 
woorden: „Wij zijn tot onderhandelen bereid". 

Aanvankelijk wilde ik daarop ingaan, doch meende goed te 
doen van niet, denkende dat het gezond verstand van den heer 
Reijerse hem zelf zou zeggen, dat dit toch onmogelijk is. Ge
steld, de heer Reijerse komt bij mij, om lid te worden van 
„Philatelica", en ik geef hem ten antwoord: „Ja, dat wil ik 
wel, maar dan moet uw vereeniging anders werken dan tot 
nu toe." Dan zegt hij toch: „Wordt nu eerst lid, dan kunt u 
op de vergadering met voorstellen komen en zijn deze voor 

aanneming vatbaar, dan twijfel ik niet of zij worden aan
genomen." Het zou toch te gek zijn, als men voor elk toe
tredend lid zijn werkwijze zou moeten veranderen. Een ver
eeniging, welke zich zelf respecteert, kan dat nooit doen. 

Ik zou tot den he«r Reijerse, „Philatelica" en ook de nog 
niet aangesloten vereenigingen willen zeggen: „Wordt lid van 
den Bond, komt op de vergadering met goed gedocumenteerde 
voorstellen, weest dan overtuigd, dat u aller medewerking 
krijgt. 

Hoogachtend, 
J. POLLING, 

secretaris „Helder". 
Helder, November 1929. 

Voorburg, 23 December 1929. 
U zoudt mij bijzonder verplichten, door het onderstaande 

korte stukje alsnog op te nemen in het Maandblad. 
De repliek van den heer Pull op mijn stukje over Z.Ed. „zeld

zame briefkaarten" noopt mij tot enkele korte opmerkingen. 
Ik blijf van meening, dat een doorgescheurde antwoordkaart 

n i e t in een poststukkenverzameling thuis hoort (tenzij in het 
zeldzame geval, dat de postadministratie, om de antwoord
kaarten op te gebruiken, deze in twee helften ten verkoop 
heeft gesteld). De heer Pull, die zich er op laat voorstaan in 
het dienstvak der posterijen thuis te zijn, schijnt er echter in 
het geheel niet aan te denken, dat men de betaald-antwoord 
briefkaarten g e b r u i k t kan verzenden, z o n d e r z e d o o r 
t e s c h e u r e n , door na de verzending de antwoord-helft _er 
ongebruikt aan te laten, dus in den toestand waarin de ge
adresseerde ze ontvangt. Dit is de wijze, waarop zij in alle 
catalogi vermeld worden. Het is nogal eenvoudig, gelijk men 
ziet. Het ontgaat mij volkomen, waarom de heer Pull in zijn 
betoog de Verkadeplaatjes er bij haalde. 

De heer Pull zegt verder, dat het verzenden van n i e t g e l 
d i g e b r i e f k a a r t e n wèl is toegestaan en n i e t on
w e t t i g is, omdat zij met strafport worden belast. Op die 
wijze redeneerende, zou ik evengoed kunnen zeggen: het is 
mij toegestaan om per fiets op een verboden rijwielpad te 
rijden, want ik kan immers de daarop volgende boete betalen! 
Ik blijf er bij, dat deze redeneering niet opgaat. 

Wat nu verder de controle der postambtenaren betreft, wil 
het mij toeschijnen, dat, indien de heer Pull als oud-postman 
op deze wijze wil zien, of zijn oud-collega's er in loopen, om 
dan zijn bevindingen wereldkundig te maken, dit niet door 
iedereen als kameraadsohappelijk gevoeld zal worden; ten 
slotte behoort dan m.i. het resultaat van zijn proeven eerder 
in een vaktijdschrift der posterijen dan in een philatelistisch 
maandblad thuis. 

Ten slotte moet ik den heer Pull nog zeggen, dat, hoezeer ik 
Z.Ed.'s bedoeling om mij een van zijn „zeldzaamheden" toe te 
zenden waardeer, ik daarmede niet verheugd zou zijn. Door-
gescheurde antwoordbriefkaarten hebben voor mij g e e n 
w a a r d e , en gaan, om ze aan verdere circulatie onder de 
verzamelaars te onttrekken, meestal direct in de kachel. 

W. H. DOORMAN. 
De uitlatingen „De heer Pull, die er zich op laat voorstaan 

in het dienstvak der posterijen thuis te zijn enz." en „dat ik 
als oud-postman op deze wijze wil zien, of mijn oud-colleiga's 
er in loopen enz." zijn te insinueerend, om het debat met den 
heer Doorman voort te zetten. 

J. C. PULL. 
Discussie gesloten. Red. 

Catalogi, en§,, 
Wij ontvingen het speciaal „V.O.C'-nummer van „De Phi

latelist" van 1 December j.1., waarin de heer P. C. Korteweg 
op pl.m. 50 bladzijden een keurig artikel levert over deze 
stempels, die hier te lande en ook elders steeds meer de aan
dacht trekken. Het artikel is rijk geïllustreerd; helaas heeft 
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door drukke ambtsbezigheden ons tot op heden de tijd ont
broken om het in zijn geheel en nauwgezet te lezen. 

Wü komen daarom in het volgend nummer op deze belang
wekkende pennevrucht gaarne en uitvoerig terug. Voorloopig 
zij dus volstaan met deze korte mededeeling en met het uit
spreken van dank aan den auteur, die tijd noch moeite heeft 
gespaard om dit interessante verzamelgebied grondig te door-
vorschen. 

V. B. 

Zooals andere jaren, verstrekte de firma Paul Koch, te 
Aschersleben, de fabrikante en uitgeefsteï der welbekende 
„Ka-Be" albums, aan hare afnemers een aardige zakagenda. 
In een keurig pakje gestoken en handig formaat, is deze 
agenda een practisch nieuwjaarsgeschenk voor haar clienteele. 

pii i la te^ 

POSTZEGELHANDEL MET AMERIKA. 
Het komt herhaaldelijk voor, dat Nederlandsche postzegel

verzamelaars en -handelaren relaties aanknoopen met personen 
in de Vereenigde Staten ten einde postzegels te ruilen of te 
verkoopen. Indien dan op een proefzending geen antwoord 
wordt ontvangen, wordt als reigel de bemiddeling van den Ne-
derlandschen consul-generaal ingeroepen, die zich voor de in
vordering der gelden of terugvordering der zegels dikwijls 
meer tijd, moeite en kasten moet getroosten dan de geheele 
zending waard is. Dergelijke hulpverleening zal voortaan nog 
slechts in bijzondere gevallen worden verleend, b.v. voor zen
dingen van meer dan gewone beteekenis. 

Belanghebbenden zullen dus goed doen voortaan vooraf in
formaties in te winnen omtrent personen in de Vereenigde 
Staten met wie zij in relatie wenschen te treden, b.v. door 
tusschenkomst van het bijkantoor van de Amerikaansche firma 
R. G. Dun & Co., Keizersgracht 738, Amsterdam, C. 

In het algemeen kan het consulaat-generaal zich met be
handeling van dergelijke aangelegenheden niet langer inlaten. 

DE OUDSTE POSTZEGEL. 
Eenige weken geleden werd op een Engelsche veiling de 

1 penny, zwart, op brief verkocht tegen den prijs van 600 
gulden. 

Dit zegel werd op 2 Mei 1840 te Bath benut, dus 4 dagen 
vóór den officieelen datum van uitgifte, en afgestempeld met 
den „Paid"-stempel van Londen, d.d. 4 Mei 1840. Daarnaast 
bevindt zich op den omslag het stempe'1 van Bath, 2 Mei 1840. 

De zegels waren reeds op 30 April van genoemd jaar aan 
de postkantoren verstrekt, doch mochten niet vóór 6 Mei d.a.v. 
in gebruik worden genomen. Men heeft hier dus te doen met 
het geval, dat iemand zijn boekje te buiten ging. In elk geval 
is het een interessant istuk, wat dan ook de betaalde prijs 
bewijst. 

HET KOPSTAAND ZWAANTJE VAN WEST-AUSTRALIE. 
Van deze beroemdheid, de 4 pence blauw van 1854, in den 

Yvert-catalogus geprijsd met 125000 francs, zijn slechts 9 
stukken bekend. Naar het „Philatelic Magazine" meldt, be
vinden deze exemplaren zich in de volgende handen: 

1. Koning George V van Engeland. 
2. Het Britsche Museum. 
3. J. Allen te Londen. 
4. Arthur Hind te Utica. 
5. Mitchell-Library te Sydney. 
6. Dr. D. H. James te Oxford. 

7. Overste E. H. R. Green in de V.S.A. 
8. L. Meinertzhagen te Londen. 
9. Science Museum te Dublin. 
Er zijn dus reeds 3 stuks in een museum ondergebracht; ook 

het exemplaar van den Engelschen koning zal t.z.t. daarheen 
wel verhuizen. 

Het exemplaar van Allen te Londen is afkomstig van de 
Perrari-verzameling. De laatste keer dat een exemplaar ge
veild werd, bracht het bijna 10.000 gulden op. 

HET SOVJET-POSTMUSEUM TE LENINGRAD. 
De philatelistische afdeeling hiervan is in twee zalen onder

gebracht. In de eene kan men de zegels van Rusland be
kijken van de eerste uitgifte tot op heden, benevens de post
stukken, proeven, de regeeringsbesluiten die op de uitgiften 
betrekking hebben, enz. enz. 

In de andere zaal ziJn de zegels van andere landen tentoon
gesteld, doch deze beiperken zich grootendeels tot de nieuwere 
en nieuwste uitgiften. 

Niet tentoongesteld in vitrines of achter glas is echter nog 
een zeer uitgebreid materiaal, o.a. een groote collectie van de 
Russische poststempels. Dit alles is slechts te zien na vooraf
gegaan verzoek, in tegenstelling tot het andere deel der ver
zameling, dat voor een ieder toegankelijk is. 

Op het oogenblik omvat de collectie van het postmuseum 
ongeveer 78000 stuks postzegels. 

ZUID-SLA VIE. ECHTE FOUTDRUK OP DE 10 DINAR 
VAN HET OVERSTROOMINGSTEL. 

Hiervan is een gebruikte foutdruk gevonden, welke niet 
aan de talrijke knoeierijen zijn oorsprong dankt. „Die Post-
marke", Wien, van 14 December 1928, geeft een afdruk ervan. 
Deze duidt aan, dat aan menigeen dien foutdruk ontsnapt is. 
De slechte, onleesbare afstempeling valt gedeeltelijk op den 
opdruk, die boven, op het haar van den koningskop, valt en 
slechts het kruisje vóór de waarde-opdruk zichtbaar laat. De 
roode opdruk „-|-1" is kopstaande. Het is ook in dit geval best 
mogelijk, dat een gelukkige ( ?) dien foutdruk in de zoo goed-
koope Z. SI. kilowaar ontdekt. 

J. B. R. 
ZUID AFRIKA. 

Voor de talrijke liefhebbers der Britsch koloniale zegels, en 
in het bijzonder de Zuid Afrikaansche, wordt aan „Gibbons 
Monthly", April 1927, betreffende de London- en Pretoria-
drukken ontleend: 

1. de 1 d. locaaldruk is te onderscheiden aan den ongelijken 
druk, aan de door witte punten onderbroken roode schaduw-
lijnen, bovendien zijn de boven-, beneden- en linkerranden ge
tand, terwijl biJ den Waterlow-druk de boven- en rechter-
randen getand zijn; totnogtoe werd gezien het middenstuk in 
gitzwart, dat van Waterlow was in grijszwart; het papier 
krult niet; 

2. de plaat der 4 d., driehoek, is vermoedelijk, volgens prof. 
L. P. W. Renout, van twee verschillende stempels, één voor 
die der Engelsche en één voor die der Nederlandsche Inschrif
ten; elk paar heeft één zegel met vier duidelijke punten, welke 
bijna een rechthoek vormen, in den achtergrond, welke geheel 
afwezig zijn op het daarmede verbonden exemplaar; 

3. deze zelfde waarde moet, volgens verklaring van miss 
Karkhoff, „doorstoken", in vellen van 60, aan het hoofdpost
kantoor te Pretoria alléén verkrijgbaar zijn (geweest!), geen 
van de andere kantoren bezitten deze waarde „doorstoken". 
De firma St. Gibbons ontving, voor eenigen tijd, op brief een 
4 d. schijnbaar doorstoken, zonder dat de afzender iets erbij 
vermeldde. (Hoogstwaarschijnlijk is het, dunkt mij, een door 
den directeur eigenmachtig gebruikt middel, ten dienste van 
het personeel, dat daardoor niet slechts spoediger het publiek 
kan weghelpen, maar ook mogelijke verknipping voorkomt). 

J. B. R. 

Middelmatige eft beginnende verzamelaars zullen vele begeerde exemplaren aantrefFen in mijn zichtzendingen van B R I H T S C H E Ï K O L O N I A L E Z E O E L S 
Klasse 1. E e r s t e u i tg i f teOt een zeer mooie sorteenng in oabenspelijken staat, welke kunnen worden uitgezocht tegen een-derde catalogus-prijs. 
Klasse 2 E d u a r d * e n G e o r g e - z e g e l s » postfrisch, waarvan de meeste tegen halven catalogus-pri]s 
Klasse 3 E d u a r d - e n G e o r g e - z e g e l s , prachtig gebruikt, waarvan de meeste tegen halven catalogus-pnjs 

Mooie zichtzcndmqen. op aanvraag aan soliede belanghebbenden onder overleagmg van referentiën. (314) 

a. BIRD, 6 ^Vest Hill Road , Southf le lds , London, S. W. 18. ITÏi 


