
NiEItLAiSCI MMiBLAD VOOß FIATËUE 
OFFICIEEL OKGAAN 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-Llmburg" 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 iVledaiUe Luxemburg 1922; Bronzen Medaille Brünn (Xsjecho-tJluwakue) 19Z3; 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-Slowaküe) 1928; Zilveren Medaille Durban (Zuid-Afrika) 1Ü28; 
Zilveren Medaille Londen 1928; Zilveren Medaille Le Havre 1929; Zilveren M&daille Danzig 1929; Zilveren Medaille Malang 
(Ned.-Indië) 1930. ĵ 
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Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

DE ZEGELS VAN SICILIË. 
I. 

Van al de zegels, uitgekomen na de eerste uitgifte van de 
1 penny zwart in Engeland in 1840, zijn naar mijn meening de 
postzegels van Sicilië de meest interessante. Zij hebben voor 
een esnigszins vergevorderd verzamelaar een bijzondere be
koring: hier vereenigt zich verzamelen met w e t e n s c h a p . 
Vooral de handboeken, die er over dit onderwerp in den loop 
der jaren zijn ontstaan, ziJn zoo hoogst interessant, dat men 
dagen kan studeeren en telkens iets nieuws ervan zou kunnen 
vertellen. Daar ik echter rekening moet houden met de plaats
ruimte, zal ik in het kort trachten u er een en ander van mede 
te deelen. 

Zooals ik reeds vroeger schreef, heb ik die kennis geenszins 
uit mijzelf, maar hebben verschillende handboeken en tijd
schriften mij hierbij ten dienste gestaan, in de allereerste 
plaats het groote werk van den bekenden kenner der zegels 
van Oud-Italië, Dr. Em. Diena te Rome, die alleen in zijn werk, 
uitgegeven bij de firma Stanley Gibbons Ltd., getiteld „A His
tory of the Postage Stamps of Sicily" aangeeft, dat er 56 
studieboeken bestaan, die dit onderwerp behandelen, zoowel in 
het Italiaansch, als in het Fransch, Duitseh en Engelsch. U ziet 
dus keus te over. Dit bewijst zeer zeker, dat wetenschap, ge
schiedenis, enz., gepaard gaan met het g e s p e c i a l i s e e r d 
verzamelen van postzegels. 

Verder hebben mij ten dienste gestaan: he-t werkje van den 
heer Arthur Lénars, mij door een mijner vrienden welwiltend 
ten geschenke aangeboden, tijdschriften als Berliner Brief
marken Zeitung, Philatelie Journal, e.a. Bovendien veel eigen 
waarnemingen, die ik echter grootendeels ontleend heb aan de 
hier boven vermelde bronnen. 

Er gaat een zekere bekoring uit van deze uitgifte, zoowel 
door de fijnheid der kopergravure, als ook door het feit, dat 
er slechts 7 waarden van gemaakt zijn, die alle hetzelfde beeld 
vertoonen, n.1. dat van koning Ferdinand II, bijgenaamd 
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NrTMÖe)̂  

„Koning Bomba" (waaraan hij dien naam ontleend heeft, is 
mij niet bekend). Verder hebben deze zegels hun attractie door 
de bijzondere kleuren, waarin ze gedrukt zijn, 

Zooals gezegd is deze uitgifte een der meest interessante op 
het gebied deT postzegels en voor den speciaal-verzamelaar 
een rijke bron van studie, daar, én door kleurverschillen én 
door plaatfouten en retouches enz., ontstaan door de eigenaar
dige wijze van drukken en door het gebruik van verschillende 
drukplaten, er zeer veel afwijkingen in bestaan. 

Op de tentoonstelling in Londen in 1923 werd door den 
bovengenoemden heer dr. Em. Diena een prachtverzameling 
geëxposeerd, waarbij geheele gereconstrueerde vellen van di
verse platen, alle kleuren, in één woord, een schitterende col
lectie, die dan ook terecht met goud bekroond werd. 

Er zijn zooals u weet 7 waarden, n.1. de M en 1 grano, de 
2, 5, 10, 20 en 50 grana, waarvan de laatstgenoemde waarde 
de zeldzaamste is, daar deze slechts in 250 vellen van 100 stuks 
gedrukt werd, dus in hetgeheel 25000 exemplaren, waarvan 
gekocht en dus waarschijnlijk gebruikt 7174 stuks, zoodat u 
wel kunt begrijpen dat deze met echte afstempeling zeldzaam 
zijn. Het is dan ook ten zeerste gewenscht bij het aankoopen 
een goede garantie te hebben of keur van erkende experts, 
liefst in deze van dr. Em. Diena. 

De oplaagcijfers der andere waarden zijn als volgt: 
K grano in totaal 235000, verk. en waarsch. gebr. 137561, 
1 grano in totaal 540000, verk. en waarsch. gebr. 443056, 
2 grana in totaal 1650000, verk. en waarsch. gebr. 1477101, 
5 grana in totaal 200000, verk. «n waarsch. gebr. 95388, 

10 grana in totaal 100000, verk. en waarsch. gebr. 78892, 
20 grana in totaal 100000, verk. en waarsch. gebr. 42071, 
en zooals hierboven reeds vermeld: 
50 grana in totaal 25000, verk. en waarsch. gabr. 7174. 

Dat er van dezen voorraad gebruikte zegels vele vernietigd 
zijn, behoeft zeker wel nauwelijks gezegd te worden. Dit 
heeft zich zeker voorgedaan bij de K grano, die voor drukwerk 
werd gebruikt. Indien u bovenstaand lijstje naziet, zult u tot 
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de slotsom komen, dat behalve de Vj grano en de 50 grana de 
5 grana gebruikt eveneens zeldzaam is, zoodat ook daarvoor 
expertise of keurmerken u kunnen vrijwaren voor teleur
stelling. 

Alvorens u mede te deelen op welke wijze deze zegels ver
vaardigd werden, wil ik u even opgeven het aantal platen 
waarin deze uitgifte werd gedrukt en het aantal retouches van 
elke waarde, waaruit u kunt zien dat het gespecialiseerd ver
zamelen op vele moeilijkheden stuit en dat zeer zeker kennis 
en studie noodig zijn om een eenigszins uitgebreide collectie 
bij elkaar te brengen. 

De % grano werd gedrukt in 2 platen, waarvan in plaat 1 
6 retouches voorkomen, plaat 2 geen enkele, alleen het zegel 
nr. 76 is aan de linkerbovenzijde onvoldoende afgewerkt. 

Het onderscheid tusschen deze 2 platen is zeer gemakkelijk 
te ontdekken, zelfs met het bloote oog. Plaat 1 vertoont in
de binnenste omranding in den linker-benedenhoek een klein 
puntje, terwijl plaat 2 in den rechter benedenhoek in de bin
nenste omlijsting een zeer kleine inbuiging naar binnen ver
toont. Met het oog op de zeer lichte kleur verdient het toch 
evenwel aanbeveling bij het nagaan een loupe te gebruiken. 

De 1 grano is gedrukt in 3 platen, waarbij plaat 1 niet 
minder dan 24 retouches heeft, waarvan sommige ze-er interes
sant zijn. Deze plaat is gemakkelijk te herkennen, daar de 
5 en T van het woord POSTA steeds door een klein lijntje 
aan elkaar verbonden zijn. 

Plaat nr. 2 heeft 7 retouches, plaat 3 heeft er 19, die mee-stal 
voorkomen bij de z.g. adams-appel van het beeld. De-ze plaat 
is duidelijk te herkennen aan den helderen druk en aan de 
kleur (steeds olijfgroen). 

De 2 grana eveneens in 3 platen, waarvan nr. 1 met 16 re
touches, nr. 2 met 5, en nr. 3 met 6. 

De 5 grana vervolgens in 2 platen, waarvan nr. 1 met 
6 retouches en nr. 2 slechts met 1, namelijk het zegel nr. 90, 
dat twee parallel loopende horizontale lijnen vertoont boven 
de G van GRANA en boven en beneden de binnenste beneden-
omranding. Deze lijnen vertoonen een vorm van een open 
witte ruimte. Bovendien heeft het nog een klein wit puntje 
links beneden. 

De 10 grana gedrukt in één plaat met 10 retouches, de 20 
grana eveneens in 1 plaat en met slechts 1 retouche, echter 
zoo merkwaardig dat het wel e-ven de moeite waard is hierbij 
stil te staan. 

Het zegel nr. 72 vertoont 2 witfe strepen om een witte vlek 
te bedekken, die tusschen de GR van GRANA en het cijfer 20 
is ontstaan; de vlek verlengt zich tot aan de punt. Het bovenste 
gedeelte van het cijfer 2 is bijgewerkt en de GR 20 lijkt door 
deze bewerkingen veranderd te zijn in GR 120, of zooals an
dere schrifturen zeggen Z 20. 

Een exemplaar van dit zegel is in mijn bezit, en is gaarne 
voor belangstellenden te bezichtigen. Daar er zooals hierboven 
vermeld slechts 1000 vellen van 100 stuks gemaakt zijn, ko
men er ook maar 100 stuks van dit zegel voor, en wordt de 
waarde van een dergelijk exemplaar 5 maal zoo hoog geschat 
als van een gewoon zegel. 

50« TCI 

QHL.,/iO, 
Ten slotte nog de 50 grana, eveneens in 1 plaat gedrukt. 

Hier vertoont alleen het zegel nr. 93 een retouche, zijnde een 
nauwelijks zichtbare schuine lijn tusschen de R van GRANA 
en het cijfer 5. Ook hier geldt wat de waarde betreft het
zelfde wat ik hierboven schreef over het zegel nr. 72 der 
20 grana. 

Hierbij vindt u een afbeelding 
der voornaamste retouches der di
verse zegels, en kunt u daarbij 
duidelijk onderscheiden 't verschil 
tusschen plaat 1 en 2 der 'A grano, 
terwijl ik u tevens een teekening 
weergeef van de zoo eigenaardige 
retouche der 20 grana. 

Het zou te ver voeren u al de 
verschillende retoucheeringen der 
diverse waarden aan te geven; 
voor 'een speciaalverzamelaar ver
wijs ik naar het reeds hierboven 
vermelde boek van dr. Diena, dat 
in de bibliotheken der voornaamste 
vereenigingen wel te vinden zal 
zijn. 

De kleuren, waarin deze zegels gemaakt zijn, en die door 
haar helderheid zoo bijzonder opvallen, zijn als volgt: 

14 grano: 
In plaat 1 de zeer zeldzame kleur olijf-geel, geel, licht-oranje 

on oranje; in plaat 2 oranje, licht-oranje en donker-oranje. 
1 grano: 
In plaat 1 donker-bruin-rood (de zeldzame kleur), bruin-

olijf en licht-bruin-olijf; in plaat 2 bruin-oljjf, donker-bruin-
olijf, licht-olijf en donker-olijf; in plaat 3 groen-oljjf, licht
en donker-groen-olijf. 

2 grana: 
In plaat 1 ultramarijn, melk-blauw, licht-blauw, diep-kobalt-

blauw; in plaat 2 donker-blauw, ultramarijn-blauw, melk-
blauw, lichi-blauw, d'sp-kobalt-blauw; in plaat 3 helder-blauw, 
dof- of mat-blauw, melk-blauw, licht-blauw. 

5 grana: 
In plaat 1 rose-karmijn, sttenrood, bru'n-rood (hier is dit 

alweer de zeer zeldzame kleur), licht-rood, rood-oranje, bloed
rood (zeldzaam); in plaat 2 donker-rood-oranje, licht-vermil-
joen. 

10 grana: 
Alleen in 1 plaat, indigo, donker-indigo, dof-indigo. 
20 grana: 
Alleen in 1 plaat, grijsachtig-leikleur, blauwachtig-leikleur, 

violet-leikleurig, dof-violet-leikleurig (deze beide laatste kleu
ren zijn weer zeldzaam). 

50 grana: 
Alleen in 1 plaat, rood-bruin, licht-rood-bruin of zooals 

meestal vermeld chocolade-bruin. 
U ziet dus hieruit wat een verscheidenheid er in platen, re

touches, kleuren, plaatfouten zijn in deze uitgifte, en ik her
haal dan ook, dat er een groote mate van bekoring uitgaat 
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een met zorg gekozen en wetenschappelijke collectie aan te 
leggen. 

Wat de kleurstoffen betreft, laat het zich begrfpen dat deze, 
destijds door personen gefabriceerd zijn die slechts weinig on
dervinding op dit gebied hadden, waardoor de hierboven ver
melde verschillende klsuren ontstonden. Behalve dat zult u 
biJ nauwkeurig toezien ontdekken, dat bij enkele zegels de 
kleurstoffen niet genoeg, bij de andere overvloedig vloeibaar 
waren, zoodat men esn te veel even goed als een te weinig 
op de zegels kan ontdekken. In Puitsche veilingcatailogi 
spreekt men dan ook wel eens van „ein trocken Druck". 

Daar de platen dikwijls niet voldoisnde werden schoonge
maakt komt het meermalen voor, dat papier min of meer ge
tint is in de kleur van het zegel, in plaats van wit te zijn. 
Zelfs zijn er afdrukken van de 5 grana op licht blauw getint 
papier, hetgeen wijst op een afdruk van een plaat, gebruikt 
voor de 2 grana, die slecht was schoongemaakt. 

(Wordt vervolgd). v. E. 

Uiti^ifleri 
AUSTRALIË. 
Frankeerzegel, kangoeroe-type, meervoudig watermerk, klei

ne letter A en kroon: 
5 shillings, grijs en geel. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Luchtpostzegels in de koeTseerende teekening van 1928: 

10 centavos, oranje. 
15 „ rood. 
20 „ groen. 
30 „ blauw. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
Portzegel in de koerseerende teekening, meervoudig water

merk SG: 
2 millièmes, bruin en zwart. 

FINLAND (Febr. '30). 

Aanvullingswaarde in de nieuwe teekening: 
25 pennia, roodbruin. 

Roode Kruis-zegels: 
1 mark + 10 penni, oranje en wit. 
IM „ + 1 5 „ grijsgroen en wit. 
2 „ + 20 ,, blauw en wit. 

Op het wiite gedeelte der teekening is een rood kruis aan
gebracht. 

Op de 1 mark is een wapperende vlag afgebeeld, op de 
l'A mark een bajonet, waaraan de roode kruis-vlag is op
gehangen 

FRANKRIJK. 

l ' — — ^ ^ 

E l '̂ '"^m 

t i-iiiv*». d«ï »ON'r:i'M,' m !»«--iWii«„« j 

Frankeerzegels in neven-
staande teekening, Mont St. 
Michel: 

5 francs, sepia. 

GABON. 

Portzegels in bovenstaande teekeningen: 
5 centimes, blauw. 

10 „ rood. 
20 „ groen. 
25 „ blauw. 
30 „ bruin. 
45 „ blauwgroen. 
50 „ roodlila. 
60 „ violet. 

1 franc, lichtbruin. 
2 „ violet. 
3 „ donker karmijn. 

Het middenstuk is gedrukt in grijs, bruin of blauw. 
Op de centimes-waarden is een inboorling-type afgebeeld; 

de 1, 2 en 3 francs brengen het portret van graaf Savorgnan 
de Brazza, Fransch Afrika-reiziger, die in de 2e helft der 
19e eeuw tal van reizen maakte langs de Kongo, de Ogowe en 
de Alimo. De stad Brazzaville is naar hem genoemd. HiJ werd 
commissaris-generaal van Fransch West-Afrika en stierf in 
1905. 

GROOT-LIBANON. 
Ter gelegenheid van het te 

Beyrouth gehouden zijde-
congres, werd een serie uit
gegeven in de waarden: 
4 piasters, donkerbruin. 
4K „ 
7 ^ „ 

10 
15 
25 

rood. 
blauw. 
violet. 
groen. 
wijnrood 

Het zegelbeeld stelt een zijderups voor. 
De oplaag bedraagt 40.000 series. 
HONGARIJE. 

Ter gelegenheid van het 10-jarig be
staan van 't tegenwoordig bewind van 
admiraal Horthy, verscheen een serie 
van 5 waarden, alle volgens afbeelding-

8 filler, groen. 
16 „ violet. 
20 „ rood. 
32 „ bruin. 
40 „ blauw. 

ITAL. SOMALI. 
Opdruk „Somalia Itahana" m zwait op pakketpostzegels 

van het moederland: 
30 centimes, blauw. 
60 „ karmijn. 
3 lires, bruingeel. 
4 "„ grijs. 

JHIND. 
Frankeerzegels van Britsch-Indië, meervoudig watermerk, 

opdruk landsnaam: 
l'A annas, karmi)n. 
3 „ blauw. 
1 rupee, groen en bruin. 
2 „ bruin en karmijn. 
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LITAUEN. 
Dienstzegel: 

2 rupees, bruin en karmjjn. 

IS^l 

3 
5 „ 

10 centu, 
15 „ 
30 „ 
36 „ 
50 „ 
60 „ 

1 
3 
5 

10 
25 

litas, 

Ter herinnering aan het feit, dat Vytautas Didysis (groot
hertog) van Litauen 500 jaren geleden stierf, verscheen onder
staande serie in de waarden: 

2 cental, bruin. 
bruin en violet. 
groen en oranje. 
violet en groen. 
karmijn en violet. 
blauw en bruin. 
violet en grijs. 
groen en blauw. 
blauw en lilarose. 
groen en bruin. 
roodbruin en violet. 
bruin en oranjerood. 
blauw en grü's. 
bruin en groen. 

Onder de regeering van Vytautas, die den bijnaam van „de 
groote" verwierf, bereikte Litauen het toppunt van roem en 
macht. Het gezag van den groothertog strekte zich zelfs uit 
tot Bohemen en een belangrijk deel van Rusland. 

De oplaagcjjfcrs bewegen zich tusschen 10 millioen voor de 
30 centu en 50.000 stuks voor de 25 litas. 

LUXEMBURG. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening: 

15 centimes, zwart. 
30 „ violet. 
35 „ geelgroen. 

1 franc, karmijn. 
IK „ geel. 
IK „ donkerblauw. 

Dezelfde waarden, doch op papier met het watermerk golf-
lijnen, zijn verschenen met den zwarten opdruk „Officiel". 

Voorts zijn te melden de volgende portzegels in de koer
seerende teekening: 

75 centimes, groen en karmijn. 
2 francs, groen en karmijn. 
3 „ 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
Opdruk „Morocco Agencies" in blokschrift op koerseerend 

z^gel van Engeland: 
10 centimos op 1 penny, rood. 

MIDDEN-CONGO. 

Portzegels in nevenstaande teekeningen-
5 oantimes, blauw. 

10 „ rood. 
20 „ groen. 
25 „ lichtblauw. 

30 „ bruin. 
45 „ blauwgroen. 
50 „ lilarose. 
60 „ lichtviolet. 

1 franc, bruin. 
2 francs, violet. 
3 „ rood. 

Het middenstuk is gedrukt in grijs, bruin of blauw. 
De waarden tot en met 60 centimes zijn in de afbeeldmg 

der 5 centimes, de franc-waarden toonen een Congo-boot. 
NEW-FOUNDLAND (Jan. '30). 
In de her-graveering is te melden: 

15 cents, blauw; vliegtuig. 
NIEUW-CALEDONIE. 
Pakketpostzegels, opdruk „Colis Postaux" in zwart op fran-

keerzegesl in de koerseerende teekeningen: 
50 centimes, violet en bruin. 

1 franc, bruin en karmijn. 
2 francs, oranje en bruin. 

OUBANGI-CHARI. 

Portzegels in bovenstaande teekeningen: 
5 centimes, blauw. 

10 „ rood. 
20 „ groen. 
25 „ lichtblauw. 
30 „ bruin. 
45 „ blauwgroen. 
50 „ lila. 
60 „ lichtviolet. 
1 franc, bruin. 
2 francs, violet. 
3 „ rood. 

Het middenstuk is gedrukt in grijs, bruin of blauw. 
De centimes-waarden geven een gezicht op Hourriez. De 

franc-waarden brengen de beeltenis van Emile Gentil, Fransch 
ontdekkingsreiziger dis langs de Chari het Tchad-meer be
reikte. 

PANAMA. 
Luchtpostzegels, opdruk „Correo Aereo" en waarde op de 

expresse-zegels van 1929: 
5 centesimos op 10 c. oranje. 

In nieuwe teekening, landkaart: 
15 centesimos, groen. 
20 „ karmijn. 
25 „ blauw. 

PARAGUAY. 
Luchtpostzegels, opdruk „Correo Aereo" op onderstaande 

frankeerzegels: 
10 centavos, olijf groen (Yvert nr. 266). 
20 „ blauwgroen (Yvert nr. 267). 

1 peso, groen (Yvert nr. 271). 
3 pesos, grijs (Yvert nr. 275). 

RUSLAND. 
Kinderzegels, in dezelfde 

teekening als die der uit
gifte 1928, doch gewijzigde 
kleuren: 
10-)-2 kop., grijsgroen. 
20-1-2 kop., Russisch groen. 
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Het 10-jarig bestaan van het Roode Leger werd gevierd o.m. 
door de uitgifte van een serie van 4 waarden: 

2 kopeken, groen. 
5 „ bruin. 

10 „ lichtgroen. 
14 „ groen en rood. 

Twee zijn hierbij afgebeeld; op de 10 kopeken ziet men een 
eavalerie-patrouille; op de 14 kopeken een viertal cavaleristen 
met de roode vlag. 

TCHAD. 

Portzegels in bovenstaande teekeningen: 
5 centimes, blauw. 

10 „ rood. 
20 „ groen. 
25 „ blauw. 
30 „ bruin. 
45 „ blauwgroen. 
50 „ lila. 
60 „ lichtviolet. 

1 franc, bruin. 
2 francs, violet. 
3 „ rood. 

Het middenstuk is gedrukt in grjjs, bruin of blauw. 
De waarden tot en met 60 centimes toonen een negerdorp, 

de frane-waarden een gezicht op het Tehad-meer. 
TCHECHO-SLOWAKIJE. 

Ter gelegenheid van den 80en ver
jaardag van president Masaryk, ver
schenen: 

2 koruny, lichtgroen. 
3 „ bruin. 
5 „ blauw. 

10 „ grijs. 
Alle volgens afbeelding. 

TRIPOLIS. 
De gebruikelijke jaarbeursserie (de vierde) is weder te 

melden, weergevende inboorlingen-typen, landsproducten, enz. 
30 centimes, bruin. 
50 „ violet 
1 1. 25, blauw. 
1 1. 75 + 20 c , karmijn. 
2 1. 55 -j- 45 c , groen. 
5 1. -f 1 1., vermiljoen. 

10 1. -f- 2 1., donkerviolet. 
De oplaag-bebra'agt iSOÓO series. - " ^ S f e m t ó ^ ^ ' v / B , 

l^ieuw'e Uitgiften 

CHINA. 
Binnenkort zjjn nieuwe frankeerzegels te verwachten met 

de beeltenissen van dr. Sun Yat Sen, de generaals Teng Heng, 
Huang Hsing enz. enz. (de lezer vuile zelf verder maar in!). 

CUBA. 
Ter gelegenheid van de binnenkort te houden Olympische 

spelen voor Midden-Amerika, is een speciale serie te ver
wachten in de waarden 1, 2, 5 en 10 centavos. 

DUITSCHLAND. 
De koerseerende 10 en 20 pfennig zullen verschijnen in rood-

violet resp. zilvergrijs. 
ECUADOR. 
In Augustus a.s. herdenkt dit land het eeuwfeest zijner on

afhankelijkheid o.a. op de meer en meer gebruikelijke wijze 
door het uitge%'en van een jubileum-serie. 

EGYPTE. 
Naar L'Echo de la Tibrologie meldt, heeft de regeering be

sloten de zegels, behalve die met de beeltenis van koning 
Fouad, in publieke veiling te brengen. 

FRANSCHE KOLONIEN. 
Het blijkt, dat de propaganda-serie voor de in 1931 te hou

den koloniale tentoonstelling te Parijs, voor elke kolonie de 
volgende waarden zal omvatten: 

40, 50 en 90 centimes en 1<4 franc. 
GIBRALTAR. 
Het „Philatelie Magazine" ontving de officieele mededeeling 

dat de koerseerende 3 pence voortaan de waarde-aanduiding 
voluit „Three pence" zal dragen. 

ITAL. KOLONIEN. 
De serie, uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van 

den kroonprins, zal eveneens verschijnen voor elk der Ita-
liaansche koloniën. 

POLEN. 
De tentoonstellingszegels van 1928 — de 50 groszy en 1 

zloty aaneengedrukt, Yvert nrs. 340-341 — zijn, volgens een 
officieele Poolsche statistiek, gedrukt in een oplaag van 
26020 exemplaren. 

PORTUGAL. 
De onverkochte voorraden der „Pombar'-serie van 1925 zul

len worden overdrukt om als frankeerzegels te worden op
gebruikt. 

RUSLAND. 
Een ophanden zijnde wijziging van het Slavisch alfabet zal 

ons zeer waarschijnlijk tal van nieuwe zegels brengen. Voorts 
zijn te verwachten de frankeerzegels in de waarden 1 en 3 
roebel, weergevende het hoofdtelegraafkantoor te Moskou, res
pectievelijk het waterwerk „Wolhovstroy". 

SALOMONS-EILANDEN. 
De 11 pence, 10 shilling en 1 pond der koerseerende serie 

zijn buiten omloop gesteld; hetzelfde staat te gebeuren met 
de 5 pence. 

VENEZUELA. 
Binnenkort verschunt een serie luchtpostzegels in de waar

den 5 centimos tot 3 bolivars 70 c. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Een nieuwe luchtpostzegel, in groot langwerpig formaat en 

in de waarde 5 cents, is te verwachten. 
IJSLAND. ".-- • '-

'•Van de- in-hef 'vorige hummer' vermelde Kêrinnèririgszegels 
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—• 1000-jarig bestaan van het Althing — zijn de volgende 
aantallen gedrukt: 

3-15 aurar, elk 301.020 frankeerz.; 24.120 dienstz. 
20-40 aurar, elk 100.980 frankeerz.; 24.120 dienstz. 
50 a.-lO kr., elk 21.120 frankeerz.; 4.080 dienstz. 
luchtpost 301.020 frankeerz.; 24.120 dienstz. 

V. B. 

en ïplomiem 
NEDERLAND 

De Rembrandtzegels. 
Aangekondigd bij Dienstorder 97 

van 5 Februari 1930 (die geen 
nieuws bevatte) versehenen op 15 
Februari de Rembrandtzegels. De 
dris waardan zijn, zooals reeds op
gegeven werd: 

5 + 5 cent, groen, 
6 - 1 - 5 cent, sepia, 

12j/^ 4- 5 cent, blauw. 

De zegels zijn uitgevoerd in staaldruk en zijn groot 22K bij 
27 mm. Ze ziJn gedrukt op het gewone plaatdrukpapiêï, dus 
zonder watsrmerk, en, zijn getand ll'A:ll'/> (Ijjntanding). 
Andere tandingen ziJn ons niet bekend. Door het afwijkende 
formaat kunnen de zegels dus niet met rolperforatie ver
schijnen. 

De vellen zijn groot 100 stuks; de velranden zijn blanco, 
op een enkel lijntje op boven- en linker- of rechter-rand na. 
Tegen de gewoonte bij plaatdrukzegels dragen de vellen geen 
plaatnummers. 

Op vele zegels van 5 en 6 cent komt een liggend streepje 
voor boven de T van het woord Rembrandt, deze streepjes be
vinden zich niet alle precies op dezelfde plaats. Op enkele ze
gels van 6 cent loopt de randlijn in den rechteronderhoek iets 
naar rechts door. Ook verder zijn er nog enkele krasjes op 
vele zegels te vinden, of deze alle constant voorkomen is ons 
niet bekend. 

Wat de teekening betreft is het vreemd, dat de letters zoo 
ongelijk zijn uitgevallen (zie b.v. de beide D's en E's in 
Nederland!). 

De zegels zijn keurig gegraveerd; de kleuren zijn heel mooi. 
Alleen betwijfelen wij of er veel zegels verkocht zullen 
worden; de toeslag is hoog, en wij hebben juist een serie toe
slagzegels achter den rug. Naar wij vernamen hebben ver
schillende groote instellingen niet van deze zegels gekocht, 
omdat de opbrengst niet tan algemeenen nutte is. Op corres
pondentie ziet men de zegels slechts sporadisch; 95 pet. der 
verkochte aantallen zal wel uit de beurs van verzamelaars en 
handelaars betaald zijn. 

De verzamelaars word enbij het gebruiken van deze zegels 
op hun correspondentie ook nog afgeschrikt door de zware 
afsterapelingen, welke geleverd worden door de Flier-stempel-
machines in de groote steden. Onder de lange verhalen in deze 
stempels („Postzegels rechts boven" enz., en „Bezoekt de 
Vredes- en Volkenbondstentoonstelling") zijn de zegels bijna 
niet meer te herkennen en zijn voor verzamelaars waardeloos 
geword3n..In Zwitserland bestaat de bepaling, dat de met wel-
dadigheidszegels gefrankeerde brieven voorzichtig en duidelijk 
gestempeld moeten worden; zou zooiets hier te lande voor de 
groote steden ook niet in te voeren zijn? Misschien zou hier
door eenige vertraging in de verzending ontstaan; wij voor 
ons ontvangen graag onze brieven een bestelling later, als de 
zegels maar niet door de zware stempels volkomen waardeloos 
zijn gemaakt. 

Tot eind Februari waren in Amsterdam d.e volgende aan
tallen verkocht: 5 cent 68.400, 6 cent 69.100, 12»^ cent 53.700. 

Een vredeszegel? 
Aan het Voorloopig Verslag over de begrooting der P.T.T. 

ontleenen wij: Een der ledan vroeg, of de Regeering bereid is 
ëën Vféd-ë^stié^él üit fe g-̂ efn öp tiözSlfda w ẑfe als andere 

bijzondere postzegels in den handel worden gebracht. 
In de Memorie van Antwoord werd verklaard: De uitgifte 

van een vredespostzegel maakt een punt van overweging uit. 
Wat voor aanleiding is er om tot de uitgifte van een der

gelijk zegel over te gaan? 
De Kinderzegels. 
Mevrouw bsse. Van Heerdt-Kolff toonde ons een blok van 

het zegel van 6 cent met aanhangenden rand, dat een vol-
ledigen spiegeldruk vertoonde; de teekening was aan de achter
zijde der zegsls even duidelijk als aan den voorkant. Bovendien 
zagen wij een — natuurlijk „philatelistischen" — brief, die 
gefrankeerd was met een dergelijken spiegeldruk, waarop dus 
de jongeling zijn dolfijn naar rechts inplaats van naar links 
stuurde. 

Onder het hoofd „Een kleine vergissing" vermeldden wij de 
vorige maand, dat te Hengelo een met een kinderzegel ge-
frankeerden brief met port zou zijn belast. Een brief van den 
directeur van het postkantoor aldaar was voor ons aanleiding, 
de zaak nog eens te onderzoeken. Onze berichtgever bleek zich 
in de feiten vergist te hebben; niet Henge''o maar Enschedé 
was de plaats van de handeling, en de brief is verder niet met 
port belast, slechts kreeg de geadresseerde een aanmerking op 
de frankeering, met de waarschuwing dat verdere brieven 
met kinderzegels met port belast zouden worden. 

Nieuwe oplaagletters, 
1 cent I en 5 cent J, met randdruk van dubbele lijnen. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent I: R 228, tanding Gr. 
5 cent J ; L 255. 
6 cent F : 264 R, „ Gl. 

L 269. 
R 269, „ Gr. 

De vellen met het laatstgenoemde nummer van de 6 cent 
hebban een meer roodbruine tint dan de vorige; het verschil 
is opvallend. 

Het in het vorig nummer genoemde p'aatnummer R 249 
van de 6 cent heeft niet rol(Gl)-, maar r o 1 (Nb) p e r f. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1 cent I: teeken 25 links onder, tanding r o l (Gl) p e r f. 
Ii4 cent C: verscheen ook in rolperf.; nummer 1. 
IK cent D: verscheen met nummers 27, 28 en 29. Tanding 

ons nog niet bekend. 
Bij de lagere waarden is m den laatsten tijd, evenals dat 

bij de plaatnummers het geval is, een systeem van doorloo-
pende nummering op te merken, ongeacht de soort van de 
zegels. Wij kennen op het oogenblik: 1, 2, 3, 4 (1>^ c. C), 
5 (3 c. F) , 9, 10,11, 12 (IK c. C), 13, 14 (2K c. K), 17, 
18 (IK c. C), 19, 20 (IK e. D), 21, 22, 23, 24 (IK e. C), 
25 (1 c. I ) , 27, 28, 29 (IK c. D). 

Dubbele perforatie. 
Onder de vele interessante stukken op de 239e veiling-Van 

Dieten bevond zich een verticaal paar met rechterrand van de 
2,50 gld. van de uitgifte 1891, dat rechts een dubbele perforatie 
vertoonde (verticaal). 

NED.-INDIE. 
Een nieuw opdrukzegel. 
Naar wij van den heer Hajenius vernemen zal binnenkort 

verschijnen een opdruk 1 cent op de 2K cent rood (cijfertype). 
Geen briefportverlaging, 
In de Memorie van Antwoord bij de begrooting deelt de re

geering mede, dat zü momenteel de verlaging van het brief-
porto tot op 10 cent niet mogelijk acht. De regeering ver
klaarde voorts, dat aan verdere verlaging van het drukwerk
tarief niet kan worden gedacht. De met ingang van 1 Ja
nuari 1929 in werking getreden portverlaging is niet goed
gemaakt door da betrekkelijk geringe verkeerstoeneming. Ver
laging van het aanteekenrecht zou de bedrijfsrekening onguns
tig beïnvloeden met een bedrag van ƒ243.000. 

CURACAO. 
De kopstaande 6 op 7K cent. 
Omtrent de omstandigheden, waaronder de kopstaande op-

di'uji ■i'an aé 6 b̂p lyi fént •v/éfd b'ntyekt,.t(ti1 ĵrig '̂Ti Wij bet 
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volgende interessante bericht van den heer Preiss, die tijdens 
de gebeurtenis te Curasao vertoefde. 

De facteur van het daar op het oogenblik liggende oorlogs
schip „Hertog Hendrik" begeeft zich dagelijks tweemaal naar 
het postkantoor met e*en stapel brieven van de opvarenden, om 
deze te verzenden. Hij koopt dan een vel zegels, en plakt deze 
ter plaatse op de brieven. Ditmaal kocht hjj weer een vel van 
50 stuks, en begon te plakken. Toen hü reeds een aantal brie
ven van zegels had voorzien, bemerkte hij, dat er op de zegels 
een „9" inplaats van een „6" stond. Aanvankelijk meende hjj, 
verkeerde zegels te hebben ontvangen, maar bij nadere be
schouwing zag hij dat de opdruk op ziJn kop stond. Hij deelde 
dit aan den directeur mee (de man is zelf geen verzamelaar!), 
die daarop alle voorradige zegels persoonlijk nazag, en werke
lijk nog één vel met kopstaanden opdruk vond, dat dadelijk 
onder getuigen vernietigd is. Er zjjn dus slechts 50 stuks in 
omloop. 

Tot zoover de heer Preiss. 
Teneinde zekerheid te hebben, dat het afgebeelde stuk in

derdaad van dit vel afkomstig is, vroegen wij den bezitter of \ 
de brief met dit zegel van een der opvarenden van de „Hertog i 
Hendrik" afkomstig was. Dit nu was helaas niet na te gaan; 
het zegel is, tegelijk met eanige andere van deze opdrukken, 
op de Haagsche Postzegelbeurs van verschillende bezoekers 
gekocht, en eerst bij thuiskomst deed de kooper de blijde ont
dekking. Ook de datum van afstempeling (IB.12.29) bracht 
geen licht; de heer Preiss kon zich den dag van het gebeurde 
niet precies meer herinneren, maar achtte den datum wel j 
waarschijnlijk. 

Het is dus wel aan te nemen, hoewel wij geen absolute zeker
heid hebben, dat het afgebeelde exemplaar een van de „Hertog 
Hendrik"-zegels is. 

Een dergelijk verhaal, echter met ie«nige verschillen, komt 1 
voor in „De Philatelist" van Maart. Volledigheidshalve laten 
wij den inhoud ervan hier volgen. i 

De facteur van de „Hertog Hendrik" zou twee vellen van de 
6 op 7K cent hebben gekocht en <er de brieven mee hebben 
gefrankeerd. Aan boord teruggekomen droeg hij het restant i 
der zegels, 3 exemplaren, af, waarbij de kopstaande opdruk I 
aan het licht kwam. Er bestaan dus drie ongebruikte exem- i 
plaren, een er%'an is in „De Philatelist" afgebeeld. j 

De facteur werd naar het postkantoor teruggezonden om 
te trachten, nog meer van deze zegels te koopen, deze werden 
hem echter niet verstrekt. Er zouden toen nog 7 vellen voor ' 
den dag zijn gekomen, die teruggehouden wierden. 

„De Philatelist" meldt als datum van het voorgevallene: i 
half December; dit klopt dus goed met den datum 15.12.29. ' 

Als het bovenstaande juist is, zou de facteur twee vellen 
gekocht hebben. Aangezien niet bekend is of b e i d e vellen i 
kopstaanden opdruk hadden kunnen er dus 47 óf 97 gebruikte I 
exemplaren bestaan. 

De heer Van der Willigen zond ons van den opdruk ook nog ' 
plaatnummer 1 toe. Ook nrs. 3 en 4 moeben bestaan. 

De vliegpostzegels. 
De heer Preiss meldt ons nog de volgende afwijkingen in 

den opdruk. Of zij op alle vellen voorkomen weten wij niet; 
in ieder geval zijn zij den heer Preiss in meerdere exemplaren 
bekend. Het zijn: 

1 gld. met een hoofdletter I inplaats van een 1 in gld. 
1 gld. met afgebroken linkerdeel van den voet van het 

cijfer 1. 
2 gld. met het laatste deel van de staart van de 2 af

gebroken. 

NEDERLAND. 
De op blz. 48 jaargang 1929 gemalde kaart 3 cent groen op 

g r o e n a c h t i g getand, zonder scheidingslijn met alg af
standen -tii'sschen de.ktatsïe 4-adre5lijiien- 14Hy\rëi4-^^^ mm. 

is nu ook gevonden als ongetande kaart. 
Als nieuw uitgekomen is te melden een arbeidskaart 

van 3 cent. Deze verschilt van de vorige in hoofdzaak door 
verandering van karton, deze is nu g e e l a c h t i g (was 
g r ij s), verder zijn er kleine wijzigingen in den tekst, waar
van voor ons de belangrijkste is dat het vroegere jaartal 
„192 " gewijzigd is in „19 ". 

Aan nieuwe spoorwegbriefkaarten zijn te melden: 
1. waardestempel 3 cent. Station Amsterdam (Doklaan). 

Model CC238f. Oplaag enz.: E.H.100.000 27.XI.'29. 
2. waardestempel 5 cent. Model CC238. Oplaag enz.: E.H. 

200.000 27.XI.'29. 
NED.-INDIE. 

Binnenkort zullen de volgende opdrukken verschijnen: 
12K cent op de briefomslagen van 20 cent blauw. 
2 cent op de verhuiskaarten van 1 cent. 

ARGENTINIË. 
De laatste kaartbrief met San Martin veranderde van papier-

kleur, deze werd nu lichtroomkleairig; de laatste enveloppen 
ontvingen een groote, blauwe pijl, waarin „VIA AEREA". 

Kbf. 5 c. rood op roomkl. 
Env. 5 c. rood, 12 c. blauw op wit (luchtpost). 

FINLAND. 
Ook hier kwamen de ibriefkaarten in groot formaat in ge

bruik; voor mij liggen: 
Br. 1 m. 1-1-1 m., oranje op wit. 
1,20 m., 1,20+1,20 m., rood op wit. 

JAPANSCHE POST IN CHINA. 
Nog niet gecatalogiseerd vind ik de kaart nr. 33 van Japan, 

met de beide bekende letters onder den waardestempel voor 
de Chineesche post. 

Br. ly^ sen, donkerblauw op grijswit. 
LIECHTENSTEIN. 
Een nieuwe kaart voor het buitenland kwam in omloop; 

rechts de waardestempel met wijnbouwer, links een prentje 
met slot Vaduz. 

Br. 20 rp. rood op zeemkl. 
OOSTENRIJK. 
Een nieuw postblad met denzelfden waardestempel: 

Kbf. 16 gr. blauw op lichtblauw. 
PALESTINA. 
Op den kaartbrief zijn eenige veranderingen in den voor

druk gekomen; de eerste zegel is nu onder den derden gedrukt; 
ook bij de briefkaarten zjjn kleine tekstwijzigingen aange
bracht; ze zijn dichter opeen gedrukt. 

Kbf. 5 rood op lichtblauw. 
K. 4,5 rood op zeemkl. 

PERZIE. 
Hier verschenen 2 nieuwe briefkaarten met het portret van 

den sjah: 
Br. 2 ch. rood en blauw op roomkl. 

9 ch. groen en rood op roomkl. 

IETS OVER DE OPDRUKBRIEFKAARTEN VAN 
NEDERLAND. 

Er is in den catalogus van poststukken geen land, waarbij 
méér zeldzame en dure opdrukbrieikaarten gemeld worden 
dan bij Nederland. Dit is de reden, waarom ons land bij de 
verzamelaars van poststukken in binnen- en buitenland een 
slechten naam heeft gekregen. Meestal hoort men, van zijn 
bekenden, indien men hen aanraadt, om poststukken van Ne
derland te gaan verzamelen, de m.i. juiste opmerking: „neen, 
daar begin ik niet aan, daarvan bestaan zoovele soorten en 
zooveel dure zeldzaamheden, dat er geen kans op is, dat ik 
daarvan ooit een werkelijk mooie collectie biJ elkaar kan 
krijgen". Dit is erg jammer, want vóór de opdruk-manie van 
1917-1921 was het wel degelijk belangwekkend en loonend, om 
zulk een verzameling aan te leggen en bij te houden. Het heeft 
mü _altijd Verbaasd) dat al die opdrukken zijn kuni^en ontstaan. 
)iéeTat me'ii-.èen*s .een sVilleJieunge .opUrak, die vaii v ĵf cent 
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op 2y, cent groen (nr. 76 van den Ascher-Katalog); is het 
dan niet verwonderlijk, dat de opdruk, aangebracht in 1920, 
zelfs werd afg&drukt op briefkaart nr. 23, welke briefkaart 
van 1899-1901, dus ruim 20 jaar te voren, in gebruik was? 
De prijs van deze opdrukbriefkaart staat in genoemden cata
logus op 80 Mark; op haar volgen nog vele andere opdrukken 
van vijf cent op reeds lang vervallen briefkaarten, die zelfs 
nog hooger geprijsd zijn- Iets dergelijks doet zich voor met de 
opdrukken: 3 cents, zeven en een halve cent (in 2 soorten) en 
twaalf en een halve cent! Optellende vind ik in den catalogus 
m é é r d a n h o n d e r d verschillende opdrukbriefkaarten, 
waarbij de opdruk is aangebracht op toentertijd reeds l a n g 
of z é é r l a n g vervallen briefkaarten. Deze opdrukbrief-
kaarten zijn meest gepriisd tusschen de 50 en 150 Mark per 
stuk (excusez du peu!). Het eigenaardige is, dat, voor zoover 
mün information volledig zijn, bijna géén der Nederlandsche 
verzamelaars ze in bezit heeft. Naar miin meening moet het 
criterium voor het opnemen van poststukken in den catalogus 
zijn, dat zij werkelijk a a n d e l o k e t t e n v o o r h e t 
p u b l i e k v e r k r i j g b a a r z i jn g e w e e s t . Nu heb ik, 
als verzamelaar, ook in de jaren 1917-1921 al mijn best ge
daan om alles te looopen en te laten koopen, wat er op dit 
gebied verkrijgbaar was. Maar n i m m e r heb ik één van 
die dure opdrukken op reeds lang vervallen briefkaarten kun
nen bemachtigen! Dt loop der zaken was meestal zóó, dat men 
in één der tijdschriften las, dat die en die opdruk ook „ont
dekt" was, en daarmee uit. 

Aangezien mij nu in den loop der tijden gebleken is, dat ik 
met mijn „leege handen" op dit terrein niet alleen sta, ben ik 
gaan twijfelen of de hier bedoelde opdrukbriefkaarten wel 
terecht gecatalogiseerd zijn, en of z\j niet beschouwd moeten 
worden als, wat de Duitschers noemen, „Mache". Gaarne zou 
ik hier de meening van andere Nederlandsche poststukkenver
zamelaars eens over willen hooren. Indien het mocht blijken, 
dat niemand van hen deze stukken aan het postloket heeft 
kunnen koopen, moeten zij m.i. bij een herdruk van den ca
talogus daarin niet meer onder een afzonderlijk nummer ver
meld worden. Hoogstens zou men dan, aan het slot der opgave 
voor de briefkaarten, in een noot moeten vermelden dat, wel
licht door een vergissing (? ) , of door andere omstandigheden, 
nog enkele exemplaren van oudere briefkaarten mede over
drukt zijn geworden. De catalogiseering der Nederlandsche 
briefkaarten zou er door vereenvoudigd worden, de lust tot 
verzamelen aangewakkerd en de specualt'e in stukken van 
wellicht twijfelachtige herkomst worden tegengegaan. Mochten 
er onder de Nederlandsche verzamelaars zijn, die van de stuk
ken als boven bedoeld a a n e e n p o s t l o k e t exemplaren 
hebben verkregen, dan moesten zij dit toch eens melden, onder 
opgave van t i j d en p l a a t s ; zoo zij de stukken op andere 
wijze verkregen, dan moes+en zij toch eens mededeelen v a n 
w i e n en op welke manier! Ik acht het gewenscht, dat er eens 
klaarheid kome over de geboorte van die dure opdrukken: 
het bekende verhaal, dat het oude briefkaarten waren, van 
kleinere kantoren, die in de ter overdrukking opgezonden 
pakjes werden aangetroffen, voldoet mii niet, als zijnde te 
onwaarschiiniijk; 20 of méér jaren zullen die kleinere kantoren 
geen briefkaarten van 2]4 cent bewaard hebben, om ze nu 
plotseling voor den dag te brengen! 

Voorburg, Januari 1930. 
W. H. DOORMAN. 

VALSCHE SERVISCHE VELDPOSTKANTOREN. 
Zooals bekend is. werden in 1896 de briefkaarten van Servië 

(uitgifte 1873 en 187fi') overdrukt met een zwarte rechthoek 
waarin BOJEHA TTOlllTA; deze opdruk komt op de gemelde 
kaarten recht- of konstaand voor, dikwiiis echter ook in an
dere standen. De rechthoek is 36 mm. lang en 11 mm. hoog, 
de hoogte der letters is 5 mm. Men vindt dezen opdruk op de 
twee tvpen der omranding. 

Nu legt de heer Lensveld uit Kapelle mij een goed gebruikte 
(12-6-1876) kaart Ib voor, waarop ds bovengemelde opdruk 
in roodviolet voorkomt; de rechthoek is ech*'er 37Vi mm. lang 
en 9 mm. hoog; de letters 4(4 mm. Ik ken dezen opdruk slechts 
op de dubbele veldpostkaarten zonder waardestempel op rood, 
blauw .en ze.emkleurig papier. Derocco schrijft echter in ziJn 
boek .'.GesjcKichte der. Postwertzeichen von Serbien" dat 'de 

veldpostkaarten zonder waardestempel eerst in 1877 ver
schenen; waarschijnlijk verkregen zij tegelijkertijd den opdruk, 
die met deze laatste afmetingen in zwart en roodviolet voor
komt. 

Als nu de mededeeling van Derocco juist is, dat de veldpost-
dienst, gedurende den oorlog van Servië met Turkije eerst bij 
de wet van 26 September 1876 werd ingesteld, zoo begrijpt 
men, dat man hier met een valschen opdruk te do-en heeft, 
waartegen ik wil waarschuwen; ik maak er bovendien opmerk
zaam op, dat de oorlog eerst in Juli 1876 begon. Men heeft 
eenvoudig den opdruk geplaatst op een gebruikte kaart van 
vóór hst begin van den oorlog. 

Nog gevaarlijker is een andere kaart Ib van den heer Lens
hoek, ook van Juni 1876, waarop de goede, zwarte opdruk 
staat; dus ook deze was later opgedrukt; ik krijg den indruk, 
dat deze werkelijk echt is, althans bedriegelijk nagebootst. 

Dikwijls kan ook de afstempeling ons behulpzaam zijn met 
het keuren der echt gebruikte veldpostkaarten: bij de goede 
komen daarin dikwijls de woorden BOJEHA TIOfllTA voor. 

W. P. COSTERUS Pzn. 

's-Gravenliage. De correspondentie, ter post bezorgd op de 
tentoonstelling voor Volkenbond en Vreds, in de Grafelijke 
Zalen, werd voorzien van een afdruk van een speciaal dag-
teekeningstempel. In den dubbelring staat bovenin * 's GRA-
VENHAGE ' onderin VREDES- & VOLKENBONDSTEN-
TOONST. In den verkorten dwarsbalk de datum, bv. 14.11.30.17. 

Sedert 24 Februari j.1. stempelen Amsterdam C.-S., Arnhem-
Station, Eindhoven, 's-Gravenhage, Haarlem, Rotterdam en 
Utrecht-Station in de steimpelmachines met tekst, 2-regelig 
tusschen 3 golflijntjes boven en onder, waarvan de middelste 
lijn dikker is dan de andere REMBRANDT / ZEGELS VER
KRIJGBAAR. 

Het zal velen opgevallen zijn, dat op de luchtpostzendingen 
uit Ned.-Indië enz. de speciale luchtpostaankomststempels ont
braken. Een persbericht van het hoofdi>estuur der P.T.T. 
meldt nu: 

Het stempel „per luchtpost aangebracht" waarvan — bij 
wijze van propaganda — een afdruk op de ontvangen lucht
postcorrespondentie werd geplaatst, is buiten gebruik gesteld, 
in verband met de vertraging in de uitreikittg der stukken, 
welke daardoor dreigde te ontstaan. 

Bemmel. In den reclamestempel is de afkorting T.B.C, vóór 
PATIENTEN vervallen, zoodat de stempel nu luidt: BEMMEL 
WILHELMINA PAVILJOEN INR. VOOR VROUWELIJKE 
PATIENTEN. 

Den Dolder. Van den heer K. Groot ontvingen wij een af
druk in violetten inkt (welke kleur helaas het maken van een 
cliché belet!) van een zeer bijzonder stempel. De doorsnede is 
33 mm., boven- en benedenSegment zijn gearceerd, terwijl in 
het midden 2-regelig staat: Den Dolder / 18. JAN. 1930. Het 
is een geheel gummi-stempel en opklapbaar, zoodat de datum 
verzet kan worden, de aroeering en plaatsnaam zijn op een 
metalen plaat geplakt. Deze stempel wordt uitsluitend gebruikt 
voor paKkètteji .verzonden door de Zeepfabriek „ D e Duif", 
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de gewone correspondentie wordt er niet mede afgestempeld, 
evenmin als de overige pakketpost uit Den Dolder, die van den 
gewonen dagteekeningstempel voorzien wordt. De stempel 
wordt 's morgens van het hulpkantoor medegenomen en daar 
's avonds teruggebracht. Het is te verwachten dat later deze 
stempel in de Rüksveilingen wel zal opduiken op uitknipsels 
van postpakketlabels. 

Deventer. Wij zagen een afdruk van een handrolstempel 
— brugmodel — bovenin DEVENTER, onderin * 1 * en in 
den balk 5.9.29. zonder uuraanduiding, hoewel de ruimte hier
voor aanwezig is, doch blanco gelaten was. 

Raalte. Wij ontvingen een afdruk in donkerblauwen inkt 
van den gewonen brugstempel Raalte No. 1 7.2.30. 45 N. 

Valkenswaard. Op 21 Januari j.l. kwam in den koerseerenden 
typenraderstempcl nr. 2 onderin het jaartal (1930) niet voor. 

Met ingang van 17 Februari 1930 is gevestigd het post
agentschap RotterdamHeüplaat, met ingang van 1 Maart 1930 
het postagentschap AmsterdamMichel Angelostraat. 

Het postagentschap HaarlemZandvoortschelaan is volgens 
nadere aankondiging na afloop van den dienst op 23 Ja
nuari j.l. opgeheven. 

Met ingang van 1 Maart 1930 wordt het poststation te 
Schoten opgeheven en vervangen door een postagentschap, 
een telegraafstation zonder bestelling en een telefoonstation 
zonder aansluitingen in locaal verband met Haarlem, welke 
inrichting met den naam „HaarlemSchoten" zal worden aan
geduid. 

Wij dankan de beeren J. van Bemmel, A. M. Benders, D. O. 
Kirchner, K. Groot, H. Lampe Fzn., J. H. Nieuwenhuijzen, 
J. Schagen, A. van der Willigen en J. G. G. van den Berg voor 
de vermelding der nieuwe stempels. 

TR. 

Tusschen datum en waardestempel het woord 
„ELECTROSTOOM". 

Ffarheep^ 
*■ macliirie ̂

NEDERLAND. 
Dienstorders. 
Dienstorder 151 van 26 Februari 1930 luidt: 
„Bij afgifte van door middel van een frankeermachine ge

frankeerde stukken aan posttreinen behoeft van 16 Maart a.s. 
af geen staatje, vermeldende het aantal stukken, de aanduiding 
van den posttrein en den datum van afgifte, meer te worden 
bijgevoegd." 

Deze dienstorder biedt voor ons verzamelaars weinig inte
ressants, maar volledigheidshalve nemen wij deze op. 

Intressanter kunnen echter zijn de gevolgen van de hier
onder volgende. 

Dienstorder 175 van 5 Maart 1930, welke luidt: 
„In de stempels van frankeermachines mogen reclamemede

deelingen worden opgenomen. Deze mededeelingen moeten 
vooraf aan de goedkeuring van den DirecteurGeneraal wor
den onderworpen. Zij mogen slechts betrekking hebben op het 
beroep of bedrijf van den gebruiker en mogen alleen ter linker
zijde van de dagteekeningstempel in den afdruk voorkomen; 
op briefkaarten en tegen drukwerktarief verzonden kaart
formulieren mogen zij uitsluitend op de linkerhelft der adres
zijde worden afgedrukt." 

Universal Postal Franker. 
Machine 6. N.V. Automatic Screw Works te Nijmegen. De 

samenstelling der waarden is sedert 11 Ja
nuari 1930 gewijzigd, men kan thans met deze 
machine de waarden IK, 2, 5, 6, 10, 12}^ af
drukken; 6, 10 en 12K zijn dus nieuw in de 
machine geplaatst. 

Hasler. 
MachineH. 511. Sedert 19 Februari 1930 in gebruik bü de 

N. V. Electr. Maatschappij „Electrostoom", 
Electroweg 9, Hillegerstoerg (Rotterdam). 

Francotyp. 
Machine 107 IV. N.V. Drukkerij „De Vlijt", te Arnhem, de 

tekst tusschen datum en waardestempel is se
dert Februari 1930 gewijzigd, de zin „Laat ons 
Uw drukwerk verzorgen" is thans verdwenen, 
teiwijl de naam van de drukkerij nog op de
zelfde plaats staat. 

Machine 124. III. N.V. Rotterdamsche Bankvereeniging, te 
Amsterdam, sedert 19 Februari 1930 stempelt 
deze machine in haar derde type, de pijl onder 
het datumstempel staat nog op dezelfde plaats 
als bij 124 II, daaronder thans echter de letters 
„R.B.V." en tusschen datum en waardestempel 
in schuinen stand „DEPOSITO". 

Machine 162. Model CS, sedert 6 Februari 1930 in gebruik 
bü de N.V. Electrotechnische Industrie v.h. Wil
lem Smit & Co., te Slikkerveer. 
Tusschen datum en waardestempel een groote 
letter „S", waar bovenin „SMIT" en onderin 
het woord „SLIKKERVEER" is aangebracht. 

Machine 164. Model C3, sedert Februari 1930 in gebruik bij 
de fa. G. J. van Heek & Zonen, Richtersbleek, 
Enschedé. 
Tusschen datum en waardestempel: een om
lijnde afbeelding van een batikkende inlandsche 
schoone ( ? ) , daarnaast de naam: „G. J. v. 
HEEK / EN ZONEN / RIGTERSBLEEK / 
ENSCHEDE.". 

Machine 165. Model C3, sedert 18 Februari 1930 in gebruik 
bij de firma Worms & Cie., te Rotterdam. 
Tusschen datum en waardestempel in vierhoek 
de naam: „WORMS & Cie / Reeders en Car
gadoors / Rotterdam. 

Machine 168. II. N.V. Houthandel v.h. J. M. & J. Jongeneel, 
te Utrecht. Deze machine heeft enkele dagen in 
een tweede type gestempeld, en ^vel o.a. op 17 
Januari 1930, tusschen datum en waardestem
pel in kastje tweeregelig: „RET / TRIPLEX". 
Tot en met 8 Januari 1930 en na 18 Januari 
1930 zijn ons de afdrukken steeds in het eerste 
type (zonder tekst) bekend en ook heden stem
pelt de machine nog in het eerste type. 

Machine 190. II. (N.V. Boeke & Huidekooper, te Haarlem) 
stempelt sedert 10 Februari 1930 in haar twee
de type, thans drieregelig. 
Tusschen datum en waardestempel: „B. & H. 
/ Zaai & Wied / Machines". 

Machine 191. Model C3, sedert 7 Maart 1930 in gebruik bij 
de N.V. Rouppe van der Voort's Industrie en 
Metaalmaatschappij, te 'sGravenhage. 
Tusschen datum en waardestempel een afdruk 
van het familiewapen Rouppe van der Voort 
en daar rondomheen de naam „N.V. Rouppe 
van der Voort's Industrie en Metaal Mij. te 
'sGravenhage." 

Machine 194. Model C3, sedert 1 Februari 1930 in gebruik 
bij N.V. V. d. Graaf en Co., Ke'zersgracht 410, 
Amsterdam. 
Deze machine wordt naast 175 gebruikt en 
heeft tusschen datum en waardestempel de
zelfde tekst als machine 175, n.l. de letters 
„A.B.R." in verticale stand. 

Machine 207. Model C4, sedert begin Februari 1930 in ge
bruik bij Zendingsbureau Oegstgeest. 
Tusschen datum en waardestempel een dubbel 
ovaaltje, waar bovenin ZENDINGSBUREAU 
en onderin OEGSTGEEST, in het midden van 
dit ovaaltje een miniatuurkaartje van den In
dischen Archipel. 

Machine 209. Model C4, sedert 10 Februari 1930 in gebruik 
bij de N.V. Koninklijke Maatschappij „De 
Schelde", te Vlisslngen. 
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Tusschen datum- en waardestempel een groote 
letter S, gedekt door e^n kroontje; bovenin ge
noemde letter een „K" en onderin een „M" 
geplaatst. 

Machine 214. Model C3, sedert 24 Februari 1930 in gebruik 
bij de N.V. Maatschappij van Levensverzeke
ring „Vesta" te Arnhem. 
Tussch«n datum- en waardestempel in kastje: 
„VESTA MAATSCHAPPIJ VAN LEVENS
VERZEKERING" «n daarnaast een afbeelding 
van de „Vesta-Maagd", het zinnebeeld van de 
beschermster van den huiselijken haard. 

Machine 215. Model C3, sedert 6 Maart 1930 in gebruik bö 
de N.V. F. M. Houbaer & Co., te Amersfoort. 
Tusschen datum- en waardestempel een afdruk 
van de kop uit het handelsmerk „Sopla" en 
daaronder het woord „SOPLA". 

Machine 224. Model C4, sedert 10 Februari in gebruik bij de 
Rotterdamsehe Lloyd, Directie Wm. Ruys & 
Zonen, te Rotterdam. 
Tusschen datum- en waardestempel in kastje 
een barer booten in volle zee en daaronder de 
letters „W. R. & Zn.". 

NED.-INDIE. 
Machine 206. III. R.H.V. Soerabaja. Deze machine- stempelde 

inmiddels in haar derde type, thans met het 
woord „Dalton" onder het waardestempel af
gedrukt. 

ImcMpost 
XLV. 

VLIEGTOCHTEN NEDERLAND—NED.-OOST-INDIE. 

Nu deze proefvluchten voorloopig beëindigd zijn, is de tijd 
aangebroken om daaraan een terugblik te wijden. 

Dank zij de zeer gewaardeerde medewerking van het hoofd
bestuur der P.T.T. hier te lande en den heer Hajenius, inspec
teur bü den P.T.T.-dienst in Ned.-Indië, zijn wiJ in staat een 
volledige lopgave te verstrekken van het aantal poststukken 
met elke gelegenheid in beide richtingen verzonden. Aan ge^ 
noemde berichtgevers betuigan wü daarvoor onzen hartelijken 
dank, alsmede aan da redactie van het Tijdschrift voor Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie, dat ons in staat stelde onder
staand cliché af te drukken, waaruit overzichtelijk blijkt welke 
vluchten werden uitgevoerd. Talrijke lezers, die bij ons infor
meerden, met welke gelegenheid poststukken, door ruil of koop 
in hun bezit gekomen, werden verzonden, mogen in het onder
staande, door vergelijking van de data der afstempelingen, 
beantwoording vinden van het gevraagde. 
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HET MAANDBLAD BEKROOND. 
Op de op 18 en 19 Januari LL te Malang (Ned.-Indië) ge

houden Postzegeltentoonstelling werd aan het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie e e n z i l v e r e n m e d a i l l e (de 
hoogste onderscheiding) toegekend. 

RAAD VAN BEHEER. 
KORT VERSLAG van de vergadering van den Raad van Be

heer op Zondag 2 Maart 1930, te Utrecht. 
Vertegenwoordigd waren alle Vereenigingen, uitgezonderd 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
De rekening en verantwoording, alsmede de verdeeling der 

baten over 1929, werden goedgekeurd. 
Een commissie werd ingesteld, om na te gaan óf, en zoo ja, 

op welke voorwaarden het mogelijk is, dat andere vereeni
gingen ook eigendomsrechten verkrijgen. 

De behandeling van het ontwerp „stichtingsacte*' werd in 
afwachting van het rapport dezer commissie aangehouden. 

Namens den Raad van Beheer: 
De waarnemend secretaris, 

P. H. VAN GITTERT. 
* * 

* 
Ter kennis van de leden der verschillende Vereenigingen 

wordt alsnog gebracht, dat, behalve de reeds in het Januari
nummer bekend gemaakte namen der leden van den Raad van 
Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, in 
dien Raad voor het jaar 1930 zitting hebben met een advi-
seerende stem de beeren J. N. H. van Rest en C. J. Reijerse, 
beiden te 's-Gravenhage (voor de Vereeniging „Philatelica"), 
en de heeTen J. C. Heidenreich te Arnhem en J. P. Traanberg 
te Haarlem (voor de overige aangesloten Vereenigingen). 

HERHAALD VERZOEK. 
Heeren Vereenigings-secretarissen en Adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopü v ó ó r d e n 
5 e n d e r m a a n d aan de Administratie toe te zenden 
en niet den uitersten termijn van inzending af te wachten. 
Al wat na den 5en ontvangen wordt, zal in den regel tot het 
v o l g e n d n u m m e r moeten bewaard blijven. (In bij
zondere gevallen kan door adverteerders van dezen inzendings-
termijn worden afgeweken.) 

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
De Administratie, 

Wilhelminapark 128, Breda. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

VERSLAG der Bondsbestuursvergadering op Zondag 2 Fe
bruari 1930, des voormiddags te 11 uur, in Hotel Neuf, 
Kalverstraat 41, te Amsterdam: 

Aanwezig ds beeren Van der Schooren, mr. De Beer, Cra-
merus, Costerus, Kästeln en mr. Vuijstingh. De heer Jorissen 
is verhinderd de vergadering bij te wonen. Na opening der 
vergadering worden de volgende onderwerpen behandeld: 

1. Raad van Beheer van het Postmuseum. De meerderheid 
waardeert de benoeming van drie Philatelisten in dien Raad. 
Betreurd wordt, dat deze vertegenwoordiging te eenzijdig is 
en dst de technische postambtenaar ontbreekt. 

2. Aan het Postmuseum zal in overweging gegeven worden 
te trachten bij andere instellingen ondergebrachte collecties 
voor het Postmuseum te verkrijgen. 

3. Belastingen. PubLcatie over den stand van zaken zal in 
het Maandblad plaats heibben. 

Bij het bestuur is sedert de vorige „Mededeelingen" (dit is 
tot 2 Februari) geen enkele opgave binnengekomen. 

4. De vertrouwelijke mededeelingen zullen voortaan ook aan 
den hoofdredacteur van het Maandblad worden toegezonden. 

5. Tandenmeter. De drukker heeft wederom eenige proeven 
gezonden, welke aan de commissie zullen worden toegezonden 
met verzoek om advies welke kleur moet worden gekozen. De 
beslissing wordt aan 'he't dagelijkscb bestuur overgelaten. 

6. Prijs tandenmeter. Betreurd wordt de oppositie tegen de 
prijsbepaling. Het bestuur is echter unaniem van oordeel den 
vastgestelden prijs te moeten handhaven, omdat bij niet vol
doende afname deze 'transactie anders een te groote schade
post voor den Bond zou opleveren. Voor leden-vereenigingen 
zal echter de prijs op ƒ 0,25 gesteld worden, mits biJ afname 
van minstens 25 stuks tegelijk. 

7. Bij het hoofdbestuur zullen inlichtingen worden inge
wonnen omtrent de op de Rijksveilingen voorkomende uit 
koers zijnde ƒ 10,— zegels. 

8. De correspondentie met het hoofdbestuur in zake afstem
peling N.-I. vllegbrieven zal in ihet Maandblad worden ge
publiceerd. 

9. Daar de heer Vuijstingh verklaart zich genoodzaakt te 
zien wegens zijn bezigheden voor het Bondsbestuur te be
danken, wordt ter tegemoetkoming aan diens bezwaren be
sloten, dat de heer Costerus en hij met den aanvang van het 
nieuwe vereenigingsjaar van functie zullen omwisselen. 

10. De onderhandelingen met „Philatelica" zullen worden 
voortgezet. Het Bondsbestuur acht het zijn plicht te pogen in 
deze tot een aannemelijke voorloopige regeling te komen. De 
ledenvergadering blijft vrij die regeling eventueel te accep
teeren of te verwerpen. 

11. Na de beslissing der rechtbank in zake vervalscbing 
postzegels is door voorzitter en secretaris direct een schrijven 
gericht aan den officier van justitie, waarbij wordt aange
drongen hetzij op het in appèl gaan van de gegeven vrijspraak, 
hetzij op he't opnieuw dagvaarden met «en gew^ijzigde ten 
lastelegging, opdat zoo mogelijk een principieele uitspraak 
in hoogste instantie kan worden verkregen. 

12. Bondskeurmeesters. Na uitvoerige bespreking wordt be
sloten dit onderwerp in de Maart-vergadering verder te be
handelen. 

13. Handboek Warren. Worden als leden der commissie, be
last met de voorbereiding der uitgifte, benoemd de beeren 
Waller, Van Nifterik, Korteweg, Costerus en mr. De Beer. 

14. Assurantie. De commissie adviseert de polis te gebruiken 
zooals door de Vereeniging „Hollandia" afgesloten. Hierover 
zullen in de Maart-vergadering nadere inlichtingen worden 
verstrekt. 

15. Bij de Federation zal worden aangedrongen op het tref
fen van een regeling in zake verschaffing noviteiten. 

16. De wenschelijkheid wordt besproken een of ander onder
werp door een wetenschappelijke commissie in studie te doen 
nemen. Zal in de Maart-vergadering nader worden besproken. 

17. In zake Orval-zegels wordt medegedeeld, dat de Fede
ration zich met den Belgischen Bond in verbinding heeft ge
steld. 

De voorzitter sluit hierna de vergadering. 
De Ie secretaris, 

mr. J. H. VUIJSTINGH. 
n * 

* 
Aan 
Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, 

's-Gravenhage. 
Diverse klachten hbben ons Bondsbestuur bereikt, dat van

wege de Postadministratie, speciaal op per vliegpost verzonden 
brieven, geen aankomststempel wordt geplaatst. Wij meenen 
ons te herinneren, dat zulks vroeger geregeld geschiedde, 
daarna nog slechts op enkels plaatsen, en ten slotte geheel is 
afgeschaft. 

Het wil ons bestuur voorkomen, dat de afschaffing van het 
aankomststempel, althans voor zooveel vliegcouverts betreft, 
de waarde daarvan voor verzamelaars zoodanig doet vermin
deren, dat er groote kans bestaat, dat verzamelaars op dit 
terrein geen brieven ten behoeve hunner verzamelingen meer 
met de vliegpost zullen medegeven. 

Ons bestuur zou dit ten zeerste betreuren en is van oordeel, 
dat zulks ook zeer ten nadeele van de postadministratie zou 
zijn. 

Op dezen grond hebben wij de eer U beleefd te verzoeken 
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het plaatsen van een aankomststempel op per vliegpost ver
zonden brieven wederom verplichtend te willen stellen. 

Utrecht, 20 December 1929. 
Namens het Bondsbestuur: 

(g3t.) G. V. VAN DER SCHOOREN, voorzitter, 
(get.) VUIJSTINGH, secretaris. 

Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie. 

Aan 
den Nederlandschen Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, 
p/a den heer mr. J. H. Vuijstingh, 

Utrecht. 
1. Naar aanleiding van bovenvermeld schrijven bericht ik U, 

dat behoudens de hierna vermelde uitzondering de per vlieg
tuig aangebrachte correspondentie door het kantoor, dat de 
post uit het buitenland ontvangt, van een stempelafdruk „per 
luchtpost aangebracht" wordt voorzien. Tot dezen maatregel, 
die 'afwijkt van den algemeenen regel, dat stukken niet voor 
aankomst worden gestempeld, is destijds overgegaan om aan 
de nieuwe vervoersgelegenheid meer bekendheid te geven. 

2. Vermoedelijk heeft uw schrijven derhalve niet betrekking 
op de luchtpostcorrespondentie in het algemeen, doch op die, 
welke met de vluchten Indië-Nederland wordt ontvangen. De 
hoeveelheid dezer correspondentie is zoo groot, dat afstempe
ling voor aankomst tot belangrijke vertraging in de ontvangst 
aanleiding zou geven, waardoor klaohten van handel en in
dustrie en van vele particulieren niet zouden uitblijven. 

3. De stempeling van de Indische luchtmail zou voor geheel 
Nederland, behalve 's-Gravenhage en Rotterdam, te Amster
dam moeten plaats vinden, omdat door de kantoren in de ove
rige plaatsen niet steeds met zekerheid kan worden nagegaan, 
of de overbrenging inderdaad per vliegtuig as geschied. 

4. In verband met vorengenoemde bezwaren kan ik tot miJn 
leedwezen geen aanleiding vinden om de Indische luchtpost
correspondentie in het vervolg bij aankomst te doen stempelen. 

's-Gravenhage, 7 Januari 1930. 
Voor den Directeur-Generaal, 

(get.) onleesbaar. 
* * 

* 
Onderstaande vertaling van het tentoonstellingsreglemenl 

van den Internationalen Philatelistischen Bond wordt u hierbij 
ter kennismaking en lezing aanbevolen. 

Zooals u ziet, is de bedoeling hiervan, dat voortaan op alle 
internationale tentoonstellingen, die onder bescherming van 
den Internationalen Philatelisten Bond staan, de inzendingen 
volgens uniforme, vaste regelen, die voor alle landen dezelfde 
zijn, beoordeeld worden. 

J. A. KASTEIN, 
Commissaris van den Ned. Bond 

van Vereen, van Postzegelverzamelaars. 

REGLEMENT 
DER INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGEN ONDER 
BESCHERMING VAN DEN INTERNATIONALEN PHILA

TELISTISCHEN BOND. 
Doel: Het enorme aantal internationale tentoonstellingen in 

de laatste jaren heeft de noodzakelijkheid doen gevoelen om ze 
te beperken en een zoodanige classificatie in 't leven te roepen, 
dat da wedstrijd op een uniforme basis berust, n.1. door voort
durend dezelfde vaste groepen van landen met elkaar te laten 
wedijveren. 

Art. 1. De Internationale Philatelistische Bond zal sle-chts 
die internationale tentoonstellingen beschermen en als „offi
cieel" erkennen, waarvan de leiders het reglement en de classi
ficatie van genoemden Bond zullen hebben aangenomen. 

Art. 2. In beginsel zal de Int. Phil. Bond in Europa slechts 
één enkele internationale tentoonstelling per jaar toestaan. 

Art. 3. De aanvraag om bescherming van den Int. Phil. 
Bond moet altijd vergezeld gaan van de namen en adressen 
der personen, die het regelingscomité der tentoonstelling 
vormen. 

Art. 4. De tentoonstelling zal altijd de volgende klassen om
vatten: postzegels, telegraaf- en telefoonzegels, vliegzegels, 
fiscale zegels, poststukken, enz. Het reglement moet vergezeld 
gaan van de wijze, waarop de classificatie der tentoonstelling 
is geregeld. 

Art. 5. 't Is duidelijk, dat de zegels van het land, waarin de 
tentoonstelling plaats heeft, een klasse kunnen vormen, waar
van de uitgebreidheid overgelaten wordt aan de waardeering 
van het comité der tentoonstelling. 

Art. 6. Er zal een „eereklasse" ingesteld worden, waarin 
worden ondergebracht de collecties, die gedurende de 5 jaren, 
voorafgaande aan de tentoonstelling, minstens twee „grands 
prix" hebben verworven. De eenige belooning in deze klasse 
zal een groote gouden medaille zijn, genoemd: ,ygrand prix 
international", en al de exposanten, die in deze klasse niet be
kroond worden, zullen een kleine gouden medaille ontvangen, 
vergezeld van een speciaal diploma, waarop vermeld wordt, 
dat men aan deze „eereklasse" heeft deelgenomen. 

Art. 7. De exposanten zijn verplicht op hun aangiftebiljet 
de prijzen te vermelden, die ziJ in de laatste 5 jaren op inter
nationale tentoonstellingen hebben verkregen. 

Art. .8. Men kan slechts in één enkele klasse of sectie mede
dingen, terwijl verschillende inzendingen van een zelfden ex
posant niet samengevoegd kunnen worden met het oog op de 
toekenning van een hoogere belooning dan die, welke men zou 
verkregen hebben door ieder der inzendingen afzonderlijk. 

Art. 9. Een inzending „buiten mededinging" kan slechts 
toegelaten worden voor zoover ze een „eerste rangs-verzame-
ling" betreft of toebehoort aan een lid der jury. Als ,,eerste 
rangs-verzamelingen" worden beschouwd die, welke geheel 
voldoen aan de voorwaarden, vereischt voor mededinging in de 
„eereklasse". Inzendingen van staten of officiëele lichamen 
en ook die der juryleden zijn altijd „buiten mededinging". 

Art. 10. Alle „speciale" prijzen worden ter beschikking van 
de jury gesteld, zonder vermelding van bestemming. Hierop 
maken die, welke door de autoriteiten van het land, waar de 
tentoonstelling plaats heeft, aangeboden zijn, een uitzondering. 

Art. 11. Het comité der tentoonstelling zal er voor waken 
slechts speciale prijzen aan te nemen van personen of firma's 
van bekende reputatie. De namen der donateurs moeten in 
den officieelen catalogus bü de inzending vermeld worden. 

Art. 12. Kunstvoorwerpen moeten ter beschikking van de 
jury zijn om ze te kunnen bestemmen als extra belooning voor 
een bijzonder interessante inzending. 

Art. 13. De exposanten ziJn verplicht hun inzendingen te 
verzekeren tegen alle risico, opdat het tentoonstellingscomité 
in dit opzicht geenarlei verantwoordelijkheid behoeft te dragen. 

Art. 14. Het tentoonstellingscomité is gehouden alle inzen
dingen zoo spoedig mogelijk na sluiting der tentoonstelling 
aan de eigenaren terug te zenden en wel binnen 14 dagen. 

Art. 1.5. Het tentoonstellingscomité draagt zorg, dat de 
juryleden hun doorloopende entréekaart voor de tentoonstel
ling, en een exemplaar van den officieelen catalogus minstens 
een week voor de opening der expositie ontvangen. 

Art. 16. Een exemplaar der catalogi en lijst der bekroonden 
van de internationale tentoonstellingen der 5 laatste jaren be
hoort ter be-schikking te staan van het tentoonstellingscomité. 

Art. 17. Het tentoonstellingscomité stelt gratis één pagina 
annonces in den officieelen catalogus ter beschikking van den 
Internationalen Philatelistischen Bond. 

Art. 18. In de klasse, bestemd voor philatelistische litera
tuur — uitgezonderd periodieken — kan slechts een prijs wor
den toegekend aan den schrijver, op voorwaarde dat het werk 
door hem zelf en op zijn naam wordt tentoongesteld. 

Art. 19. De leden der Bonden en Vereenigingen, aangesloten 
bij den Internationalen Bond, mogen niet deelnemen aan een 
tentoonstelling, genoemd „internationale", indien deze niet be
schermd is door den Internationalen Bond en wel op straffe 

j^^^j^ 
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van „disqualificatie" voor ds eerstvolgende internationale offi
cieele tentoonstelling, waaraan zü zouden willen deelnemen. 

Art. 20. De jury zal samengesteld zijn uit: een president, 
een secretaris en 15 leden, die 3 commissiën van 5 leden of 
5 commissiën van 3 leden kunnen vormen. In geval van staking 
van stemmen tijdens de besprekingen, zal de stem van den 
president overwegend ziJn. 

Art. 21. De jury zal haar president kiezen, die zich enkel 
bezighoudt met den goeden gang der werkzaamheden, waarbij 
alle overwegingen van welvoeglijkheid en welwillendheid, wat 
de plaats der tentoonstelling betreft, vermeden worden. 

Art. 22. De meerderheid der juryleden zal moeten behooren 
tot andere nationaliteiten dan die van het land, waar de ten
toonstelling plaats heeft. 

Art. 23. De jury zal zoo mogelijk samengesteld zijn: voor 
;X uit amateurphilatelisten en voor K uit handelaren, die of
ficieel als zoodanig erkend zijn. 

Art. 24. De jury oordeelt zonder beroep; ze zal een inzen
ding in een andere klasse of sectie kunnen overbrengen, indien 
ze niet ingeschreven is in de sectie of klasse, waarin ze eigen
lijk behoort. Deze verandering zal geen aanleiding kunnen ge
ven tot eenige reclame van de zijde van den exposant. 

Art. 25. De jury zal geen prijs of medaille mogen toekennen 
aan de inzendingen „buiten mededinging", wel echter een 
speciaal diploma. 

Art. 26. Eén van de leden der jury, wiens kosten betaald 
moeten worden door het tentoonstellingscomité, zal door het 
uitvoerend comité van den Internationalen Bond aangewezen 
worden als vertegenwoordiger in den boezem van dit college. 

Art. 27. Ds jury zal het tentoongestelde beoordeelen naar 
de volgende leidmotieven: 

a. de wetenschappelijke philatelie, waarvan de collectie be
wijs geeft. 

b. de graad van volmaaktheid. 
c. de zeldzaamheid der objecten. 
d. de staat, waarin ze verkeeren enz. 
e. de wijze van opzet en verzorging der collectie. 
Art. 28. Dit reglement zal in den officieelen catalogus der 

tentoonstelling opgenomen worden. 
Art. 29. Dit reglement of eenig artikel mag niet buiten wer

king gesteld worden, tenzij het tentoonstellingscomité len d» 
Uitvoerende Raad van den Internationalen Bond vooraf anders 
zijn overeengekomen. 

Art. 30. Dit reglement wordt van kracht op 30 September 
1929. 

P. J. MAINGAY, G. V. VAN DER SCHOOREN, 
secretaris. president. 

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

Nieuwe leden. 
190. C. J. van Kleef, Grootebroek (V.A.L.). 
367. R. Rinckes, Regentesselaan 31, Apeldoorn. 
703. J. H. Frederikse, sf. Kartasoera, Solo (Java). 
705. ir. A. Brzesowsky, sf. ModjosragenSragen, Solo (Java). 
715. M. See, Poerwosari, Solo (Java). 
717. mevr. M. J. C. MartensVan der Spek, TandjongPoera 

(S.O.K.). 
9. madlle. E. Defer, Avenue Prinee Ibrahim 50, Ibrahimieh 

(Egypte). 
3. F. Swerts, Rue de l'Orient, Antwerpen. 

Aanmeldingen. 
H. Landheer, Boschweg, Apeldoorn. 
W. van Essen, Brinkgreverweg, Deventer. 
C. Mijnders, Zwolschewsg 52, Deventer. 
J. G. Wiegand, Nassaukade 69, Amsterdam, W. 
C. C. Dillewijn, adj. insp. P.T.T., Palembang (Sumatra). 
E. Fischer, chef Techn. Bur. Ellendoorn, Soerabaja (Java). 
J. W. van ds Kasteele, agent Mol. Handelsv., Palembajig 

(Sumatra). 
G. J, Rijken, adm. ond. Mandjoong, Solo (Java), (oudlid). 
A. Schaftlein, empl. ond. Mandjoong, Solo.(Java) 

H. Valkenburg, agent N.I. Esc. MiJ., Palembang (Sumatra). 
.1. A. D. Krajenbrink, sf. Assembagoes, SitoeboMdo (Java). 
P. J. B. Pieck, proc. houder Stv. Mij. Nederland, Soerabaja 

(Java). 
A. C. N. van der Stadt, Lowokwaroe 33, Malang (Java). 
A. Schneebeli, Lugano (Schweiz). 

; Adreswijzigingen. 
999. L. Nagel, thans Laan van Bloememhove 7, Heemstede. 

87. H. Gramer, thans Pauwenlaan 39, Den Haag. 
372. dr. Ay. Kersten, thans v. d. Spiegellaan 29, Heemstede. 
604. H. E; Meulman, thans Postbus 9, Ginneken. 
788. A. J. Th. Kok, thans Straatweg 163, Hillegeraberg. 
765. A. J. Kuijl, thans Prinsengracht 489, Amsterdam, C. 
630. mr. H. Burgersdijk, Plantsoen 73, Leiden. 
789. G. M. Kok, Bariaburg, Bist 71, Eekeren (België). 
627. L. F. Cavaljé, thans Gergadji 24, Semarang (Java). 
566. M. W. Fleury, thans Djoewonostraat 8, Soerabaja (Java). 
813. J. P. Kern, thans Soerabaja (Java). 
770. J. F. L. Rietdijk, thans sf. Gesiekan, Djokja (Java). 
793. J. Mebus, thans Rokin 24, Amsterdam, C. 
974. M. Pool, thans Plein 14a, Den Haag. 
452. J. W. Schachtschabel, thans Visseringstraat 1, IJmuiden. 
925. W. B. Brocx, thans Bergweg 62b, Rotterdam. 
276. J. L. Gilhuijs, thans p/a Curag. Petr. Mij., Willemstad 

Curasao. 
106. jhr. C. van Holthe, thans Akerstraat 13, Treebeek. 
212. W. O. Gansert, thans „Leybourne", Battlefield Road, St. 

Albans (Herts). 
707. K. R. van der Lee, thans te Oudewater; na 20 Maart: 

adm. sf. Majong, Koedoes (Java). 
Verbeteringen aan te brengen in ledenlijst van 

jaarboekje nr. 39. 
666 moet mijn: Kerklaan 33. 
560 moet ziJn: Marktplein 21. 
543 moet zijn: Jachtlaan 40. 
943 moet zjjn: Stationstraat 10. 
223 moet zijn: Anna Pauwlownalaan 21. 
417 moet zijn: Voorstraat 97. 
474 moet ziJn: mevr. wed. J. N. A. ArnhardtSpuybroek. 
134 moet zijn: ir. A. E. Bosman. 
250 moet ziJn: Lange Noordstraat L 188. 
213 moet zijn: 'sGravendijkwal 9b. 

97 moet zijn: P. Reijnders. 
311 moet ziJn: Osnerweg, villa Woldijne, Epe (Gld.). 
142 toevoegen: postbus 139. 
876 toevoegen: Spoorstraat 284. 

Bedankt. 
639. dr. H. Belle, met 30 November 1929. 
708. mr. J. J, Campioni, met 30 November 1929. 
171. A. J. M. Snoecke, met 30 November 1929. 
695. W. A. Uiterwijk, met 30 November 1929. 
354. L. H. Tiwon, met 30 November 1929. 
817. H. van de Wal, met 30 November 1929. 
773. A. Ruijs, met 15 Augustus 1929. 
768. J. van Maaren, met 15 December 1929. 
416. H. Scheltema, met 23 December 1929. 
317. mevr. J. van de MortelHouben, met 12 Februari 1930. 

Adres gevraagd van: 
874. J. van den Bergh. ^) 
875. J. F. G. van Boldsrik. 
810. J. C. A. Guijt. ^) 
834. jhr. W. van Panhuijs. 
688. R. F. Bokelman. 3) 

41. G. F. N. van Doorn. ^) 
746. P. W. Modder.nan. =) 

805. P. W. Thier. 
636. G. J. A. J. Petersen. 
450. W. Waalewijn. 
263. mevr. H. Jacobi. 
687. U. J. Huber. «) 
976. A. G. A. Stakenburg. ') 
260. J. van der V:er.«) 

M Postkantoor Kwalak (N.L). 
'•') Kaliasin 35, Soerabaja (Java). 
•■') c/o N.I. Escompto MiJ., Keizersgracht 573, Amsterdam, C. 
^) p/a dr. Van Dongen, Driebergen. 
'') DeliMaatschappü, Medan (Sumatra). 
") Medan (Sumatra). 
') Topografische Dienst, Weltevreden (Java). ,__^^„ j  , 
") Dép. van Oorlog, Bandaen^ (Javaji..  ~. ..' ^^I^^^Äitm.' ,4 
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Afgevoerd. 
924. A. E. Banse. 

Overleden. 
13. H. H. Buijs, Brussel. 812. G. J. F. Tjassens Keiser. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 24 
Februari 1930, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van 
„De Beurs van Breda", te Breda. 

De vergadering wordt door den voorzitter, den heer Cra-
merus, geopend. De 31 aanvi^ezigen worden welkom geheeten 
en de notulen van de vergadering van 27 Januari goedgekeurd. 

De ballotage heeft tot uitslag, dat de 15 candidaat-leden 
met algemeene stemmen als lid worden aangenomen. De voor
zitter dankt den secretaris voor z\jn activiteit, om de leden 
van de opgeheven Vereeniging „Zwolle" aan te werven als lid 
onzer Vereeniging. De heer Mijnssen merkt op, dat onze Ver
eeniging, dank zij Zwolle, aardig „gezwollen" is. 

Van den heer Ordelman te Zutphen is weer een schrijven 
ingekomen met eenige premies en eenige zegels voor het fal-
sificaten-album, welke in dank worden aanvaard. 

De Philatelistenclub „Rotterdam" schrift zeer dankbaar te 
zijn voor de door onze Vereeniging beschikbaar gestelde f 25 
voor de door haar te houden tentoonstelling, alsmede voor den 
telegrafischen gelukwensch, welken het bestuur haar deed 
toekomen ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum. 

De heer Van der Schooren stelt zich weer beschikbaar voor 
het aankoopen van de tentoonstellingszegels van Antwerpen 
en Algiers. Verschillende leden wenschen van zijn aanbod ge
bruik te maken. (Buitenleden kunnen deze zegels t. z. t. ont
vangen van den secretaris. Bestellingen moeten vergezeld gaan 
van betaling der zegels, n.l. resp. ƒ 0,70 en ƒ 1,— plus ƒ 0,06 
porto). 

De voorzitter vraagt, waar de penningmeester met kennis
geving afwezig is, of men inlichtingen wenscht te ontvangen 
over de rekening, welke in het laatste Maandblad is afgedrukt. 
Niemand wenscht dit. 

Voorts verzoekt hij den leden-inzendeTs van boekjes met 
zegels voor de rondzendingen daarin geen beschadigde en vuile 
zegels te plakken, daar m'en ze toch weer onverkocht terug
ontvangt, en vooral goe'de gomstrookjes te gebruiken. 

Hü deelt ten slotte mede, dat het bestuur heeft besloten, ten 
einde een spoedige afrekening van het verkochte met inzenders 
te bevorderen, direct remise te sturen zoodra voor minstens 
ƒ 25 is verkocht. 

Als afgevaardigde naar de vóórvergadering van den Bond 
te Utrecht op 9 Maart a.s. wordt aangewezen de heer 
Smeulders. 

Ons lid, de heer Paans, zond eenige zegels ten verkoop onder 
de aanwezig 3n. Verkocht werd voor ƒ6,75, zoodat aan den 
penningmeester ƒ 0,67 kan worden afgedragen. 

Na de gebruikelijke verloting onder de aanwezigen, waar
voor bovendien in dank zegels zijn ontvangen van de beeren 
J. C. G. van den Berg, J. M. van den Berg en H. J. Spitzen, 
en rondvraag, wordt de vergadering door den voorzitter ge
sloten. 

Breda, 24 Februari 1930. De Ie secretaris, 
. . J. C. G. VAN DEN BERG. 

Zeer belangrijke mededeeling. 
Ten einde tegemoet te komen aan den wensch van vele in

zenders van boekjes, om tot een s n e l l e r e afrekening van 
het verkochte te geraken, heeft het bestuur besloten, om zoodra 
blijkt, dat voor minstens ƒ 25,— verkocht is, alsdan dadelijk 
het verkochte bedrag aan inzenders, afgerond over te maken. 
Moge deze maatregel er toe leiden, dat thans velen er toe 
zullen overgaan boekjes met goede zegels in de Vereeniging 
„Breda" te laten circuleeren. . , , , 

Nieuwe leden. «••'.*'"'i#.-.<.'>fê  V Ĵ̂ V^T.' 
282. (-). A. Beijer, Philosophen-allee 27, Zw<5llê. (IV). ^ 
297. (-). mej. Gr. Burgroan, Roggestraat 13, Zwolle. (W). 

245. (E.). Robert Hanselmann, Postbeambter, Davos Platz 
(Schweiz). 

259. (-). P. H. J. Helder, Veenestraat 2, Zwolle. (IV). 
281. (-). J. C. C. Hendrichs, Wipstrikkerallee 52, Zwolle. (IV). 
322. (-). S. Keizer, Schoutensteeg 2, Zwolle. (IV). 
235. (E.). F. W. Laupman, „Chalicodoma", Clarens (Suisse). 
279. (-). N. A. Malcorps, Sallandstraat 21, Zwolle. (IV). 
468. (E.). B. Mees, Oegstgeesterlaan 21, Leiden. (V). 
508. (E.BE.). dr. P. J. Mulder, Stellendam (Z.H.), giro 11625 

(V). 
315. (-). Joh. M. Ree, Eigenhaardstraat 28, Zwolle, giro 

148512. (IV). 
290. (-). P. Si:s'ing, Voorstraat 15a, Zwolle. (IV). 
372. (E.). Eric Smith, Via Greina 2, Lugano, giro XI a 1770 

(Schweiz). 
284. (-). mevr. B. Tjeenk Willink-Jordaan, Van Nahujjsplein 

3, Zwolle. (IV). 
308. (-). ds. J. J. P. Valeton, Terborchstraat 12, Zwolle. (IV). 

Candidaat-leden. 
mevr. A. M. E. C. Keuchenius-Waldeck, Kerkstraat 16, Bergen-

op-Zoom. (Voorgesteld door J. C. H. Fräser, te Bergen-op-
Zoom). 

C. A. Versteege, directeur Rotterdamsche Bankvereeniging, 
Hoogstraat 24, Bergen-op-Zoom. (Voorgesteld door dr. 
E. J. H. Keuss, te Bergen-op-Zoom). 

Am. A. C. Verwiel, procuratiehouder. Grootestraat 389, Waal
wijk. (Voorgesteld door C. van Dongen, te Waalwijk). 

F. F. Bosscher, directeur Zuid-Ned. Stoomtram Mij., Liesbosch-
laan 10, Prinsenhage. (Voorgesteld door C. Backx, te Prin-
senhage). 

L. M. Witting, winkelier, Vrouwjuttenland 6, Delft. (Eigen 
aangifte). 

Joh. A. L. Eijksei», Snelliusstraat 51, 's-Gravenhage. (Eigen 
aangifte). 

J. H. J. op den Oordt, ingenieur bij de openbare werken, Emma-
straat 21, Breda. (Voorgesteld door J. C. Cramerus, Breda). 

Overleden. 
287. C. J. F. Pont, te Amsterdam. (V). 

Bedankt als lid. 
170. E. Schmid, te 'Zürich. 

Adreswijzigingen. 
115. W. C. M. Chatrer, te Breda, thans Nieuwe Haagdak 4a, 

aldaar. (I). 
274. D. J. Cramer, te Padang, thans Belantoeng Ketjil 1, al

daar. 
49. W. B. Brocx, te Rotterdam, thans Bergweg 62b, aldaar. 

(V). Aangeteekende stukken afhalen bijkantoor Bergweg. 
338. J. van Someren, te Amsterdam, thans Moreelsestraat 3b, 

Amsterdam, Z. (VII). 
88. Ch. J. M. M. L. Hekking, te Breda, thans Nieuwe Gin-

nekenstraat 5, aldaar. (I) . 
294. P. A. M. Davyt, voorheen te Oosterbeek, thans Pensione 

Maja, Merano (Italia). (IV). 
Philatelistenloket. 

Geopend op Zaterdag 22 Maart 1930, des namiddags van 
3 tot 5 uur, in het wijkkantoor Parkstraat. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 31 Maart 1930, des avonds 

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

JAARVERSLAG van den administrateur der rondzendingen. 
Het verslag over het „rondzendingsverkeer" kan zich uitter-

aard slechts bepalen tot het geven van eenige dorre cijfers, 
doeh de leden hebben het recht ook hieromtrent te worden in
gelicht; ter zake: 

Bij mijn optreden als administrateur nam ik van wijlen den 
heer Janzen over 56 nog niet in circulatie geweest zijnde 
boekjes (de toen in circulatie zijnde boekjes werden door den 
-heer Janzen nog afgewerkt); van Maart 1928 tot einde De
cember 1929 werden ingezonden 920 boekjes, totaal door mij 
dus ingeschreven 976 boekjes. Hiervan werden door mij aan 
inzenders tertiggezönden .én afgerekend 366 boekjes met een 
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totalen verkoop van / 3931,^—, zoodat nog in administratie zjjn 
620 boekjes. 

Een paar malen was ik genoodzaakt in overleg met het be
stuur boekjes aan inzenders terug te zenden, aangezien de 
kwaliteit der zegels of wel de hooge prijzen m.i. een beletsel 
waren voor gunstige resultaten hy den verkoop. 

De splitsing in afdeelingen „Nederland en Koloniën", 
„Europa" en „Buiten Europa" werkt zeer goed en wordt, spe
ciaal in de eerste twee afdeelingen, flink gekocht. De af
rekening met inzenders kan daardoor ook vlugger geschieden, 
temeer waar ik ook voor de afdeeling „Europa" den maat
regel toepaste de boekjes in 2, hoogstens 3 secties te doen 
rondgaan. 

Door omstandigheden gingen in 1928 de rondzendingen niet 
zoo regelmatig uit; voor 1929 werden door mij aan de sectie
hoofden „Nederland en Koloniën" en „Europa" 1 t /m 5 afge
geven 12 zendingen ieder van 10 boekjes, voor sectie „Buiten 
Europa" 12 zendingen van 15 boekjes; voor de sectie „Europa" 
6 in verband met het bedanken van het sectiehoofd slechts 
10 zendingen van 10 boekjes. 

Ten slotte een paar verzoeken, n.1. aan inzenders: Ie. om 
geen gemengde boekjes in te zenden en de zegels zooveel mo
gelijk in volgorde en landsgewijze te plakken, 2e. om goede 
gompapiertjes te gebruiken, daar het meermalen gebeurt, dat 
zegels reeds los in de boekjes liggen bij de ontvangst of zelfs 
in het geheel niet te vinden zijn, en 3e. de gompapiertjes hoog 
aan de zegels te bevestigen, zoodat deze zonder kans op be
schadiging kunnen worden omgedra/aid ter onderzoeking van 
watermerk enz.; en aan de deelnemers in het rondzendings
verkeer: Ie. om toch de zendingen spoedig door te zenden en 
bij afwezigheid het sectiehoofd te waarschuwen, ten einde 
daardoor een geregelden gang van het rondzendingsverkeer 
te bevorderen, en 2e. om de gekochte zegels direct met de 
sectiehoofden te verrekenen; het meerendeel der leden voldoet 
wel hieraan, doch enkelen moeten nog steeds eraan worden her
innerd, wat alles onnoodige moeite en last veroorzaakt. 

De administrateur der rondzendingen, 
J. BROEDERS. 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 22 Februari 
1930, des avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", te 
Amsterdam. 

Aanwezig slechts 34 leden volgens presentielijst. Tegen half 
9 opent de vice-voorzitter de vergadering en kan het heuglijk 
feit mededeelen, dat hij van den heer Vredenduin een schrijven 
gekregen heeft, dat deze hoopt de Maart-vergadering weder 
te kunnen presideeren. De heer Boeg hoopt dan op een groote j 
opkomst. De notulen van de Januari-vergadering worden goed
gekeurd. Met algemeene stemmen wordt als lid aangenomen 
de heer Eric Smith uit Lugano, de opvolger van den heer 
Windrath, die jarenlang lid onzer Vereeniging is geweest. 

In het drukraampje gaan rond een enkel exemplaar en een 
blokstuk van de 6 cent Kinderzegels met een zeer duidelijken 
spiegeldruk aan de achterzijde. Na de geanimeerde pauze 
worden 25 kavels geveild. Daar ze helaas te hoog gelimiteerd 
zijn, vinden slechts 4 een kooper. Daarna een algemeene ver
loting, waarbij de gelukkigen zijn de nrs. 65, 83, 27, 12, 142, 
42, 122, 175, 103, 55, 99, 326, 247, 267, 96, 336, 31, 347, 304, 
270, 348, 167, 319, 37 en 106. Voor den zegelwedstrijd in de 
Maart-vergadering worden aangewezen de nrs. 1 en 2, ge
bruikt, van België. Naar aanleiding van een vraag van den 
heer Woudstra omtrent de nieuwe tandenmeters wordt mede
gedeeld, dat deze reeds gedrukt ziJn en zich nu bij de keurings
commissie bevinden. i 

Te ruim half 10 wordt de vergadering ge-sloten. 
De 2e secretaris, | 

W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen alb lid. 
Eric Smith, Via Greina 2, Lugano (Schweiz). (Behoudens 

art. 15 huishoudelijk reglement), - . i 

Adresveranderingen. 
303. W. B. Brocx, Bergweg 62b, Rotterdam. 
167. J. A. Hoekstra, Kamerling Onneslaan 187b, Schiedam. 

Bedankt als lid. 
G. P. Keverling. Midstraat 331, Joure (overleden). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 22 Maart 1930, des avonds 

te 8 uur, ten huize van den heer K. H. Boeg, P. C. Hooft-
»traat 72,- Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 29 Maart 1930, des avonds 
te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
Voor den zegelwedstrijd komen deze maand in aanmerking 

de nrs. 1 en 2 van België (gebruikt). 
De Ie secretaris, 

J. A. KASTEIN. 

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

In memoriam 
A. PICNOT, 

t 21 Februari 1930. 

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

Aanwezig 27 leden en 2 introducé's. Te ongeveer 8,10 uur 
werd deze vergadering door den voorzitter, den heer Van 
Gittert, geopend, die meer in het bijzonder welkom heette het 
lid Verthoven, die voor het eerst een vergadering der U.Ph.V. 
bijwoonde, en de aanwezige introducé's, de beeren Bon en 
Théonville. 

Nadat was medegedeeld, dat door een fout van den drukker 
een passage uit het verslag der vorige algemeene vergadering, 
opgenomen in het Maandblad, was weggelaten — waaromtrent 
rectificatie verzocht is — werden de notulen der vorige ver
gadering onveranderd goedgekeurd. 

Hierna deelde de voorzitter mede, dat bij de U.Ph.V. kennis
geving van het overlijden van ons lid A. Picnot was ingekomen. 
Door zich eenige oogenblikken van hun zetels te verheffen, 
werd de nagedachtenis van dit ontslapen lid door de aan
wezigen geëerd. 

Hierna weïden de ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen. Tot afgevaardigde voor de vóórvergadering van 
den Bond werd met algemeene stemmen aangewezen dr. P. H. 
van Gittert, waarna het voorgedragen caniddaat-lid F . W. J. 
Théonville met algemeene stemmen tot lid der U.Ph.V. werd 
aangenomen. 

Inmiddels circuleerden in een drukraampja van den heer 
Sluijp een blok van de 6 cent Kinderzegels in spiegeldruk en 
een nieuwe uitgave van „De Postzegelverzamelaar", uitge
geven door Reinou Kingma. 

Nadat eenige vragen en opmerkingen van de beeren Gol, 
Van der Horst en Nieuwenhuijzen bij de rondvraag gedaan 
beantwoord waren en na de verloting, werden de aanwezigen 
in de gelegenheid gesteld de geëxposeerde collecties voor den 
landenwedstrijd, één exemplaar van Nederland nr. 1, 2 en 3, 
te bezichtigen. Er waren tot groote verwondering slechts twee 
inzendingen. De collectie van den heer Cortenbach verwierf 
den prijs. De heer Cortenbach stelde zijn priJs ter beschikking 
van de veiling ten bate van het jubileumfonds. De veiling 
daarvan bracht f 1,— op. De heer Théonville, die de bon ad 
ƒ 3,50 bij de verloting getrokken had, stelde dit bedrag ter 
beschikking van de jubileumkas. Deze schenkingen werden in 
dank aanvaard. 

De hser Van Gittert deelde mede, dat de heer Evers zich 
bereid verklaard heeft den leden een en ander mede te deelen 
omtrent staal- en kopergravure op een nader te bepalen datum. 

Na de ter tafel gekomen zichtzending werd deze vergade
ring om 9,45 uur opgeheven. 

De secretaris der U. Ph. V., 
.. . - ..'^ïkf-'i^^h^ - , K , H . J. VAN HULSSEN. 
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Nieuw lid. 
(e). P. W. J. Théonville, Trans 13, Utrecht. 

Candidaat-Iid. 
A. Bon, Jacob Ruijsdaelstraait 23, Utrecht. 

Overleden. 
A. Picnot, Laijenscheweg 2, Bilthoven. 

Adresveranderingen. 
L. H. Reintjes wordt Frans Halsstraat 3, Utrecht. 
W. B. Brocx wordt Bergweg 62b, Rotterdam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 18 Maart 1930. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 25 Maart 1930. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 27 Maart 1930. 

Rectificatie. 
Aan het verslag, voorkomende in het Februari-nummer, 

moet het volgende alsnog worden toegevoegd: 
„Bij ds rondvraag werd het bestuursvoorstel om aan de 

„Vereeniging „Rotterdam" een bedrag van ƒ 25,— te schenken 
„voor den aankoop van een medaille voor de door haar ge-
„organiseerde Postzegeltentoonstelling, met algemeene stem-
„men aangenomen." 

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

KORT VERSLAG van de bijeenkomst op Donderdag 27 Fe
bruari 1930, des avonds te 8 uur, in het Café „Het Gouden 
Hoofd", te 's-Gravenhage. 

Wegens afwezigheid van den voorzitter opent het oudst aan-
w.zig bestuurslid de vergadering, welke door 26 leden, waar
onder 2 dames, wordt bijgewoond. 

De waarnemend voorzitter herdenkt de nagedachtenis van 
2 leden, die in de afgeloopen maand zijn overleden: 

mevrouw A. M. van Harencarspel geb. jkvr. Druyvensteyn. 
de heer H. H. Buijs. 

Na voorlezing der notulen van de vorige vergadering, wor
den deze goedgekeurd en gearresteerd. 

Daar geen ingekomen stukken te behandelen zijn, wordt 
overgegaan tot ballotage van 2 candidaat-leden, die, op één 
blanco na, met algemeene stemmen worden aangenomen. 

Bij de rondvraag verzoekt een van de nieuwe leden inlich
tingen over de positie van de handelaar-leden in de Vereeni
ging. Tevens wijst hij op de z.i. te hooge prijzen van zegels 
uit enkele boekjes der rondzendingen, welke zelfs de catalogus
prijzen van Senf soms te boven gaan. De waarnemend voor
zitter geeft de gewensehte inlichtingen en deelt daarbij ook 
mede, dat tegenover de vrijheid van den hande'laar om zijn 
zegels naar goedvinden te prijzen, de vrijheid van den ver
zamelaar staat om deze zegels al dan niet te koopen. 

Vervolgens komen verloting en veiling aan de beurt, welke 
het normale verloop hebben. 

Tegen 10 uur sluit de waarnemend voorzitter de vergadering. 
Nieuwe leden. 

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

Bedankt als lid. 
dr. A. H. van den Berg, Hoorn. 
A. C. Kuiper, Stadhouderslaan 21 (met 31 Dec. 1930). 

Candidaat-leden. 
mevr. J. Bicker Caarten, Nieboerweg 222, Den Haag. 
C. Felix, Goudsbloemlaan 90, Den Haag. 

7^irï 'r.Vergadering. ^WMi 
Vergadering op Donderdag 27 Maart 1930, des avonds te 

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

leden. _RondVrsag. Veriot-ing. Eventueele veiling. Sluiting. 

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

VERSLAG van de vergadering van 25 Februari 1930, in „Na
tional", te Arnhem. 

Aanwezig 22 leden, o.w. 3 dames, en als gasten de beeren 
dr. Valkema Blauw en Rutgars, de laatste introducé van den 
heer Reijst. 

Na goedkeuring der notulen heeft de behandeling plaats van 
een aantal ingekomen stukken en drukwerken. De koninklijke 
goedkeuring onzer gewijzigde statuben is ontvangen. In ver
band met de a.s. Bonds-voorjaarsbijeenkomst op 9 Maart a.s., 
welke waarschijnlijk door onzen afgevaardigde niet kan wor
den bijgewoond, wordt op voorstel van den heer Te Winkel 
besloten, het Bondsbestuur schriftelijk in overweging te geven, 
aansluiting te zoeken bij de H.I.R.O., den radio-omroep op 
humanitair en idealistisch gebied, ten einde gelegenheid voor 
philatelistische radio-lezingen te verkrijgen. 

Eenige aanmeldingen voor het lidmaatschap zijn weder ont
vangen (zie hieronder). De 4 candidaat-leden worden tot het 
lidmaatschap toegelaten (zie hieronder). 

Met genoegen neemt de vergadering kennis van een schrij
ven van den heer Mebus, die zijn gewonnen prijs weder be
schikbaar stelt voor een verloting. 

De heer Lap brengt de vraag ter sprake, welken prijs men 
als gemiddelde dient aan te nemen bij het verhandelen van 
zegels, wanneer men z'ch baseert op den Senf-catalogus. Een 
uitvoerige discussie is het gevolg; de voorzitter verklaart, al
leen ervaring te hebben van veilingprijzen in verhouding Lot 
den catalogus Yvert & Tellier, welke daarop neerkomt, dat 
men voor goede, veel gevraagde zegels tot 6 cent per franc 
most bieden, voor minder gangbare zegels 5, 4 en 3 cent 
per franc. De heer Heidenreich belast zich ten slotte des
gevraagd met het verzamelen van gegevens betreffende deze 
zaak. 

De wedstrijd met de nrs. 7-12 van Nederland heeft tot re
sultaat, dat van de 5 deelnemers de beeren Raadsveld, Te Win
kel en Pos de prijzen winnen. 

Aangezien de heer Rutgers de vereeniging een fraai zegel 
van Hamburg ter verloting aanbiedt, kan deze geanimeerde 
vergadering besloten worden met drie verlotingen onder de 
aanwezigen. 

De secretaris, 
H. J. VAN BALEN. 

Nieuwe leden. 
75. H. Gijsbers, Jansbuitensingel 3, Arnhem. 
89. A. A. de Klark, Wolterbeekweg 3, Oosberbeek. 
91. G. van Tongeren, Nassaustraat 16, Arnhem. 
98. H. Pietzsch, Edammerstraat 12, Nieuwendam. 

Candidaat-leden. 
dr. H. C. Valkema Blauw, Sweerts de Landasstraat 54, Arnhem 

(lid van „Op Hoop van Zegels; eigen aangifte). 
E. van der Burgh, Van Oldenbarneveldtstraat 37, Arnhem. 

(Voorgesteld door den heer Bruil). 
Jac. Zonderop, Dr. Schaepmanlaan 50, Arnhem. (Voorgesteld 

door den heer Pos). 
i'SÜ '~i' Adresverandering. 

92. J. A. M. J. de Hoog, thans Burchman Wuytierslaan 40, 
Amersfoort. 

Mededeeling. 
De aandacht der leden wordt erop gevestigd, dat nieuw-

toegetreden leden voor het halve vereenigingsjaar na 28 Fe
bruari (tot 31 Augustus) slechts de halve contributie betalen. 
Men kan zijn vereeniging (en indirect zichzelf) alsmede zijn 
philatelistische kennissen, die nog geen lid van „De Globe" zijn, 
een dienst bewijzen door hen op deze gunstige bepaling te 
wijzen en hun machtiging te vragen, hen als candidaatlid te 
mogen voordragen. 

De leden worden dringend verzocht, de bons der gro3te ver
loting, recht gevend op aankoop van zegels, biJ besteding van 
dit bedrag n i e t bij de rondzending in te sluiten, doch a f-
z o n d e r 1 ij k, onder vermelding van naam en adres van af-
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zender, toe te zenden aan mevrouw Schuurman, Apeldoornsche-
weg 57, Arnhem. 

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

8 uur, in „National", Bakkerstraat, te Arnhem. 
Op dezen avond wedstrijd met de nrs. 13-18 van Nederland 

(wapenserie), gebruikt. 

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

12 April a.s., van 3-4 uur 's namiddags. 

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

1905. — 6 FEBRUARI. — 1930. 
FEESTVERGADERING ter gelegenheid van het 25-jarig be

staan der Vereeniging op Dinsdag 11 Februari 1930, te 
7>^ uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 26 leden. Na een hartelijk welkomstwoord van 
den voorzitter, den heer P. J. van Harderwijk, in de feestelijk 
met groen en bloemen versierde zaal, een verrassing, door het 
lid W. L. Immink aangeboden, worden de notulen der vorige 
vergadering gelez'an en goedgakeurd. 

Ingekomen is het boekwerk over de Landmailporten, be
werkt door P. C. Korteweg en in het Fransch vertaald door 
P. J. Maingay te Brussel, dat voor de leden onzer Club ver
krijgbaar is ä ƒ 1,50. 

Voor de a.s. tentoonstelling zijn reeds geschonken: een 
gouden medaille door den heer en mevrouw G. V. van der 
Schooren-Karseboom te Arnhem, een verguld zilveren medaille 
door den heer dr. P. H. van Gittert te Utrecht, een zilveren 
medai'le door den heer J. E. L. Haenecour te Maastricht, 
ƒ 26,— van de Postzegelvereeniging „Breda" voor de tentoon-
stellingskas, ƒ25,— van da Utrechtsche Philatelisten-Vereeni-
ging te Utrecht voor aankoop van een medaille. Onder luid 
applaus worden deze geschenken aanvaard. Aan de milde 
gevers is reeds dank gebracht. 

De viee-voorzitter, de heer Van den Hoven van Genderen, 
neemt thans het voorzitterschap over, om het woord te geven 
aan onzen voorzitter tot het houden van een feestrede. Aan 
het aandachtig gehoor geeft spreker een duidelijke en pak
kende schets van het 25-jarig leven en werken der Club, ver
telt hü van haar oprichters en latere bestuurders, van haar 
instellingen en samenkomsten, van haar krachtig leven voor 
de Philatelie. In ledental is ziJ altijd betrekkelijk klein ge
weest, maar in arbeid mag zij tot de vruchtbaarste genoemd 
worden. Reeds heeft zij twee nationale Postzegeltentoon stel
lingen gehouden en met een derde hoopt zij de eerste kwart
eeuw van haar bestaan af te sluiten. 

Stormachtig applaus volgde op deze rede, waarna de heer 
Van Harderwijk het voorzitterschap weer overneemt en mede-
deeling doet van de ingekomien gelukwenschen, n.1. telegram
men van de Postzegelvereeniging „Breda", van ons lid den 
heer Morks, van de Ooievaars uit 's-Gravenhage, van de 
Schapekoppen uit Dordrecht. Voor de laatste twee kon niet 
worden bedankt, daar de afzender niet was vermeld. Vervol
gens een schriftelijken gelukwensch van de firma G. Keiser 
& Zoon te 's-Gravenhage, die voor alle aanwezigen een tanden-
meter in origineele Oud-Indische converts geïonden had, welke 
aardige verrassing hartelijk werd aanvaard. 

Maar een grootere verrassing wachtte den heei P. Jo-
rissen P.Czn., onzen voortreffelijken secretaris. De voorzitter 
deelde mede, dat Vele leden het voorstel hadden ingediend om 
hem tot eerelid te benoemen, en dat het voor hem als voor
zitter een groot voorrecht was om het besluit, dat nu hier 
officieel genomen kon worden, uit te voeren. In hartelijke be
woordingen schetste hij de verdiensten van den heer Jorissen, 
den leenig overgebleven oprichter der Club, als bekend en ge
acht verzamelaar in eigen kring en daarbuiten, als onvermoeid 
werker voor het leven onzer Club. Nadat hij het eerelid als 
zoodanig had geïnstalleerd, werd hem onder langdurig applaus 
een keurig diploma en lauwerkrajis aangeboden. Toen ieder

een hem had gelukgewenscht, bedankte de heer Jorissien den 
voorzitter en de Vereeniging voor de onderscheiding, die hem 
dezen avond zoo spontaan mocht ten deel vallen. 

Dan wordt door allen het Bondslied gezongen onder piano
begeleiding van den heer Klaphaak. 

Nu volgt de onderlinge wedstrijd van postzegels, A van 15 
zegels met een minimum waarde van fr. 250,— per stuk, 
B idem van fr. 750,— per stuk. 

In klasse A werden de prijzen in volgorde gewonnen door 
de beeren Van Hoogstraten, Van Geijn, Backer Dirks, De 
Zeeuw, Maas, Van Smaalen, Nijenhuis, Van den Hoven van 
Genderen, Immink en Van Riet; in klasse B door de beeren 
Den Outer, Jorissen, Prenkel, Van Harderwijk, Van Schijndel, 
Klaphaak en Klinkhamer. De jury was door alle aanwezigen 
gevormd. De prijzen bestonden uit zeer fraaie zegels. 

Bij dezen weidstrjjd was ©en buitengewone verrassing: een 
inzending buiten mededinging van de beeren Klaphaak en 
Bakker. De heer Klaphaak had zeer kunstzinnig, smaakvol en 
toch humoristisch in den vorm van proefdrukken een reeks 
ontwerpen van de verschillende bestuursleden in diverse hou
dingen en kleederdrachten met de attributen hunner functiën 
gemaakt. De heer Bakker had hiervan keurige foto's gemaakt. 
Het was artistiek en kostelijk, een buitengewoon succes voor 
den ontwerper. 

Dan heeft de stemming plaats over de medaille voor de a.s. 
tentoonstelling, waarvan 4 ontwerpen waren tentoongesteld 
en door den heer L. W. Immink op verkleinde schaal — n.1. op 
ware grootte — foto's gemaakt waren. Met bijna algemeene 
stemmen werd een der ontwerpen gekozen. 

Voor de tombola zonder nieten waren vele en schitterende 
prijzen geschonken, ja zooveel, dat elk lid een prijs kreeg. Aan 
de afwezigen zuil an de prijzen toegezonden worden. Op deze 
tombola volgde nog een extra tombola voor de aanwezige leden 
waarvoor de prijzen door den voorzitter aangeboden waren. 

Hiermede was het officieele gedeelte afgewerkt en bleef 
men gezellig bijeen, nog wat zegels bekijkende tot het uur van 
scheiden kwam. De voorzitter sprak een hartelijk woord van 
dank, in het bijzonder tot den heer W. L. Immink voor de zaal-
v'ersiering, tot de bearen Klaphaak en Bakker voor de buiten-
fï̂ owone postzegelproevan. Van Hoogstraten, Prenkel en Den 
Outer, als commissie der tentoonstelling, Bakker en Stok als 
gulle commissie van ontvangst, aan alle schenkers van 
zegels, aan allen, die medegewerkt hebben om den feestavond 
zoo schitterend te doen slagen. 

De vice-voorzitter brengt onder hartelijk applaus den voor
zitter hulde voor hetgeen hij heden avond gesproken en ge
schonken heeft en voor de zoo prettige leiding van ons wel
geslaagd feest. 

De waarnemend secretaris, 
L. W. IMMINK. 

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 26 Fe
bruari 1930, in Café „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 61 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent de vergadering met een woord van welkom tot de tal
rijke aanwez gen, in het bijzonder voor een nieuw lid, voor het 
eerst aanwezig, en ean 2-tal candi^aat-leden. 

Zegels voor de verloting zijn gascaonken door de beeren 
Claryce, Van Hoek, Swerts, Gerritsen en Hoogerdijk. Van den 
heer Taeiiier een mooi zegel ten bate der kas in de veiling. 
Voor de bibliotheek 4 jaargangen van het Maandblad van den 
heer Meslier; van denzelfden heer voor dito het werkje 
„Timbres-poste des Pays-Bas"; van den heer Van Meel zegels 
voor de gewone verloting op de jaarvergadering. 

Van de afdteling Tiel is het jaarverslag ingekomen. De af-
deeling is vooruitgaande. Met 1 Januari j.1. waren er 20 leden 
tegan 16 led an een jaar vroegei. Er werden 10 vergaderingen 
gehouden, g^middeM door ruim 10 leden bezocht. Ook de fi-
nancieele resultaten zijn bevredigend. Hier dus geen depressie, 
zooals veelal elders. 

. V w het hopfdbestuur der P.T.T, js amtwflQrd biimen^ekomsn 
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inzake- verdwijnen van een zegel op een brief van den heer 
Kirchner, dat nader onderzoek geen reden oplevert kwade 
trouw te veronderstellen en dat geen termen aanwezig ziJn tot 
terugbetaling. 

De vergadering besluit hierna, dat wü voor de a.s. tentoon
stelling te Rotterdam een verguld zilveren medaille beschik
baar zullen stellen. 

De voorzitter brengt met eenige woorden in herinnering 
het overlijden onzer leden in Brussel. 

De notulen worden goedgekeurd. 
Tot leden der commissie tot nazien der rekening en verant

woording van den penningmeester worden door de vergadering 
aangewezen de beeren Van Zee en Sierig. 

De ledenverkiezing levert 50 stemmen vóór en 8 blanco. 
De nieuw verkozen leden, W. Aars, W. van Zweden en L, A. 
van Koekenberg, worden door den voorzitter op de gebruike
lijke- wijze geïnstalleerd. Hf deelt verder mede, dat onze ver
gadering den volgenden keer begint om 1% uur; de zaal wordt 
geopend om 7 uur. Men stelt er prijs op, dat eenige muziek
nummers de gezelligheid zullen verhoogen. 

De maandelijksche verloting bezorgt den heer Terwen den 
len prijs. Hierna veiling van 37 kaveltjes, welke tegen soms 
flinke prijzen koopers vinden. 

Bij de rondvraag brengt ondergeteekende namens de afdee-
ling Tiel aan de orde of het aanbeveling verdient Russische 
zegels te boycotten tot aldaar weer normale toestanden ziJn 
ingetreden. Het eenige positieve antwoord, dat hierin gegeven 
wordt is, dat dit een moe-ilijke kwestie is. 

In zake de bekende vervalschingsaffaire wordt nog eenigen 
tijd gedebatteerd. De voorzitter sluit daarna de vergadering 
onder dankzegging voor de flinke- opkomst. 

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

Nieuwe leden. 
375. W. Aars, Prins Mauritslaan 54, Den Haag. 
388. \V. van Zweden, De Sillestraat 100, Den Haag. 
423. H. Koster, Charlotte de Bourbonstraat 116, Den Haag. 
431. L. A. van Koekenbsrg, Valeriusstraat 97, Den Haag. 
441. I. M. de, Roo, Francois Maelsonstraat 5, Den Haag. 
451. L. Diepstraten, Kanariestraat 6, Breda. 
482. H. E. Luijten, Beeklaan 454, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
P. Th. Luijckx, leplaan 5, Den Haag. (Voorgesteld door T. 

van Bemmelen). 
F. Swerts, Oostenstraat 39, Antwerpen. (Eigen aangifte). 
L. Thiescheffer, bedrijfschef, Rembrandtlaan 24, Zwolle. (Voor

gesteld door L. H. Slothouwer). 
J. Wijnen, Celebesstraat 86, Den Haag. (Voorgesteld door P. 

Roodhuijzen). 
dr. A. ten Doesschate, Terborehstraat 14, Zwolle. (Voorgesteld 

door L. H. Slothouwer). 
Van de afdeeling Tiel. 

dr. F. W. J. Westra, arts, Ke-steren. 
Adresveranderingen. 

537. F. A. Budde, De Heemstraat 380, Den Haag. 
325. G. J. Scheepmaker, Jurriaan Kokstraat 30, Scheveningen. 
83. H. van Buuren, Irisstraat 86, Den Haag. 

107. W. B. Brocx, Bergweg 62b, Rotterdam. 
205. F. J. G. Furda, Nachtegaalstraat 4bis, Utrecht. 
D 408. Joh. Visser, Riedijk 28, Dordrecht. 
Het lidmaatschap van wijlen H. W. Stap wordt overgeschreven 

op zijn zoon H. M. Stap. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7 uur, 19e jaarvergadering te 7H 
uur, beide op Woensdag 26 Maart 1930, in Café „Hollandais", 
Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Verslag van den 
secretaris. 5. Verslag der commissie tot nazien deT rekening 
en verantwoording. 6. Verslag van den penningmeester. 7. Be
grooting. 8. Verslag van den bibliothecaris. 9. Ledenverkiezing. 
10. Bestuursverkiezing (tredien af de- Ie secretaris J. N. H. 
van Rest en de 2e secretaris J. H. van der Veen). 11. Verloting. 
12. Jaatlijksche verloting. 13. Veiling. 14. Rondvraag, sluiting. 

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

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

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

Begrooting voor 1930. 
Inkomsten. 
Intrest . . . . ƒ 105,— 
Contributies . , -1345,— 
Entrée's . . . . - 40,— 
Veilingen . . . - 36,— 
Commissie rondzend. - 560,— 

ƒ 2086,-

Uitgaven. 
Assurantie . . 
Maandblad . . 
Zaalhuur . . 
Verlotingen 
Onkosten . . 
Voordeelig saldo 

ƒ 41,18 
. -1120,— 
. - 60,— 
. - 405,— 
. - 225,— 
. - 234,82 

ƒ 2086,— 
De penningmeester, 

C. VAN DER WILLIGEN. 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering op Vrijdag 28 Fe
bruari 1930, in den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

Aanwezig ziJn 28 leden. Van het bestuur ontbreekt de heer 
Trupp, die verhinderd is. De notulen van de Februari-verga-
dering worden onveranderd goedgekeurd. Bij de ingekomen 
stukken is een schrijven van de afdeeling Haarlem van de 
Ned. Vereeniging, welke adheasie betuigt aan ons voornemen 
pogingen in het werk te stellen te Haarlem een philatelisten-
loket te verkrijgen. Verder een brief van een der leden, die een 
stel luchtpostzegels voor de verloting beschikbaar stelt. Een 
voonbeeld ter navolging! Een verslag van de besprekingen op 
de laatste Bondsbestuursvergadering levert stof tot eenige dis
cussie, welke echter niet van heel veel beteekenis is. De mede--
deeling, dat de voorjaarsvergadering op 9 Maart te Utrecht 
gehouden wordt, geeft den heer Traanberg aanleiding te ver
zoeken er nogmaals op te wijzen, dat naar onze meening het 
huishoudelijk deel van de agenda zooveel mogelijk op den 
eersten congresdag afgehandeld dient te worden, en verdere 
besprekingen op den tweeden dag te doen houden. Zoo moge
lijk dienen onze vertegenwoordigers te Utrecht een besluit in 
dien geest uit te lokken. Overigens wordt de bepaling van ons 
standpunt aan de vertegenwoordigers overgelaten. 

Hierna vindt de verkiezing plaats van de verificatie-com
missie. Met groote meerderheid worden de beeren P. Steen-
meijer en D. W. van Waard hiervoor gekozen. 

Vervolgens verleent de voorzitter het woord aan den heer 
Engelenberg, die een causerie zal houden over de zegels van 
Tsjecho-Slowakije, waarbij lichtbeelden vertoond worden. In 
zijn inleiding vertelt genoemde heer, dat naar ziJn meening 
onze laatste vergaderingen een te veel huishoudelijk, te weinig 
philatelistisch karakter gedragen hebben. De vele pogingen, 
om hierin verandering te brengen, hebben geen van alle vol
doende succes opgeleverd. Dit heeft hem op de idee gebracht 
de pogingen, reeds door andere vereenigingen gedaan, om 
zegels op het doek te projecteeren — echter zoover bekend 
tot nu toe zonder het gewenschte succes — voort te zetten. 
Hoewel de gevolgde handelwijze vrü kostbaar is, kan hiJ ons 
thans echter een serie projecties toonen, welke aan duidelijk
heid niets te wenschen overlaten. Hij heeft de zegels van 
Tsjecho-Slowakije gekozen, omdat daarbü tal van interessante 
typen en afwijkingen voorkomen, welke in het geprojecteerde 
beeld nagenoeg alle heel duidelijk zichtbaar ziJn. Aan de hand 
van de vertoonde lichtbeelden gaat hiJ dan de verschillende 
emissies van de jonge republiek na, geeft interessante bij
zonderheden over de verschillende voorstellingen, enz., kortom 
vele wetenswaardigheden, welke den meesten onzer onbekend 
waren. Wel verre van een droge opsomming van de verschil
lende emissies, wordt het een aangename en leerrpke verhan
deling, welke tevens den weg aangeeft om een verzameling 
wetenschappelijk op te zetten. 

In verband met den wedstr-ijd Noorwegen vertoont -de heer 
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E. nog een plaatje, waaruit de verschillende typen van de 
posthoorn-series en van de waarden met de beeltenis van 
koning Haakon VII heel duidelijk blijken, terwijl tot slot een 
aantal plaatjes met geestige en kritische opmerkingen worden 
geprojecteerd. Een luid applaus beloont den heer E. voor de 
moeite, welke hij zich getroostte, om deze causerie in elkaar 
te zetten. De voorzitter brengt den dank van de aanwezigen 
over, die nogmaals door luid applaus de woorden van den 
voorzitter meer kracht bijzetten. 

De voorzitter deelt dan mede, dat ons voornemen is, de ver
vaardiging van lantaarnplaatjes voort te zetten, indien, zich 
leden aanmelden om over een of ander onderwerp een verhan
deling te houden. 

Vervolgens komt de wedstrijd Noorwegen aan de beurt. 
Acht inzendingen ziJn aanwezig, welke alle met een prijs be
loond worden. De heer Rol krijgt den eersten prijs in de eerste, 
de heer L. Germeraad in de tweede afdeeling. 

Bij de rondvraag vestigt de heer Van Waard de aandacht 
op de slechte verpakking van de rondzendingen. HiJ vraagt 
het bestuur maatregelen te nemen, welke toegezegd worden. 
De heer Engelenberg vestigt voor de zooveelste maal de aan
dacht op het maken van aanteekeningen in de circuleerende 
boekjes. 

Tot slot de verloting, welke de gewone belangstelling heeft. 
Voorgesteld als lid. 

B. Bruins, Veeteeltstraat, Amsterdam, O. (door L. Germeraad). 
Adresveranderingen. 

230. P. J. F. van Leeuwen wordt P. J. Dondersstraat 2, 
Utrecht. 

212. W. B. Brox wordt Bergweg 62b, Rotterdam. 
161. Joh. F. Wolvers wordt Graaf Florisstraat 73, Schiedam. 
235. mevr. B. Engers wordt p /a Westhoff, Saftlevenstraat 30, 

Rotterdam. 
42. J. H. Kersten jr. wordt p /a Meyer & Go's Schiffahrt Ges. 

m. b. H., Trostbrücke 1, Hamburg. 
223. G. J. Vos wordt p/a A. Dierikx, Lingedijk B 49, Leerdam. 

Jaarvergadering. 
Jaarvergadering op Vrijdag 28 Maart 1930, te 8.15 uur, in 

den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 
Verzoek. 

De penningmeester verzoekt overboeking van de contributie 
1930-31 op zijn postrekening 128227 ten name van B. Amelung, 
Berkenrodestraat 30, Haarlem. 

De secretaris, 
L. GERMERAAD. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 24 Fe
bruari 1930, des avonds te 8K uur, in „Suisse", te 
Groningen. 

Op deze vergadering is het volledig bestuur weer tegen
woordig; bij de verdeeling der functies is het voorzitterschap 
aangenomen door den heer K. F. Kielman, terwijl als 2e secre
taris de heer J. van der Warf zal fungeeren. De nieuw be
noemde voorzitter opent te 8% uur de vergadering, welke 
door 25 leden is bezocht, en zegt een woord van dank aan den 
vice-voorzitter, die zoo lang de vergaderingen heeft geleid, en 
eveneens een woord van welkom aan den heer R. A. Cleveringa 
te Zuidhorn, die na lange afwezigheid weer op de vergadering 
tegenwoordig is. De notulen van de vorige vergadering worden 
voorgelezen en goedgekeurd. 

Besloten wordt een bedrag van f 10 ter beschikking te stel
len voor een zilveren medaille, welke zal worden aangeboden 
aan het uitvoerend comité der Nationale Postzegeltentoonstel
ling te Rotterdam. Eveneens wordt besloten om naar de vóór
vergadering van de aan den Bond aangesloten Vereenigingen, 
welke op Zondag 9 Maart te Utrecht zal worden gehouden, 
geen afgevaardigde te zenden. 

Daarna heeft ballotage plaats van den heer W. Herrmann 
te Groningen, die met algemeene stemmen als lid der Ver

eeniging wordt aangenomen. De wedstrijd tusschen de zegels 
van Noorwegen bracht drie prachtige collecties, welke al
gemeen de aandacht trokken. De jury wordt gevormd door de 
beeren A. C. Sietinga, C. van der Griendt en den voorzitter. 
Zoolang de jury met de beoordeeling bezig is, wordt de ver
gadering geschorst, mede om de leden gelegenheid te geven 
tot ruilen en koopen; eveneens wordt in dien tijd de gewone 
verloting gehouden van een 6-tal goede prijzen. De vergade
ring wordt dan weer geopend en deelt de jury mede, dat de 
eerste prijs is toegedacht aan de verzameling van den heer 
dr. J. van der Spek, de tweede aan die van den heer J. Beukema 
en de derde prijs aan die vanden heer J. Beukema en de derde 
prijs aan die van den heer F. J. van der Sman. De prijzen be
staan weer uit goede zegels. De collecties van de beide laatste 
beeren staan op één hoogte en het valt de jury niet gemakke
lijk een beslissing te nemen, doch door eenige meerdere uit-
geibreidheid wordt de tweede prijs aan den heer J. Beukema 
toegekend. 

De heer dr. Van der Spek stelt weer mooie series van Fin
land en Luxemburg beschikbaar, waarvan door verschillende 
leden wordt besteld. Er wordt besloten, dat in de komende 
Maart-vergadering een wedstrijd zal worden gehouden tusschen 
de zegels van het Memelgebied. 

De bibliotheek blijft bij den voorzitter berusten. De heer 
Kielman verzoekt de leden geen bladen uit de rondzendingen 
te willen achterhouden, hetgeen de controle te zeer bemoeilijkt, 
doch de verlangde bladen na terugkomst bij den bibliothecaris 
te willen aanvragen. Zonder twijfel zullen de leden aan dit 
verzoek willen voldoen. 

De voorzitter sluit te 10 uur deze prettige vergadering, 
waarna nog een geanimeerde veiling van goede zegels plaats 
heeft. 

Nieuw lid. 
139. W. Herrmann, Winschoterdiep 138-140, Groningen. 

Candidaat-leden. 
C. de Jong Hzn., J. C. Kapteijnlaan 17b, Groningen. (Voorge

dragen door K. F. Kielman). 
L. Nienhuis, J. W. Frisostraat 49a, Groningen. (Voorgedragen 

door A. C. Sietinga). 

Adresveranderingen. 
120. J. Leopold thans Vischmarkt 28a, Groningen. 
124. A. C. van Ringh thans Agricolastraat 36a, Groningen. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal worden gehouden op Maandag 

24 Maart 1930, des avonds te 8}^ uur, in „Suisse", Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 24 Fe
bruari 1930, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Te 8.15 uur opent de vice-voorzitter, biJ afweizigheid van den 
voorzitter, met een hartelijk woord van welkom voor een min
der talrijk aantal leden de vergadering. De notulen werden na 
voorlezing goedgekeurd. Dr. Verzijl -werd namens de Ver
eeniging deelneming betuigd bij het overlijden van zijn 
moeder. De heer Dückers werd, mede namens de Vereeniging, 
geluk gewenscht met zijn huwelijk. Beide bestuursleden zijn 
op de vergadering niet aanwezig. 

De heer De Plönnies stelt voor om propaganda te maken 
voor het aanwerven van leden. De voorzitter verwacht voor
stellen. 

Voorts wordt een schrijven van mevrouw De Bruijn, als ver-
tegenwoordgister bij den Bond, behandeld. Besloten wordt de 
Philatelistenclub „Rotterdam" een prijs in den vorm van geld 
of anderszins ter beschikking te stellen, voor de door haar in 
dit jaar te houden Tentoonstelling. _ 

De voorzitter deelt nog mede, dat in het vervolg onder de 
agenda in den ,,Limburger Koerier" de beursavonden en ver
gaderingen zullen worden bekend gemaakt. 

Dan heeft de verloting plaafs, waarna de avond.aangenaam 
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werd besloten met ©enige kienpartijtjes, waarvoor door enkele 
leden aardige zegels werden beschikbaar gesteld. 

Candidaat-Iid. 
dr. Kettler, te Valkenburg. (Voorgedragen door dr. Van der 

Ven). 
Volgende byeenkomsten. 

Maandag 17 Maart 1930 vergadering, 
Maandag 24 Maart 1930 beurs. 
Maandag 14 April 1930 vergadering, 
Maandag 28 April 1930 beurs, 

telkens te 8 uur, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 
Vrijthof, Maastricht. 

Philatelistenloket te Maastricht. 
Geopend den eersten en derden Zaterdag van elke maand 

van 3-4 uur. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 28 
Februari 1930, in de zaal van de wed. Van Os, Konings
plein. 

Aanwezig 18 leden. Te ongeveer 8>^ uur opant de voorzitter, 
de heer A. de Jong, met ^en kort woord van welkom de ver
gadering. In 't bijzonder wordt welkom geheeten de heer 
R. Klap, voor het eerst ter vergadering aanwezig. 

Ballotage wordt gehouden over de candidaat-leden R. J. 
Kortleve en H. Dassen, die met algemeen« stemmen als lid 
worden toegelaten. 

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

Het antwoord op ons schrijven van Deeemiber aan het Bonds-
bestuur verwekt een uitvoerige bespreking. Besloten wordt 
deze zaak op de vóórvergadering door den afgevaardigde te 
laten behandelen. Als afgevaardigde wordt benoemd de heer 
J. PolKng, 

Kennisgenomen wordt van het verslag van de vergadering 
van het Bondsbestuur. 

De administrateur bren'-'. verslag uit over het jaar 1929 van 
den verkoophandel. Ondei applaus wordt het verslag aanvaard. 

De commissie voor het nazien der bescheiden van den pen
ningmeester en den administrateur brengt, bij monde van den 
heer Witte, verslag uit, waarna aan beide functionarissen dé
charge wordt verleend. 

Besloten wordt, dat voortaan voor de maandelijksche wed
strijden minstens 3 deelnemers moeten ziJn. 

Besloten wordt aan de Philatelistenclub „Rotterdam" ƒ 5 
te schenken voor hare tentoonstellingskas. 

Bij de rondvraag brengt de heer Witte het denkbeeld naar 
voren voorbereidingen te treffen voor evenlueele viering van 
het 10-jarig bestaan der Vereeniging. Besloten wordt dit punt 
in de bestuursvergadering te bespreken. 

De heer Polling heeft medegenomen ter bezichtiging enkele 
brieven, welke zjjn afgestempeld met de frankeerwaarde der 
Rotterdamsche stadspost. 

Tijdens de pauze wedstrijd over Nederland nr. 47, welke den 
heer IJska het grootst aental stemmen breng:t, alsmede d'en 
prijs. De maandverloting brengt ditmaal een 12-tal gelukkigen, 
dank ziJ den heer Van Praag, die ons heel aardige phila
telistische benoodigdheden zond. 

De gehouden veiling ondervond weinig animo. 
Men bleef tot ongeveer 11 uur bijeen, waarna ook deze ver

gadering weder tot het verleden behoorde. 
De secretaris, 

J. POLLING. 
Nieuwe leden. 

H. Dassen, Middenstraat 24, Helder. 
R. J. Kortleve, Goverstraat 7, Helder. 

Bedankt. 
J. de Graaf, Californiëstraat 32, Helder. 

Èta^^tiL. 

Adresverandering. 
D. Duinker wordt Emmastraat 3, Helder. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 24 Fe
bruari 1930, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Om ruim 8 uur opent de vice-voorzitter de vergadering en 
heet de aanwezigen hartelijk welkom. De notulen worden voor
gelezen en zonder aanmerkingen goedgekeurd. De kascom-
missie brengt biJ monde van den heer Te Poel verslag uit 
■en deelt mede, dat de boeken van den penningmeester in orde 
zijn bevonden. De voorzitter dankt de leden van de kas
commissie. 

Bij de ingekomen stukken, welke vervolgens worden voor
gelezen, is het programma van de Nationale Postzegeltentoon
stelling te Rotterdam. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Nadat de 
gratisverloting heeft plaats gehad, wordt de vergadering 
gesloten. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 31 Maart 1930, des avonds te 8 

uur, in Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 

De Haagsche PostzegelKring, te 'sGravenhage. 
Secretaris: P. C. DOZY, Harstenhockweg 69, Scheveningen. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 24 Februari 
1930, in Café „Boschlust", te 'sGravenhage. 

Voor deze bijeenkomst, waarop de heer J. L. van Dieten te 
Rotterdam een aantal cartons uit zijn vermaarde collectie zou 
willen exposeeren, daartoe aangezocht namens den Kring, was 
de afdeeling 'sGravenhage der Ned. Vereeniging uitgenoodigd 
en in grooten getale waren de leden dezer Vereeniging dan 
ook tot ons gekomen. Ook de heer Tresling, directeur van het 
Postmussum, gaf, daartoe aangezocht, blijk van belangstelling 
door zijn gewaardeerde tegenwoordigheid. De heer Becking, 
wiens jeugdig vuur, waar het iets heel moois op philatelistisch 
gebied betreft, onuitbluschbaar blijkt, ontbrak ook bij deze 
gelegenheid niet; wij stellen dat zeer op prijs. 

Met een hartelijk woord van welkom opende de voorzitter 
van den H. P. K. deze gecombineerde bijeenkomst en gaf daar
na het woord aan den heer Van Dieten, die in een gloedvolle 
rede het beeld der ware philatelic, der philatelistische waar
heid ook, naar voren bracht. Daar sprak niet de handelaar, 
doch de verzamelaar. Een verzamelaar, die minder nog naar 
een handelsprijs kijkt, dan wel naar het intensief waardevolk, 
die al de uitwassen, die aan onze liefhebberij kleven, brand
merkt als parasitaire aanhangselen, doch die ook oog heeft 
voor de nieuwe banen, die de naoorlogsche landen hebben ge
opend. Maar vanavond ging het slechts om oude, klassieke ze
gels. Kaap de Goede Hoop in de drie drukken, in allerlei tint
verschillen en met zeer geraffineerde vervalschingen. Curieuze 
blokken van de driehoekszegels. Heele vellen SuidWes, Hol
landsche Inschrift, en dito Engelsche. Finland met slechts 
prachtiggave groftanden, diepe en minder diepe tandingen. 
Vol historische bijzonderheden, waarover wij helaas hier ter 
plaatse niet kunnen uitweiden. Toskane. Oudste zegels, met 
prachtige vervalschingen. De 5 grazie groen als paar, proef
en herdrukken, een uniek stel drukken uit de beroemde Ferrari
collectie afkomstig, enz. Nadat ook nog een verzameling Han
nover bewonderd was, kreeg de voorzitter der afd. 'sGraven
hage der N. V. v. P. het woord. Dr. Daamen dankte in de 
eerste plaats den Kring voor zijn gastvrijheid om daarna zijn 
groote ingenomenhsid te uiten met hetgeen te bewonderen was 
geweest, waarop de heer Driessen allen dank bracht voor hun 
tegenwoordigheid, die dezen avond zoo schitterend had doen 
slagen, maar bovenal den heer Van Dieten, die de groote wel
willendheid had gehad ons in dezen intiemen kring te hebben 
willen openbaren van zijn levensw.rk. En waar wü dit alles 
te danken hebben aan da bemiddeling van den heer M. Cremer 
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Eindhoven, werd dezen warme hulde gebracht. De heer J. L. 
van Dieten ten slotte, meende nog een enkel slotwoord te 
moeten zeggen, een woord dat opkwam tegen de verzuchting 
bij het bskijken van zoo veel onbereikbaar moois. Ons verslag 
zou te veel plaats innemen, wilde ik deze zeer juiste en zeer 
enthousiaste woorden weergeven; ik moet er miJ toe bepalen 
te constateeren, dat stellig ieder onzer, als verzamelaar, wel 
degelijk besefte wat het is dat de Philatelie kan maken tot 
bron van genot, de zegels als iets dat hoort bij ons, als waren 
zij deel van ons gezin, deel van ons leven. 

Na gratis-verloting onder alle aanwezigen ging men te pl.m. 
11 uur huiswaarts. 

De secretaris, 
P. C. DOZY. 

Adresveranderingen. 
G. P. Blom, thans Oranjelaan 37, Rotterdam. 
P. C. Dozy, thans Harstenhoekweg 69, Scheveningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 24 Maart 1930, des avonds te 8 

uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
De agenda zal nader worden bekend gemaakt. 

Eerste Surinaamsche Philatel.-Ver., te Paramaribo. 
Secret.: H. L. RELIJVELD, Koloniale Boekerü, Paramaribo. 

Nieuw lid. 
J. J. Six Dijkstra, kapitein inf., Paramaribo (Suriname). 

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

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donderdag 27 
Februari 1930, des avonds te 8K uur, in Hotel-Restaurant 
„Willems". 

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

Ingekomen ziJn enkele veilingcatalogi, welke voor belang
hebbenden verkrijgbaar zijn. 

De heer Beukema brengt namens de kascommissie verslag 
uit over haar onderzoek; ziJ brengt de penningmeesteres lof 
voor de accurate wijze, waarop zij de gelden beheerd en de 
administratie verricht heeft en stelt voor de rekening goed 
te keuren en de psnningmeesteres te déchargeeren oveT het 
afgeloopen boekjaar, waartoe onder applaus wordt besloten. 

Tot slot een verlotmg van enkele series postzegels, geschon-
^' üoo" diverse leden, waarvoor onzen dank. 

De secretaris, 
H. STIENSMA. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 27 Maart 1930, des avonds te 

8% uur, in Hotel-Restaurant „Willems". 

l t i i : : :L.G!E. 
fr. 60,—. 
fr. 55,—. 
fr. 80,—. 
fr. 12,50. 
fr. 75,—. 
fr. 45,—. )Colis 
fr. 7,50. )Postaux. 

Prijzen in Beki-ihe frdins Qt'id met 
be'-tellinp Zicht eiK'n ger op ri^iivraag. 

N o s V v e r t 
84—107 
108—125 
150—159 
165—174 
221—233 
58—165 
28— 47 

F. SWERTUostenstraat 39, ANTWERPEN. (SI?) 

MIAA4 » É É f É*< 

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

De nieuwe Prüslü'st nr. 18 (1930) van 
NEDERLAND EN KOLONIEN 

is verschenen. 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, zün nu verschenen. 
Prüs 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) 

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

Schaubek-, Schwaneberg-en K. B.-LB(1MS. 
Alle bznoodigdheden verk» ij 2;baar. 

1867, 

}t 

1869, 

It 

1872, 

1923, 

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

Nederland, 15 e., bruin 
20 c , groen 
25 
50 
1 

1 ^ 
2 

2K 

No Yvcrt Aant 

c , violet 
c , goud 
c , zwart 
c , rose 
c , geel 
c , violet 

7}4 c., choc.bruin 
2234 c., blauwgroen 

1 gld., jubileum 
1 gld. op 1734 

Voor het kind 

Roode Kruis 
Voor het kind 
Oylmpiade 
Voor het kind 

Bestell ingen boven 
Catalogus YVERT & TELLIER 

10 
11 
12 
14 
16 
17 
18 
20 
25 
126 

159/161 3 
162/164 3 
186/189 4 
190/194 5 
195/198 4 
199/206 8 
214/217 4 
223/226 4 
5 gld. franco 
1930 ƒ 4,25+/ 0,25 

Prijs 
ƒ 2 , — 
- 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 

porto. 
(336) 
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LÄNGßDJIliCE AANKOOP^ 
van de complete verzameling van 
Willen Dr. E. W. FLOTD van Manchester 

De Firma STANLEY GIBBONS LTD. heeft het genoegen U aan te kondigen, dat zij heeft aange
kocht de geheele verzameling, bijeengebracht door den welbekenden postzegelverzamelaar, wylen 
Dr. E. W. FLOYD van Manchester, 
De uitgebreide collecties zijn zeer uitvoerig gespecialiseerd en bevatten vele ongebruikte vellen, 
blokstukken, paren, enz., gebruikte zegels in groole blokstukken, strips, paren en op enveloppen, ter
wijl afwijkingen, plaat- en „transfer"-variëteiten, tinten, poststempels, falsificaten, herdrukken, enz. 
alle zich daarbij bevinden en nauwkeurig zijn bestudeerd. 

MODENA. 

Een merkwaardige collectie, welke bekroond werd met een Gouden Medaille te Parijs (1925), een 
Verguld-Zilveren te New-York (1926) en een Gouden te Turijn (1929). Er bevinden zich daarbij een 
menigte complete ongebruikte vellen en de meeste afwijkingen der uitgifte 1852, waarvan zeer vele 
zoowel ongebruikt als gebruikt. Een zeldzaam exemplaar van de uitgifte 1859 is de 80 c. met „N" 
van „CENT" kopstaand, GEBRUIKT. Vijf groote albums waren voor dit land noodig. 

BRITSCHE LEVANT. HELGOLAND. 

Een zeer mooie verzameling welke bevat de 40 Een buitengewoon uitgebreide collectie, bevat-
paras op 2M d. Koningin, met dubbelen opdruk, tende ongebruikte vellen van de echte zegels en 
ongebruikt en gebruikt, en een nauwkeurig be- van de herdrukken, vele gebruikte zegels op 
studeerden opzet van alle uitgiften. briefomsalgen, en een aantal zeldzame exempla

ren van de Ferrari-verzameling. 

GECONFEDEREERDE STATEN. 

Een merkwaardige verzameling van deze populaire zegels, bevattende verscheidene Postmasters' 
zegels op briefomslag en een wondervoUe collectie van nauwkeurig bestudeerd materiaal in de alge-
meene uitgiften, het geheel samengevat in verscheidene groote albums. 

Bovendien zijn aanwezig uitgebreide collecties van BERGEDORF, NAPELS (waaronder de ^ tor-
nese, kruis, ongebruikt en gebruikt op briefomslag), KERKELIJKE STAAT en SARDINIË. JOUGO-
SLAVIE is opgezet in drie mooie albums van de „Kettingbrekers" met vele complete vellen. 

Het restant van de verzameling, omvattende verscheidene groote portefeuilles, bestaat uit kleinere 
studies van vele andere landen, waarvan de meest belangrijke zijn GROOT-BRITTANNIE, BAR
BADOS, INDIE, NOORWEGEN, CHILI, enz. enz. 

Belangstellende verzamelaars worden verzocht 
spoedig inlichtingen in te winnen. 

Stanley Gibbons Ltd., Dept. XX. 
391 Strand, L ôndon, W.C 2. 

(362) 
C80SCK8CS<*C§C§Or<S<:ScWSCSCIrCSCSOKSiCSC^^ 
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- ' - Vluchten Amsterdam-Bandoeng. - j . 

Ie vlucht, per PH-AEZ; bemanning I. W. Smirnoff, W. M. 
O. A. Beekman en H. Veenendaal. 
Vertrek: 12 Sept. 1929; te Bandoeng 23 Sept. d.a.v. 
146 kg. post. 
2e vlucht per PH-AEO; bemanning J. J. G. Duimelaar, Q. 
Tepas en P. Dunk. 
Vertrek 19 Sept. 1929; eindigde de Satul (Siam), vanwaar 
de mail per gewone gelegenheid werd doorgezonden, 
131 kg. post. 

3e vlucht per PH-AEN; bemanning G. M. H. Frijns, P. Soer 
en H. A. Waalewijn. 
Vertrek 3 Oct. 1929; te Bandoeng 14 Oct. d.a.v. 
230 kg. post. 

4e vlucht per PH-AGB; bemanning J. A. Al er, J. Jongbloed 
en C. A. Bruynestein. 
Vertrek 17 Oct. 1929; eindigde te Constantinopel. 
262 kg. post. 
5e vlucht per PH-AEZ; bemanning W. N. O. A. Beekman, 
E. van Dijk en M. G. H. Buitenhuis. 
Vertrek 31 Oct. 1929; te Bandoeng 12 Nov. d.a.v. 
195 kg. post. 

6e vlucht per PH-AGR; bemanning I. W. Smirnoff, J. J. 
Hondong en J. F. C. Kotte. 
Vertrek 14 Nov. 1929; te Bandoeng 27 Nov. d.a.v. 
207 kg. post. 

7e vlucht per PH-AEN; bemanning P. Soer, Th. Wiersma 
en F. Naber. 
Vertrek 28 Nov. 1929; te Bandoeng 10 Dec. d.a.v. 
265 kg. post. 

8e vlucht per PH-AEO; bemanning Q. Tepas, E. C. Pellens 
en A. Weber. 
Vertrek 12 Dec. 1929; te Bandoeng 24 Dec. d.a.v. 
336 kg. post. 
Vervoerd werden de volgende aantallen: 

brvn. brfktn. drkw.mnsts.ptws. totaal 
Ie vl. 
2e vl. 
3e vl. 
4e vl. 
5e vl. 
63 vl. 
7e vl. 
83 vl. 

(12 Sept.) 
(19 Sept.) 
( 3 Oct.) 
(17 Oct.) 
(31 Oct.) 
(14 Nov.) 
(28 Nov.) 
(12 Dec.) 

6501 
5629 
9783 
8973 
8466 
8297 
7169 

14559 

1586 
1428 
1475 
1245 
1005 
809 
764 

2408 

38 
22 
75 
38 
36 
42 
49 
53 

1 
4 
1 
10 
2 
5 
1 
8 

11 
22 
41 
26 
22 
34 
54 
47 

8137 
7105 

11375 
10292 
9531 
9187 
8037 

17075 

69377 10720 353 32 257 80739 
waarvan aangeteekende stukken: 

le vl. 
2e vl. 
3c- vl. 
4e vl. 
5e vl. 
6e vl. 
7e vl. 
83 vl. 

(12 Sept.) 
(19 Sept.) 
( 3 Oct.) 
(17 Oct.) 
(31 Oct.) 
(14 Nov.) 
(28 Nov.) 
(12 Dec.) 

brvn. 
545 
433 
632 
597 
631 
623 
586 
914 

brfktn. 
32 
12 
9 
33 
14 
3 
27 
61 

drkw.mnsts. 

1 
6 1 

1 
3 

totaal 
577 
445 
642 
637 
646 
629 
613 
975 

4961 191 5164 

Vluchten Bandoeng-Amsterdam. 
le vlucht per PH-ABZ; zelfde bemanning als le vlucht 
Amsterdam-Bandoeng. 
Vertrek 8 Oct. 1929; te Amsterdam 17 Oct. d.a.v. 
106 kg. post. 
2e vlucht per PH-AEN; zelfde bemanning als 3e vlucht 
Amsterdam-Bandoeng. 
Vertrek 21 Oct. 1929; te Amsterdam 1 Nov. d.a.v. 
109 kg. post. 

3e vlucht per PH-AEO; bemanning J. J. G. Duimelaar, Q. 
Tepas en H. A. Waalefwyn. 
Vertrek 20 Nov. 1929; te Amsterdam 4 Dec. d.a.v. 
147 kg. post. 
4e vlucht per PH-AEZ; zelfde bemanning als 5e vlucht 
Amsterdam-Bandoeng. 
Vertrek 4 Dec. 1929; te Amsterdam 13 Dec. d.a.v. 
182 kg. post. 
5e vlucht per PH-AGR; zelfde bemanning als 6e vlucht 
Amsterdam-Bandoeng. 
Vertrek 18 De-c. 1929; te Amsterdam 28 Dec. dja.v. 
390 kg. post. 
6e vlucht per PH-AEN; zelfde bemanning als Te vlucht 
Amsterdam-Bandoeng. 
Vertrek 1 Jan. 1930; te Amsterdam 11 Jan. d.a.v. 
196 kg. post. 
7e vlucht per PH-AEO; zelfde bemanning als 8e vlucht 
Amsterdam-Bandoeng. 
Vertrek 15 Jan. 1930; te Amsterdam 24 Jan. d.a.v. 
183 kg. post. 
Vervoerd werden de volgende aantallen (gewone «n aan

geteekende stukken samen): 

le vl. ( 8 Oct.) 
2e vl. (21 Oct.) 
3e vl. (20 Nov.) 
4e vl. ( 4 Dec.) 
5e vl. (18 Dec.) 
6e vl. ( 1 Jan.) 
7e vl. (15 Jan.) 

brvn. 
8074 
6917 
10922 
9050 
22010 
10205 
11386 

78564 

brfktn. ov.stkn. ptws. 
1579 27 89 
1181 17 51 
1476 27 233 
1205 15 296 
6259 191 335 
1621 30 265 
1480 35 196 

14801 342 1465 

totaal 
9769 
8166 
12658 
10566 
28795 
12121 
13097 

95172 
De vluchten ziJn thans voorloopig gestaakt; de Britsche re

geering gaf slechts toestemming van de Britsch-Indische lan
dingsterreinen gebruik te maken voor het overeengekomen 
aantal proefvluchten. Wie haar verdacht van een zekere rivali
teit, zal gerustgesteld ziJn door het antwoord van den be
trokken minister op in het parlement gedane vragen, of hier 
sprake is van tegenwerking om onzen landgenooten verdere 
vluchten te beletten. De minister verwierp deze onderstelling 
en deed de toezegging dat, wanneer de toestand der vlieg
velden verbeterd is, de regeering niet ontoegankelijk zal zijn 
voor het verleenen van verdere medewerking. De vluchten 
toch, waarmede een schat van ervaring wordt opgedaan, zijn 
uit dien hoofde ook van overwegend belang voor den Britschen 
luchtpos.dienst, die — en dit is een sterk wapen in onze 
handsn — niet in staat zal zijn het Britsche imperium ge
heel te bestrijken — Australië — zonder medewerking van 
de N:d.-Indische regeering. 

Wij hopen van harte, dat het publiek bij de komende vluchten 
daadwerkelijk medehelpt om de uitvoering financieel mogelijk 
te maken door vee! stukken per luchtpost te verzenden. Men 
begrijpt, dat dergelijke vluchten kapitalen eischen en dat, van 
hoeveel belang zij ook mogsn. zijn, het geldelijk risico niet tot 
in het oneindige kan worden opgevoerd. 

Gerechtvaardgde nationale trots zij voor ons allen de 
prikkel tot medewerking, die voor ieder van ons slechts be
hoeft te bestaan uit het verzenden van enkele brieven. HeL 
ligt niet in onzen volksaard luidruchtig op de tam-tam te 
slaan; laat onze stille bewondering blijven uitgaan naar de 
stoute luchtvaarders, d!e rustigweg door de lucht heen en weer 
toerden naar Insulinde alsof het de doodgewoonste zaak ter 
wereld was. 

Laat ons de vaste belofte doen tot medewerking aan de in
standhouding van dit grootsch bedrijf, daarmede onze waar
deering kenbaar makend voor den durf en de- vaardigheid onzer 
vliegers, het organiseersnd vermogen der K.L.M., onze erkente
lijkheid betoonend aan het hoofd van den P.T.T.-dienst hier 
te lande, ook voor dit onderdeel van den dienst de „pushing 
power". 

V. B. 
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GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

IX. 

INLEIDING VOOR DE BALKAN-STATEN. 
De Turken of Osmanen, langs de kusten der Kaspische zee 

wonende, verlieten op het einde der 13e eeuw hun woon
plaatsen, in het nauw gebracht en daartoe genoodzaakt door 
de Mongolen en trokken naar Klein-Azië. 

Van hieruit breidden bij hun rijk uit, trokken in 1354 over 
de Dardanellen en verschenen voor het eerst op Europeeschen 
bodem. Achtereenvolgens veroverden zij den geheelen Balkan; 
in 1389 werden op het Kossovo Polge de Serviërs vernietigd; 
in 1393 bij Trnovo de Bulgaren. 

Het middelpunt van het verzet tegen de Turken vormde 
Hunjadi Janos, een Hongaar (en ook Brankowits'uit Servië), 
die niet ophield hen te bestrijden; herhaaldelijk wisselde de 
kans, tot eindelijk in 1444 de Christenen bü Varna aan de 
Zwarte zee een verpletterende nederlaag leden. 

Byzantium — het latere Constantinopel — de hoofdstad van 
het vroegere machtige Byzantijnsche of Oostersch Romeinsche 
rijk, wist zich alleen nog staande te houden, verdedigd door 
den Christen keizer Constantijn; in 1453 werd ook dit gedwon
gen zich over te geven, waarbij Constantijn zelf sneuvelde. 

De Turken zetten hun veroveringen voort in de richting 
van Hongarije; nog éénmaal had Janos succes, versloeg de 
Turken bü Belgrado in 1456 en dwong sultan Mohamed terug 
naar Constantinopel, maar de pest kwam de Turken te hulp 
en de Christenen moesten terug. 

Onder Selim I en vooral onder Soliman I kwamen de Turken 
op het toppunt van hun macht; in 1522 stonden de Turksche 
legers zelfs tot voor Weenen, maar nu kwam ook tegelijk een 
einde aan hun macht en na den dood van Soliman in 1566 
kwam het eens zoo machtige rijk meer en meer in verval, 
maar nog tot in de negentiende eeuw was de Balkan grooten
deels in Turksche handen. 

Het eerste Balkanrijk, dat zich van Turkije wist los te 
maken, was Griekenland, dat met hulp van Rusland in 1829 
vrü kwam. Bij dezen vrede van Adrianopel werd ook Servië 
voor een deel zelfstandig. 

In 1853 kwam Rusland onder Nicolas I in botsing met 
Turkije en nu deed zich het merkwaardige feit voor, dat En
geland en Frankrijk, vroeger zoo vaak elkanders tegen
standers, zich eendrachtig aansloten bij de Turken (Krim-
oorlog, 1853-1856). De Turken hadden de Russen teruggedre
ven na het beleg van Silistria, maar de Turksche vloot was 
vernietigd in de haven van Sinope. Na de landing van de bond-
genooten in de Krim behaalden zij bij het riviertje de Alma 
20 September 1854 ds ovei-winning; to ên ook nog het sterke 
Sebastopol zich had moeten overgeven, 18 September 1855, 
was de oorlog spoedig beslist. Czar Nicolas was gestorven en 
ziJn opvolger Alexander II sloot in 1856 den vrede van Parijs, 
waarbij de integriteit van Turkije gewaarborgd werd. 

In 1877 brak een nieuwe oorlog uit; de wijze, waarop de 
Christenen door de Turken werden behandeld en vooral de 
wreede wijze, waarop de laatste opstand der Bulgaren door 
deze was onderdrukt, noopte Rusland er toe andermaal in de 
bres te springen, hierin bijgestaan door de Balkanstaten. 

De- Turken echter waren sterker dan men verwacht had, in 
het bijzonder was het generaal Osman Pacha, die zich held
haftig verdedigde bij Plewna; toen echter de Russische gene
raal Goerko optrok (bestorming van den Schipka-pas) was 
de oorlog spoedig beslist en werden de Turken tot vrede ge

dwongen. Bij den vrede van San Stefano, gevolgd door het 
Congres van Berlin onder Bismarck, 3 Juni 1878, werden de 
Balkan-aangelegenheden grondig geregeld: Turkije moest een 
groot deel van zijn gebied afstaan; Roemenië, Servië en Monte
negro werden geheel zelfstandig verklaard; tusschen Donau 
en Balkangebergte werd een nieuw vorstendom Bulgarije ge
vormd, dat onafhankelijk zou ziJn, maar schatplichtig aan 
Turkije bleef; eindelijk werd ook Griekenland uitgebreid. 

In 1912 zien we de vereenigde Balkanstaten zich weder tegen 
Turkije wenden, Ie Balkanoorlog. De Turken leden het onder
spit en werden gedwongen het nog resteerende deel van hun 
Europeesch be-zit grootendeels af te staan. Kort hierna kregen 
de bondgenooten oneenigheid over de verdeeling van het nieuw 
verworven gebied, hetgeen een oorlog tengevolge had, 2e 
Balkanoorlog 1913, waarbij Roemenië en Griekenland, later 
ook Servië, tegenover Bulgarije stonden. Van dezen toestand 
wist Turkije handig gebruik te maken om althans een deel 
van het verloren gebied terug te veroveren ,o.a. het sterke 
Adrianopel. Bulgarije werd gedwongen de Dobroudscha af te 
staan aan Roemenië. 

Eindelijk braken in 1897 en 1922 nog oorlogen uit tusschen 
Griekenland en Turkije, die echter maar van korten duur 
waren en in het voordeel van Turkije eindigden. 

OTTOMAANSCHE RIJK. 
Sultanaat. Abdul Hamid II, 1876-1909. Hoofdstad Constan
tinopel. Geldswaarde: 40 paras — 1 piaster. 
1898. Thessalië. 

10, 20 paras. 1, 2, 5 piaster, ter herin
nering aan de overwinning op de Grie
ken. In 1897 deed de occupatie-partij in 
Griekenland een poging om Kreta te 
bezetten, dat in handen van Turkije 
was; de groote mogendheden echter 
dwongen Griekenland hiervan af te 
zien, waarop de Grieken Turkije binnen 
drongen. Turkije verklaarde daarop 17 
April den oorlog, die overal in zü'n 
voordeel verliep; 19 Mei wapenstil
stand, 18 September voorloopige-, 4 De
cember definitieve vrede van Constan
tinopel. 

Ter herinnering hieraan gaf Turkije deze zegels uit; zij 
geven weer de brug bij Larissa over de Salamviras; 
hadden alleen geldigheid in het veroverde gebied van 
Thessalië, slechts gedurende ongeveer twee maanden, en 
een oplage van ongeveer 300.000 stel. 

1908. Grondwet. 
5, 10, 20 paras, 1, 2 piaster, ter herinnering 
aan de invoering van de grondwet, de consti-
tutioneele regeering in Turkije. 
Het zijn de koerseerende zegels, voorzien van 
een bovenhand, waarop in Turksch schrift: 
Hatire-i-Meseh-rutiet en 10 Tamus 1324 (ter 
her nnering aan de constitutie, 27-7-1908 vol
gens onze tijdrekening, in tegenstelling met 
den in Turkije geldenden Juliaanschen ka
lender). 
Uitgegeven 17 December, bij de opening van 
het parlement; oplage respectievelijk 1, 1, 2, 
1 millioen, en 50.000 van de 2 piaster. 

In 1908 werd suHan Abdul Hamid gedwongen om de 
grondwet van 1876, waaraan echter niet de hand ge
houden was, weder in te voeren. Het daarop bijeenge
roepen parlement werd door den sultan persoonlijk ge
opend, maar reeds het volgend jaar 27 April werd Abdul 
Hamid afgezet en Mohamed tot sultan gekozen. 

1909. Mohamed V. 
5, 10, 20 paras, 1, 2, 2J4 piaster van de loopende serie, 
overdrukt met Sultan Mohamed V. 14 Nisam 1325 (27 
April 1909 volgens onze of Gregoriaansche tijdrekening). 
De zegels werden alleen op den dag van de troonswisse-
ling in Smyrna en Jaffa uitgegeven. 

1911. Sultans reizen. 
Ter gelegenheid van de reizen van den sultan naar Sa
loniki, Uskub, Monastir en Pristina, werden verschil-
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lende zegels van een desbetreffienden opdruk voorzien. 
In totaal werden zoo uitgegeven 31 waarden, voor de 
4 steden dus 124 zegels. Hiervan werden gedrukt 1875 
stel en verkocht tegen 148,56 Mark per stel; teneinde 
echter nog beteren afzet te krijgen, werden ook kleinere 
stellen in den handel gebracht van 21 waarden, dus 
totaal 84, tegen 12,32 Mark; hiervan 7500 stel. 

1913. Adrianopel. 
10, 20, 40 paras, uitgegeven 23 
October bjj de weder in be'zit ne
ming van deze stad door de Tur
ken in den 2en Balkanoorlog 
(zie inleiding). 
De zegels vertoonen de moskee 
van sultan Selim II, dateerende 
uit de 16e eeuw. 

Oplage 500.000, in omloop tot 8 December. Het restant 
is later overdrukt en als portzegels opgebruikt. 

1914. Grondwet. 
1 piaster opdruk op de IK piaster (met het vrijheids
gedenkteeken, dat in 1910 werd opgericht, ter herden
king aan de bij de verovering van Constantinopel in 
April 1909 gevallen JongTurken) voor de 6jarige 
viering van het Turksch nationale feest, het Idi milli, 
de wederinvoering van de gi'ondwet in 1908, op 10 Ta
mus 1330 =: 23 Juli 1914. 

1914. Capitulaties. 
5, 10, 20 paras, 1, 2, 5, 10 piaster van de loopende uit
gifte, overdrukt met Arabische karakters, ter herinne
ring aan de Imitasati edschnelijenin laghwi, de ophef
fing van de capitulaties. 
Deze capitulaties of voorkeurrechten der vreemdelingen, 
dateerend van eeuwen terug en waarbij oa. ook was 
bepaald het houden van vreemde postkantoren in Tur
kije, waren den Turken natuurlijk steeds een doorn in 
het oog en werden bü het uitbreken van den Grooten 
Oorlog door hen dan ook dadelijk afgeschaft. Later bij 
de vredesbepalingen van Lausanne bleven zij afgeschaft. 
Uitgegeven 1 October. Oplage: 5 p. 500.000, 10 p. 100.000, 
20 p. 50.000, 1, 2 piaster 15000, en 5, 10 piaster 3000. 

1916. Sinai. 
5, 10, 20 paras, 1, 5 piaster van drie verschillende vroe
gere uitgiften met Turksche karakters overdrukt, uit
gegeven 2 Maart, ter herinnering aan den Turkschen 
opmarsch in den Grooten Oorlog in Sinai, de uitsprin
gende punt ten zuidoosten van Suez. Tur i Sina = 
Berg Sinai. 

1916. Post. 
5, 10, 20 paras, 1, 5 piaster, uitgegeven 28 Maa'rt, bij 
het 50jarig bestaan van de post. 
De zegels vertoonen het postkantoor te Constantinopel. 

1916. Grondwet. 
10, 20 paras, 1, 2, 2K piaster van twee vroegere uitgiften 
in het Turksch overdrukt met 10 Tamus 1332 (23 Juli 
1916), ter herinnering aan de weder invoering van de 
grondwet in 1908. 

1918. Wapenstilstand. 
20 paras tot 25 piaster (13 waarden) van vroegere uit
giften, overdrukt met Turksche karakters, ter herinne
ring aan den wapenstilstand in den Grooten Oorlog van 
30 October 1918. 
Behalve vroegere zegels werden hierbij ook zegels over
drukt, die zonder overdruk nog niet waren uitgegeven; 
deze waren al biJ voorbaat aangemaakt voor de verove
ring van Egypte! 20 p. bron in de woestijn met water
scheppende soldaten en Bedouinen, 1 piaster Turksche 
Infanterist, 25 p. militaire karavaan in de woestijn. 
Uitgegeven 30 November. Oplage 2000 complete stellen, 
van de lagere waarden tot 67000. 

1919. Troonsbestijging. 
22 verschilknde zegels met Turkschen overdruk: Z. Ma
jesteits troonsbestijging 3 Juli 13351919, ter herinnering 
aan de troonsbestijging van sultan Mohamed VI één 
jaar geleden, nadat Mohamed V was overleden. 
In den opdruk komt ook voor de Tugra, naamteekening 
■̂ an den "nieuwen sultan. '. . , ■ ■. 

In October 1918 sloot Turkije wapenstilstand; bü den lat«r 
volgenden vrede van Sevres in 1920 werd bepaald, dat Turkije 
alle zeggenschap over de Dardanellen zou verliezen en alle 
nietTurksche volksstammen van het rijk zouden worden af
gescheiden. 

Tegen deze strenge bepalingen ontstond groot verzet en on
der leiding van Kemal Pascha vormde zich een nieuwe Voor
loopige Regeering in Angora in KleinAzië, die allengs hare 
macht uitbreidde. 
1921. Adana. 

■c:':,"" .f r e^Ä 

10 overdrukken op Turksche zegels en 
3 portzegels. Adana Kianun i evel 1337 
= 1 December 1921, ter herdenking 
van den intocht van de Turksche be
ambten in Adana in Cilicië in Klein
Azië, nadat de Fransche bezettings
troepen volgens overeenkomst de plaats 
verlaten hadden. 

Bij de toeneming van de macht van de 
Voor'oopige Regeering trok Kemal 
Pascha met ziJn troepen tegen Constan
tinopel op, deed daar 4 November 192" 
zijn intocht. De sultan werd gedwongen 

het land te verlaten en de republiek werd uitgeroepen. In 
19221923 kwam Kemal Pascha in oorlog met Griekenland, die 
echter ten nadeele van laatstgenoemd land verliep; bij den 
hierop volgenden vrede van Lausannes, 24 Juli 1923, werd de 
onafhankelijkheid van de republiek erkend en Constantinopel, 
OostThracië, Smyrna en Cilicië teruggegeven. 

REPUBLIEK. 
Hoofdstad bleef Angora. Geldswaarde later grouch — piaster. 
1924. Lausannes. 

13^ tot 200 piaster (8 waard
ien), uitgegeven 1 Januari tob 
15 Januari, als aandenken aan 
den vrede van Lausannes. 
De zegels vertoonen rechts bo
ven het portret van Kemal Pa
scha, links een gezicht op het 
plaatsje Beylik Keupru, waar 
de Turken den Grieken een be
slissenden nederlaag toebrach
ten, met de vernielde brug over 
de Sakaria; aan den horizon 

komt de zon op, als symbool van de overwinning. Onder
aan staat: Aandenken aan den vrede. 
Oplage: 25000 stel, van de lagere waarden meer, tot 
I millioen. 

1927. Tentoonstelling. 
I I waarden, 1 tot 100 grouch van de loopende 1926
uitgifte, overdrukt met 1927 Izm'r dokuz Illul Sergissi 
= Smyrna 9 September Tentoonstelling, ter gelegenheid 
van de van 9 tot 19 September te Smyrna gehouden 
nijverheidsbentoonstelling en jaarbeurs. 
Oplage 10.000 stel, van de lagere waarden meer, tot 
50.000. 
Hierbij is voor het eerst alleen de Gregoriaansche ol 
onze Westersche Tijdrekening genomen, een van de tee
kenen van de moderniseering van de nieuwe republiek. 

1928. Tentoonstelling. 
10 paras tot 200 grouch, de geheek 
serie van 14 waardan, met Turkschen 
overdruk Izmir 9 Illul 1928, ter ge
legenheid van de 2e idem te Smyrna 
van 9 tot 20 September. 
Oplage: 
10 
20 
1 
2 
2'A 
3 
5 

P-
P-
gr. 
gr. 
gr. 
gr. 
gr. 

200.000 
100.000 
100.000 
125.000 
100.000 
30.000 
70.000 

6 gr. 
10 gr. 
15 gr. 
25 gr. 
50 gr. 
100 gr. 
200 gr. 

1.000.000 
100.000 
125.000 
100.000 
50.000 
40.00f 
30.00 

■.(■Vt̂ orät vervolgd')".'• 
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EEN EN ANDER UIT HET FRANSCHE 
POST- EN TELEGRAAFWEZEN 

TIJDENS DE DUITSCHE BEZETTING 
1870-1871. 

IV. 
De heer Steenackers wüst de bewering der dagbladen, dat 

hü den stoot heeft gegeven tot het gebruik van postduiven, 
bescheiden van de hand. Volgens zijn mededeelingen komt de 
eer daarvan toe aan den heer Ségalas te Parijs, die met het 
oog op de moeilijke tijden, welke voor de hoofdstad zouden 
aanbreken, in alle stilte reeds een aantal duiven verzameld had 
om ze voor den telegraafdienst ter beschikking te stellen. De 
heer Ségalas bevond zich den 5en September 1870, toen de 
heer Steenackers den telegraafdienst overnam, ten huize van 
dezen, en stelde hem voor het heele duivenleger in den toren 
van het centraal gebouw van den telegraafdienst in de Rue 
de Grenelle-St. Germain 103, onder te brengen. De heer Steen
ackers vond het plan schitterend en beloofde alle medewerking. 
De duiven werden dus in den toren ingekwartierd, die nu als 
centraal duivenstation dienst zou doen. 

Nadat de insluiting der hoofdstad door de Duitsche troepen 
een voldongen feit was geworden (19 Septe-mber 1870), begon 
de postdirectie luchtballons op te laten, die passagiers, brieven-
zakken en postduiven naar de provincie overbrachten. 

De eerste ballon, die duiven vervoerde, was de „Ville de 
Florence". Hij steeg 25 September 1870 — dus 6 dagen na de 
insluiting van Parijs — 's morgens om 11 uur, met 1 passa
gier, 150 kg. brieven en 3 postduiven, bij den Boulevard 
d'Italie op, en landde zonder ongevallen 's namiddags te 5 uur 
te Vernouillet in het departement Seine-et-Oise. Bijna alle 
volgende ballons zonden duiven naar het platteland af. Van 
25 September 1870 tot 28 Januari 1871, op welken dag te 
laatste ballon Parijs verliet, werden door middel van ballons 
381 duiven uit de hoofdstad verzonden. Daarvan zijn er 302 
in handen der regeering in Tours of Bordeaux gekomen en 
weer gebruikt om berichten naar de hoofdstad over te brengen. 

Negen en zeventig duiven zijn verloren gegaan, doordat 
enkele luchtballons in Duitsche handen vielen of in zee te
rechtkwamen. In 't begin van den ballondienst volgden de be
stuurders de instructies op, die hun in Parijs gegeven waren; 
bij een gelukkige landing buiten de stad lieten ze de meege
voerde duiven weer naar de hoofdstad terugvliegen om daar 
de aankomst van den ballon te melden. Deze duiven kon men 
voor het doel der landsverdediging gerust als verloren be
schouwen. Hierover ontstond het eerste meeningsverschil tus-
sehen de Parijsehe postautoriteiten en die in de provincie. Deze 
laatsten vonden het ean geheel verkeerde maatregel, dat de 
duiven onmiddellijk losgelaten werden om naar Parijs de goede 
aankomst te berichten. Bovendien, hoe kon de luchtschipper, 
die na groote moeite en gevaren eindelijk buiten Parijs geland 
was, dadelijk weten, hoe de stand van zaken op het krijgs-
tooneel was. 

Men kan daarom den heer Steenackers gelijk ge-ven, toen 
hij bevel gaf de duiven vast te houden en per snelste gelegen
heid naar Tours te zenden om ze daar ter beschikking van de 
regeering te stellen. Hierdoor kwam een eind aan de ver
kwisting van het duivenmateriaal. 

In Tours had de prefect een soort van groote zaal voor de 
dieren laten inrichten. Voor de ramen was ijzerdraad aan
gebracht en daarvoor weer zitstangen en bakken van zink, 
waarin de duiven zich konden baden. Het tapüt had men op 
den vloer laten liggen, zoodat de dieren daarop haar natte 
vleugels konden reinigen en drogen. Bij aankomst in Tours 
waren ze er soms allerellendigst aan toe; verschrikt, half be
vroren en door de heftige bewegingen van den ballon in haar 
kooien heen en weer gestommeld, hadden de duiven soms een 
langen tijd noodig om weer op verhaal te komen. 

Als regel gold, dat de duiven naar een plaats, zoo dicht 
mogelijk bij Parijs, vervoerd werden. De beambten, die daar
mee belast waren, begaven zich met den trein of per andere 
gelegenheid naar een der meest vooruitgeschoven voorposten 
en lieten daar de dieren in vrijheid. Bij de veel voorkomende 
Vc(o(r|fdst'éngteVëdhi;e^ Vag èr V</or dë g'eno'ftn'de Ve'a'mb'fe'n v^'ak 

levensgevaar. Daarom werd het noodig geoordeeld voor te 
schrijven, dat ze uniform zouden dragen. In geval van gevan
genneming door de Duitsche troepen werden ze dan tenminste 
als Fransche militairen behandeld, en niet als burgers, die van 
spionnage verdacht werden. 

De postduivendienst voor het overbrengen van berichten van 
Tours naar Parijs begon spoedig na het verplaatsen van de 
provisorische regeering van de hoofdstad naar Tours. Van den 
14en September tot den 16en October 1870 zijn er in totaal 54 
afgezonden. De eigenlijke geregelde dienst begon eerst den 
16en October. Vanaf dien dag tot 3 Februari 1871 hadden in 
't geheel 47 duivenvluchten plaats, waarvoor 248 duiven ge
bruikt werden. 

De plaatsen, van waaruit de vluchten geschiedden, wisseldjn 
af met de posities van het Fransche Loire-leger. 

Van 16-25 October was da stad Blois het hoofdkwartier der 
duivenpost. De dieren werden op den toren van de kathedraal 
losgelaten, zoodat ze een ruim gezichtsveld hadden om zich 
te oriénteeren. Dit was al spoedig door verschillende roof
vogels opgemerkt, zoodat men genoodzaakt was zoo nu en dan 
andere plaatsan te kiezen om de duiven af te zenden. Dtn 26en 
en 27en October werden ze te Mer, een plaatsje tussehen Blois 
en Orleans, losgelaten. Den 28en en 29en November en 1 No
vember in het dorp Villebaron, den 5en November weder te 
Mer en den 8en November in de buurt van Blois. 

Intusscben had men al gemerkt, dat enkele duiven onderweg 
wat overkomen was. De prefect van Blois leverde aan de re
geering een klein buisje in, dat een dépêche van den 26en Oc
tober bevatte. Ongetwijfeld was een of andere roofvogel de 
schuldige. Later meldde de prefect, dat men in Blois een duif 
gevangen had met een dépêche van 18 October en dat men in 
Villebaron twee duiven neergeschoten had. Bij onderzoek bleek 
evenwel, dat hierbij geen boos opzet in 't spel was geweest. 
De politie kreeg opdracht de landbewoners erop te wijzen, hoe 
groot het belang van den postduivendienst was. 

Vermeldenswaard is nog, dat den 5en November voor de 
eerste maal 6 duiven, die de reis naar Parijs al een keer ge
maakt hadden, goed overgekomen waren en alle ook weer 
behouden den terugtocht aflegden. 

Doordat den 9en November Orleans weer door de Fransche 
troepen bezet werd, werd het operatiegebied van den post
duivendienst uitgebreid en dichter bij Parijs gebracht. Den 
lOen November vlogen de duiven van La Loupe, een station 
tussehen Chartres en Nogent-le-Rotrou, af. Ze vertrokken 's 
morgens om 10 uur en arriveerden 's middags om 12 uur al 
in Parijs. Het bericht van den juist op dien dag plaats gehad 
hebbenden strijd bij Coulmiers was dus in bijzonder korten tijd 
in de hoofdstad aangekomen. 

Vanaf den 12en November werd een groot duivendepot te 
Orleans ingericht. De in Tours klaargemaakte dépêches werden 
naar Orleans gevoerd en daar aan de staartvederen der duiven 
bevestigd. 

Het bezit van Orleans was den Franschen niet lang gegund. 
Den 4en December rukte het leger van prins Friedrich Carl de 
stad binnen. Nog tijdens den grooten slag, die er aan vooraf
ging, werden 8 duiven naar Parijs afgezonden. De met den 
postduivendienst belaste beambten hadden nog net Les Aubrais 
— het laatste station dicht voor Orleans — kunnen bereiken 
om daar de duiven in het open veld in vrijheid te laten. Toen 
er echter geen twijfel meer bestond, dat Orleans verloren zou 
gaan, vluchtten de beambten van den postduivendienst met al 
hun materiaal de stad uit en met den laatsten, om 4.30 uur n.m. 
vertrekkenden trein brachten ze alles in de richting van Tours 
in veiligheid. 

Den lOen December waren de krijgboperaties aan de Loire 
geheel ten gunste der Duitschers gekeerd. Het Fransche leger 
trok zich naar Le Mans terug en nu stond Tours, de zetel der 
regeering, voor den vijand open. Daarom werd Bordeaux nu 
als zetel gekozen en het postduivendepot werd overgebracht 
naar het prefectsgebouw te Poitiers. De postdienst kwam nu 
al meer en meer in 't gedrang. Bovendien verwijderde men zich 
al meer en meer van Parijs. Toen midden Januari Tours dooi 
de Duitschers bezet werd, geschiedden de duivenvluchten van
uit Mont, St. Maure, Villeperdue en Les Ormes. Tot overmaat 
van ramp wer(| het winter. De hevige Noordenwind benam de 
duiven den adem, da wateVen waren-dichtgewtfrfen, ïolo'dat de 
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dieren dorst leden en wat het ergste was, de besneeuwde 
velden waren voor de duiven een beletsel zich te oriënteeren. 

Van de 302 postduiven, die naar Parijs gezonden werden, 
bereikten slechts 59 haar bestemming. Daaronder be-vonden 
zich eenige, die groote diensten bewezen hebben. De duif Gam-
betta, toebeihoor«nde aan den duivenfokker Cassiers, kwam 
4 maal per ballon van Parjjs in de provincie aan en slaagde 
er even zoovele malen in weer op het slag in de hoofdstad 
de dépêches te bezorgen. Deze telegrammen, die langs micro
fotografischen weg vermenigvuldigd werden, gaf men gelijk
tijdig aan verschillende duiven mede. Kwam dan van een hee-
len troep dezer dieren slechts één in Parijs aan, dan was toch 
het doel bereikt. Tengevolge van deze wijze van handelen 
kwamen in den loop van den veldtocht van de 95581 privaat
telegrammen meer dan 60.000 in de hoofdstad aan, hoewel 
slechts 1/5 der opgelaten duiven haar bestemming bereikten. 

Aan de regeering werden van verschillende zijden de mid
delen aan de hand gedaan om de postduiven op de beste wijze 
te vrijwaren voor aanvallen van roofvogels. Een marine
officier, die in Cochinchina gediend had, ried aan op de wijze 
der Chineeaen een soort fluitje op de staartveeren der duiven 
te bevestigen. Als dan tijdens de vlucht de wind daarin blies, 
ontstond een scherpe toon, die de roofvogels op een afstand 
hield. (In het Rijkspostmuseura te Berlijn bevindt zich e-en op-
gestopte postduif uit Amoy (China), waarbij op den staart 
een bamboe-fluitje is aangebracht). Op raad van de Parjjsche 
duivenfokkers liet men boven^enoemden maatregel echter 
achteïwege. Men \reesde, dat de dieren zelf er nog angstiger 
door zouden worden dan de roofvogels. Een ingenieur uit 
Théonvilte beval aan om het gevederte der dieren met vloei
stof te drenken, die een onverdraaglijken geur moest ver
spreiden. Hiertoe ging men evenwel ook niet over. Tenslotte 
besloot men, zooals reeds vermeld, hetzelfde telegram door 
meerdere duiven te laten overbrengen. 

(Wordt vervolgd). 

DE EERSTE NEDERLANDSCH-INDISCHE 
POSTZEGELTENTOONSTELLING. 

Zaterdag 18 Januari j.1. werd te Malang de eerste Ned.-
Indische Postzegeltentoonstelling gehouden, welke twee dagen 
duurde en een groot succes bleek te zijn. De expositie werd ge
organiseerd door de Malangsche Philatelisben Club, die als 
jonaste in de rij der Indische Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars — en nog geen anderhalf jaar oud — het heeft 
aangedurfd een tentoonstelling te entameeren, zooals nog nooit 
in deze landen plaats had. Zoowel van officieele zijde, als van 
den kant van verzamelaars, werd veel belangstelling betoond, 
terwijl van het Indische Gouvernement de meeste medewerking 
werd ondervonden. 

Op den morgen van de opening der expositie, die in de lo-
caliteiten van de Kunst- en Sportvei-eeniging Unitas plaats 
vond, waren daarbij o.m. tegenwoordig de resident van Malang 
H. Kool, de burgemeester ir. E. A. Voorneman, de pi. militaire 
commandant overste J. K. H. van Steijn van Hensbroek, zoo
mede tal van andere vooraanstaande ingezetenen der s'ad met 
hun respectievelijke dames. Meldenswaard is nog, dat ook door 
meerdere Chineesche medeburgers belangstelling voor deze 
tentoonstelling werd betoond. 

De voorzitter van de Malangsche Philatelisten Club, de heer 
G. W. Borgesius, hield een openingsrede, waarin hj} in de eerste 
plaats de aanwezige autoriteiten welkom heette en hen dankte 
voor de betoonde belangstelling. Spreker memoreerde in het 
kort de groote moeilijkheden, die overwonnen moesten worden, 
eer deze Eerste Ned.-Indische Postzegeltentoonstelling kon 
worden geopend. Hij herdacht met groote erkentelijkheid den 
steun, welke van verschillende zijden werd ondervonden, niet 
in het minst van de Kunst- en Sportvereeniging Unitas. De 
voorzitter pprak no^ een speciaal woord, van lof en dank tot 
cfeM he'e^ Beer v'aVi Dingstee, ^eVretarjg' ^?V Majan^^e'h'e^ Phila

telisten Club, die moeite noch kosten had gespaard, de tentoon
stelling tot een succes te maken; die zelf een schitterende in
zending had gedaan en o.m. de ontwerper was van de fraaie 
diploma's, die aan de prijswinnaars zouden worden uitgereikt. 

Aan het eind van zijn rede noodigde spreker alle aanwezigen 
uit een glas eerewijn te ledigen op het succes der expositie, 
waarna mevrouw Voorneman, de echtgenoote van Malang's 
burgemeester, de linten doorknipte, die de tentoonstellings
zalen afsloten. 

De tentoonstelling was ingedeeld in de volgende groepen: 
Klasse 1. 

Afdeeling A. Nederland. 
Afdeeling B. Nederlandsche Koloniën. 

Klasse 2. 
Afdeeling A. Poststukken van Nederland en/of Ned. Koloniën. 
Afdeeling B. Wetenschappelijke verzameling Nederland en/pf 

Ned. Koloniën. 
Klasse 3. 

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

Afdeeling B. Oud-Azië (reeds voor 1900 bestaande, uitge-zon-
derd Ned.-Indië). 

Afdeeling C. Oud-Amerika (reeds voor 1900 bestaande, uit
gezonderd Suriname en Curagao). 

Afdeeling D. Oud-Afrika (reeds voor 1900 bestaande). 
Afdeeling E. Oud-Australië (reeds voor 1900 bestaande). 

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

niet op brief verzameld. 
Afdeeling B. Fiscaalzegels, specimens. 

Klasse 5. 
Afdeeling A. Albums, philatelistische artikelen, catalogi, enz. 
Afdeeling B. Philatelistische tijdschriften. 

Zij omvatte in het algemeen de gebruikelijke objecten, die 
men op tentoonstellingen geëtaleerd ziet, o.m. oud-Europa, oud-
Duitschland, oud-Az;ë, Amerika, luchtpostzegels, albums, phi
latelistische tijdschriften, enz., snz., en die geen speciale be
schrijving behoeven. 

De groote attractie van de show was wel de inzending Ned.-
Indië van den heer J. H. Beer van Dingstee, waaraan de 
hoogste bekroningen werden toegekend en waarvan wij hier
onder een — zij het dan ook lang niet volledige — omschrij
ving willen geven. De heer Beer van Dingstee exposeerde zijn 
wetenschappelijk opgezette collectie, die — zooals een der dag
bladen schreef — meer het karakter heeft van een post-
m u s e u m , dan van ean postzegel v e r z a m e l i n g . Onder 
de philatelistische schatten, o.m. door hem met moeizaam na-
snuffelen van oude archieven bijeengebracht, vinden wij 
authentieke ordonnanties, het postwezen in Indië betreffende, 
uit den tijd van de Oost-Indische Compagnie, waarop wiJ de 
handteekeningen aantreffen van de bekende gouverneurs-
generaal Joan van Hoorn, Van Swoll, Valckenier, Zwaarde-
croon, Van Imhoff, Mossel, Van der Parra, enz. Voorts ver
schillende stukken, de stempels der V.O.C, dragende, die van 
de Bataafsche Republiek, het koninkrijk Holland onder Lode-
wijk Napoleon, het Fransche régime onder keizer Napoleon, 
dat slechts zoo kort duurde, het Engelsche tusschenbestuur en 
het Ned-Indische Gouvernement vanaf 1816 tot 1865, het jaar 
van invoering der postzegels. Dit onderdeel der verzameling 
beslaat alleen reeds ruim 12 M .̂ De verzameling van den heer 
Beer van Dingstee geeft een volkomen zuiver beeld van de 
historische ontwikkeling van het postwezen in Indië vanaf de 
instelling van het eerste officieele briefvervoer tot heden. Zoo 
is keurig weergegeven de overgang van de poststempels naar 
de postzege's. Wij zien o.m. de opeenvolging van de z.g. blinde 
(waarde) stempels naar de plaatsnaamstempels als Cheribon, 
Buitensorg, Indramayoe, enz., die wü eerst later zien aange
vuld met datumstempsls. Bü de Invoering der eerste Indische 
zegels waren de poststempels in sommige steden reeds vrij 
volledig. Fraai is ook de afdeeling dienatbrieven en zeebrieven 
met en zonder posthoorn; de landmailpoststempels en etiketten, 
waarvan 20 stuks aanwezig zijn; de eerste zegels getand en 
ongetand op geheele brieven, w.o. par'Sn, strippen, blokken en 
een strip van 10 stuks ongetande, prachtig ^ge-conserveerd in 
alle kleuryariaties. In een volgende afdeeling zien wij de 
Wflleïn III köpiifen, äb^alu'ut (?o"mptóét m all'é tant i ic^^ 'g 'ö-
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bruikt en ongebruikt, inclusief de zeldzame 12}^ et. in de 
tanding 12^:12. Veel werk werd ook gemaakt van de plaat-
fouten en kleurschakeeringen, gebruikt en ongebruikt, zoo-
medc van de specimens, afzonderlijk en in blokken. Speciale 
vermeld ng verdient nog de 2 et. geel (foutdruk) in blok. Een 
afzonderlijke afdeeling is gewijd aan de proefdrukken en ont
werpen. Hier zien wij de Willem III koppen in alle bestaande 
nuances, zoowel afzonderlijk als in blokken, inclusief de blauwe 
proef van 1865 getand. Voorts alle Wilhelmina-koppen evenzoo 
afzonderlijk en in blokken. Zeer omvangrijk is ook het onder
deel misdrukken, plaatfouten en verschoven drukken. Veel 
werk werd gemaakt van de zegels in loslatende kleuren, met 
inachtneming van de verschillende tandingen. Ook van de 
proefdrukken der kroningstypen, Java, Buiten Bezit en Dienst-
overdrukken in alle mogelijke combinaties, o.a. de zeldzame 
22i4 et. B.B. kopstaand; de hoogstaande Java van de ƒ2,50, 
de kopstaande, enz., alles gebruikt, ongebruikt en in blokken; 
de Roode Kruis opdrukken in alle afwijk'ngen, enz. Verder 
komen alle zegels voor, tot en met heden, gebruikt, ongebruikt, 
afzonderlijk, in strippen en blokken. Vermelden wiJ van de 
postzegels alleen nog maar een meer dan voPedige collectie 
brandkast-, jubileum- en vliegpostzege's, de proefdrukben der 
jubileumzegels en andere zegels in rotogravure-druk, aange
maakt en ontworpen door de Topografische Inrichting te Wel
tevreden, dan hebben wij een vluchtig beeld gegeven van den 
omvang van de collectie van den heer Beer van Dingstee wat 
betreft de afdeeling frankeerzegels. Ook de- afdeeling port-
zegels is in ieder opzicht compleet. Zoo zien wij daarin de 
5 et. van 1874 in strippen en blokken; de proefdrukken van 
de eerste uitgifte; de zegels van 1882 in a'le tandingen en 
typen gebruikt en ongebruikt; de specimens van deze uitgifte 
en die welke zijn uitgegeven ter gelegenheid van het Inter-
nafonaal Postcongres te Stockholm. Ten aanzien van de post
stukken kunnen wij kort zijn; vermelden wij alleen, dat deze 
eveneens in alle details meer dan compleet is; gebruikt en on
gebruikt, ook ten aanzien van de proefdrukken. Speciale ver
melding verdient nog de 5 et. briefkaart gedrukt bij de lands
drukkerij te Weltevreden in de oorlogsjaren en de noodport-
stempels (te betalen portstempels) van 2K et. 1921 van di
verse kantoren in Indië. Ook de collectie luchtpostzegels en 
brieven is meer dan volledig en bevat o.m. de eerste vlieg-
brieven Holland-Indie vice versa. Melden wiJ, alvorens deze be
schrijving te beëindigen, nog, dat de expositie van den heer 
Beer van Dingstee ook omvat een uitgebreide collectie V.O.C, 
fiscaalstempels, inclusief het ingedrukte zege'papier vanaf de 
overgave van het Engelsch interregnum in 1816 tot op heden 
in alle waarden. Verder diverse geleidebrieven voorzien van 
V.O.C, stempels. 

De jury, bestaande uit de beeren G. W. Borgesius, voorzitter, 
Malangsche Philatelisten Club, dr. H. W. Borel, oud-hoofd-
vertegenwoordiger Ned. Vereen, van Postzegelverzamelaars, 
R. Falkenberg, voorzitter Soerabaiasche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars, H. J. A. Koning en P. Römer, had een 
zware taak in het toekennen der beschikbaar gestelde prijzen. 

gouden medaille: mevr. H. P. M. Eigl-Hage voor Nederland; 
gouden medaille: J. H. Beer van Dingstee voor Ned.-Indië; 
verguld zilveren medaille: G. Huig jr. voor Nederland; 
verguld zilveren medaille: H. F. Kassens voor oud-Duitsch-

land; 
verguld zilveren medaille: J. H. Beer van Dingstee voor post

stukken van Ned.-Indië; 
verguld zilveren medaille: J. H. Beer van Dingstee voor 

luchtpostzegels Nederland en Koloniën; 
verguld zilveren medaille: J. H. Beer van Dingstee voor fis

caalzegels en specimens van Ned.-Indië. 
verguld zilveren medaille: J. Mebus albums voor Nederland 

en Koloniën; 
zilveren medaille: mevr. H. P. M. Eigl-Hage voor Neder-

landsche Koloniën; 
zilveren medaille: jhr. A. de Rotte voor oud-Europa. 
zilveren medaille: Ka-Be albums voor Nederland en Kolo

niën; 
zilveren medaille: Nederlandsch Maandblad voor Philatelie; 
zilveren medaille: het maandblad De Philatelist; 
bronzen medaille: Ph. A. Lammers Lisnet voor oud-Azië; 
bronzen medaille: F. M. Schneider voor Nederland en Ko-

lohiënr ' ■" , 

bronzen medaille: mr. J. H. van Peursem voor philatelis
tische literatuur; 

bronzen medai^e: P. C. Korteweg voor philatelistische lite
ratuur; 

dip'oma: H. F. Kassens voor Duitsche koloniën en bezette 
gebieden; 

diploma: A. C. N. van de Stadt voor Nederland en Koloniën; 
d ploma: Rud. A. Faber voor phila^elistische reisboeken; 
dip'oma: R. Falkenberg v. luchtpostzegels en bootstempels; 
diploma: Ph. A. Lammers Lisnet voor oudAmerika. 
Op 19 Januari, des avonds te 7 uur, werden de toegekende 

bekroningen door den voorzitter der M. P. C. met een toe
passelijk woord uitgereikt. Tevens deelde de heer Borgesius 
mede, dat de gehouden tentoonstelling een dermate succes had 
opgeleverd, dat, tegemoet komende aan de wenschen van vele
vooraanstaande Indische verzamelaars, reeds in principe be
sloten was het volgend jaar, vermoedelijk met Pinksteren, 
andermaal een expositie te houden. 

De heer dr. Borel, oudhoof dvertegenwoordiger Ned. Vereen, 
van Postzegelverzamelaars, betuigde daarna in warme be
woordingen zijn lof aan het bestuur der M. P. C. voor de voor
treffelijk georganiseerde tentoonstelling en richtte zich daarna 
meer sp"ciaal tot den heer Beer van D ngstee, verklarende dat 
zijn inzending, op welke tsn'oonstelling in Europa ook, de 
gouden medaiPe zou behalen. Hij betuigde voorts zijn spijt, 
dat deze heer wegens gebrek aan ruimte zijn collectie, welke 
reeds 34 M .̂ innam, n'et in haar geheel heeft kunnen inzenden, 
daar hiermede een ruimte van ruim 45 M .̂ zou gemoeid zijn. 

De Eerste NederlandschInd sehe Postzegeltentoonstelling te 
Malang kan als uitnemend geslaagd beschouwd worden en het
geen wij daarop hebben gezien biedt ons de beste waarborgen 
voor een nog veel grooteren opzet in 1931. G. TENRET. 

De firma W. Ward, 37 Lome Str., Lytham (Lancs.), Enge
land, heeft uitgegeven (prijs 1/6) een klein, interessant over
zicht van de zegels der Kerkelijke Staten, inclusief die van de 
VaticaanStad, en „geïllustreerd", zullen we 't maar noemen, 
met echte ingeplakte zegels. Dat is toch bepaald iets nieuws! 
Wat zou dat een buitenkansje zijn voor onze jeugdige ver
zamelaars, als dit voorbeeld eens werd nagevolgd door de 
uitgevers van de groote catalogi. S. 

KLEINER .SPEZIALKATALOG .UEBER .DIE 
BRIEFMARKEN DER SCHWEIZ, 1930. Uitgave: 
Zumstein & Cie, te Bern. 

Van dezen catalogus, een uittreksel van het bekende groote 
handboek over de Zwitsersche zegels, uitgegeven door de
zelfde firma, ligt de 5e jaargang thans voor ons. 

Zooals van de firma Zumstein & Cie. te verwachten is, werd 
gezorgd voor een duidelijke behandeling van de stof; fraai 
papier maakt dat de ruim 400 afbeeldingen, w.o. talrijke ver
grootingen, retouches, enz., volledig tot haar recht komen. 

Voor den meergevorderden verzamelaar van Zwitserland en 
Liechtenstein biedt deze uitstekende catalogus alles, wat hij 
wenschen kan. 

De prijs bedraagt fr. 1,70 (Zwitsersche) franco. v. B. 
YVERT & TELLIER. CATALOGUE PRANCE ET 

COLONIES, 1930. Prijs 42 fr. | 7,80 fr. porto. 
Een nieuwe en hier en daar zeer omgewerkte uitgave van 

den bekenden speciaalcatalogus. Vooral Frankrijk is gehe«l 
omgewerkt, nu verdeeld in drie hoofdperioden: 

1. Vanaf 't begin — April 1876. Eén formaat (behalve de 
5 fr. 1869). Cereskop en Napoleon III. 

2. Van Mei 1876 tot November 1900. Eén type: Sage. Tan
ding 14X13J4; vellen van 300 zegels. 

3. Van 4 December 1900 tot op heden. Verschillende typen, 
twee formaten. Druk in de laatste jaren met rotatiepersen. 

Het hoofdstuk der zegelboekjes, de carnets, is geheel op
nieuw bewerkt, diverse rubriekan zijn uitvoeriger behandeld. 

Goede wijn behoeft geen krans. We meenen dus met boven
staande te kunnen volstaan. ' _ ■ .  ' . , S. 
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DE FLOYD COLLECTIE. 
De overleden dr. Floyd, van Manchester, was een ijverig 

philatelistisch onderzoeker, zjjn verzamelingen ziJn bijna alle 
gespecialiseerd, en dat wel zoo breed mogelijk opgezet. In de 
grootere verzamelingen is opgenomen zoowat al wat mogelijk 
is: heele vellen, blokken, paren, strips, enz., enz., gebruikt of 
ongebruikt, in 't eerste geval is gewoonlijk nog gedifferentieerd 
naar den poststempel. Verder alle variëteiten van tint, druk en 
p'.aat. Als er mogelijkheid was van „plating", dan is dat be
proefd en dikwijls met groot succes. De rijkdom aan materiaal 
is wonderlijk groot. De Modena-verzameling is overweldigend 
mooi. De collectie Geconfedereerde Staten geeft blijk van 
nauwkeurig onderzoek. Vele Postmaster-zegels op brief (maar 
niet de groote zeldzaamheden). De algemeene uitgiften buiten
gewoon sterk vertegenwoordigd in vellen, blokken, tinten, 
poststempels, plating, enz. Van Helgoland een rijke collectie 
vellen, zoowel echt als herdruk, vele zegels gebruikt los en op 
brief, waarbij vele zeldzaamheden uit ds Ferrari-verzameling. 
Zeer merkwaardig is b.v. een 5 pf. mei (nagemaakt) kop-
staand middenstuk echt gebruikt! Bij de Britsche Levant ge
bruikte en ongebruikte exemplaren van de 40 paras op 2)^ d. 
koningin, met dubbelen opdruk. Dozijnen van de 40 paras, 
verschillende op enveloppe. De uitgiften van Edward en George 
sterk vertegenwoordigd, met sommige zeer merkwaardige 
foutdrukken en variëteiten. 

De andere landen zijn eveneens de moeite waard, en zooveel 
mogelijk gespecialiseerd. B.v. de eerste van Br.-Indië en Bar
bados zijn hoogst interessant. 

Wie er meer van wil weten, vrage om nadere inlichtingen, 
zooals in de advertentie in dit nummer wordt aangeraden. 

S. 

WAT 1929 AAN NIEUWE UITGIFTEN BRACHT. 
Georges Brunei geeft daarover in L'Echo de la Timbrologle 

uitvoerige gegevens, waaraan wij het volgende ontleenen. 
Bedroeg de aanwas 1602 stuks in 1928, het afgeloopen jaar 

bleef hierbij met 222 stuks achter en bracht ons dus 1380 
nieuwgeborenen. 

Vergeleken met het gemiddelde over de jaren 1921 tot 1928, 
zijnde 1786 stuk^, is het aantal van 1380 hoopgevend voor de 
toekomst, daar het wijst op een belangrijken teruggang. 

Onder deze 1380 stuks schuilen 126 luchtpostzegels, tegen 56 
in 1927 en 98 in 1928. Hier dus een sterke toename, wat niet 
te verwonderen is, gelet op de groote uitbreiding van het 
luchtpostverkeer. 

Brunei geeft voorts nog het volgende overzicht over de 
jaren 1840 tot 1929: 

1840-1859 
1860-1869 
1870-1879 
1880-1889 
1890-1899 
1900-1909 
1910-1919 
1920-1929 

Totaal 

810 stuks. 
1.730 stuks. 
2.210 stuks. 
2.800 stuks. 
5.850 stuks. 
8.350 stuks. 

11.200 stuks. 
18.200 stuks. 

51.150 stuks. 
Uit deze cijfers blijkt wel heel duidelijk, wat de oorlog en 

de na-oor'.ogsche jaren ons brachten op zegelgebied door de 
valuta-ontwrichting. 

DE HAAGSCHE POSTZEGELVERVALSCHINGEN. 

Het Haagsche gerechtshof heeft bevestigd het vonnis der 
Rotterdamsche rechtbank, waarbij een clichéfabrikant én een 
postzegelhandelaar, beiden wonende te Den Haag, zijn vrij
gesproken van het hun ten laste gelegde namaken van van 
Rijkswege uitgegeven zegels. 

WAT DE POST AAN DE VERZAMELAARS VERKOOPT. 
L'Union Postale, het tijdschrift van de Wereldpostvereeni-

ging, geeft in het nummer van December 1929 daarover enkele 
cijfers, waaraan wij het volgende ontleenen. 

Gedurende het dienstjaar 1928-29 werd op Malta voor rond 
£ 47266 aan zegels op de postkantoren verkocht. Hiervan na
men verzamelaars en handelaars af voor & 10661! 

In Kenya en Uganda, een land, waarvan de postzegels nu 
niet zoo algemeen verzameld worden, sleet men in 1928 toch 
nog voor & 1152 aan de Philatelisten. 

HET ZWITSERSCHE POSTMUSEUM. 

Dit is ondergebracht op de bovenverdieping van het hoofd
postgebouw te Bern, waar het een zeer omvangrijke plaats in
neemt en op alle onderdeelen van het postgebied een groote 
uitgebreidheid heeft. 

Het bevat o.a. een uitgebreide bibliotheek; dan de keurig 
bijgehouden verzameling van de zegels, die bij nieuwe uit. 
giften door de verschillende landen van de Internationale Post-
unie naar Bern worden gezonden. Vele landen ook zijn zooveel 
mogelijk gecompleteerd in de oudere uitgiften. 

Nederland en Koloniën maken een goed figuur, is compleet 
op één zegel na, als ik me goed herinner de 10 cent van Indië 
1868 getand; mocht een van de leden soms een ongebruikt 
exemplaar beschikbaar hebben, het zal zeker met groote dank
baarheid worden aanvaard. 

Typisch is onder meer ook de verzameling van afdrukken 
van alle landen van de stempelmachines, die meer en meer de 
zegels verdringen. 

Een zeer bijzondere plaats neemt het Luftpostarchiv in, een 
schenking van dr. Robert Paganini uit Zweisiimmen, die na 
lange jaren van moeitevollen arbeid erin geslaagd is een ver
zameling bijeen te brengen van alles wat betrekking heeft op 
de luchtpost van een dergelijke uitgebreidheid als wel nergens 
anders ter wereld zal bestaan. 

Door middel van boekwerken, brochures, tijdschriftartikelen 
en vooral ook courantenuitknipsels uit alle landen, is hier een 
overzicht gegeven van de versehOlende onderdeelen van de 
luchtpost, administratief, technisch, philatelistisch, vanaf de 
voorloopers van de luchtpost tot op heden bijgewerkt. Het ge
heel is in een afzonderlijke groote kast ondergebracht en bevat 
reeds meer dan 700 banden (waarin op keurige wijze op groote 
cartons, landsgewijze geordend, de verschillende uitknipsels zijn 
geplakt), brochures, kaarten, plakkaten, enz., van alle landen 
van de wereld. 

De verzameling zegels en vliegpostbrieven zelf is ook reeds 
aan het museum toegezegd, maar was daar nog niet aanwezig. 

Het is in het bijzonder op deze unieke verzameling, dat ik 
verzamelaars van luchtpost wil wijzen; er is hier gelegenheid 
voor raadpleging en studie, zooals mogelijk nergens anders is 
te vinden en waar belangstellenden door den hulpvaardigen 
beheerder van het museum volgaarne zullen worden ontvangen. 

H. W. BOBEL. 

OP DE POSTZEGELBEURS TE LONDEN. 
Eerste handelaar: „Al lang hier?" 
Tweede: „Lang genoeg om al mijn geld kwijt te raken!" 
Derde: „Ik ben hier ook al tien minuten." 

(„St. Lover"). 
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rie'i^cribu^ 

Door plaatsruimte moesten verschillende artikelen achter
wege blijven, o.a. een gedeelte der boekbeoordeeling, een en 
ander over de Grieksche zegels, enz. 

<^\ 

J^ederlaiiJscliei 
ypstcriicti 

Op 28 Februari j.l. heeft, in tegenwoordigheid van den direc
teurgeneraal en den algemeen secretaris deT P.T.T., de mi
nister van waterstaat het bestuur en den directeur van de 
stichting „Het Nederlandsch Postmuseum" geïnstalleerd. 

T Lil A D V E R T E N T I Ë N I ■ I 
Prijs dtfzer adver t en t i e s : 
f 0.75 bij vooruitbetal ing. 
Poitz. worden niet in b^tftUng Ken. 

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

P A R I S C I X ) . (246) 

Ongebru i k te te legraafzegels van 
Neder land F 0 , 6 0 , F 1 ,  en F. 2 , 

te koop gevraagd. 
Offerten aan F. N. B E C C A R I , 
Stoopp le in 12,  Overveen. 

(368) 

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 . 

NOORWEGEN, compleet na 1924. 
Poolvlucht, Yv 101107, 7 St. f 1.40 
Svalbard. „ 108111. 4 at „ 0 60 
Uitgave 1926, comp! .112123. 12 i t „0 .65 
Opdrukken, Vv, 124126. 3 st .,0.45 
Vhegpoat 45 öre (scha .rsch), N o 127 „O.lO 
Ibsen, compl, Y«. 128131, 4 st „ 0 , 4 0 
Opdruk P o s t compl 132140, 9 st „ 2,80 
Abel. compl . 141144. 4 st, „ 0.35 
714 en 14 öre op 2 Sk . nieuw, 3 st „ 0.28 
Dienst, compleet 18 8 st „ (1.55 
Porto II, afgeschaft, 712. 6 st „ 1,45 

i Alles franco — Ned Ind e rembours 
HENHY TF.UNISSE, 

Dacostastr 17, DORDRECHT. (369) 

P. C. W JONGEBREUR, Med docts. 
Jozef Israelsstraat 98a. Groningen, juilt (geen 
koop) roltandingzegels met firmaperforatie 
tegen dito met andere fir i aperforatic 
Zendt mij g.v.p. Uw doubletten en 
mancolijst. 

(370) 

TE KOOP: 
VERZAMELING VAN 12850 POSTZEGELS 

DER GEHEELE WERELD 
in 3 banden van Schaubek's PermanentAlbum, uitgave 1920. 
Volgens bijbehoorende taxatie op nrs. van Yvert, 

WAARDE ruim fr. 185000,—; 
EUROPA alleen 6880 zegels, ruim fr. 125000,—. 

PRIJS F. 2 5 0 0 ,  . 
Franco brieven onder nr. 373, bureau van dit blad. 

Het Appreciatie-Lot, 
Het is onbegrijpelijk hetgeen men durft laten dr
adeeren in sommige Vereenigingen. — Het gelijkt 
eeti afvoerkanaal voor fragmenten van, postzegels. 
— Tegen véél te hooge prijzen worden deze vrijwel 
waardcloozc zegels, aangeboden. — Goede zegels 
staan dan ook tegen Jiandelsprijs., zoodat bewezen 
is., dat geen enkele Vereeniging goedkooper is dan 
een handelaar. — Het is usance bij den handel om 
beschadigde zegels in collecties niet mede te rekenen. 
— Merktvaardig groot is nu het aantal aanbiedin
gen van naieve aars^ en zeer eigenaardig, 
allen slachtoffers der Beurs. — Deze argelooze ver
koopers komen hoogstens tot de ivetenschap., dat de 
handel zelfs niet biedt op het ivaardelooze en zijn 
bems gesloten houdt. — Wij zijn nooit bevreesd 
voor deloyale concurrentie, ,,kwaliteit wint altijd". 
— Wij zullen U overtuigen wat Uw voordeel is en 
hebben daarom in drie prijzen samengesteld boven
genoemd lot, icat lüij voor het buitenland afleveren 
tot uiterlijk 15 Mei 1980. — TJw appreciatie bestaat 
hierin, dat U tevreden zult zijn; onze waardeering, 
dat U een lot niet behoefde terug te zenden, omdat het 
niet voldeed aan de verwachting. — Wij noteeren be
kende verkoopivaardeprijzen, maar halveeren hier
van den prijs — U ontvangt dus voor f 10,21 een 
waarde van ruim f 20,—, voor f20,21 een waarde 
van ruim f 40, — en voor f30,21 een waarde van ruim 
zestig gulden. — Be zegels zijn genomen uit onzen 
voorraad Nederland en Overzeesche gewesten en van 
de erkende onberif^pelijke kwaliteit. 

P I B R R B V O S , P o s t b u s 2 8 1 , D E N H A A G 
T e l e f o o n 5 S 4 S 1  P o s t é i r o 1 3 3 6 3 1 (340) 

GOEOKOOPE AANBIEDING. 
Litauen, nieuwe gedenkserie, cpl. tot 

en met 25 litas 
TsjechoSlowaklje, Masaryk, cpl 
IJsland, gedenkserie, cpl 

Dezelfde, dienst, cpl 
Spanje, goedkoope aanbieding, nrs. 

367 tot en met 394 
Oostenrijk, nrs. 351—367 
Liechtenstein, nrs. 1—3 

Nrs. 45—59 en 60 
Malta, nrs. 135—153 
Monaco, nrs. 73—103 „ 
Gibraltar, nrs. 84, 86 en 88 
10 gld. Jubileum, prima kwaliteit 

Franco rembours of postwissel, 
J. J. A. ENGELKAMP. 
Spui 13, Amsterdam. 

ƒ 13,25 
- 1,70 
- 13,75 
- 13,75 

-12,— 
- 8,50 
- 1,75 
- 3,50 
- 16,50 
- 4,50 
- 1 1 , — 
- 16,50 

(358) 

Inkoop • Ruil - Verkoop. 
Zendt t n a n c o l i j s t . 
Vraagt zichtzending. 
Laagste prijsnoleering. 

POSTZEGELHANDEL „INSULINDE". 
Zoutmans t r . 14a, — DEN HAAG-
Tel 34929. — Giro 46266. — (184) 

Lees de annonces. 

Ongesorteerde en onuitgezochte 

Missiepostzegek 
aangeboden. 

Partijen per gewicht, massawaai 
pakketten, kleine collecties, voo 

verzamelaars en handelaren. 
Prijslijst gratis. 

J.VANDERGRAAFl 
Postbus 65x, Nijmegen. (isJ 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 59 

Het is ZEER BELANGRIJK voor iederen verzamelaar, den weg te kennen. Dan behoeft het verzamelen van postzegels niet 
zooveel te kosten. Ieder, die iets in zegels verdienen wil, voor verzamelaars, beginnend of gevorderd, voor ruil, depots, 
zichtzendingen, enz., koope onze lots zonder concurrentie. Wg bieden aan: 

L O T S U P E R B E . 
Eveneeas schitterend sortiment, bestaande uit 2500 zegels der 
geheele wereld Een mooier samenslelling is niet denkbaar, het 
overtreft U w verwachtingen, is ongeacht waarde der zegels in 
catalogus samengesteld. Uit de zeer groote verscheidenheid noem 
ik ilechts: JAMAICA, diverse andere E N G E L S C H E K O L O N I Ë N , 
M A R O C C O . F I N L A N D L U X E M B U R G , F I U M E , J O U G O 

SLAVIË, BOSNIË. CHILI , A R G E N T I N I Ë , enz . enz. Dit 
sortiment Superbe, extra mooi, kost slechts f 12,—, franco 
aangeteekend 

L O T S P E C I A L . 
Zeer interessante sorteering Dit sortiment bevat 150D 
zegels, gedeelteli]k F R A M S C H E en E N G E L S C H E 
KOLONIEN, verder CHILI S A A « G E B I E D TUR

KIJE. ITALIË, zeer mieressant quantuai L U X E M 

BURG. RUSLAND, enz . enz Dit Lot bevat steeds 
vele mankeerende en schaarsche zegels Zeer hooge 
waarde Yvcrt en kost siechts f 12. — . franco aan

geteekend (iratis premie 150 verschillende Nederland 
en Kolomen. 

L O T L' E U R O P E . 
Dit sortiment bevat ■lOOO zegels uitsluitend van E U R O P A ; 
gelegenheidskoopje voor iedereen De vele goede zegels 
hieronder stellen U zeker tevreden. Uit de rijke sorteering 
noem ik hier o.a T U R K I J E , (Adrianopel) e a . NOOR

W E G E N , Z W E D E N , D E N E M A R K E N BELGIË 
SAARGEBIED. ITALIË. ROSMIË. vele nieuwe uit

giften van diverse landen, enz enz. Dit sortiment, 'iOOO 
zegels, waarde Yvert enorm, kost slechts f 15, — , franco 

BUITENGEWONE AANBIEDING: 
aangeteekend 

Lot Special, Lot l'Europe, Lot Superbe, te zamen 8000 zegels, voor slechts ƒ 35,—, 
franco aangeteekend. Elk kooper van deze 3 Lots te zamen ontvangt als extra premie 1200 zegels in prima sorteering gratis. 
Alles tezamen dus büna 10.000 zegels. 
Verzoeke betaling op onze postrekening 118330 of per postwissel. Voor zendingen naar Ned.-Indië altyd 50 pet. porto
kosten extra, t.w. voor 1 Lot ƒ0,50, voor 3 Lots ƒ 1 , — . Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag; op 
verlangen ook onder rembours. (213) 

Postzegelhandel ,Jhe Globed hrugerstr. 39, Zaandam. 
* * * * * * * * * # * * * * * * * * - f f # * * * * * * * « * * » - > r « « * » * » * » 

NEDERLAND EN KOLONIEN. 
Zwitserland en Engelscbe Koloniën 

zijn mijn specialiteit * 
^ Steeds mooie zichtzendiogen met sterk concurreerendc prijzen ter beschikking. ^ 

t 
^ Vraagt mijn speciale prijslijst van ZWITSERLAND 
* met prijzen in Nederlandsche munt 
£ - : - W . W I N D R A T H , L U G A N O C Z w i t s e p l a n d ) . - : -
X (Lid Nederlandsche Vcreeoiging van Postzegelverz ) (34t) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

TE KOOP GEVRAAGD 
O F F I C I E E L ui tgegeven noodgeld 1914, uitslui tend 
van Neder landsche Gemeen ten . 

A WEVERS JR., 
Rembrandtlaan 50, Enschece. (372) 

B i j z o n d e r e a a n b i e d i n g ! 
Nederland. Yvert gld 1^52. 5 c blauw. 1 1,20 

10 c rood. 2 0.45 
15 c oranje, 3 5,50 

5 c blauw. 4 0.35 1869 
10 c. rood, 5 0,20 
15 c oranje, 6 5.75 

1?67. 15 c. bruin. 9 1.40 

1864 

Yvert gld. 
10 0.80 
11 2. 5 
12 4.75 
14 2 2 3 
16 1,50 
17 0.28 
18 ' 60 

142-144 
170-172* 
181-186 
223-224 ̂  

20 c groen, 
25 c paars, 
50 c brons 

1 c zwart, 
1 11 2 c rose. 

2 c geel. 
22 2 c violet, 

1891.22 >^c., blauwgroen, 41 
1 gld., violet, 45 
1 gld., olijfgr. en bruin, 46 

Zwitserland. 
1900. Jubileum, 5 c—25 c , 86-88 
1907. 20 c—3 fr., cpl., 119-127 
1914. 3 fr., 5 fr., 10 fr., 
1919. Vrede, cpl., 
1921. Prov., 23^ c—20 c 
1924. Jub., 20-1-30 c , 
1918-1926, Juventute, 31 waarden, 

wapens, cpl. * 
1918. Dienst, 3 c—30 e 
Danzig. 
1921. 5 p.—10 M., cpl., 
Italië. 
1921. 5 c—25 c, cpl., 
1927. 20 c—1,25, cpl., 
Zoolang de voorraad strekt! * = ongebr. 
Prima kwaliteit! Bestellingen boven 5 gld. 
franco! Boven 10 gld, gratis bijvoeging 
van een zegel van Siam ter waarde Van 

Yvert fr. 35 !! 
Specialiteit: NEDERLAND EN KOLO
NIEN, ZWITSERLAND, ENGELAND EN 

KOLONIEN. 
VRAAGT MIJN ZICHTZENDINGEN! 

iV. WINDRATH, LUGANO, SCHWEIZ. 
Lid: Ned. Vereeniging, Den Haag, Utrecht. 

(365) 

cpl. 

0,35 
0,80 
0,75 

0,35 
0,12 
0,55 
0,20 
0,18 
0,35 

7,75 
1,90 

47-56* 2,75 

113-116* 
201-204* 

0,20 
0,60 

I ZICHTZENDINGEN, c 
% UITERST BILLIJK GEPRIJSD, Z 
^ op aanvraag, ook aan Vereenigingen. ? 
3 Roltanding, 2-zijdig, cpl., 13 w. ƒ 2,25 r 
g Idem, 4-z., cpl., z. 12 >̂  c , 23 w. - 1,95 i 
i 2 c—1 gld. Jub. '23, p. serie - 0,50 t 
% 10/3 en 1 gld./1734 -0,35 | 
^ Rembrandt-zegels, p. 10 series - 2,25 ¥ 
1 Idem, p. 100 series -20,— £ 
5 Boven ƒ 5,— portovrü. Giro 40215. ^ 
\ JOHN GOEDE, (313) | 
2 Brederodestraat 46, Amsterdam (W.). ^ 

Béia Szilagyi, - Josefringstr. 9, 
BUDAPEST VIII. 

„Ungarisches Briefmarkenheim" 
Ungarn! 

Fl. 
2.80 
3.30 
1 10 

Auch Tausch I nach Fehlliste 
gebe Ungarn alles. Ungarn 
Ocupationen Mittel Europa 
Russland, gegen bessere Hol
land und isordst. Belgien 
Frankn ich. 

Béia Szilägyi 
„Ungarisches Brjcfmarken-
h e i m " Josefringstr 9, 

Budapest VI I I . 
Neu! Neu! Neu! Horthy per satz, 5 Werte, 

komple t t ! ! für 65 cent. (374) 

Yvert 
106-122 
125-141 
242-244 
345-3.'̂ 0: I,— 
3tï8-370:0 90 
371-37«: 1.90 
398-405: 1.65 

ALLES ONGEBRUIKT. 
Curasao, 2, 14:14, bl. papier f 9,— 

3, idem ..... - 5,— 
Suriname, 4, idem „_„.„_„.. - 10,— 

6, idem - 6,50 
Port, 3, type I -17,50 

5, type I - 6,50 
6, type I - 12,50 

— Verzoeke toezending van mancolijst. — 
P. GORDON, 

Dflkstraat 60b, Rotterdam. (371) 

OUD-SPANJE. 
Te koop aangeboden aan meestbiedende : 
1 ex. 1853, Madrid, 3 cuartos, nr. 23 Yvert. 
1 ex. 1851, 6 real, blauw. 
1 ex. 1851, 6 real, zwart. 

— Alle ongestempeld. — 

Brieven onder nr. 367, bureau van dit Blad. 

TE KOOP GEVRAAGD: 

Verzameling proeven, - herdrukken en 
specimen, alsmede een 
falstiicaten verzameling. 

Brieven onder No. 363 aan de Administratie 
van het Maandblad. 
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Nederland en Koloniën. 
NEDERLAND 1852. 

ongebr. 
5 cent, blauw ƒ 25,— 

paar 
op dun papier 

paar 
donkerblauw 

paar . 
staalblauw 
melkblauw 
10 cent, rood - 30,— 

blok - 600,— 
paar 
mst hoorn - 60,— 
paar 

geTetoucheerde hoorn - 70,— 
15 cent, oranje - 32,— 

paar 
donkeroranje 

NEDERLAND 1864. 
5 cent, blauw - 8,50 

paar 
donkerblauw - 9,50 

paar 
10 cent, rood - 14,— 

paar 
donkerrood -17,— 

paar 
15 cent, oranje - 32,— 

paar 
donkeroranje 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
ongebr. 

Opdruk D, kopstaand. 
10 cent ƒ 0,75 
12)^ cent 
15 cent 
20 cent 
25 cent 
50 cent 
^% g-d. 

- 1 0 , -
-25,— 
- 3,50 
-10,— 
- 2,25 
-14,— 

Opdruk DIENST, kopstaand. 
Vi cent - 0,40 
1 cent - 0,25 
2 cent - 0,50 
2Yi cent . . . . - 0,30 

gebr. 

ƒ 0,75 
-12,— 
-25,— 
- 4,50 
- 10,50 
- 3,— 
-14,— 

0,40 
0,40 

0,50 

gebr. 
ƒ 1,50 
- 7,— 
- 3,25 
- 1 0 , -
- 2 , -
- 8,50 
- 6 , -
- 4,— 
- 0,65 

- 8,— 
- 1,80 
-11 — 
- 2 , -
- 6,50 
-22,— 
- 7,— 

- 0,50 
- 1,50 
- 0,55 
- 1,75 
- 0,25 
- 0,80 
- 0,30 
- 1 — 
- 6,50 
-23,— 
- 7,— 

eng. in blok. 

ƒ 4,— 

-65,— 
-12,— 
-75,— 

- 2,— 
- 1,25 
- 2,50 
- 2,50 

3 cent 
6 cent 

10 cent 
Viy. cent 
15 cent 
20 cent 
25 cent 
30 cent 
50 cent 
1 gld. 
2 ^ gld. 

SURINAME 1901 
Vi cent 
1 cent 
2 cent 
2 K cent 
3 cent 
5 oant 
ny. cent 
10 cent 
12K cent 
15 cent 
20 cent 
22 "4 cent 
25 cent 
30 cent 
50 cent 
1 gld. 
2K gld. 

geheele s-erie 

1907, 

ongebr. 
ƒ 18,50 
- 0,50 
- 0,70 
- 4,50 
- 3,25 
- 9,— 
-22,— 
-16,— 
- 3,— 
-27,— 
-14,— 

0,05 
0,20 
0,45 
0,05 
0,40 
0,25 
1 — 
0,80 
1,— 
3,— 
2,50 
2,50 
3,50 
4,50 
5,— 

11,— 
10,— 

■ 43,50 

gebr. 
ƒ 18,50 

- 3,— 
- 4,50 

-22,— 
-16,— 
- 3,50 
-24,— 
-16,— 

0,03 
0,15 
0,45 
0,05 
0,35 
0,05 
0,40 
0,05 
0,05 
0,70 
0,40 
0,50 
0,10 
0,40 
0,60 
1,— 
9,— 

1 3 , -

SURINAME 1911, KROONTJESSERIE. 
>4 op 1 cent . . . - 0,10 
M; op 2 cent . . . - 0,50 
15 op 25 cent . . . - 9,— 
20 op 30 cent . . . - 0,70 
30 cent op 214 gld. . -17,— 
port 10 op 30 . . . -14,50 
port 10 op 50 . . . -16,50 
gehsele serie gebruikt of ongebruikt 
geheele serie ongebruikt in blokken 

0,10 
0,50 
9,— 
0,70 

17,— 
14,50 
16,50 

ong. in blok. 

ƒ 3,— 
- 3,50 
-25,— 
-28,— 

■ 80,— 
.15,— 

• 7 6 , -

ƒ 0,20 
- 0,80 
- 2,— 
- 0,20 
- 2,— 
- 4,— 
- 5,— 
- 5 , -
- 7,50 
-16,— 
-13,— 
-13,— 
-19,— 
-24,— 
-26,— 

-105,— 
-80,— 

- 300,— 

ƒ 52,50 
- 300,— 

BRIEVEN MET AANVRAGEN ONDER NR. 
BUREAU VAN DIT BLAD. 

366, 


