
N i E U l l i D B L i lOR PHMTELIE 
OFFICIEEL ORGAAN VAN: 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht; 
de Haagsche Philatelisten-Vereeniging te 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" te Arnhem; 
de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage; de Neder
landsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; de Philatelisten Vereeniging „Groningen" te Gro
ningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de Postzegelvereeniging „Helder" te Helder; de Post
zegelvereeniging „Heerlen" te Heerlen (L.); de „Haagsche Postzegel Kring" te 's-Gravenhage; de Eerste Surinaamsche 
Philatelisten-Vereeniging te Paramaribo; de Postzegelvereeniging „Oss" te Oss; de Nieuwe Philatelisten-Vereeniging te 
Groningen en den „Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 
Bronzen Medaille Luxemburg 1922; Bronzen Medaille Brünn (Tsjecho-Slowakye) 1923; Zilveren Medaille Weenen 1923; Ver
guld Zilveren en Zilveren Medaille 's-Gravenhage 1924; Zilveren Medaille Parijs 1925; Gouden Medaille Prankfurt am Main 
1926; Bronzen Medaille New-York 1926; Verguld Zilveren Medaille Straatsburg 1927; Diploma Neu-Titschein (Tsjecho-
Slowakije) 1927; Verguld Zilveren Medaille Amsterdam 1927; Verguld Zilveren Medaille Luxemburg 1927; Zilveren Medaille 
Monte-Carlo (Monaco) 1928. Diploma Trencine (Tsjecho-Slowakije) 1928; Zilveren Medaille Durban (Zuid-Afrika) 1928; 
Zilveren Medaille Londen 1928; Zilveren Medaille Le Havre 1929; Zilveren Medaille Danzig 1929. 

Alle bijdragen \an pos!zegeIkundigcn, wetenschappelijken en rcdactioneelen 
aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J, D, van 
Brink, Nieuwestad 132b, Leeuwarden: al wat Ned, en Kol. betreft, aan A, M, 
Benders, Burgemeester Reigerstraat 67, Utrecht, en mr. G. W. A. de Veer, 
Burgemeester Reigerstraat 67, Utrecht (nieuwe uitgiften), en dr, L. Frenkel, 
Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels): poststukken van Ned. en Kol. aan 
W, G. Zwolle, Ger. Terborgstraat 28-11, Amsterdam, en buitenlandsche post
stukken aan W. P. Costerus Pzn,, Edam. Afstempelingen aan J. F. Traanberg, 
Brouwersplein 25r, Haarlem. Frankeermachines aan H. Lampe Fzn., Sneek. 

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling): 
Binnenland, per jaar, franco per post ƒ 6.— 
Buitenland, „ „ „ „ , ƒ 6.— 
Afzonderlijke nummers ƒ 0.50 

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

9eTÄARGANGy 

OP DEN GOEDEN WEG ? 
In een der laatste „Bulletins Mensuels", uitgegeven door 

Th. Champion te Parijs, welke maandblaadjes een aanvulling 
bedoelen te zijn op den bekenden Franschen catalogus van dien 
naam, werd den lezer aangekondigd, dat alle gelegenheids-, 
weldadigheids- en herinneringszegels voortaan in klein letter
type zullen worden gedrukt. Wie weet, welke waarde aan 
zulk een onderscheid wordt toegekend door den catalogus
gebruiker, zal begrijpen, dat dergelijke zegels daarmede ge
brandmerkt zijn, tenminste als Mr. Champion zijn zin krijgt. 
En hij heeft reeds de daad bij het woord gevoegd, door in ziJn 
„bulletins" dit onderscheid toe te passen. 

Tegen dit systeem bestaan verschillende bezwaren, waarvan 
wij er enkele hieronder zullen behandelen. 

Verklaarbaar is het, dit zij vooropgesteld, dat de uitgever 
van een wereldcatalogus middelen beraamt om paal en perk 
te stellen aan den voortdurenden stroom van zegels, die te pas 
en te onpas verschijnen. Het gevaar is niet denkljeeldig, dat 
tal van verzamelaars, die de geldmakerij der postzegels-produ-
ceerende landen te ver gaat, zich van de philatelie afwenden. 
Aan den handelaar, die in al dat nieuwe en in vele gevallen 
aanvechtbare goedje eenigszins gesorteerd wil zijn, worden 
zeer hooge financieele eischen gesteld, waaraan slechts een 
kapitaal-krachtige kan voldoen. Begrijpelijk is het daarom, 
dat verschillende handelaars, die niet over al te ruime geld
middelen beschikken, een beslissing als door Champion ge
nomen, van harte zullen toejuichen in de hoop, dat op deze 
wijze de verzamelaars worden afgeschrikt hun geld aan deze 
„zwarte schapen" te besteden om zich meer te gaan toeleggen 
op het bijeenbrengen van de oude, beproefde uitgiften. 

Toch gelooven wij, dat hier de wensch al heel duidelijk de 
vader der gedachte is. Toegestemd zij, dat het verzamelen 
van de oudere uitgiften veel aantrekkelijks biedt, niet in het 
minst door de vrij groote stabiliteit der waarde. Doch wij vra
gen ons af, hoeveel van de „kleinere" en zelfs van de meer
gevorderde verzamelaars is het beschoren, daarin iets tot 
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stand te brengen dat uitsteekt boven het middelmatige? Deze 
vraag vindt haar beantwoording in het feit, dat tal van ver
zamelaars zich gaan beperken, of om het heel mooi te maken, 
gaan „specialiseeren". Helaas, wanneer zij met hun „speciaal"-
collectie eens voor het voetlicht treden, blijft de ontgoocheling 
den toeschouwers en den eigenaar zelven als regel niet be
spaard: wat getoond werd heeft met een speciale collectie 
niets en minder dan niets te maken. Wie ©en werkelijke spe
ciaal-collectie van een land wil opzetten, staat voor buitenge
wone moeilijkheden en, wat voor den onbemiddelden verzame
laar het zwaarste weegt, voor onoverkomelijke financieele 
bezwaren. Wij gelooven dan ook, dat de handel van al dat 
gespecialiseer door den „kleinen" verzamelaar al heel weinig 
vruchten plukt. 

Hetzelfde geldt, wellicht in mindere mate, voor den verzame
laar, die zich beperkt tot enkele landen, groepen van landen of 
tot een bepaald jaartal. Ook hier groote, financieele bezwaren 
om iets bijeen te krijgen wat het volmaakte nadert. 

Hoe het ziJ, bij het vorenstaande hebben wij in elk geval te 
doen met een beperking, die den verzamelaar zich zelven op
legt en waarbij toch alle ruimte wordt gelaten aan eigen voor
liefde en keuze, een der hoofdvoorwaarden, die de philatelie 
naar onze meening houdt tot een levend ding. 

Hoe geheel anders wordt dit, wanneer de verzamelaars zich 
als het ware een selectie zien opgelegd door den catalogus
uitgever, die, uit welke overwegingen dan ook, voor hen zal 
uitmaken, of een zegeluitgifte het verzamelen waard is of dat 
het beter is er niet naar om te zien. Dit principe, als men een 
dergelijke lichtvaardige indeeling in,goed en slecht zloo be
titelen mag, is door en door fout, en wat het ergste is, Cham
pion begaat dezelfde misvatting, die voor hem reeds een groep 
van handelaren maakte, toen, dertig jaar geleden ongeveer, 
deze b.v. de Antonius-serie van Portugal in den ban deed, of 
zich niet vereenigen kon met de zoogenaamde Olympiade-zegels 
van Griekenland van 1896! Wij lachen thans om dergelijke be
slissingen, die toch toen ter tijde met den noodigen ernst wer
den genomen en zijn soms min of meer jaloersch op de 
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gelukkige bezitters van de zeldzame waarden dezer series. 
Met alle waardeering voor hen, die tijd en moeite er aan 

geven om alles wat de zegels betreft tot klaarheid te brengen, 
blijft het feit onaangetast, dat tal van verzamelaars nog iets 
anders zijn dan lithograaf, typograaf of graveur; dat een 
zegel voor hen meer beduidt dan een product van techniek, 
samengesteld uit dik of dun papier, met of zonder vezels, 
voorzien van lijn, kam of roltanding. Deze groote categorie 
van verzamelaars, die de gekleurde papiertjes samenbrengen 
om van hun geschiedenis, hun voorstelling te genieten, die 
vreugde kunnen putten uit een simpel zegeltje, ;He waarachtig 
de Philatelie aanhangen zonder zich blind te staren op de 
cataloguswaarde, die talrijke liefhebbers zullen zich de wet 
niet laten voorschrijven door het boekwerk, dat catalogus heet, 
dat zonder nauwgezette overwegingen alles wat bij ^paeiale 
gelegenheden verschijnt, wat belast is met een toeslag enz., 
uit de loges en stalles haalt en een plaatsje aanwijst op het 
„schellinkje". 

Zonder nauwgezette overweging; inderdaad, om een zegel 
op zijn bestaansrecht te kunnen toetsen, moet men beschikken 
over een universeele kennis niet alleen doch voor alles zich 
kunnen indenken en verplaatsen in de toestanden van het land 
van uitgifte. 

Wij, in ons Europa met een uitgebreid spoorwegnet, kunnen 
b.v. geringschattend doen over een speciale uitgifte, uitgegeven 
door Ecuador bij de opening van den Noorderspoorweg in dat 
land; ds Argentijn heeft hetzelfde recht te meesmuilen over 
onze Reddingzegels van 1924. In het eerste geval blijkt uit 
die geringschatting een gebrek aan kennis der geografie, van 
onwetendheid met de geweldige moeiten en kosten, die de 
mensch op zich nam om in een ontoegankelijke bergstreek den 
ijzeren weg te slaan, waardoor onmetelijke gebieden voor het 
verkeer werden opengesteld. Den Argentijn ontbreekt het be
sef, wat een Reddingmaatschappij voor een zeevarend volk 
als het onze beteekent. 

Zoo dient elke uitgifte te worden bezien in het kader van 
zijn tijd, in verband met zijn omgeving. Het overbrengen van 
de aangebeden relikwieënschrijn naar een nieuwen tempel is 
voor den Japanner een gebeurtenis van nationale beteekenis; 
voor hem is het verklaarbaar, dat deze plechtigheid vereeuwigd 
wordt op eenige postzegels. 

Om ons met de naaste toekomst bezig te houden: verwacht 
Champion van zijn merken met kleine letter eenige beperking 
bij den aankoop van de op handen zijnde Belgische onafhanke
lijkheidsserie door onze zuiderburen? 

Onze eigen jongste kerst of kinderzegels werden — ge
lukkig — in veel grootere aantallen gesleten dan het vorige 
jaar en toch staan zij in het Bulletin vermeld in kleine letter! 
Het eenige, wat bereikt zal worden is, dat bü transacties de 
Belgische verzamelaar zijn fraaie onafhankelijkheidszegels 
voor nietvolwaardig ziet beschouwd door den „ruilvriend", die 
geen eigen weg weet te bewandelen en zweert bij wat de ca
talogus hem vertelt. 

Wij achten op die gronden de verandering in de Bulletins en 
later in den catalogus allesbehalve een verbetering, zelfs voor 
een oogenblik aannemende, dat zij werkelijk door te voeren 
blijkt te zijn. Men late het aan den verzamelaar zelven over 
om te bepalen, wat hij bijeenbrengen wil en wat niet. 

Dus dan maar doorgegaan met al die overbodige uitgiften, 
die even zoovele aderlatingen beteekenen voor den argeloozen 
verzamelaar, die op deze wijze slachtoffer van zijn liefhebberij 
dreigt te worden? Ons antwoord daarop luidt ontkennend: een 
rem dient te worden aangelegd, wil de philatelie niet in haar 
eigen voortbrengselen verstikken. Een selectie moet worden 
toegepast door het daarvoor n.o.m. aangewezen lichaam, de 
Federation Internationale; deze schifting maig niet het werk 
zijn van een persoon, hij moge als handelaar en catalogus
uitgever nog zoo hoog staan als de heer Champion. 

Eerst na nauwgezette overwegingen mag de federatie be
sluiten een serie, die niet uitgegeven wordt om te voldoen aan 
de postale behoefte, als ongeëigend verzamelobject te ver
klaren. Voor alles dient vast te staan, dat de bewuste zegels 
normaal aan de postkantoren verkrijgbaar waren en dat in een 
oplaag, die op zijn minst aan redelijke eischen voldoet. Voor 
het b e s t a a n s r e c h t van dergelijke zegels verplaatse men 
zich in de godsdienstige, artistieke, economische of andere 
overwegingen, die het land tot de uitgifte brachten. De wilde 

loot, het speculatief element, die den geheelen stam dreigt te 
verstikken, is zooal niet geheel weg te snijden, dan toch te 
besnoeien. Een verblijdend symptoom is de actie, die de Fe
deratie voert en waaraan ook de Nederalndsche Bond mede
werkt, om het jongste schandaal van de overdrukte Orval
serie van België tot gemeengoed van en afschrikwekkend voor
beeld voor de verzamelaars te maken. Moge de wensch in ver
vulling gaan, dat van dergelijke speciale zegeluitgiften de op
laag van doorslaand gewicht is bü de bepaling van haar waarde 
als verzamelobject. 

De ware philatelie zal er slechts bü kunnen winnen, bevrjjd 
als zü zal zün van een harer ergste vüanden: het speculatief 
element. 

v. B. 

NieuWe 
Uilgfiften 

AFGHANISTAN. 
Aan de regeeringswüziging danken wü onderstaande kleur

veranderingen: 
10 pool, bruinviolet. 
15 „ ultramarün. 
25 „ blauwgroen. 
40 „ karmün. 
50 „ blauw. 
60 „ zwart. B. M. 

ALAWIETEN. 
Opdruk op luchtpostzegel in koerseerend type: 

2 piastres op 1 pi. 25, oHjfgroen. 

ALGIERS. 
Opdruk op koerseerende pakketpostzegels: 

1 f. 15 op 95 centimes, donkergroen. 
1 f. 70 „ 1 f. 40 „ 
1 f. 85 „ 1 f. 55 „ 

Deze zegels dragen voorts den opdruk in zwart „Controle 
Répartiteur". 

AUSTRALIË. 
Dienstzegel, perforatie O.S. in de VA penny, rood, eeuwfeest 

van WestAustralië. 

AZOREN. 
Opdrukken op frankeerzegels in het koerseerend type: 

10 c. lop 25 c, rose. 
12 „ „ 25 „ „ 

BAHAMAS. 
In nevenstaande teekening versche

nen onderstaande waarden: 
1 penny, rood en zwart. 
3 pence, bruin en zwart. 
6 „ purper en zwart. 
2 shilling, blauw en zwart. 
3 „ groen en zwart. 

Zij zün gedrukt op papier met het 
meervoudig watermerk (sierschrift). 

Het jaartal 1629 duidt op de vesti
ging der eerste Britsche kolonisten, 
die na korten tüd weder verdreven 
werden door de Spanjaarden. In 1729 
kwamen de eilanden definitief onder 

het gezag van den Engelschen koning. Het jaartal 1929 geeft 
derhalve het tweede eeuwfeest van dit feit aan. 

Het middelstuk van het zsgelbeeld wordt ingenomen door 
het staatszegel, een Britsch fregat, met daaronder „Expulsis 
Piratis, Restituta Commercia", een herinnering aan de straf
expeditie van de Engelsche vloot tegen de zeeroovers in 1717. 
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BELGISCH-CONGO. 
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Tot verbetering van de volksgezondheid enz. gaf men onder-
staanue scJLie van negen waaiuen ua, uie mei, een exuid-coeoidg 
veifLuCiii, Wüiueii. 

iiec moge een streelend gevoel voor de verzamelaars zyn 
meüc te WciKen aan ue veioeveimg van de nygieüiscne toe-
Sbanueri in net, Ko^oniaai uezit van onze zuiueruuien, toen was 
ei eeuB een tyu, uao ueigenjKe Vuoizieiiingen een deei Uit-
iiiadn.ceii Van ue ai,ad^bAuig, maar nieuwe tuüen, nieuwe 
zeaen! 

'ie melden zijn: 
iu c. -t-

e. + 
e. + 
e. + 
1. 

2U 
3ö 
6U 

1 
1 
3 
5 

10 

o c., rood; verpleegster , neger t jes wegend. 
lU e.. Drum; non met negermeisje . 

c., g roen; openlucnt-Jilmiek. 
e., vioiet; hoop^i-aal. 
50 c., Icarmyn, consult door neger in . 

±. 75 + 75 c , biauw; rooae kruis-post . 
± . 5 0 + 1 1. 50, wijniooü; oaaen van kinderen, 
f. + 2 1. 50, bruin; nospitaai-interieur. 
f. + 5 i. grus; negersehool. 

15 
30 
+ 

BRAZILIË (Dec. '29). 
Luchtpostzegels « « « « « « « i l 

iMA^UM^AM«« 

50 reis, groen; monument ter eere 
van Bartholomeu de Gus-
mao, pionier op luchtvaart
gebied. 

1000 „ rood; herinnering aan de 
vliegtocht van Kibeiro de 
Barros, op 5 Juli 1927. 

5000 „ karmijn; portret van Au-
gusto Severo. 

10000 „ liehtoluf; portret van San
tos Dumont 

BRITSCH-INDIE (Dec. '29). 

Luchtpostzegel in neven-
staande teekening: 

2 anna's, grijsgroen. 

FINLAND. 

Frankeerzegels in nevenstaande teekeningen; papier zonder 
watermerk: 

5 pennia, bruinlila. 
10 „ donkerviolet. 
20 „ geelgroen. 
40 „ donkergroen. 
50 „ geel. 
60 „ grüsblauw. 
1 markka, oranjebruin. 
1,20 „ karmijn. 
1,50 „ violet. 
2 „ donkerblauw. 
3 „ grijs. 
5 „ blauw. 

10 „ lichtviolet (Pinsch landschap). 
25 „ lichtgrijs (houthakker). 

GROOT-LIBANON. 
Opdruk op luchtpostzegel, koerseerend type: 

2 p. op 1 pi. 25, o-ijfffroen. 
GUATEMALA. 
De in het vorige nummer aangekondigde serie, uitgegeven 

ter gelegenheid van de opan ng van den spoorweg Zaeapa 
(Guatemala) naar Salvador, is op 28 December j.1., den dag 
der inwy'd ng, verschenen. 

Benut werd de 3 pesos donkergroen (vogeltype van 1924), 
welke overdrukt werd met „Ferrocarril Oriental" en waarde: 

q. 0.03 op 3 pesos. 
q. 0.05 „ 3 „ 

De oplaag bedraagt 20.000 respectievelijk 30.000 stuks. 
HONDURAS (Jan. '30). 
Luehtpostzegels, verticale opdruk „Servicio Aereo Inter-

nacional Vale ets. oro 1929", op frankeerzegels der uitgifte 
1924: 

5 cents op 10 eentavos, blauw (opdruk rood). 
50 „ „ 50 „ rood (opdruk zwart). 

ITALIË. 
Ter gelegenheid van het 

huwelijk v. kroonprins Um
berto met de Belgische ko
ningsdochter verscheen een 
serie van drie waarden: 

20 c , donkeroranje. 
50 + 10 c , bruin. 
1 1. 25 + 25 c , blauw. 

De toeslag op de 2 laatste 
waarden komt ten goede aan 
het roode kruis, wat uit de 

aanwijzing aan den voet blijkt. De zegels dragen de jaartallen 
1930 en VIII (het achtste jaar van het fascistisch bewind); 
links het Belg'sehe wapen, rechts het kruis van Savoie. Voorts 
is de lictorenbundel opgenomen bij het waardecijfer. 

De zegels munten uit door fraaie kleuren en goed ver
zorgden druk. 

W>ftf>W>WW»«T 

MMMAM 

Dienstzegel in nevenstaande teekening: 
10 centimes, bruin. 

KANAAL-ZONE. 

AIR MAIL 

=10 C; 
" • 

Frankeerzegel in nevenstaande teekening 
met beeltenis van B'ackburn: 

50 cents, lichtviolet. 
Luchtpostzegels, opdruk „Air Mail" en 

waarde, op koerseerende frankeerzegels: 
10 c. op 50 c , lichtv'olet (zie boven). 
20 c. „ 2 c , karmijn. 

Onzen getrouwen correspondent, den heer 
Preiss, vriendelijk dank voor toezending. 
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LUXEMBURG. 
Opdrukken op frankeerzegels in de koerseerende teekening: 

10 op 30 centimes, groen. 
75 „ 90 „ karmijn. 
1 ^ „1^2 franc, blauw. 

MEXICO. 
Ter gelegenheid van een „vliegweek" verscheen een tweetal 

luchtpostzegels: 
20 centavos, donkergroen. 
40 „ donkerviolet. 

Naar Stamp Collecting meldt, zouden van laatstgenoemde 
waarde slechts 3000 stuks zijn gedrukt. Het zegelbeeld stelt 
een vliegtuig voor boven de stad Mexico; bovenaan is ver
meld „Semana De Aviacion", Imks het jaartal 1929. 

NICARAGUA. 
Luchtpostzegels, vliegtuig boven vulkaan: 

25 cenxavos, groen. 
50 „ sepia. 

1 cordoba, rood. 
Frankeerzegels in het koerseerend type: 

1 centavo, olijf. 
3 centavos, blauw. 
5 „ bruin. 

20 „ donkeTgroen. 
50 „ lichtbruin. 
1 colon, violet. B. M. 

NIEUWZEELAND. 

Weldadigheidszegel, volgens afbeelding: 
1 d. | 1 d., karmijn. 

OOSTENRIJK. 
In de teekening der 16 groschen, gezicht op Durnstein, ver

scheen de frankeerzegel: 
20 groschen, zwartgrijs. 

Portzegel in het koerseerend cijfertype: 
35 groschen, blauw. 

PAPUA. 
■ Luchtpostzegel, opdruk „Air Mail" op frankeerzegel, koer

seerend type: 
3 pence, blauwgroen en zwart. 

PARAGUAY. 
De koerseerenda 7 centavos, teekening krans met ster, licht

violet, verscheen in lichtgroen. 
De definitieve luchtpostzegels zijn thans verschenen in de 

volgende waarden en kleuren: 
0,95 pesos, rood op rose. 
0,95 „ blauw op lichtblauw. 
1,90 „ lichtrood op rose. 
1,90 „ violet op lichtblauw. 

Eerstgenoemde waarde toont ons het landswapen met daar
omheen in dubbelcirkel „Correo Aereo Republica del Paraguay" 

Op de tweede is de kathedraal van Asuncion afgebeeld, waar
boven een vliegtuig. 

ROEMENIE (Jan. '30). 

Dienstzegels in nevenstaande teekening: 
4 lei, olijfbruin. 

50 „ violet. 

RUANDAURUNDI. 
Dezelfde serie, als vermeld ond^r BelgischCongo, doch voor

zien van den opdruk „Ruanda" boven, „Urundi" aan den voet 
(in donkerblauw of rood). 

RUSLAND. 

rm 

28 kon 28 
l *MiM**É*MMi 

Ter propageering van de groote leening, welke dienen moet 
om de industrialisatie van het land mogelijk te maken, ver
schenen onderstaande zegels: 

5 kopeken, oranjebruin. 
10 „ grijsgroen. 
20 „ groen. 
28 „ donkerviolet. 

De zegelbeelden stellen het volgende voor: 
Op de 5 kopeken is een dynamo afgebeeld met tusschen de 

wegschietende vonken opwekkingen om op de leening in te 
schrijven. 

De 10 kopeken toont e^n rij tractors. 
De 20 kopeken een industrieterrein met rookende schoor

steenen. 
De 28 kopeken geeft grafisch de industrieele productie weer 

in 1913 en 1928, met daarnaast het in 1933 te bereiken top
punt, gaan de grootsche plannen in vervulling. Voorts 
geeft de bouw van een reusachtigen schoorsteen een sym
bolische voorstelling van wat de tegenwoordige machthebbers 
op industriegebied denken te bereiken. 

SAARGEBIED. 

SèiRGESlET 

VOLKSHILFE 1 

De gebruikelijke weldadigheidszegels zijn verschenen in on
derstaande waarden en teekeniaigen: 

40 centimes, groen. 
50 „ donkeroranje. 
1 franc, bruin. 
1,50 „ blauw. 
2 „ roodbruin. 
3 „ blauwgroen. 

10 „ grijsbruin. 
De drie eerste waarden geven een reproductie van het schil

derstuk van Kaulbach; de drie volgende van dat van Von 
Feuerstein, terwijl op de 10 francs, moeder met kind, een weer
gave is van het werk van Ferruzzio. 

De zegels zijn vervaardigd naar het héliogravureprocédé 
door de drukkerij Vaugirard te Parijs. 

Zij werden verkocht met den volgenden toeslag: 15, rasp. 20, 
50 en 75 centimes, 1, 2 en 8 francs. 

De oplaag bedraagt voor de beide laagste waarden elk 
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200.000 stuks; 100.000 voor de 1,50 francs, 70.000 voor de 2 en 
3 francs, 60.000 voor de 5 francs en 40.000 voor de 10 francs. 
Deze laagste waarde was in zeer korten tiJd uitverkocht. 

SALVADOR. 
Evenals Guatemala uitte dit land zjjn vreugde over de tot

standkoming van de spoorwegverbinding met den buurman, 
door de uitgifte van een viertal gelegenheidszegels: 

1 centavo, grijs en purper. 
3 centavos, bruin en purper. 
5 „ groen en purper. 

10 „ oranje en purper. 
Zij brengen ons de beeltenissen van de presidenten van Sal

vador en Guatemala; het opschrift luidt „Inauguracion Ferro-
carril el Salvador Guatemala". 

SPANJE. 
Dienstzegel, uitgegeven ter gelegenheid van de Internatio

nale Tentoonstelling te Barcelona, in de bekende teekening, 
doch voorzien van de aanwijzing „Serie 3a": 

5 centavos, bruin en violet. 
De koerseerende 50 centimes, oranjerood, verscheen in 

karmijn. 
SYRIË. 
Opdruk op luchtpostzegel in koerseerend type: 

2 p. op 1 p. 25, olijfgroen. 
TCHECHO-SLOWAKIJE. 

Frankeerzegels in nevenstaande teeke
ning, papier zonder watermerk: 

50 heller, groen. 
60 „ bruinviolet. 

1 kroon, steenrood. 
De 20 heller rood, wapen-uitgifte van 
1929, is verschenen vertikaal getand, ho
rizontaal ongetand. 

TUNIS. 
Portzegel in de koerseerende teekening: 

3 francs, violet op rose. 
TURKIJE (Jan. '30). 
Frankeerzegel met het opschrift in latijnsche karakters: 

50 kurus, rood en zwart (Mustapha Kemal). 

IJSLAND. 
Ter gelegenheid van het 

1000-jarig bestaan van het 
„Althing", het oudste parle
ment der wereld, verscheen on
derstaande herinneringsserie: 

:tt[iiy»t^;ja^ läbbi'StcniP'ßäö 

x^mm&M:'^: 
3 aurar, violet. 
5 
7 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
50 

, blauw en grijsgroen. 
, donkergroen. 
, purper. 
, blauwviolet en grijsblauw. 
, rood. 
, bruin en lichtbruin. 
, donkergroen en grijsgroen 
, donkerblauw. 
, groen, rood en blauw. 
, bruinrood. 

1 krona, olijf groen en grasgroen. 
2 „ lichtgroen, 
5 „ donkergeel. 

10 „ wijnrood en rose. 
Dezelfde waarden ziJn mede verschenen als dienstzegel, op

druk „Pjonustumerki". 
Voorts de luchtpostzegel: 

10 aurar, ultramarijn. 
Deze zegels zijn verkrijgbaar gesteld van 1 Januari tot 15 

Februari 1930, daarna weder in Juni en Juli a.s. Zij ziJn ge
drukt in groot formaat; verschillende kunstenaars leverden de 
teekeningen, terwijl Ludwig Heshaimer te Weenen de gravure 
verzorgde en eveneens het zegelbeeld voor enkele waarden 
schiep. De zegels werden te Weenen gedrukt. Zjj stellen het 
volgende voor: 

3 aurar, parlementsgebouw te Reykjavik. 
5 „ viking-schip in noodweer. 
7 „ winterkwartier der vikings. 

10 „ vikings-uitvaart. 
15 „ viking-ceremonie bü het doopen van nieuw ont

dekt land. 
20 „ gevechtsepisode. 
25 „ winnen van hout. 
30 „ meer Thingvalla. 
35 „ nationale kleederdracht. 
40 „ nationael vlag. 
50 „ het eerste „Althing" (in 930). 

1 krona, landkaart. 
2 „ gezicht op de Hekla. 
5 „ vrouw aan het spinnewiel. 

10 „ offerande aan Thor. 
V. B. 

MeuHic Uitgiften 

AUSTRALIË. 
Binnenkort verschijnt een zegel ter herinnering aan den ont

dekkingsreiziger Charles Sturt, die een eeuw geleden tot in de 
binnenlanden van Australië doordrong. 

BELGIË. 
Ter gelegenheid van het eeuwfeest der Belgische onafhanke

lijkheid zullen te Antwerpen en Luik internationale tentoon
stellingen worden gehouden. Speciale zegels zullen alsdan uit
gegeven worden: Antwerpen een 35 centimes, groen ,met de 
beeltenis van Rubens, vertegenwoordigend de Vlaamsche kunst. 
Luik dezelfde waarde met het portret van Zénobe Gramme, 
représentant van handel en industrie. 

Bovendien zal van 26 Juli tot 3 Augustus e.k. te Antwerpen 
een internationale postzegeltentoonstelling worden gehouden 
bij welke gelegenheid een zegel zal verschijnen met het stads
wapen. 

Ten overvloede krijgen wij nog een serie met de beeltenissen 
van koning Leopold, koning Albert en koningin Elisabeth. 

DUITSCHLAND. 
Verschillende bladen meldden, dat een speciale serie zou 

verschijnen in verband met het ontruimen van het Rijnland 
door de geallieerde troepen. Van officieele Duitsche zijde wordt 
thans medegedeeld, dat dit bericht van allen grond ontbloot is. 

FRANKRIJK. 
Ter gelegenheid van de Internationale Luchtposttentoonstel

ling, die in November a.s. te Parijs gehouden zal worden, ver
schijnt een speciale zegel in de waarde 1,50 francs, die ver
krijgbaar wordt gesteld op vertoon van de entree-kaart. De 
oplaag zal 40.000 stuks bedragen. 

FRANSCHE KOLONIEN. 
Het volgend jaar zal te Parijs een groote koloniale tentoon

stelling worden gehouden. Besloten is reeds vroegtijdig voor 
tal van Fransche koloniën propaganda-zegels (officieele post-
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waarden) uit te geven, waarop o.a. een symbolische voorstel
ling van het licht, dat de Fransehe beschaving in die koloniën 
bracht, inboorlingen-typen, enz. 

Op 17 dezer worden nieuwe portzegels verkrijgbaar gesteld 
voor Fransch Congo, Gabon, Oubangi en Tchad. 

Voorts pakketpostzegels in de waarden 50 centimes, 1 en 
2 francs voor Nieuw-Caledonië. 

GRIEKENLAND. 
Op 25 Maart a.s. zal ter gelegenheid van het -eeuwfeest der 

onafhankelijkheid een serie van 17 waarden verschenen, in 
de waarden 10 lepta tot 50 drachmen. Met den druk z\jn be
last de Engelsche firma's Perkins, Bacon & Co., en Bradbury 
Wilkinson & Co. 

ITALIË. 
In den loop van dit jaar zal een tweetal speciale zegels ver

schijnen ter herinnering aan het feit, dat tweeduizend jaren 
geleden de groote dichter Vergilius geboren werd. 

LIECHTENSTEIN. 
Frankeerzegels in de waarden 60, 70 en 90 rappen en 1 fr. 20 

zijn te verwachten. 
LITAUEN. 
Binnenkort verschijnt een serie ter herinnering aan het 

feit, dat in 1430 Vytautas, de beroemdste vorst van Litauen, 
stierf. Zij zal bestaan uit 14 waarden (2 centu—25 litai). 

YOUGO-SLAVIE. 
Machtiging is verleend tot het uitgeven van een drietal 

zegels, welke met een extra-toeslag zullen worden verkocht, 
waaruit men de kosten hoopt te bestreden voor een monument 
voor de aan het Fransche front gesneuvelde Yougo-Slaven. 

V. B. 

NEDERLAND. 
Rembrandtzegels. 
Van 15 Februari tot en met 31 Maart a.s. zullen op de post

kantoren Rembrandtzegels verkrijgbaar worden gesteld, welke 
— ook in het internationaal verkeer — voor frankeering gel
dig zullen zijn tot 31 December 1930. 

De zegels, welke een frankeerwaarde hebben van respec
tievelijk 5, 6 en 12 K cent, zullen worden verkocht met een toe
slag van 5 cent per stuk, welke ten bate komt van de Ver-
eeniging „Rembrandt" tot behoud en vermeerdering van kunst
schatten in Nederland. 

De zegels zijn in staal gegraveerd naar een ontwerp van 
Jan Sluyters en dragen alle dezeflde voorstelling, n.1. een kop 
van Rembrandt, terwijl de achtergrond wordt ingenomen door 
een schets voor „De Staalmeesters". 

De kleuren zijn: 
5 -1-5 cent groen, 
6 4 - 5 cent sepia, 

12K -F 5 cent blauw. 
Een afbeelding van een der zegels gaat hierbij. Zij zijn bij 

het verschijnen van dit nummer reeds aan de postkantoren 
verkrijgbaar. 

De kinderzegels. 
Wat nog nooit voorgekomen is, is dit jaar gebeurd; de ver

koop van de kinderzegels is ook na 9 Januari nog voortgezet, 
en wel aan het speciale postkantoor in het Binnenhof te 
's-Gravenhage, tijdens de laatste Conferentie. De buitenland-
sche journalisten bleken zeer ge-steld te zijn op onze kinder
zegels, voorzien van het speciale stempel. Door dit groote suc
ces aangemoedigd besloot men, gedurende de Conferentie ook 
na 9 Januari de zegels nog verkrijgbaar te stellen. 

Wij hebben nog niet vermeld, dat voor de 6 cent een nieuw 
model kamperforatie gebruikt is. Deze lijkt veel op de Gl-
tanding, maar de bovenrand is geheel ongeperforeerd gelaten. 
Voor de andere waarden werd Gl-tanding gebruikt. 

Het schijnt, dat voor alle- waarden een nieuwe oplaag tijdens 
den verkoop noodig geweest is. Alle waarden komen n.1. in 
twee tinten voor, die wel niet veel van elkaar verschillen, maar 
toch duidelijk genoeg zijn om op te vallen. Wij hadden de 6 cent 
al gezien in helderrood en in dof-roserood, en de 5 cent in 
donkergroen en lichtergroen met een grijzere tint. De heer 
De Jong te Helder toonde ons de IJ^ cent in grijs en licht
grijs, en de heer Regenhardt te Amsterdam de 1234 cent, 
eveneens in een donkere en een lichtere tint. 

De juiste oplaagcijfers zijn natuurlijk nog niet bekend, map,r 
te verwachten is, dat de aantallen verkochte zegels veel groo-
ter zijn dan het vorig jaar. Van de drie groote steden is het 
volgende bekend : 

A m s t e r d a m . Verkocht werden 270.652 zegels van IK 
cent, 260.460 van 5 cent, 340.180 van 6 cent en 192.379 van 
123^ cent. De netto-opbrengst was ƒ32.214 (vorig j . ƒ25.005). 

R o t t e r d a m . Dit jaar werden 524.564 zegels verkocht, 
of 500 meer dan het vorig jaar. De netto-opbrengst was 
ƒ18.680 (vorig jaar ƒ15.488). 

D e n H a a g . Hier werden verkocht 160.533 zegels van IJ^ 
cent, 128.561 van 5 cent, 170.339 van 6 cent en 59.655 van 
12}4 cent, met een netto-opbrengst van ƒ15.167, tegen vorig 
jaar ƒ 9.747. 

Volgens een voorloopige opgave is voor het heele land de 
extra-opbrengst ƒ157.088.53 (vorig jaar ƒ115.358.73). De 
voorloopige cijfers zijn: 

VA cent: 1.607.942 stuks, 
5 cent: 1.073.442 stuks, 
6 cent: 1.899.592 stuks, 

12K cent: 622.356 stuks. 
Van talrijke zijden ontvingen wij opgaven van gevonden 

plaatfouten. Voor de meeste is het twijfelachtig, of deze fouten 
inderdaad op alle vellen voorkomen. De heer De Jong, Helder, 
vond een ingedeukte 1 van J4 bij de VA cent, eerste zegel 
3e horizontale rij. Voorts een beschadigde H op het tweede 
zegel van de 5e rij (eveneens IA cent). De heer Van Tooren-
bergen zond ons een zegel van 5 cent (zegel 87 van het vel) 
met een beschadigde V. Deze fout is op verschillende vellen 
gevonden. 

In het vorig nummer beeldden wij een Deensch Julen-zegel 
af, met als voorstelling ook een kind op een dolfijn. In „De 
Philatelist" werd dit zegel ook afgebeeld, met de veronder
stelling dat de teekenaar van onze kerstzegels dit zegel als 
voorbeeld had genomen. Het Hoofdbestuur schreef naar aan
leiding hiervan: „Reeds kort na de verschijning van het kinder
zegel ] 929/30 was de aandacht van de Nederlandsche Post-
administratie op het Deensche Julen-zegel van 1926 gevestigd, 
dat een soortgelijke voorstelling geeft. 

Zoowel de ontwerper als de postadministratie waren daar
van tevoren onkundig. Op zichzelf is de keuze van de dolfijn 
voor twee geheel los van elkander staande uitgaven verklaar
baar uit de omstandigheid, dat dit zeedier, hetwelk de eigen
schappen van vriendschap en trouw worden toegedacht, reeds 
veelvuldig voor symbolische uitbeelding is gebezigd. 

Het Deensche zegel echter heeft het Nederlandsche ontwerp 
in geenerlei opzicht geïnspireerd." 
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Nieuwe oplaagletter. 
1 ^ cent D. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent J: 263 L, tanding Gl. 
263 R, „ Gl. 

6 cent F : R 249, „ r o l (Gl) p e r f. 
R 256, „ 
R 260, „ 
L 262, „ Gl en Gr. 
R 262, „ Gl en Gr. 

1% cent A: 223 L, „ Gr 15. 
1% cent B: R 240, „ Gr. . 

10 cent B: R 252, „ Gr. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1% cent C: 21 (Gr), 22 (Gr), 23 (Gr). 
ly^ cent D: 19 (Gl), 20 (Gl). Terwijl dus bij de 1 ^ cent de 

nummers 17 en 18, en 21 tot en met 23 tot oplaag C behooren, 
hebben de nummers 19 en 20 oplaagletter D. 

234 cent J: cijfer 3 met r o l p e r f . 
Verantwoording van busrecht. 
Dienstorder 55 van 22 Januari bericht: 
1. Veelvuldig worden in den laatsten tijd verzoeken van 

busrechthouders ontvangen om het verschuldigde busrecht te 
willen verantwoorden door middel van luchtpostzegels. Aan
gezien de luchtpostzegels uitsluitend dienen voor kwijting van 
het luchtrecht, verschuldigd voor de rechtstreeksche over
brenging van stukken door middel van vliegtuigen van Neder
land naar Ned.-Indië, Suriname en Curagao en naar andere 
landen, voor welke met deze vliegtuigen post mocht worden 
vervoerd, mag aan verzoeken om deze zegels voor andere 
doeleinden te bezigen, niet worden voldaan. 

2. De verantwoording van het busrecht moet geschieden 
door middel van frankeerzegels, welke in zoo klein mogelijk 
aantal op het formulier nr. 315 moeten worden geplakt. Even
wel kan de verantwoording van het busrecht gedurende het 
tijdvak, waarin bijzondere zegels, welke met toeslag boven de 
frankcerwaarde worden verkocht, op de postkantoren verkrijg
baar zijn, door middel van zoodanige bijzondere zegels ge
schieden, indien belanghebbende zulks verzoekt. De frankeer-
waarde der gebezigde zegels moet overeenstemmen met het 
bedrag van het verschuldigde busrecht. 

Het Nederlandsen Postmuseum. Het bestuur benoemd. 
Bij beschikking van den Minister van Waterstaat zijn be

noemd tot leden van het bestuur van de stichting „Het Neder-
landsch Postmuseum" de beeren: A. A. G. van Erven Dorens, 
directeur van het Gemeentemuseum en het Openluchtmuseum 
te Arnhem, prof. dr. W. Martin, directeur van het Mauritshuis 
te 's-Gravenhage, J. van Nifterik te Haarlem, G. V. van der 
Schooren te Arnhem, en P. W. Waller te Overveen. 

Een vervalsching van de 734 cent bruin 1899. 
Van dr. Bolian te Hilversum ontvingen wij ter inzage een 

ter benadeeling van de post gebruikt „zegel" van 734 cent 
bruin van 1899, met het stempel Tubbergen, 9.II.20. Het zegel 
werd gevonden in kilowaar. Het is blijkbaar uitgeknipt uit een 
ansicht waarop de toentertijd koerseerende serie van Neder
land heeft afgebeeld gestaan (dit soort ansichten ziet men ook 
nu nog wel eens, van verscheidene landen); de tandjes zijn 
erop geteekend. Een echte postzegel-vervalsching is dit dus 
niet, bij den aanmaak heeft niet de bedoeling voorgezeten, de 
post te benadeelen. 

Een kleine vergissing. 
Een lezer zond ons ter inzage een op 13 Januari j.1. uit Den 

Haag verzonden brief, gefrankeerd met twee zegels van 14 cent 
en e'sn 5 cent rood ongetand. Op dezen brief is 10 cent straf-
port geheven omdat van het zegel de tandjes waren af
geknipt, en het daardoor zoodanig was beschadigd, dat het 
niet meer geldig was! 

Men kan met onze vele uitgiften van de laatste jaren, som
mige wel, sommige niet ingetrokken, van de postbeambten 
bijna niet meer verlangen dat zij alle zegels kennen. Maar 
erger is het geval, dat w\j kort geleden vernamen. In De
cember van het vorig jaar werd een brief, die met een kinder
zegel van 6 cent was gefrankeerd, door een postbeambte te 

Hengelo (O.) met port belast, omdat de kinderzegels geen 
frankeerwaarde hadden en slechts toeslagzegels waren. Dat 
is nu het resultaat van 7 jaren weldadigheidszegels! 

Ter rehabilitatie mogen wij het volgende niet onvermeld la
ten. Wij kregen dezer dagen een drukwerk in handen, uit Soe-
rabaja naar iemand in Amboina verzonden. De geadresseerde 
was echter naar Nederland vertrokken. Het adres werd ver
anderd in „Holland", en het stuk is hier zonder aarzeling 
bezorgd. 

De oplaagcijfers van de uitgifte 1891. 
In het laatste nummer van „De Philatelist" worden door 

den heer P. W. Waller de oplaagcijfers van de emissie 1891 
(hangend haar) meegedeeld, die tot dusver niet bekend waren, 
benevens de data van de eerste aflevering van iedere waarde 
door de controle. De cijfers zijn: 

3 cent (17 Dec. 1891) 
5 cent (26 Sept. 1891) 
7K «ent ( 2 Sept. 1891) 
10 cent ( 1 Sept. 1891) 
12}^ cent ( 1 Sept. 1891) 
15 cent ( 2 Sept. 1891) 
20 cent (12 Sept. 1891) 
223^ cent ( 4 Sept. 1891) 
25 cent (25 Sept. 1891) 
50 cent (25 Sept. 1891) 
1 gld. lila (28 Sept. 1891) 
2,50 gld. (16 Dec. 1891) 
50 cent tweekl. (18 Aug. 1896) 
1 gld. tweekl. (18 Aug. 1896) 
5 gld. (30 Juni 1896) 

38.751.037 
420.391.050 
6.709.267 
37.893.669 
55.171.807 
14.918.344 
14.483.843 
2.027.708 
12.984.426 
1.065.930 
192.520 
100.816 

1.036.220 
322.588 
34.108 

De totale oplage van de 5 gld. bedroeg 144.400, waarvan 
110.292 vernietigd zijn. 

Terecht wordt de aandacht gevestigd op de 2234 cent, die 
een paar jaar geleden plotseling in prijs verdubbeld is, hetgeen 
volstrekt niet gemotiveerd wordt door de naar verhouding 
hooge oplaag en het veelvuldig voorkomen van dit zegel. 

NED.-INDIE. 
De kopstaande 173^ op 2234 cent. 
De heer Rietdijk verzoekt ons mede te deelen, naar aanlei

ding van de in het vorige nummer opgenomen veilinguitslag 
van de 1734 op 22>2 cent met kopstaanden opdruk, dat het 
groote verschil in opbrengst tusschen het losse exemplaar 
(ƒ 72,—) en het paar (ƒ 245,—) hierin zijn oorzaak vindt, dat 
het losse exemplaar een vouwtje in de gom had, waardoor het 
niet meer als onberispelijk exemplaar gekwalificeerd kon 
worden. 

SURINAME. 
Geen opdruk 21 op 2234 cent. 
Naar de heer Smeulders ons mededeelt verscheen in het 

Surinaamsche Gouvernemcnts-Advertentieblad van 31 Decem
ber j.1. een mededeeling van den Administrateur van Financiën, 
dat een deel van den aanwezigen voorraad frankeerzegels van 
223^ cent in Nederland zou worden overdrukt met „21 cent". 

Van den Controleur te Haarlem werd echter vernomen, dat 
wél het plan daartoe bestaan heeft, maar dat daaraan g e e n 
gevolg zal worden gegeven. 

De opdruk 50 cent op 50 cent Nederland van 1899. 
In het Maandblad van November j.1. berichtten wij over het 

bestaan van een zegel van 50 cent van Suriname (opdruk op 
Nederland 1899) met stempel Weltevreden. Naar aanleiding 
hiervan schryft ons de heer A. M. J. A. Hijmans, Den Haag, 
dat het zeer goed mogelijk is, dat iemand in Indië, die in het 
bezit was van een Suriname-zegel, dit zegel bij vergissing al
daar heeft gebruikt. De heer Hijmans vond enkele jaren ge
leden in een Indisch kilopakket een postpakketstrook, waarop 
twee Indische zegels en een zegel van Suriname. Aangezien 
de afzender met vrij groote zekerheid wist, dat hij deze strook 
nooit meer in handen zou krijgen, is opzet niet waarschijnlijk. 

CURACAO. 
De 6 op 734 cent; ook kopstaand! 
Het Departement van Koloniën zond ons de volgende mede-

deeilng: 
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„In verband met de op 1 November 1929 in Curaeao in wer
king getreden portverlaging zijn aldaar, met ingang van dien 
datum, tijdelijk in gebruik gesteld frankeerzegels van 7K cent, 
voorzien van een overdruk in de waarde van 6 cent, welke ze
gels thans mede aan de z.g. philatelistenloketten hier te lande 
verkrijgbaar zijn." 

Uit Den Haag ontvingen we plaatnummer 2 van dezen 
opdruk. 

Van den heer Correljé zagen we zegels, waarbij de waarde
aanduiding veel dikker was afgedrukt dan van de normale. 
Overigens was de opdruk dezelfde. De heer C. had zoo een ge
heel vel ontvangen, waarschijnlijk een gevolg van teveel inkt 
op de opdruk-plaat. 

De heer Van Tilburg, Den Haag, 
toont ons het zegel m e t k o p-
s t a a n d e n o p d r u k . Het zegel 
was aldus uit CuraQao ontvangen; 
het was op een brief stuk en droeg 
het stempel Curagao, 15.12.29. De 
afbeelding gaat hierbij. Andere 
exemplaren zijn ons nog niet be
kend. 

Over den opdruk zelf bericht de 
heer Van der Willigen ons nog het 
volgende. Aan het philatelistenlo-
ket in Den Haag zag hij slechts 
onderhelften van veHen. die alle 
den linkerrand misten. Dit maakt 

heit waarschijnlijk dat de zegels in blokken van 50 zijn over
drukt, en dat vóór het drukken de linker velranden verwijderd 
zün. Hier pleit ook voor, dat de smalle zwarte lijn, die op alle 
zegels ononderbroken doorloopt, op de eerste verticale rü aan 
de linkerzijde afgebroken is. 

Er is verder nog een verschil in stand van de waarde-aan
duiding ten opzichte van het zwarte blokje rechts boven. Bü 
de zegels links boven op het vel staat de punt achter „et." 
verder naar rechts dan het blokie; in den rechteronderhoek 
staat de punt ongeveer in het midden van het blokje (als men 
een loodlijn trekt). Alle mogelijke tusschenvormen komen 
voor; van twee types te spreken is dus niet juist. •—• Het
zelfde geldt voor het verschil in stand van het cijfer 6 ten op
zichte van ct., waar wij in het vorig nummer over spraken; 
ook hier vindt men allerlei standen, met geringe onderlinge 
verschillen. 

bststuWkeiL 
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NEDERLAND. 
Eind December 1929 waren reeds verkrijgbaar de in uitzicht 

gestelde overdrukte postbladen. De postbladen van 7*/< cent 
zijn n.\ voorzien van een opdruk „6" in zwarten- inkt. Bii deze 
overdrukte postbladen werd merkwaardigerwijze een afwijking 
gevonden, die zonder opdruk tot nu toe nog onbekend is, n.1. 
een d'e juist de randbreedte kleiner is dan het normale for
maat, dus in plaat«; van 147x104 mm., 141x104 mm. 

In de af?eloopen maand Januari werden verkriigbaar ge
steld de nieuwe verhuiskaarten met waardestemnel l̂ /< cent. 
overeenkomende met het in omloop zijnde zegel. Zii zijn gelijk 
gebleven aan die van 2 cent, alleen de automobiel links boven
aan is vervangen door een motief van vliegende vogels. Ook 
de k]°ur is natuurlijk veranderd, deze komt overeen met die 
van het postzegel van IM cent, dus violet. 

Ten slo+te zün 3 nieuwe spoorweghriefkaarten te melden van 
„Rotterdam Becht°r Maasoever", n.1.: 

1. Model 1202. Waardestempel 3 cent. Als de vorige kaart 
van dit model, doch nu als afzender in linker bovenhoek op 
Ie regel: ..Rotterd Roch+pr Maasoever, datum postmerk". Op
laag enz. E H 10 000-10 10.29. 

2. Model CC238e. Waardestempel 3 cent. Als afzender links 
beneden 2 reeelig: „Station Rotterdam / Re-chter Maasoever". 
Oplaag enz. E.H.20.000.30.9.29. Als afwijking is in de Ie plaats 

te melden, dat de 9 van 29 (in datum) in 2 typen voorkomt, 
n.1. met platte krul zonder punt, en met duidelijk naar binnen 
gebogen krul mét punt (de laatste is de zeldzaamste). Als 2e 
afwijking komt bij deze beide typen voor het ontbreken van 
de „s" in „Maatschappij" op de linkeradreszijde 4e regel v. b. 

3. Model CC238f. Waardestempel 3 cent. Als afzender links 
beneden 2-regelig: ..Station Rotterdam / Rechter Maasoever". 
Oplaag enz. E.H.15.000.30.9.29. Hierbij komen dezelfde beide 
typen van de 9 voor als bij de onder 2. beschreven kaart. Hier 
is echter het eerste soort (dus zonder punt aan de krul) de 
zeldzaamste. 

NED.-INDIE. 
Een zeer belangrijke officiëele meded'eeling (waarvoor onzen 

vriendelijken dank) mochten wü uit Indië ontvangen naar aan
leiding van onze vraag in het 1.1. October-nummer, n.1.: 

De opdrukken 5 cent verschillen inderdaad in grootte. Serie I 
geeft de afdrukken van de 3 in gebruik zijnde stempels kort 
na het in gebruik nemen. 

:0E^3T 5 CENT 5 CENT 

Aangezien groote aantallen briefkaarten van een opdruk 
zijn voorzien, lag het voor de hand, dat de stempels (5 cent) 
geleidelijk afsleten. Eenigen tijd geleden zijn ze dan ook „op
gestoken" (bijgesneden). Serie II geeft de afdrukken van de 
3 opgesneden stempels. 

5 CENT 5 CENT 5 CENT 

Hieruit blijkt dus dat er 3 types voorkomen. 
Verder hierbij nog een afdruk van de beide stempels ge

bruikt voor den oranje opdruk. Eén dier stempels heeft aan 
den rechterbovenhoek een kleine afwijking (schuinen inplaats 
van rechten hoek). Verder zijn de sterren een weinig af
wijkend. 
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Tenslotte wordt bericht, dat binnenkort wel weer enkele op
drukken op briefomslagen van 20 cent zullen verschijnen. 
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Sedert 20 Januari j.1. stempelen Amsterdam Centraal-Station, 
's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht-Station tusschen flauw 
gebogen enkele lijnen 4-regelig BEZOEKT VREDES- / EN 
VOLKENBONDS- / TENTOONSTELLING / 's GRAVEN-
HAGE. Van 9 t /m 19 Januari had Amsterdam C-S na de Kin
derzegels-reclame in deze machine gestempeld met tekst 
ADRESSEER / VOLLEDIG tusschen dubbele flauw gebogen 
lijnen. Sedert 22 Januari j.l. komt laatstgenoemde tekst voor 
in een continueerenden stempel tusschen enkele golflijnen, af
gewisseld door een plaatsnaamstempel (z.g. brugstempel), 
waarin bovenin de plaatsnaam AMSTERDAM, onderin C S . 
en in den balk de datum, b.v. 22.L30-20. 

Nieuwjaarsstempels. Tijdens de nieuwjaarsdrukte zijn tot 
en met 2 Januari te 's-Gravenhage wederom de uit vorige jaren 
reeds bekende machinestempels voor nieuwjaars- en visite
kaartjes gebezigd. Beide zonder datum of jaar, buiten- en 
binnencirkel benevens de sterren onderin zijn weggesneden, 
rechts twee golflijnen, bij stempel nr. 1 pl.m. 1% mm., bij 
nr. 2 11 mm. van elkander verwijdeTd. 

Amsterdam C S . gebruikte voor dergelijke kaartjes de even
eens uit vorige jaren bekende één-regeligen plaatsnaamstem
pel (in een hand-machine). Een dergelijke machine is dit jaar 
voor het eerst ook in gebruik gekomen te GRONINGEN, 
HAARLEM, ROTTERDAM en UTRECHT-STATION, waar
bij de plaatsnaam tusschen lijnen staat. In Amsterdam zijn dit 
jaar pl.m. 650.000 postzegels op kaartjes met dezen stempel 
vernietigd! 

Amsterdam. Van 24 Januari t/ra 2 Februari 1930 was er in 
het R.A.I.-gebouw gedurende de Automobieltentoonstelling, 
evenals verleden jaar, een tijdelijk postkantoor gevestigd, dat 
den specialen typenraderstempel AMSTERDAM-R.A.I. be
zigde. 

's-Gravenhage. Hierbij de afbeeldingen van de stempels 
welke in gebruik waren op het tijdelijk postkantoor Binnenhof 
tijdens de eerste en tweede Herstelconferentie, respectievelijk 
van 6 t /m 31 Augustus 1929 en 3 t /m 20 Januari 1930. 

Op de daar aangeboden aangete«kende stukken kwamen nu 
R-strookjes met 2-regeligen druk LA HAYE / Conférence 
1929/'30. 

Dinxperlo. De in het vorig nummer besproken reclamestem
pel mochten wij inmiddels ontvangen, een dubbelringstempel, 
bovenin DINXPERLO, onderin gescheiden van den plaats
naam door 2 dubbelkruisen GROENTEN- & PRUITVEILING 
in het bovenste segment 2-regelig OBST UND GEMÜSE, in 
het onderste VEILING waaronder ster. Het woord VEILING 
is mogelijk „grens"-Duitsch, zeker geen Hoog-duitsch! 

Hulst. Dienstorder 92 van 29 Januari 1930 luidt: 
„In den poststempel van het kantoor Hulst zal van 1 Fe

bruari tot 31 Augustus 1930 een aankondiging worden ge
plaatst ten behoeve van de feesten ter gelegenheid van het 
750-jarig bestaan der stadsrechten van Hulst. 

Het bedoelde reclame-inschrift luidt: 
„Bezoekt de feesten in Augustus. Hulst verwerft Stads

rechten Anno Domini 1180". 

Oldenzaal. De heer Nieuwenhuyzen zond ons een dagteeke-
ningstempel (brugmodel) bovenin OLDENZAAL, onderin IN. 
KLARING en in den dwarsbalk 17.XII.29.1 als administratief 
stempel in gebruik te Oldenzaal-Station. 

Als gevolg van d.o. 448 worden alsnog de volgende kantoor-
naamstempels gemeld: Colynsplaat (Zl.) met datum, maand 
geheel in hoofdletters, Graauw met datum, plaatsnaam soms 
violet, soms zwart, doch datum steeds violet, Hoedekenskerke 
- ook met datum. Leur (N:B:) met datum 22. Jan. 30, Schel-
lingwoude. Sas van Gent met datum, Sluiskil, Walsoorden 
(Z.L.) zoowel met als zonder datum in zwarten inkt, West-
dorpe (Zl). 

De heer J. Troost zond ons eenige bundelstrookjes waarop 
de blokstempel GRONINGEN-UITHUIZEN met treinletters 
B, C en D en foutief jaartal 39 in plaats van 29 uit de maan
den October, November en December 1929. 

Met ingang van 1 Februari zijn gevestigd de postagent
schappen Amsterdam-Plantage Middenlaan en Amsterdam-
Scheldestraat, opgeheven 16 Januari het agentschap Haarlem-
Zandvoortsche laan. 

NED.-INDIE. 
Men meldt ons nog de volgende K.P.M.-stempels: 
1. Langstempels (scheepsnaam zonder omlijsting) Baud, 

Benkoelen, Duymaer van Twist, Koemai, 's Jacob, Rochussen. 
2. Ronde stempels (dubbele cirkel met Inschrift „Koninklijke 

Paketvaart Maatschappij" waarbinnen de scheepsnaam) Le 
Maire, Palehleh, Pasir, Rengat. 

3. Ovale stempels, van den Bosch, Brouwer, van Heems
kerk, de Haan, 's Jacob, van der Lijn, Melchior Treub, van 
Neck, op ten Noort, van Overstraten, Ophir, van Outhoorn, 
Sloet van da Beele, Sibigo, Singkel, Sampit, vail Swoll, Swaer-
decroon, Generaal van Swieten, Siberoet en Nieuw Zeeland. 

De heer Hajénius deelt ons met betrekking tot de nieuwe 
treinstempels der exprestreinen het volgende mede: 

„Jarenlang is hier in Indié gevraagd om een ééndaagsche 
treinverbinding tusschen Weltevreden en Soerabaja. Den len 
November 1929 is deze verbinding tot stand gekomen. In 13}^ 
uur wordt de 821 km. lange afstand, welke beide steden scheidt, 
door de ééndaagsche afgelegd. Te Kroja wordt de van Ban
doeng komende trein met de ééndaagsche Weltevreden-Soera
baja samengevoegd, terwijl omgekeerd de ééndaagsche van 
Soerabaja te Kroja wordt gesplitst in richting Bandoeng en 
Weltevreden. 

De inlegging van de ééndaagsche heeft een belangrijke ver
andering in de dienstregeling der treinen tengevolge gehad, 
welke ook haar invloed op de postverzendingen deed gelden. 
In verband daarmede werden op voornoemden datum de spoor
wegpostkantoren A (Bandoeng-Batavia), I (Batavia-Ban-
doeng), B (Soerabaja-Bandoeng) en II (Bandoeng-Sosrabaja), 
alsmede III (Weltevreden-Djokjakarta) en C (Djokjakarta-
Weltevreden) opgeheven en vervangen door de spoorwegpost
kantoren 

I Bandoeng-Djokjakarta, 
II Djokjakarta-Soerabaja, 
B Soerabaja-Djokjakarta, en 
A Djokjakarta-Bandoeng, 

waar thans stempels in gebruik zijn met gearceerde segmenten 
en bovenin het begin-, onderin het eindstation. In de verkorte 
balk de datum, b.v. 28.11.29. I en II zijn biffage-stempels, dus 
met gebroken buitencirkel, A en B hebben effen buitenrand. 
Opgemerkt zij dat de stempels luidden: van C Djokja-Batavia, 
van III Batavia-Djokja. 
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Hierbij een afbeelding van den reeds in het vorig nummer 
gemelden reclamestempel voor de Postzegsltentoonstelling te 
Malang. Dsze stempel werd aldaar gebez'gd van 4 t /m 19 
Januari 1930. 

De 6-rsgelige reclametekst STEUNT DE / LUCHTVER-
BINDING / INDIE NEDERLAND / DOOR / MAILVER-
ZBNDING / PER LUCHTPOST in den handrolstempel te 
Batavia is 15 Januari j.l. buiten gebruik gesteld na vertrek van 
het laatste postvliegtuig in dit seizoen. 

Wij danken mevrouw baronesse Van Heerdt-Kolff en de 
beeren J. H. Beer van Dingstee, Jac. B. Wilking, A. M. 
Benders, J. A. Deelder, E. Colaco Belmonte, W. van Essen, 
K. Groot, E. R. Lim, D. O. Kirchner, J. H. Nieuwanhuyzen, 
C. Nieuwland, E. J. Lunenberg, H. Lampe Fzn., W. van Hen
gel, P. Gordon, Joh. Troost, J. de Vries jr., A. van der Willigen 
voor de spoedige toezending en vermelding der nieuwtjes. 

J. P. TR. 

OPROEP AAN VERZAMELAARS VAN 
AFSTEMPELINGEN. 

Velen van het steeds groeiende aantal verzamelaars van af
stempelingen van ons land zullen de onderv'nding hebben op
gedaan, dat het dikwijls moei'ijk is zich bijtijds van nieuwe 
gelegenheidsafstempelingen en dergelijke te voorzien, daar 
o.a. de kennisgev'ngen van het Hoofdbestuur der P.T.T. niet 
altijd nog tijdig in het Maandblad kunnen worden opgenomen 
en zoodoende conferenties, congressen, tentoonstellingen enz. 
soms reeds af^eloopen zijn, vóór de mededeelingen over bij
zondere postkantoren in de ph'latelistische pers verschijnen. 

Het ligt daarom in de bedoeling van ondergeteekenden bij 
voldoende deekiame een dienst in het leven te roT)en, we'ke 
stukken, voorzien van nieuwe gelegenheidsafstempel'ngen, re-
clamestenipels en ei'entueel ook machinestempsls, aan de deel
nemers doet toezenden. 

Zij hopen daartoe de medewerking te verkrijgen van den 
persdienst van de P.T.T. 

De opzet, zooals ondergeteekenden z'ch d'en voorstellen, is 
als volgt: De deelnemers zenden aan een centraal-bureau een 
aantal enveloppen of kaarten, voorz'en van postzegels voor 
frankeer'ng (al dan niet ter aanteekening, als drukwerk, als 
brief, enz.), met de noodige aanduidingen, als „Drukw°rk" enz. 
en des inzenders naam en adres aan de adreszijde. Bij iedere 
voorkomande gelegenheid worden door het bureau deze, dus 
aan de deelnemers gerichte stukken, via het betreffende post
kantoor, toegezonden. 

Voor buitenlandsche deelnemers kan op speciaal verzoek ook 
zonder inzending van stukken het bureau zelf voor stukken 
ter verzending zorg dragen. 

Extra kosten, als porti voor de opzending van de gezamen
lijke stukken naar de postkantoren, admin'stratie enz. worden 
door de deelnemers gezamenlijk gedragen. Deze kosten ziin 
ec'iter bij een voldoende aantal deelnemers zoo gering, dat zij 
naar schatting slechts onge-veer één cent per te verzenden stuk 
zullen bedragen. 

Voorloopig verzoeken ondergeteekenden hun, die in principe 
geneigd ziin aan een dergelijken dienst deel te nemen, hiervan 
mededeeling te willen doen aan den 2en ondergetekende, waar
na, wanneer van voldoende belangstell'ng wordt blijk gegeven, 
kan worden overgegaan tot het samenstellen van een uit-
voer'ger reglement. 

De bedoeling is, te beginnen met Nederland, en zoo mogelijk 
later te beramen of ook levering van biizondere afstempe
lingen uit de overzeesche gewesten kan plaats vinden. 

Gaarne z'en teekenaars dezes aldus berichten tegemoet van j 
alle afstempelingverzamelaars, daar de voorgestelde regeling 
in ieders belang is. 

J. P. TRAANBERG, 
A. W. BRAVE A.B.zn., 

Nassaukade 163, Amsterdam, W. 
Haarlem/Amsterdam, Januari 1930. 

frarheer ^ macliirê  
NEDERLAND. 

Massa-baai-frankeering. 

iM£DfcRLAN[D 

cent 
Bovenstaande frankeerstempelafdruk wordt thans ook te 

Amsterdam CS. gestempeld ter frankeering van stukken ver
zonden door firma's uit Sneek. 

Nu deze baarfrankeering ook voor s*ukken in binnenlandsch 
verkeer wordt gebruikt, geven wij volledigheidshalve een over
zicht van de tot heden bekende waarden. 

Voor aanvulling en melding van nieuwe waarden houden wij 
ons gaarne aanl^evolen. 

Amsterdam CS. (nieuwste model met golfünen). Kleur der 
afdruk: rood: V/,, 2. 2V,, 3, 4K, 5, 6, 734, 12, 1334, 18; violet: 
VA. 2, 6: bruin-rood: 134. 

Hillpgom (nieuwste model met golflijnen). Kleur der afdruk: 
rood: 2i%, 5. 

Stipek (nieuwste model met golflijnen). Kleur der afdruk: 
violet: 134. . 

Amsterdam CS. (model met kastie). Kleur der afdruk: 
rood- IV,, 3. 10M, 12: v'olet: l'X, 3, 6, 8. 

Hi'Iegom (model met kasMe). Kleur d°r afdruk: violet: 2*4. 
's-Gravenhage (model met kastje). Kleur der afdruk: rood: 

13^. 2"<;, 3. 6: zwart: 134, 5, m. 
Rotterdam (model met kastje). Kleur der afdruk: rood: 

2y-, 3. 
Op antwoor-l-couvert, aH^en het waardestempel, model 

kastjestempel. Kleur der afdruk: rood: 5; zwart: 5, 734. 
Universal Postal Franker. 
Maeh'ne 18. Coöp. Hande'svereeniging N.C.B. Veghel. Het 

plaa^^^naam-, datumstempel 'n deze machine 
si'"pmpeU sedert kort in gewijzigde kleur. 
Wij melden dus de waarden IV,, 2, 5, 7V, 10 
en 15 met rood (of liever bruinrood), plaats-
naa m-datumstempel. 
(Deze machine is op 30 Januari 1930 buiten 
gebruik gesteld). 

Machine 19. Zuid Nederl. Spiritusfabriek te Bergen-op-
Znom. De samenstelling der waarden irf deze 
machine is sedert begin Januari gewijzigd en 
k5n deze machine thans de 134, 3, 5, 6, 12 en 
15 c. stempelen. 
De ,,6" is van hetzelfde model als die in ma
chine nr. 1 (zie Wz. 235, Dec. 1929). 
De 3, 6 en 12 zijn dus nieuw in deze machine 
geplaatst. 

Has'er. 
Machine H. 502. N.V. Adr. Koller & Van Os Handel Mii. te 

Amsterdam, op 7 Januari 1930 in gebruik 
geno^ien. 
Tusschen datum- en waard^-stemnel dp vijf-
regol-'ore tpk«t a's bii H 501 „HASLER / 
FRANKEERMACHINE / ADR. KOTXER ^ 
VAN OS. / R'DAM - A'DAM / DEN HAAG". 

Machine H. 507. American Petroleum Company, 's-Graven
hage, op 10 Februari 1930 in gebruik genomen. 
Tusschen datum- en waardestempel een afbeel
ding van haar kantoorgebouw en daarboven in 
schrijfletters: „Petrolea". 
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RAAD VAN BEHEER. 
Voorjaars-vergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 

het N e d er lands c h Maandblad voor Philatelie 
op Zondag 2 Maart 1930, des voormiddags te 11 uur, in het 
z.g. „Gele Zaaltje" van het Café-Restaurant „Jaarbeurs" te 
Utrecht (ingang Rynkade). 

BREDA, 15 Februari 1930. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS, lid v/d R. v. B. 

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

Nieuwe leden. 
305. J. Wals, Arnhemscheweg 89, Apeldoorn. 
342. mevr. E. A. Sleyster-Etty, Velperweg 40, Arnhem (V.L.). 
345. dr. P. de Jager, Vught bij Den Bosch. 
357. H. Vos Hzn., Delfgauwsoheweg 85, Delft (V.). 
684. J. A. M. J. Dekker, adm. sf. Bangak, Solo (Java). 
686. ir. O. J. C. Indra, Javastraat 38, Bandoeng (Java). 
718. A. Kray, sf. Bopong, Pasirian o/L (Java). 
778. J. A. Voorthuis, agent Jav. Bank, Palembang (Sumatra). 
785. R. Oostingh, arts, Palembang (Sumatra). 
829. D. L. Luijrink, agent N.-Ind. Handelsb., Palembang (Su

matra). 
938. Th. Bussingh de Vries, Bojolali (Java). 
956. D. Allebe, agent N.-Ind. Handelmij., Palembang (Su

matra). (Oud-lid). 
Aanmeldingen. 

C. J. van Kleef, Grootebroek. (V.A.L.). 
R. Rinckes, Regentesselaan 31, Apeldoorn. 
I. E. Westerbeek, oud-adm. sf., Ie Braamstraat 18, Den Haag. 
J. H. Frederikse, sf. Kartasoera, Solo (Java). 
ir. A. Brzesowsky, sf. Modjosragen-Sragen, Solo (Java). 
M. See, Poerwosari, Solo (Java). 
mevr. M. J. C. Martens-Van der Spek, Tandjong Poera (S.O.K.) 
made. Defer, Ibrahimeh (Egypte). 
F. Swerts, rue de l'Orient 39, Antwerpen. 

Adreswijzigingen. 
227. ir. J. Kerssemakers, thans Lijmbeekstraat 168M, Eind

hoven. 
442. G. J. Schouten, thans Noorderweg 130, Hilversum. 
770. J. F. L. Rietdijk, thans Magoewo bü Djokja (Java). 
772. J. P. Th. Rittershaus, thans Boolweg 16, Medan (Su

matra). 
812. G. J. F. Tjassens Keiser, thans Arcadiapark 32, Medan 

(Sumatra). 
744. P. A. van Blommestein, thans sf. Pagongan, Tegal (Java). 
323. A. O. Bolt, thans Mangkoenegaraweg, Semarang (Java). 
954. W. A. van der Noorda, thans ond. Gajamprit, Klaten 

(Java). 
759. W. J. G. G. van Zanten, thans ambt. P.T.T., Semarang 

(Java). 
455. jhr. H. P. C. de Stuers, thans p/a Bataafsohe P. Mij., 

Soerabaja (Java). 
373. F. A. de- Klerck, thans Wijk aan Zeeërweg 138, IJmuiden. 

Bedankt als lid. 
472. dr. H. Deibel, met 15 November 1929. 
826. J. Laupman, met 15 November 1929. 
24. R. D. Simons, met 22 December 1929. 

125. J. W. Logtenberg, met 28 December 1929. 
307. L. Biesterbosch, met 30 December 1929. 

11. B. Piotrowski, met 30 December 1929. 
783. G. Ritter, met 31 December 1929. 
386. D. Kuiper, met 20 December 1929. 

Overleden. 
189. P. Knegtmans, Weltevreden (Java). 
350. H. F. G. Gudde, Nijmegen. 
748. K. van de Graft, Oldenzaal. 

47. M. A. van Regieren Altena, Heerde (G.). 
419. J. C. de Quant, Borneo. 

Mededeelingen. 
Het bedanken voor het lidmaatschap is duidelijk omschreven 

in art. 6 der statuten. Bedanken aan een ander beistuurslid dan 

aan den secretaris bevordert den gang van zaken niet; het 
bestuur kan slechts die bedankjes aanvaarden, welke vóór 1 
December van het loopende jaar zijn binnengekomen. 

Afdeelings-secretarissen worden herinnerd aan het inzenden 
van het jaarverslag en een afschrift van hun ledenlijst 
vóór 1 Maart (art. 31 al. 3 en art. 33 al. 2 huish. regl.). 

Vergadering afd. Apeldoorn. 
Vergadering op Dinsdag 27 Februari 1930, des avonds te 

8 uur, in Odd Fellowhuis, Deventerstraat. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
27 Januari 1930, des avonds te TA uur, in de bovenzaal 
van „De Beurs van Breda", te Breda. 

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
heet de 59 aanwezigen welkom, in het bijzonder de candidaat-
leden Van Ham, Van Hoegaerden, Hohmann en Preij. Hij 
hoopt, dat 1930 voor de leden een goed jaar zal zijn. 

In de notulen van de vergadering van 30 December 1.1. zag 
de voorzitter gaarne een kleine wijziging gebracht in het ge
deelte, dat handelt over het afteekenen der contrölekaarten, 
daar dit niet geheel juist weergeeft hetgeen hij daarover ge
zegd heeft. Dit gedeelte moet luiden: „De voorzitter wijst eT 
de leden op, dat nog herhaaldelijk de rondzendingen worden 
afgegeven zonder den opvolger voor ontvangst te laten tee
kenen. Hij wijst er met nadruk op, dat, indien zulks wordt na
gelaten en de zending onverhoopt mocht zoekraken, het lid, 
dat nalatig was, zal worden aansprakelijk gesteld. Dit geldt 
zoowel voor leden in Breda als daar buiten. Indien de zending 
aangeteekend per post wordt verzonden, is dit natuurlijk on
mogelijk en bovendien overbodig, daar men dan een recu van de 
postadministratie ontvangt." Aldus gewijzigd worden de no
tulen goedgekeurd en vastgesteld. 

De ballotage heeft tot uitslag, dat de 16 aan het slot dezer 
notulen voorkomende personen als lid worden aangenomen. 
De ballotage over het candidaat-lid Koller wordt tot de vol
gende vergadering aangehouden. 

Van den heer Ordelman is ingekomen een schrijven met bij
gevoegde premies voor die leden, die aan zijn oproep voldeden 
en hem zegels van Liechtenstein voor zijn speciaalverzameling 
zonden. 

De vergadering gaat daarna in comité-generaal. 
Na heropening leest de secretaris voor een dankbetuiging 

van de familie Van Reijen voor het bewijs van deelneming on
dervonden bij het overlijden van hun vader. 

Voorts is ingekomen een schrijven van „De Philatelist" ter 
aanbeveling van het werkje „De Landmailporten" (prijs ƒ 1,50), 
dat onder de vergaderden circuleert, waarna het onder dank 
een plaatsje zal worden ingeruimd in de bibliotheek. 

Tevens gaat rond een „Werbeschrift" voor de Internationale 
Postzegeltentoonstelling Berlijn 1930. Van den heer Langeraap 
te Nieuwendijk zijn in dank ontvangen eenige zegels voor het 
falsificaten-album. 

Besloten wordt de Philatelistenclub „Rotterdam" een bedrag 
van ƒ 25,— ter beschikking te stellen voor de door haar in dit 
jaar te houden tentoonstelling. 

De bestuursverkiezing heeft den navolgenden uitslag: voor
zitter: Cramerus 48, Mijnssen 1, blanco 5; Ie secretaris: 
J. C. G. van den Berg 44, Sprengers 5; sectiehoofd II: Brantjes 
42, J. M. van den Berg 7; sectiehoofd V: t ' Sas 43, Van Wely 
5, blanco 1; sectiehoofd N.K.: J. C. G. van den Berg 43, Vosse-
naar 6, zoodat de aftredenden allen herbenoemd zijn. 

Terwijl het stembureau haar werk doet, leest de Ie secre
taris zijn jaarverslag voor, dat hieronder wordt afgedrukt. 
Vervolgens leest de administrateur der rondzendingen het zijne 
voor. 

Van den Bond is ingekomen een schrijven, waarin hij onze 
Vereeniging dankt voor het beschikbaar stellen van ons falsi
ficaten-album. 

Met het oog op de groote verloting, welke geruimen tijd in 
beslag zal nemen, wordt besloten de rekening van den pen
ningmeester over het jaar 1929 in de volgende vergadering 
voor te lezen. De in de December-vergadering benoemde com-
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Rekening der Postzegelvereeniging „BREDA" over 1929. 

O N T V A N G S T E N . U I T G A V E N . 

1. Voordeelig saldo over 1928 . . . . 
2. Contributie van 424 — 7 = 417 leden 

a ƒ4,— . . . ., 
3. Contributie en entree van in 1929 aan

genomen leden 
4. 10 % van het verkochte in de rond-

zendingen 
5; Onvoorziene orjtvangsten 

Totaal der O n t v a n g s t e n . 

Begroot 
bedrag. 

Pro memorie. 

f 1732,-

, 150,-

„ 400,— 
» 3 4 , -

/■2316,

Werkelijk 
bedrag. 

f 705,12= 

r, 1668,

» 1 7 8 , 

„ 542,79 
„ 118,20 4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 
17. 
18. 
19. 

/■ 3212,11= 

Kosten van het vereenigingsorgaan 
na aftr. opbrengst advertentiën enz. 
Kosten lidmaatschap van den Neder
landschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars . . . 
Kosten van drukwerken, porte
feuilles, enz 
Kosten van nummerstempeltjes . . 
Porti en bureaubehoeften secretaris 

'idem administrateur . . . 
idem penningmeester . . . 
idem 8 sectiehoofden . . . 
idem bibliothecaris . . . 

Zaalhuur van het vergaderlokaal 
Kosten van 11 maandelij ksche verlo
tingen 
Kosten der jaarlijksche algemeene 
verloting in Januari 1929 . . . . 
Assurantiepremie 
Zestiende jaarlijksche bijdrage aan 
het Reservefonds. (Besluit van 5 Mei 
1913) 
Reis en verblijfkosten van 2 afge
vaardigden naar de algemeene ver
gadering van den Ned. Bond . . . 
Kosten van uitbreiding bibliotheek 
Afschrijving dubieuze debiteuren . 
Onvoorziene uitgaven 
Voordeelig saldo over 1929 . . . 

Totaal der U i t g a v e n 

Begroot 
bedrag. 

/ 800,— 

50,— 

/■2316,

Werkelijk 
bedrag. 

f 742,34 

154,

150,— 
1 0 , 

100,— 
5 0 , 
1 5 , 

200 , 
' 0 , 
2 0 

6 0 , 

400 , 
35,— 

n 

n 
tt 

n 
n 

n 

f, 

» 
" 

158,55 

212,— 

92,26 
62,72 
14,445 

165,43^ 

19,10 

6 0 , 

399,12 
31,10 

„ 50,

, 6 0 , 
„ 1 0 , 

„ 192,
» 1 

. 6 0 , 

„ 500 , 
„ 483,= 
„ 162,04 

/• 3212,11= 

Nagezien en accoord bevonden 27 Januari 1930. 
De commissie van onderzoek: 

(get.) dr. E. M. GOMMERS, rapporteur, 
(get.) L. C. A. SMEULDERS. 

Aldus opgemaakt 31 December 1929. 

De penningmeester, 
A. J. JACOBS. 

missie brengt, bij monde van den heer dr. Gommers, verslag 
uit over haar onderzoek. Zij brengt den penningmeester lof 
voor de nette en accurate wijze, waarop hij de gelden beheerd 
en de administratie verricht heeft en stelt voor de rekening 
goed te keuren en den penningmeester te dechargeeren, waar
toe besloten wordt. De voorzitter en de penningmeester danken 
de commissieleden voor de door haar verrichte werkzaam
heden. 

Niemand meer iets te bespreken hebbende, wordt overge
gaan tot de groote verloting zonder nieten. De voorzitter ^ankt 
de commissieleden voor hunne moeite. Onder 462 leden en 
candidaatleden worden evenzoovele zegels, voor den aankoop 
waarvan ƒ421,37 is uitgegeven, verloot. De heer Keiser te 
Den Haag schonk voor deze verloting een zegel ter waarde 
van ƒ 5,—, waarvoor hem reeds door den len secretaris dank 
is gebracht. 

Daarna wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 
Breda, 27 Januari 1930. De Ie secretaris, 

J. C. G. VAN DEN BERG. 
VERSLAG van den toestand der Postzegelvereeniging „Breda" 

over het vereenigingsjaar 1929. 
Ter voldoening aan de eerste zinsnede van art. 12 van het 

huishoudelijk reglement, heb ik de eer u hierbij aan te bieden 
het verslag van den toestand der Postzegelvereeniging „Berda" 
gedurende het afgeloopen vereenigingsjaar, en wel het 36e van 
de oprichting af. 

Wederom, doch thans in mindere mate, is ons ledental achter
uit gegaan; het bedroeg op 1 Januari 1930 442 (vorig jaar 

450). Dit feit is echter niet verontrustend, daar in het afge
loopen jaar onze Vereeniging gezuiverd werd van een aantal 
leden, die in onze Vereeniging minder gewenscht werden. In 
1929 werden 53 leden aangenomen, 34 bedankten voor het lid
maatschap, 24 werden geroyeerd of afgevoerd, terwijl 6 leden 
door overlijden onze Vereeniging ontvielen. 

Het is hier de plaats nog eens te herinneren aan het vele 
werk, dat door wijlen de beeren Van Deventer, Janzen en Van 
Rijen (de laatste twee eere-lid) voor onze Vereeniging is ge
daan. Hunne nagedachtenis blijft in dankbare herinnering 
voortleven. 

Een verheugend verschijnsel is het, dat in de laatste maan
den 6 Bredasche leden werden aangeworven. Indien ieder 
onder zijn kennissen eens moeite deed, zouden ongetwijfeld nog 
vele Bredasche verzamelaars zich bij onze Vereeniging aan
sluiten. 

In het bestuur werden in den loop van het jaar twee vaca
tures aangevuld. Tot hoofd van sectie III werd gekozen de 
heer Smagghe, tot hoofd van secties VI en VII de heer 
Molenaar. 

De maandelijksche vergaderingen hadden geregeld plaats 
niet een gemiddeld bezoek van 37 leden (vorig jaar 38). Boven
dien hield het bestuur nog 8 vergaderingen. 
. Het rondzendverkeer bracht het afgeloopen jaar ƒ542,79 in 
kas (vorig jaar ƒ457,09). Over den toestand der geldmiddelen 
zal de penningmeester u verslag uitbrengen. 

De verlotingscommissie bestond uit de beeren Van den Berg. 
Brantjes en Craraerus. 

Als vertegenwoordigers voor den Bond werden benoemd de 
beeren Van den Berg, Broeders, Jacobs, Loeff, t ' Sas en Smeul-



16 FEBRUARI 1930. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. I l l 

ders. Als vertegenwoordiger onzer Vereeniiging woonde de 
heer Cramerus de voorjaarsvergadering van den Bond bij, ter
wijl vier beeren de alg>emeene vergadering in Den Haag be
zochten. Door den heer Broeders werd daarvan verslag uit
gebracht. 

In den Raad van Beheer van het Maandblad werd onze Ver-
eeniging vertegenwoordigd door de beeren Cramerus en Smeul-
ders. Plaatsvervanger was de heer dr. Gommers. 

Voor de bibliotheek werden weer verschillende standaard
werken in dank ontvangen. Er was echter, zooals steeds, weer 
zeer weinig aanvraag. 

In den loop van het jaar werden leningen gehouden door de 
beeren dr. Gommers en Van der Schooren, terwjjl de heer 
Mutsaers zijn schitterende collectie Monaco ter bezichtiging 
stelde. Besloten werd ons falsificatenalbum aan den Bond in 
bruikleen af te staan. 

Op voorstel van den heer Stoop werd door onze Vereeniginig 
een verzoek gericht tot het hoofdbestuur der P. T. T. ook te 
Breda een philatelistenloket open te stellen, waarop gunstig 
werd beschikt en waar, naar ik verneem, de omzet be
vredigend is. 

Ik eindig dit verslag met de hoop uit te spreken, dat 1930 
voor de Vereeniging, zoowel als voor hare leden, een voor
spoedig jaar moge- zijn. 

Breda, 27 Januari 1930. - De Ie secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

Nieuwe leden. 
25. (E.), mevr. C. J. Nauta Pieter, Ten Hovestraat 77, 's-Gra-

venhage. (V). 
286. (E.Z.). J. Hammes, Karpervijver 3, Zeist, giro 151115. 

(V). 
363. (E.). Th. Wittenhorst, Stokkum bij 's-Heerenberg, giro 

122559. (IV). 
154. (-). Frans Swerts, Oostenstraat 39, Antwerpen, giro 

1835.09. 
371. (E.Z.). L. van Ham, Nieuwehuizen 4, Breda. (I) . 
377. (E.). W. G. van de Ven, Beugesplein 3, Helmond. (VI). 

1. (E.). W. C. Verdoorn jr., Ie Helmersstraat 156 II, Am
sterdam W., gemeentegiro V 1494. (VII). 

2. (-). H. van Ginkel, Sf. Tjiweng, Djombang, N.O.I. (Oud-
lid). 

421. (Z.BE.). J. F. Borghouts, Burg. Hoffmanstraat 23, Rot
terdam. (V). 

400. (E.Z.). H. B. Jamin, Gelderschedam 11, 's-Hertogenbosch. 
(Hl) . 

423. (E.Z.). dr. J. Th. van der Werff, Koningsweg 98, 's-Her
togenbosch, giro 112826. (III). 

237. (E.). O. Walsemann, Goedestraat G 14, Utrecht. (IV). 
473. (E.Z.). Em. van Hoegaerden, Prinsenstraat 2, Breda. (II) . 
478. (E.Z.BE.). mej. M. A. H. Tinant, Burg. Kerstenslaan 2, 

Breda, giro 109123. (II) . 
506. (E.Z.). dr. F. J. Hohmann, Kerkstraat E 14, Oosterhout, 

N.Br., giro 7289. (III). 
507. (E.). J. C. Preij, Catharinastraat 12, Breda, giro 81125. 

(I). 
Candidaat-Ieden. 

B. Mees, student, Oegstgeesterlaan 21, Leiden. (Eigen aan
gifte). 

Robert Hanselmann, postbeambter, Davos Platz. (Eigen aan
gifte). 

dr. P. J. Mulder, geneesheer, Stellendam, Z.H. (Eigen aan
gifte). 

F. W. Laupman, kap. art. N.I.L., Chalicodoma, Clarens (Zwit
serland). Voorgedragen door J. C. G. van den Berg, Breda). 

Eric Smith, fa. W. Windrath, Briefmarkenhändler, Lugano. 
(Eigen aangifte). 

mevr. A. Tjeenk Willink, Van Nahuijsplein 3, Zwolle. 
mej. G. Burgman, Roggenstraat 13, Zwolle. 
ds. J. J. P. Valeton, Terborchstraat 12, Zwolle. 
Joh. M. Ree, Eigenhaardstraat 28, Zwolle. 
A. Beijer, Philosophen-allee 27, Zwolle. 
P. H. J. Helder, Veenestraat 2, Zwolle. 
J. C. C. Hendriohs, Wipstrikkerallee 52, Zwolle. 
S. Keizer, Sassenstraat 39a, Zwolle. 
P. Siesling, Voorstraat 15a, Zwolle. 
N. A. Malcorps, Sallandstraat 21, ZhvoUe. 

(Allen eigen aangifte). 

Overleden. 
120. H. H. Buijs, te Brussel. 

Adreswijzigingen. 
54. J. C. P. Kats, te Amboina, thans agent K.P.M., te Langsa 

(Sumatra). 
484. L. H. Rijnders, te Weltevreden, thans Batoetoelis 9, al

daar. 
374. A. W. Booms, te Eindhoven, thans Hoefkestraat 23, al

daar. (VI). 
305. ir. J. KerssemakêTs, te Eindhoven, thans Lijmbeekstraat 

168 M, aldaar. (VI). 
135. Fr. Sleegers, te Lutterade, thans Mauritslaan 15, aldaar. 

(VI). 
251. A. H. Martin, te Breda, thans Bredascheweg 184, Princen-

hage. (II) . 
Bekendmaking. 

Aan de leden, die zulks nog niet mochten hebben gedaan, 
wordt verzocht hunne contributie voor 1930 (zijnde ƒ 4,—) 
aan den penningmeester, den heer A. J. Jacobs, Wethouder 
Romboutsstraat 12, Breda, over te maken vóór 1 Maart a.s., 
door overschrijving of storting op zijn postrekening 88101. 
Mocht hieraan niet worden voldaan, dan zal over de contri
butie, verhoogd met / 0,25 voor incassokosten, per postkwi-
tantie worden beschikt. Na ontvangst der contributie zal het 
bewijs van lidmaatschap, gelijk met het zegel uit de verloting, 
worden toegezonden. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 24 Februari 1930, des avonds 

te 8 uur, in de bovenzaal van „De Beurs van Breda", te Breda. 
(Ingang St. Janstraat) . 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 25 Januari 
1930, des avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", te 
Amsterdam. 

Aanwezig 43 leden volgens presentielijst. De vice-voorzitter 
opent te ruim 8 uur de vergadering en heet allen van harte 
welkom in het nieuwe jaar, meer in het bijzonder den heer 
Bonset, die voor het eerst als lid aanwezig is. Nadat de notulen 
van de vorige vergadering gearresteerd zijn, deelt de heer 
Boeg mede goede berichten van onzen voorzitter te hebben 
ontvangen; zijn toestand geeft alle reden tot tevredenheid, 
zoodat wij hem weer spoedig in ons midden mogen terug ver
wachten. Een schrijven van „De Philatelist" wordt voorgelezen, 
waarin ons wordt aangeboden het boekje „De Landmailporten" 
van den heer Korteweg. Het boekje circuleert reeds in de lees-
portefeuille. Het is een Fransche vertaling, daar de oorspronke
lijke Nederlandsche uitverkocht is; de voorzitter raadt aan 
om tot aankoop van dit speciale werk over te gaan. 

De heer Koolhaas, die lange jaren lid onzer vereeniging is 
geweest en nu weer als zoodanig wordt voorgesteld, wordt bij 
acclamatie als lid aangenomen. In de drukraampjes gaan on-
dertusschen rond een Japansche vliegbrief van de eerste vlucht 
Dairen-Heyo (Korea) van den heer Postjes, verder ©en enve
loppe met de kinderzegels afgestempeld „Conférence de La 
Haye 1929-1930". De heer Van der Hurk laat de nieuwe uit
giften van Tsjecho-Slowakije en van Joego-SlaVië zien. 

De aandacht wordt erop gevestigd, dat van de opdrukzegels 
6 op 7)4 cent Curasao meerdere afwijkingen bekend zijn; er 
wordt zelfs gesproken van 4 verschillende standen van den 
opdruk. De commissie ter beoordeeling der ingezonden Deen-
sche zegels, n.1. de beeren Van Klaveren, Praag en Vrielink, 
keurt den heer Pootjes den len prijs waardig. 

De heer Vleugel had het avondblad van „Het Volk" mede
genomen, waaruit wordt voorgelezen het stukje over onze 
laatste kinderzegels: „Ontsluierd geheim. Hoe kwam de heer 
Kamerling Onnes aan zijn ontwerp voor de kinderpostzegels". 

Hierna veiling van de aangeboden kavels en een verloting 
onder de aanwezigen van 20 prijzen. Tegen 10 uur sluit de 
voorzitter de vergadering. 

Aangenomen als lid. 
B. H. Koolhaas, Elandsgracht 14, Amsterdam, C. 
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Adresveranderingen. 
M. van Praag, Colensostraat 4 I, Amsterdam, O. 
A. G. Dekker, Admiralengracht 84, Amsterdam, W. 
F. E. de Deken, Adm. de Ruijterweg 288, Amsterdam, W. 
H. M. A. Krieger, Kerklaan 101, Heemstede, 
ir. G. J. G. van Caspel (inplaats van Gaspel), Rue Renkin 41, 

Brussel. 
Bedankt als lid. 

C. H. Wekker, Lutmastraat 82, Amsterdam. *) 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 15 Februari 1930, des 
avonds te 8 uur, in Hotel Suisse, Kalverstraat, Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 22 Februari 1930, des avonds 
te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

De Ie secretaris, 
J. A. KASTEIN. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstr. 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
28 Januari 1930, in het Hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 25 leden en 3 introducé's. Te ongeiveer 8,05 uur 
werd deze vergadering door den voorzitter, den heer Van 
Gittert, geopend, die meer in het bijzonder welkom heette de 
aanwezige introducé's Théonville, De Bas en Werff. Nadat de 
notulen der vorige vergadering onveranderd goedgekeurd 
waren, werd door den voorzitter medegedeeld, dat bij de 
U.Ph.V. kennisgeving van het overlijden van ons lid F. W. 
van Vloten was ingekomen. Door zich eenige oogenblikken van 
hunne zetels te verheffen, werd de nagedachtenis van dit ont
slapen lid, dat steeds trouw ter vergadering kwam, door de 
aanwezigen geëerd. Hierna volgde voorlezing van een inge
komen motie van „Op Hoop van Zegels", die evenals de ver
dere ingekomen stukken voor kennisgeving werden aange
nomen. 

Hierna werden de voorgedragen candidaatleden W. G. de 
Bas, J. P. Werff en E. van Lier met algemeene stemmen tot 
leden der Vereeniging aangenomen. De voorzitter kon de ter 
vergadering aanwezige nieuwe leden De Bas en Werff met 
hunne aanneming als lid in kennis stellen. 

Aangezien het lid G. M. Minnema nog steeds in gebreke ge
bleven is, aan zijn verplichtiagien te voldoen, werd dit lid met 
algemeene stemmen als lid geschorst. De inmiddels ter ver
gadering gekomen eerevoorzitter mr. De Beer werd welkom 
geheeten, waarna de aanwezigen in de gelegenheid gesteld 
werden de geëxposeerde collecties voor den landenwedstrijd ■— 
een nieuw Europeesch land ontstaan na den oorlog naar keuze 
— te beoordeelen. Er worden aangeboden twee collecties van 
Danzig en een van het Saargebied, terwijl de heer Van Gittert 
zijn mooie collectie Ierland buiten mededinging ter tafel ge
deponeerd had. De beoordeeling dier keurige collecties bleek 
zeer moeilijk. Met 41 stemmen verwierf de collectie Saar
gebied van den heer De Bruijn den eersten en de collectie 
Danzig van den heer Burgersdijk met 31 stemmen den twee
den prijs. 

Hierna volgde de veiling, waarbjj de voorzitter mededeelde, 
dat door den heer Ditmar ten bate van het jubileumfonds een 
half vel Nederlandsche zegels van ƒ 5,—■ geschonken was. De 
veiling ten bate van het jubileumfonds bracht ƒ 12,25 op. Reeds 
werd voor de volgende veiling door den heer Van Gittert een 
paartje nr. 9 van Beieren geschonken. 

Vervolgens deelde de heer Moesman een en ander mede over 
steendruk en staalgravure. De heer Moesman had verschil
lende benoodigdheden ter demonstreering medegebracht, o.a. 
had mr. Vuijstingh hem voor het beoogde doel steen- en staal-
drukzegels van Hongarije in bruikleen afgestaan. Hij liet zien 
hoe of het graveeren in zijn werk ging. Bovendien kreeg de 
heer Moesman vele vragen hieromtrent te beantwoorden. De 
voorzitter bedankte uit aller naam den heer Moesman voor 
zijn leerzame voordracht en voor zijn gehouden demonstraties. 

Na de verloting en de ter tafel gekomen zichtzending werd 
deze vergadering om 9,45 uur opgeheven. 

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

Nieuwe leden. 
(e). W. G. de Bas, Nachtegaalstraat 3 bis II (postbus 11), 

Utrecht, 
(e). J. P. Werff, Trans 17, Utrecht, 
(e). E. van Lier, Justus van Effenstraat 40, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
F. W. J. Théonville, Trans 13, Utrecht. 

Geschorst als lid. 
G. M. Minnema, Oegstgeesterlaan 41, Leiden. 

Afgevoerd als lid. 
G. Vernert, Ghattancourt (Meuse). 

Overleden. 
F. W. van Vloten, Lijsterstraat 5, Utrecht. 

Adresveranderingen. 
mr. W. S. W. de Beer wordt Euterpestraat 125, Amsterdam, Z. 
P. J. F. van Leeuwen wordt F. G. Dondersstraat 2, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 18 Februari 1930. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 25 Februari 1930. 

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

KORT VERSLAG van de bijeenkomst op Donderdag 23 Ja
nuari 1930, des avonds te 8 uur, in Café „Het Gouden 
Hoofd", te 's-Gravenhage. 

Wanneer de voorzitter, met een woord van welkom en den 
gebruikelijken nieuwjaarswensch, de vergadering opent, zjjn 
30 leden en 2 gasten, waaronder 2 dames, aanwezig. De no
tulen worden, na voorlezing, onveranderd goedgekeurd en 
wordt tevens den oud^secretaris dank gebracht voor de vele 
diensten aan de Vereeniging bewezen. 

Van het tijdschrift „De Philatelist" werd een brochure ont
vangen, inhoudende de Fransche vertaling van een artikel 
door den heer Korteweg over de landmail-porten van Neder-
landsch-Indië, en circuleert dit interessante werkje onder de 
leden. 

Een brief van de Haarlemsche Postzegel-Vereeniging „Op 
Hoop van Zegels", bevattende een motie naar aanleiding van 
de prijsbepaling van den Bondstandenmeter, vindt instemming 
bij de aanwezigen en wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Bij de ballotage van de drie candidaat-leden worden deze 
allen aangenomen. 

Gezien de belangstelling, welke er bestond biJ de bezichti
ging van de collectie van den heer Gramer op een van de 
vorige vergaderingen, stelt een der leden voor een specialen 
avond nog eens voor hetzelfde doel beschikbaar te stellen. Daar 
de heer Gramer genegen is zich nogmaals de moeite van een ex
positie te getroosten, zal het bestuur nader overleg plegen, 
om tot het gewenschte doel te geraken. 

De verloting had, ziooals gewoonlijk, veel succes. Ook de 
veiling trok belangstelling, al hadden enkele kavels wel een 
hoogere waardeering verdiend. 

Te ongeveer 10 uur sloot de voorzitter deze genoegelijke 
bijeenkomst. 

Nieuwe leden. 
dr. W. van der Beke Callenfels, Laan van Meerdervoort 729, 

Den Haag. 
A. Exalto, Theresiastraat 379, Den Haag. 
J. H. van Leent, Julianastraat 41, Rijswijk. 

Bedankt als lid. 
mr. P. A. van Roeper Bosch, Leuvenschestraat 70, Scheve-

ningen. 
Candidaat-leden. 

F. Swerts, Oostenstraat 39, Antwerpen. 
mr. G. E. F. Manuel, Willem de Zwijgerlaan 143, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 22 Februari 1930, des avonds te 

8 uur, in Café „Het Gouden Hoofd", Groenmarkt, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe le

den. Rondvraag. Verloting. Eventueele veiling. Sluiting. 
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Vereen, van Postzegelverz, „De Globe", te Arnhem. 
Secretiaris: H. J. VAN BALEN, Iz. Evertslaan 22, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering van 28 Januari 1930, in „Na
tional", te Arnhem. 

Aanwezig 19 leden, o.w. 3 dames. Na een welkomstwoord 
van den voorzitter op deze eerste vergadering in het nieuwe 
jaar en goedkeuring der notulen, wordt mededeeling gedaan 
van eenige ingekomen aanbiedingen en drukwerken, twee aan
meldingen voor het lidmaatschap en één bedanken (zie hier
onder) en een offerte voor te maken reclame in het post
kantoor, waarop wegens de hooge kosten niet kan worden in
gegaan. 

Aangezien voor den wedstrijd slechts één inzending is in
gekomen, wordt besloten dezen niet te doen doorgaan en het 
reglement aan te vullen met een bepaling, dat 3 inzendingen 
het minimum vormen. 

Voor den Februari-wedstrijd wordt de 3e emissie van Neder
land (nrs. 7-12) aangewezen, voor den Maart-wedstrijd de 4e 
emissie (nrs. 13-18), alle gebruikt. 

De vergadering werd besloten met de groots verloting ter 
waarde van ƒ 300,— onder alle leden. De commissie (bestaande 
uit meivrouw Schuurman en de heeren Te Winkel en Heiden
reich) liet geen zegels verloten, doch bons, rechtgevend op 
zegels uit de rondzendingen, tot een bedrag varieerend van 
ƒ 7,50 tot ƒ 2,—, inwisselbaar vóór 1 Juli a.s. Aan de leden 
wordt dus verzocht, vóór dien datum voor een bedrag van den 
door hen gewonnen prijs (welke hun bij de eerstvolgende rond-
zending wordt toegezonden) uit de rondzendingen te koopen 
en dan, in plaats van betaling, dezen bon aan het hoofd der 
rondzendingen op te zenden. Wie geen prijs op zegels stelt, 
niets van zijn gading kan vinden dan wel de vereenigingskas 
een goed hart toedraagt, kan, door eenvoudig dezen bon niet 
vóór 1 Juli in te wisselen, z\jn prijs aan de vereenigingskas ten 
goede doen komen. Alle op 1 Juli niet ingekom'en bons zijn 
waardeloos. 

Na deze algemeene verloting en de gewone gratis-verloting 
onder de aanwezigen, volgde de sluiting. 

De secretaris, 
H. J. VAN BALEN. 

Candidaat-leden. 
A. A. de Klark, Wolterbeekweg 3, Oosterbeek. (Voorgesteld 

door den heer Bruil). 
H. Gijsbers, Jansbuitensingel 3, Arnhem. (Idem). 
H. Pietzsch, Edammerstraat 12, Nieuwendam. (Voorgesteld 

door den heer Frijling, te Nieuwendam). 
G. van Tongeren, Nassaustraat 16, Arnhem. (Eigen aangifte). 

Mededeeling. 
De aandacht der leden wordt erop gevestigd, dat door de 

jongste wijziging van het vereenigingsjaar, dat nu op 31 
Augustus eindigt, nieuw-toegetreden leden, die na 28 Februari 
toetreden, sle-chts de halve contributie behoeven te betalen. 
Men kan zijn Vereeniging (en indirect zichzelf) alsmede zijn 
philatelistische kennissen, die nog geen „Globe"-ilid zijn, een 
dienst bewijzen door hen op deze gunstige bepaling te wüzen 
en machtiging te vragen, hen nu als candidaat-lid te mogen 
voorstellen. 

Bedankt als lid tegen 1 September 1930. 
125. W. Mohr, Roovalkstraat 10b, Rotterdam. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 25 Februari 1930, des avonds te 

8 uur, in „National", te Arnhem. 
Op dezen avond wedstrijd met de nrs. 7-12 van Nederland 

(3e emissie), gebruikt. 

Philatelistenloket te Arnhem. 
Geopend op den tweeden Zaterdag van elke maand, dus op 

8 Maart a.s., van 3-4 uur. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 14 Januari 1930, des 
avonds te T/j uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 25 leden. Na opening der vergadering door den 
voorzitter, den he-er Van Harderwyk, worden de notulen der 
vorige vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd. Het 
candidaat-lid wordt aangenomen. 

Ingekomen is een schreven van de Vereeniging „Op Hoop 
van Zegels", te Haarlem, houdende protest tegen de haars in
ziens door den Bond te hooge prijsbepaling van den tanden-
meter, hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen. 

Ter bezichtiging worden dan gesteld de met zorg opgezette 
verzamelingen Engelamd, Frankrijk, Albanië en Griekenland 
van den heer Klaphaak, welke met groote belangstelling wor
den bezichtigd. De voorzitter dankt hierna den heer Klaphaak 
in loffelijke woorden voor hetgeen hij heden avond heeft doen 
genieten. 

Vervolgens neemt de voorzitter het woord en doet voorstel
len omtrent het in intiemen kring herdenken van ons 25-jarig 
feest. Zij worden alle met luid applaus aangenomen, en wordt 
de feestavond, in verband met de oprichting der Club op 6 
Februari 1905, vastgesteld op 11 Februari a.'S. Nadat de voor
afgaande gewone vergadering heeft plaats gehad, zal de 
feestavond worden geopend met een rede van den voorzitter, 
gevolgd door gezellig samenzijn, afgewisseld door een ten
toonstelling onderling van de 15 mooiste zegels, met prijzen, 
muziek en tombola. 

Wegens het vergevorderd uur wordt de vergadering, na 
rondvraag, door den voorzitter gesloten. 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

In ons eere-comité heeft alsnog zitting genomen 
de heer K. F. Kleiman, te Groningen. 

Aangenomen als lid. 
Jac. van As jr., Mathenesserlaan 182, Rotterdam. . 

Adresveranderingen. 
J. C. Sterk wordt Berglustlaan, Hillegersberg. 
A. J. Th. Kok wordt Straatweg 163, HillegersbeTg. 

Bedankt als lid. 
V. van Will, Schiedamschesingel 93, Rotterdam (wegens over

plaatsing). 

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 Woensdag 22 Ja
nuari 1930, in Café „HoUandais", Groenmarkt, te 's-Gra
venhage. 

Aanwezig 46 leden, waarvan 2 dames. De voorzitter opent 
de vergadering met het uitbrengen van den nieuwjaarswensch 
voor de leden en de vereeniging. 

Prijzen voor de verloting zijn geschonken door de heeren 
Quaadgras, Meslier, Verhoef f en Reijerse. Voor de bibliotlieek 
ontvangen van den heer Terwen 4 jaargangen Ned. Maand
blad. Van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhande
laren nr. 1 van het Orgaan en Advertentieblad. Van den heer 
Heijmans: Landmailporten, P. C. Korteweg, traduction de 
P. J. Maingay, Bruxelles. Ter circulatie de 6 c. op 1% c. 
Curagao in typen. Verder een brief van een onzer bestuurs
leden, voorzien van een ongetanden 5 ets. zegel van Januari 
1923 en 2X/^ c , gezonden naar Amsterdam. De geadresseerde 
in Amsterdam moest 10 cent port betalen — dit portzegel ook 
op de envelop — omdat de tandjes waren afgeknipt, dus het 
zegel beschadigd was!!! 

Ingekomen is het verslag en de rekening en verantwoording 
van Dordrecht. De af deeling telde op 1 Januari 44 leden; 
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het vergaderingbezoek bedroeg gemiddeld 27 leden per avond. 
Het batig saldo is vooruitgaande; in 't algemeen rus reden tot 
tevredenheid. 

Het bestuur komt daarna met het voorstel om aan het eind 
van dit jaar een extra verloting van mooie prijzen te houden 
speciaal onder diegenen, die in dit jaar 5 nieuwe leden aan
brengen. De vergadering kan zich hiermede vereenigen. Dit 
geldt natuurlijk voor al onze leden, niet speciaal voor Den 
Haag. 

De voorzitter wijst op het verslag eener rechtzaak, be
treffende ruilen van postzegels in de rondzendingen, voor
komende op blz. VII in het Maandblad van 16 Januari. Hij 
bedoelt dit ook als waarschuwing aan onvoorzichtigen. 

De notulen worden hierna goedgekeurd. 
De ledenverkiezing levert op 38 stemmen vóór, 8 blanco. 
De heer Claryce wordt hierna door den voorzitter geïnstal

leerd, wat door dit nieuwe lid zoozeer wordt geapprecieerd, dat 
hij zegt voort te willen gaan met de nieuwe methode om maar 
te be'ginnen met eenige mooie prijzen voor de maandelijksche 
verloting cadeau te doen, waarmee hij het applaus der ver
gadering oogst. 

BiJ de verloting krijgt de heer F. Hoek den eersten prijs. 
Hierna een veiling van 30 kaveltjes. 
Aan het einde der vergadering klaagt de heer C. van de 

Willigen, dat hij een brief gezonden had naar Hilversum, die 
daar zonder de door hem opgeplakte zegels — een roltanding 
en een kinderzegel — werd bezorgd, zonder straf port; de 
zegels waren er blijkbaar niet eens zachthandig afgehaald. 

Voor de rondvraag verder ditmaal geen animo. 
De voorzitter sluit onder dank voor de opkomst de ver

gadering. 
De secretaris, 

J. N. H. VAN REST. 
Nieuwe leden. 

140. W. A. Pijpers, Jacobastraat 168, Den Haag. 
250. P. J. Claryce, Nie. Tulpstraat 80, Den Haag. 
343. J. M. V. Spaetgens, Emmalaan 7, Valkenburg (L.). 
349. A. Jaarsma, Koeplein 6, Leeuwarden. 
359. J. H. Verweij, villa Zonnehoek, Arnoldslaan, Bloemendaal. 
366. A, F. A. van Bemmelen, Pijnboomstraat 36, Den Haag. 

Candidaat-Ieden. 
W. Aars, gep. kap. O.-I. leger, Prins Mauritslaan 54, Den 

Haag. (Voorgesteld door Kirchner en Reijerse). 
W. van Zweden, De Sillestraat 100, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. Knijpers en P. A. van Opijnen). 
H. Koster, Charlotte de Bourbonstraat 116, Den Haag. (Voor

gesteld door J. van Meel en B. Mesiler). 
L. A. van Koekenberg, adj.-commies b. h. dep. van financiën, 

Valeriusstraat 97, Den Haag. (Eigen aangifte). 
I. M. de Roo, Frangois Maelsonstraat 5, Den Haag. (Voorge

steld door I. Eckhart). 
L. Diepstraten, Kanariestraat 6, Breda. (Voorgesteld door 

A. J. Lastdrager). 
H. E. Luijten, planter, Obrechtstraat 265a, Den Haag. (Voor

gesteld door J. A. Ontrop). 
Overleden. 

379. H. Kruseman, Brussel. 12. H. Buijs, Brussel. 
Adresveranderingen. 

134. L. van Nieuwenhoven, Kaapsche Plein 36, 's-Gravenhage. 
215. J. Rijpkema, Van Ostadestraat 253, 's-Gravenhage. 
503. D. Hollinga, Sub. Kader, Weltevreden (Java). 
489. B. Meslier, Zuiderparklaan 418, 's-Gravenhage. 
230. H. van Woerden, Julianalaan 64, Delft. 
358. I. Waterman, Gang Chaulan 29, Weltevreden (Java). 
561. H. van Dorsser, Weede van Dijckveldstraat 87, 's-Graven

hage. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7H uur, waarna algemeene verga
dering te S% uur, op Woensdag 26 Februari 1930, in Café 
„HoUandais", Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Benoeming com
missie tot het nazien der rekening en verantwoording van den 
penningmeester. 5. Ledenverkiezing. 6. Verloting. 7. Veiling. 
8. Ronvdraag en sluiting. 

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

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

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

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

KORT VERSLAG der ledenvergadering, gehouden op Vrijdag 
31 Januari 1930, te Haarlem. 

Te iJ.m. 8.15 uur heet de voorzitter de 27 aanwezigen wel
kom, in het bijzonder degenen, die voor het eerst aanwezig 
zijn en degenen, die na langen tijd wedeTom aanwezig zijn. 

De notulen van de December-vergadering worden onveran
derd goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken zijn brieven van 
de Vereeniging „Helder" en de H.P.V., die hun instemming 
betuigen met de door ons in November opgestelde motie inzake 
den door den Bond uitgegeven tandenmeter. Verder een schrij-
van van eenen heer Fris te Zaandam, die een philatelistisch 
blad wenscht uit te geven. Ons bestuur gevoelt de behoefte 
aan een dergelijk orgaan niet, is veeleer van meening, dat in 
dit 'opzicht concentratie gewenscht zou zijn en adviseertde 
vergadering geen adhaesie aan het voornemen te betuigen. De 
vergadering is het hiermede volkomen eens. 

Verder is ontvangen van „De Philatelist" een exemplaar van 
de Fransche vertaling van Landmailporten. Er blijken hiervoor 
geen liefhebbers aanwezig te zijn. Vervolgens een schrijven 
van mevr. M. J. Matzen-Fledderus, die inlichtingen vraagt om
trent een zekeren heer J. Aggenbach te Haarlem. Niemand 
blijkt dezen heer te kennen. De overige ingekomen stukkgn 
zijn van minder beteekenis en geven geen aanleiding tot 
discussie. 

De voorzitter bespreekt vervolgens de mogelijkheid, om de 
vergaderingen aantrekkelijker te maken. Op het programma 
staat nog een wedstrijd Noorwegen, die wü op de agenda voor 
de Februari-vergadering zullen plaatsen. Het bestuur over
weegt ernstig het houden van dergelijke wedstrijden te be
ëindigen, daar de deelname zeer gering is. Het zal nu naar 
aanleiding van de inzenidngen in Februari ter zake een be"-
sluit nemen. 

Bij de algemeene verloting krijgen de leden met de volgende 
diploma-nummers een prijs, t.w. 107, 12, 8, 164, 99, 195, 128, 
59, 96, 111, 135, 19, 177, 24 en 92. 

Na de pauze wordt eerst de rondvraag gehouden. De heer 
Van Waard bespreekt uitvoerig de kwestie of geen aanleiding 
bestaat het voorgestelde lid, den heer Sanders, die naar zijn 
meening als handelaar moet worden aangemerkt, te weigeren. 
De beeren Robbers en Germeraad zetten de meening van het 
bestuur ter zake uiteen. Een viertal leden geeft den wensch 
tot schriftelijke stemming te kennen. Deze heeft tot resultaat, 
dat 16 stemmen voor, 5 tegen en 6 blanco worden uitgebracht, 
zoodat d-3 heer G. Sanders wordt aangenomen. 

Hierna vestigt de heer Van Waard de aandacht op het 
eigenaardige feit, dat uit de boekjes zeer veel beschadigde 
zegels, tegen naar zijn meening veel te hooge prijzen, worden 
gekocht. Dezelfde heer geeft nog in overweging ter aanmoedi
ging tot deelname aan de wedstrijden aan alle deelnemers een 
prijs toe te kennen. 

Hierna volgt de veiling, die echter een ongunstig verloop 
heeft. Van de pl.m. 50 kavels vinden slechts 14 een kooper. 

Meer belangstelling geniet de maandelijksche verloting on
der de aanwezigen, dip bijna allen een prijs brengt. Sluiting 
te pl.m. 11.30 uur. 

Aangenomen als lid. 
237. S. H. de Bock, Kleverparkweg 25, Haarlem. 
238. G. Sanders, Ie Helmersstraat 37, Amsterdam. 

Weder toegetreden als lid. 
78. jhr. C. L. van Lennep, Aerdenhout. 

Bedankt als lid. 
29. C. Vogels, Maastricht. 93. W. C. Kornmann, Haarlem. 

175. A. L. Ellermeijer, Haarlem. 
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Adresverandering. 
78. jhr. C. L. van Lennep wordt Van Haemstedelaan 15, 

Aerdenhout. 

Mededeelingen. 
De penningmeester verzoekt den leden hun contributie voor 

1930/31, ad ƒ 3,25, te voldoen door overschrijving of storting 
op zijn girorekening 128227 ten name van B. Amelung, Ber-
kenrodestraat 30, Haarlem (geen postwissels s.v.p.). Boven
dien kan de contributie op de Februari- en Maartvergaderingen 
voldaan worden. Over de bedragen, die op 31 Maart niet binnen 
zijn, wordt per postkwitantie, vermeerderd met incassokosten, 
beschikt. Overschrijving voor dien datum vereenvoudigt echter 
de administratie en wordt mitsdien zeer op prijs gesteld. 

Op de Februari-vergadering wordt een wedstrijd Noor
wegen gehouden. Aan alle inzenders zal een prijs worden toe
gekend. 

De secretaris, 
L. GERMERAAD. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 27 Januari 
1930, des avonds te 8K uur, in „Suisse", te Groningen. 

De vice-voorzitter opent om 8}i uur de vergadering met 
een woord van welkom op deze eerste vergadering in het 
nieuw begonnen jaar en richt zijn beste wenschen tot de leden 
in hun particulieT en zakelijk leven. Aanwezig zijn 26 leden 
en 1 gast. 

Nadat de notulen der vorige vergadering zijn voorgelezen, 
welke worden goedgekeurd, doet de secretaris mededeeling 
van de ingekomen stukken. Van de motie der Ned. Philatelisten 
Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem, betreffende 
de prijsbepaling van den door den Ned. Bond van Vereeni-
gingen van Postzegelverzamelaars uitgegeven foutieven tan-
denmeteT neemt de vergadering kennis. Van „De Philatelist", 
te Rotterdam, is met dank ontvangen een exemplaar van „De 
Landmailporten" door P. C. Korteweg, dat den leden ter in
zage wordt gegeven; bestellingen hierop worden door den se
cretaris gaarne ingewacht. Van den heer H. Fris te Zaandam 
is een schrijven ontvangen betreffende de- stichting van een 
nieuw philatelistisch orgaan, waarvoor de heer Fris om ad-
haesiebetuiging verzoekt. Op voorstel van de beeren mr. Van 
Ommen Kloeke en K. A. Cleij zal de secretaris den heer Fris 
om nadere gegevens verzoeken. De secretaris brengt dan ver
slag uit over de ontwikkeling der Vereeniging over het jaar 
1929 en de vooruitzichten voor 1930. De normale ontwikkeling 
der Vereeniging stemt tot tevredenheid, de financieele toe
stand is ge-zond, zoodat met vertrouwen het komend jaar mag 
worden tegemoet gezien. 

Door het bedanken van den heer P. L. Buschmann als voor
zitter en het periodiek aftreden van den heer K. F. Kielman 
als 2e secretaris moet in deze vacatures worden voorzien. De 
heer Kielman, die zich voor een bestuursfunctie weer beschik
baar stelt, wordt bij acclamatie herkozen. Voor de tweede va
cature stelt het bestuur als candidaat den heer J. van der 
Warf. Aangezien door de vergadering geen tegencandidaat 
wordt gesteld, wordt de heer Van der Warf bij acclamatie 
gekozen. Op een betreffende vraag van den voorzitter stelt 
de heer Van der Warf zich beschikbaar en neemt de benoe
ming aan. De verdeeling van de bestuursfuncties zal in de 
e.k. bestuursvergadering worden geregeld. 

Als Bondsve-rtegenwoordigers voor het dienstjaar 1930 wor
den gekozen de beeren A, van Delft, K. A. CleiJ en de se
cretaris. 

Daarna heeft ballotage plaats van den heer W. H. Baarsches 
te Appingedam, die met algemeene stemmen als lid der VeT-
eeniging wordt aangenomen. 

De tombola zonder nieten blijkt het interesse van de leden 
te hebben; de 80 loten ad 25 cent zijn in een ommezien ver
kocht, even zoovele prijzen zullen worden verloot. Het resul
taat dezer verloting stelt het bestuur in staat tot het aan
schaffen van de reeds lang noodzakelijk geworden boekenkast 

voor de bibliotheek. De waarde der gewonnen zegels is in bijna 
alle gevallen grooter dan de prijs der loten. 

Voor de voorbereidi-ng van deze zoo zeer geslaagde tombola 
komt een woord van dank toe aan den heer K. F. Kielman. 

Daarna heeft een verloting plaats van een 8-tal mooie zegels. 
De nieu-wtjesdienst stelt weer eenige fraaie series zegels ter 

beschikking, zoo de weldadigheidszegels van het Saargebied 
met de zeldzame 10 francs, de jubileumserie van IJsland en de 
huldigings-serie van Liechtenstein. 

Van de rondvraag maakt de heer ir. W. A. B. Meiborg ge
bruik met een verzoek de convocatiekaarten te voorzien van 
roltandingzegels. Aan dit verzoek zal zoo mogelijk gaarne 
voldaan worden. 

Om 9K uur sluit de voorzitter de-ze wederom zeer ge
slaagde vergadering. 

Een veiling heeft nog plaats van eenige goede zegels. 

Nieuw lid. 
138. W. H. Baarsches, te Appingedam. 

Candidaat-lid. 
W. Herreman, Winschoterdiep 138/140, Groniingen. (Eigen 

aangifte). 
Vergadering. 

De e.k. vergadering zal worden gehouden op Maandag 24 
Februari 1930, te 8}^ uur, in „Suisse", te Groningen. 

N.B. De leden gelieven de contributie ad f 4,— te gireeren 
aan den heer S. S. Ongering, Schuitendiep 15, Groningen, giro
nummer 128363. 

De secretaris, 
S. J. KONING. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 20 Ja
nuari 1930, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Met een hartelijk woord van welkom tot de aanwezigen, in 
het bijzonder tot de beide leden uit Sittard en Meerssen, opent 
de voorzitter te 8K uur voor een 36-tal leden de vergadering, 
wenscht alle leden en hun familie een gelukkig jaar toe en 
hoopt, dat 1930 ook voor de Vereeniging een goed jaar mag 
worden. 

Na goedkeuring der notulen heeft ballotage van nieuwe 
leden plaats en worden de beeren Voncken en Arnold met al
gemeene stemmen als lid aangenomen. Hierna worden de jaar
verslagen van den secretaris, den penningmeester en den com
missaris voor de rondzending voorgelezen, alsmede het verslag 
der kascommissie. 

Uit een en ander blijkt, dat, niettegenstaande de verkoop 
iets is teruggeloopen, het in 't algemeen een goed financieel 
jaar voor de Vereeniging is geweest. 

Met welgekozen woorden dankt de voorzitter de diverse be
stuursleden en de kascommissie voor de bewezen diensten, 
deelt mede, dat de secretaris door omstandigheden genoodzaakt 
is het seeretariaat neer te leggen en dat de heer Hermans 
bereid is gevonden deze functie op zich te nemen. Bij accla
matie wordt de heer Hermans als secretaris benoemd. 

Volgens reglement moeten de bestuursleden Verwilst en 
Ducke-rs, respectievelijk penningmeester en Ie commissaris, 
aftreden, doch worden eveneens bij acclamatie herkozen. 

Nadat nog enkele punten van internen aard besproken ziJn, 
o.m. het schrijven van „De Philatelist", geeft mevrouw Ising, 
als voorzitster van de verlotings-commissie, verslag van de 
werkzaamheden dier commissie, alsmede van de wijze van 
loting. Door deze nieuwe manier van loting hebben de aan
wezigen spoedig hun priJs en verliep de verloting zeer snel. 
De voorzitter brengt de commissie hiervoor dank. 

Nieuwe ledent 
45. L. Voncken, Hertogsingel 90, Maastricht. 
58. C. M. A. Arnold, notaris, Eijsden, 
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Bedankt als lid. 
45. Ch. Bruis, Grootestraat 5, Tegelen. 
77. A. van der Krocht, Groote Gracht 12a, Maastricht. 

Volgende byeenkomsten. 
Maandag 24 Februari 1930 vergadering, 
Maandag 10 Maart 1930 beurs, 
Maandag 24 Maart 1930 vergadering, 
telkens te 8 uur, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 

Vrijthof, Maastricht. 
Bericht. 

Tot secretaris der Vereeniging is benoemd de heer J. Her
mans, Alexanderbattalaan 20, Maastricht. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Vrjjdag 
24 Januari 1930, in de zaal van de Wed. Van Os, Konings
plein. 

Aanwezig 20 leden. Te ongeve-er half negen uur opent de 
voorzitter, de heer A. de Jong, met een kort woord van wel
kom de vergadering, in het bijzonder aan den heer Kortleve, 
als gast aanwezig. De secretaris krijgt gelegenheid tot voor
lezing der notulen, welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Eenige ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. Ingekomen is de bekende motie van de Vereeniging 
„Op Hoop van Zegels", te Haarlem, waaraan in opdracht van 
de vorige vergadering adbaesie is betuigd. 

Ten geschenke is ontvangen van den heer K. Heijmans, uit
gever van „De Philatelist", het boekwerk „De Landmail
porten" door P. C. Korteweg, in het Fransch vertaald, hetwelk 
in dank aanvaard wordt. 

Ontvangen is een schrijven van den heer Van Baaren, die 
wenscht te protesteeren tegen de onnoodige uitgiften, hetgeen 
door de vergadering volkomen onderschreven wordt. 

Bedankjes zijn binnengekomen van de beeren Munier en 
Bruin. 

Een schrijven van den heer Fris, te Zaandam, voor het uit
geven van een kosteloos advertentieblad, wordt voor kennis
geving aangenomen, daar de noodzakelijkheid hiervan niet 
wordt ingezien. 

De secretaris brengt verslag uit over de werkzaamheden in 
het afgeloopen jaar, hetwelk zonder op- of aanmerkingen wordt 
aangenomen. De voorzitter brengt den secretaris den dank der 
vergadering. Ook de penningmeester brengt zjjn verslag uit. 
Hieruit blijkt, dat het financieele gedeelte van onze Vereeni
ging in Wakenden welstand verkeert. Ook de penningmeester 
wordt dank gezegd. 

Het verslag van den administrateur moet wachten tot de 
volgende vergadering, wegens ziekte van dezen functionaris. 

Aan de beurt van aftreden zijn de voorzitter en de secre
taris, terwijl de penningme-ester zijn functie wenscht neer te 
leggen wegens drukke werkzaamheden. Voor penningmeester 
wordt gekozen de heer Labout, terwijl de voorzitter en de se
cretaris bij acclamatie worden herkozen, met dien verstande 
dat voor den voorzitter binnenkort toch een ander zal moeten 
worden gekozen wegens diens vertrek naar Indië. 

Als commissie voor het nazien der boeken van den penning
meester en den administrateur worden benoemd de beeren La-
bout, Kreijger en Witte. Als nieuw sectiehoofd voor sectie 2 
wordt benoemd de heer Thomas. 

De heer De Jong laat enkele plaatfouten rondgaan, gevon
den in de Kinderzegels. 

Tijdens de pauze wedstrijd over de luchtpost 1, 2 en 3, weljce 
den heer Kreijger het grootst aantal stemmen brengt, alsmede 
den prijs. De maandverloting brengt weer 2 gelukkigen. 

Te ongeveer 11 uur behoort deze vergadering ook weer tot 
het verleden. 

De secretaris, 
J. POLLING. 

Bedankt. 
Th. Munier, Den Haag. 
J. C. Bruin Azn., Den Burg. 

Nieuw lid. 
R. Klap, Westgracht 41, Helder. 

Candidaat-leden. 
H. Dassen, Middenstraat 24, Helder. 
Kortleve, Govenstraat 7, Helder. 

Adresveranderingen. 
A. de Graaf wordt Anemonenstraat 17, Helder. 
C. van Leijden, officier M.S.D. Ie kl., wordt dep. van marine, 

Batavia. 
C. B. Brouwer wordt Balistraat 25, Helder. 
G. J. A. Lemmens wordt serg.-schr. a/b Hr. Ms. Arend, 

Curagao. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 27 Ja
nuari 1930, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Met veel belangstelling wordt de vergadering begonnen met 
de groote jaarlijksche verloting zonder nieten, waarbij de heer 
Schoutrop den eersten prijs krijgt. Na afloop hiervan heet de 
voorzitter de aanwezigen welkom, in het bijzonder het nieuwe 
lid, den heer Poock uit Aachen. H\j wenscht allen een voor
spoedig 1930 toe. 

Daarna is het woord aan den secretaris, die eerst de no
tulen van de vorige vergadering voorleest, welke ongewijzigd 
worden goedgekeurd; vervolgens het jaarverslag, dat tamelijk 
bemoedigend klinkt en van opgewekter vereenigingsleven ge
tuigt dan het vorige. Ook het financieel verslag luidt gunstig. 
De voorzitter dankt voor de uitgebrachte verslagen en wijst 
de beeren Kol en Te Poel aan als leden van de kascommissie, 
die op de volgende vergadering verslag zullen uitbrengen. 

Voor de verkiezing van een bestuurslid stelt mevrouw Droge 
zich niet herkiesbaar; candidaat worden gesteld de beeren 
Wolfs en Verbeek. Bij de vervolgens gehouden stemming wordt 
gekozen de heer J. Wolfs, die zijn verkiezing aanneemt en de 
vergadering bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen, en 
zegt de belangen der Vereeniging zoo goed mogelijk te zullen 
behartigen. 

Onder de ingekomen stukken bevinden zich een schreven 
van „De Philatelist", te Rotterdam, met een opwekking tot 
aanschaffing van het belangrijke werkje „De Landmailporten" 
door P. C. Korteweg, welk boekje tevens is bijgevoegd en ter 
vergadering circuleert. Er is evenwel weinig belangstelling 
voor, mede wijl het in de Fransche taal gesteld is. Van de 
Vereeniging „Op Hoop van Zegels", te Haarlem, werd de 
motie ontvangen betreffende den tandenmeter. Aangezien wij 
niet bij den Bond zijn aangesloten, werd deze motie voor 
kennisgeving aangenomen. 

Onder het afhandelen van nog eenige interne aangelegen
heden treden de leden van de Verein Aachener Briefmarken
sammler binnen, die hartelijk worden begroet. De voorzitter 
heet hen welkom in ons midden en hoopt, dat de reeds lang 
bestaande vriendschapsbanden tusschen deze beide plaatsen 
steeds hechter zullen worden. Op velerlei gebied ziet men on-
derilnge samenwerking. Waarom zou dit ook niet kunnen op 
philatelistiseh terrein? De voorzitter van Aken dankt voor de 
vriendelijke ontvangst. Het spijt hem, dat zij zich iets verlaat 
hebben. Het is de eerste keer, maar niet de laatste, en een 
volgende maal zullen zij beter op tüd zijn en in grooter aantal 
verschijnen. Hij herinnert aan de tentoonstelling, waar 2;ij 
hebben genoten van diverse schitterende inzendingen. Het 
was zeker een heele onderneming voor een nog zoo jonge ver
eeniging. In April-Mei zal Aken ook een onderlinge tentoon
stelling organiseeren, en hij hoopt, dat „Heerlen" dan ook in 
grooten getale komt opdagen. Hierna werd de vergadering 
gesloten en ging men naar een andere lokaliteit, waar men 
onder het hooren van een strijkje nog geruimen tijd gezellig 
bij elkander bleef. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 24 Februari 1930, des avonds te 

8 uur, in Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 
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De Haagsche Postzegel-Kring, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: P. C. DOZY, Antwerpschestraat 12, Scheveningen. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 27 Januari 
1930, in Café „Boschlust", te 's-Gravenhage. 

De voorzitter opent de bijieenkomst met een woord van wel
kom aan de leden, vergezeld van zijn beste wenschen voor de 
Veröeniging en de leden persoonlijk in 1930. De secretaris is 
door omstandigheden verhinderd de vergadering bij te wonen, 
zoodat aan ondergeteekende verzocht wordt diens functie waar 
te nemen, 

De ingekomen stukken worden gelezen. Een verzoek van 
den heer Fris te Zaandam, om adhaesie voor de uitgifte van 
een philatelistisoh advertentieblad, zal beantwoord worden met 
de mededeeling, dat door onze Vereeniging op de verschijning 
van dit blad geen prijs wordt gesteld. Aan zijn verzoek om 
overlegging van een ledenlijst, kan in verband hiermede dan 
ook niet worden voldaan. 

Voorts is nog ingekomen een schrijven van „De Philatelist", 
waarin belangstelling wordt gevraagd voor het boekje „Land-
mailporten" van den heer P. C. Korteweg te Laren, N.H. 

Daarna komt aan de orde de vergadering van 24 Februari a.s. 
Zooals den leden bekend, is de he-er J. L. van Dieten, te Rotter
dam, bereid gevonden een deel van zijn belangrijke verzame
ling ter vergadering te vertoonen. Daar het den heer Van 
Dieten niet mogelijk is, zijn geheele verzameling te demon-
streeren, is hem verzocht hiervoor zijn collecties Kaap de 
Goede Hoop, Italiaansche staten en Oud-Duitschland te willen 
laten zien. Ook de leden van de afdeeling 's-Gravenhage van 
de Nederlandsche Vereeniging zijn uitgenoodigd deze bijeen
komst van den H. P. K. op 24 dezer te willen medemaken. Een 
extra opwekking aan de leden van den H. P. K., om tegenwoor
dig te zijn, is natuurlijk overbodig! Het bestuur heeft ge
meend ter eere van de gasten een verolting van aardige zegels 
aan deze bijeenkomst te moeten vastknoopen. Het zal het op 
prijs stellen, deze gasten in groeten getale aanwezig te zien. 
De beeren M. Cremer Eindhoven, Randoe, Meuffels en Rinders 
stellen mooie prijzen voor deze verloting beschikbaar. 

Hierna wordt het voorhangende lid, de heer Gratama, met 
algemeene stemmen als lid gekozen. 

Van den heer Rinders circuleeren nog de complete serie 
weldadigheidszegels van den Belgisch Congo en Ruanda Urun-
di, de 15 cent opdruk Ruanda, een nieuw dienstzegel van 
België, en de Orval-serie met de kroon. 

Na een verloting en een geanimeerde veiling wordt de ver
gadering door den voorzitter gesloten. 

De wnd. secretaris, 
K. M. KORTEWEG. 

Aangenomen als lid. 
J. A. Gratama, Verhulststraat 55, Den Haag. 

Bedankt als lid. 
A. C. Kuiper, Den Haag. 

Eerste Surinaamsche PhUatel.-Ver., te Paramaribo. 
Secreit.: H. L. RELIJVELD, Koloniale Boekerij, Paramaribo. 

Bedankt. 
A. J. G. de Maessohalck, pi. Kroonenburg, Suriname. 

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

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donderdag 23 
Januari 1930, des avonds te 8>i uur, in Hotel-Restaurant 
„Willems". 

Aanwezig 12 leden en een introducé. De voorzitter, de. heer 
De Vogel, opent de vergadering en heet allen hartelijk wel
kom, in het bijzonder den heer Hulst, die als introducé aan
wezig is. Hij spreekt den wensch uit, dat de leden hun phila
telistische verlangens bevredigd mogen zien en de Vereeniging 

tot bloei moge geraken. Verder deelt deze mede, dat als vast 
vergaderingslokaal de achter-benedenzaal van Hotel-Restau
rant „Willems" is gehuurd. 

De notulen van de vergadering d.d. 19 December j.1. worden 
goedgekeurd en vastgesteld. 

Onder de ingekomen stukken is een schrijven van de Ned. 
Phil. Ver. „Op Hoop van Zegels", behelzende een motie inzake 
uitgifte tandenmeter, hetwelk voor kennisgeving wordt aan
genomen. Voorts een exemplaar „Landmailporten" in de 
Fransche vertaling, uitgave van „De Philatelist", met bege
leidend schrijven, om dit werkje bij de leden te doen circu
leeren. Zij, die dit wenschen te ontvangen, worden verzocht dit 
aan ondergeteekende op te geven. Tevens een recensie-exem
plaar van het orgaan der Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren. 

De secretaris leest daarna ziJn jaarverslag voor en geeft dit 
over het algemeen genomen reden tot optimisme. Een zeer 
werkzaam aandeel heeft hierin de heer Boelens gehad, door 
de vergaderingen steeds aantrekkelijk te maken en wordt hem 
dan ook door den voorzitter namens de Vereeniging een harte
lijk woord van dank gebracht. Verder wordt een beroep op de 
leden gedaan, om de vergaderingen geregeld te bezoeken, daar 
dit de band is, welke kan leiden tot succes en opbloei. 

Daarna brengt de penningmeesteres het financieel verslag 
uit en worden de beeren Wichers en Beukema tot kasnazieners 
benoemd, welke functie deze beeren aanvaarden. 

Vervolgens heeft de groote jaarlijksche verloting plaats, wel
ke allen een prijs brengt. 

Aan de orde is thans verkiezing van een bestuurslid wegens 
periodiek aftreden (in dit geval mej. J. Feenstra) en wordt 
op voorstel van 10 leden, ter voldoening aan -art. 7 van het 
reglement, deze wederom candidate gesteld, waarna benoeming 
volgt. Mejuffrouw Feenstra verklaart de benoeming te aan
vaarden. 

Tot slot een belangrijke veiling van zeldzame stukken, welke 
ƒ 2,75 ten voordeele der kas oplevert. 

De secretaris, 
H. STIENSMA. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 27 Februari 1930, des avonds 

te 8>^ uur, in Hotel-Restaurant „Willems". 

ADVERTENTIËIM. | 
Postzegel Ruilvereeniging „ConGordia". 
G'ootste wereldverband van postzegelruil 
zoekende jongelui (Jeugdgroep) met een 
eigen tijdschrift, rijk geïllustreerd, zoekt 
verzamelaars van 13—17 jaar. Ruil en 
correspondentie met kameraden in vele 

vreemde landen. Inlichtingen of prospectus, bij dubbele retour-
port met premie in posiregels, zijn te bekomen bij den Leider 
K. K A Y S S N E R , B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g 4 , 
W i l m e r s d o r f e r s t r a s s e 4 6 v . (Volwassenen vragen een 
hoofdprospectus). Deelnemers in 150 landen. (352) 

MMÉMMMt 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Zwitserland en Engelsche Koloniën 

zijn mijn specialiteit. 
Steeds mooie zichtzendingen met sterk concurreerende 

prijzen ter beschikking. 
Vraagt mijn speciale prijslijst van ZWITSERLAND 

1928 met prijzen in NEDERLANDSCHE munt. 

. WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). 
(Lid Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverz ) (348) | 
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Reei^AiViB AANBIEOING. 
VBRSSAiViBI^INOeN. 

20 versch. 
100 
100 
100 
100 
100 
50 

100 
100 
100 
100 
100 
150 
200 
100 
200 

50 
25 . 
50 
50 

100 
50 

100 
150 
40 
25 
25 
30 
50 
20 
25 
40 
50 
60 

100 
100 
200 

50 
100 
30 

200 
300 

30 
25 
50 
30 

100 
25 
40 
50 
50 

ƒ Albanië 
Afrika 
N.-Amerika 
Z.- en M.-Amerifca 
Z.-Amerika 
id. (Seebeck) _... 

1,35 
0,60 
1,25 
1,10 
1,20 
1,25 

60 versch. Finland f 

Argentinië 
Australië 
Azië 
Balkan 

Argentinië - 0,85 
. 2,35 
. 1,70 
■ 0,50 
■ 0,50 
• 0,50 
. 1,15 
• 2,— 
. 0,50 
. 1,75 
 0,45 

Beieren 
Beieren 
Beieren 
België 
België 
Belg. Spoorw. . 
Belg. Congo  0,60 
Belg. Congo 
Bosnië 
Bosnië 
Bulgarije 
Bulgarije 
Bulgarije 
Chili 
China 
Costa Rica __ 
Cuba ~™. 
Cuba 
Curasao 
Cur. en Surin. 
Cur. en Surin. 
Cur. en Surin. 
Cur. en Surin. 
Cur. en Surin. 
Danzig 
Danzig 
Denemarken 
Denemarken 
OudDuitschl. ™ 
Duitschland 
Duitschland 
Duitsche Kol. .. 
Ecuador 
Ecuador 
Egypte 
Eng. Kol 

Estland 

Estland 

Estland 
Finland _ 

Porto extra voor 

75 
25 
50 
100 
200 
100 
200 
300 
500 
1000 
50 
100 
40 
40 
100 
200 
300 
100 
50 
50 
75 
100 
200 
25 
50 
25 
50 
40 
50 
25 
50 
50 
100 
50 
100 
,25 
25 
25 
50 
50 
100 
150 
200 
250 
50 
100 
25 
50 
50 
75 

1,75 
0,90 
3,50 
0,35 
0,90 
2,90 
0,80 
0,30 
1,15 
0,50 
1 — 
1,35 
1,10 
2,— 
8,25 
4,50 
17,50 
0,60 
2,75 
0,30 
1,10 
0,90 
0,30 
1,10 
1,— 
0,50 
1,35 
0,50 
0,60 
0,40 
1 — 
1,50 
0,30 
bestelling 

Finland 
Fiume 
Piume 

0,60 
0,90 
0,75 
1,85 
0,50 Frankrijk 

Frankrijk  5,85 
Flansche Kol. . 

Kol. , 
Kol. , 
Kol. , 
Kol. , 

 0J5 
Fransche Kol. ......  1,20 
Fransche Kol  2,50 
Fransche Kol. .._.  6,25 
Fransche Kol 22,50 
Griekenland —  0,60 
Griekenland —  1,50 
Guatemala  1,35 
Haiti  1,20 
Hongarije  0,15 
Hongarije  0,50 
Hongarije 1,25 
Italië  0,90 
Japan  0,60 
JoegoSlavië ™..  0,30 
JoegoSlavië „....  0,60 
JoegoSlavië .™.  0,90 
JoegoSlavië —  5,50 
Letland  0,40 
Letland  1,50 
Liberia  1,20 
Liberia  3,50 
Liechtenstein  0,40 
Liechtenstein —  0,85 
Litauen 0,45 
Litauen „."  1,50 
Luxemburg „ ™  0,60 
Luxemburg  2,60 
Memel 1,40 
Memel  4,50 
Mexico  0,55 
Monaco  0,95 
Montenegro  0,55 
Montenegro 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Nederland 
Ned.Indië 
Ned.Indië 

1,55 
0,35 
1 , 

3,— 
6,50 

11,50 
0,60 

■ 2,75 
Nicaragua  0,55 
Nicaragua  1,20 
Noorwegen  0,55 
Noorwegen  1,25 

25 versch. 
200 
500 
50 
25 
30 
50 

100 
150 
200 
30 

100 
200 

50 
100 
150 
100 
50 

100 
200 

50 
50 
75 
25 
50 
25 
30 
50 
25 
50 

100 
50 

100 
50 

100 
200 
25 
50 
50 

100 
100 
50 

100 
50 
1000 
2000 
3000 
5000 
1000 

10000 
10000 

Nyassa ƒ 0,85 
Oostenrijk - 0,45 
Oostenrijk - 4,25 
Oost. Veldpost ...... - 0,75 
Palestina - 1,15 
Paraguay - 1,15 
Perzië - 0,90 
Perzië - 1,90 
Perzië - 3,— 
Perzië - 5,25 
Peru - 0,60 
Polen - 0,40 
Polen - 1,45 
Portugal - 0,35 
Portugal „ - 1,— 
Portugal -. - 2,75 
Portug. Kol - 0,90 
Roemenië . - 0,30 
Roemenië - 0,90 
Roemenië - 3,— 
Rusland (oud) .._.. - 0,55 
Saargebied » - 0,90 
Saargebied - 2,60 
Salvador - 0,50 
Salvador -. - 1,— 
San Marino - 1,20 
Servië (oud) - 0,65 
Servië (oud) - 1,75 
Siam - 0,80 
Sovj.-Rusland - 0,50 
Sovj.-Rusland „._ - 3,25 
Spanje - 0,50 
Tchechoslow. — - 0,60 
Turkije - 0,60 
Turkije - 1,25 
Turkije - 4,50 
Uruguay - 0,45 
Venezuela - 1,15 
Wurtemberg - 0,50 
Wurtemberg ...... - 2,25 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 
IJsland 

geheele 
geheele 
geheele 
geheele 
Europa 
geheele 
geh, 

wereld f 
wereld -
wereld -
wereld -

, 0,90 
0,45 

. 1,45 
2,— 
1,70 
5,25 

13,50 
37,50 

2,50 
wereld - 140,-

wrld. (zeer mooi) - 195, 

beneden f 10—. Buitenland porto extra. 

De Haagsche Postzegelhandel, Noordeinde 90, Den Haag. 
(Het beste en meest vertrouwde adres.) Giro 110104. (342) 

^ 
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Opruiming van Doubletten en Voorraden. 
NEDERLAND — ONGEBRUIKT. 

51a en 106a. Per 10 stel ƒ 1,95, per 100 stel _ ƒ 18,— 
53. 10 c, per 10 stuks ƒ 1,20, per 100 stuks -11,50 
Jubil. 1913, hoekvellen in 2 tandingen, m. pltirrs., cpl. - 65,— 
52a. TA ot. tête-bêche, strip van 20, ƒ 1,80; 10 strips -... - 17,— 
94 en 95. 10 stel - 1 1 , — 
116 en 117. 10 stel ƒ 2,25; 100 stel - 21,50 
Jubileum 1923, per serie ., - 16,— 
142a. 10 e. zalmrood met plaatfout, per vel van 100 - 15,— 
Port 13, 14 en 15. Type I, van ieder 100 stuks - 5,50 
Port 14 en 16. Type III, 10 stel f 7,50; 100 stel - 65,— 
Port 1894/97. Type III, cpl. serie ƒ 16,50; id. in blok - 75,— 
Port 25. 6J4 op 20, 10 stuks ƒ1 ,—; 100 stuks - 9,— 
Ruijterport. 'A, 1 en IA c., per 10 stel ƒ2,50; 100 stel -22,50 
Port 41. 4 op 6A, per 10 stuks ƒ 1,20; per 100 stuks ...... -10,— 
Port 42 en 43. Per 10 stuks - 1,40 
Port 44, 48, 50, 53 en 54. Per 100 stuks resp. ƒ 1,50, - 4,—, 

ƒ 6,50, ƒ 13,— en - 11,— 
Port 69 en 70. Van ieder 1 vel van 200 stuks - 12,50 

NED.-INDIE — ONGEBRUIKT. 
Java. A e. tot ƒ2,50; per serie ƒ8,—; Buiten Bezit id. -10,— 
Java. Kopstaand A ct., per vel 200 st. f 4,—; 1 ct. idem - 4,— 
Ook verdere vellen t /m 50 et. voorradig. 
Dienst cpl. serie 28 st. ƒ 16,—; 10 ser. ƒ 150,—; in blok . 67,50 
Dienst. Plaatfout 12A c. met ace, 15 c. en 15 c. met 

streepen in plaats van T, 3 stuks - 3,— 
Ook losse dienstzegels voorradig. 
Dienst. Kopstaand nrs. 2 en 7, p. stel ƒ1,50; p. 10 stel 
Dienst. Kopst. nrs. 10, 11, 15, 17, 18, 19 en 25, per stel 

Per 10 stel 
123 en 124. Per 10 stel 
Jubileum 1923, cpl. serie gebr. ƒ 14,—■; ongebruikt 
Portz. 1882. 2A, 5, 30, 40, 50 en 75 c. in typ. en tandn. 

CURACAO — ONGEBRUIKT. 
19, 21, 23 en 27. Per 10 stel ƒ 1,70; per 100 stel 

• 13,50 
• 9,50 
■80,— 
• 5,25 
■ 20,— 

16,— 

48 en 51. Per 10 series ƒ 3,25; per 100 series ƒ 30.— 
53. Compleet vel - 50,— 
Jubileum 1923. Complete serie - 42,50 
Jubileum 1923. 5, TA en 10 ot., van ieder een vel - 20,— 

SURINAME — ONGEBRUIKT. 
17, 18 en 19. Van ieder een vel 
20. 3 et. tand. 11>^:11, een compleet vel . .— 
25, 26, 27 en 28. Per serie ƒ 1,60; per 10 series 
37 en 38. Van ieder een vel 
43. 2 c , een compleet vel 
41 tot 57. Complete ser.ie 
Kroontjes-serie, gebruikt of ongebruikt 
Jubileum 1923. Complete seïie 
Jubileum 1923. 5, 10 en 20 ct., van ieder een vel 
65. A ct., een vel, onderrand ongetand 
74, 76 en 77. Van ieder een vel 
79. 20 et. groen, een compleet vel 
Jubileum 1923, Suriname en Curagao, de 2 series 

Idem in blokken van 4 ƒ 380,—; in blokken van 8 

-25,— 
-35,— 
-14,— 
-50,— 
-35,— 
- 47,50 
-55,— 
. 52,50 
-35,— 
- 8,— 
-45,— 
-30,— 
- 92,50 

- 775,— 

Vliegbrief. Ie vliegtocht naar Ned.-Indië, door v. d. Hoop c.s., 
met handteekening der vliegers -. f 60,— 

Briefkaart Nederland 3 et. op 2 A ct., met opgeplakt zegel en 
certificaat van Bohlmeyer ƒ 80,— 

Koningin (loshangend haar) Nederland nr. 48, strip van 5, 
gebruikt - 90,— 

Verder gebruikte en ongebruikte zegels van Nederland en Ko
loniën, ook met plaatfouten, zoomede portzegels in 
typen, tandingen en met plaatfouten. 

Ook een groote hoeveelheid zegels van Europa en overzee, los 
of in geheele albums. Uitnemende gelegenheid voor 
verzamelaars, speculanten of handelaren, om op zeer 
voordeelige wjjze hun verzameling aan te vullen of 
hun voorraden te verrijken. (356) 

J. DIENSKE, Antonie Duijckstraat 157, DEN HAAG. 
| I IIMi| | | l | | | | | | l l l l l l l l l l | | | | | | | | | | | | | | 1 l||||||||||!IIIMIIIIIII||||{||||||||ll||H|{{|{|||||IIIIINII|||{||{||{||{|||llllllll||||||||{|||im|| 

I ATTEIVTIE! I 
^ Velen verzuimden in December j.1 te profitecrcn van mijn speciale aanbieding = 
^ in W E L D A D I G H E I D S Z E G E L S 1929. Dezulken wil ik nog een kans geven | 
= dat verzuim te herstellen. Voor hen stel ik beschikbaar 20 maal 100 series = 
^ weid. 1929. gewone tanding, in complete vellen, prima afgestempeld, voor den = 
^ prijs van f. 1 6 , 5 0 p e r iOO s e r i e s . P o r t o e x t r a . Indien ^ 
^ het hiervoor beschikbaar gestelde kwantum op is, zijn de prijzen, zooals bekend. = 
^ veel hooger. Zorgt dus, dat U bij de eerste 20 zijt. = 
= Autoraaattanding f 19,— per 100 series. Per 10 series 10 p Ct. hooger van beide ^ 
= soorten. = 

Collectie Transvaal: 63 stuks, geheel compleet. 
Nos. 74-86, 87, 88, ^2-94, 95, 97-110, 111,112, 114, 
115-135, 136-141, Yvert 950,— fr- ongebruikt 
s l e o h t s F^. I S , - - . Zeer interressant! 
Haast U, slechts een paar collecties in voorraad. 

~ Zeer mooie collectie Engeland plaatnummers te koop, o a. 1 penny 1858, op = 
= een paar na compleet. Prijs en omschrijving op aanvraag. = 
= Geeft mij uw mancoli)st van Frankrijk; enorme voorraad oud-Frankrijk = 
= Geen eokel stuk boven 3 ct. de franc; de meeste ver benedeo. ^ 

I Een nieuwe, nog niet gekende manier uwe verzameling te vergrooten. | 
^ Ie. Indien U nog geen 5000 stuks verschillende bezit, alg. verzameling., vrage = 
= U mijn zichtzendiog aan van 2 ct. per stuk, ongeacht cataloguswaarde. ^ 
E Ieder vindt hier zegels bij welke hij nog niet bezit en waarvan de waarde E 
^ veel hooger is. ^ 
= 2e. Indien U meer dan 5000 zegels bezit, doch minder dan 15000, verzoekt U ^ 
= toezending van collectie van zegels van 4 ct. per stuk, ongeacht catalagus- = 
= waarde Hierbij zijn zegels van 10 franc en meer per stuk, = 
H In deze collecties komen geen zegels voor, welke in den regel in pakketten = 
E voorkomen. Zulke zegels bezit ik niet Deze collecties zijn samengesteld = 
= uit een enorme stock zegels afkomstig van een Nederlander, die gedurende = 
^ 45 jaren in Parijs woonde en zich dien tijd onledig hield met zegels bijeen ^ 
= te garen. Vandaar ook, dat U zegels aan zult treffen, die 30 ä 40 jaren ^ 
E terug tot de gewone soorten gerekend werden, maar die thans tot de = 
E gezochte nummers behooren Voor deze zendingen porto extra. ^ 

1 JOHN GOEDE, Brederodestraat 46, Amsterdam, | 
W G i r o 4 0 2 I 5 . (313) "^ 
llmillllülll iiilillllllllllllllllliiiiilllllllllllllll illlllllllllllllliillllllilllllllllliiiillllllllllllllll Illlllllllllliiiili 

MMMftAAAAM kAAAAM 

PASSAGE 25, DEN HAAG. 
Telefoon 12438. - Postgiro 4262. 

De nieuwe Prijslijst nr. 18 (1930) van 
NEDERLAND EN KOLONIEN 

verschijnt 20 Februari. Franco toezending na 
ontvangst van ƒ 0,25. 
De aanvullingsbladen 1928-1930 op het 

NEDERLAND EN KOLONIEN-ALBUM 
(Uitgave Yvert & Tellier-Keiser), 

in Nederlandschen tekst, zijn nu verschenen. 
Prijs dezer aanvulling is afgehaald . . . . ƒ 0,95 
Franco toezending (goed verpakt) na ontvangst 
van ƒ 1,20 

ALBUM NEDERLAND EN KOLONIEN, 
geheel compleet tot heden (met 10 extra-bladen) 
in zelfbinder ƒ 9,75 
idem, doch in fraaien halfleêren band . . ƒ 13,75 

(339) 

► 



XII NE5DERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 FEBRUARI 1930. 

P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22.  DEN HAAG. 
Telefoon 12874.  Postrekening 92993. 
S t e e d s voorhanden alle soorten 

Scbbek, Schwanebergen K. B.ALBUMS. 
Alle benoodigdheden verkrijgbaar. 

m 
1867, 

1869, 

1872, 

1923, 

1924, 
1925, 
1926, 
1927, 
1927, 
1928, 
1928, 
1929, 
MH 
■ 

Nederland, 15 c , bruin 

yt 

tt 

» j 

20 c , groen 
25 c , violet 
50 c , goud 
1 c , zwart 

1% c , rose 
2 c , geel 

2% c , violet 
7K c, choc.'bruin 

2234 c., blauwgroen 
1 gld., jubileum 
1 ,gld. op 11% 

Voor het kind 

} ) 

Roode Kruis 
Voor het kind 
Oylmpiade 
Voor het kind 

»» 

No. Yvert 
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 

Bestellingen boven 5 gid. 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 4,25-^/ 0,25 porto. 

(336) 

W a t U o n t l b r e e k t : 
Beieren, 1911, 3 pf. tot 20 Mark, Regent 16 

1900, 1—5 M. Wpn.-wmk. vert. (1911 golf ƒ 2,26) 4 
1914-19. Koning z. opdr., opdr. „Volksstaat" en 
„Freistaat", get. en onget., 6 complete series 123 
1920, 5 p. tot 20 M., beelden zonder opdruk 17 
Dienstzegels 1908, 3 tot 50 p. Wapen 5 
Dstz. 1912, 3 tot 50 p. (6) of 1914, 3 tot 20 (4) 
Portzegels 1903, 2 tot 10 p 4 

Duitsche Rijk, 1923, „Ruhrhilfe". 
1925, Beelden, 1 M.: 9 ct., 2 M.: 6 ct., 3 M.: 
38 ct.. Weldadigheid *(3): 65 et. 
1926, Luchtp., 1 M.: 27 ct., 2 M.: 78 ct., 3 M 
1926, 1927, 1928, Weldadigheid, per serie ... 
1928, 3 tot 80 pf., Hindenburg-Ebert 
Dienstzegels 1923, 3 tot 100 p 

*ƒ 15,70 
*- 2,26 

*- 5,30 
*- 0,73 
*- 0,53 
*- 2,03 
*- 0,52 

ƒ 1,46. 

13 
1,52 
0,17 
0,20 
0,54 
0,98 
8,40 
4,80 
0,80 
1,68 

ld. 1925, 50 pf. Adler-type 1 
ld. 1927/28, 3 tot 60 p., cijfers 9 

Memel, 1921, Luchtpost, 60 pf., 60 Pf. tot 4 M . 7 
1922, Luchtpost, 3 M. op 60, schuine opdruk 1 
1920/23, 19 versch., goede wrdn., Yvert 51,— 19 

Saar, 1929/30, Weldadigh., nieuw! 55 c. tot 5,— 6 
Denemarken, kleine uitknipsels van pakketkaarten (1 kilo be
vat ca. 4000 zegels) in door de regeering geplombeerde zak
ken, uitgiften 1921-27, daarom gegarandeerd origineele 
stukken, rijk van inhoud: 
1 Kilo ƒ 6,75; 5 Kilo ƒ 26,65; -|- ƒ 0,90 porto bfl elke best. 

* ongebruikt. Alles prima waar. Afzonderlijke waarden lever
baar. Geld vooruit (bij kilo-bestelling steeds) of rembours. By 
bestellingen beneden ƒ 6,— 35 et. porto extra. Pranfceering met 
weldadigheidszegels, tête-bêche of luchtpost. Voor handelaren 

gelden bijzondere prijzen. 

KARL. WALTER, 
A S C H A F F E N B U R G , B E I E R E I N . 

(359) 

XV. Postzegelveiling te Zürich. 
17-21 MAART 1933. 
Een groote algemeene verzameling met alle zeidzaamheden van 
EUROPA EN OVERZEE, bevattende schitterende collecties, welke 
tegen den hoogsten prijs aan de meestbiedenden zullen worden 
verkocht. 

17-21 MAART 1930. 
Geen enkele kaveling uit de geheele veiling, welke meer dan 
3 0 0 0 nummers bevat, is door de inzenders gelimiteerd. Wanneer 
U niet persoonlijk aanwezig kunt zijn, zendt U ons dan Uw bod 
tijditi in; wij vertegenwoordigen U ais ware U zelf aanwezig. 
Catalogus gratis en franco op aanvraag. 

17-21 SVIAART 1930. 

E. Luder-Edelmann&Co.,Zürich. 
^■»rik ^ta^to É ^ B ^ ^ M Ü k i tÊÊI^i^mtmm^^m 

(360) 
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Machine H. 508. Standaard Transport MJ). (en N.V. RiJn- en 
Zee Transport Mij.) te Rotterdam, op 27 Ja
nuari 1930 in gebruik genomen. 
Tusschen datum- en waardestempel „SCHIF-
FART" in 15 mm. hooge letters en daaronder 
„PRINS HENDRIKKADE 160a". 

Machine H 509. Ruys & Co., Cargadoors en Expediteurs te 
Rotterdam, op 27 Januari 1930 in gebruik ge
nomen. 
Tusschen datum- en waardestempel: 

iRUYS&C?ROTTEP.DAMi 

Francotyp. 
De- Francotyp frankeermachine bestaat, zooals bekend, in 

twee modellen, welke officieel met „C3" en „C4" worden aan
geduid. 

De „C3" is de drie-stellige en stempelt de waarden van yi 
tot en met 99J4, terwijl de „C4", de vier-stellige, de waarden 
van VJ tot en met 999 K stempelt. 

Wij zul l^ bü het vermelden van nieuwe machines thans 
deze officieele benaming aanhouden. 

Machine 123. III. „Nedeximpo" Amsterdam, is tusschen 14 en 
18 NovembeT 1929 in haar derde type gewij
zigd. 
Het stempel is thans van het nieuwe model, 
terwijl de naam dezer onderneming nog in den-
ze'fden vorm is aangebracht als bij 123 II. 

Machine 127. Ruys' Hande^svereeniging N.V. 's-Gravenhage. 
Deze mach'ne, welke tot en met 14 Januari 
1930 regelmatig in gebruik was, is buiten ge
bruik gesteM. 
Waar thans uitsluitend C-machines worden ge
plaatst, zal R.H.V. hare cliënten ook deze ma
chine moeten kunnen demonstreeren en heeft 
zü thans aan hare grootste kantoren C-
machines in gebruik. 
De machines 160 „C3" en 181 „C4" zijn thans 
te 's-Gravenhage in gebruik. 

Machine 157. Model C3 op 3 Februari 1930 in gebruik ge
nomen bij het Assurantiekantoor Jorrit de Jong 
te Groningen. 
Tusschen de stempels een afbeelding van haar 
kantoorgebouw en daaronder in kleine letter 
„Zwanestraat Gr. Markt O. Bot. straat". 

Machine 163. Model C3, op 13 Januari 1930 in gebruik ge
nomen bij de fa. R. Bakhuis & Zonen te Olst. 
De machine wordt (evenals voorheen U.P.P. 8) 
mede gebruikt door de fa. R. Bakhuis & Co., 
Steenfabriek te Olst. 
Tusschen datum- en waardestempel in kastje: 
„BAKHUIS' — OLBA (in uitgespaarde letter) 
VLEESCH EN GROENTEN CONSERVEN". 

Machine 176. Model C3. N.V. Bruynzeel's Deurenfabriek te 
Zaandam op 13 Januari 1930 in gebruik ge
nomen. 
Tusschen datum- en waardestempel de twee-
regelige tekst „Holland / Deuren". 

Machine 177. Model C3, sedert einde December 1929 in ge
bruik bij Ruys' Handelsvereeniging N.V. te 
Utrecht. 
Tusschen datum- en waardestempel „Ruys' 
Handelsvereeniging N.V." in het model als in 
machines nr. 152, 154, 160, 174 en 195 ge
plaatst. (Machine 133 is hierdoor buiten ge
bruik gesteld). 

Machine 179. Model C4, sedert begin Januari 1930 in gebruik 
ibij de N.V. Nederlandsche Seintoestellenfabriek 
te Hilversum. 
Tusschen datum- en waardestempel tweeregelig 
„RADIO / HILVERSUM". 

Machine 181. Model C4, op 15 Januari 1930 in gebruik ge
nomen bij Ruys' Handelsvereeniging N.V. te 
's-Gravenhage. 
Tusschen datum- en waardestempel: 

Machine 184. Model C4. De Directie der N.V. De Lever's 
Zeep Mij., Postbus 695, Rotterdam, was zoo 
vriendelijk ons den eersten afdruk, „afdruk 
nr. 0001", van de bü haar op 22 Januari 1930 in 
gebruik genomen frankeermachine te zenden. 
Tusschen datum- en waardestempel: 

SUNLIGHT Z E E P ' 

Machine 190. Model C3. N.V. Boeke- & Huidekooper te Haar
lem, op Januari 1930 in gebruik genomen. 
Tusschen datum- en waardestempel tweerege-
„B. & H." / „Kunstmest strooiers". 

Machine 193. Model C3, sedert begin Januari 1930 in gebruik 
bij Ruys' Handelsvereeniging N.V. te Amster
dam. Tusschen datum- en waardestempel de
zelfde tekst als hierboven bij 181 opgenomen. 
(Machine 140 is hierdoor buiten gebruik ge
steld). 

Machine 196. Model C3, sedert 21 Januari 1930 in gebruik 
bij de N.V. Nederlandsche Kabel Fabriek te 
Delft. 
Tusschen datum- en waardestempel de letters: 
„N.K.F." en een doorgesneden kabel, in sier-
teekening, alsmede „N.K.F. Delft" in schuinen 
stand. 

Machine 198. Model C3. Coöp. Handelsvereeniging N.C.B, te 
Veghel, op 31 Jan. 1930 in gebru'k genomen. 
Tusschen datum- en waardestempel in uitge
spaarde ineengevlochten ^ettprs van verschil
lende grootte in cirkel ,.C.H.N.C.B.". 

Machine 211. Model C4, sedert beg^n Januari 1930 in gebruik 
genomen bij N.V. W. Smit & Co. te Nijmegen. 
Tusschen datum- en wnardestpmp°l de vier
regelige tekst: ..N.V. / WILLEM SMIT ^ CO's 
/ TRANSFORMATOREN- / FABRIEK". 

Machine 212. Model C4. sedert 13 Januari 1930 in gebruik 
bü de N.V. Steenkolen Handelsvereeniging te 
Utrecht. 
Tusschen datum- en waardestempel de letters 
„S.H.V." en handelsmerk twee hamers in kastje, 
daaronder „UTRECHT". 

NED.-INDIE. 
Per luchtma.il bereikte ons het bericht betreffende de vol

gende machines, welke in den loop van Januari 1930 in gebruik 
zün genomen: 

Francotyp. 
Machine 4. (type C) bü F. Kleian (uitgever van het Adres

boek van Ned.-Ind'ë), Weltevreden. 
Machine 5. (type C) bü N.V. Carl Schlieper Handel Mü-, 

Batavia (postadres Weltevreden). 
Tusschen datum- en waardestemnel in 6 mm. 
hooge hoofdletter in kastje „SCHLIEPER". 

Machine 6. (type C) Wj D.E.N.I.S. Hypotheekbank, Braga-
weg 14, te Bandoeng. 
Tusschen datum- en waardestempel: 

D 
E 

D E N I S 
I 
S 

in cirkel. 

http://luchtma.il
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Machine 3. Centrale-Kas te Weltevreden, stempelt tusschen 
datum- en waarde stempel tweeregelig: „CEN
TRALE / KAS". 

Machine 7. N.I. Handelsbank, stempelt tusschen datum-
en waarde-stempel eenregelig in groote onver
sierde hoofdletters: „N.I. HANDELSBANK". 

Machine 205, R.H.V. Weltevreden. Hiervan zagen wij inmid
dels: 
type V „ADDRESSOGRAPH 

met kaartensysteem". 
type VI „MIMEOGRAPH", 
type VII „Elliot Fisher The Bookkeeping Ma

chine" met monogram „E.F.Co.". 
Machine 206. II. R.H.V. Soerafoaja, hiervan zagen wij inmid

dels het tweede type: „GF Allsteel". 

DE ROTTERDAMSCHE STADSPOST. 
Rectificatie: In het desbetreffend artikeltje op blz. 9 van het 

Januari-nummer staat: „Het monopolie van het staatsbedrijf 
der P.T.T. laat de mogelijkheid open voor het vervoer van 
brieven binnen een gemeente". 

De directeur der „Stadspost" vestigt er onze aandacht op, 
dat wij verzuimden erbij te vermelden: „van één afzender", 
aangezien er een zeker minimum voor dit vervoer is gesteld. 

Gaarne willen wij hier Z.Ed. onzen dank betuigen voor deze 
van belangstelling getuigende opmerkmg. A. v. d. W. 

UITSLAG ELFDE PRIJSVRAAG. 
Voor deze prijsvraag kwamen slechts drie oplossingen in. 

Bekroond werden: 
A. de Szalay, Bilderdijkstraat 68, Den Haag. 
Alf. Theunen, Heuvel 10, Dongen. 
De derde inzending, een kruiswoordpuzzle, kwam niet voor 

bekroning in aanmerking, ten eerste omdat ze te veel „enkel
voudig bepaalde letters" bevatte, en in de tweede plaats, om
dat een der gegevens fout was. 

Namens den Raad van Beheer, 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

TWAALFDE PRIJSVRAAG. 
Gevraagd wordt, aan welke tien zegels de gegevens van on

derstaand jachttafereel ontleend zijn. 
Inzendingen vóór 15 Augustus e.k. in te zenden aan dr. 

P. H. van Gittert, Maliebaan 72bis, Utrecht. Op de enveloppe 
te vermelden: „Twaalfde Prijsvraag". 

Een tiental prijzen worden beschikbaar gesteld. 
Correspondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd 

worden 

ENGELAND. 
POSTZEGELS VAN EDWARD VIL 

door J. G. MILLAARD. 
in. 

Na deze beknopte uiteenzetting der vervaardiging van de 
Koning Edward-zegels kunnen we nu overgaan tot een be
schrijving omtrent het verzamelen dezer zegels: 

De moeilijkheid, welke zich bij het verzamelen voordoet, is 
de onderscheiding der drukken van de drie drukkerijen, welke 
gedurende de uitgifte zich met de vervaardiging belastten. 

Door de firma De la Rue & Co., die een contract met den 
staat had, werden de zegels oorspronkelijk aangemaakt en 
vanaf 1 Januari 1902 werden de zegels aan de postkantoren 
voor he-t publiek verkrijgbaar gesteld. 

In 1910 liep dit contract ten einde en wist de firma Harrison 
& Sons een contract met den staat aan te gaan. Zij ving haar 
werk aan op 1 Januari 1911. 

Men hoopte, dat deze nieuwe firma onmiddellijk zou kunnen 
beginnen met den aanmaak der zegels voor de nieuwe uitgifte 
van Koning George (koning Edward VII was inmiddels in 
1910 gestorven). Het ble-ek echter, dat de Koning Edward-
zegels niet voldoende in voorraad waren tot de nieuwe serie 
gereed zou zijn, zoodat de firma eerst nog zegels moest 
drukken van de oude platen. De waarden die deze firma ver
vaardigde, waren: 54 d., 1 d., 2M d., 3 d. en 4 d. 

De firma Harrison & Sons had nimmer tevoren postzegels 
vervaardigd en kon niet opwerken tegen de groote vraag. 
Daarom moest de zegelafdeeling van het departement der bin-
nenlandsche belastingen te Somerset House ook nog eenige 
waarden vervaardigen, n.1. IV, d., 2 d., 5 d., 6 d., 7 d., 9 d., 10 d., 
1/-, 2/6, 5/- , 10/- en £ 1.-.-. 

Om nu een partij Edward-zegels te sorteeren, kunnen we 
beginnen met de data der stempels na te gaan: Alle zegels 
met een datumstempel vóór 1 Mei 1911 zijn gedrukt door de 
firma De la Rue & Co. 

De IK d., 2 d., 3 d., 5 d., 6 d., 9 d., 10 d., 1/- en 2/6 zegels, 
alsmede de bruine 4 d. zegels, werden door de firma De la 
Rue & Co. gedrukt zoowel op gewoon als op krijtpapier. Door 
de beide andere drukkerijen werd geen krijtpapier gebezigd, 
met uitzondering van het 6 d. zegel, welke waarde bü de 
Somerset House uitgifte ook op dit papier voorkomt. 

Hierbij vermeld ik speciaal voor hen, die van meening zijn, 
krijtpapier te kunnen onderscheiden van het gewone papier 
zonder hulpmiddel, dat dit in sommige gevallen, vooral bij 
gebruikte zegels, niet mogelijk is. Met behulp van een zilveren 
geldstuk of staafje (eerst goed reinigen!) kan men echter on
middellijk constateeren wat krijtpapier is of niet. Door name
lijk over b.v. een tandje van het zegel te wrijven, zal er op 
krijtpapier een streepje te voorschijn komen, op gewoon papier 
niets. Wil men dit streepje weder verwijderen, dan kan dit 
geschieden door middel van een zijden lapje, vochtig gemaakt 
met eau-de-cologne. 

Vervolgens komt de tandenmeter ons van pas: Alle zegels 
komen voor met kamperforatie 14. De firma Harrison & Sons 
echter heeft ook zegels afgeleverd met tanding 15x14, welke 
dus gemakkelijk zijn te onderscheiden. 

Hebben we nu alle zegels, welke bovenstaande eigenaardig
heden vertoonen, afgezonderd, dan zal er nog een aantal zegels 
overblijven welke oogenschijnlijk geen verschillen vertoonen, 
doch dit bij nadere beschouwing wel doen. Bovendien kunnen 
de uitgezochte zegels prachtig als vergelijkingsmateriaal 
dienst doen. 

Beginnen we met den achterkant der ongebruikte zegels, dan 
vinden we dat we 2 verschillende soorten gom aantreffen, n.1. 
een geelachtige, dikke gomsoort en een geheel kleurlooze, zeer 
dun aangebrachte gom. De eerste gomsoort treft men aan bjj 
de zegels der firma De la Rue & Co., de andere bij de res
pectieve waarden der zegels van de beide andere drukkerijen. 

Beschouwen we de voorzijde der zegels, dan zal het spoedig 
opvallen, dat zich hier ook we-er twee eigenaardigheden voor
doen. De eene soort zegels heeft een matten, de andere een 
meer glanzenden aanblik. Deze laatste soort zegels zijn weder 
van de firma De la Rue & Co. Vooral in de randen der vellen 
is dit verschil van mat en glanzend duidelijk waarneembaar. 

De druk zelf vertoont ook verschillen. De firma De la Rue 
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was een expert in het drukken van zegels, terwijl de firma 
Harrison & Sons nimmer tevoren zegels vervaardigd had. De 
zegels van deze laatste firma, alsmede die van Somerset House, 
zijn dan ook minder fraai gedrukt dan die van De la Rue & Co. 
Vooral de fijniere lijntjes vertoonen vlekjes en andere onregel
matigheden. Door het watermerk was het papier op sommige 
plaatsen dunner, en doordat de nieuwe firma in den beginne 
geheel vreemd stond tegenover het postzegeldrukken, wist z;j 
niet of zij grooten druk moest aanwenden om de inkt goed in 
de lijnen van het watermerk te krijgen waardoor de fijnere 
lijntjes eenigszins gevlekt werden, of minder grooten druk, 
waardoor er onvoldoende inkt in de lijnen van het watermerk 
achterbleef. 

Het eerste kenmerk vinden we vooral bij den druk van 
Messrs. Harrison & Sons, terwijl de tweede manier van druk
ken, waardoor de zegels witte vlekjes vertoonen welke juist de 
lijnen van het watermerk volgen, zoowel bij de zegels van 
deze firma als van die van Somerset House, wordt aan
getroffen. 

Ook wat het centreeren der postzegels betreft zijn er ver
schillen op te m^erken. Over het algemeen genomen zijn de 
zegels van De Ia Rue & Co. en Somerset House zeer goed ge
centreerd, terwijl dit bij de Harrison uitgiften veel te wenschen 
overlaat.' 

Bovenstaande zijn de voornaamste kenmerken, welke de 
onderscheiding dezer drie drukken mogelijk maken. Oogen
schijnlijk eenigszins ingewikkeld, zal men na een weinig be
studeering van de zegels er meer en meer mede vertrouwd 
raken, waardoor een juiste classificeering minder moeilijk valt. 

Tot slot wil ik nu nog een opsomming geven van kleur
verschillen, afwijkingen enz. der koning Edward zegels, aan 
de hand waarvan men een zeer interessante gespecialiseerde 
verzameling kan inrichten: 

I. Gedrukt door Messrs. De la Rue & Co. 
Getand: 14. 
A — Gewoon papier. 

34 d. a) blauwgroen. 
b) donker blauwgroen. 
c) geelgroen. 
d) licht geelgroen, 
dubbeldruk (Z.Z.). 
a) scharlaken. 
b) hel scharlaken, 
ongetand (Z.Z.). 

IH d a) mat violet en geelgroen. 
b) grijs violet en geelgroen. 

2 d. a) licht geelgroen en karmijn. 
b) mat groen en karmijn. 
c) licht blauwgroen en karmijn. 

2% &. a) donker blauw. 
b) diep hel blauw. 
c) hel blauw. 
d) licht blauw. 
a) violet op oranjegeel. 

1 d. 

3 d. 
b) violet op citroengeel. 

4 d. a) licht groen en grijsbruin. 

4 d. 

7 d. 

9 d. 

10 d. 

v
2/6 
5/ 

10/
£ 1..

b) groen en bruin. 
a) bruin oranje. 
b) licht oranje. 
c) oranjerood. 
■a) violet en blauw. 
a) 'licht mat violet. 
b) mat violet. 
a) grijs. 
b) donker grijs. 
a) mat violet en blauw. 
b) grijs violet en blauw. 
a) mat violet en karmijn. 
ib) violet en hel karmijn. 
a) groen en karmijn. 
b) lichtgroen en karmijn, 
a) mat violet. 
a) karmijn. 
b) donker karmijn, 
a) ultramarijn. 
a) groen. 

B — Krjjt papier. 
1 ^ d. 

2 d. 

3 d. 

4 d. 

5 d. 

6 d. 

9 d. 

10 d. 

1 / 

2/6 

mat violet en groen, 
grijs violet en groen, 
groen en karmijn, 
donkergroen en karmjjn. 
lichtgroen en karmijn, 
mat violet op oranje, 
mat violet op citroengeel. 
purper op geel. 
groen en bruin, 
b) donkergroen en bruin, 
mat violet en blauw, 
grijs violet en blauw, 
rood violet, 
mat violet. 
mat violet en lichtblauw, 
grijs violet en hel blauw, 
mat violet en karmijn, 
mat violet en scharlaken, 
groen en karmijn, 
groen en scharlaken, 
rood violet, 
mat violet. 

II. Gedrukt door Messrs. Harrison & Sons. 
Geiwoon papier. 
A — Getand 14. 

y^ d. a) mat geelgroen, 
b) licht groen, 
e) hel groen, 
geen watermerk (Z.Z.). 
watermerk kopstaand (Z.Z.). 

1 d. a) roze rood. 
b) roze karmijn. 
c) donker roze rood. 
d) aniline rood (Z.). 
dik papier, geen watermerk (Z.Z.). 

2K d. a) hel blauw. 
watermerk kopstaand (Z.Z.). 

B 

3 d. 
4 d. 

Getand 
% d. 

1 d. 

234 d. 

3 d. 

4 d. 

a) mat purper op geel. 
a) hel oranje. 
15x14. 
a) mat groen. 
b) licht groen. 
a) roze rood. 
b) roze karmijn. 
c) licht roze karman. 
a) blauw. 
b) hel blauw. 
a) mat violet op citroengeel. 
b) grijs violet op citroengeel 
a) hel oranje. 

III. Gedrukt te Somerset House. 
Getand: 14. 
A — Gewoon papier. 

lyi d. a) violet en groen. 
b) mat Toodviolet en geelgroen. 
c) grijs violet en groen. 

2 d. a) mat groen en rood. 
b) mat groen en karmijn. 
c) grijsgroen en karmijn. 

5 d. a) violet en hel blauw. 
b) mat violet en hel blauw. 

6 d. a) hel violet. 
b) mat violet. 
c) licht roodviolet. 
d) diep violet. 
e) zwart violet. 
geen kruis op den kroon (Z.Z.). 

7 d. a) grijs (grove druk). 
b) grijs (fijnere druk). 

9 d. a) mat violet en blauw. 
b) rood violet «n hel blauw. 
c) zwart violet en hel blauw. 
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10 d. 

1/ 

2/6 

5 / 
10/

£1.  . 

a) mat violet en scharlaken. 
b) mat violet en anilinerood (Z.). 
c) mat violet en karmijn. 
a) diep groen en scharlaken. 
b) groen en scharlaken. 
c) groen en karmijn. 
a) mat violet. 
b) rood violet. 
c) zwart violet. 
a) karmijn. 
a) hel blauw, 
a) donker groen. 

B — Krijtpapier. 
6 d. a) mat violet. 

b) licht mat violet. 
c) donker violet. 
d) violet. 

Ter verduidelijking van bovenstaande kleuren diene, dat bij 
samengestelde kleuren de t w e e d e kleur de overheerschende 
is en de e e r s t e de tweede kleur eenigszins wijzigt, b.v. 
blauwgroen is een groene kleur overgaande naar blauw. 

De adjectieven donker, licht, hel, mat, enz., behoeven, meen 
ik, geen naderen uitleg, daar deze dagelijks veelvuldig voor
komen. 

De opgesomde nuancen zijn slechts de meest voorname en
kunnen nog tot meerdere worden uitgebreid, want iedere 
nieuwe inktmenging, hoe nauwkeurig ook uitgevoerd, om de
zelfde kleur voor een bepaald zegel te houden, zal onvermijde
lijk een geringe afwijking ten gevolge hebben. 

DE FRANKEERMACHINES VAN NEDER
LAND EN NEDERLANDSCHINDIE 

door A. VAN DER WILLIGEN. 
II. 

DE FRANCOTYPMACHINES. 
Deze machines, die nog pas twee jaar in gebruik zijn, hebben 

in dien korten tijd reeds bij vele firma's nuttige diensten be
wezen en zij vervullen thans wel dè belangrijkste plaats op 
het gebied der machinale frankeering in ons land. 

Zooals reeds de vorige maal in het overzicht der verkorte 
dienstorders gemeld werd, vond hunne aankondiging plaats in 
die van 14 September 1927, nr. 586. Reeds in dezelfde maamd 
werden de beide eerste machines in gebruik genomen (nrs. 
102 en 106). 

De Prancotypmachines worden in werking gesteld door er 
een waardekaart in te brengen, welke voor 100 igulden aan 
het postkantoor gekocht moet worden. Daarna kan de machine 
een ongelimiteerd aantal stempelafdrukken leveren van elke 
waarde tusschen O en 99K of 999 K cent, totdat de totaal
waarde dezer afdrukken 100 gulden bedraagt. Is dit het geval, 
dan wordt de machine automatisch ,,geblokkeerd" en kan 
slechts weer gebruikt worden nadat een nieuwe waardekaart 
erin gedaan is. De machines worden ter voorkoming van fraude 
door de Posterijen met een specialen sleutel afgesloten en ver
zegeld. 

Alle machines kunnen in één afdruk waardestempel, plaats
naamendatumstempel, afdruknummer en eventueel firma
naam stempelen. De afdrukken worden door een numeroteur 
doorloopend geteld tot 9999, welke nummers tusschen datum
en waardestempel worden afgedrukt. 

INEDERLRNDT 

[jninininirilj 
7 9 27 

priEDERintiDr 

0059 

EIMDHOVÊM 
ÜPÖSTERUEMU 

102 

De door Ruys' Handelsvereeniging geïmporteerde machines 
zijn van twee verschillende Duitsche fabrieken afkomstig, die 
ook voor gebruik in Duitschland dergelijke machines vervaar
digen. De „AnkerWerke A.G." te Bielefeld levert het zoo
genaamde model A, terwijl de modellen B en C afkomstig zyn 
van de „BafraMaschinen A.G." te Berlijn. 

De machines A, die alle een capaciteit tot 9993^ cent hebben, 
leveren afdrukken die, over de geheele lengte gemeten, 9 cm. 
lang zijn. Aanvankelijk waren zij voorzien van zeer dunne 
waardecijfers, die blijkbaar niet voldeden. Althans sinds Mei 
1928 zjjn geleidelijk eenige machines van dikkere cijfers voor
zien, terwijl de machines die sinds Juni 1928 geleverd ziJn, 
reeds alle direct dikke cijfers hadden, ongeveer even dik al« 
de cijfers der Bmachines. 

2072 
ilCDERIANDi 

IODIKI 

136 

Vanaf het in gebruik stellen der machine 135 zijn alle ma
chines van het type A in een nieuwe uitvoering geleverd. Voor
zoover ons bekend, berust dit uitsluitend op den vorm der 
stempels. Ook machine 132, die eerst korten tijd geleden in 
gebruik genomen werd heeft deze nieuwe stempelclichés. Dit 
type werd in dit blad totnogtoe met A III aangeduid, doch, 
waar A I en II slechts aangeven het af of aanwezig zijn van 
firmanaam, leek het mij gewenscht deze aanduiding A III te 
vervangen door AA. De afdrukken hiervan varieeren in lengte 
tusschen 8,6 en 8,7 cm. bij de verschillende machines. Onlangs 
werden eenige machines, tot dusver type A, van deze nieuwe 
stempels voorzien. De reden vam deze wijziging is ons niet 
bekend. (Ook het type B blijkt aldus in BB gewijzigd te 
worden). 

irminlniril 
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Komen wij thans tot model B. Deze machines kunnen slechts 

afdrukken tot 99K cent leveren en zijn dus niet geschikt voor 
kantoren met veel buitenlandsche relaties. Van deze machines 
zijn er maar weinig in bedrijf gesteld. De afdrukken hiervan 
zijn iets langer en meten 10,3 cm. Overigens lijkt het model 
der afdrukken veel op dat der Amachines. Een iets ander 
lettertype, 2 streepjes aan weerszijden van het machinenummer 
en natuurlijk 2 i. p. v. 3 cijfers zijn de eenige verschilpunten. 

Deze beide soorten A en B kunnen zoowel electrisch als met 
de hand bewogen worden. Dit is niet het geval met het jongste 
type C, dat pas in den loop van 1929 hier in gebruik ge
nomen is. 
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Ook deze machines worden weer door de Bafra-Maschinen 
A.G. vervaardigd. Zjj kunnen uitsluitend met de hand bediend 
worden. De afdrukken lijken op die van de AA-machines, doch 
de afmetin,gen zfn grooter: evenals bij de B 10,3 cm. 

Van dit model C zijn nog verschillende typen te onder
scheiden. In de eerste plaats worden de macnmes geleverd 
voor afdrukken t /m 993^ cent en t /m 999><; cent. Eerstge
noemde zullen wiJ als c(enbs)-machines aanduiden, de andere 
als g(ulden)-machines. De g-machines hebben in hunne af
drukken altijd een ster op de plaats van het guldencijfer, in
dien de afdruk althans minder dan 100 cents is. Zij zien er dus 
b.v. als volgt uit: *07>^, 125, enz. 

(De officieele benaming van deze machines luidt volgens 
Ruys' Handelsvereeniging resp. C3 en C4; welke nu met, Cl 
of C2 worden aangeduid is ons niet bekend). 

Van de c(ents)-machines zyn nog weer twee typen te onder
scheiden en wel één soort, waarin altijd twee cijfers voor
komen — de K buiten beschouwing gelaten — terwijl bjj de 
tweede soort wederom een ster optreedt in de plaats van het 
niet aanwezige cijfer der tientallen (cen.,en) voor waarden 
beneden 10 cent. 

Of deze verschillende afdruktypen eventueel correspondeeren 
met een verschil in constructie der machines, is ons niet 
bekend. 

Samenvattende krijgen we dus de volgende soorten van de 
machines in model C: 

Cgs = Model C, cap. tot 9 gld. 993^ ct., met ster zoo noodig. 
Ccz = Model C, cap. tot 99'A cent, zonder ster. 
Ces = Model C, cap. tot 99>2 cent, met ster zoo noodig. 
Een vierde mogelijkheid zou nog zijn een machine Cgz, die 

van de machines AA alleen te onderscheiden zou zijn in de af
metingen der stempels, doch wij betwijfelen of die nog te 
voorschijn zullen komen. 

De verdere gebruikte afkortingen in het hiernavolgende 
overzicht der machines hbben de volgende beteekenis: 

I: geen firmanaam of reclamecliché aanwezig. 
II : wel firmanaam of reclamecliché aanwezig. 
b: afdruknr. bovenaan tusschen datum- en waardestempel. 
m: afdruknr. midden tusschen datum- en waardestempel. 
du: met dunne waardecijfers. 
di: met dikke waardecijfers. 
Deze laatste vier afkortingen vervallen bij de machines ge

nummerd 125 en hooger, aangezien die alle dikke waardecijfers 
en het afdruknummer bovenaan hebben staan. 

Op dezelfde regel van deze afkortingen — het machine-type 
aangevend — zullen wiJ den naam der firma, die de machine 
gebruikt, noemen, zoo noodig gevolgd door „e.a.", indien de 
mach'ne ook door dochtermaatschappijen enz. gebruikt wordt. 

De daaropvolgende regel vermeldt behalve datum van in
gebruikneming resp. datum van eenigerlei wijziging in de af
drukken, de beschrijving van het in de meeste gevallen aan
wezige reclamecliché. Eventueel wordt de datum van buiten
gebruikstelling daaraan toegevoegd *). (Indien een machine 
bij eenige instellingen zonder firma-naam gebruikt is, zullen 
wij niet telkens de afkortingen herhalen). 

De prijzen der machines zjjn: 
Model A ƒ 2350,— ) + ƒ 75,— jaarlijksch onderhoud + even-
Model B f 1950,— ) tueel extra reclame-cliché. 
Model Ce ƒ 800,— ) -f- ƒ 50,— jaarljjksch onderhoud + even-
Model Cg ƒ 900,— ) tueel extra reclame-cliché. 
Dit voor het geval een onzer lezers een machine voor parti

culier gebruik mocht willen aanschaffen! ? 

*) Deze data berusten voor het meerendeel op eigen waar
neming; officieele opgaven hieromtrent mochten wij slechts 
biJ uitzondering ontvangen. Mogelijk zijn dus enkele data 
niet geheel juist. 

De volgende machines zy'n tot nu toe in gebruik genomen 
of in gebruik geweest: 
101. B-I-b-di. N.V. Gazelle Rjjwielfabriek, Dieren. 

14-X-1927. 
102. I: A-I-m-du. N.V. Philips Gloeilampenfabriek e.a., 

l-X-1927. Eindhoven. 
II: A-I-m-di. alsvoren. 
l-V-1928. 

103. A-I-m-di. 
29-VI-1928. 

104. I: B-II-b-di. 

VIII-1928. 

I I : BB-II-b-di. 
XI-1929. 

105. I: B-II-b-di. 
III tot IX-1928. 

I I : B-II-b-di. 
26-XI-1928. 

106. I: A-I-m-du. 
IX-1927. 
I I : A-II-m-du. 
14-XI-1927. 

III: A-II--du. 
25-IV-1928. 
IV: 15-V-1929. 

107. I : B-I-b-di. 
XI-1927 t. VII-1928, 
I I : B-I-b-di. 
8-XI-1928. 
III: B-II-b-di. 
14-11-1929. 

108. I: A-II-b-du. 
XI-1927. 
II: A-II-b-di. 

III : A A-II-b-di. 
109. A-I-b-du. 

I: 15-11-1928 tot 
IX-1928. 
II : 28-IX-1928 tot 
13-XI-1928 en 3-1 
tot 7-1-1929. 
III: 15 t. 30-XI-'28 
IV: 14-XII-1928 
tot 2-1-1929 en 
8 tot 26-1-1929. 
V: A-II-b-du. 

17-IV-1929. 

110. A-II-b-du. 
XII-1927. 

111. I: A-I-b-du. 
1-1928. 
II: A-I-b-du. 
30-V-1929. 

112. A-II-b-du. 

11-1928. 

113. A-II-b-du. 

I: I-II-1928. 

II : 16-V-1929. 

114. A-II-b-du. 
III-1928. 

alsvoren. 

N.V. Stoomtabaksfabriek vh. Th. Nie-
meijer, Groningen. 
Cliché: Zak tabak met: „NIE-
MEIJER'S STER TABAK". 

Zelfde firma. 
Cliché alsboven. 

Ruys' Handelsver. N.V., Utrecht. 
Cliché: Ruys' Kantoormachines / 
Handelsvereeniging. 

N.V. Albino-Maatschappij, Groningen. 
Cliché: Adelaar, waaronder „Ged. 
Fabrieksmerk", onder waardest.: 
N.V. ALBINO-My. 

N.V. Stoomvaartmy. „Nederland" e.a., 
[Amsterdam. 

alsvoren. 
Cliché: Ovaal met omschrift: 
STOOMVAART MAATSCHAPPIJ 
NEDERLAND -f- monogram. 

(zonder afdruknummer). Alsvoren. 
Zelfde ovaal in grooter afmeting. 
Idem met inschrift: N.V. STOOM-
VAARTMAATSCHAPPIJ NE
DERLAND. 

Ruys' Handelsver. N.V., Rotterdam. 

N.V. Drukkerij en Uitg. Maatschappij 
[„DE VLIJT", Arnhem. 

alsvoren. 
LAAT ONS UW / DRUKWERK 
VERZORGEN / DRUKKERIJ EN 
/ UITGEVERSMAATSCHAPPIJ / 
DE VLIJT. 

Nederl. Handelmij., Amsterdam. 
N.H.M. / Amsterdam. 

alsboven. Vanaf 22 Oct. 1928. (Van 15 
tot 30 XI vervangen door 109). 

alsboven. Vanaf 11 Sept. 1929. 
(4 gebruikers zonder afzendersken-

merken) : 
Nederl. Olympisch Comité, A'dam. 

Ruys' Handelsvereeniging, A'dam. 

Nederl. Handelmij., Amsterdam. 
Kon. Nederl. Stoomboot Mij., A'dam. 

Kromhout Motorenfabriek, D. Goed
koop Jr., Amsterdam. 
Cliché: Handelsmerk met inschrift: 
KROMHOUT. 

Bataafsche Importmij., Den Haag. 
BENZINE / SHELL / (schelp-
cliché) / MOTOROLIE. 

Bataafsche Petroleummij. e.a., Den 
[Haag. 

machinenummer tusschen waarde- en 
datumstempel. Zelfde firma. 

Borneo - Sumatra - Handel - Mij., Den 
Haag. 
BORSUMIJ / Cliché: wapen met 
firmanaam en „'s-Gravenhage". 

N.V. Handel-Maatschappij H. Albert 
de Bary & Co., Amsterdam. 
Handel-Maatschappij / H. Albert 
de Bary & Co. 
Handel-Maatschappij / H. Albert 
de Bary & Co. N.V. 

Lindeteves-Stokvis, Amsterdam. 
L I N D E T E V E S . 
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115. I: A-II-b-du. 

1928. 

116. 

117. 

I I : A-I-b-di. 
20-X-1928. 
I: A-I-b-du. 
23-III-1928. 
I I : A-I-b-dl. 
20-VII-1928. 
A-II-b-du. 
6-III-1928. 

118. A-II-b-du. 

11-1928. 

119. I: A-II-b-du. 

15-III-1928. 
I I : A-I-b-du. 
III: AA-I-b-di. 

120. A-II-b-du. 
IV-1928. 

121. A-II-b-di. 
I: 5-VI-1928. 

II: 27-XI-1928. 

122. A-I-b-du. 
30-IV-1928. 

123. A-I-b-di. 

I: 18-1-1929. 
I I : ll-X-1929. 

124. 

III: AA-II--di. 
XI-1929. 
A-II-b-di. 
I: VI-1929. 

II: A A-II-b-di. 
28-X-1929. 

Als demonstratiemachine gebruikt bü 
Ruys' Handelsvereen., Enschedé. 
R.H.V. / Enschedé. (Dat. stempel 
Enschedé). 

Verzekeringmij. „De Nederlanden van 
1845" e.a., 's-Gravenhage. 

Staatsmanen in Limburg, Heerlen. 

alsboven. 

Holland-Amerika-Lijn e.a., R'dam. 
Cliché: Ovaal met N.A.S.M.-vlag, 
Umschrift: HOLLAND-AMERIKA-
LIJN. 

Rath & Doodeheefver Behangselpa
pierfabrieken, Amsterdam. 
R & D COLLECTIE / ALTIJD 
KEUS. 

Algemeene Vereeniging „Radio-Om
roep", Amsterdam. 
Zyt Gij reeds / Luistervink? 

Dezelfde. (Sinds 28-VI-1928). 
Dezelfde. (Sinds 25-X-1929). 
R. S. Stokvis & Zonen, Rotterdam. 

(Handelsmerk: Mercuriusstaf etc.) 
/ STOKVIS- / ERRES. 

R. Mees & Zoonen, Rotterdam. 
Wapen en Ao. 1720 in cirkel, erom
heen: R. MEES & ZOONEN, ROT
TERDAM. 
alsvoren, nu in staand ovaal in 
plaats van cirkel. 

Kon. Nederl. Stoomboot-MiJ., A'dam. 
(Van ll-XII-'28 tot 3-I-'29 en 8 tot 
31-I-'29 vervangen door 109). 

Nederlandsche Export, en Import
maatschappij, Amsterdam. 
NEDEXIMPO / AMSTERDAM. 
In staand ovaal: N.V. / NEDE
XIMPO, daaromheen: NEDER
LANDSCHE EXPORT EN IM
PORT MY. 

(ge-en afdruknummer). Zelfde firma. 
Cliché als by II. 

Rotterdamsche Bankvereen., A'dam. 
R B V, waaromheen cirkelvormig: 
ROTTERDAMSCHE BANKVER-
EENIGING. 

Dezelfde firma. 
Een pijl onder datumstempel. In 
rechthoek: „SAFE-/LOKETTEN". 

(Wordt vervolgd). 

EEN EN ANDER UIT HET FRANSCHE 
POST- EN TELEGRAAFWEZEN 

TIJDENS DE DUITSCHE BEZETTING 
1870-1871. 

III. 
Het dagblad „Le National" van 17 December 1870 gaf een 

dramatische beschrijving van de aankomst van dezen koerier 
in de hoofdstad. We mogen aannemen, dat ze onzen lezers 
interesseeren zal. 

„Gisteren avond werden onze voorposten aan den Seine-
oever bij Rueil bijzonder verrast, toen zij plotseling een men-
schelijk lichaam uit den stroom zagen opduiken. Vive la 
France!, klonk het uit den vloed de soldaten aan de kade te
gemoet. Men hielp den zwemmer uit het water en probeerde 
hem op de been te helpen. Dat ging echter niet zoo gemakke
lijk, want zijn eenige bekleeding was een pet en een paar 
stevige laarzen. 

Dadelijk snelde iemand naar Nanterre om een kiel en een 

broek te halen. Nadat men den half verkleumden kerel daar
mee aangekleed had, voerde men hem naar het dorp Nanterre 
voor den commandant der franctireurs van Parijs, den heer 
Chalaud-Mollard. Deze verlangde de legitimatiebewijzen van 
den vreemdeling. Toen verzocht de aangekomene om een schaar 
waarmee hij eerst de zolen van zvjn eenen schoen en daarna 
den bodem van zijn pet vaneen reet. Uit beide haalde hij een 
miniem klein stukje papier, legde dat voor den commandant 
op de tafel en zeide: „Commandant, ziehier mijn papieren!" 
Alle aanwezigen waren zeer onder den indruk van deze hoogst 
belangrijke scène en bewonderden de koelbloedigheid en kalmte 
die deze zeldzame bode aan den dag legde. 

De commandant opende het kleine pakketje en vond in ieder 
een dozijn gelatineblaadjes, die met mikroskopische letters 
bedrukt waren. Eén pakje was in papier gewikkeld, waarop 
den volgenden brief was geschreven: 

Generaal! 
Ik beveel u den koerier Henri Richard, die miJn verzameling 

depêches vanaf den 18 October overbrengt, ten zeerste aan. 
Nadat u hem de noodige instructies gegeven hebt, verzoek 

ik u hem onverwijld per ballon terug te zenden. 
w.g. F. Steenackers. 

Een betere legitimatie kon de vreemdeling in geen geval 
bezitten. Van dat oogenblik af werd hij met groot gewicht 
behandeld. Na enkele minuten rust leidde men hem voor ge
neraal Noël, commandant van den Mont Valerien, die onmid
dellijk generaal Trochu, gouverneur van Parijs, van de aan
komst van den koerier in kennis stelde en om verdere bevelen 
verzocht. De gouverneur telegrafeerde, dat men den bode on
verwijld vóór hem moest brengen. 

't Was 's avonds 9 uur geworden toen Richard door een of
ficier der franctireurs en 3 manschappen begeleid in de rich
ting van het paleis het Louvre werd gevoerd. Eerst om 2 uur 
middernacht bereikte het kleine troepje het paleis van den 
gouverneur. Dezen had het wachten zoo lang geduurd, dat hij 
was gaan slapen, na vooraf instructies gageven te hebben 
om den koerier tot den morgen vast te houden. De dappere, 
doodmoede jongeman moest dus tot den volgenden ochtend 8 
uur wachten eer hij zijn depêche kon overreiken en zijn waar
nemingen tijdens de reis verhalen kon. 

Richard is het echte type van den Parijschen knaap. Een 
paar zeer levendige oogen, een guitige blik, een zwarte snor en 
een diep in den nek gedrukte pet, een beetje scheef over het 
ééne oor, kenmerkten Richard als een der tallooze jongens van 
den Boulevard, van wie men in het volksdialect gewoon is te 
zeggen: lis n'ont pas de froid aux yeux (Zij staan voor niets). 

't Spreekt vanzelf, dat Richard en zijn gevaarvolle tocht 
over Rouen, Versailles, St. Germain, Chatou, Montesson, Car
rière, St, Denis enz., totdat hij eindelijk bij Rueil erin slaagde 
door de ijskoude Seine te zwemmen, in Parijs het onderwerp 
van den dag was. 

Laten w^ nu, om ook he^ tegendeel te leeren kennen, eens 
rondbladeren in de berichten omtrent de verongelukte ex
pedities. 

De eerste moeilijkheden voor den koerier begonnen meestal 
by' het verlaten der Fransche voorpostenlinies. Heeft hij dezen 
slagboom achter den rug, dan komt hij al gauw in de Duibsche 
interneeringslinien aan en slaagt hij erin daar doorheen te 
breken, dan moet hij nog door de voorpostenketen. Daar ont
moet hij nieuwe hindernissen, en als dan na vele vruchtelooze 
pogingen hier of daar een doorgang ontdekt is, is het einde 
nog vaak een mislukking. 

Door de Fransche linien in de richting van Parijs heen te 
breken, was toen een zware taak. In het Fransche leger was 
spionnage aan de orde van den dag; het afschuwelijke woord 
„verraad" speelde een groote rol. Wie zich op eenigszins op
vallende wijze binnen de Fransche liniën ophield, werd, al had 
hij ook al de kenmerken van een Franschman, door zijn eigen 
landslieden ingerekend en kon dan op een niet al te gunstige 
behandeling rekenen. Deze onzinnige handelwijze schijnt n.1. 
in het Loire-leger onder bevel van generaal Aurelles di Pa
ladine te hebben plaats gevonden; biJ de troepenafdeelingen 
van het tweede Lo''re-leger onder generaal Chanzy en van het 
Noorderleger onder generaal Faidherbe ondervonden de door
trekkende postkoeriers een betere behandeling. In 't begin 
reisden deze zonder verdere legitimatiebewijzen, doch alleen 

^j^Mg^l^ . 
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met dépêches, die aan den lijve verborgen waren, van Tours 
in de richting naar Parijs. 

't Bleek echter spoedig noodig, dat een bijzondere legitimatie 
noodig was om de boden een onafgebroken doorreis tegenover 
de Fransche bevelhebbers te verzekeren. ledere koerier werd 
van toen af door den directeur-generaal der posterijen en tele
grafie voorzien van een onderteekenden en gezegelden reispas, 
welken hij moest vermeien, zoodra hij de laatste Fransche 
voorposten achter den rug had en het terrein tusschen de beide 
legers betrad. Hij mocht natuurlijk in geval van arrestatie 
door de Duitsche troepen geen compromitteerende papieren bij 
zich hebben. De minister van oorlog zond een rondschrijven 
aan alle militaire en burgerlijke autoriteiten, waarin hij er op 
aandrong om peTsonen, die van een geleidebrief voorzien wa
ren en als koerier van den postdienst werden aangetroffen, 
niet alleen ongehinderd te laten passeeren, doch hun allen 
steun te verleenen. 

Ook deze maatregel hielp niet altijd, daar het wantrouwen 
bij die Fransche troepen reeds al te diep wortel had geschoten. 
Anders laat het zich haast niet verklaren, dat b.v. overste 
Chopin, die het Ie Loire-leger commandeerde, een postkoerier 
liet gevangen zetten, ofschoon deze in het bezit was van een 
geleidebrief, die door den directe'ur-generaal Steenackers was 
onderteekend en bovendien nog een attest van de politie kon 
toonen. Op zijn dringend verzoek om doorgelaten te worden, 
ontving hiJ het volgende hoogdravende antwoord: „De dépêches 
welke gij bij u draagt, kunnen slechts op de politiek betrekking 
hebben, en op dit oogenblik kan het Loire-leger ziJn krijgs-
beleid niet op het spel zetten ten koste van de een of andere 
politieke vraag." Den ongelukkigen koerier bleef niets anders 
over dan langs allerlei onawegen den terugtocht naar Tours te 
aanvaarden, te meer daar de heele bevolking van het dorp, 
waar hij zich bevond, hem voor een spion aanzag en hem ook 
als zoodanig behandelde. 

Men ziet uit dit voorbeeld, dat de moeilijkheden, welke e«n 
koerier had te overwinnen, voordat hü zijn operatieterre'in 
— de interneeringsrayon van Parijs — bereikt had, zeer groot 
waren. Daar aangekomen richtten zij zich meestal tot den 
maire van een der grootste plaatsen in den omtrek, n.1. Ver
sailles, Corbeil, St.-Germain enz. Doch uit vrees voor ver
gissing en uit wantrouwen, erlangden ze zelden den hoog-
noodigen steun. Zelfs als ze onberispelijk Fransch konden spre
ken en meerdere legitimatiebewijzen konden toonen, werden 
ze nog vaak niet geloofd. Het gevolg daarvan was, dat de 
koeriers op hulp van patriotischgezinde burgers waren aan
gewezen. 

Bij hun pogingen om Parijs te bereiken, gingen de boden op 
verschillende wijzen te werk. Sommigen beproefden het bij 
het volle daglicht. Zjj lieten zich dan op aanbeveling van den 
maire door de Duitsche veldpolitie een geleidebrief uitreiken, 
die hun gelegenheid gaf familieleden te bezoeken of zaken-
aangelegenheden te regelen. Met deze papieren uitgerust, gin
gen ze door hun welbekende straten, dwars door de Duitsche 
liniën heen en hoopten dan zoo mogelijk in de voorposten door 
te dringen en er doorheen te sluipen. Werd hü door een dienaar 
der Duitsche veldpolitie bemerkt, dan speelde hy den on
schuldige, liet zijn geleidebrief zien en stelde het dan zoo voor, 
alsof hij dacht op den goeden weg te zjjn naar de bestemming, 
die in den brief was vermeld. HiJ liet zich dan de juiste rich
ting aanwijzen om daarna een tweede poging te ondernemen. 

Enkele boden beproefden hun geluk als kleinhandelaar in 
dranken. Zoo lezen we, d'at een koerier zich onder de Duitsche 
troepen bewoog om wijn en brandewijn te verkoopen, natuur
lijk altijd met de bedoeling om op een of ander moment wagen, 
paard en vaten in den steek te laten en naar de Fransche 
voorposten over te loopen. 

Andere koeriers maakten gebruik van de duisternis van den 
nacht en probeerden, al kruipend op den buik de schildwachten 
te passeeren en buiten het bereik der Duitsche troepen te 
raken. 

Bijna al deze pogingen mislukten. Juist de personen uit 
betere standen, die zich als postkoerieren hadden aangemeld, 
hadden het geringste succes. 

Een als koerier dienende candidaat in de rechten, wien het 
gelukt was, zich dicht bij St. Cloud midden in den nacht te 
verbergen, werd door granaten gedwongen zijn schuilplaats te 
verlaten en viel in handen van een patrouille. In Versailles 

i 

werd hij weer vrijgelaten, kreeg daar de koorts en moest later 
onverrichter zake terugkeeren. 

Een andere koerier, een plattelands-geneesheer uit Li
moges, beproefde met werkelijk bovenmenschelijke energie 
binnen Parijs te komen, doch altijd zonder goed gevolg, totdat 
ten laatste de termijn voor aflevering der dépêche verstreken 
was en hiJ genoodzaakt was terug te keeren. Deze man had 
meermalen het vuur der vijandelijke schildwachten getrotseerd 
en slechts door een wonder was hy' aan den dood ontsnapt. 

Van vrijwel gelijken aard waren de avonturen, welke de 
andere boden meemaakten. Velen hebben hun leven er bij in
geschoten, b.v. de postbeambte Brare, die den 14en December 
1870 bij het overzwemmen van de Seine door een Duitschen 
kogel getroffen werd. 

Men vraagt zich natuurlijk af, waarom men de overbrenging 
van dépêches naar Parijs zoo bemoeilijkte en om welke reden 
men de pogingen dan niet staakte. 

De heer Steenackers antwoordt hierop, dat hijzelf in de 
laatste maanden vóór de capitulatie van Parijs er ook inder
daad op heeft aangedrongen den koerierdienst te staken; doch 
de leden der regeer ing bleven er maar altjjd in volharden, oip-
dat ze dachten, dat als het slechts één gelukte binnen de hoofd
stad te komen, dit niet al te duur gekocht zou zijn. 

Zooals we gezien hbben, is deze hoop echter niet in ver
vulling gegaan. 

(Wordt vervolgd). 

Het hoofdartikel in het Maandblad nr. 1 van 1930 geeft het 
bestuur van den Bond aanleiding tot het volgende: 

Het is ten eenenmale onjuist, dat het bestuur inzake de be
lastingkwestie heeft stilgezeten. Op een oogenblik, toen vrijwel 
niemand zich nog hierover bekommerde, heeft de Bondsvoor
zitter zich re-eds in verbinding gesteld met den daarvoor aan
gewezen inspecteur bij de afdeeling Directe Belastingen van 
het Ministerie van Financiën. Later is nog herhaaldelijk ge
confereerd, zijn diverse brieven gewisseld alle over de — wei
nige — gevallen, die tot ons zijn gekomen. Eveneens is de zaak 
mondeling en schriftelijk ter sprake gebracht bij het hoofd
bestuur der posterijen. Uit het antwoord van den heer direc
teur-generaal zij aangehaald: 

„Uit niets is echter, voorzoover mij bekend, gebleken, dat 
aan deze vermogensbestanddeelen van de zijde der belasting
autoriteiten voortaan bijzondere aandacht zal worden gewijd. 

In verband met het voorgaande, bestaat er m.i. voorshapda 
geen reden tot ongerustheid". (Missive van 11 Augustus 1928). 

Het Bondsbestuur heeft in het belang der zaak hieraan geen 
groote ruchtbaarheid gegeven, omdat het bestuur dit vond 
en nog vindt in het belang der betrokkenen. 

Als het bestuur dus thans daartoe genoodzaakt, door aan
vallen het laatst van den hoofdredacteur, die na inlichtingen te 
hebben ingewonnen beter had kunnen weten, daarvan thans 
moet afwijken, dan wenscht het de verantwoordelijkheid voor 
eventueele nadeelige gevolgen, voor rekening van hen te laten, 
die tegen zijn meermalen geuit en toegelicht advies handelden. 

De opvatting der belastingautoriteiten (de betrokken in
specteur besprak deze aangelegenheid ook met den directeur-
generaal der belastingen), is dat er niets veranderd is, dan het 
besluit van 1 Mei 1927, waarbij de vermogensbelasting is over
gebracht van „registratie" naar „directe belastingen" en ten
gevolge daarvan, om redenen van organisatorischen aard, for-
meele voorschriften inzake de belastingen naar het vermogen, 
wslke insluitend aan de ambtenaren der registratie waren ge
geven, werden ingetrokken. 

Niet alle verzamelingen waren dus meer vrij, maar die, welke 
een voorwerp van wetenschap uitmaakten. 

Daarnaast blijft de overweging, als voor zoovele andere ob
jecten, of de waarde (en de moeite) het loont zich met dezo 
zaken te bemoeien. Men ziet in bevoegde kringen de moeilijk
heden volkomen in. Echter, en hier betreft het de opmerkingen 
van den heer Voss, het is onjuist, dat elke verzameling is een 
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verzameling van voorwerpen van kunst of wetenschap. Dit is 
omgekeerd, en zou men eventueel eerst moeten bewijzen, dat 
zü het wèl is. 

Tenslotte de hoofdzaak: dat op het oogenblik geen berichten 
omtrent nieuwe aanslagen bij het bestuur ziJn ingekomen! In 
het vorige belastingjaar zijn een luttel aantal aanslagen be
kend geworden, waarvan één is teruggenomen en van twee 
het hooger beroep nog niet is afgeloopen. 

Namens den Bond, 
G. V. VAN DER SCHOOREN, voorzitter. 
Mr. J. H. Vuijstingh, secretaris. 

Het vorenstaande geeft ons aanleiding tot het maken van 
eenige opmerkingen. 

Allereerst „de aanvallen, het laatst van den hoofdredacteur". 
Wij schreven: „Tot dusverre hebben wij van eenige actie van 
het Bondsbesuur in dezen niets bemerkt, hoewel de zaak toch 
wel waard is, dat dit lichaam zich hiermede inlaat" (De Fiscus 
en de Verzamelaar. Januarinummer 1930, blz. 1). 

Wij handaaven deze uitspraak ten volle, waarover straks 
nader. Het ontgaat ons evenwel ten eenenmale, waarom critiek, 
die naar des schrijvers gegevens gegrond was, aanleiding moet 
geven tot de bedreig.ng, dat het Bondsbestuur alsdan de ver
antwoordelijkheid niet langer wenscht te dragen. Bij een der
gelijke wijze van doen wordt elke critiek onmogelijk gemaakt. 
En dat tot het leveren daarvan alle aanleiding bestond, moge 
den onbevooroordeelden lezer uit het volgende blijken. 

WiJ moeten daartoe teruggaan tot de Algemeene Vergade
ring van de Nederlandsche Vereeniging op 25 November 1928, 
gepresideerd door den heer Van der Schooren en waarvan het 
verslag voorkomt in het nummer van 17 December d.a.v., 
blz. II en III. Wij citeeren daaruit het volgende: 

„ deelt een geval mede van ambtshalve aanslag in de 
„vermogensbelasting voor de postzegelverzameling. De voor
„zitter zegt, dat er een beschikking was, dat een postzegel
„verzamelmg is een voorwerp van wetenschap en kunst. Later 
„is dit betwijfeld. Moeilijk is te bepalen, wanneer men van 
„wetenschap kan spreken; ook is de taxatie met het oog op 
„valsche zegels moeilijk. Hij zal deze zaak nagaan." 

Vraag: wie was hier aan het woord, de voorzitter der Neder
landsche Vereeniging, of de Bondsvoorzitter? 

Waaruit is gebleken, dat eerstgenoemde deze zaak over
bracht biJ den Bond? Ons ontbrak daartoe elke aanwijzing; 
wat meer is, een verzamelaar, wien het twijfelachtig genoegen 
te beurt viel de opmerkzaamheid der belastingambtenaren te 
trekken door zijn collectie, het maandenlang geharrewar moe, 
stelde het geheele dossier over ziJn strijd te onzer beschikking 
met verzoek daarvan gebruik te maken voor een publicatie in 
het Maandblad. Wanneer men dan in aanmerking neemt, dat 
den Bondsvoorzitter het meeningsverschil tusschen dezen ver
zamelaar en den fiscus volkomen bekend was, gaat dan critiek 
te ver door te zeggen, wat wiJ neerschreven? 

Ons wordt te verstaan gegeven, dat wij inlichtingen hadden 
kunnen inwinnen; wij zeggen: het had, na wat reeds vóór 16 
Januari j.1. over deze kwestie in het Maandblad is geschreven, 
het belang der zaak gediend de redactie mededeeling te doen 
van de stappen van den Bond in dezen. 

Met alle bereidwilligheid is en wordt aan de berichten van 
den Bond steeds de noodige plaats ingeruimd in ons blad; 
men kent dan klaarblijkelijk wèl het adres der redactie. 

„Het meermalen geuit en toegelicht advies" heeft ons dan 
ook voer het eerst een week na de verschijning van het 
Januarinummer bereikt! 

Wij nemen er gaarne nota van, dat de Bondsvoorzitter in 
deze zaak diligent is; wij hopen van harte, dat hjj er in slagen 
moge een afdoende regeling te verkregen, naar vaste prin
cipes, die alle willekeur uitsluiten en waarbij het persoonlijk 

inzicht van den inspecteur der belastingen niet meer mee
spreekt. 

Doch genoeg hierover. Het rammelen met de portefeuille 
door het dagelijksch bestuur van den Bond zal er ons niet van 
terughouden waar noodig gepaste critiek te geven. Wie aan 
den weg timmert, heeft veel bekijks en dat risico moet elk 
bestuur, ook dat van den Bond, durven dragen. 

J. D. VAN BRINK. 

Tenloonstelliïi^em 

^JJPÊLJ ^ 

INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
ALGIERS, 311 MEI 1930. 

De commissarisgeneraal voor Nederland, de heer Léon de 
Raay, te Amsterdam (telefoon 802B4) verzoekt ons opname 
van het volgende: 

Deze tentoonstelling valt samen met het eeuwfeest der ver
overing van Algiers door Frankrijk, dat talrijke vreemdelingen 
trekken zal. Er wachten den verzamelaars naast pnilatelisti
sche geneugten talrijke gelegenheden van oude beschaving, 
prachtige natuur, enz., te genieten. 

Bijzondere maatregelen zijn getroffen, dat buitenlandsche 
inzenders geen enkele moeilijkheid met de douane zullen onder
vinden bij toezending van hun verzamelingen. 

Op 4 en 5 Mei a.s. zal tevens te Alg.ers het congres worden 
gehouden van den Franschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars. 

Speciale tarieven zijn vastgesteld voor reis en logies. 
Voor alle inlichtingen wende men zich tot meergenoemden 

commissarisgeneraal. 
IPOSTA, BERLIJN 1930. 

Van 12 tot en met 21 September a.s. zal bovengenoemde In
ternationale TentoonstelLng plaats hebben in de zalen van 
den Dierentuin m Berlijn. 

Dezer dagen ontvingen wij het eerste propagandablad, dat 
er keurig verzorgd uitziet. 

Vergissen wy' ons niet, dan zal ook deze tentoonstelling er 
een worden, die z'ch kan meten met al hare voorgangsters. 

Reeds van verschillende zijden ziJn belangrijke objecten toe
gezegd, zoodat het de moeite waard zal ziJn, deze tentoon
stelling met een bezoek te vereeren, teneinde uw philatelis
tische kennis te verrijken. 

Om de schadelijke inwerking van het zonlicht op de objecten 
te vermijden, heeft de technische commissie besloten, alle 
zalen uitsluitend met kunstlicht te verlichten. 

Dr. Herbert Munk, de bekende schrijver van het KohlHand
boek, heeft zich belast met het samenstellen der jury, welke 
zal bestaan uit de meest vooraanstaande Philatelisten van de 
geheele wereld. 

Commissarisgeneraal voor Holland is de heer J. L. van 
Dieten jr., te Rotterdam. Voor inlichtingen enz. gelieve men 
zich echter schriftelijk te wenden tot den heer A. I. Bas
tiaanse Azn., p/a den heer Van Diëten, Delftschevaart 44, te 
Rotterdam. 

EERSTE LUCHTPOSTTENTOONSTELLÏNG PARIJS. 
616 NOVEMBER 1930. 

Voor deze tentoonstelling, de eerste op dit gebied, gelieve 
men zich te wenden tot den secretarisgeneraal, M. Arondel, 
35 rue Frangois Ier, Paris (8e). 

Uiterlijk 30 Juni a.s. kan men zich voor inzending bij ge
noemd adres opgeven. 

Middelmatige en beginnende verzamel ars zullen vele begeerde exemplaren aantrelFen in mijn zichtzendingen van B R I T T S C H E K O L . O f V I A L * E Z E G E L S 
Klausel. Eers t ' ui tg i f t ca , ^en zeer mooie sorteering in onberispehjken staat, welke kunnen worden uitgezocht legen eenderde catalogus prijs. 
Klasse 2 Fduard* en G e o r g e  z e ^ e l s , po'^tfriscbi waarvan de meeste tegen halven cataloguipnjs 
Klasse 3 F d u a r d  e a Ge r g v  z e g e l s , prachtig gebruikt waar an de meeste tejen halven cataloguspnjs 

Mooie zich'2 ndmqen. op ' ' anvraag a^n soliede belanghebbenden onder overle ta ng va  referentlën. (314) 

J. BIRD, « %V«et Hill Roarï, South t i e lds , l^ondon, S. W. IS. 

■ 
III 

■ffriftfl| ■èÊlmIèlak .^^ijfalm, 
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UITSLAG VAN DE RIJKSZEGELVEILING OP 
17 DECEMBER 1929. 

Nr. V. d. Hoogste 
kavel. Omschrijving van den kavel. inschryving. 

Binnenlandsche frankeerzegels. 
1 250 stuks van ƒ 5,— 1898/1899 

250 „ „ ƒ2,50 id. - 30,25 
2 250 „ „ ƒ5 ,— id. 

250 „ „ ƒ2,50 id. - 26,— 
3 6000 „ „ diverse waarden - 34,50 
4 3400 „ „ idem - 15,— 
5 2400 „ „ idem opgehouden 
6 2500 „ „ idem - 49,70 
7 600 

10 
11 
12 
13 

38 

40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 

48 

1000 
3000 

4000 
700 

7 
600 

zegels van 30 cent, voorzien van den opdruk 
„zestig cent" resp. „veertig cent" - 22,—■ 
stuks reddingszegels van ƒ 0,10 - 21,— 

„ gemengde Ned. frankeerzegels, w.o. 
jubileumzegels 1898/1923 tot 50 cent, op
drukken en luchtpostzegels - 31,50 
stuks diverse opdrukzegels opgehouden 

„ opdrukzegels op overdr. dienstz. enz. - 46,— 
„ van ƒ 10,—, 1905 - 82,55 
„ frankeerzegels van diverse waarden 

met gummistempeling opgehouden 
14 600 stuks van idem opgehouden 

Strooken van adreskaarten van de pakketpost. 
15 25 kg - 83,75 

Luchtpostzegels 1921. 
16 300 Seriën luchtpostzegels van 10, 15 en 60 cent - 61,15 
17 300 idem idem - 71,— 
18 200 idem idem - 45,50 

Jubileumzegels 1813-1913. 
19 55 stuks (5 stuks van elke waarde, beh. 3 e.) - 100,— 
20 30 „ van ƒ 10,— - 485,— 
21 300 „ „ ƒ 5,— - 295,10 
22 300 „ „ ƒ 1,— - 62,25 
23 100 „ „ ƒ 0,50 - 60,60 
24 1000 „ „ diverse waarden - 215,— 

Jubileumzegels 1898-1923. 
25 3000 stuks van diverse waarden 

Roode Kruiszegels. 
26 250 stuks van diverse waarden 

Olympiadezegels. 
27 200 stuks van diverse waarden 

Portzegels. 
500 stuks van ƒ1,-28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

500 
500 
3000 
3000 
600 
2000 
1800 
2000 

1500 
1500 
2000 

68,20 

21,65 

20,55 

60,— 
28,— 

60 

39 1500 

8000 
4400 
800 
661 
435 

ƒ0,50 
„ ƒ0,25 1912-1922 
„ ƒ0,25 1925 - 26,— 

„ „ diverse waarden - 22,— 
„ „ idem - 16,25 
„ „ idem - 31,25 
„ „ 1J4 en 7>^ cent voorzien van den 

opdruk 25 cent opgehouden 
„ „ idem - 57,75 
„ „ idem opgehouden 
„ „ diverse waarden, opdruk port

zegels op frankeerzegels - 35,— 
„ „ opdruk portzegels op frankeer

zegels (z.g. postpakketverreken-
zegels) opgehouden 

„ „ gemengd, w.o. opdrukzegels - 33,15 
Frankeerzegels van de Ned. Koloniën. 

stuks gemengd zonder opdrukzegels - 26,— 
gemengd w.o. opdrukzegels - 32,75 

62,62 
79,15 

gemengd Jubileumzegels 1898-1923 
van Suriname en Curagao 
idem idem opgehouden 
Buitenlandsche frankeerzegels. 

8000 stuks gemengd opgehouden 
6000 „ „ - 46,— 
4000 „ „ - 46,76 
Zegels afkomstig van het Dep. van Buiten!. Zaken. 
3300 stuks gemengd - 52,55 

^Tidscliriften 
Catalogi, eng. I 

NEDERLANDSCHE VEBEENIGING VAN POST
ZEGELHANDELAREN, te 's-Gravenhage. Ie Jaar
gang, nr. 1. 

Wij ontvingen van deze jonge Vereeniging het eerste num
mer van haar officieel orgaan en advertentieblad. 

Behalve door een ledenlijst wordt dit nummer bijna geheel 
gevuld met advertenties. Voorts geeft de secretaris,.de heer 
M. J. H. Toorens, te 's-Gravenhage, een uiteenzetting van het 
doel van dit blad: „regelmatig een overzicht te geven van de 
laatstelijk op de vergaderingen genomen besluiten". 

Inzake de levering van zoogenaamde „nieuwtjes" wordt het 
volgende opgemerkt: 

Een zeker belangrijk voorstel is dat van de Amsterdamsche 
handelaren ten einde te komen tot een meer geregelden ver
koop van de z.g. nieuwtjes. Het voorstel luidt dat de nieuw 
uitgekomen zegels tenminste met een opslag van 20 pet. boven 
de nominale waarde dienen te worden verkocht, wil de hande
laar zijn onkosten gedekt zien en alsnog een kleine winst be
halen. In overweging wordt dus gegeven, dat alle handelaren 
welke dit artikel voeren, hieraan gevolg geven, zoodat een ge
heel overbodige en zeker schadelijke concurrentie in deze zegels 
wordt voorkomen. v. B. 

Ipliilateli^ 

ONDERSCHEIDINGEN VERLEEND AAN TWEE ONZER 
REDACTIE-LEDEN. 

De veteraan der Nederlandsche philatelie, de heer J. B. 
Robert, te 's-Gravenhage, werd vereerd met de „Lindenberg-
medaille" als erkenning van zijn zeer groote verdiensten op 
postzegelkundig gebied gedurende 30 jaren. 

De heer W. P. Costerus, te Edam, werd, naar aanleiding van 
zijn artikelenreeks in „Die Postmarke" over de poststukken 
van Luxemburg, benoemd tot eerelid (het eerste) van de 
„Union des Timbrophiles" te Luxemburg. 

Het is de redactie een buitengewoon genoegen beide heeren 
met de-ze onderscheidingen van harte geluk te wenschen. 

EEN FAILLISSEMENT. 
De bekende veilinghoudster, de firma Wilhelm Donath & Co., 

te Amsterdam, is in staat van faillissement verklaard. 

Te koop aangeboden 
een verzameling Ontwerpen, 

Proeven en Specimen 
van Nederland en Koloniën, 
geheel of gedeeltelijk. De verzameling bestaat 
uit ongeveer duizend zegels. Verkoop alleen 
aan particulieren, niet aan handelaren. 

Brieven onder No. 351, bureau v. d. blad. 

Te koop 3 PostzegelverzamelingeD, 
I n S S c h a u b e k - A l l b u m s . 

Brieven onder No. 3532 aan Wensing's Advertentie-Bureau, 
Haarlem. (361) 
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Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postz. worden niet in betaling gen. 

n i C t l gebr. , per 1 0 0 en 1 0 0 0 
t l h J C J l / * * k o o p 
' • ' \^'^/2 g e v r a a g d . 

B r i e v e n m e t p r i j s o p g a a f a a n 
R . K O R M O S , P o s t z o a e l h a n d e l , 
D e n H a a o . A m v S o l n n s s t r 2 1 . 
Lid Ned. Ver v Postzegelhaodelaren (321) 

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

tegen zeer schappelijke prijzen. 
Gratis toezending. 

G. R E S X E I V , 
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) 

G e v r a a g d post- en portzegels van N e d e r 
l a n d , S u r i n a m e en C u r a s a o , tot en met 
100 st van elke soort, m ruil voor idem 
N e d , Indie. Basis Yvert 1930 

I r . J . C . B . V A N H E E K , 
R i i n s b u p g e p w e g 1 6 3 , 

L E I D E N . C353) 

3 hoogc waarden van 
DENEMARKEN, 

die redereen nog mist 
5 K r o n e n , violet en brum. No. M8a fO.50 
10 K r o n e n , rood en groen „ 149 „1,45. 
5 K i o n e n por to , violet, „ 18 „1,45. 

Kankcr-scne „ 0,55 
Mooie boekjes van Noorwegea, Zweden en 
Denemarken zonder verplichting ter inzage. 
ook naar N e d . - I n d i e . 

H E N R Y T E U N I S S E . 
Oacostastraat 17, DORDRECHT. 
Agent „Svensk Frimarken Handel" (353) 

P a k i e s v a n 2 S 
v e p s c h i l l e n d e 
V I i e g b p i e v e n 

v o o r f 2 5 , " . 
voor raad beperkt 
P . G O R D O N , D l i k s t r a a t 6 0 b , 
R O T T E R D A M . (357) 

S t e e d s t e k o o p g e v r a a g d : 'Gebr. zegels 
van Ned en Kol per 100 en 1000, ook 
koerseerende zegels Koop ook betere zegels 
van Ned en Kol gebr en oogebr 
Aanbiedingen met prijsopgaaf R KORMOS 
Postzegclh Den Haag Am. v Solmastr 21 
Lid Ned Ver v. Postzegelhandelaren. (322) 

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 . 

Nos. Yvert 
84—107 

108—125 
150—159 
165—174 
221—233 

58—165 
28— 47 

BGLCIB. 
fr. 60,—. 

- fr. 55,—. 
fr. 80,—. 
fr. 12,50. 
fr. 75,—. 
fr. 45,—. )Colis 
fr. 7,50. )Postaux. 

Prijzen in Belgische francs. Geld met 
bestelling. Zichtzendingen op aanvraag. 
F.SWERTS,0ostenst[aat39JHTWERPEN. (3471 

A antrekkelijke 
Aanbieding. 

Van een voorname aristocratische 
familie kochten wij een ongebruikte col
lectie Holland. 

Deze uitmuntende, zorgvuldig aange
legde verzameling, kenmerkt zich door 
voortreffelijke kwaliteit. 

Het dringt nu hij den verzamelaar 
door, dat van de oudere ongebruikte 
zegels zelfs de goedkoopste tandingen 
te laag staan genoteerd. 

Ook is het overbekend, dat uAj leveren 
tegen eiken prijs, waarvoor iets goeds 
te leveren is. 

N'importe wat U verzamelt, koopt 
waarde, dus klassieke zegels. 

Wij offreeren vrijblijvend; alles is 
gegarandeerd POSTFRISCH met origi-
neele gom. 
N No. 1, plaat 3, blok van 4 f 700,-
E No. 2, „ 2, ., „4f 800,-
D No. 3, helder oranje „ 4 f 800,— 
E No. 4, Haarl. druk „ 4 f 400,-
R No. 5, „ ,. „ 4 f 500,-
L No. 6, Utr. druk „ 4 f 800,-
A Nos. 7, 8, 9,10,11,12 blok-
N ken van 4, waarbij op 
D blauw papier, worden niet 
s afzonderlijk verkocht . . f 1400,— 
Serie van 6 stuks, ongetand f 200,— 
Nederland, Wapentype, 13,14, 
15, 16, 17, 18 blokken van 4, 
postfrisch, occasion . . . . f 300,— 
Insgelijks dezelfde serie, strip
pen van 5, postfrisch . . . f 200,— 
Dito serie van 6 met volle gom. 
ongetand (geen p/roeven) . , f 120,— 

Ongetande zegels werden aan diplo
maten, enz. op verzoek verstrekt. 
Verzameling van 1750 proeven en ont-
tverpen . . f 5000,— 
13 verschillende getande proe-
ven van 1864, met volle gom f 300,— 
y^ cent, zwart, getand, proef f 30, — 
1^ cent, wapentype, 9 ongetande 
proeven / 35,— 
1872, No. 22, ongetand, post
frisch, proef f 15,— 
1872, No. 25, idem . . . . f 5 0 , -
1891, No. 35, ongetande proef, 
op padistroopapier f 30,— 

PIERRE VOS, 
Postbus 281, Den Haag. 

TELEFOON 55481. 
POSTGIRO 133631. r340) 

GOEDKOOPE AANBIEDING. 
IJsland, 1000 jarige herdenkingsze

gels, cpt. tot en met de 10 kr ƒ 13,75 
Dezelfde als dienstzegels -13,75 

Saargebied, nieuwe weid., compl - 4,75 
Spanje, nrs. 367—380 - 6,50 

Nrs. 381—394 - 6,50 
Belgisch-Congo, weid., compl - 2,65 

Dezelfde m. opdr. Ruanda Urundi - 2,65 
Danzig, dienstzegels, nrs. 37—47 - 7,50 
Icarië, compl., nrs. 1—8 - 7,50 
Rumenië, nieuwe dienstzegels, cpl. - 2,— 
Bosnië, compl., nrs. 45—60 - 4,— 
Engeland, zeldz., nrs. 179—183 - 16,50 
Voor reclame: 
Suriname, compl., nrs. 124—130 - 2,25 
Olympiade-zegels, ongebr., compleet - 0,70 

Franco rembours of postwissel. 
J. J. A. ENGELKAMP. 
Spui 13, Amsterdam. (358) 

JHMtMS 
prima gestempeld, 
perlOserlesf 2,25. 

PORTO EXTRA. 
Toezending na overschrijving 

bedrag op Giro 40215. 

lohn Goede, Brederodestr. 46, 
A M S T E R D A M , IV. (sisa) 

Inkoop - Ruil - Verkoop. 
Zendt m a n c o l i j s t . 
Vraagt zichtzending. 
Laagste prijsnoteering. 

POSTZEGELHANDEL „INSULINDE". 
Zoutmanstr. 14a, — DEN HAAG. 
Tel. 34929. — Giro 46266. — (184) 

Ongesorteerde en onuitgezochte 

Missiepostzegels 
aangeboden. 

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

verzamelaars en handelaren. 
Prijslijst gratis. 

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


