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Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

DE ZEGELS VAN SICILIË. 
II. 

Thans wat betreft de vervaardiging der zegels; deze was 
zeer eigenaardig. 

Zooals reeds eerder medegedeeld, vertoonen deze zegels alle 
het beeld van koning Ferdinand II, die op 28 Januari 1858 op
dracht gaf aan den graveur Tommasso Aloysio Juvara te Mes
sina een stalen stempel te vervaardigen voor de uit te geven 
Siciliaansche postzegels. 

Deze opdracht werd door hem volvoerd en bracht onis het 
welbekende beeld van den koning in profiel van links naar 
rechts ziende; in den rand boven „POSTA", links „BOLLA 
DELLA", rechts „Dl SICILIA" en onder „GR." voor afkorting 
van grano of meervoud grana, en de waarde % tot 50. Deze 
werden in een zacht metaal geslagen of geperst, elk afzonder
lijk; daarna in groepen van 25 stuks aan de achterzijde aan 
elkaar gesoldeerd. Vier van deze groepen vormden een vel 
(de zegels werden in vellen van 100 stuks uitgegeven) en elk 
van deze groepen aan elkaar geklonken; op sommige zegels 
kan men nog de afdruk van de klinknagels ontdekken. 

Was dit gebeurd, dan werden deze platen langs galvanischen 
weg verkoperd, welk proces ongeveer 5 dagen duurde. De vol
ledige beschrijving van deze bewerking wil ik u besparen. 
Werd dan na 5 of meer dagen zoo'n plaat uit het galvanische 
bad gehaald, dan bevond zich op het zachte metaal een dunne 
koperlaag ongeveer ter dikte van een dubbeltje. Dit was wat 
men zou kunnen noemen de moederplaat. Na verwijdering van 
deze dunne koperlaag van het izachte metaal, werd deze op
gevuld, biJ gesaldeerd waar het noodig was, met een harder 
metaal, en ontstond de drukplaat. U ziet hieruit dat het ver
vaardigen van deze zegels zeer veel moeite en bewerking 
kostte. Als laatste opmerking omtrent het vervaardigen van 
deze zegels diene nog, dat het gedeelte waarop de waarde ver
meld staat, steeds later werd aangebracht en, gesoldeerd, waar-
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door u steeds boven den rand waar de waardeaanduiding be
gint, een afdruk van deze soldeernaad kunt ontdekken. 

Deze behandeling veroorzaakte, zooals te begrijpen is, dik
wijls scheurtjes, barsten, enz., in de drukplaat, waardoor het 
noodzakelijk was, dat deze zeer dikwijls aan een grondige her
ziening werd onderworpen. 

De koperlaag was maar dun, en alhoewel dit zeer zuiver 
moest zijn, waren de platen eenigszins buigzaam, door de 
wijze van constructie, daar de binnenlaag bestond uit een 
mengsel van lood, tin en antimonium, het zoogenaamd letter
metaal. Het was zoodoende bijna niet doenlijk meer dan 500 
afdrukken van eén plaat te maken. 

De platen werden dus, zooals gezegd, herzien en de zegels 
die hiervan werden gedrukt, vertoonen de bekende „retouches", 
eigenlijk een onjuiste benaming. Deze worden door de En-
gelschen „recuting" genoemd, doch algemeen is gebruik ge
maakt van het woord „retouche", zoowel door handelaren, die 
dit in hun catalogi vermelden, als door verzamelaars. Echter 
is dit op een of twee uitzonderingen na,, onjuist, daar de bij
werking van dat gedeelte van het zegelbeeld geschiedde vóór 
dat de drukplaat gebruikt werd, terwijl retoucheering door
gaans zelf op de plaat gebeurt, nä het afdrukken. 

De methode om deze zegels zoo af te drukken is mede oor
zaak geweest, dat er een ander interessant type is ontstaan, 
n.l. de zoogenaamde „re-entry", een woord dat zich moeilijk 
laat vertalen, doch omschreven kan worden met „opnieuw op
zetten der plaat", „opnieuw in druk brengen". Men veTwarre 
het woord „re-entry" echter niet met re-print — herdrukken. 

Alle studieboeken geven geen andere uitdrukking aan dan 
re-entry, en spreken dan ook van re-entering, duidelijk bij de 
50 grana nr. 62x70. 

Deze re-entry kunt u zien op de ommestaande foto van 
een 50 grana, waarvan het zegel nr. 62 zeer duidelijk u al 
vertoont de dubbeldruk, iets wat zeer zelden voorkomt; van
daar dan ook dat dit zegel, toch al duur in de gewone soorten, 
met een zeer hoogen prijs betaald wordt. 

9e JAARGANG. BREDA, 16 APRIL 1930. Nr. 4 (100). 
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De gebrekkige, mag ik zeggen, 
moederplaat, was natuurlijk oor
zaak van den dikwijls weinig 
zichtbaren dubbeldruk. Het deed 
zich echter zoo zelden voor, dat 
er van de 13 platen, gebruikt om 
de diverse waarden te drukken, 
slechts enkele zegels, waarschijn
lijk geen dozijn zijn, die deze- re
entry vertoonen. 

Op da foto van het zegel nr. 62 
van de 50 grana kunt u den dub
beldruk duidelijk z'ten bij P van 
POSTA en de G.R. van grana. 

Deze zegels hebben voor den 
speciaal-ver&amelaar een bij

zondere bekoring, evenals de zegels, die door toevallige oor
zaken een keerdruk vertoonen, dus ook aan de achterzijde 
bedrukt ziJn, 

Door den drukker werden na aflevering van den stalen 
stempel, waarvoor de graveur destijds beloond werd met de 
som van 100 ducaten, proeven in andere typen gemaakt, en wel 
voor de V< grano in licht-blauw, de 1 grano in donker-leikleur-
blauw, de 2 grana in purperkleur, de 5 grana in olijf-geel, 
de 10 grana in geel, de 20 grana in donker-rood, en de 50 grana 
in helder-vermiljoen. Deze werden gedrukt op dik wit en 
poreus papier. 

Later werden er nog van ds 3̂  grana meerdere proeven 
gemaakt in diverse kleuren. Dat deze zeer gezocht zijn, lijdt 
geen twijfel; zij worden dan ook met goud betaald. 

Het papier waarop dsze zegels gedrukt werden, is het 
zoogenaamde „hand made paper". Er is oorspronkelijk over
wogen het te voorzien van een, watermerk, doch hiervan werd 
afgezien. Het papier varieert zooals dit gewoonlijk het geval 
is met dit soort, in dikte. 

De afstempeling is dê u wel bekende, en lijkt op een ge-
styleerde lijst zonder benedenrand. Het doel was om het beeld 
van den koning niet te besmeuren, zooals het werkje van 
Mr. Lenars zegt ,.de ne pas salir l'auguste effigie du roi". 

Dat dit wel eens mislukt 
is, bewijst u de hierbij ge
voegde foto, waar juist de 
afstempeling midden door 't 
beeld van 's konings hoofd 

D.ze afstempelingen zijn 
voor 't zeer overgroote deel 
in zwart. Er bestaan er ech
ter ook in blauw en rood, 
buitengewoon zeldzaam, dus 
voorzichtig bij aankoop. Ook 
werden er later ronde af-
stempelingsn gebruikt, die 
eveneens zeer zeldzaam zyn. 
Ook hiervoor is expertise 
noodig. 

Degene, die mocht meenan, dat al deze afstempelingen gelijk 
aan elkaar zijn, vergist zich ten zeerste, daar er wel degelijk 
onderscheid bestaat tusschen deze vernietigingsstempels. In 
mijn collectie heb ik een aantal, gekeurd door dr. Em. Diena 
en den he:r F. de Ssrrane, die aan de achterzijde vermelden 
de plaatsen waar zij gebruikt zijn. De verschillen zijn zoo 
miniem, dat er wel een zeer geoefend oog noodig is deze te 
ontdekken; ik laat het dan ook maar aan meer bevoegden over. 

Alhoewel niet direct hierbij hoorende, is het toch wel even 
de moeite waard te vermelden, dat in het Vereenigd Koninkrijk 
Napels en Sicilië, waarover één koning regeerde, er twee soor
ten zegels voor elk der beide landen afzonderlijk werden uit
gegeven. Voor Siciliè de hierboven vermelde; voor Napels het 
u bekende type met de Fransche lelies als symbool van het 
Huis van Bourbon. Verder aan de eene zijde een stijgerend 
paard, het symbool van Napels, en aan de andere zijde de 
Medusa-kop, geflankeerd door drie beenen, voorstellende de 
drie voornaamste kapen van het eiland Sicilië, n.1. Faro, Pas-
saro en Boeo. Dit was weer het symbool van Sicilië. 

Als tweede merkwaardigheid vermeld ik nog even, dat men 
destijds ook al aan inflatie deed, de grano werd n.1. in Napels 

hooger genoteerd dan in Sicilië. 
Na deze kleine „Seitensprung" ga ik weer over tot lv6t 

eigenlijke onderwerp. Als datum van uitgifte vind-ik vermeld 
October 1858. Zij hebben dus geen lang bestaan gehad, daar 
reeds einde 1859 een omwenteling werd voorbereid door den 
bekenden generaal Giuseppi Garibaldi, die zooveel heeft ge
daan voor de eenhe'd van het Vereenigd Koninkrijk Italië onder 
koning Emmanuel II, toen koning van Sardinië. 

Het zou te ver voeren u een beschrijving te geven van alle 
bijzonderheden van deze omwenteling, eerder zou dit thuis 
hooren in een geschiedkundig verhaal, en daar waag ik mij 
liever niet aan. Het blijkt e-chter wel, dat philatelie zeer zeker 
met geschiedenis, aardrijkskunde, kennis van grondstoffen, (pa
pier, kleurstoffen), enz., te maken heeft, en kan men gerust 
zeggen dat zooals in het nummer van Januari 1930 door den 
hoofdredacteur vermeld is, het verzamelen van postzegels, 
vooral oudere uitgiften, een wetenschap is. 

De uitgifte was, zooals gezegd, van korten duur, daar reeds 
in 1861, toen Sicilië bij het Vereenigd Koninkrijk werd ge
voegd na de overgave van den toenmaligen koning Frans II, 
zoon van Ferdinand II, die in 1859 was overleden, de zegels 
van Sardinië in gebruik werden genomen. Zoodoende vindt men 
nog zeer dikwijls deze zegels met het bekende vernietigings-
stempel van Sicilië. Tijdens de regeering van koning Frans II, 
die overigens maar zeer kort geduurd heeft, is er geen andere 
uitgifte voor in de plaats gekomen; blijkbaar was hiJ overtuigd 
dat zijn regeering geen lang bestaan zou hebben. 

Thans nog iets over de blauwe goedgekeurde proef der M gr. 
Deze is, zooals bekend is, nooit gebruikt, echter schijnt het, 
dat er een blauwe f o u t d r u k heeft bestaan, n.1. een geheel 
vel, gedrukt in de kleur van de 2 grana, een vel dat zich ver
moedelijk bevond tusschen de vellen van deze waarde. 

Deze foutdruk is zeer zeldzaam en in 1 plaat gedrukt, en 
onderscheidt zich van den proefdruk blauw yi grano door de 
kleur, die donkerblauw is. De zegels zijn voorzien van een 
bruinachtige gom; de proefdruk is matblauw en heeft witte 
gom. 

De proefdruk werd gedrukt op een nieuw soort papier, en 
ik vind in mijn aanteekeningen het volgende daaromtrent 
vermeld. 

Uit een brief gedateerd 6 Mei 1859 van den directeur der 
posterijen aan zijne excellentie den minister van financiën werd 
mededeeling gedaan, dat de voorraad papier waarop de vorige 
zegels gedrukt waren, opgebruikt was. Er werd een proef ge
nomen met een vel, gekocht bij een drukker in Palermo, waar
op bovenvermelde proefdruk werd vervaardigd, die ter keu
ring werd opgezonden teneinde na te gaan of de kwaliteit van 
het papier aan de eischen voldeed. 

Jammer genoeg zwijgen de documenten over de kleur der 
foutdruk, doch het schijnt dat deze zooals hierboven vermeld 
in blauw is gemaakt, de kleur der 2 grana. 

Deze theorie wordt aannemelijk geacht door het feit, dat 
twee exemp'aren abusievelijk gebruikt zijn op een brief, waar
schijnlijk ten doel hebbende hiervoor twee zegels van de 2 
grana te gebruiken, en men door de overeenkomende kleur twee 
foutdrukken heeft gebruikt. Deze brief was geadresseerd aan 
een heer in Syracuse en verzonden uit Palermo gedateerd 
21 April 1859 ( ? ) ; de cijfers van het jaartal zijn echter niet 
al te duidelijk. Het schijnt, dat een vel van de Yi grano in 
blauw toegevoegd is aan een zending der 2 grana, of misschien 
door een niet al te nauwgezetten postambtenaar verduisterd 
voor zijn privé gebruik, verleid door de overeenstemmende 
kleur der 2 grana, die algemeen voor eenvoudige francatuur 
der brieven noodig was en ze dus voor deze waarde heeft aan
gezien. De Vi grano toch was alleen dienstig voor drukwerk, 
en zooals nu nog meestal met de kruisband of anderszins ver
nietigd wordt of weggeworpen. Wie zal het echter zeggen. 
Genoeg zij, dat er werkelijk twee exemplaren geibruikt werden. 

De kleur was, zooals reeds vermeld, diep donkerblauw, gom 
bruinachtig, die zoowel op het zegel als op den brief eenigen 
invloed heeft achtergelaten. 

De ontvanger in Syracuse, een postzegelverzamelaar, weekte 
één exemplaar van den brief af, en behield dit; het andere 
verkocht hij nog op den brief geplakt aan een Fransch ver
zamelaar. De collectie van den heer uit Syracuse werd ten
slotte weer verkocht, en is het gebruikte zegel ten slotte in 
Engeland terecht gekomen, waar het, naar ik vermeen, enkele 
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jaren geleden een prijs opbracht van zegge en schrijve £ 2000. 
Toen het bestaan van de yi grano in blauw bekend was, 

heeft een vervalscher (u ziet, die bestonden in die dagen ook 
al) een stempel vervaardigd en laten aanbrengen op een proef
druk. Jamm^er genoeg voor dien vervalscher zijn er twee pla
ten gebruikt, en is het stempel aangebracht op een of meerdere 
exemplaren van plaat 1, terwijl de twee gebruikte exemplaren 
gedrukt zijn op plaat door kenners ook nog door de kleur 
gemakkelijk te onderscheiden. 

Vervalschingen zijn er in den loop der jaren ruimschoots 
gemaakt, doch zij zijn dikwijls al met het bloote oog gemakke
lijk te onderscheiden; indien niet mogelijk, dan is een goede 
loupe een uitstekend hulpmiddel, daar men dan duidelijk de 
grovere afwerking kan onderscheiden. 

Reeds deelde ik u mede, dat de platen na een zeker aantal 
keeren gebruikt te zijn, werden nagezien. Dit heeft natuurlijk 
het meeste plaats gehad bij de waarden van 1 grano en 2 grana» 
daar deze het meesi in gebruik waren en er dus de grootste 
hoeveelheid van gediukt werden. Talrijk zijn dan ook de re
touches, plaatfouten, w'.tte puntjes, strepen, die veelal bü de 
voorhoofdislokken en op den ondergrond voorkomen. Met be
hulp van het boek van dr. Em. Diena, waarin foto's voorkomen 
van geheele platen van de 1 grano en 2 grana, kan men echter 
niet dan met groote studie de zegels op nummer rangschikken. 
Moeilijker is dit bij de andere waarden, vooral bij de K grano, 
daar hier de retouches, tengevolge van de lichte kleur minder 
goed te ontdekken zijn. 

Als m'srkwaardigheid geef ik u 
hierbij een afbeelding van een zeer 
groote plaatfout, namelijk van het 
zetgel nr. 57 plaat 2 der 5 grana, 
waarbij aan de rechterzijde zich 
een groote gekleurde vlek ver
toont in het woord SICILIA. 

Een bijzondere zeldzame varië
teit is er bij de 1 grano plaat 1 
en wel een dubbeldruk, waarbij 
het zegelbeeld ongeveer 1 mm. 
naar boven verschoven verschijnt. 
Deze dubbeldruk is geien druk
uitschot, daar er wel degelijk 
gebruikte exemplaren van be

staan, ik heb er ten minste in mijn bezit. Ook van de 50 grana 
bestaan er onzekere (verschwommen) drukken, waardoor het 
schijnt dat de lijnen van den kop dubbel gedrukt zijn. Verder 
heeft men nog zoogenaamde olieachtigen druk, ontstaan door 
de minder goede kwaliteit der gom. U ziet dat er over dit 
onderwerp zeer veel valt te zeggen, en dat men om een weten
schappelijk opgezette verzameling aan te leggen wel degelijk 
studie van het onderwerp moet maken. M'en raakt er niet licht 
in uitgestudeerd, daar men steeds bij het aankoopen van 
nieuwe exemplaren verdere bijzonderheden kan ontdekken. 
Veel zou er nog over te schrijven zijn, doch ik wil thans ein
digen, in de hoop, dat ik u eenigszins heb ingewijd in dit 
zoo belangrijke en leerzame onderwerp. 

V. E. 

Noot van de redactie. 
Door een misverstand ter drukkerij werd in het Ie deel 

van dit artikel — Maandblad van 16 Maart j.l. — abusievelijk 
afgebeeld de 50 grana reentry, welk cliché thans voorkomt 
in het vejvolgartikel op de daartoe bestemde plaats. 

Uitaiftefi 
Naar aanleiding van een, door meerdere lezers geuit 

verlangen om bü de nieuwe uitgiften afmetingen en for
maat aan te geven, waardoor de verzoekers in staat 
worden gesteld op blanco bladen hun verzameling op te 
zetten, merken wy het volgende op: 

a. de afbeeldingen zijn steeds op ware grootte, tenzij 
het tegendeel uit een aanteekening of noot blijkt. 

b. aan het verzoek zal zooveel mogelijk worden vol
daan; wij kunnen echter bij aanvullende opgaven niet 
in herhalingen vervallen of opnieuw cliché's afbeelden; 
met een verwijzing naar wat omtrent deze uitgifte reeds 
eerder werd vermield, moet dan worden volstaan. 

c. gebruikelijke afkortingen zullen zijn: L = liggend , 
S = staand formaat. 

ALEXANDRIE. 
Portzegel in het koerseerende type: 

30 millièmes, groen. 
ALGIERS. 
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Ter gelegenheid van het eeuwfeest der samenhoorigheid met 
Frankrijk verscheen een herinneringsserie in de volgende 
waarden en kleuren: 

5 centimes, oranje. 
10 „ olijfgroien. 
15 „ bruin. 
25 „ grijs. 
30 „ rood. 
40 „ geelgroen. 
50 ,, ultramarijn. 
75 „ lila. 

1 franc, oranjerood. 
IK „ ultramiarijn. 
2 francs, karmijn. 
3 „ groen. 
5 „ groen en karmijn. 

De zegel wisorden verkocht met «en extratoeslag, overeen
komende met de nominale waarde. Zij zijn gedrukt door het 
„Institut de Gravure". De oplaag bedraagt 100.000 series. 

De waarden 5 tot en met 40 centimes zijn in liggend, de 
andere in staand formaat gedrukt; zij brengen ons beelden 
uit het oude en moderne Algiers, Oran, enz., ruines uit den 
Romeinschen tijd, inboorlingen e.d. 

BRAZILIË. 
Frankeerzegel in de teekening der 200 reis der uitgifte 1920, 

doch op papier met watermerk „E. U. Brasil" (een of twee 
letters per zegel): 

200 reis, olijfgroen. 

BRITSCH NOORDBORNEO. 
In de koerseerende teekeningen, doch met de afwijkende 

tanding 12>< zijn te melden: 
Frankeerzegelts: 

8 cents, rose. 
16 „ roodbruin. 
20/18,, groen. 
24 „ violet. 

Portzegels, opdruk „postage due": 
5 cents, bruin. 

10 „ grijsblauw. 
12 ,. blauw. 

Alle met het middenstuk in zwart. 
CIRENAICA. 
De serie, uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van 

den kroonprms, verscheen thans met den zwarten opdruk „Ci
renaica" in de waarden en kleuren: 

20 centimes, groen. 
50 + 10 centimes, oranjerood. 
1 1. 25 f 25, karmijn. 
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COSTA RICA. 
Prankeerzegel, type uitgifte 192326: 

5 centimes, groen (pastkantoor). 

DUITSCHLAND. 
Prankeerzegels in de koerseerende teekening, kop van 

Ebert: 
10 pfenning, roodlila. 
20 „ grijs. 

ERYTHREA. 
Opdruk in zwart „Eritrea" op zegels, als vermeld onder 

Cirenaica. 
Prankeerzegels in nieuwe' teekeningjen, inboorlingenttypen, 

enz.: 
2 centesimi, blauwgroen. 
5 „ violet. 

10 „ lichtbruin. 
15 „ blauwgroen. 
25 „ groen. 
35 „ roodbruin. 

1 lire, donkerblauw. 
2 lires, bruinlüa. 
5 „ olijfgroen. 

10 „ blauw. 
Wü hopen in het volgend nummer de afbeeldingen te kunnen 

brengen. 

FRANKRIJK. 

Prankeerzegel in nevenstaan
de teekening — Ie sourire de 
Reims — naar het in de kathe
draal aldaar voorkomend beeld
je met het glimlachende enge
lenkopje. 

1 fr. 50 f 3 fr. 50, roselila. 
De extratoeslag komt ten 

goede aan het fonds tot delging 
der staatsschuld. 

De zegels worden verkrijgbaar gesteld in vellen van 25 
stuks of in boekjes, bevattende twee blokken van 4 stuks. 

PRANSCH CONGO. 
Opdruk „Afrique Equatoriale Prancaise" — op 3 regels — 

op frank&arzegels van MiddenCongo: 
90 centimes, karmijn. 

1 fr. 50, blauw. 
3 francs, roodviolet. 

PRANSCH OCEANIE. 
Prankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

90 centimes, karmijn en roodviolet (inboorlingien). 
1 fr. 50, blauw (landschap). 

Eerstgenoemde in liggend, de tweede in staand formaat. 
GABON. 
Prankeerzegels met het opschrift „Afrique Equatoriale Ga

bon", overdrukt met „Afrique / Equatoriale / Pranjaise": 
90 centimes, karman. 

1 fr. 50, blauw. 
3 francs, roodviolet. 

Eerstgenoemde is in het liggend landschaptype, de twee 
andere in het hoog formaat inboorlingentype. 

HAITI (Januari '30). 
Luchtpostzegel in de vroeger afgebeelde teekening: 

75 centimes de gourde, roodbruin. 
HONGARIJE. 
Portzegel in de koerseerende teekening, op papier met het 

nieuwe watermerk: 
2 filler, rood. 

ITALIË. 
Luchtpostaegels, schepping van professor E. del Neri, in de 

volgende waarden en kleuren: 

wwwfm mm 
POST/V AERïA. 
ITALIA 
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50 centimes, sepia. 
80 „ rood; vleugeltrofee. 

1 lire, violet; gevleugelde vrouw. 
2 „ blauw. 
5 „ groen; als de 50 centimes. 

Met uitzondering van de 2 lire, zjjn alle waarden in de
zelfde afmetingen en hetzelfde formaat als van de afge
beelde 50 centimes. 

Het papier draagt het watermerk kroon. 
ITAL. SOMALI. 
Tweeregelige opdruk in zwart „Somalia Italiana" op zegels 

als vermeld onder Cirenaica. 
MARTINIQUE. 
Prankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

90 centimes, karmijn. 
1 fr. 50, blauw. 
3 franos, roodviolet. 

Eerstgenoemde waarde, in liggend formaat, is in het land
schapstype, de beide andere in staand formaat (inboorlinge). 

MEXICO. 
De serie van 1926, uitgegeven ter gelegenheid van het 2e 

PanAmerikaansche Postcongres, werd voorzien van den op
druk „Habiliitado 1930" (horizontaal of verticaal): 

2 centavos, vermiljoen. 
4 „ groen. 
5 „ oranje. 

10 „ karmijn. 
20 „ blauw. 
30 „ blauwgroen. 
40 „ violet. 

1 peso, bruin en blauw. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de verschijning van 

onderstaande dienstzegels, opdruk „Oficial" (van boven naar 
beneden) op de frankeerzegels: 

2 centavos, rood (Yvert nr. 440). 
3 „ bruin (Yvert nr. 441). 
4 „ groen (Yvert nr. 443). 
8 „ oranje (Yvert nr. 445). 

20 „ blauw (Yvert nr. 447). 
30 „ donkergroen (Yvert nr. 432). 

Voorts met denzelfden opdruk, doch horizontaal: 
2 centavos, rood (Yvert nr. 44ft). 

POLEN. 
I Portzegels in de koerseerende teekeningen en kleuren: 

10 groszy, bruin. 
20 „ bruin. 

1 zloty, bruin. 
2 „ bruin. 

Het papier is wat dikker dan dat, wat tot dusverre werd 
gebruikt. De tanding is thans 12 J^. 

PORTUGAL. 
Prankeerzegels in het Cerestype, lokale druk: 

15 centavos, zwart. 
32 „ groen. 

Naar verluidt zal de aanmaak der zegels weder te Lissabon 
geschieden, daar de fabricatie te Londen te duur uitkomt. 

REUNION. 
Prankeerzegels in de koerseerende teekeningen, groot, lig

gend formaat: 
90 centimes, karmijn. 

1 fr. 50, blauw. 
3 francs, roodviolet. 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 65 

ST. PIERRE ET MIQUELON. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, groot, lig

gend formaat: 
90 centimes, karmijn en rood. 

1 fr. 50, blauw. 
3 francs, roodviolet. 

TCHAD. 
Koerseerende frankeerzegels van Pransch-Congo, voorzien 

van den opdruk „Tchad": 
90 centimes, karmijn. 

1 fr. 50, blauw. 
3 francs, roodviolet. 

TRIPOLIS. 
Hujweljjbs-serie van den Italiaanschen kroonprins, opdruk 

„Tripolitania". Waarden en kleoiren als vermeld bij Cirenaica. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

ffi!'j!if?!^Pif!'r'i?^/'f!'?*?'^ 
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Luchtpostzegel, gevleugelde aardbol: 
5 oents, violet. 

Het formaat en de afmetingen komen overeen m'et de lucht
postzegels van 1926. 

ZWEDEN. 
Het philatelisten-loket te Stockholm meldt ons de frankeer-

zegel in het koningstype: 
35 ore, lila (verticaal getand). 

Papier zonder watermerk. 
ZWITSERLAND. 
Frankeerzegel in de teekening der 10 francs violet van 1914 

—• Yvert nr. 144 —: 
10 francs, grasgroen. 

Het papier is gevezeld en draagt het watermerk kruis. 
V. B . 

feVerWacThtcn 
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BULGARIJE. 
Ter gelegenheid van het eeuwfeest der onafhankelijkheid 

zal binnenkort een speciale serie verschijnen. 
DENEMARKEN. 
Ter gelegenheid van den zestigsten verjaardag van den ko

ning — September a.s. — zal een speciale zegel verschijnen. 
Eveneens zal de 125e geboortedag van den dichter en 

sprookjes-ischrijver Andersen worden herdacht door een ge-
legenheidsserie. 

FINLAND. 
Van de, in het vorige nummer vermelde, Roode Kruis-zegels, 

werden 200.000 series gedrukt. 
GRIEKENLAND. 
De serie portzegels zal worden uitgebreid met de waarden 

10, 15 en 25 drachme. 
HONGARIJE. 
Binnen eenigen tiJd zullen de zegels vervaardigd worden naar 

het hélio-gravure systeem (het procédé, gevolgd biJ de tegen
woordige Italiaansche zegels). 

LIECHTENSTEIN. 
Over enkele maanden zullen hier lucbtpostzegels verkrijg

baar worden gesteld. 
URUGUAY. 
Een serie weldadig'heidszegels in de waarden 1, 2, 5 en 8 

centimos, die tegen dubbele waarde worden verkocht, zal 
binnenkort verschijnen. Uit de opbrengst zullen de kosten 
worden bestreden van het bouwen van een huis voor ouden 
van dagen! 

VENEZUELA. 
Een serie luchtpostzegels in de waarden 5 centimos tot 3,70 

bolivars, totaal 14 stuks, zal binnenkort verschijnen. Naast de 
afbeelding van e<en vliegtuig zullen zij de landkaart van 
Venezuela brengen. 

V. B. 

Ncderlandl 
en, 

;̂ , lyoloifiicin 
De heer Benders verzoekt ons mede te deelen, dat hij 

door zeer drukke werkzaamheden deze rubriek tot ziJn 
leedwezen ditmaal niet zoo uitvoerig kan behandelen als 
hij zou wenschen. 

Het onderstaande is ongecorrigeerd. 

NEDERLAND. 
Nieuwe postzegels van 70 en 80 cent! 
Bü Koninklijk besluit van 26 Maart 1930 (Staatsblad nr. 111) 

is het maximumgewicht van postpakketten in het binnen-
landsch verkeer verhoogd van 7 tot 10 kg. Het port der pakket
ten van 7 t.m. 9 kg. bedraagt 70 ct., dat voor pakketten van 
9 t.m. 10 kg. 80 et. 

In verband hiermede worden in gebruik gesteld frankeer
zegels van 70 en 80 cent. Deze zegels zijn echter nog niet 
gereed. Het besluit treedt in werking op 1 April 1930. (Dienst
order van 26 Maart). 

Wijziging gebruik luchtpostzegels. 
Dienstorder H 225 van 29 Maar^t luidt: 1. Het extra recht 

(luchtrecht), verschuldigd voor per luchtpost over te brengen 
correspondentie, kan voortaan, behoudens het in het 2e lid 
genoemde geval, ongeacht de plaats van bestemming of het 
vliegtuig, waarmee de overbrenging moet plaats vinden, door 
middel van Nederlandsche luchtpostzegels en (of) Nederland-
sche frankeerzegels worden voldaan. 

2. Een uitzondering hierop vormt de correspondentie voor 
Columbia en Ecuador, welke met Columbiaansche luchtlijnen 
moet worden overgebracht en waarvoor het luchtrecht moet 
worden verantwoord door middel van Columbiaansche lucht
postzegels. 

3. De bepaling, dat de Nederlandsche lucbtpostzegels van 
40 en 75 ct., 1,50, 4,50 en 7,50 alleen mogen worden gebezigd 
voor de verantwoording van het luchtrecht, verschuldigd voor 
de rechtstreeksche overbrenging van stukben door middel van 
vliegtuigen van Nederland naar Ned-Indié, Suriname en Cu
racao en andere landen, voor welke met deze vliegtuigen post 
mocht worden vervoerd, is vervallen. Genoemde luchtpostzegels 
•blijven echter uitsluitend geldig voor de verantwoording van 
l u c h t r e c h t ; zij mogen niet voor andere doeleinden worden 
gebezigd. 

Opbrengst weldadigheidszegels. 
De van 10 December 1929 t.m. 9 Januari 1930 verkochte 

weldadigheidszegels hebben boven de gewone frankeerwaarde 
en na aftrek der gemaakte onkosten opgebracht f 154.367,31. 
Van dit bedrag is 2 pet. uitgekeerd aan het Kinderfonds P.T.T. 
Het vorige jaar bedroeg de netto opbrengst ƒ 110,742,25, alzoo 
dit jaar een vermeerdering van ƒ 43.625,06. 

Nieuwe oplaagletters. 
1 2 ^ cent B. 
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Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent J: 255 R, tanding Gl. 

267 L, „ Gl. 
267 R, 

12 M centB: L 268, „ Gl. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
VA cent D: teekens 29 en 30, tanding Gl. 

SURINAME. 
j Een opdrukzegel van (> op TA cent. 

Door de portverlaging is in Suri
name de 6 cent het meest g:bi-uikte 
zegel geworden. Waarschijnlijk is er 
gebrek aan ontstaan, althans er is 
een opdruk 6 op TA cent rood ver
schenen, bestaande uit het cijfer 6 
m dubbele lijnen. Wij zagen de op
druk op de 7 ' / cent oplaag D. De 
afbeelding gaat hierbij. 

Wij danken dan heer Van der Voet te Paramaribo voor de 
toezending van een exemplaar, en tevens het Gouv.-Besluit 
van 1 Maart 1930, met de volgends med:deeling: 

Artikel 1. Het in art. 3 van het Besluit van 21 Sept. 1907, 
zooals dat art. luidt ingevolge het Besluit van 11 Aug. 1928, 
genoemde frankeerzegel van IA cent wordt tijdelijk, voorzien 
van een met zwarten inkt verkregen afdruk van het,cijfer 6 
over het waardecijfer IA, voor de waarde van 6 cent in ge
bruik gesteld en uitgegeven. 

Ardkel 2. Dit Besluit treedt in werking met ingang van 
den dag na dien van zijn afkondiging. 

Gegeven te Paramaribo, den len Maartl930. 
RUTGERS. 

Uitgegeven den 5en Maart 1930. 
Het zegel is ook hier in Nederland verkrijgbaar aan de ver

zamelaarsloketten; omstreeks 15 Maart is het verkrijgbaar 
gesteld. 

Het nieuwe zegel van 21 cent. 
De heer Van der Voet zond ons ook nog het Gouv.-Adver-

tentieblad van 4 Maart 1930 met de volgende mededeeling: 
In verband met de spoedig te verwachten frankeerzegels 

van het nieuwe kaliber van 21 cent is afgezien van de over-
stempeling van de tegenwoordige van 22i<; cent tot de waarde 
van 21 cent, waartoe het voornemen was aangekondigd in het 
Gouv.-Advertentiebald van Dinsdag 31 December 1929. 

Na invoering van het nieuwe kaliber zal het zegel van 223^ 
cent buiten omloop worden gesteld en de alsdan aanwezige 
voorraden worden vernietigd. 

De adminisitrateur van financiën, 
PREY. 

Luchtpostdienst op Zuid-Amerika. 
Van den heer Van der Voet ontvingen we een enveloppe, 

verzonden per eerste luchtpostverbinding naar Rio de Janeiro, 
8 Maart 1930. De brief draagt naast de zegels het gebruike
lijke gummi-stempel Luchtpost — Par Avion — Suriname in 
violet, en een aantal stempels van Rio de Janeiro van 13.III.30. 

Voor deze dienst zie men verder onder „Luchtpost". 

CURACAO. 
Een verdere gebruikte 6 op 7 A ct. kopstaand. 
De heer Kleipool te Amsterdam meldde ons, een envelop ge

kocht te hebben waarop een exemplaar van de kopstaande 
6 op IA cent. Het zegel bevond zich, met byfrankeering, op 
een aangeteekende brief, op 27.12.29 uit Curasao verzonden 
door een militair, vermoedelijk aan boord van de „Hertog 
Hendrik". Deze schreef aan den geadresseerde, dat hij hem als 
aardigheid op de brief een zegel met kopstaanden opdruk 
zendt. De afzender is geen verzamelaar. 

Er waren dus nog ongebruikte zegels in handen van de 
bemanning. De heer Ederzeel, van wien de heer Kleipool den 
brief kocht, deelde ons mede. dat hij slechts één exemplaar van 
dezen kopstaanden opdruk had ontvangen. 

j ^ ^ l ^ g l ^ ^ ^ 

NEDERLAND. 
Een niet onaardige plaatfout werd kort geleden ontdekt op 

de v e r h u i s k a a r t Ascher nr. 169b. In de 6e regel van de 
„Nota" aan de voorzijde staat zeer duidelijk „ANDERF" in 
plaats van .,ANDERE". 

Heb is jammer dat de „Nota" nog steeds in zeer slecht 
Nederland=ch is gesteld. Ik wist niet, dat men kon spreken 
van „nieuwsbladen, waarop men ingeteekend is", wel van 
„nieuwsbladen, waarop men ingeteekend heeft" of , ge
abonneerd is". Verder is „2 cent het stuk" m.i. een germanisme, 
„2 cent per stuk" lijkt me beter. 

Bij het p o s t b l a d met opdruk 6 op 7K cent is wederom 
een afwjjking gevonden. De afstand tusschen de verticale per-
foratielijnen is 1 gaatje kleiner gevonden dan normaal. Nor
maal bedraagt deze afstand 133M, bij de afwijking 132 mm. 

NED.-INDIE. 
Hier verscheen in hetzelfde type van de 5 cent, een nieuwe 

b r i e f k a a r t van 10 cent karmijnrood, waardestempel cijf er-
type, op geelachtig karton, groot formaat. 

dindeïil 

NEDERLAND. 
In den dagteekeningstem.pel van den machinestempel mef 

tekst REMBRANDT / ZEGELS VERKRIJGBAAR stond te 
's-Gravenhage der eersten dag van ingebruikstelling 24.11 en 
in de morgenuren van den 25en een streepje tusschen 's en G. 
Ook Groningen heeft met de Rembrandtzegels-reclameteksi 
gestempeld. Utrecht-Station heeft gedurende één of eenige 
uran op 12.III.30 deze reclame gestempeld in een machine, 
waarin aan het datumrondje uren, datum en jaartal ontbraken, 
zooda+ dit blanco gebleven was. 

Tijdens de Codificatie-Conferentie te 's-Gravenhage, aange
vangen op 18 Maart j.1., schijnen meerdere oudere stempels 
gebezigd te zijn. Heer Benders meldt den stempel 's GRAVEN-
HAGE - GRAFELYKE ZALEN van 14.III.30, terwijl de heer 
Van de Willigen ons dd. 17.III.1N. den stempel 's GRAVEN-
HAGE - VREDESPALEIS, stempelnummer 1, voorlegt. 

De rolstempels van Duitsch fabrikaat komen hoe langer hoe 
meer in gebruik. Wij zagen 's Gravenhage met stempelnummer 
"2'' van 28.3.30.11-12 en Leiden met stempelnummer *2* van 
20.2.55.21-2 ? dus een „foutdruk". De doorsnede van de dag-
teekeningstempel in deze rolstempels is normaal 25 mm.; op 
een stuk uit Groningen met stempelnummer *1* dd. 11.9.29 
is deze dagteekeningstempel echter dermate gerekt dat de 
hoogte 52 mm., de breedte 23 mm. bedraagt. 

Op een dienstcouvert der P.T.T. zagen wij de dubbelring-
stempel P.T.T. CENTRALE MAGAZIJNDIENST zonder da
tum enz., daar de middencirkel blanco gelaten is. 

Mr. O. A. Verwey zag op een monster zonder waarde uit 
Delft dd. 8 Maart 1930 den ouden drukwerkrolstempel, type IV, 
zonder jaartal, verder worden ons op pakjes uit den laatsten 
tijd de volgende kantoornaamstemnels gemeld: ARNHEM 
DORDRECHT, ENSCHEDE, NIJMEGEN-STATION in zwar
ten inkt, ARNHEM-STATION in omlijsting 54X11M mm. in 
violetten inkt. Ingevolge d.o. 448 werd nog gezien den kantoor 
naamstempel OOSTERBIERUM en KOEDIJK. 

Rotterdam bezigt sedert kort esn groot model stempe 
PAQUEBOT zonder omranding, evenals die van Amsterdam 
pl.m. 54 mm. lang. 
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Met ingang van 17 Maart 1930 wordt te Enschedé gevestigd 
het postagentschap ENSCHEDE-HENGELOSCHE STRAAT; 
het postagentschap 's GRAVENHAGE-KAAPSTRAAT wordt 
met ingang van 1 April 1930 opgeheven. 

Op een expresse^brief afgegeven aan het bagagebur&au van 
de Ned. Spoorwegen te Loenen zijn de postzegels foutief ver
nietigd met den blokstempel ARNHEM-'s HERTOGENBOSCH 
28.1.30.H., de spoorzegel ad 10 cent is volgens de voorschriften 
afgestempeld met den stempel EXP. STEMPEL N.S.M. 28 
JAN. 1930 N LOENEN, doch dit spoorzegel was tegen de 
voorschriften op de voorzijde van den brief, in plaats van op 
de achterzijde geplakt. 

Aalsmeer. Op de groote Bloem'ententoonstelling, gehouden 
van 1-5 April j.1., was een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd, 
waar een stempel in gebruik was met het Inschrift: GROOTE 
BLOEMENTENTOONSTELLING AALSMEER in blauwen 
inkt, in het zelfde type als in April 1928 daar voor gelijk 
doel gebezigd. 

Naar aan'eiding van ons artikel in het Juni-nummer 1929 
over de stempels der tijdelijke postkantoren verwijzen eenige 
lezers ons naar een publicatie van wijlen den heer Joh. Sandow 
in „Het Philatelistisch Maandblad" van 1914. Deze was ons 
bekend; niet vermeld door ons zijn o.a.: 

Physiologisch Laboratorium, Groningen 1-5 September 1913, 
Internationaal Padvinderskamp, IJmuiden 24-31 Juli 1913, doch 
de postzegels op daar geposte brieven zyn n i e t met een 
specialen stempel vernietigd. Op een aan den heer Sandow 
gezonden aangeteekenden brief staat op het R-strookje 3-
regelig geschreven „Groningen / Physiologen / congres". Wel 
staat bovenaan op het couvert in zwarten inkt nog de 2-rege-
lige administratieve stempel Groningen bijkantoor / Int. Phy-
siologencongres, doch volgens een schrijven van den directeur 
van het postkantoor te Groningen, was deze stempel alleen 
voor postwissels bestemd. De postzegels zijn dan ook met den 
gewonen dwarsbalkstempel Groningen, stempelnummer *10*, 
vernietigd. 

Bij de ingang van het Padvinderskamp te IJmuiden stond 
een brief^^enbus op een tafel in de open lucht, waar eenige pad
vinders postzegels verkochten en een tweeregel'g stempel in 
zwarten inkt PADVINDERS / KAMP naast de postzegels op 
brief of briefkaart plaatsten; de zegels werden echter op het 
postkantoor IJmuiden later vernietigd met den gewonen post
stempel. 

Verder ontvingen wij een briefkaart op 16.9.21 uit Middel
burg naar Zierikzee verzonden; een bestellersstempel ontbreekt 
echter. De postzegel ad 2 cent is vernietigd in blauwen inkt 
met een groot rond stempel, middellijn pl.m. 40 mm,, dubbele 
buitencirkel, geen binnencirkel, met omschrift -|- Z. L. M. 
LANDBOUWWEEK -|- MIDDELBURG-VLISSINGEN +, in 
het midden 16 SEP. 1921. 

Wie zag dezen stempel eveneens, en van welken datum? 
De heer Beccari legt ons nog een briefkaart over van den 

laatsten dag der „Tentoonstelliiig de Vrouw 1813-1913 Amster
dam" 30 September 1913 en aankomststempel Haarlem 1.10.13 
met stempelfout 30.X.13 in den tentoonstellingsstempel. 

Ten slotte toont de heer Brave ons den Olympiade-stempel 
nr. 2 in violetten inkt dd. 21.V.1928, dus tijdens de hockey
spelen. 

Voor eventueele meldingen de-zer gelegenheidsstempels hou
den wiJ ons steeds beleefd aanbevolen! 

NED.-INDIE. 
De heer Gerard Meyer 2endt ons een ovaal K.P.M.-stempel, 

in het midden den verkorten naam s.s. v/d. WIJCK, violetten 

J??*-^ FRANKRIJK. 
Een brief 11 II 30 uit Nijmegem naar Angers verzonden, 

heeft het slecht getroffen, daar de postwagon waarin hy 
vervoerd werd, in brand geraakte. De omslag is zeer geschroeid 
en vertoont sporen van bluschwater, waardoor de postzegel 
er afgeweekt is. Op den gehavenden omslag staat een 5-regelig 
stempel in violetten inkt SERVICE POSTAL FRANCAIS / 
Correspomdance retardée / par accident. / (Incendie du wagon-

poste) / Prière de ne pas taxer. Deze beschadigde enveloppe 
was gesloten in een dienstcouvert met opschrift „Lettre tombée 
en rebuf' stempel „PARIS R.P. REBUTS DE LA SEINE 
28.2.30" en aankomststempel ANGERS 1.III.1930 en in vlo-
letten inkt 5-regelig SERVICE POSTAL FRANCAIS / Cor-
respondance retardée par / suite de l'incendie d'un wagon-
poste / NE PAS TAXER. 

WiJ danken mej. Reerink van Cheribon en de beeren F. 
Beccari, A. M. Bsnders, J. G. van den Berg, A. W. Brave, 
J. Goossen, P. Haalmian, L. de Haan, A. Jacobs, H. Lampe Fzn., 
E. J. Lunenberg, Gerard Meyer, M. van Tilburg, W. H. P. van 
Truijien, mr. O. A. Verweij, J. de Vries jr., A. van der Willigen 
en kapit. W. G. Zwolle voor hunne gewaardeerde medewerking. 

J. P. TR. 

BELANGRIJK BERICHT VOOR 
VERZAMELAARS VAN AFSTEMPELINGEN. 

Onder verwijzing naar onzen „Oproep aan verzamelaars van 
afstempelingen" in het Fe'bruari-nummer, kunnen wij thans 
mededeelen, dat aan ons plan uitvoering is gegeven. Ofschoon 
aanvankelijk ook gedacht werd aan het vormen eener vereeni-
ging, hebben wij dit plan om verschillende redenen laten varen 
en vonden een oplossing in het oprichten van een Bureau, 
beheerd door verzamelaars voor verzamelaars, waardoor de 
kosten zeer veel minder konden worden, dan in een vereeniging 
mogelijk ware geweest. 

Hieronder het reglement, waarin verdere bijzonderheden 
te vinden zijn. 

BUREAU VOOR HET VERSCHAFFEN VAN 
POSTAFSTEMPELINGEN AAN VERZAMELAARS. 

Reglement. 
1. Doel. Het bureau beoogt het leveren van postafstempelin-

gen in den ruimsten zin van het wioord, hieronder niet be
grepen baarfrankseringssitempels. Voorloopig worden slechts 
afstempelingen van Nederlandsche kantoren gele-verd. 

2. Bureau. Dit is gevestigd ten huize van den heer A. W. 
Brave A.Bzn., Nassaukade 163, Amsterdam, W. (aangeteekende 
brieven toevoegen: Postkantoor Kwakersplein), postrekening 
88635, tot wien alle correspondentie gericht moet worden. 

3. Deelneming aan den dienst. Deelnemers verklaren zich 
schriftelijk accoord met deze artikelen. De bijdrage bedraagt 
ƒ 1,—, welke bijdrage wordt beschouwd als voorschot op te 
maken onkosten. 

4. Organisatie. ledere deelnemer geeft bij aanmelding op, 
welke soort (en) afstempelingen hij wenscht te ontvangen en 
hoeveel exemplaren van iedere afstempeling die verzonden 
wordt. 

Voorts dient bij het bureau ingeleverd te worden: een voor
raad van minstens 25 stuks kaarten, postbladen of enveloppen, 
voorzien van het volledig adres van den deelnemer aan de 
adreszij de, voldoende gefrankeerd en dragende, voor zoover 
noodig, aanduidingen als: Drukwerk, Aangeteekend, Per Ex
presse, enz. 

(Wanneer meer dan 1 exemplaar van iedere te verzanden af
stempeling wordt gewenscht, moet het bovengenoemde aantal 
van 25 in te zienden stukken naar verhouding ivorden ver
hoogd). 

Het Bureau draagt zorg dat deze stukken via postkantoren 
met bijzondere stempeling den deelnemers bij voorkomende ge
legenheden toegezonden worden. 

N.B. a) Af te stempelen stukken kunnen slechts in normale 
afmetingen worden aangenomen. 

b) Speciaal door hen die machine-afstempelingen wenschen, 
dienen de postzegels rechts boven in den hoek te worden ge
plakt. 

c) Stukken voor machine-afstempeling bedoeld, kunnen 
slechts niet-aangeteekend worden verzonden. Bovendien wor
den niet door alle bijizondere of tijdelijke kantoren stukken ter 
aanteefcening aangenomen. 

d) Het Bureau is niet aansprakelijk voor slecht uitgevoerde 
afstempelingen, voor het verloren gaan van stukken bij de 
post, of voor verkeerde uitvoering van verzoeken ten behoeve 
der deelnemers aan de postkantoren gedaan. 

5. Buitenlandsche deelnemers. Deze behoeven desgewenscht 
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geen gefrankeerde stukken in te leveren,, doch kunnen aan het 
Bureau opgeven op welke wijze zij de afstempelingen wenschen 
te ontvangen: op briefkaart, postblad of enveloppe, als druk
werk, brief met of zonder aanteekening. Het Bureau zorgt dan 
voor het gereedmaken en verzenden der stukken. 

In dit geval wordt het voorschot onder nx. 3 genoemd, met 
ƒ 2,— verhoogd en bedraagt dus ƒ 3,—. 

6. Rekening en verantwoording. De deelnemers ontvangen 
ieder jaar in de maand Januari, of zooveel meer als noodig 
mocht blijken, een verantwoording over de gelden, die zij voor
geschoten hebben, met opgave of een nieuw voorschot noodig 
is. 

Bij bedanken worden de nog bij het Bureau uitstaande gel
den gerestitueerd en de eventueele nog bij het Bureau liggende 
gefrankeerde stukken, hem toebehoorende, den betreffenden 
deelnemer teruggezonden. 

Dengenen, die wenschen de-el te nemen, geven wjj den goe
den raad, zich zoo spoedig mogelijk bjj het Bureau bekend te 
maken: hoe meer deelnemers, des te lager ieders deel in de 
algemeene onkosten! Toezending van reglement en aanmel
dingsformulier volgt dan omgaand. 

Aan pl.m. 25 personen, die, in antwoord op onzen oproep, 
^ich spontaan opgaven, werd een «n ander reeds toegezonden. 

J. P. TRAANBERG, 
A. W. BRAVE A.Bz. 

Maart 1930. Nassaukade 163, Amsterdam, W. 

Ffarheét_ ^ macliiriê -
Francotyp. 

Machine 119 IV. 
Alg. Ver. Radio Omroep, Amsterdam. Deze m>achine stem

pelt sedert 19 Maart 1930 in haar derde type, thans tusschen 
datum- en waardestempel een afdruk van den bekenden luister
vink en daaronder de letters „A.V.R.O.". 

Machine 153. 
Model C3, sedert half Maart 1930 in gebruik bü N.V. Ruys' 

Handelsvereeniging, Verl. Oosterstraat 7, te Groningen. 
In tegenstelling met de andere Francotypmachines, welke 

de laatste maanden in gebruik zijn genomen, heeft deze ma
chine nog het cüfer „O" in het waardestempel, bij afdrukken 
beneden „10". 

Tusschen datum- en waardestempel: 

HANDtLSVEREENI6IN6.N.v 

Machine 172 IL 
N.V. Machinefabriek G. Dikkers & Co., Hengelo, O. Sedert 

26 Februari 1930 zijn de cijfers gewijzigd, de machine stempelt 
thans met z.g. „dikke" cijfers. 

Machine 189. 
Model C3, sedert 8 November 1929 in gebruik bij de N.V. 

Alkmaarsche Bank te Alkmaar, en wordt mede gebruikt door 
hare zuster-vennootschap, de N.V. Noord-Hollandsche Levens
verzekering-Maatschappij van 1891, te Alkmaar. 

Het grappige bij deze machine is, dat dagelijks naast elkaar 
worden gestempeld de brieven N.V. Alkmaarsche Bank met 
tusschen datum- en waardestempel een burcht, waaromheen in 
halven cirkel „ALKMAARSCHE BANK N.V." en de brieven 
der N.V. Noord-Holl. Levensverze-kering-Mij. van 1891, met 
tusschen datum- en waardestempel: 

Machine 190 III. 
N.V. Boeke en Huidekooper, te Haarlem. Stempelt sedert 

26 Maart 1930 in haar derde type, thans tweeregelig tusschen 
datum- en waardestempel „B. & H. / M'slkmachines.". 

Machine 180. 
Machine 208. 
Beide model C4, sedert 14 Maart 1930 in gebruik bü Dag

blad „De Telegraaf", te Amsterdam, C. 
Bij beide machines is de aanduiding tusschen datum- en 

waardestempel precies gelijk en wel een afbeelding van een 
postzegel, waar in het medaillon de kop van den bekenden 
speurderhond en onderin het zegel, het woord „SPEURDER". 

Machine 203. 
Model C4, sedert 18 Maart 1930 in gebruik bij het Algemeen 

Handelsblad te Amsterdam, C. (zonder tekst tusschen datum-
en waardestempel). 

Machine 217. 
Model C3, sedert 10 Maart 1930 in gebruik bij N.V. Anti

revolutionair Dagblad „De Rotterdammer". 
Tusschen datum- en waardestempel een afbeelding van den 

kop van bovengenoemd blad, waarover een groote roede letter 
„R". 

Machine 218. 
Model C3, sedert 9 April 1930 in gebruik bf de firma 

B. Meindersma, grroothandel te 's-Gravenhage. 
Tusschen datum- en waardestempel in verticalen stand de 

letters „FA / B / M". 

Machine 222. 
Model C3, sedert 20 Maart 1930 in gebruik bij de Ver. Ar

beiders Radio Amateurs, te Hilversum. 
Tusschen datum- en waardestempel een afbeelding van een 

vlammenden cirkel met de letters „V A R A", daaronder „GIRO 
6040". 

Machine 225. 
Model C4, sedert 2 April 1930 in gebruik bij de N.V. De 

Vries Robbé & Co., construötiefwerkplaatsen te Gorinchem. 
Tusschen datum- en waardestempel een afbeelding van een 

opengeslagen stalen raam en daaronder: „DE VRIES ROBBE 
& Co.". 

Machine 226. 
Model C4, sedert 13 Maart 1930 in gebruik bij de N.V. Arn-

hemsche Verzekering Mij. tegen Brandschade, Weverstraat 40a, 
te Arnhem. 

Tusschen datum- en waardestempel een afbeelding van een 
uitgerusten brandweerwagen met twee paarden, in volle galop, 
daarboven de letters „A.V.M.". 

Machine 227. 
Model C3, sedert 19 Maart 1930 in gebruik bij de N.V. Van 

Ommeren & Co.'s Glas- en Verfindustrie, te Arnhem. 
Tusschen datum- en waardestempel: „N.V. GLAS- EN 

VERF / — INDUSTRIE / v.h. van OMMEREN & Co". 
Machine 245. 
Model C3, sedert half Maart 1930 in gebruik bij de Levens

verzekering-Mij. „Oude Haagsche van 1836" te 's-Gravenhage. 
Tusschen datum- en waardestempel: „O U D E / Haagsche / 

van / 1836". 

Hasler. 
Machine H 505 II. 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, te Eindhoven; sedert 13 

Maart 1930 stempelt deze machine in haar tweede type. 
Thans tusschen datum- en waardestempel eien naar alle 

kanten stralende lamp, waarboven „PHILIPS". 
Machine H 512. 
Sedert 4 April 1930 in gebruik bij de N.V. Gebr. Van Uden's 

Scheepvaart- en Agentuur Mij., te Rotterdam. 
Tusschen datum- en waardestempel de volledige naam dezer 

N.V. in kastje afgedrukt. 
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Machine H 513. 
Sedert 7 April 1930 in gebruik biJ de fa. Hudig & Pieters, 

cargadoors, te Rotterdam. 
Tusschen datum- en waardestempel: 

HUDIGaPI ETERS 
REEDERS 

CARGADOORS 
'EXPEDITEURS 

ROTTERDAM-AMSTERDAIwI 
HOEK VAN HOLLAND 

DE NEDERLANDSCHE LUCHTPOST 
door M. J. bsse. VAN HEERDT-KOLFF. 

I. 

A. Beknopt overzicht van de ontwikkeling 
van het Nederlandsche luchtpostwezen, en de 

verbinding door de lucht met Indië. 

Maandag, 7 October 1929 bes'tond de K.L.M, tien jaar. In
derdaad een feit, waarbij wat langer stil gestaan moet worden. 
Dank zü den vèrzienden blik van eenige ondernemende zaken
mannen, is Nederland de pionier geworden van het burger-
vliegwezen. Het luchtverkeer der K.L.M, heeft in werkelijken 
zin in de tien jaren welke achter haar liggen, een groote 
„vlucht" genomen. 

Het eerste jaar van de exploitatie (de dienst werd geopend 
op 17 Mei 1920) werkte men met vreemde vliegers en gehuurde 
vliegtuigen, waarmede men in 3K uur naar Engeland vloog 
voor ƒ 150,—. In hetzelfde jaar werd opdracht gegeven aan de 
Nederlandsche Vliegtuigenfabriek van Fokker tot het ver
vaardigen van speciale verkeersvliegtuigen. Het type F III 
werd in 1921 in dienst gesteld. Hiervan werden tien toestellen 
aangeschaft. De kajuit kon vijf personen bevatten. De eerste 
vaste luchtverbinding der K.L.M, was van Amsterdam op 
Londen. Aanvankelijk werd om den anderen dag, daarna ei
ken dag, en einde 1921 tweemaal per dag gevlogen. De eerste 
twee winters werd de dienst gestaakt. In 1922 nam de K.L.M, 
eigen personeel in dienst. Vanaf hare oprichting bezigde de 
K.L.M, het vliegveld op Schiphol, waar men, vooral in den 
beginne, met groote moeilijkheden te kampen had. In 1927 
werd de inrichting op kosten van de stad Amsterdam belang
rijk verbeterd. 

Langzamerhand breidde het luchtnet der K.L.M, zich aan
zienlijk uit en werden er lijnen geopend op: Parijs via Brussel 
(1923), Kopenhagen via Hamburg (1924), Zurich via Bazel, 
Berlijn. 

De veTbinding door de lucht met Indië. 
In 1924 zou dan eindelijk de poging gewaagd worden om 

Nederland en Indië door de lucht met elkaar te verbinden. Het 

was de eerste maal, dat door een vliegtuig van het burger-
vliegweizen een dergelijke afstand afgelegd zou worden. 

Plannen voor deze vlucht waren reeds in 1919 geopperd, en 
verschillende militaire- en marine'-vliegers waren tusschen 1919 
en begin 1923 werkzaam om ze tot uitvoering te brengen. 
Echter zonder resultaat. 

Begin 1923 werd het comité „Vliegtocht Nederland-Indië" 
opgericht, waarvan de oud-opperbevelhebber van land- en zee
macht, luitenanlt-generaal b. d. C. J. Snijders, het voorzitter
schap aanvaardde. 

De leden van het comité bestonden uit bekende mannen uit 
handels-, luchtvaart- en scheepvaartkringen. 

Het uitvoerend comité bestond uit luitenant-generaal Snij
ders, de heeren Plesman, Thomassen ä Thuessink van der Hoop 
en dr. Groeneveld Meyer. De laatste was secretaris van beide 
comité's. 

De taak van het comité „Vliegtocht Nederland-Indië" was 
voorwaar niet gemakkelijk. Hoe aan het benoodigde geld te 
komen? Het Indisch Gouvernement en de Nederlandsche Re
geering hadden indertijd belangrijke geldprijzen uitgeloofd 

voor den vlieger, die het eerst Indië door 
de lucht zou bereiken, dooh de gestelde 
termijnen waren reeds geruimen tijd ver
streken. Het comité besloot nogmaals aan 
beide regeeringen om financieelen steun te 
vragen. 

Het Nederlandsche ministerie van Water
staat en het Indisch Gouvernement hadden 
veel sympathie voor het plan, doch op gel-
delijkon steun was van deze zijde niet te 
rekenen, daar tengevolge van bezuiniging 
geen gelden beschikbaar konden gesteld 
worden. Wiel nam het Indisch Gouverne
ment op zich, om de vliegvelden in Indië 
in goeden staat te laten brengen, en zegde 
zij alle medefwerking toe, tot het doen wel
slagen van de vlucht. 

Ten slotte slaagde men met veel moeite 
er in het benoodigde geld bijden te bren
gen, dank zij den financieelen steun van 

groote banken, handolslichamen, scheepvaart-maatschappijen 
en particulieren. 

Ook de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Lucht
vaart, de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, de N.V. Ne
derlandsche Vliegtuigenfabriek „Fokker" en de pers werkten 
mede. Tevens zou een klein deel van de onkosten bestreden 
kunnen worden uit de opbrengst van het luchtrecht, dat voor 
het vervoer van stukken per eerste vlucht Nederland-Indië 
geheven werd. De stukken werden afgestempeld met een spe
ciaal daartoe vervaardigd stempel. (Zie voor nadere bijzonder
heden hierover onder: B. De Philatelie en de luchtpost). 

Aanvankelijk had de vlucht moeten aanvangen op 1 April 
1924 met de F. V., een nieuw verkeersvliegtuig, dat door Fok
ker in de herfst van 1922 voltooid werd. Op de proefvluchten 
bleek dit toestel niet geheel aan de verwachtingen te voldoen, 
zoodat het voor de vlucht niet in aanmerking kon komen. 

Noodgedwongen was men dus verplicht de vlucht uit te 
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stellen tot October 1924, den datum waarop Fokker verzekerde 
zijn nieuwe verkeersvliegtuig de F. VII, dat hij bezig was te 
bouwen, voldoende beproefd en ingevlogen te hebben. Dit toe
stel, dat in het voorjaar 1924 werd afgebouwd, werd in dienst 
gesteld op de lijn Amsterdam-Londen en beurtelings door den 
e-ersten-luitenant-vlieger van de Militaire Luchtvaart Afdee-
ling Van Weerden Poelman en door Van der Hoop bestuurd. 
Zij waren zoodoende ruimschoots m de gelegenheid het toestel 
te leeren kennen. Als werktuigkundige zou P. A. van den 
Broeke den tocht medemaken. 

Het verkeersvliegtuig droeg de letters H-NACC. Het was 
uitgerust met een Rolls Royce Eagle IX motor. De maximum 
snelheid welke ontwikkeld kon worden was 140 km. peT uur. 

In den vroegen ochtend van den len October 1924 werd te 
Schiphol gestart. Zonder incidenten landde men te Praag en 
te Belgrado, doch op 3 October moest het toestel na het pas-
seereii van Philippopel (Bulgarije) een noodlanding maken 
wegens motordefect, waarbij het zwaar beschadigd werd. Na
dat nieuwe onderdeelen uit Nederland waren aangevoerd, kon 
men de reis op 2 November hervatten. Op den 24en November 
landde de H-NACC op het vliegveld Tjililitan bij Meester 
Cornells. De afgelegde afstand Amsterdam-Batavia bedroeg 
15373 km., welke werd afgelegd in 127 uur en 16 minuten 
verdeeld over 20 vliegdagen. De reis had in 't geheel 55 dagen 
geduurd. 

De gevolgde route was aldus: 
Amsterdam - Praag - Belgrado - Philippopel - Constantino-

pel - Angora - Aleppo - Bagdad - Boesjir - Bender Abbas -
Karachi - Amballa - Allahabad - Calcutta - Akyab - Rangoon -
Bangkok - Sengora - Medan - Muntok - Batavia. 

Den 28en Mei 1926 werd door de K.L.M, in opdracht en voor 
rekening van het comité „Vliegtocht Nederland-Indie" een spe
ciale mailvlucht Amsterdam-Marseille en terug uitgevoerd met 
het vliegtuig H-NADJ. Met dit vliegtuig werd 24 kg. post 
vervoerd, welke te Marseille werd overgedragen aan het s.s. 
„Indrapoera" van den Rotterdamsche Lloyd. Het extra-lucht-
recht bedroeg 15 cent voor briefkaarten en voor brieven per 
20 gram. De reisduur der mail bedroeg nu minder dan 3 weken. 
Te Batavia had o.m. de bezorging van de op deze wjjze ver
voerde stukken reeds op 18 Juni plaats. 

Op het traject Marseille-Amsterdam werd g e e n post ver
voerd. 

Een tweede proef-mailvlucht naar Marseille werd den 18en 
Maart 1927 vanaf het vliegveld „Waalhaven" gehouden — 
wederom in opdracht van bovengenoemd comité — en wel per 
vliegtuig H-NADP. Bij deze gelegenheid werd 120 kg. DOst 
naar Marseille vervoerd, welke aldaar werd overgegeven aan 
het s.S. „Indrapoera", hetwelk den 5en April te Sabang aan
kwam. Aldaar werd de mail weder overgegeven aan een mili
tair vliegtuig, dat dien dag het traject Sabang-Medan-Batavia-
Soerabaja aflegde. De post, welke den 18en Maart uit Neder
land verzonden werd, werd den 5en April daaropvolgende te 
Soerabaja ontvangen. Het extra-luchtrecht bedroeg hetzelfde 
als in 1926. 

De mailvlucht Marseille-Rotterdam had den 21en April 1927 

plaats, wederom per H-NADP. Het vliegtuig nam te Marseille 
de mail, wegende 381 kg. bruto, over van het s.s. „Slamat". 
Deze post was den 4en April per militair vliegtuig van Soera
baja naar Sabang vervoerd en aldaar denzelfden dag nog aan 
de Slamat afgegeven. Zoodoende kwam de mail 17 dagen na 
het vertrek uit Soerabaja, te Rotterdam aan. 

Om nu terug te keeren tot onze verhinding door de lucht met 
Indié. In 1927 huurde een Amerikaansch zakenman, de heer 
Van Lear Black, een toestel der K.L.M., waarmede hij heen en 
terug naar Indië vloog. Als bestuurders gingen mede: Geysen-
dorffer en Schölte, als werktuigkundige Weber. De reis duurde 
16 dagen, waarbij 13 vliegdagen. Daar deze onderneming een 
particulier karakter droeg, zullen we er hier niet verder over 
uitwijden. 

In hetzelfde jaar vlogen Koppen, Frjjns en Ellerman met de 
, Postduif", een militair vliegtuig, eveneens heen en terug naar 
Indië. Deze vlucht werd georganiseerd door het comité „Vlieg
tocht Nederland-Indié". De „Postduif" vertrok 1 October 1927 
uit Amsterdam en kwam 10 October te Batavia aan. Duur der 
reis 10 dagen, waarbij 9 vliegdagen; inderdaad een schitterende 
prestatie. Op 17 October werd de terugtocht aanvaard, om op 
27 October aan te komen te Amsterdam. In 1928 vertrokken 
vier vliegtuigen, bestemd voor de Nederlandsch-Indische Lucht
vaart Maatschappij door de lucht naar Indië, waarbij zich twee 

retour-postvluchten van de K.L.M, aansloten. De 
vier vliegtuigen, welke in Indie bleven, waren be-

•^^ " stemd voor de luohtverbindingen Batavia-Sema-
rang-Soerabaja en Batavia-Bandoeng. 

* De vluchten naar Indié werden uitgevoerd op 
13. 20 en 27 September en 4 en 11 October (1928). 

'É M i ^ Op 11 December vertrok wederom een toestel 
' I ' der K.L.M, naar Indië; dit was de z.g. „Kerst-

postvlucht". 
De retourvluchten werden uitgevoerd op 7 No

vember 1928 (vertrek Batavia) en 9 Januari 1929 
(idem). 

Wat betreft de heenvlucht hadden het Ie, 2e 
en 5e vliegtuig een voorspoedige reis. Het 3e 
vliegtuig moest de reis op 3 October (1928) te 
Cawnpore staken. De post werd per scheepsge-
legenheid verder vervoerd. Het 4e vliegtuig kwam 
op 16 October (1928) te Rangoon aan, waar het 
toes'tel gedemonteerd en verscheept werd. 

Op de twee retourvluchten deden zich geen 
incidentien voor en kwamen beide toestellen resp. 
op 16 November (1928) en 22 Januari (1929), 
niettegenstaande het slechte seizoen voor derge
lijke lange-afstand-vluchten, behouden te Amster
dam aan. 

In 1929 werden in overleg met de regeering veertiendaagsche 
heen- en retourvluchten georganiseerd, als voorbereiding tot 
het oprichten van een vaste luchtpostverbinding tusschen Ne
derland en Indië en omgekeerd. 

De vliegtuigen vertrokken van Amsterdam op 12 en 19 Sep
tember, 3, 17 en 31 October, 14 en 28 November, 12 en 28 
December (1929). 

De retourvluchten vonden plaats op 8 en 22 October, 20 No
vember en 3 en 18 December 1929, 1 en 15 Januari (1930). 

De vluchten naar Indië van het Ie en 3e vliegtuig verliepen 
zonder incidenten. Het 2e vliegtuig moest te Satul in Siam een 
noodlanding maken, waarbij het averij opliep en vandaar naar 
Batavia verscheept moest worden. De post werd per scheeps-
gelegenheid doorgezonden. 

Het 4e vliegtuig kreeg kort na het vertrek uit Constantinopel 
(op 19 October) nabij Adabazar, in Klein-Azië, motorpech, 
waardoor men genoodzaakt was terug te keeren naar Kon
stantinopel. Tengevolge van zware mist kwam het toestel in 
aanraking met een met bosch begroeiden heuvel waardoor 
het omlaag stortte en zoo goed als geheel vernield werd. Be
houdens dr. Jongbloed, die een lichte verwonding opliep, bleef 
de bemanning, als door een wonder, ongedeerd. Van de wrak-
hoop konden alleen de motor en eenige metalen onderdeelen 
later naar Nederland verscheept worden. De post werd naar 
Port Said overgebracht, om vandaar per s.s. „Patria" naar 
hare bestemming vervoerd te worden. Het luchtrecht werd 
tegen overlegging van bewijsstukken aan de afzenders terug
betaald. 
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De 5e, 6e, 7e en 8s (laatste) vluchten werden met succes 
volbracht. De duur der reizen bedroeg 12 ä 13 dagen. 

De retourvluchten vingen aan op 8 October 1929. Zonder 
tegenspoed werden de zeven retourvluchten uitgevoerd. Eenige 
bestuurders maakten den recordtijd van 10 dagen, doch g«en 
toestel was langer dan 13 dagen onderweg. Een prestatie waar
voor de bemanningen de hoogste lof toekomt. De eenige pech 
was de noodlanding van de PHAEO te Deventer, tengevolge 
van mist, op 3 December (1929). Het toestel bleef onbescha
digd en de post bereikte dienzelfden avond nog hare be
stemming. 

* * * 
Reuter meldde op 17 December (1929) uit Londen naar aan

leiding van de beisprekingen in het Lagerhuis: 
In antwioord op een vraag over een Nederlandsche luchtpost

route naar OostIndie heeft minister Wedgwood Benn gisteren 
in het Lagerhuis medegedeeld, dat de Nederlandsche regeering 
de Engelsche heeft verzocht in BritschIndié faciliteiten te ver
leenen voor proefvluchten die beoogen een geregelden dienst 
voor te bereiden. 

De regeering van Indië heeft faciliteiten voor proefvluchten 
gedurende 1929 toegezegd, maar verklaant tot haar leedwezen 
niet in staat te zijn het gebruik van de Indische luchtroute toe 
te staan voor een geregelden dienst, vóór de noodige organi
satie van landingsterreinen voltooid was. De toestand is in 
vollen omvang aan de Nederlandsche regeering uiteengezet. 

De minister voegt hieraan toe, dat Henderson, de minister 
van buitenlandsche zaken, zoo juist het verzoek van den Ne
derlandschen gezant heeft oni'"vangen om faciliteiten voor ver
dere proefvluchten in 1930 te verleenen. 

Voor dit verzoek is raadpleging van de regeering van Indië 
noodig en zal met bekwamen spoed geschieden. 

Onder het opschrift „De vliegtochten naar Indié in het 
Eugekche Lagerhuis besproken" neemt de N.R.C, in haar 
ochtendblad van 25 Februari 1930 het volgende bericht op: 

Reuter meldde gisteravond uit Londen. 
In antwoord op een vraag m het Engelsche Lagerhuis over 

het verleenen van faciliteiten aan de Nederlandsche luchtvaart 
voor de vliegtochten naar Indië, heeft de minister voor Indië, 
Wedgwood Benn, geantwoord, dat de Engelsche regeering toe
stemming heeft verleend voor een negental veertiendaagsche 
tochten OD voorwaarde, dat deze voor het einde van 1929 uit
gevoerd zouden zijn. ' 

De Nederlandsche regeering had verlenging van de facili
teiten gevraagd tot einde Juni. Dit verzoek was in overwe
ging genomen maar er was nog geen beslissing getroffen. 
Kenworthy drong er op aan, dat het verzoek zou worden toe
gestaan met het oog op het groote nut van de Ned.Indische 
vliegterreineii voor de Engelsche vliegtochten naar Australië. 

Een later bericht, opgenomen in het ochtendblad der N.R.C. 
van 13 Maart 1930 behelst onder het opschrift: „Vliegvelden 
in BritschIndie en de vliegtochten NederlandIndië" het 
volgende: 

Reuter meldde gisteravond uit Londen: 
Op een vraag in het Engelsche Lagerhuis, of alle vliegvelden 

in BritschIndie, d e door de vliegtuigen van de Nederlandsche 
luchtverbinding met Java werden aangedaan, regelmatig door 
inheemsche vliegtuigen werden gebruikt en of stappen onder
nomen werden om aan de Nederlandsche vliegtuigen weer lan
dingsfaciliteiten te verleenen, antwoordde de minister voor 
Indië, dat hij geen nauwkeurige inlichtingen had betreffende 
heit eerste deel van de vraag, maar daar het aantal vliegtuigen 
van de burgerlijke luchtvaart in BritschIndié nog geen 20 be
droeg, leek het vrijwel onmogelijk, dat alle vliegvelden regel
matig gebruikt worden. 

Op het tweede gedeelte van de vraag was de minister niet 
in staat een aniV/oord te geven. 

Voorloopig zijn dus de vluchten naar en van Indië stop
gezet. Laten wij hopen dat 1930 voor de K.L.M, wederom een 
voorspoedig jaar zal zijn, waarin tevens het tot stand komen 
van een vaste luchtverbindmg met Indie en omgekeerd, bereikt 
zal kunnen worden. 

De ijwluchten, uitgevoerd in Februari en Maart 1929 
door de K.L.M. 

Alvorens dit overzicht te beisluiten, wil ik nog vermelden, 

welk nuttig werk verricht werd door de K.L.M, tijdens de 
uiterst strenge vorstperiode in 't begin van 1929. De Wadden
eilanden en GoedereedeOverflakkee waren tengevolge van de 
langdurige vorst volkomen geïsoleerd van het vaste land. Be
halve dat de bewoners van post verstoken waren, begon men 
ook gebrek te krijgen aan levensmiddelen en brandstoffen. Men 
besloot de hulp van de K.L.M, in te roepen. Op 16 Februari 
had de eenste postvlucht plaats naar Schiermonnikoog, gevolgd 
door meerdere vluchten. Ook met Vlieland, Terschelling, Ame
land en Urk werd op deze wijze een verbinding tot stand ge
bracht. Eveneens met GoedereedeOverflakkee. Van Dirksland 
werd zelfs op 2 Maart een zwaarzieke per vliegtuig naar Rot
terdam vervoerd! Op 16 Maart waren de eilanden wederom per 
boot bereikbaar; Ameland was o.m. in geen 43 dagen voor de 
boot te bereiken geweest. 

G A G THOOLEN Qy^^ /~ /■ 
ALPOFILATELIST ' '— *• ' ' ' — ' — j l 

s> Cnvi'nhage ' 

De K.L.M, ontving ook uit het Noorden, en wel uit Dene
marken een uitnoodiging om, in verband met de langdurige, 
strange vorsit, welke groote stagnatie in het verkeer te water 
en te land veroorzaakte, te helpen de verbinding in Dene
marken te verzekeren. Op 20 Februari vertrok het K.L.M.
vliegtuig PHADM van Waalhaven naar Kopenhagen, bestuurd 
door den piloot Smirnoff, spoedig gevolgd door nog twee vlieg
tuigen. Het detachement van de K.L.M, dat uit den Scandi
navischen vertegenwoordiger De Jong, de drie vliegers Smir
noff, Beekman en Tepas, de vier werktuigkundigen Holz, Uriot 
Van den Broeke en Dunk bestond, stelde zich ter beschikking 
van de Deensche Luchtvaart Maatschappij en hielp gedurende 
14 dagen, op de lijn KopenhagenOdensee de verbinding tot 
sitand brengen. Post, passagiers en couranten werden in hoofd
zaak vervoerd. Twee keer werd zelfs gevlogen met 10.000.000 
kronen, welke de groote banken in Kopenhagen aan hun fi
lialen op Jutland moesten overmaken. Toen de veerverbinding 
over de Groote Belt wederom normaal geworden was, trok de 
K.L.M, zich terug. De K.L.M, heeft door deze hulpactie veel 
aan populariteit gewonnen, hetgeen in de Deensche pprs on
dubbelzinnig toit uiting kwam. 

(Wordt vervolgd). 

INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE ALGIERS VAN 3 TOT 11 MEI 1930. 
Programma voor de Philatelistendagen. 

Zaterdag 3 Mei: 11 uur. Eerewijn. Ontvangst door het co
mité der E.I.P.A.N. van de jury, commissarissengeneTaal en 
vooraanstaande Philatelisten. 

15 uur. Officieele opening van de tentoonstelling door den 
eerevoorzitter, gouverneurgeneraal van Algiers. 
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20 uur. Openingsibanket en soiree dansante in het hotel 
„Algeria". 

Zondag 4 Mei: Van 9 v.m. tot 12 en van 14.30 tot 18 uur 
tentoonstelling. 

10 uur. Opening van het congres van de Federation des 
Sociétés Philatéliques Frangaises. 

Bijwoning van de „Groote feesten van de Sahara", die ge
houden zullen worden in den namiddag op de Champ de Course 
d'Alger. Defileeren der Afrikaansche troepen in uniformen 
van 1830 tot heden. 

's Avonds groote feesten. Illuminatie, vuurwerk en verlich
ting van de haven. 

Maandag 5 Mei. 9 tot 12 en 14.30 tot 18 uur tentoonstelling. 
10 uur. Zitting en sluiting van het Congres Philatélique. 
12 uur. Congres-banket, aangeboden aan de leden van het 

Congres. 
Des namiddags bezoek aan de bovenstad, moskeeën, Ara

bische straten, industrieën der inboorlingen, Cabash, onz. 
Dinsdag 6 Mei: Tentoonsitelling (als boven). 
Uitstapje aangeboden door het Comité aan Congresleden, 

o.a. Gorges de la Chiffa enz. 
Woensdag 7 Mei: Tentoonstelling (als boven). 
In den namiddag uitstapje per auto naar de omgeving van 

Algiers. 
Donderdag 8 Mei: Tentoonstelling (als boven). 
Dagexcursie: Sidi-Ferruch (ontschepingsplaats der Fransche 

troepen in 1830). Reis Littoral Algiers. Dejeuner te Tipaza 
„Couscous". Bezoek aan de Romeinsche ruines. 

Vrijdag 9 Mei: Tentoonstelling (als boven). 
17 uur. Vriendschappelijke receptie van alle Philatelisten. 
20 uur. Galavoorstelling in het theater. 
Zaterdag 10 Mei. Tentoonstelling (als boven). 
20 uur. Bekroningsbanket en soiree dansante in het hotel 

St. Georges. Uitslag der bekroningen. 
Zondag 11 Mei: Sluiting der tentoonstelling. 

Postzegelbeurs. 
Vanaf Maandag 5 Mei, 15 uur, tot Zaterdag 10 Mei, wordt 

lederen daig van 's ochtends 10 tot 15 uur een postzegelbeurs 
gehouden in de groote zalen van de Brasserie de l'Alhambra. 

Bericht aan Luchtpostverzamelaars. 
Het comité der E.I.P.A.N. heeft besloten, ten einde lucht-

postzegelverzamelaars van dienst te zijn, een speciaal aero
gram van de tentoonstelling uit te geven. 

Dit aerogram, met een oplaag van 5000 exemplaren (ge
nummerd), bestaat uit een speciale briefkaart, waarop aan de 
keerzijde een teekening van de tentoonstelling in blauw ge
drukt is. Deze briefkaarten met speciale teekening worden op 
uiterst artistieke wijze uitgevoerd. Zij worden verkocht voor 
fr. 4,—, prijs te Algiers aan het kantoor van het comité, waar 
zij vanaf heden verkrijgbaar zijn. 

De kaart kan dagelijks verzonden worden, en bovendien met 
de gelegenheden: 

1. circa 15 April, ter gelegenheid van de vlucht Algiers-
Parijs in 12 uren. Een aerogram, verzonden om 5 uur te Al
giers, wordt 's avonds te Parijs besteld. 

2. gedurende de tentoonstelling, ter gelegenheid van de 
vlucht Algiers-Casablanca. 

Voor de beide vluchten worden de kaarten van een speciale 
handteekening voorzien, welke met de speciale afstempeling 
op iedere briefkaart voorkomt. 

Het comité stelt zich beschikbaar voor ieder, die geen re
laties heeft in Algiers, deze kaarten voor hen te verzenden 
tegen de volgende voorwaarden: 

Aerogram fr. 4,— 
Commissie 0,50 
Aanteekenen en port 1,50 
Extra luchtport 1,50 

Per aerogram fr. 7,50 
Voor het buitenland: 
Extra port en aanteekenen 1,50 

fr. 9,-

Men gelieve zeer duidelijk en zeer leesbaar alle gegevens te 
zenden voor de adressen, waaraan de aerograms verzonden 
moeten worden. 

Aanvragen alleen rechtstreeks te richten tot: 
Au Comité de l'E.P.I.A.N. Aerogram, 4 Rue Jean Rameau, 

Alger, 
en het bedrag bij te voegen per postwissel op naam van 

Monsieur Chauzy, Alger. 
Zeer gewichtig. Het comité moet alle verzoeken om bijzon

dere frankeering weigeren, doch zal zorg dragen dat goede 
en weinig koerseerende zegels voor dit doel gebruikt zullen 
worden. Verzamelaars, die gesteld zijn op bijzondere zegels, 
zooals b.v. de centenaires, moeten de aerograms vooruit aan
schaffen en ze geheel gereed aan het comité ter verzending 
toezenden. 

Resumeerende: 
1. Men kan officieele aerograms van de E.P.I.A.N. tegen 

fr. 4,— bekomen bij het comité, plus porto. 
2. Men kan het comité belasten met het verzenden van aero

grams bij opgave van adressen, mits bij toezending van 
fr. 7,50 per aerogram, gezonden naar Frankrijk, en fr. 9,— 
voor buitenlandsche adressen. 

3. Men kan, nadat men aerograms bezit, deze aan het comité 
toezenden (voorzien van zegels van Algiers) met toevoeging 
van fr. 0,50 voor commissie, en het comité zal zorg dragen 
voor verzending naar de opgegeven adressen. 

P.S. De oplage is slechts 5000 exemplaren, alle genummerd. 

WERELD-POSTZEGEL-TENTOONSTELLING 
TE ANTWERPEN, 9-15 AUGUSTUS 1930. 

Ter gelegenheid van het eeuwfeest der Belgische onafhanke
lijkheid wordt deze tentoonstelling gehouden onder het be
schermheerschap van Z. M. den koning. 

Zij is georganiseerd door den Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars in de stad en de provincie Antwerpen. 
De tentoonstelling wordt gehouden in de „Feestzalen" der stad 
aan de Meir-Plaats. 

Secretaris-generaal is de heer Julien P. Jordens, Rue du 
Jardin des Arbalétriers 34, Antwerpen. Commissaris-generaal 
voor ons land is de heer Léon de Raay, Watergraafsmeer, die 
gaarne alle gewenschte inlichtingen verstrekt. 

Nog zij bericht, dat ter gelegenheid dezer tentoonstelling 
een speciale postzegel zal worden uitgegeven, waarop het ste
delijk wapen is afgebeeld. Bij elke toegangskaart ad 10 francs 
wordt een zegelvelletje, bevattende één zegel, gratis verstrekt. 

Tiydisciirifteii, 
Catalogi, eng, 

PRIJSLIJST NR. 18 NEDERLAND EN KOLO
NIEN. Uitgave G. Keiser & Zn., Passage 25, Den 

Het aantrekkelijke van deze keurig gedrukte prijslijst is 
n. o. m. gelegen in het feit, dat de uitgeef ster alleen prijst, 
wat zij werkelijk kan leveren. Laat het ter geruststelling van 
belangstellenden zijn, dat er niet zoo heel veel is, dat de 
firma niet bezorgen kan. 

Sommige ongebruikte zegels stegen niet onbeduidend in prijs, 
van andere, meer gewone soorten, passen de noteeringen zich 
meer aan bij de marktprijzen. 

Een stokpaardje van ons is de prijsnoteering van de 5 gul
den jubileum van 1923 ongebruikt. Deze staat thans ge
noteerd met ƒ 10,—. Wij meenen evenwel, dat dit zegeltje in 
ongebruikten staat binnen niet te langen tijd wel bewijzen 
zal, dat het een hoogere waardeering verdient. 

Het werkje geeft op pl.m. 45 bladzijden heel veel wat den 
meer gevorderden verzamelaar interesseeren zal, reden waar
om wiJ het in handen wenschen van tal van gebruikers. 

V. B. 
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KOHL BRIEFMARKEN-HANDBUCH, Afl. 20, be
vattende de beschrijving der zegels van Groot-Brit-
tannië van 1840-1853. Uitgave Verein der Freunde 
des Kohl-Briefmarkenhandbuchs, E. V. Berlin W 8, 
Friedrichstrasse 162. 

Werd in de vorige aflevering slechts één pagina gewijd aan 
de vermelding van den naam van den bewerker, J. B. Seymour, 
Londen, en de geraadpleegde literatuur, een lijst van respec
tabele- leragte, de thans voor ons liggende aflevering begint 
met een uiteenzetting van de „Dockwra" Post en de daarbij 
benutte baar-frankeersbempels. Dan wordt vervolgd met de 
interessante Malthezerkruis-stempeils, nummer- en duplex-
stempels, om, wat de afstempelingen betreft, te eindigen met 
plaats-dagteekeningstempels. Dit alleen reeds beslaat 20 blad
zijden uitvoerigen tekst, rjjk verlucht. 

Vervolgens worden de „diepdruk"-zegels behandeld, voorts 
het alfabet der eerste vier uitgiften. Randdruk, plaatnummiers, 
retouches enz. worden uitvoerig behandeld, zoomede de „ray-
flaw", reeds vroeger in ons blad door een onzer medewerkers 
beschreven. Dubbeldruk, dubbele letters, kortom elk onderdeel 
wordt op zeer uitvoerige en overzichtelijke wiJze behandeld en 
men krijgt een diepe bewondering voor den bewerker, die deze 
uitgebreide materie knap en overzichtelijk wiist te verklaren 
en te rangschikken. 

De zegels van Groot-Brittannië vinden hier te lande talrijke 
aanhangers. WiJ raden hen, die goed en gO'edkoop wenschen te 
worden voorgelicht, zich deze en volgende afleveringen aan te 
schaffen. De prijs van 2 Mark per aflevering moge daarvoor 
geen beletsel ziJn. 

Wjj ziJn nieuwsgierig naar wat het vervolg brengen zal. 
V. B. 

DE V.O.C.-STEMPELS, door P. C. Korteweg. Uit
gave „De Philatelist", Rotterdam. 

In den loop der laatste jaren vooral, is over dit interessante 
verzamelgebied vrij veel gepubliceerd, en het is de groote ver
dienste van den schrijver, dajt hij hierin niet alleen de noodige 
orde schiep, maar, beduidend meer nog, dat hij op grond van 
gedane navorschingen in archieven, raadplegfng van verzame
lingen, o.a. die van den heer Van Nifterik, te Haarlem, den 
belangstellenden verzamelaar telkenmale iets nieuws en ver
rassends weet te brengen. Dit alles rijk geïllustreerd door, 
als regel, goed geslaagde afbeeldingen. 

De schrijver verdeelt de uitgebreide stof in twee hoofd
stukken: het gebruik der V.O.C.-stempels op de Groote Vaart 
en bij het Binnen-Indische vervoer. Eerstgenoemde rubriek 
wordt weder onderverdeeld in Groote Vaart richting Indië en 
dezelfde in omgekeerde richting. 

Van de vaart naar Indië wordt een lijst gepubliceerd van 
ruim 30 stuks brieven, tot op heden bekend, zooveel mogelijk 
voorzien van plaats van afzending, den datum van verzending, 
enz. 

In omgekeerde richting, dus Indië-Holland, blijken de ge
gevens zeer dun gezaaid te zijn; slechts 3 brieven worden 
nader beschreven. 

Het Binnen-Indisch vervoer wordt onderverdeeld in: a. de 
Tarieven op Java, onderverdeeld in dat van 1789, 1808, de 
Fransche overheersching en het Engelsche tusschenbestuur, 
b. idem naar en van de Buitenbezittingen. 

Dit alles, en niet het minst de wordingsgeschiedenis van het 
brievenvervoer door de V.O.C., vindt een nauwgezette behan
deling. 

De Nederlandsche philatelic is grooten dank verschuldigd 
aan den schrijver, die tijd noch moeite heeft gespaard om deze 
uitgebreide studie te maken tot een aantrekkelijk geheel. Moge 
hij uit het gebodene ten volle de voldoening putten, die hem 
toekomt. 

V. B. 

EXTRA-A AN VULLING „KA-BE" SPECIAAL AL
BUM VAN DUITSCHLAND EN KOLONIEN. 

Bij de firma Paul Koch, postzegelalbumfabriek te Aschers-
leben, verscheen dezer dagen een extra stel aanvuUingsbladen 
voor het speciaal album van Duitsoiüand en Koloniën. Deze 
aanvulling bestaat uit 12 bladen en bevat alleen inflatie-zegels 
van Duitschland, welke in de groote steden zelf overdrukt 
werden met een verhoogde waarde. Dit overdrukken gebeurde 
met goedvinden der Rijksdrukkerij, daar de val van de Mark 
in dien tijd ontzettend veel werk gaf, en de Rijksdrukkerij niet 
alleen in staat was in de behoefte van bankbiljetten en post
zegels te voorzien. 

De verschillen der opdrukken zijn het beste aan de boven-
randen der vellen te constateeren. Deze overdrukken worden 
de z.g. „Ortsdrucke" genoemd. Alleen een zegel van de bp-
venste rij met aanhangenden bedrukten rand wordt dus ver
zameld en zijn de malten van de postzegelvakjes daarop be
rekend. Hierdoor geeft „Ka-Be" weer een nieuwe richting aan 
tot het wetenschappelijk verzamelen der zoo gesmade inflatie
zegels. 

Deze extra-aanvulling is bestemd voor het „Ka-Be" Duitsch
land speciaal album (nr. 1121) en kost slechts f 1,— plus 
verzendkosten. 

"pjhilatel^iisc 

DE FISCUS EN DE VERZAMELAAR. 
In het Februari-nummer schreven wij op blz. 38: „een 

verzamelaar het maandenlang geharrewar moe, stelde het ge-
heele dossier over zijn strijd met den fiscus te onzer be
schikking enz." 

Hee blijkt, dat de betrokken verzamelaar zich ongerust 
maakt, dat de fiscus hieruit mocht concludeeren dat het hem 
aan strijdlust gaat ontbreken om zijn rechtvaardige zaak tot 
een goed einde te brengen. Genoemde verzamelaar stelt er 
dan ook prijs op te doen weten, dat hij nog even „fit" is als 
voorheen en dat ziJn vaste voornemen den strijd tot het bittere 
einde uit te vechten in geen enkel opzicht geleden heeft door 
den duur van dit fiscaal experiment. 

MR. DR. J. C. OVERVOORDE f. 
De vorige maand stierf te Wassenaar, ziJn woonplaats, 

mr. dr. Overvoorde, archivaris van Leiden, voor ons, verzame
laars, bekend door zijn werk „Geschiedenis van het Post-
wezen in Nederland vóór 1795". 

Mr. Overvoorde stelde voorts een levendig belang in de piii-
latelie en was meermalen met de redactie in aangename brief
wisseling. 

Hij ruste in vrede. 

SJAH ACHMED MIRZA t 
Dezer dagen overleed te Parijs de ex-sjah Achmed Mirza, 

die in 1909 zijn oom Mohamed Ali als heerscher der Perzen 
was opgevolgd. Hij was toen dertien jaar oud. 

Voor het eersit werd Achmed Mirza afgebeeld op de uitgifte 
1911; voor het laatst op die van 1924. HiJ vertoefde toen reeds 
te Parijs, terwijl een paleis-revolutie te Teheran hem zjjn 
kroon kostte, die overging aan Sjah Pahlavi. 

Voordat de zegels met diens portret uitkwamen, werden de 
frankeerzegels met Achmed Mirza nog wel gebruikt, doch de 
beeltenis was onherkenbaar verminkt door inktstrei)en of over-
plakt met een strookje papier! 
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K O N I N G „BOMBA" VAN SICILIË . 
In het vorige nummer stel t de schr^ver van het ar t ikel „De 

zegels van Sicilië" de vraag , waarom aan koning Ferdinand I I 
van Sicilië de bijnaam van koning Bomba was gegeven. 

Mr. J. H. van Pe,ursem te Den H a a g geeft daarvan de vol
gende ve rk la r ing : Toen Ferd inand in 1848 van de t roon was 
ver jaagd, liet hij de vloot uit Napels de stad Messina bom
bardeeren . Sindsdien verwierf hü den bijnaam „Il Re Bomba" 
(de bommenkoning) . 

D E A U S T R A L I E  C O L L E C T I E VAN J. R. W. P U R V E S . 
Deze bekende verzamel ing van de zegels van het Gemeene

best werd dezer dagen aangekocht door den Engelschen koning, 
n a a r men zegt voor 2000 pond ster l ing. 

K O N I N G E D W A R D VII ZEGELS B U I T E N K O E R S . 
Miet ul t imo Maar t j .1 . zijn alle Britsche zegels met de beel

tenis van Edward VII buiten koers gesteld. 
Volgens Engelsche bladen is dit de derde keer, dat zoo iets 

plaa t s vindt. In April 1901 werden enkele waarden met de 
beeltenis van koningin Victoria buiten koers geste ld; in Juni 
1915 geschiedde hetzelfde met a l l e ui tgif ten voorafgaande 
aan de regeer ingsper iode van Edward VII . 

E E N B E L A N G R I J K E O N T D E K K I N G . 
Georges Brunei , de bekende Fransche publicist, doet mede

deeling van het feit, dat hij, bij onderzoek van het mater iaa l , 
waarmede de eerste Fransche zegels werden gedrukt , tot de 
ontdekking kwam, dat de 10 centimes. Napoleon als president 
der republiek, voorkomt in tê tebêche paren. 

Op een der vellen van 150 s tuks betref t het hier het 90e 
zegel. 

VYTAUTAS DIDYSIS VAN L I T A U E N . 
In het vorige nummer schieven wij onder „Nieuwe ui tg i f ten" 

bij Li tauen: „Vytau tas Didysis (groother tog) van Litauen 
enz." De heer Van Peursem, die een speciale studie maakte 
van dit land en deszelfs zegels, maak t er ons op a t ten t , dat Vy
t a u t a s Didysis niet beteekent „Groother tog V y t a u t a s " doch 
„Vytau ta s de Groote". 

„KRAK D E S C H E V A L I E R S " . 
In het Maandblad van 

1925, blz. 171, gaf ik een 
beschrijving der zegels van 
Syrië 1925, met uitzonde
r ing van 2 zegels, voorstel
lende Kala t Yamoen en 
Krak des Chevaliers. In 
het Maandblad 1926, blz. 
232, kon ik al thans iets 
zeggen over Krak des 
Chevaliers. 

D a a r a a n is nu toe te voegen, dat over die vest ing een art ikel 
verschenen is van de hand van Paul Deschamps in La Gazet te 
des Beaux Arts 1929. Die vest ing is in 1928 archeologisch 
onderzocht. 

In het Kers t nummer 1929 van de Wereldkroniek verscheen 
een ar t ikel met mooie i l lustrat ies „Kasteelen der kruisvaar 
ders, monumenten van de oude beschaving der Franken" , 
waar in uitvoerig gehandeld wordt over Krak des Chevaliers 
als „monument van de Fransche militaire archi tec tuur uit de 
twaalfde eeuw op een top in het Alaoei tengebergte in Syrië" . 

„De binnenhof van den burcht doet thans als erf en hoender
hof dienst ." „De groote r idderzalen lagen vol vuil en bij de 
groote schoonmaak met behulp van de militairen werden vijftig 
duizend tonnen mest weggehaa ld ." 

Breda, 24 Februa r i 1930. F. J. J. L O E F F . 

I.■■■.■■■..■■■■■..» ■■ 

^Tit 

i;' S Y R I E    I 
'r m \ 

1 CHIFFREtAXE !LJ^^II | 

Li l A D V E R T E N T I E N 

P r i j s d e z e r a d v e r t e n t i e s ; 
f 0,75 bij v o o r u i t b e t a l i n g . 
Poitz. worden niet in betaling (en. 

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

tegen zeer schappelijke prqzen. 
Gratis toezending, 

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

P A R I S CIX>. (246) 

AANGEBODEN een 
lA/ERELDVERZAMELING 

in 9 PRACHTBflHDEN, 
yvertcatalaguswaarde ruim 

200.000 fp.; 
ooh bij gedselten of 
de landen afzonderliih. 

R. SCHIFFMAHN.Schiefbaanstraat 25, 
QEH HflAB. C3S4) 

r 2 cl. mei dubbele perloralie rechts, 
blok van 4, waarbij 2 zegels met dub
bele perforatie f. 3.—. Ook 2 verticale 
strecken van 10 disponibel 
Brieven onder No. 3 8 0 , Administratie 

van dit blad. 

Z W T E D E N I S M O O I . 
5 KrOBCn blauw 
Laoditorm I, 

„ II op Porto. 
III, 

Luchtpost, cpl. 
Gustaf Wasa , 
PostCongres, 580dre 
PostUrue 580 dre 
Jub. 1928. cpl. 

Yv No 50 
7685 
8795 

112121 
H8150 
151153 
163174 
178189 
206210 

f 0 80 ' 
., 1.60 
.. • » . 
., 1.50 
» 1 
, 1.60 
„ 4.75 
., 4.75 
., 0.80 

1.70 

A l l é é n p l a a t s i n g 
bij voorui tbetal ing. 

Dienst 1 0 o p l 2 tn 1 0 o p 2 4 D 13en 14 
Geeft U mi) eens op wat U mist van S c a n d i 
n a v i ë . Mooie boekjesopzichtzonder verplich
ting tot koop. Ook naar N e d .  l n d i e . 
H.Teunissc, Dacostastr. 17, Dordt.|379) 

TE KOOP 
NEDERLAND ENCROS. 

pl.m 50 soorten (ook kocrseerend) vanaf 
5 C t . p e i * I O C . Gaaf geweekt en 
gesorteerd tot 30.000 van éen soort 
S KEIZER, Schoutensteeg 2. Z W O L L E 

(383, 

N e d e p l . M i s s i e p o s t z e g e l s , 
zoolang de voorraad strekt . 

1 . 1 . " p e r Kilo 
plus f 0,30 porto. Postzegelhandel „The 

(390) 
Globe"  ZAANDAM 

Steeds te lioop gevraagd 
gewone Nederlandsche frankeerzegels. afge
weekt m elke hoeveelheid, b v Nos. 35. 50. 
52, 53. 67. 68. 69. 76. 106, 108, enz. 

Aanbiedingen met prijs aan 
Postzegelhandel . .THE G L O B E " 

Z A A N D A M (392) 

1 flld. 

BIJZONDERE AANBIEDING. 
Prachtcollectie zegels voor niets. Ten 
einde teleurstelling te voorkomen is 
het evenwel gewenscht ''i'^'a te bestellen. 
Als extrapremie hierop 50 fr. Fransche 
Koloniën, zoodat U nevenstaande 
prachtcollectie cadeau heeft. Profiteer 
hiervan. Ook afzonderlijk voor de ge

noteerde prijzen, evtnw. zonder premie, 
^ch tzend ingen aan wederverkoopers . 
Betere zegels Nederland en Koloniën 
of eagrosparti jen altijd I E KOOP 
Ü E V R A A G J . Brieven met prijsopgave. 

John6oede,Brederodestr.46,Amsterdam(w) 
Giro 40215. ^f^^ (313) 

W e l d a d i g h e i d 1924 
1925 
1926 
1927 
192» 
1929 

Rood« Kruis 
Olympiade 
Rembrandt 
40 en 60 op 30 
Jub 1923. 2 ct • 
2 1  10 221 2 
10 I 3 en 1 gld.  171, 2 
Porten 1|3  257i 2 

4|3  12i 25 
Jub.lndië, 5 ct.l gld 

Tot««T 
Porto Expres 

f 0.25 
, 0,25 
. 0.50 
„ 0.25 
„ 0,22 
., 0.22 
„ 0 50 
., 0.50 
„ 0.25 
.. 0.15 
.. 0.55 
„ 0,23 
., 0,35 
„ 0.28 
.. 0.20 
„ 0.55 
f 5.25 
„ 0.16 
f 5.41 

DE NIEUWE SUPPLEMENTEN 
VAN HET SCHAUBEKALBUH 
verschönen 
begin Mei a.s. 
AmsterdamsGbe Postzegelhandel, 
St. Luciensteeg 22, Amsterdam, C. 

(350) 

Indien U deze t i jd ig in Uw bezit 
wenscht te hebben, wordt U ver

zocht se nureeds bijons te bestellen. 
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66. KöHler Auktion 
19.-24. iVteii 1930 

ALTDEUTSCHLAND UNGEBRAUCHT. 

Eine der schönsten Spezial-Sammlungen bis auf 4 Stck. 
komplett. Fast sämtliche Marken mit Original-Gummi, mit 
zahllosen Prachtnuancen, Streifen, Blocks und Originalbögen. 
BAYERN, 1 Kr. schwarz, 40 Stck. mit 4er Blocks und 3 post

frischen 10er Streif. 
12 Kr. rot, 25er Block. 
12 Kr. grün, halber Bogen von 45 Stck. 
18 Kr. Seidenfaden, 30er Block, etc. etc. 

BREMEN, 10 Gr. schwarz, gezähnt, Originalbogen von 36 Stckl 
5 Sgr. grün, Originalbogen. 

DEUTSCHES REICH, viele 4er Blocks. 
LUEBECK, Originalbogen No. 3 mit 2 Fehldrucken. 
OLDENBURG, fabelhaft, dabei postfrischer Kabinett-6er Bl. 

1/3 Sgr. grün No. 1 mit Gummi. 
SACHSEN, 3 Pfg. rot, 4 Stck. mit Paar. 
WÜRTTEMBERG, komplett. 

ALTDEUTSCHLAND GEBRAUCHT. 
Mit hervorragenden Streifen und Riesenblockstücken. 

BADEN, Spezial-Stempel-Sammlung. 
BAYERN, 1 Kr. schwarz, 15 Stck. mit 2 Dreierstreifen, Ka-

binett-19er Block 1 M. ungezähnt. 
BRAUNSCHWEIG, Paare der 1. Ausgabe. 
BREMEN, Briefe, Bergedorf brief K + K Seh. 
HANNOVER, 3 Pfg. rot u. schwarz, Kabinett-4er Block/Brief, 

viele Prachtrandstücke, 3 Gr. orange phänomenaler 63er 
Eckrandblock gebraucht mit Jahreszahl. 

OLDENBURG, Kabinettrand- u. Eckrandstücke, Kabinett
stücke aller Werte. 

PREUSZEN, viele Streifen, dabei 7er Streifen 6 Pfg. ohne Wz. 
SACHSEN, 3 Pfg. rot, 4 Stück mit Kabinettpaar. 
WUERTTEMBERG, die 3 ersten 18 Kr. in Prachtpaaren. 

70 Kr. in Prachteinzelstücken und beide Auflagen in Ka
binettpaaren. 

EUROPA KOMPLETT (auszer 81 Parale). 
Die ungezähnten klassischen Ausgaben aller Europaländer 

in wundervoller Erhaltung, gebraucht und ungebraucht, viele 
Blocks und Streifen. 

ALT-ITALIEN, Spezial-Sammlung mit allen Seltenheiten. 
SIZILIEN, wundervolle Spezial-Sammlung mit allen 4er Bl. 

Ein 36er Randblock 2 Gr. 
Ueber 50 seltene Briefe, seltene Typen, etc. 
50 Gr. 3 Kabinettstücke gebraucht. 
7 Neapelkreuze, Trinacria. 

NEAPEL, 10 Gr. 4er Block/Brief, "4 Gr. rosa, 4er Block. 
50 Gr. Paar/Brief. 

MODENA, Original-Bogen 1 L. schwarz (240 Stck., mit Fehl
druck). 

PARMA, 80 C. oliv, postfrischer 4er Block mit groszer Null. 
ROMAGNA, in Originalbögen. 
SARDINIEN, No. 4 Kabinett-Eckrand-Viererstreifen. 
TOSKANA, 2 S. Kabinettbrfstck., Paar und Paar/Brf., 60 Cr. 

ungebraucht, Kabinettbriefstück, Kabinettstück mit Orts
stempel mit der ersten seltenen tiefen Farbe, Unikum! 
60 Cr. Prachtstück/Brf., 3 Lire 2 Stck. 

NIEDERLAND, Kabinett-Sammlung der ersten Ausgabe mit 
26 postfrischen Stücken, dabei 5 C, 10 C, 15 C. in post
frischen Kabinett-4er Blocks. Aussergewöhnlich breite Ka
binettstücke gebraucht, rote Stpl., Bogenecken, 3er u. 4er 
Streifen, gebrauchte 4er Blocks der 5 C. blau, 5 C. dklblau, 
10 C, 6er Block der 15 C. und 2 Kabinett 5er Streifen 
der 15 C. 

OESTERREICH, Roter Merkur Prachtstück. 
RUSSISCHE LEVANTE, No. 1, 4 Stck. mit Kabinett-Dreier

streifen, 2 Stck. No. 2, mehrere Bogen der 6 K. blau. 

GRIECHENLAND, 1 L. I gebr. 4er Block, 5 L. I postfrischer 
6er Block, 10 L. I ungebr. 4er Streifen. 

NORWEGEN, No. 1, 4er Streifen/Brf. und 4er Block. 
LUXEMBURG, ungezähnt groszartig spezialisiert mit über

breitrandigen Stück 10 C. schwarz gebr. u. ungebr. 4er 
Block, diverse 4er Streifen. 

SCHWEIZ, Kantonais überkomplett. 
Doppelgenf 2 Stck., 4 C. Waadt lose und auf Brief. 
Zürich 4 R. 2 Kabinettstücke. 
Basler Taube 6 Stck. mit Brief. 
Winterthur 2 Paare/Brf., davon eines roter Stempel. 
Winterthur Kabinett-4er Block. 
Prachtvolle Groszfrankaturen Rayon etc. 

SPANIEN, 1850, 6 R. 8er Block, 10 R. 4er Randblock, 10 R. 
Kabinettpaar/Brf., 10 R. 4er Randblock, 1851 2 R. 3 Stck., 
davon eine ungebr. 
Als hervorragenstes Stück 1854 1 R. hellblau, Kabinett 5er 
Strf., Madrid 3 Qu./Brief, 1853 6 R. 15er Block. 

FRANKREICH, Napoleon 1 Fr. ungebr. 6er Block, ungebr. 
4er Block, 1 Fr. vermillion 1849, 15 C. 4er Streifen/Brief. 

RUMAENIEN, Riesen-Spezial-Sammlung. 
Moldau 27 P. Riesenrandstück, 54 P. gebr. 2 Stck., 54 P./Br., 
108 P. lose und auf BrieL 
Kopfausgaben fabelhaft spezialisiert nach Typen, Blocks u. 
Bogenteilen. 

UEBERSEE, etc., etc., etc. 

Heinrich Köliler, 
Berlin W. 8. Friedrichstr. 166 I. 

Telegrammadr.: iViarkenkoehler Berlin. Telephon: Alerkur 7614. 
Verlangen Sie den reich illustrierten Katalog dieser bedeutenden und hochinteressanten Auktion. (393) 
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Uit een particuliere verzameiing worden tegen de 
daarbij vermeide prijzen te i(oop 

aangeboden de voigende 

Portzegels van Nederland en Koloniën. 
Nederland 1881: 

Type I, 12K :12^, compleet, ongebruikt ƒ 22,50 
Idem, gebruikt - 5,50 

Type II, 12K:12>4, compleet, ongebruikt - 25,— 
Idem, gebruikt - 6,50 

Type III, 12y2:12y2, compleet, ongebruikt - 15,— 
Idem, gebruikt - 6,50 
Idem, in blokken, compleet, ongebruikt -140,— 

Type IV, 12}^: 12^, 5 cent, ongebruikt -185,— 
Idem, gebruikt - 90,— 

Type I, 13>2:13K, compleet, ongebruikt - 36,— 
Idem, gebruikt - 12,50 

Type II, IB'A :13K, compleet, ongebruikt - 46,— 
Idem, gebruikt - 12,— 

Type III, 1334:13 X, compleet, ongebruikt - 41,— 
Idem, gebruikt - 9,— 

Type IV, 13K:13K, compleet, gebruikt - 60,— 
Type IV, 13K:13K, ongebruikt, 1 cent - 7,50 

Idem, IVi cent - 8,— 
Idem, 12y2 cent - 60,— 
Idem, 15 cent - 8,— 
Idem, 20 cent - 8,— 

Nederlandsch-Indië 1882: 
Type I, II, III en IV, 15 cent, 12>̂  :12, ong. - 22,— 
Type II, IVA :12, compleet, gebruikt - 32,— 
Type III, 11^ :12, compleet, gebruikt - 50,— 
Type IV, ll>i:12, 2A cent, gebruikt - 8,— 
Type I, II en III, 12^^ :123^, 30 cent, ong. - 6,— 

Idem, gebruikt - 6,50 

Nederlandsch-Indië 1892: 
5 cent, ongetand, proef - 20,— 
Type I, II en III, compleet, ongebruikt - 13,50 

Idem, gebruikt - 6,80 

Suriname 1886: 
Type I, 10 cent, ongebruikt - 20,— 

Idem, gebruikt - 22,— 
Type I, 20 cent, ongebruikt - 18,— 

Idem, gebruikt - 18,— 

Type I, 25 cent, ongebruikt ƒ 7,50 
Idem, gebruikt - 5,— 

Type I, 30 cent, ongebruikt of gebruikt - 12,50 
Type I, 40 cent, ongebruikt of gebruikt - 5,— 
Type I, 50 cent, ongebruikt of gebruikt - 1,90 
Type III, compleet, ongebruikt - 34,— 

Suriname 1885: 
Geheel compleet in blokken, ongebruikt - 210,— 
Type IV, 10 cent, gebruikt of ongebruikt -110,— 
Type IV, 25 cent, gebruikt - 65,— 
Type IV, 40 cent, gebruikt of ongebruikt - 65,— 

Suriname 1891: 
5 cent, ongetand, proef - 20,— 

Curagao 1889: 
Type II, 2/2 cent, blok, ongebruikt - 25,— 
Type III, 5 cent, blok, ongebruikt - 2,50 
Type II, 10 cent, blok, ongebruikt - 90,— 
Type I en III, 15 cent, blok, gebruikt - 65,— 
Type III, 20 cent, blok, ongebruikt - 22,50 
Type III, 25 cent, blok, ongebruikt - 225,— 
Type III, 30 cent, blok, ongebruikt - 22,50 
Type III, 40 cent, blok, ongebruikt - 22,50 
Type II, 50 cent, blok, ongebruikt - 70,— 

Curasao 1889: 
Met opdruk specimen, compleet - 75,— 

Curasao 1892: 
Compleet in blokken, ongebruikt - 20,— 

Curasao 1892: 
5 cent, ongetand, proef - 20,— 
Type I, compleet, ongebruikt - 5,50 

Idem, gebruikt - 5,— 
.Type II, compleet, ongebruikt - 17,50 

Idem, gebruikt - 20,— 
Type III, compleet, gebruikt of ongebruikt - 1,25 

Brieven onder nr. 378, Bureau van dit blad. 

liiW^M II I 
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HERHAALD VERZOEK. 
Heeren Vereenigings-secretarissen en Adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopij 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. 
AI 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. 

Over onderstaande handelaren en verzamelaars 
worden door het Bonds-Informatiebureau 

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

Haag. 
J. F. l5uijn. Jansstraat 16, Haarlem. 
J. B. Doedens, Oudestraat 131, Kampen. 
Schwaben, Würzen (in Saksen). 
The Inland Stamp Co., Kansas City, Missouri (U.S.A.). 
J. H. Donnai, Schenkkade 305, le étage, Den Haag. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat 107, Den Haag. 
P. J. Lukwel, Schenkstraat 236, Den Haag. 
J. C. E. van Herwerden, O. Ebbingestraat, Groningen. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
M. E. Bouwmeester, Haitsma Mulierstraat 32, Haarlem. 
Aug. V. d. Velde, Ruysdaelstraat, Amsterdam. 
H. Endeman & Co., Schoten bij Haarlem. 
J. M. Gij solaar, Hiliegom. 
Th. Haentjes Dekker, 2e Balistraat, Den Haag. 
H. H. Overduijn, Hilversum. 
Willem Paret, Beggen (Luxemburg). (Leider der Int. Ver-

eeniging „Fax")'-
Max Busche, Alt Moabit 119, Berlijn. 
Jos. Droste, Baumstrasse, Dortmund. 
Firma Beerhenke & Co., Keulen. 
Jul. Briault, La Celle, St. Cloud. 
W. Hansen, Aarhuus (Denemarken). 
E. A. Keilman, Helsingfors (Finland). 
E. Gebbers, Liljendal. 
II. Roberts, Londen, S. W. 9. 
E. Zahn, Dr. Philos., Brixen bij Bozen. 
A. Falkestein, Wilhelmshaven, Duitschland. 
W. H. Avery, Ingenieur, Habana (Cuba). 
Mav'.e Stenzel, Hauptpostlagernd, Danzig. 
;ii!o Carry, Bayside, L.I., New York. 

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

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

VOORLOOPIG PROGRAMMA 
VAN DEN 

EEN EN TWINTIGSTEN 
NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 

TE ROTTERDAM. 

D o n d e r d a g 4 S e p t e m b e r 1930. 
11 uur. Officieele opening dsr Tentoonstelling. 
1 uur. Gemeenschappelijke lunch. 

V r i j d a g 5 S e p t e m b e r 1930. 
3 uur. Receptie der Philatelistenclub „Rotterdam" ter ge

legenheid van haar 25-jarig bestaan. 
7 uur. Bestuursvergadering van den Nederlandschen Bond 

van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Z a t e r d a g 6 S e p t e m b e r 1930. 
Philatelistendag. 

9K uur. Kapittelvergadering. 
10 uur. Bondsvergadering. 
IK uur. Gemeenschappelijke lunch. 
23^ uur. Voortzetting der Bondsvergadering. 
7 uur. Feestmaaltijd ter gelegenheid van het 25-jarig be

staan der Philatelist en club „Rotterdam" en van den 
Een en twintigsten Nederlandschen Philatelistendag. 
Bekendmaking der bekroningen. 

10 >$ uur. Feestavond. 
Z o n d a g 7 S e p t e m b e r 1930. 

11 uur. Begroeting en Congres. 
1J4 uur. Gemeenschappelijke lunch. 
23^ uur. Eventueele voortzetting van het Congres. 
5 uur. Sluiting der Tentoonstelling. 

Op de Tentoonstelling is van Donderdag 4 tot en met Zon
dag 7 September een tijdelijk postkantoor gevestigd ten ver
koop van zegels en verzenden van brieven, aangeteekende stuk
ken enz. De afstempeling geischiedt met speciale stempels van 
de Tentoonstelling en den Een en twintigsten Philatelistendag. 

EEN EN TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING van 
den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars op Zaterdag 6 September 1930, voor-
middags te 10 uur. 
(Deze vergadering is alleen toegankelijk voor alle leden 
der aangesloten Vereenigingen). 

A g e n d a . 
1. Opening. 
2. Notulen der vorige vergadering. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Verslag van den len secretaris. 
5. Verslag van den penningmeester. 
6. Begrooting 1930-1981. 
7. Verslag der werkzaamheden van het Informatiebureau. 
8. Verslag van het hoofd van den Keuringsdienst. 
9. Bestuursverkiezing. 

10. Vaststelling van de plaats, waar de volgende algemeene 
vergadering en de Philatelistendag zullen worden ge
houden. 

11. Aanwijzing van een commissie tot het nazien der rekening 
van het boekjaar 1930-1931. 

12. Wijzigingen liuishoudelijk reglement. 
13. Verslag over de Federation Internationale de Philatelie. 

De waarnemend 2e secretaris, 
W. P. COSTERUS Pzn. 

VERSLAG der vergadering van het Bondsbestuur, op 9 Maart 
1930, in het Jaarbeursgebouw, te Utrecht. 

Aanwezig de beeren Van der Schooren, mr. Vuijstingh, Cos-
terus, Kast:in, Jorissen, mr. De Beer. Afwezig wegens on
gesteldheid de heer Cramerus. 

Na de opening door dan voorzitter, komt een schrijven ter 
tafel van „Philatelica" te 's-Gravanhage, waarin wordt gemeld, 
da; deze V^reenlging in hoofdzaak medegaat met de bestuurs-
voorstellen; het zou haar aangenaam zijn, als het geheele be
stuur in September aftrad, maar herkiesbaar was. Het Bonds
bestuur zou dan tevens van 7 op 9 leden gebracht moeten 
woi-den; vervolgens aftreding van 3 leden om de 2 jaar. Treedt 
„Philatelica" dus toe, dan volgt een voorstel tot reglements
wijziging. 

De agenda der Philatelisten- en Feestdagen in Rotterdam 
wordt vastgesteld. 

De voorz'tter deelt mede, dat de leden der commissie van 
voorbereiding der uitgifte van het boek Warren hunne be
noeming hebben aangenomen. De voorzitter stelt voor, dat 
door hem de comTiissie zal worden geïnstalleerd en dat dan 
daarbij de financieele kwestie nader onder de oogen zal wor
den gezien. Dit wordt met algemeene stemmen, behalve die 
van den heer Costerus, aangenomen. Laatstgenoemde wenscht 
vóór de installatie vaststelling der f'nanciën; het Bondsbestuur 
bezit geen enkel officieel bewijs, dat ons financieele steun is 
toegezegd. 
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Er zijn opnieuw eenige gevallen bekend van aanslagen in de 
vermogens-belasting voor de postzeg'sl-collecties. 

„De Globe" dringt nogmaals aan op radio-voordrachten over 
Philatelie; de moeilijkheid om sprekers te vinden wordt nog
maals geconstateerd. Aangenomen wordt dat Bondssubsidie 
voor deze le-zingen verstrekt kan worden; echter wordt dan den 
spreker vsrzocht, zijn lezing aan het oordeel van het Bonds
bes tuur te onderwerpen. 

In zake de keurmeesters wordt vastgelegd, dat men onder
scheid dient te maken tusschen het keuren van zegels van 
Nederland en Koloniën en dat van andere landen. Nederland 
en Koloniën wordt door den Bond (door z\jn keuringscom
missie) zelf gekeurd; de Bond dient bij de andere landen 
slechts tot voorlichting, wie kan keuren en verleent door het 
noemen van namen slechts zijn intermediair. Diverse personen 
zullen worden aangeschreven, of zü bereid zijn als keur
meester te willen optreden. Op de zegels van Nederland en Ko
loniën krijgt het zegel (indien echt) het Bonds-keurstempel; 
op de zegels van andere landen komt het stempel van den 
keurmeester. 

De heer Jorissen wordt aangewezen als vertegenwoordiger 
van het Bondsbistuur op den Philatelistendag te Rotterdam. 

Hierna sluiting. • 
De waarnemend 2e secretaris, 

W. P. COSTERUS Pzn. 

VERSLAG der vergadering van het Bondsbestuur met de ver
tegenwoordigers der Vereenigingen, gehouden te Utrecht, 
op 9 Maart 1930. 

Aanwezig zijn alle Bondsbestuursleden (behalve de heer 
Cramerus) en de vertegenwoordigers van: Ned. Ver. van Post
zegelverzamelaars, „Breda", „Hollandia", U. Ph. V., „Rotter
dam", „Op Hoop van Zegels", „Zuid-Limburg", „Helder", 
H. P. K. 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede, dat het 
hem mogelijk is, tentoonstellingszegels van Algiers en Ant
werpen te verschaffen voor de Vereenigingen, mits schrifte
lijke opgaven hem bereiken vóór 15 April a.s. 

Keurmeesters. De Bond zorgt voor keuring door de Bonds-
keurings-commissie van zegels van Nederland en Koloniën; 
bij het keuren van andere zegels verleent hij zijn intermediair; 
de namen der keurmeesters, die uitgenoodigd zullen worden en 
die de uitnoodiging aannemen, zullen worden gepubliceerd met 
de betrokken landen. Het tarief voor Nederland en Koloniën 
zal worden gewijzigd en ook gepubliceerd worden. 

Assurantie. Aanbeveling verdient het te verzekeren volgens 
de all-risk-polis van „Hollandia"; hiervan is op aanvraag een 
afschrift verkrijgbaar. 

Wetenschappelijke commissie. De Vereenigingen worden uit
genoodigd te overwegen, of er weer eens een onderwerp is, 
hetgeen zü gaarne onderzocht zagen door een wetenschappe
lijke commissie. 

Naar voren wordt gebracht, of een dergelijke commissie kan 
ingesteld worden om te onderzoeken naar het ontstaan der 
briefkaarten met opdruk, welke geruimen tjjd na het in om
loop zijn der opdrukkaarten in het bezit van den heer Pull 
waren, en die daarvoor niet bekend waren. Gediscussieerd 
werd over de vraag, of zij al of niet gecatalogiseerd behooren 
te worden. Deze kaarten ziJn nu in het bezit van den heer 
Van Nifterik. 

Tandenmeter. De nieuwe proef is thans door de tanden-
meter-commissie goedgekeurd; binnen afzienbanen tijd zullen 
de nieuwe verkrijgbaar zijn. Dit zal worden gepubliceerd; op 
de nieuwe zal duidelijk gedrukt zijn „April 1930". De zwarte 
kleur is, na rijp beraad en in overleg met de commissie, 
gebleven. 

Ook de prijs is gebleven, echter bij bestelling van 25 stuks in
eens door sen vereeniging zijn ze voor ƒ 0,25 per stuk ver
krijgbaar, 
leden, die de motie voorstelden, geen blad voor den mond 

„O. H. V. Z." licht haar schrijven toe en geeft toe, dat de 
namen. 

Levering voor kostprijs wordt bepleit door „Hollandia" en 
„O. H. V. Z.". Dg hseren De Beer en Vuijstingh verdedigden 
den prijs: men verkoopt niet alles. De afzet is gering geweest 
vóór het bekend worden, dat er fouten waren. Het bestuur be

paalde den prijs na rüp beraad, heeft er zelf geen voordeel 
van en behartigt de belangen zoo goed mogelijk. De voorzitter 
zal, als de tandenmeter blijkt goed te ziJn, op voorstel der 
Ned. Ver. van Postzegelverzamelaars, trachten te bevorderen, 
dat hij internationaal wordt ingevoerd. 

Toetreding „Philatelica". „Helder" doet nogmaals uitkomen, 
dat deze Vereeniging eerst dient toe te treden en dan bezwaren 
uiten, „Rotterdam" doelt de bezwaren niet zoo zwaar, de Ned. 
Ver. kan accoord gaan met reglementswijzigingen. Het Bonds
bestuur moet ze in September voorstellen, waarna de verga
dering moet beslissen; anders schijnt het dat „Philatelica" 
eischen stelt en dat mag niet. De wijzigingen behooren niet 
aaneengekoppeld te ziJn met de vragen van „Philatelica". Hier
mede gaat de vergadering accoord. 

Vliegzegels. Z.-Limburg vraagt, waarom de oorspronkelijke 
frankeering van vliegzegels gewijzigd is geworden en dat men 
daarvoor ook gewone zegels mag gebruiken; de eerste zijn dus 
overbodig. De voorzitter antwoordt dat dit is toegestaan op 
verzoek van groote verbruikers. 

Radio-philatelie. Naar aanleiding van het schrijven van „De 
Globe" wekt de voorzitter eventueele sprekers op; subsidie 
kan worden verleend, maar dan moet de rede onder controle 
van het Bondsbestuur gehouden worden. 

Belasting-kwestie. Nieuwe gevallen worden verzocht te wor
den opgegeven bij het Bondsbestuur. 

Afstempeling met reclamestempels. „Breda" zag gaarne 
dat de reclame niet op het zegel kwam, maar wel de datum
stempel. 

Spreken op Bondsvergadering. „Helder" vraagt of niet-af-
gevaardigden op de Bondsvergadering het woord mogen voeren. 
De voorzitter antwoordt van wel, en dat dit zelfs aan gasten 
en genoodigden is toegestaan. 

Rijksveiling. U. Ph. V. betwijfelt, of het fair is dat op deze 
veilingen koopen worden opgehouden en niet afgestaan aan 
de meestbiedenden. De voorzitter antwoordt, dat dit hem al
leen bekend is met de postpakket-verrekenzegels, waarop geen 
of geien voldoend bod was ingekomen. 

Aannemen van geballoteerde candidaat-leden. De U. Ph. V. 
vraagt, of reeds iets bekend is over het aannemen van leden, 
die in een andere Vereeniging geroyeerd zijn. De voorzitter 
antwoordt, dat dit reeds is onderzocht; opgave aan het in
formatie-bureau is zeer wenschelijk. Vele Vereenigingen zou
den door het aannemen dezer bepaling vervallen in een kost
bare statuten-wijziging. 

Hierna sluiting. 
De waarnemend 2e secretaris, 

W. P. COSTERUS Pzn. 
De Vereenigingen worden herinnerd aan de bepadingen van 

de artikelen 4 en 9 van het huishoudelijk reglement, luidende: 
a. Art. 4. Jaarlijks, in de maand Juli, doet elke Vereeniging 

opgave van het aantal barer leden op 1 Juli daaraan vooraf
gaande en van hare vertegenwoordigers voor het volgend 
vareenigingsjaar; 

b. Art. 9. Alle aangesloten Vereenigingen doen jaarlijks 
vóór 1 Mei opgave van candidaten voor de op de algemeene 
vergadering te benoemen functionarissen. 

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

WETSONTWERP 
voorgesteld door de „Federation Royale de Belgique" op den 

Internationalen Philatelistendag, gehouden te Weenen 
(Juli 1928). 

Uiteenzetting der motieven. 
Het verzamelen van postzegels is ongeveer in denzelfden tijd 

begonnen als de staten een aanvang maakten met de uitgifte 
van postwaarden, die dienden om vast te stellen, dat de fran-
keerkosten door den afzender betaald moesten worden. Het 
heeft in den loop der tijden zulk een omvang aangenomen en 
loopt over zulke aanmerkelijke bedragen, dat de verzamelaars 
van alle landen zich in vereenigingen en bonden hebben aan
gesloten, dia zich zoowel het aanknoopen en onderhouden der 
wederzijdsche betrekkingen als het behartigen der veelvuldige 
belangen ten doel stellen. 
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De in vele gevallen belangrijke handelswaarde, die de post
zegels naargelang van vraag en aanbod, zoowel ongebruikt 
als gebruikt, gekregen hebben, gaf reeds vanaf den tijd, dat 
het verzamelen ervan en de handel erin begonnen te bloeien, 
aanleiding tot allerhande bedrog, waardoor de pleger zich ten 
nadeele van handelaren en verzamelaars trachtte te verreken. 

In alle wetten worden strenge straffen opgelegd aan nen, 
die zich aan bedrlegelijke handelingen schuldig maken. Ook de 
postzegelverzamelaars en handelaren doen moeite om door de 
wet beschermd te worden. Met het oog hierop acht de Inter
nationale Philatelistische Bond het zich tot een plicht voor de 
belangen der du.zenden verzamelaars in de bres te springen. 
De bestaande wetten, voorzooveT ze betrekking hebben op mis
leiding, bedrog of d.efstal, voorzien op dit gebied niet in ge
vallen van nabootsing, vervalsching en bedrog. Daarbij komt 
nog de moeilijkbaid van. bewijslevering, die tengevolge heeft, 
dat de pleger van het kwaad meestal ongestraft vrijuit gaat. 

De Internationale Philatelistenbond doet daarom een beroep 
op de overheid van alle landen om van haar te verkrijgen, dat 
voor den handel in postzegels strenge bepalingen gemaakt 
worden, voor alle staten ge-lijk, die zoowel het materieele als 
moreele belang op dit punt in bescherming nemen. 

Het mag niet vergeten worden, dat de landen, die het mono
polie bezitten om postwaarden uit te geven, dienend voor fran
keering van correspondentie, in de Philatelisten keepers vinden 
die geweldige sommen besteden, welke voor den fiscus een 
voortdurende bron van inkomsten vormen, en weliswaar ook 
voor zulke zegels, die slechts verzameld en verhandeld worden 
zonder dat ze ooit op correspondentie gebruikt zijn. Van de 
weldadigheids-, herinnerings- en jubileumzegels zijn de ver
zamelaars en handelaars bijna uitsluitend de afnemers. 

De regeeringen zijn van de groote afname door de Philate
listen zoo goed doordrongen, dat ze hare zegels soms vooraf 
van een speciale afstempeling voorzagen en ze dan voor ver
minderde prijzen van de hand deden, b.v. Borneo, Columbia, 
Labuan, Liberia en andere. Sinds vele jaren zijn in verschei
den steden al speciale loketten voor verzamelaars, n.l. in 
Duitschland, Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Nederland, 
Zweden, enz. Weer andere landen verkoopen in 't openbaar of 
bij opbod op vaste tijden hun onverkochte of ingetrokken ze
gels en ook de restanten, die anders vernietigd zouden worden. 
Bijna alle staten noodigen de Philatelisten uit, hun uitgiften, 
die zij ten gunste van weldadigheids- en andere instellingen 
verkoopen, af te nemen. 

Om den omvang van dezen handel duidelijk te maken, be
hoeft men slechts op het volgende te wijzen. Het bureau voor 
Pransche koloniale zegels te Parijs verkocht van Januari 19?4 
tot December 1926, dus in 3 jaren, alleen ten behoeve der Phi
latelisten voor 21.600.000 francs. In deze som zijn de zegels 
voor Frankrijk zelf niet begrepen. Ons betoog wil slechts 
daarop wijzen, dat in alle laaden der wereld dezelfde behoeften 
bestaan. 

Zonder in verdere bijzonderheden te treden, is het duidelük, 
dac de goedgeloovige koopers en zij, die op een dergelijke 
wijze tot steun der openbare financiën bijdragen, op bescher
ming aanspraak mogen maken. 

Zoolang de zegels in koers zijn, waken de posterij^en zelf voor 
namaak. Maar het staat vast, dat zij in vele getvallen ontdek
kingen op dit gebied aan den scherpzienden blik van den phi
latelist te danken hebben. Wij berinneren aan de vervalsching 
der Roode Kruiszegels van België van 1914, aan het zaaister-
typ . der Fransche zegels en aan het bijzondere voorbeeld in 
Engeland, waar jarenlang aan de loketten in Londen geregeld 
valsche zegels verkocht werden. Deze ontdekking was uit
sluitend aan de Philatelisten te danken. 

Zoodra echter de postwaarden uit koers ziJn en daarmee de 
bron van inkomsLen voor den staat vervalt, bekommert deze 
zich niet meer om namaak of vervalsching, omdat ze- in straf
rechterlijken zin des woords onder deze omstandigheden niet 
meer voor hem bestaan. Dit gedrag mag zuiver logisch schij
nen, voor de Philatelisten is het onhoudbaar. Aan hen toch 
verkoopt de staat zijn zegels met een bepaald doel, dat hiJ 
goed in 't oog houdt, n.l. wanneer het speciale uitgiften be
treft, die gelijktijdig afgestempeld en uit koers genomen 
worden. Na afloop van dsn geldigheidstermijn is namaak geen 
overtreding meer en kan iedereen, die er lust in heeft, er toe 
overgaan! Ongetwijfeld kunnen de posterijen hierbij aanvoeren. 

dat ze de zegels voor frankeering uitgeeft en niet voor andere 
doeleinden, en dat zij, die ze koopen en ze niet op correspon
dentie gebruiken, zich vrijwillig aan alle gevaren blootstellen, 
welke door het uit koers nemen ontstaan. 

Het recht van den staat om dit laatste te doen, staat vast. 
Maar het is te betreuren, wanneer de Philatelisten niet gelijk
tijdig tegen die gevaren beschermd worden op een wijze, die 
de souvereine rechten van den staat op geenerlei wijze beperkt 
en toch garantie biedt tegen elke soort van vervalschingen. 

Behalve dat de posterijen zegels verkoopen ten behoeve van 
het briefvervoer, houden ze er nog een afzonderlijk bedrijf op 
na, dat voor hen van buitengewoon voordeel is. Deze handel 
bestaat vooral in den verkoop aan verzamelaars en het zou 
niet weinig aan het rechtsgevoel beantwoorden, wanneer de 
wetgeving, na een beroep gedaan te hebben op de beurzen der 
verzamelaars, ook den namaak van zegels verbieden zou en 
iedere overtreding van dit verbod zou beschouwen als een on-
i'echtmatige daad. 

Wanneer een fabrieks- of verkoopartikel een monopolistisch 
karakter heeft, hetzij door patent of door bijzondere geschikt
heid wegens zijn kunstzinnigen of industriëelen aard, dan kan 
het monopolie onder zekere gunstige omstandigheden opge
heven worden en de fabricage of .de verkoop voor de gemeen
schap worden vrijgelaten. Maar men moet daarbij in 't oog 
houden, dat de vroeger beschermde en na de vervalsching vrij
gegeven voorwerpen na dien tijd handelsartikelen blijven en 
gebruikt worden voor doeleinden, waarvoor ze aangemaakt en 
verkocht worden. Vooral geldt voor de postzegels, dat hun 
verzamel- en handelswaarde slechts onder de voorwaarde be
staat, dat het „origineelen" zijn, door den staat uitgegeven of 
verkocht, terwijl elke namaak of vervalsching volgens hun in
nerlijke waarde absoluut zonder beteekenis is. Doordat on-
ervarenen zulke koopen, worden ze bedrogen en bestolen en 
hebben meestal een denkbeeldig of heelemaal geen verhaal op 
den verkooper. 

Behalve de postwaarden (waaronder ook begrepen zijn die 
der verschillende takken van dienst van de post, de telegraaf 
en de spoorwegen, in één woord alle zegels, en tevens de brief
kaarten, enveloppen en formulieren, waarop de waarde is ver
meld, enz. enz.) zijn ook de proefdrukken en officieele her- en 
nadrukken handelsartikelen. Daarvan zijn ook de afstempe
lingen niet uitgesloten. Een zegel, die in ongebruikten toe
stand of met een der gewone afstempelingen weinig waarde 
heeft, kan een honderdvoudige of nog grooteTe waarde be
reiken, wanneer hij met een zeldzaam officieel stempel afge
stempeld wordt. 

Wanneer de posterijen naast hare gewone stempelvormen 
voor bijzondere gelegenheden en speciaal voor de verzame
laars bijzondere stempels vervaardigen, ziet men niet in, waar
om ieder, die het maar wil, het recht zou hebben, ze na te 
rnaken of te vervalschen; de vorm, de wijze van gebruik enz. 
ziJn wel degelijk eigendom der posterijen. Niet zelden gebeurt 
het, dat zulke stempels, nadat ze korteren of längeren tijd 
buiten gebruik gesteld werden, later weer ingevoerd worden. 
Daarom is de namaak ervan alleen reeds voor het postbestuur 
een bron van gevaar en zooals men weet, niet minder ook voor 
de Philatelisten. ' 

Evenals het vervalschen van postzegels is ook het verval-
schen van opdrukken gevaarlijk en afkeurenswaardig. Vooral 
het laatste wordt door de vervalschers herhaaldelijk toegepast. 
In vele gevallen, die ons bekend geworden zijn, bekommeren 
de posterijen er zich dan zelfs niet om, als het zegels betreft, 
die in omloop zijn, namelijk dan, wanneer ze door het aan
brengen van een opdruk geen materieele schade lijden, zooals 
b.v. bij een door den opdruk veroorzaakte vermindering der 
nominale waarde van den postzegel. 

Deze onverschilligheid is onverklaarbaar. Een valsche op
druk, die aangebracht wordt om een zegel een hoogere ver-
zamelwaarde te geven, dan die hij anders heeft, veroorzaakt 
o.i. een verandering van den postzegel, die hem voor elk pos
talisch gebruik ongeld'g maakt, afgezien nog van het waarde
loos worden der oorspronkelijke zegels voor de Philatelisten, 
die slechts afgaan op de echtheid. 

Wij zullen ons hier niet verder bezighouden met het doel, 
dat de Internationale Bond beoogt met den eisch van wettelijke 
bepalingen, gericht op het verbieden en onderdrukken van ver
schillende andere bedriegerijen, zooals deze reeds voorzien zijn 
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in 't hieraan toegevoegde ontwerp. Zij worden gerechtvaardigd 
door het groote belang van de verzamelaars, niet langer mis
leid te worden en alle pogingen moeten strekken tot het paal 
en perk stellen aan zoo'n systeem, dat van dag tot dag grooter 
omvang aanneemt, zoodat men terecht van een ware plaag 
kan spreken. 

Deze toE-ätand brengt het postzegelverzamelen in gevaar en 
tegelijkertijd het belang van alle staten, die er een deel van hun 
inkomsten door zullen verliezen. 

Het verbod van namaak en reproductie van postzegels is 
niet nieuw. 

In de eerste plaats is in Groot-Brittannië de reproductie 
van binnen- en buitenlandsche zegels slechts in zwarten druk 
veroorloofd, zonder er op te letten of het in koers zijnde of 
oudere uitgaven betreft en of het voor gebruikte of onge
bruikte zegels geldt. Namaak is slechts heelemaal toegelaten 
voor literarische werken en voor veilingscatalogi. Voor alle 
andere doeleinden is hij niet geoorloofd. 

In de Vereenigde Staten van Amerika geldt het verbod 
voor alle nationale postwaarden; ze mogen slechts bij frag
menten gereproduceerd worden. Buitenlandsche zegels mogen 
enkel in zwarten druk afgebeeld worden en alleen onder voor
waarde, dat de cliché's vóór het gebruik verminkt worden. Dit 
betreft zegels, al of niet uit koers en zelfs afgestempelde. 

Ongetwijfeld heeft de staat er groot belang bij, te ver
hinderen, dat ook gebruikte en buiten koers gestelde zegels 
vervalscht worden. We herinneren slechts aan de groote voor
raden onverkochte en uit omloop genomen zegels, die hij zoo 
nu en dan aan de markt brengt. De verzamelaars en hande
laars, die deze zegels koopen, komen bedrogen uit, wanneer 
ook de namaak van buiten koers gestelde zegels niet verboden 
wordt en wal voor altijd, zoowel vóór als na den koop. Zoo'n 
verbod biedt dubbele garantie, zooweel voor den kooper als voor 
den staat als verkooper, en zal ook van gunstigen invloed zijn 
op de opgebrachte prijzen. De staat heeft er daarom belang bij 
zijn eigendom te beschermen en zijn koopers garantie te bie
den, door de mogelijkheid van vervalsching te voorkomen. Op 
gelijke gronden mag de staat natuurlijk ook nooit bruikbare 
oude platen en stempels van de hand doen, omdat daarvan, 
trots verbod, misbruik gemaakt kan worden. Bovendien moeten 
alle officieele proef- en herdrukken een kenteeken dragen, dat 
ze als zoodanig kenmerkt. Dc'ze maatregel wordt overigens 
reeds door eenige staten toegepast. 

Ontwerp. 

Inleidende opmerking. De hier voorgestelde wet heft geene 
der reeds bestaande s':rafbepalingen op, die het vervalschen of 
bedrieglijk namaken van in omloop zijnde postwaarden be
treffen en verandert er ook niets aan. 

Artikel 1. Het is verboden postzegels en dergelijke waarde-
pap'eren als briefkaarten, poitb'aden, couverten en formu
lieren me': ingedrukte zegels te vervalschen of na te maken, ts 
reproduceeren of het slechts te beproeven, onverschillig of ze 
in of buiten koers zijn, gebruikt of ongebruikt, of wel proef-
of herdrukken van de vorengenoemde categorieën zijn. Dit 
verbod geldt zoowel voor binnen- als buitenlandsche post
waarden. 

Art. 2. Evenaeo verboden zijn toevoegingen, als opdrukken, 
afstempelingen en dergelijke, waardoor de oorspronkelijke 
vorm of hé; oorspronkelijk uiterlijk van de- genoemde voor
werpen gewijzigd wordt. Alle pogingen, die met dat doel aan
gewend worden, zijn strafbaar. 

Art. 3. Ook de namaak of het gebruik van stempels, zooals 
ze vroeger of nu, in binnen- of buitenland, door de overheid 
zijn aangewend, is strafbaar en eveneens de poging daartoe. 

Art. 4. Het bezit en het misbruik van origineele stempels is 
verboden, evenals elke poging om zich zulke te verschaffen of 
er gebruik van te maken. 

Art. 5. Er mag geenerlei gebruik gemaakt worden van ma
trijzen, graveerstiften, platen of ander materiaal, dat tot aan
maak d£T in art. 1 genoemde postwaarden dient, ook niet om 
her- of nadrukken geheel of gedeeltelijk te veiwaardigen, zelfs 
wanneer ze bestemd zijn om als zoodanig uitgegeven te worden. 

Art. 6. Onder de bepalingen dezer wet valt ook de verkoop, 
ruil, en het te koop hebben van zulke voorwerpen of van ver-

valschte, nagemaakte, gereproduceerde of gewijzigde post
waarden. 

Art. 7. A. Toegestaan is slechts de reproductie van post
zegels, poststukken, opdrukken, merken, stempelafdrukken en 
dergelijke, zooals bovengenoemd, ter illustratie van publicaties, 
catalogi en albums, hieronder begrepen het drukken daarvan, 
doch slechts in zwarten druk, maar in de eerste plaats zóó, 
dat de wijze van reproductie, het formaat of het uiterlijk elke 
verwisseling met het origineel uitsluit. 

B. 't Zelfde geldt voor ds directe fotografische reproductie 
op broom- of zilverzoutpapier. 

C. De geheele of gedeeltelijke reproductie in kleur van een 
postzegel is slechts onder die voorwaarde toelaatbaar, dat 
cliché's of matrijzen gebruikt worden, die verkregen worden 
door een procédé, zooals bij fotogravure, waarbij de onder
grond een gepunclieerden indruk geeft. Het papier moet aan 
de keerzijde van ieder beeld afzonderlijk in onoplosbaren druk 
het woord „facsimilé" dragen. 

Art. 8. A. Photograveurs en clichémakers zijn onder de 
volgende voorwaarden bevoegd cliché's of matrijzen der boven
genoemde postzegels te vervaardigen: 

1. Zij moeten in een speciaal boek de bestellingen noteeren, 
met den datum, het volgnummer, de juiste namen en adressen 
hunner klanten of, indien deze hun niet bekend zijn, de opgave 
der hun getoonde identiteitsbewijzen en de autoriteit, die ze 
afgeleverd heeft, met vermelding van den datum. Hieraan 
moeten toegevoegd worden de drukproeven, met het bestel
nummer, waarop ze betrekking hebben. 

2. De cliché's of matrijzen moeten alle in goed leesbare 
letters, in diepdruk of en relief, al naar den aard van de cliché's 
of matrijzen, den naam en ds woonplaats dragen van den ver
vaardiger en het numm^er van de bestelling. Deze aanduidingen 
behoeven slechts éénmaal aangebracht te worden op cliché's 
of matrijzen, die onverdeeld één of meerdere reproducties 
dragen. Deze kenmerken kunnen op de marge ervan geplaatst 
worden, maar altijd zóó, dat ze bij den druk zichtbaar zijn. 

B. Het is aan hen, voor wiens rekening cliché's of matrijzen 
aangemaakt worden, en ook aan de latere bezitters, verboden 
de betreffende kenteekenen te laten verwijderen. 

Aan den drukker en aan ieder ander is het verboden van 
cliché's of matrijzen gebruik te maken, welke deze kenmerken 
niet meer dragen en waarbij de druk niet meer goed leesbaar is. 

Art. 9. ledere verandering of vervalsching van de kenmer
ken, zooals die in de artt. 7 C, 8 A, 2; 10 en 11 genoemd zijn, 
is strafbaar. 

Art. 10. De handel, het ten verkoop hebben en het ruilen 
van een der genoemde voorwerpen, gediend hebbende om den 
aard ervan te veranderen om klaarblijkelijk den oorspronke-
lijken toestand ervan weer te herstellen, ook wanneer ze een 
vernietigingsstempel dragen, is alleen toelaatbaar, wanneer 
de zoo behandelde postzegel het onoplosbare kenmerk draagt, 
dat hij gerepareerd is. Onder reparatie wordt elk aanbrengen 
van stof, kleur of vreemd bestanddeel verstaan. 

Art. 12. (Volgen de strafbepalingen, enz.). 
Bovens.aande vertaling van het ontwerp-wet van den Bel

gischen Bond wordt u hierbij ter kennismaking aangeboden. 
Wellicht, dat u zich na lezing ervan gedrongen gevoelt 

eenige op- of aanmerkingen ten beste te geven. We zullen ze 
gaarne in overweging nemen en er t.z.t. ons voordeel mee doen. 

Namens den Ned. Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars, 

J. A. KASTEIN, 
Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

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

Nieuwe leden. 
69. H. Landheer, Boschweg 14, Apeldoorn. 
12. A. Schneebeli, Corso Elvezia 2, Lugano (Schweiz). 

901. C. C. Dillewijn, adj.-insp. P.T.T., Palembang (Sumatra). 
914. E. Fischer, chef Techn. Bur. Hellendoorn, Soerabaja 

(Java). 
917. J. W. van de Kas.eele, agent Mol. Handelsv., Palembang 

(Sumatra). 
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945. G. J. Rijken, adm. ond. Mandjoong, Solo (Java) (oudlid). 
952. A. Schaftlein, empl. ond. Mandjoong, Solo (Java). 
946. H. Valkenburg, agent N.I. Esc. Mij., Palembang (Su

matra). 
960. J. A. D. Krajenbrink, sf. Assembagoes, Sitoebondo (Java). 
968. P. J. B. Pieck, proc. houder Stv. Mij. Nederland, Soera

ba ja (Java). 
955. A. C. N. van der Stadt, Lowokwaroe 33, Malang (Java). 

Aanmeldingen. 
D. J. K. Mae Gillavry, contr. B. B., Kajoe Agoeng, Palembang 

(Sumatra). 
E. M. Croockewit, sf. Tjepper, Klaten (Java). 
jhr. A. de Rotte, ond. adm. R. O. Limburg, Malang (Java), 

(oudlid). 
J. W. Steens Zijnen sr., Bussummer Grintweg 3b, Hilversum. 
N. J. van Dijk, empl. B. P. M., Melatieweg 6, Soerabaja (Java). 

Adres wij zigingen. 
766. C. J. de Lang Evertsen, thans G. Borgesiusplein 51, Arn

hem. 
41. G. F. N. van Doorn, thans N.I. Spw. Mij., Semarang 

(Java). 
68. A. P. Aganoor, thans Niasstraat 27, Soerabaja (Java). 

656. M. Engles, thans Tuin du Bus 1, nr. 5, Weltevreden 
(Java). 

378. K. F. F. J. Jeneson, thans Embong Malang 47, Soera
baja (Java). 

976. A. G. A. Stakenburg, thans KI. Lengkongweg 36, Ban
doeng (Java). 

805. P. W. Thier, ambt. P.T.T., Weltevreden (Java). 
818. A. Smits, thans Boerenmouw 12, 'sHertogenbosch. 
540. H. den Duijn, thans St. Annastraat 289, „Rozenhof", 

Nijmegen. 
106. jhr. C. van Holthe, thans Akerstraat 13 noord. Treebeek 

(Limburg). 
787. A. M. Harterink, thans Harlingerstraatweg 2b, Leeu

warden. 
760. P. J. Steensma, thans Jan Smitzlaan 22, Eindhoven. 
996. B. H. Merghart, thans Kandangan, Paree (Java). 
418. K. Nolen, thans sf. Garoem, Garoem, Blitar (Java). 
388. V. F. M. Koller, thans Kromme Leimuidenstraat 13 I. 

Amsterdam, W. 

Bedankt. 
589. E. Stork, met 31 December 1930. 
606. K. Prelle, met 31 December 1930. 
912. G. Nieuwenhuis, me't 31 December 1930. 
374. G. A. Bogaard, met 31 December 1930. 

Afgevoerd. 
784. mevr. C. M. DeernsVan Hengel. 
383. H. J. Nederhorst. 
386. D. Kuiper. 1). 
687. U. J. Huber. 
312. C. J. Verweij. 
823. mevr. H. de Wit. 
146. mevr. H. Soeteman. 

Geroyeerd. 
266. C. A. Dammers, Amsterdam. 
910. E. von Grumbkow, Kiel. 
636. G. J. A. J. Petersen, Den Haag. 
341. L. J. Ford, Amsterdam. 
365. W. F. Kerper, Nijmegen. 

Overleden. 
320. mevr. SpieringsDiepen. 

Adres gevraagd van: 
983. J. van der Graaf. 2) 
423. Chr. Eeltjes. ■>) 

Sectiehoofd. 
jhr. F. Goldman heeft bedankt als sectiehoofd voor Atjeh. 
P. J. Hekker heeft bedankt als sectiehoofd voor de afd. 

Haarlem, die als z'oodanig wordt vervangen door den heer 
P. A. Leupen, wiens adres, voor alles wat betreft de afd. „Ver
ioop", luidt: Gasthuisvest 9, Haarlem. 

Vertegenwoordiger voor Ned.Indië. 
J. Hoek, Soenarioweg 21, Semarang (Java). 

Sectiehoofden. 
Bandoeng: ir. A. N. P. de Wit, Suma'trastraat 34a, Bandoeng. 
Batavia: R. Reints Bok, Sumatraweg 23, Weltevreden. 
Magelang: R. Chevalier, Magelang. 
Malang: G. W. Borgesius, Koninginneweg 27, Malang. 
Medan: F. W. M. C. Cortenbach, Kartinilaan 11, Medan. 
Palembang: C. Oostingh, Palembang. 
Semarang: P. C. Brodett, Randoesari 55, Semarang. 
Soerabaja: C. Wijmer, c/o St. Mij. Nederland, Soerabaja. 
Solo: J. E. Hamming, adm. ond. Tegalgondo, Sool. 
Tegal: C. van der Velde, Hotel Tegal, Tegal. 

' ) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 
2) Postbus 65, Nijmegen. Adm. 
') Haagweg 78d, Leiden. Adm. 

KORT VERSLAG der bestuursvergadering op 16 Maart 1930 
te Utrecht. 

Afwezig de beeren H. J. Boeken en J. B. Robert met kennis
geving. Achtereenvolgens wordt na bespreking besloten: 

a. bibliotheek en tentoonstellingsmateriaal zoo mogelijk in 
één gebouw te Den Haag onder te brengen; aan den heer 
Doorman is machtiging verstrekt, om het daartoe noodige te 
verrichten; 

b. de financieele commissie voor 193.0 te doen bestaan uit de 
beeren J. Molenaar te Den Haag, H. van Berckel en A. J. Ver
meulen te Nijmegen. Voor 1931 zal de afd. Den Haag een 2e lid 
aanwijzen in de plaats van éénaftredend lid der afd. Nij
megen, enz.; 

c. aan de afd. Haarlem toe te staan kosteloos gebruik te 
maken van een deel van het tentoonstellingsmateriaal onder 
beding, dat de kosten van vervoer heen en terug voor hare 
rekening kom't; 

d. de jaarlijksche verloting van zegels te Nijmegen te doen 
plaats hebben, waarvoor beschikbaar wordt gesteld / 250,—; 

e. aan den heer L. van Essen mandaat te verleenen om 
naar bevind van zaken te handelen betreffende den verkoop 
in Ned.Indié, alsmede betreffende de rondzendingen aldaar, 
een en ander te regelen in overleg met de beeren Borel en 
Hoek; 

f. het dagclijksch bestuur te doen bestaan uit de beeren 
G. V. van der Schooren, J. H. Albrecht en L. van Essen. 

Ten slotte is nog besproken de vraag: 
g. welke maatregelen kunnen worden genomen om meer 

voeling, dan thans het geval is, met de afdeelingen en de le
den te krijgen? Het bestuur verwacht veel verbetering hierin, 
indien de afd.secretarissen aan den secretaris der Vereeniging 
m°dedeelingen willen inzenden omtrent behandelde belangrijke 
zaken, die voor alle leden van belang kunnen zijn, om ze in 
het Maandblad te doen plaatsen; 

h. moet er verandering worden gebracht in de wijze van 
stemmen? Dit met het oog op den invloed, dien de opkomende 
leden der afdeeling, ter plaatse waar de algemeene vergadering 
wordt gehouden, op de stemming kunnen uitoefenen. Wordt 
besloten dit onderwerp te plaatsen op de agenda voor de eerst
volgende jaarlijksche algemeene vergadering. 

KORT VERSLAG van de vergadering der afdeeling „Gooi en 
Eemland", gehouden 11 Maart 1930, in het „Hof van 
Holland", te Hilversum. 

Aanwezig 23 leden. De voorzitter opent de vergadering met 
een kort woord van welkom. Nadat eenige mededeelingen de 
afdeeling betreffende zijn behandeld, geeft hij het woord aan 
den heer F. W. G. Jager, voor het houden van zijn causerie 
over het verzamelen van geperforeerde roltandzegels van Ne
derland. De heer Jager deelt op onderhoudende wijze mede 
hoe hij zijn verzameling roltandzegels heeft opgeizet, n.1. op 
losse bladen, voorzien van strooken celophanepapier, waarin 
de zegels los geplaatst kunnen worden. Een of meer strooken 
voor elke firma, die de roltandzegels perforeert met initialen 
of ander firmamerk. Met dit systeem, waarbij dus de zegels 
niet gehecht worden, heeft men het voordeel, dat de perforaties 
duidelijk uitkomen 'en bovendien kan men, indien een firma 
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een nieuwe waarde in roltanding gaat gebruiken, zoo'n nieuwe 
waarde gemakkelijk in de serie bijvoegen. De roltandzegels, 
welke van een firma-perforatie zijn voorzien, zijn volgens spre
ker te waardeeren boven de ongeperforeerde zegels, daar juist 
de perforatie het kenmerk is, dat de zegels echt gebruikt zijn 
geweest. De heer Jager wijst erop, dat met het op deze wijze 
verzamelen van roltandzegels een interessant geheel gemaakt 
kan worden, dat betrekkelijk weinig of geen geld behoeft te 
kosten, daar door ruil ontbrekende- zegels meest moeten worden 
aangevuld. Voor de liefhebbers stelt hij gaarne zijn doubletten 
van deze zegels in ruil beschikbaar. De door hem opgezette 
verzameling roltandzegels laat hij na afloop van de lezing 
circuleeren. De voorzitter zegt namens de aanwezigen den 
heer Jager hartelijk dank voor zijn interessante voordracht. 

Hierna volgen de maandelijksche verloting en nog eenige 
besprekingen, o.a. de groote verloting, welke in April plaats 
vindt. De voorzitter sluit hierna de vergadering en wekt de 
aanwezigen op vooral ook ter feestvergadering in April te 
komen. 

Afdeeling Dordrecht. 
Op verzoek van het bestuur der afdeeling Dordrecht wordt 

het navolgende ter kennis van de leden gebracht: „In haar 
laatst gehouden vergadering is o.a. over Russische zegels ge
sproken. Een der leden bracht in het midden om, met het oog 
op de Russische toestanden, de Russische zegels, welke tijdens 
de Sovjet-regeering zijn verschenen of nog zullen verschijnen, 
te boycotten." 

Afd,eeling „Verkoop". 
De directeur verzoekt dringend, wegens den meer dan vol

doenden voorraad, tot nadere aankondiging geen boekjes — be
halve die van Nederland en Koloniën — in te zenden. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 31 
Maart 1930, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van 
„De Beurs van Breda", te Breda. 

Nadat de voorzitter, de heer Cramerus, de vergadering ge
opend en de 39 aanwezigen verwelkomd heeft, speciaal de bee
ren Hendriks en De Jong uit OisteTwijk, die hij als voorbeeld 
stelt voor verschillende Bredasche leden, en den heer Bosscher, 
die als introducé de vergadering bijwoont, worden de notulen 
van de vorige vergadering zonder op- of aanmerkingen goed
gekeurd en vastgesteld. 

De ballotage heeft tot uitslag, dat 6 candidaait-leden met al-
gemeene stemmen worden aangenomen; die over den heer 
J. A. L. Rijksen (niet Eijksen zooals abusievelijk in het vorige 
Maandblad vermeld sbaat) wordt aangehouden, daar niet vol
doende informatién zijn ingekomen. 

De secretaris leest nr. 2 van de vertrouwelijke mededeelingen 
van den Bond voor, terwijl de voorzitter daarop nog enkele 
toelichtingen geeft. 

Van de beeren W. P. Costerus te Edam en Maas Geesteranus, 
Nassaustraat 13, te Utre-cht, is een schrijven ingekomen om 
poststukkenverzamelaars op te wekken zich aan te sluiten bij 
hunne ruilvereeniging. Contributie wordt niet geheven, alle on
kosten worden bestreden uit een zeker percentage van de op
brengst der verkochte stukken in de rondzendingen. Voor het 
lidmaatschap kan men zich wenden tot den heer Maas Geeste
ranus voornoemd. 

In dank zijn van den heer Spitzen ontvangen een groot aan
tal zegels voor het falsificatenalbum; de voorzitter merkt op, 
dat het helaas geen echte zegels zijn. 

De heer Van der Schooren deelt, in afwijking van zijn vorig 
schrijven mede, dat het tentoonstellingszegel van Algiers fr. 20 
is en dus twee gulden zal kosten. 

De heer Smeulders, onze afgevaardigde naar de vóórverga
dering van den Bond, geeft een uitvoerig verslag van die ver
gadering, waarvoor de voorzitter hem dankt. 

Wordt besloten den heer F. Meijs te Sint Michielsgestel we
gens contributieschuld te royeeren als lid. Er kan voorts wor
den medegedeeld, dat de heer Kik te Goes zijn schuld aan de 
Vereeniging heeft betaald. 

Waar de statuten bijna opgebruikt zijn, heeft het bestuur 

een commissie benoemd, bestaande uit de beeren Cramerus, 
Jacobs en ondergeteekende, om na te gaan of er, alvorens tot 
herdrukken over te gaan, wellicht herzieningen moeten worden 
getroffen. 

De verloting, waarvoor zegels zijn geschonken door de beeren 
Costerus, Kupfermann, Loeff, Van Mierlo, Mijnssen, t ' Sas en 
Tombrink, bezorgt menig lid een zegel. De voorzitter dankt 
de beeren voor hunne schenkingen. 

De verkoop uit de rondzending van den heer Paans bezorgt 
de kas een voordeeltje van ƒ 0,95. 

De heer Fiüus vraagt of het niet mogeijlk is de rondzend-
boekjes van grootere vakjes te voorzien voor groot formaat 
zegels. De voorzitter vindt dat overbodig, daar men in zoo'n 
geval 2 vakjes per zegel kan gebruiken. Bovendien zijn de 
boekjes pas gedrukt en hebben we dus voor jaren voorraad. 

De heer Reus vraagt of het mogelijk te verbieden is, dat een 
lid uit de rondzendingen meer dan één exemplaar van een 
zelfde zegel koopt. De voorzitter merkt op, dat dit zeer moeilijk 
te doen is, daar wellicht na zoo'n adspirant-kooper niemand 
meer komt, die zich voor een dergelijk zegel interesseert en 
zoodoende inzender en Vereeniging schade hebben. Hij ver
zoekt den heer Broeders, in voorkomend geval, dat een gewild 
zegel in grooter hoeveelheid wordt ingezonden, den leden te 
verzoeken ook wat voor een ander over te laten, waarop de heer 
Reus opmerkt, dat iemand, die meerdere zegels van een soort 
wil koopen, in het boekje een verzoek kan plaatsen hem de 
zegels te zenden na circulatie, indien deze dan nog aanwezig 
zijn. Het is altijd een lastig geval geweest en dat zal het ook 
wel altijd blijven. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering onder 
dankzegging door den voorzitter gesloten. 

Nieuwe leden. 
346. (E.Z.BE.). F. F. Bosscher, Liesboschlaan 10, Prinsen-

hage. (II) . 
343. (E.Z.BE.). mevr. A. M. E. C. Keuchenius-Waldeck, Kerk

straat 16, Bergen-op-Zoom, giro 73991. (III). 
327. (E.Z.BE.). C. A. Versteege, Hoogstraat 24, Bergen-op-

Zoom. (III). 
325. (E.Z.). A. A. C. Verwiel, Grootestraat 389, Waalwijk, 

giro 107623. (III). 
368. (E.Z.BE). L. M. Witting, Vrouwjuttenland 6, Delft. (V). 
175. (E.). J. H. J. op den Oordt, Emmastraat 21, Breda. (I). 

Candidaat-leden. 
dr. Erwin Quedenfeldt, Lichtgraphiker, Trazerberggasse 9, 

Wien XIII. (Eigen aangifte). 
A. Schwarz, directeur N.V. Polak & Schwarz's Essencefabrie-

ken Zaandam, Nie. Maesstraat 98, Amsterdam, Z. (Voor-
ge'steld door J. Reclaire te Hilversum). 

F. Speetjens, oud-rijksontvanger. Minister Nelissenstraat 31, 
Breda. (Voorgesteld door W. van Welij te Ulvenhout). 

H. F. K. Th. Jacometti, procuratiehouder Teolin- en Vernis-
fabrlek Tweede Muntstraat 10, Breda. (Voorge-steld door 
ds. F. J. J. Loeff en M. Ufkes, te Breda). 

B. H. Mulder, techn. ambt. openb. werken, Orthenstraat 75, 
's-Hertogenijosch. (Eigen aangifte). 

Geroyeerd als lid. 
175. F. E. Meijs, te Sint Michielsgestel. (VI). 

Adreswijzigingen. 
235. F. W. Laupman, te Clarens, thans Departement van 

Oorlog, Bandoeng (Java). 
248. M. E. van Montfoort, te Breda, thans Neuhuijskade 72, 

's-Gravenhage. (Van II naar V). 
457. P. Gordon, te Rotterdam, thans Kortekade 24a, aldaar. 

(V). 
196. J. C. J. W. de Jong, te Roosendaal, thans Heuvelstraat 24, 

Tilburg. (III). 
2. H. van Ginkel, voorheen te Djombang, thans sf. Njelom, 

Plosso (Ned.-Indiè). 
88. Ch. J. M. M. L. Hekking, te Breda, thans Nieuwe Ginne-

kenstraat 5a, aldaar. (I) . 
180. A. Forster, te 's-Hage, thans Papestraat 24, aldaar. (V). 

Philatelistenloket. 
Geopend op Zaterdag 19 April 1930, des namiddags van 3 

tot 5 uur, in het wijkkantoor Parkstraat. 
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Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 28 April 1930, des avonds 

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

Clubvergadering. 
Clubvergadering op den tweeden Donderdag der maand, des 

avonds te 8 uur, in Hotel „Dennenoord", te Ginneken. Intro
ductie vry. 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 29 Maart 
1930, des avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky, te 
Amsterdam. 

Aanwezig 42 leden volgens presentielijst. Te ruim 8 uur 
opent de voorzitter ds vergadering. Het is hem een aangename 
gewaarwording dit weer te kunnen doen; na de Juni-verga
dering van het vorig jaar is er geen persoonlijk contact ge
weest. Hij dankt voor de hartelijke belangstelling tijdens zijn 
ziekte ondervonden en dankt in 't bijzonder den heer Boeg, die 
geen enkele maal verzuimd beeft hem te vervangen. Met ifris-
schen moed aanvaardt bij weer bet voorzitteTscbap onzier Ver-
eeniging. Als gewoonlijk geeft de vloorzitter nu een overzicht 
van het philatalistiscb leven van den laatsten tijd. Verschil
lende landen zijn weer voortgegaan met bet uitgeven van tal 
van onnoodige en overbodige zegels, waardoor aan onze lief
hebberij op den duur al meer en meer schade zal worden toe
gebracht. Ook wij hebben na onze philatelistiscbe kinderzegels 
weer een Rembrandt-serie; België krijgt ter herinnering aan 
het jaar 1830 (het jaar der muiterij, niet dat der erkende on
afhankelijkheid) verschillende zegels voor Antwerpen en Luik 
evenals een afzonderlijk zegel voor de Postziegeltentoonstelling 
en een serie voor het geheele land, enz. 

In de afgeloopen maand zijn te Utrecht vergaderingen gê -
houden van den Raad van Beheer en de voorvergadering van 
den Bond, op welke bijeenkomsten de heer Zwolle den voor
zitter heeft vervangen, waarvoor hem dank wordt gebracht. 
Als onaangename bijzonderheid heeft ons de afloop van de 
Haagsche postzegelvervalsching getroffen. Wel heieft de Bond 
aangedrongen op het in appèl gaan van de gegeven vrijspraak; 
of hieraan gevolg gegeven is of wordt, is ons niet bekend. 
Hét uitvoerig verslag van genoemde vergadering (Maandblad 
16 Maart) toont ons gelukkig wel, dat de Bond thans krach
tiger optreedt. Hierna herinnert de voorzitter ons aan de 
komende tentoonstellingen. Als ooit een tentoonstelling door 
allerlei lokmiddelen bezoekers tracht te krijgen, dan is het na 
Monaco, zeker Algiers. Miaer dan 3 volle pagina's worden in 
„L'Echo" gewijd aan allerlei feesteliikheden, w'aisr tusschen-
door zelfs nog tijd zal gevonden worden voor philatelistische 
besprekingen op een congres, en misschien dat er nog eenige 
tijd overschiet voor het bezichtigen der tentoonstelling. Maar 
de excursies, waaronder er zijn van 750-2310 francs, zijn 
schitterend!! Vervolgens vestigt de voorzitter onze aandacht 
op het zeer lezenswaardige stuk van den heer Clavel, waarin 
deze sterk opkomt tegen het verzamelen Vaij beschadigde 
objecten. In geen geval ontsiering van onze zoo zorgvuldig 
mogeliik uitgezochte en gegroepeerde collecties. Uit ons eigen 
Maandblad raadt hii ten zeerste de lezing aan van de stukken 
over onze Holland-Indië vluchten en over de zegels van 
Sicilië. 

De notulen van de vorige vergadering worden hierna goed
gekeurd. Als ingekomen stukken: 1. het bericht van overliiden 
van den heer Keverling te Joure, een onzer oudste leden; 
2. Dankbetuiging van „Rotterdam" voor onze gift; 3. Een op
wekking van de „Vereeniging van Poststukkenverzamelaars" 
(waarvan een ieder g r a t i s lid kan worden), om ook post
stukken te verzamelen. 

Nadat de voorzitter enkele mede-deelingen heeft gedaan over 
de laatste vergadering van den R^ad van Beheer, geeft hij het 
woord aan den heer Zwolle, die uitvoerig verslag uitbrengt van 
de voorvergadering van den Bond. Achtereenvolgens worden 
besproken: 1. het keuren van zegels door Bondskeurmeesters, 
wier namen in het Maandblad zullen worden bekend gemaakt; 

2. dat „Hollandia" de beste polis heeft; wij zijn werkelijk all
round verzekerd; 3. het instellen van een wetenschappelijke 
commissie, wanneer iemand een onderwerp daarvoor heeft; 
4. de kwestie van den tandenmeter. De nieuwe drukproef is 
door de commissie goedgekeurd. Bij afname van minstens 25 
stuks komen de leden dezen tandenmeter krijgen voor 25 cent 
hetgeen nagenoeg de kostprijs is. In den vrijen handel zal hij 
35 cent kosten. 5. voorstel om wijziging te brengen in het aan
tal leden van het Bondsbestuur en om wijziging te brengen 
in de wijze van aftreden (niet dadelijk herkiesbaar); 6. waar
om de hooge waarden der vliegzegels niet meer gebruikt zullen 
worden; 7. het vechten van een onzer leden tegen het aanslaan 
van zijn verzameling in de inkomstenbelasting. 

In verband met den zegelwedstrijd wordt besloten dat de 
jury in 't vervolg uit meerdere leden (minstens 5) zal bestaan, 
dat de voorzitter de uitspraak moet motiveeren en dat de 
zegels zullen worden tentoongesteld, opdat de leden iets kun
nen leeren uit het medegedeelde. Daar er nu maar 2 inzen
dingen waren, wordt besloten in de April-vergadering nog
maals mede te brengen de zegels nr. 1 en 2 gebruikt van 
België. Op de convocatie zal dit in 't vervolg worden mede
gedeeld. 

Na de pauze deelt de voorzitter nog miede, dat er nieuwe 
zegels van 70 en 80 cent zullen verschijnen in verband met 
het verhoogen van het gewicht der postpakketten. De heer 
De Vries is hierna ons aller tolk, wanneer hij den voorzitter 
van harte gelukwenscht met zijn herstel en de hoop uitspreekt, 
dat hü nog lang onze vergaderingen zal mogen presideeren. 
Zijn woorden worden door langdurig applaus onderstreept. 
Na de veiling van 24 kavels en een verloting van 20 prijzen 
onder de aanwezigen, sluit de voorzitter bij half 11 de ver
gadering. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen als lid. 
223. P. H. Westerhuis, Ie Jan Steenstraat 1031, Amster

dam, Z. (opnieuw lid geworden). 
Adresveranderingen. 

A. van As, Linnaeushof 12, Amsterdam, O. 
J. R. Meuring, Weissenbruchstraat 308, Den Haag. 
H. L. Rotteveel, Nickeriestraat 23hs., Amsterdam, W. 
ir. G. van Caspel, Rue du Cloitre 55, Brussel. 

Overleden. 
J. van de Velde Zzn., te Scherpenisse. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 19 April 1930, des avonds 

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

Ledenvergadering op Zaterdag 26 April 1930, des avonds te 
8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
Evenals de vorige maand komen voor den zegelwedstrijd 

weer 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. 

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

Aanwezig 21 leden en 1 introducé. Om ongeveer 8,15 uur 
werd deze vergadering door den voorzitter, den beer Van 
Gittert, geopend, die meer in het bijzonder welkom heette den 
aanwezigen introducé, den heer A. Bon. Nadat de notulen der 
vorige vergadering onveranderd goedgekeurd waren, werd het 
meerendeel der ingekomen stukken voor kennisgeving aan
genomen. Van de weduwe van hét onlangs overleden lid 
H. Buijs was een verzoek ingekomen het lidmaatschap op haar 
naam over te schrijven; hiertegen waren geen bezwaren. 

Het schrijven van de Vereeniging van Poststukkenverzame-
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laars werd ter kennis van de leden gebracht. De leden van de 
Vereeniging, die poststukken willen overdoen of hun post
stukkenverzameling willen uitbouwen, kunnen zich in ver
binding stellen met den heer Maas Geesteranus, Nassau-
straat 13, te Utrecht. 

Hierna werd het voorgedragen candidaat-lid A. Bon met 
algemeene stemmen als lid der Vereeniging aangenomen. De 
voorzitter kon het inmiddels ter vergadering gekomen nieuwe 
lid met diens aanneming in kennis stellen. 

Van de „Nillmij Maatschappij" werd in dank ontvangen een 
dertigtal keurige stockboekjes als reclame voor die maat
schappij. Aan alle aanwezigen kon een exemplaar worden uit
gereikt. Hierna deelde de voorzitter enkele punten mede, die 
op de vooi'veTgadering van den Bond behandeld waren; deze 
werden voor kennisgeving aangenomen. 

Na de verloting deelde de heer Evers bij de rondvraag mede, 
dat hij op 8 April a.s. aan de belangstellende leden in de 
Universiteitsbibliotheek een en ander wilde mededeelen over 
drukprocédé's. Besloten werd dit per convocatie aan de leden 
bekend te maken. Vervolgens deelde de voorzitter mede, dat 
ter gelegenheid van de Tentoonstellingen te Algiers en Ant
werpen tentoonstellingszegels van 10 francs zullen worden 
uitgegeven en dat de heer Van der Schooren zich bereid ver
klaard heeft, die zegels ten behoeve der leden van de Ver-
eenigingen aangesloten bij den Bond, aan te schaffen. Zij, 
die zich dergelijke zegels wenschen aan te schaffen, konden 
zich opgeven bij het secretariaat. 

Voor den landenwedstrijd: koninkrijk Portugal, frankeer-
zegels 1 tot en met 167, werd door den heer Spruit een keurige 
collectie aangeboden. Alhoewel er jammer genoeg geen con
currentie aanwezig was, bleek die collectie de ter beschikking 
gestelde prijs volkomen waard. 

Na de veiling en zichtzending, werd deze vergadering om 
9.45 uur opgeheven. 

Nieuw lid. 
(e.). A. Bon, Jacob Ruysdaelstraat 23, Utrecht. 

Candidaat-Ieden. 
dr. H. C. Redeke, Westhaven 42, Gouda. 
W. F. Speekman, Oudegracht 196bis, Utrecht. 

Overleden. 
H. H. Buijs, Avenue de la Chasse 63, Brussel. 

Overgeschevren als lid. 
mevr. wed. J. A. Buijs-Smit, Avenue de la Chasse 63, Brussel. 

Ingetrokken schorsing. 
G. M. Minntma, Oegstgeesterlaan 41, Leiden. 

Bedankt als lid. 
dr. G. B. F. ten Brink, Stationsstraat 22, Hilversum. 

Adresveranderingen. 
G. N. Flamman wordt Tosaristraat 7, Malang (N.O.I.). 
E. A. Hulst wordt Emmastraat 20, Assen. 
A. A. A. van Leent wordt S.O. Ardjo Winangoen, Cheribon 

(N.O.I.). 
G. J. Baljet wordt F. C. Dondersstraat 59, Utrecht, 
mr. J. W. van der Poel wordt Havendijk 16, Gorinchem. 
F. B. Mensing wordt Infanterie, Amersfoort. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 15 April 1930. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 29 April 1930. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 24 April 1930. 

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

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

Door afwezigheid van den voorzitter opent de heer Van 't 
Haaff de vergadering, welke wordt bijgewoond door 25 leden, 
waaronder een dame. De notulen van de vorige vergadering 
worden na voorelzing goedgeke-urd en gearresteerd. 

De beide candidaat-leden worden met algemeene stemmen 
als lid dex Vereeniging aangenomen en heet de waarnemend 
voorzitter een der beide leden, die reeds aanwezig is, van 
harte welkom. 

Bij de rondvraag brengt een der leden de wenschelijkheid 
naar voren, dat op de vergaderingen af en toe eens een lezing 
op philatelistisch gebied zal worden gehouden. De waarnemend 
voorzitter deelt mede, dat na de enkele voordrachten, welke 
door de leden gehouden zijn, de voorraad lezingen bij hen blijk
baar is uitgeput, zoodat uitgezien moet worden naar per
sonen van buiten de Vereeniging. Door meerdere leden worden 
dan namen genoemd van personen, die vermoedelijk wel ge
negen zijn een philatelistische voordracht in ons midden te 
houden. Zoodra op dit punt meerdere zekerheid zal zijn ver
kregen, zullen stappen worden gedaan, welke hopelijk naar het 
gewenschte resultaat zullen leiden. 

De gehouden verloting had het normale verloop. Voor de 
veiling was dit keer al heel weinig belangstelling en vorderde 
deze niet veel tijd. 

Tegen 10 uur sloot de waarnemend voorzitter de bijeenkomst. 
Nieuwe leden. 

mevr. J. Bicksr Caarten, Nieboerweg 222, Den Haag. 
C. Felix, Goudsbloemlaan 90, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
W. B. Brocx, Bergweg 62b, Rotterdam. 
J. Ph. P. Swaving, Eekwal 16-1, Zwolle, 
mr. dr. C. T. Schoch, Huize „De Wildbaan", Driebergen. 

Vergadering. 
Voorjaarsvergadering op Donderdag 24 April 1930, des 

avonds te 8 uur, in Café „Het Gouden Hoofd", Groenmarkt, 
Den Haag. -f̂ f̂ 'i 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Jaar
verslagen van secretaris, penningmeester, bibliothecaris en di
recteur van den verkoophandcl. Verslag verificatie-commissie. 
Groote Jaarlijksche Verloting. Rondvraag. Eventueele veiling. 
Sluiting. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Tijdelijk secret.: mej. G. VEERING, Weststraat 8, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering van 25 Maart 1930, des avonds 
te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Aanwezig 21 leden, o.w. 3 dames, en 1 candidaatlid, de 
heer Zonderop. Na een welkomstwoord van den voorzitter, 
speciaal tot den heer Van Tongeren als nieuw lid, en den heer 
Zonderop, candidaat-lid, worden de notulen der vorige verga
dering gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven inzake een nieuwe Vereeniging 
van poststukkenverzamelaars, waarvoor geen belangstelling 
blijkt te bestaan, alsmede een schrijven van het Bondsbestuur 
inzake de philatelistische radio-lezingen, waarin wordt mede
gedeeld, dat geen gegadigden voor het houden van zoodanige 
lezingen gevonden zijn. De voorzitter en de heer Te Winkel 
spreken hun teleurstelling uit oveT dit antwoord, dat tegen
valt, daar men meende dat de Bond meer had kunnen doen om 
zoodanige personen te zoeken dan alleen een oproep in het 
Maandblad te plaatsen. In dien geest zal het Bondsbestuur 
geantwoord worden. 

De secretaris deelt mede, dat hij wegens aanvaarding eener 
betrekking in Den Haag het secretariaat moet neerleggen, 
waarop de voorzitter met enkele woorden afscheid van hem 
neemt. In de volgende vergadering zal het bestuur worden aan
gevuld, waartoe opgave van candidaten gevraagd wordt. Voor-
loopig zal mejuffrouw Veering het secretariaat waarnemen. 

De drie candidaat-leden worden allen tot het lidmaatschap 
toegelaten. 

De heer Heidenreich brengt rapport uit over zijn onderzoek 
naar de veilingprijzen in verhouding tot die der meest ge
bruikte catalogi. Een basis van 3 cent per franc Yvert, voor 
Nederland en Koloniën een basis van 2/3 der Mebus-prijzen, 
lijkt hem voor goede zegels wel aannemelijk. 

Nadat de heer Heidenreich nog verslag heeft uitgebracht 
van de vergadering van den Raad van Beheer van het Maand
blad, komt de wedstrijd met de nrs. 13-18 van Nederland aan 
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de orde. De heer Meijer verzet er zich tegen, dat de inzenders 
ze-lf meekeuren; de voorzitter verzoekt meer vertrouwen in de 
madeleden te hebben, van wie men niet mag vermoeden, dat 
zij in een onderlingen wedstrijd zichzelf zullen trachten te be-
voordeelen, terwijl ook de meest-deskundige leden juist in
zenden. Waar het in de bedoeling had gelegen, de keuring ook 
eens door de regelings-commissie van drie leden te doen ge
schieden — in plaats van door ar e aanwezigen — wordt be
sloten ditmaal de commissie te laten keuren. De drie leden 
dezer commissie, allen inzenders, weigerden echter ditmaal 
na de gemaakte opmerkingen deze keuring te verrichten, waar
op deze taak aan de aanwezige damesleden werd opgedragen. 
Het resultaat was, dat van de V inzenders de beeren Pos, 
Raadsveld en Te Winkel de prijzen wonnen. Voor de April-
vergadering werd een wedstrijd met de nrs. 1 en 2 van Neder
land strafportzegels vastgesteld. 

Daarna verloting en sluiting. 
Da secretaris, 

H. J. VAN BALEN. 
Nieuwe leden. 

74. E. van der Burgh, Van Oldenbarneveldtstraat 37, Arnhem. 
81. dr. H. C. Valkema Blauw, Sw. de Landasstraat 54, Arnhem. 
93. Jae. Zonderop, Dr. Schaepmanlaan 50, Arnhem. 

Adresverandering. 
66. H. J. van Balen, thans Laan van Meerdervoort 770, Den 

Haag. 
Vergadering. 

Vergadering op Dinsdag 29 April 1930, des avonds et 8 uur, 
in „National", te Arnhem. 

De agenda vermeldt o.m. verkiezing van een bestuurslid 
wegens vertrek van den secretaris en wedstrijd m êt de port-
zegels nrs. 1 en 2 van Nederland. 

Candidaten voor de bestuursfunctie geve men op aan de 
2e secretaresse, mejuffrouw G. Veering, Weststraat 8, Arnhem. 

Philatelistenloket te Arnhem. 
Geopend op den 2en Zaterdag van elke maand, dus op 10 

Mei a.s., van 3-4 uur 's namiddags. 

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 groote 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 l i j k , onder vermelding van naam en adres van af
zender, toe te zenden aan mevrouw Schuurman, Apeldoornsche-
weg 57, Arnhem. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 11 Maart 1930, des 
avonds te 7y, uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 21 leden. Afwezig met kennisgeving de heer Van 
Haiderwijk, zoodat de vee-voorzitter, de heer Van den Hoven 
yan Genderen, de vergadering met een welkomstwoord opent. 
3ierop volgt het voorlezen der notulen onzer feestvergadering, 
ïvelwillend opgemaakt door den heer L. W. Immink, als waar-
lemend secretaris dier vergadering. Het keurig en in alle 
)unten goed verzorgd verslag wordt onder groote bealngstel-
ing aangehoord en het luid applaus, hierop volgende, bewijst 
;en volle ds groote instemming daarmede. De voorzitter dankt 
laarna den heer Immink voor de groote zorg aan dit verslag 
)estecd, waarna het wordt goedgekeurd. 

DP volgende ingekomen stukken worden medegedeeld: 

Het jaarboekje 1930 van de Rotterdamsche Philatelisten Ver
eeniging, waarvoor wordt dank gezegd. 

Voor onze Tentoonstelling, als vervolg, de volgende schen
kingen: 

gouden medaille-: 
van de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging te Rotter

dam; 
verguld zilveren medailles van: 
de beeren J. C. Cramerus en L. C. A. Smeulders te Breda 

(deze in natura, als extra prijs); 
de Internationale Vereeniging „Philatelica", te 's-Graven-

hage; 
de heer mr. D. van Houten, te Wassenaar; 
de heer P. C. Korteweg te Laren (N.-H.); 
zilveren medailles van: 
mevrouw C. S. Frenkel-Wiener te Rotterdam; 
de Vereeniging „Contact schept Kracht" te Laren; 
de Philatelisten-Vereeniging „Groningen" te Groningen; 
de N.V. „Rotterdamsch Nieuwsblad" te Rotterdam; 
de heer Jac. van As jr. te Rotterdam; 
de heer W. Rutgers te Arnhem; 
twee zegels voor de Jeugdklasse van den heer A. M. Benders 

te Utrecht. 
Aan de milde gevers is de dank der Club overgebracht, en 

worden de schenkingen onder daverend applaus dankbaar aan
vaard. 

Vervolgens is nog ingekomen een schrijven van de beeren 
W. P. Costerus Pzn. te Edam, en Maas Geesteranus, Nassau-
straat 13, Utrecht, aan wie kunnen worden opgegeven namen 
en adressen van leden onze-r Club, die zich interesseeren voor 
het ruilverkeer en poststukken. 

Voorts wordt mededeeling gedaan, dat leden zich kunnen 
opgeven aan den secretaris ter bekoming der Tentoonstellings
zegels van Algiers en Antwerpen, respectievelijk fr. 10 per 
stuk, waarvoor de heer G. V. van der Schooren, te Arnhm, 
zich bereid verklaard heeft, deze zoo mogelijk mede te brengen. 
Van ieder zullen 20 stuks worden aangevraagd. 

Dan worden vertoond enkele ontwerpen voor het reclame
biljet onzer Tentoonstelling, vervaardigd door leerlingen der 
Ambachtsschool, waarvoor de heer dr. Kunst zijn welwillende 
medewerking heeft verleend. Ten slotte wordt een der ont
werpen gekozen, hetwelk met eenige wijzigingen ons reclame
biljet zal worden, en waarvoor de heer Klaphaak zijn zeer 
gewaardeerde medewerking zal verleenen. Dan schenkt, onder 
luide bijvalsbetuigingen, de heer Klaphaak de door hem ont
worpen serie proefdrukken, welke gediend hebben ter opluis
tering onzer feestvergadering op 11 Februari 1.1., aan ons 
archief. 

Ten slotte geven enkele leden ten bate der kas te verboopen 
zegels. Deze worden door den voorzitter, op voorstel van den 
heer Immink, op humoristische wijze verkocht, hetwelk een 
batig saldo voor de tentoonstellingskas oplevert van f 46,65. 

Na rondvraag wordt deze zeer gezellige avond door den 
voorzitter gesloten. De secretaris, 

P. JORISSEN P.Czn. 
Adresverandering. 

A. Esch wordt Van Somerenweg 35, Rotterdam. 
Mededeeling. 

Ondergeteekende, Ie secretaris van de Nationale Postzegel
tentoonstelling van 4 t.m. 7 September a.s. te Rotterdam, 
verzoekt, wegens uitstedigheid, alle correspondentie betref
fende die Tentoonstelling van 1 tot en met 20 Mei a.s. te rich
ten aan den 2en secretaris, den heer L. W. Immink, Rozen
burglaan 92, te Rotterdam, 

P. JORISSEN P.Czn. 

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

VERSLAG der 19e jaarvergadering op 26 Maart 1930, in 
„Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

De zaal vol. De tafeltjes anders dan gewoonlijk geschikt; 
met bloemen versierd. Stemming geanimeerd. Aan de bestuurs-
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tafel mist men noode den hee-r Van der Willigen, die wegens 
ziekte afwezig is. Op diens plaats evenwel de heer A. Rouwen
horst, vertegenwoordigende de afdeeling Dordre-cht. Aanwezig 
97 leden, 't Geheel in tegenstelling met een dor verslag, het
geen ik toch hier moet laten volgen. 

De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, opent met een hartelijk 
welkom aan allen, in 't bijzonder aan een drietal leden voor 
het eerst aanwezig, een paar candidaat-leden en den afge
vaardigde van Dordrecht. Hij constateert even onze stevige 
positie, onze, zij het kleine aanwas en ons moeilijk te ver
beteren vergaderingbezoek, deelt mede, dat een zeer belang
rijk punt voor de volgende vergadering is bewaard, n.l. bespre
king aansluiting van „Philatelica" bij den Bond. Hij meent 
de tolk te zijn van alle aanwezigen, als hij de afwezigheid 
van den heer Van der Willigen betreurt en hem namens allen 
een volledig en spo^edig herstel toe te zullen wenschen. Op 
voorstel van een der leden wordt besloten direct een telegram 
van dergelijken inhoud aan den patiënt te zenden. 

Ingekomen zijn zegels voor de gewone verloting van de 
beeren Van Meel, Verhoeff, Van Rest, Reijerse en Scharren-
burg; door tusschenkomst van ons lid Adr. Kooman van de 
,„Nillmij" 10 fraaie insteekboekjes, elk met ongebruikt 40 en 
75 c. vliegpost Ned.-Indië. Voor alles onzen besten dank! 

Verder is ontvangen van de R.Ph.V. jaarboekje nr. 3, een 
bedankje voor onze verguld zilveren medaille, schrijven van 
de beeren Costrus en Geesteranus omtrent verzamelen van 
poststukken. 

De notulen der vorige vergadering worden vervolgens goed
gekeurd. Uit het hierna volgende jaarverslag van den secretaris 
alleen het volgende hier: 

1929 was een belangrijk actief jaar; onze positie verstevigde 
naar alle zijden. De verstandhouding met andere Vereenigingen 
en autoriteiten is naar wensch; dito met het Nederlandsch 
Maandblad. Onze afdeelingen verkeeren mede in goeden wel
stand. In Indië lukt hét nog niet stevigen grond onder onze 
voeten te krijgen. Van onze rondzendingen wordt druk ge
bruik gemaakt. Onze kolommen druks in de pagina's vereeni-
gingsleven vinden ruime belangstelling. 

In 1929 belef het bestuur ongewijzigd; buiten de vergaderin
gen in „Hollandais" hield het 3 vergaderingen ten huize van 
den voorzitter. In Den Haag hielden wij 12 vergaderingen, 
met een totaal van 585 bezoekers; in het najaar 1929 boven
dien een aparten veilingavond. Onze Vereeniging telde op 1 Ja
nuari 1930 554 leden + 2 jeugdleden, tegen 548 leden -1- 1 
jeugdlid een jaar vroeger. 

Hulde wordt gebracht aan onzen buitengewoon verdienste
lijken penningmeester-administrateur Van der Willigen; har
telijk dank aan de velen, die in de afdeelingen zoowel als in 
Den Haag ons werken openlijk steunden met hun giften, met 
hun werk in bestuursfuncties, in de rondzendingen, in de ver
schillende commissies, met hun vergaderingbezoek, met hun 
tentoonstelling of lezing of andere blijken van medeleven, 
waardoor wiJ ons goed op peil konden houden. 

1929 is mede de grondslag voor «en paar ernstige zaken 
voor 1930 in onze Vereeniging. 

Hierna volgde het verslag der verificatie-commissie, be-
•staande uit de beeren Sierig en Van der Zee, die de admini
stratie en het geldelijk beheer van den penningmeester contro
leerden tot groote tevredenheid. 

Het verslag van den penningmeester wordt uitgebracht — 
door den heer Kirchner — en wijst een batig saldo aan van 
ruim ƒ470,—. 

De begrooting, voorkomende in het Maandblad van Maart, 
wordt zonder wiiziging goedgekeurd. 

Jaarverslag bibliothecaris D. O. Kirchner: 47 werken werden 
uitgeleend; 6 leden gaven gratis bijdragen, onkosten bedragen 
ƒ 24,38. Gewerkt wordt aan een register op kaartsysteem. 

Alle rapporteurs krijgen op hun beurt hun verdiend bedankje 
en applaus. 

De ledenverkiezing helpt ons met 72 stemmen vóór en 17 
blanco aan 9 nieuwe leden. 

De voorzitter deelt intusschen mede, dat de zaak Kik in Goes 
thans geëindigd is en dat wij nooit reden tot kwade trouw 
vonden. 

De bestuursverkiezing levert: Van Veen 82 stemmen, Van 
Re-st 60 stemmen. Maas 38 stemmen, 3 blanco, waardoor de 
beeren Van Veen en Van Rest zijn herkozen, welke uitslag 

met applaus wordt begroet. 
Na een verloting van .zegels en boekjes, boven vermeld, 

begint de groote verloting, ditmaal van 570 prijzen, 't Laagste 
nummer, dat hier valt, is nr. 4 voor den heer Smink. (De voort
zetting dezer verloting ten huize van den heer Kirchner geeft 
aan, dat de Ie prijs dit jaar ten deel is gevallen aan den 
heer H. L. M. Willemse, Wipstrik bij Zwolle). 

Een kleine veiling van 12 kleine kavels geeft nog een 
flinke opbrengst. 

Bij de rondvraag komen nog aan het woord de beeren Van 
Leijden en Kirchner. Door den laatste wordt de volgende 
motie inge-diend en met algemeene stemmen aangenomen: 

„De jaarlijksche algemeene vergadering van de Internatio-
„nale Vereeniging „Philatelica", in hare bijeenkomst op 26 
„Maart 1930, verzoekt het bestuur, besprekingen te willen 
„openen of een verzoekschrift te willen indienen bij den mi-
„nister van justitie, en hem daarbij te verzoeken, in de straf-
„wet artikelen op te willen nemen, op de basis zooals in het 
„buitenland gebruikelijk is, teneinde het vervalschen van post-
„zegels in de toekomst tegen te gaan." 

De voorzitter sluit hierna de vergadering met het uitspreken 
der verwachting, dat onze volgende (20e) jaarvergadering een 
nog grooter aantal aanwezigen zal tellen en op meer feeste
lijke wijze zal gehouden worden. De secretaris, 

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

12. P. Th. Luijckx, leplaan 5, Den Haag. 
20. F. Swerts, Oostenstraat 39, Antwerpen. 
31. L. Thiescheffer, Rembrandtlaan 24, Zwolle. 
35. J. Wijnen, Celebesstraat 86, Den Haag. 
59. dr. A. ten Doesschate, Terborchstraat 14, Zwolle. 

194. dr. P. W. J. Westra, Kesteren. 
500. A. Drabbe, Van de Wateringelaan 1, Voorburg. 
502. J. van den Brink, Bunslaan, Driebergen. 
518. P. Dekker, Geraniumstraat 174, Den Haag. 
529. C. Blommesteijn, Kerklaan 86, Rijswijk. 

Nieuw nummer. 
379. W. van Zweden, De Sillestraat 100, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
W. J. A. L. Vervloet, fabrikant, Middelburgschestraat Ig, 

Scheveningen. (Voorgedragen door C. J. Reijerse). 
ir. A. E. Bosman, Vondellaan 19, Baar, lid van „Hollandia". 

(Eigen aangifte), 
mej. E. Mathon, Celebesstraat 86, Den Haag. (Voorgedragen 

door J. Wijnen). 
F. W. Peijen, ass.-apotheker, Taets van Troostwijkstraat 5, 

Den Haag. 
Van de afd. Dordrecht: 

Ch. Kammerman, Vest 3, Dordrecht. 
N. Groenhart, Voorstraat 352, Dordrecht. 

Bedankt. 
354. W. J. van de Sant, Greenside Rytan (Engeland). 

Afgevoerd. 
551. J. H. Harten, Batavia. 
507. P. J. van den Hoek, Twello. 

Adresveranderingen. 
530. W. F. P. Winkelaar, uit Bandoeng, naar voorloopig adres: 

p /a familie Stolk, Alexanderplein 13, Den Haag. 
370. K. Jongens, uit Eindhoven, naar Vlielandschestraat 35, 

Den Haag. 
457. A. C. van der Straaten, Van Kinsbergenstraat 142, Den 

Haag. 
269. P. Oudenaerde, Julianalaan 58, Delft. 
298. P. Gordon, Korte Kade 24a, Rotterdam. 
479. C. van Zijl, H.v.O. Rijswijkscheweg, kamer 236, Den Haag. 
D 414. R. J. Bruinse, Bankastraat 33, Dordrecht. 

79. A. J. Lastdrager, Terheijdenscheweg 47, Breda. 
360. Adr. Kooman, Tomatenstraat 125, Den Haag. 
105. W. van den Hoff, Joan van Hoornstraat 15, Den Haag. 
121. J. J. Mulder, Laan van Nieuw Oosteinde 53, Voorburg 

(Z.-H.). 
301. K. Waldeck, Prins Mauritslaan 96, Den Haag. 
292. W. J. Koffijberg, Willemstad (Curaeao). 

3. J. van Rossum, Olympiakade 23, Amsterdam, Z. 
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Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, algemeene vergadering te 

8K uur, op Woensdag 23 April 1930, in Café „Hollandais", 
Groenmarlit, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Bespreking aan
sluiting bij den Bond. 5. L&denverkiezing. 6. Verloting. 7. Vei
ling. 8. Rondvraag en sluiting. 

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

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

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

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

KORT VERSLAG van de jaarvergadering op Vrijdag 28 Maart 
1930, in den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

Aanwezig zijn 27 le-den, die door den secretaris, bij afwezig
heid van den voorzitter, welkom w'orden geheeten. De notulen 
van de vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd. 
Bij de ingekomen stukken is een schrijven van de heeren Cos-
terus en Maas Geesteranus, die Philatelisten zoeken, die aan 
rondzendingen van poststukken wenschen deel te nemen. Hier
voor melden zich aan de heeren Traaniberg en dr. W. Kersten. 

De voorzitter deelt mede, dat de kwestie inzake de verpak
king der rondzendingen te Haarlem en omstreken op de be
stuursvergadering uitvoerig besproken is, doch dat het bestuur 
meent, dat de beste oplossing is, dat de leden zelf de burger
lijke beleefdheid beter in acht nemen en ieder voor zich voor 
behoorlijke verpakking zorgt. Hij doet een beroep op de mede
werking van alle leden, welk beroep in het verslag in het 
Maandblad eveneens uitgesproken zal worden. Verder deelt de 
voorzitster mede, dat hij uit de pers vernomen heeft, dat aan 
ons verzoek te Haarlem een philatelisteniloket te openen, vol
daan is, doch officieel ontvingen wij daaromtrent geen bericht. 
Op de mededeeling, dat de heer Van der Schooren bereid is 
voor gegadigden de bijzondere zegels, uit te geven ter gelegen
heid van de tentoonstellingen te Antwerpen en Algiers, aan te 
schaffen, melden zich eenige liefhebbers aam. 

Vervolgens wordt door den heer Traanberg verslag uitge
bracht over de besprekingen op de laatste vergadering van 
den Raad van Beheer vam het Maandblad. De heer Germeraad 
brengt verslag uit over de voorjaarsvergadering van den Bond. 

Het jaarverslag van den secretaris wordt na rectificatie van 
een tikfout onder applaus goedgekeurd, evenals dat van d̂ en 
penningmeester. Uit deze verslagen blijkt, dat de Vereeniging 
thans 181 leden telt en er financieel goed voorstaat. De secre
taris wekt de leden op in het komende jaar een groot aantal 
nieuwe leden aan te werven. Een prijs voor het aanbrengen 
van de meeste nisuwe leden is dit jaar niet toegekend, daar 
niemand meer dan 2 leden voorstelde. De begrooting voor het 
nieuwe jaar wordt, na een interpellatie van den heer Bol inzake 
den uitgetrokken post voor de bibliotheek, goedgekeurd. Het 
voorloopig verslag van den commissaris belast met de rond
zendingen doet zien, dat dit belangrijke deel onzer Vereeniging 
uitstekend verzorgd is en gunstige resultaten heeft. De ver
slagen worden in het eerstvolgend jaarboekje afgedrukt. 

Na de pauze komt de bestuursverkiezing aan de beurt. Op 
voorstel van den heer Verkoren worden de herkiesbare heeren 
Engelenberg en Trupp in hun funct'es herkozen. Aangezien 
voor de functie van secretaris geen candidaten gesteld zijn, 
heeft de heer Germeraad zich bereid verklaard deze functie 
tot de volgende vergadering te blijven waarnemen. Dit punt 
zal dan opnieuw op de agenda worden geplaatst. 

Bij de verkiezing van afgevaardigden voor de Bondsverga
deringen worden uitgebracht op den heer Traanberg 26, Ger
meraad 24, J. Rol 22, Robbers 12, Van Waard 6 «n diverse 
anderen 4 of minder stemmen. De eerste drie verklaren zich 
bereid hun benoeming te aanvaarden. Bij de herstemming voor 
den vierden functionaris verwerft de heer Van Waard 18, de 
heer Robbers 9 stemmen; de heer Van Waard neemt zijn 
benoeming aan. 

De algemeene verloting heeft tot resultaat, dat de leden 
met de volgende nummers de prijzen verwerven, t.w. 237, 217, 
45, 97, 171, 168, 54, 181, 190, 183, 185, 31, 13, 145 en 139. 
De verloting onder de aanwezigen brengt aan een 15-tal leden 
een prijs. Bij de rondvraag vestigt de heer Traanberg de aan
dacht van de leden op de opioeping in het Jainuari-nummer 
voor verzamelaars van gelegenheidsafstempelingen. 

Verder niets aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de ver
gadering te pl.m. 11 uur. 

De secretaris, 
L. GERMERAAD. 

Aangenomen als lid. 
239. B. Bruins, Veeteeltstraat 26, Amsterdam, O. 

Voorgesteld als lid. 
H. J. M. Lisonne, Oosterlaan 4, Heemstede. (Eigen aangifte). 
N. M. J. C. Cikot, Prins Hendrikstraat 20, Kerkrade. (Voor

gesteld door W. van Dijk). 
Bedankt als lid (met 1 Maart). 

16. dr. W. van den Berg, Haarlem. 
172. J. K. Moojen, Haarlem. 

Adresveranderingen. 
237. S. H. de Bock moet zijn Kleverparkstraat 25, Haarlem. 

7. S. Schagen wordt Postjeskade 53 I, Amsterdam, W. 
42. J. H. Kersten jr. wordt p/a Meyer & Go's Schiffahrt Ges. 

m. b. H., Trostbrücke 1, Hamburg. 
Mededeelingen. 

Op 21 April worden postbwitanties afgegeven op de leden, 
wier contributie op dien datum niet ontvangen is. Men gelieve 
op of na dien datum derhalve geen contributie te gireeren. 

Den leden te Haarlem en omstreken wordt uitdrukkelijk ver
zocht bij het doorgeven der ziehtzendingen voor behoorlijke 
verpakking zorg te dragen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 25 April 1930, in den Haar

lemschen Kegelbond. 

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

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

De voorzitter, de heer K. P. Kitlman, opent de vergadering 
om 8M uur en spreekt den leden een woord van welkom toe. 
Daar de secretaris met kennisgeving wegens ongesteldheid 
niet aanwezig is, wordt het secretariaat waargenomen door 
den 2en secretaris. 

Van den Bond zijn Mededeelingen nr. 2 ingekomen, welke 
ter kennis der leden worden gebracht, eveneens een schrijven 
van de heeren W. P. Costerus te Edam en Maas Geesteranus 
te Utrecht omtrent het bestaan van een Vereeniging van 
Poststukkenverzamelaars. Van de Philatelistenclub „Rotter
dam" is een schrijven ingekomen met een dankbetuiging voor 
de ter beschikking gestelde medaille voor de Tentoonstelling. 

De penningmeester, de heer S. S. Ongering, brengt ver
volgens verslag uit over het financieel beheer over het dienst
jaar 1929-1930; de ontvangsten en uitgaven sluiten weer met 
een batig saldo. De heeren J. Stoppelman en A. C. Sietinga 
worden als kasnazieners aangewezen. Daarna heeft ballotage 
plaats van den heer C. de Jong Hzn. te Groningen, die met 
algemeene stemmen als lid der Vereeniging wordt aangenomen 

De wedstrijd tusschen de zegels van Memel bracht drie in
zendingen, welke alle drie op hoog peil staan, zoodait de jury, 
die gevormd wordt door de heeren mr. Van Ommen Kloeke, 
Jongebreur en Van der Sman, geen gemakkelijke taak voor 
zich heeft. De vergadering wordt dan eenigen tijd geschorst 
om den leden gelegenheid te geven de inzendingen te be
zichtigen en om zegels te ruilen en te koopen. De heer dr. Van 
der Spek deelt intusschen de bestelde nieuwe zegels uit van 
Luxemburg. De vergadering wordt weer geopend en nu deelt de 
jury bij monde van mr. Van Ommen Kloeke mede, dat de eerste 
prijs wordt toegekend aan de collectie, die blijkt ingezonden te 
zijn door dr. D. H. Wachters, terwijl de eveneens prachtige 
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verzamelingen van de beeren Ongering en Meiborg worden 
bedeeld met respectievelijk den tweeden en den derdan prijs. 

De voorzitter deelt dan mede, dat dr. D. H. Wachters de toe
zegging heeft gedaan in de eerstkomende vergadering een 
causerie over de zegels van het Memelgebied te zullen houden, 
hetgeen de vergadering op hoogen prijs stelt. 

De heer Sietinga deelt namens de kasnazieners mede, dat 
het kasboek en de bescheiden van den penningmeester in orde 
zijn bevonden, waarop de voorzitter den penningmeester dankt 
voor het gevoerd beheer en hem dechargeert. De heer On
gering wenscht hierop een woord van dank te brengen aan den 
commissaris van het rondzendingsverkeer, den heer dr. Jac. 
van der Spek, zonder wiens schitterende wijze van mede
werking ds financieele resultaten zeker niet zouden zijn be
reikt. De correcte organisatie der rondzendingen verhoogt 
zeer den verkoop van zegels, hetgeen een belangrijke bron 
van inkomsten is. De voorzitter dankt eveneens den heer Van 
der Spek voor al hetgeen hij voor de vereeniging doet. De heer 
dr. D. H. Wachters stelt eenige goede zegels voor prijzen be
schikbaar, welke in dank worden aangenomen. 

Een verloting heeft daarna plaats van een 19-tal goede ze
gels. De voorzitter sluit deze prettige en leerrijke vergadering 
om 10 uur, waarna nog een veiling van mooie zegels wordt 
gehouden. De 2e secretaris, 

J. VAN DER WARF. 
Nieuw lid. 

140. C. de Jong, J. C. Kapteijnlaan 19b, Groningen. 
Vergadering. 

De eerstkomende vergadering zal worden gehouden op 
Maandag 28 April 1930, des avonds te 8% uur, in „Suisse", 
te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 17 Maart 
1930, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", Vrijthof, 
te Maastricht. 

Aanwezig 22 leden. De voorzitter, de heer J. E. L. Haene-
cour, opent te 8.15 uur de vergadering met een hartelijk woord 
van welkom tot de aanwezigen. In het bijzonder verwelkomt 
hij den nieuwbenoemden secretaris, die voor het eerst hem 
assisteert. De notulen van de vorige vergadering worden on
veranderd goedgekeurd. Het eandidaat-lid, dr. Kettler te Val
kenburg, wordt met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Behandeling van de ingekomen stukken heeft daarna plaats, 
waarvan enkele worden voorgelezen. 

De Postzegelvereeniging ,,Heerlen" zendt prijs nr. 53 toe, 
gewonnen op lot nr. 466, van de onlangs door haar gehouden 
loterij. De winnaar kan zich ter bekoming van dien prijs tot 
den secretaris onzer Vereeniging wenden. Daar aan de Ver
eeniging „Heerlen" niet alle Maastrichtsche nummers bekend 
zijn, verzoekt zij toezending der loten, waarop prijzen zijn ge
vallen. De winnaars worden verzocht hun loten op te zenden. 

Voorts heeft de gratis-verloting plaats en als slot enkele 
kienpartijen, waarvoor door de leden Lint, Houbers, Dückers, 
Jonkers, Meerbens, Hermans en anderen waardevolle zegels 
worden beschonken. 

Te 103<̂  uur sluit de voorzitter de zeer geanimeerde ver
gadering. 

Candidaat-leden. 
Duynstée, Elisabeth Strouvelaan 13, Maastricht. (Voorgedra

gen door J. W. Jonkers, lid 61). 
Ant. Hennekens, Brouwerij „In de Roskam", Lutterade. (Voor

gedragen door Fr. Sleegers, lid 106). 

Nieuw lid. 
110. dr. Chr. J. C. Kettler, Valkenburg. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 28 April 1930 beurs. 
Maandag 5 Mei 1930 beurs. 
Maandag 19 Mei 1930 vergadering, 
telkens te 8 uur, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 

Vrijthof, te 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, Draais,teeg 7, Helder. 

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

Aanwezig 22 leden. Te ongeveer 8% uur opent de voorzitter, 
de heer A. de Jong, met een kort woord van welkom de 
vergadering. In 't bijzonder wordt wslkom geheeten de heer 
C. B. Brouwer, die na een ruim tweejarig verblijf in de tropen 
in ons midden is teruggekeerd; tevens wordt welkom geheeten 
de heer P. T. Dijkstra, als gast aanwezig. 

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

Ingekomen is het bedanken van den heer M. Wolters, wat 
algemeen wordt betreurd, daar hij een der oprichters van de 
Vereeniging is. Gszondheidsredenen hebben hem echter tot dit 
besluit gebracht. Genoemde heer schonk nog zegels ter veiling, 
waarvan de opbrengst ten goede van de kas komt voor de 
viering van het 10-jarig bestaan der Vereeniging. 

Voorlezing wordt gedaan van een schrijven van een ver
eeniging van poststukken-verzamalaars, met een opwekking 
tot die Vereeniging toe te treden. 

De heer Polling krijgt gelegenheid om verslag uit te brengen 
over zijn bsvindingen op de voorvergadering van den Bond te 
Utrecht gehouden. Hem wordt dank gezegd voor zijn verslag. 

Het bestuursvoorstel om een reservekas te kweeken voor de 
viering van het 10-jarig bestaan en nu reeds f 50 daarvoor uit 
te trekken en voor de volgende jaren 50 pet. van het batig 
saldo, wordt na eenige discussie aangenomen. Voorts worden 
de leden opgewekt zegels te schenken met het doel deze te 
veilen en de opbrengst daarvan in genoemde kas te storten. 
Het voorbeeld is reeds gegeven door de beeren Wolters en 
De Jong. 

Bij ds rondvraag krijgt de secretaris opdracht, aan den 
hoofdredacteur het verzoek te doen, om de rubriek „Nieuwe 
uitgiften" zoodanig uit te breiden, dat bij de verschillende 
waarden ook het formaat (liggend of staand), alsmede de 
grootte der zegels, worden vermeld. Dit in het belang van die 
verzamelaars, die hun verzameling naar eigen verkiezing in
richten. 

Na de pauze vangt de voorjaarsverloting aan. Deze vindt 
onder veel animo plaats. Elk krijgt zijn prijs. De secretaris 
heeft een aantal zegels 6 op 7H Suriname bij zich, welke hij 
ter beschikking van de leden stelt. 

Te ruim 11 uur behoort deze vergadering weer tot het 
verleden. De secretaris, 

J. POLLING. 
Candidaat-lid. 

P. T. Dijkstra, Brakkeveldweg 34, Helder. 
Bedankt als lid. 

M. Wolters. F. M. Eikerbout. 
Adresveranderingen. 

W. van Baaren wordt Hazenpad 4, Arnhem. 
H. Dassen wordt Paardenstraat 17, Helder. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Saroleastraat 48, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 31 Maart 
1930, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Te half negen opent de vice-voorzitter met een hartelijk 
woord van welkom de vergadering. De notulen van de vorige 
vergadering worden voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken is een schrijven van de Vereeni
ging van Poststukkenverzamslaars te Utrecht en het jaar
boekje van de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging. 
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Van de rondvraag maakt de heex Begheijn gebruik. In de 
eerste plaats zou hij gaarne zien, dat als de vergadering om 
8 uur wordt aangekondigd, deze dan ook een aanvang neemt. 
Dit wordt toegezegd. Verder vond hij het beter een vaste volg
orde voor de rondzendingen te hebben. Hierdoor wordt voor
komen, dat men wel eens twee of meer rondzendingen vlak na 
elkander ontvangt, hetgeen dan den verkoop niet bevordert. 
Ook krijgt dan elk ild om beurt een rondzending het eerst, 
door telkens een plaats naar boven te schuiven. Het eenige 
bezwaar is, dat steeds eenzelfde binnenlid de porto's voor 
doorzending naar het volgende buitenlid moet dragen, doch 
gene kan ze vergoed krijgen. Door den secretaris zal e-en lijst 
voor de volgorde worden samengesteld en zal voortaan in dezen 
geest gehandeld worden. Ook wist de heer Begheijn gaarne van 
wien hij de zegels kocht. Hij vond het wenschelijk om op de 
circulatielij sten de namen van de inzenders te vermelden. Deze 
zullen voortaan vermeld worden, tenzij de inzender het tegen
deel verzoekt. 

Op voorstel van het bestuur wordt de heer Lignon, die zon
der adres naar het buitenland vertrokken is, wegens schuld aan 
de Vereeniging, geroyeerd als lid. 

Nadat de maandverloting heeft plaats gehad, wordt de ver
gadering gesloten en blijft men nog geruimen tüd gezellig 
bij elkander. 

Geroyeerd. 
A. Lignon. 

Adresverandering. 
P. Schoenmakers, Saroleastraat 48, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 28 April 1930, des avonds te 

8 uur, in Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 
Bericht. 

De aandacht van de leden wordt erop gevestigd, dat de ver
gaderingen voortaan precies om 8 uur zullen beginnen. Zü 
worden derhalve beleefd verzocht tijdig aanwezig te zijn. 
Na afloop van het officieele gedeelte kan men desgewenscht 
nog tot 12 uur gezellig samen blijven. 

De Haagsche Postzegel-Kring, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: P. C. DOZY, Harstenhoekweg 69, Scheveningen. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 24 Maart 
1930, in Café „Boschlust", te 's-Gravenhage. 

Na opening der bijeenkomst met een hartelijk woord van 
welkom door den voorzitter, worden de notulen der beide 
vorige vergaderingen gelezen en goedgekeurd. Vervolgens 
krijgt de heer M. Cremer Eindhoven het woord. Deze deelt 
mede, dat de heer J. L. van Dieten te Rotterdam van eenige 
leden bericht ontving, dat deze zeer tot hun leedwezen ver
hinderd waren geweest, tegenwioordig te zijn bij zijn expositie 
ter gelegenheid van de vergadering van den H.P.K. van 24 
Februari 1.1. en dit den heer Van Dieten aanleiding te meer 
was, om in te gaan op ons verzoek nog esns zulk een avond 
te willen opluisteren. Onder applaus wordt besloten, den heer 
Van Dieten uit te noodigen den avond van 28 April a.s. daar
voor te bestemmen. Tevens zal wederom de afdeeling 's-Gra
venhage der Ned. Ver. worden uitgenoodigd. Tevens wijst de 
voorzitter erop, dat dit een uitstekende gelegenheid is, om 
kennissen bij ons te introduceeren. Men zal verzoeken Groot-
Brittannië en Spanje ter bezichtiging te kragen. 

Na afloop der tentoonstelling een gratis-verloting onder alle 
aanwezigen van een tiental prijzen. Den heer M. Cremer Eind
hoven wordt dank gebracht voor zijn bemoeiingen. 

De heer Korteweg brengt vervolgens verslag uit van de door 
hem bijgewoonde voorvergadering van den Bond. Ook voor 
onze Vereeniging heeft de heer Van der Schooren zich bereid 
verklaard series Algerië- en Antwerpen-tentoonstellingszegels 
ad respectievelijk ƒ 1,— en ƒ 0,75 mede te brengen van zijn be
zoek aldaar. Door den penningmeester wordt nota genomen 
van de namen der leden, die de zegels wenschen te ontvangen. 

Nadat nog enkele onderwerpen van ondergeschikt belang 
zijn besproken, volgt de gratis-verlot'ng, waarna de verga
dering te 10.30 uur wordt gesloten. 

De secretaris, 
P. C. DOZY. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 28 April 1930, des avonds te 

8 uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout, 's-Gravenhage. 
Opening. Bezichtiging van eenige landen uit de c«llec^e-

Van Dieten te Rotterdam. Verloting. Sluiting. 

Eerste Surinaamsche Philatel.-Ver., te Paramaribo. 
Secret.: H. L. RELIJVELD, Koloniale Boekerij, Pal^amaribo. 

Nieuwe leden. 
42. C. F. de Lang Evertsen, Sbr. Bopong, Pasirian (Java).* 
43. Th. Bussingh de Vries, Bojolali (Java). 
44. F. W. G. Jager, Brinklaam 32, Bussum. 

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

VERSLAG der vergadering op Zondag 9 Maart 1930. 
Nadat in de vorige ledenvergaderingen besloten was tot op

richting van een jeugdafdeeling onzer Vereeniging, is deze af
deeling heden tot stand gekomen. Doel is: de verzamelende 
jeugd met raad en daad terzijde te staan bij het opzetten der 
verzameling, de keuze van een album, enz. Ook zullen al-
gemeene lezingen gehouden worden over wetenswaardigheden 
uit de Philatelie. Besloten is slechts éénmaal per maand, en 
wel den eersten Zaterdagmiddag, bijeen te komen; in de school-
vacanties desnoods meerdere malen. Natuurlijk kunnen de 
jonge verzamelaars op deze bijeenkomsten door ruil of inkoop 
hun collecties uitbreiden, terwijl het bestuur ter aanwakkering 
van het verzamelen op de verjaardagen der adspirant-leden 
postzegels of kleine series gratis te hunner beschikking stelt. 

Moge deze afdeeling tot grooten bloei komen! 
Vergaderingen. 

Volgende vergadering der jeugdleden op 5 April 1930, daar
na op 3 Mei. 

Volgende vergadering der Postzegelvereeniging „Oss" steeds 
op den eersten en derden Woensdag van iedere maand, des 
avond» te 8 uur, in Lunchroom „Het Fort", Kromstraat, Oss. 

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

*— 
KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder

dag 27 Maart 1930, des avonds te 83^ uur, in Hotel-Restau-
rant „Willems". 

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secre
taris voorlezing van de notulen der vorige vergadering; deze 
worden goedgekeurd en vastgesteld. 

Onder de ingekomen stukken is een schrijven van een Ver
eeniging van Poststukkenverzamelaars, welke zich ten doel 
stelt hun leden uitsluitend door ruil poststukken te verschaf
fen; het blijkt echter, dat geen der aanwezigen interesse voor 
deze verzamelsport voelt. 

Verder heeft een verloting plaats van een drietal interes
sante zegels. 

In de vorige vergadering werd door den heer Nieland ter 
sprake gebracht, of het wellicht bekend was, dat een nieuwe 
druk van het Handboek van Nederland en Koloniën in voor
bereiding is. Het bestaande is zeer verouderd en daardoor 
thans zeer onvolledig. De heer Boelens vermeende, dat een sup
plement in bewerking is, bijgewerkt tot September 1929. D,en 
secretaris werd verzocht hiernaar te informeeren; echter is 
tot dusverre door dezen geen antwoord hierop ontvangen. 

Tot slot heeft een geanimeerde veiling plaats, welke f 2,60 
ten voordeele der kas brengt. * 

De secretaris, 
H. STIENSMA. 

Adresverandering. 
mej. J. Peenstra van Steenhouwerskade 12a naar idem 13a. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 24 April 1930, des avonds te 

8y, uur, in Hotel-Restaurant „Willems". 
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Bij het bezoek aan het Postmuseum op 24-8 '29 
is het opgevallen, dat het origineele ontwerp van 
Ten Kate een graveursteeken heeft. 

De ontwerpen uit een beroemde collectie, even
als de ontwerpen-collectie Bar. Lehmann, de ver
schillende afbeeldingen in tijdschriften, jhr. Van 
Kinschot's werkje, eveneens de galvanoplastische 
ontwerpen door mij verkocht, waarvan hierbij 
een reproductie, missen dit steekersteeken. Op 
instigatie van een groote combinatie wordt het 
volgende rondgestrooid: Eerst was 
het niets, toen plaatjes, later non-
valeurs, daarna had ik ze zelf ge
drukt en nu heb ik ze laten drukken. 
Het is waar: ik heb ze laten drukken, 
het is mediamiek werk, maar de geest 
demonstreert zich niet meer. Sinds 
de geest de vraag gesteld is, waar de 
ontwerpen, afgekeurde en toegelaten 
kleurproeven gebleven zijn „uit het 
oude gebouw van het hoofdbestuur 
der Posterijen in de Parkstraat", 

is de geest verdwenen en het drukken gestaakt 
(lees achteroverdrukken). Men tracht ze zelfs te 
imiteeren te Parijs (?), maar de volmaakte he-
dendaagsche techniek proeft men er boven uit; 
juist de onvolmaaktheid is het bewijs, dat er naar 
iets gezocht werd. Vóór 50 jaar had het electrisch 
licht toch zeker niet de hedendaagsche volmaakt
heid. 

Men zoekt (?) in de Parkstraat ook nog naar 
de 4 zegels van elke soort van de geheele wereld, 
en waar de brandkast gebleven is, waar ze in
gezeten hebben. Opgegeten door de Haegsche 
witte mieren? Men beweert, dat iemand van de 
Rekenkamer zoolang gerekend heeft, dat de uit
komst nihil was. Officieel is er dus niets meer 
te vinden. 

Op de geanimeerde veiling in „Bagatelle" gin
gen vele stukken niet voor een kleinigheid. 

Oude brieven, proefporten, proeven, enz. brach
ten prijzen op, waar men paf van staat, ƒ 1,—, 
Dienst, kopstaand (keur Vos) ƒ40,—; de ƒ2,50 
zelfde keur, ƒ 25,—. 

Momenteel koop ik liever postze
gels dan aandeelen; in Duitschland 
zelfs komt weer meer belangstelling 
voor klassiek goed. 

si Gezien de kleine winstmarge op de 
betere zegels, voeren wij alléén 
zichtzendingen uit bij voldoende 
cautie. 

Vereenigingen kunnen wij alleen 
zenden, wanneer de inzender zijn 
waarde verzekerd krijgt tegen all 
risk. 

VRIJBLIJVENDE NOTEERING, NETTO CONTANT. 
Bedrag b\j bestelling. Rembours 25 pet. vooruit. 

N e d e r l a n d s c h - I n d i ë . 
Nrs. Yvert. — Goedkoopste tandingen. 

ongebr. gebr. 
1. 10 c , rood, ongetand ƒ 25,—• ƒ 8,— 
2. 10 c , rood, get. ƒ 50, ƒ 60, tot - 75,— - 17,50 
3. 1 c., grijsgroen, T. I, z. gom - 0,35 - 0,30 
3a. 2 c., id. (Yv. 16) T. II, z. gom - 0,35 - 0,20 
4. 2 e., lila, z. g. ƒ 10,—, m. orig. g. - 12,50 - 10,— 
4a. 2 c., lilabruin, postfrisch - 7,— - 6,50 
4b. 2 c , kaneelbruin, postfrisch - 5,— - 0,60 
5. 2 c , reebruin, postfrisch - 5,— - 0,60 
5a. 2 c , donkerbruin postfrisch - 2,— - 0,50 
6. 2% c, geel, z. gom ƒ1,75, postfr. - 3,50 - 2,— 
7. 5 c , groen, z. gom ƒ0,90, postfr. - 1,25 - 0,30 
8. 10 c , oranjebruin, postfrisch - 1,— - 0,01 
9. 12K c , grijs, postfrisch - 0,10 - 0,10 

10. 15 c , grijsbruin, postfrisch - 1,75 - 0,10 
11. 20 c , blauw, postfrisch - 2,50 - 0,20 
12. 25 c , violet, postfrisch - 2,50 - 0,10 
13. 30 c , 'groen, postfrisch - 0,60 - 0,15 
14. 50 c , karmijn, postfrisch - 2,50 - 0,15 
15. 2% gld., groen en violet, postfr. - 6,50 - 2,50 
Java ƒ 1,—, kopstaand - 10,— ,— 
Bezit Buiten ƒ 1,— - 10,— ,— 

Vraagt het „Lot des Connaisseurs", ƒ 10,21 
franco aangeteekend. Alleen wij kunnen dit le
veren, daar wy uitsluitend in Nederland en zijn 
Overzeesche Gebieden handelen. Een combinatie 
voor serieuze verzamelaars en hen, die het wen-
schen te worden, welke voor het buitenland tot 
15 Juli 1930 wordt afgeleverd. 

Alleen vooruitbetaalde orders op deze Lots 
worden uitgevoerd, aangezien dit een reclame
aanbieding is. 

PIERRE VOS, 
POSTBUS 281, DEN HAAG. 
TELEF. 55481. POSTGIRO 33631. 

(340) 
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WIE NIET HOOREN WIL, MOET VOELEN. 

d.w.z. aan zijn Portemonnaie! Leest en oordeelt zelf! 
Wü verzoeken onze cliënten in Ned.-Indië en U.S.A. eveneens 
deze annonce aandachtig te lezen, met het oog op het feit, 
dat een dergelijke aanbieding elders tevergeefs te zoeken is. 

Naar aanleiding van onze aanbieding in het Maandblad van 
Nov. '29, ontvingen wij van een particulier een offerte van een 
schitterende partij zegels in hetzelfde genre. Wij besloten tot 
aankoop daarvan, en deze partij zullen wij evenals de vorige 
per 100 gram verkoopen. De partij verschilt in zooverre van 
de vorige, dat de inhoud nog belangrijk beter is; daarin zijn 
o.a. veel zegels van Marocco, Algerië, Palestina, Egypte, Bul
garije, Sovjet-Rusland, Australië, Costa-Rica, Brazilië, enz. 

De zegels zijn voor circa 75 pet. afgeweekt, 100 gram bevat 
naar schatting 1500 tot 2500 zegels, weinig Nederland. Hoewel 
geen zeldzaamheden, zal toch ieder kooper van 100 gr. zeer 
interessante zegels daarbij vinden. 

VOOR DEN PRIJS VAN EEN BELACHELIJK KOOPJE! 
Zoolang de voorraad strekt, verkoopen wü voetstoots: per 

100 gram slechts ƒ 6,— plus 30 et. porto. Wij willen het koopje 
nog belachelijker maken, en geven aan lederen kooper van 100 
gram dezer zegels: 

1. 100 fr. Yvert 1930 in betere zegels. 
2. 150 verschillende Nederland en Koloniën (waarde ƒ 2,50). 
3. 50 verschillende Zwitserland. 
4. 10 series Ned.-Indië: 114, 115, 116, 130, 138, 140, 141, 142. 
5. 100 zegels van Turkse (diverse plaatjes), postfrisch. 
6. 1 serie Rembrandt. 
Deze 6 gratis-premies zijn reeds meer dan ƒ6,— waard! 
Vervolgens offreeren wij onze overal bekende LOTS van pri

ma inhoud. Beter en goedkooper dan de beste! 
Lot „SPECIAL", 1500 zegels van Europa en Overzee, van 

ongekend mooie sorteering prijs ƒ 12,—. 
Lot „L'EUROPE", 4000 zegels uitsluitend van Europa, waar

onder waardevolle zegels priJs ƒ 15,—. 
Lot „SUPERBE", 2500 zegels van Europa en Overzee, prima 

sorteering prys ƒ 12,—, 
Op Lot „Special" een gratis premie van 150 verschillende 

Nederland en Ned.-Indië. 
BUITENGEWONE AANBIEDING: Ieder kooper van Lot 

„Special", Lot „L'Europe" en Lot „Superbe" te zamen betaalt 
hiervoor slechts ƒ 35,— en ontvangt bovendien een gratis pre
mie van 1200 zegels in prima sorteering. Alles te zamen dus 
bijna 10.000 zegels. Franco aangeteekend. Bij uistek ook voor 
verzamelaars in Ned.-Indië de meest serieuze gelegenheid tot 
het koopen van Europa-zegels e.a. 

REMBRANDT-zegels, prima licht gestempeld, per 100 series 
ƒ20,— ; per 10 series ƒ2,25. 

RUMENIE 1928. Mihai nrs. 336-343, plus de nieuwe 30 bani, 
prima kwaliteit, per 100 series ƒ 12,—; per 10 series ƒ 1,50. 

Lot „TURQUI", nr. 84, 20 exx.; nr. 160, 300 exx.; nr. 162, 
24 exx.; nr. 163, 24 exx.; nr. 432, 200 exx.; nr. 602, 200 exx.; 
nr. 604, 25 exx.; nr. 605, 25 exx.; nr. 609, 12 exx.; nr. 617, 
100 exx.; nr. 667, 25 exx.; Journ. nr. 47, 200 exx.; totaal 1155 
stuks, alle ongebr. en postfrisch. Ruim 500 fr. Yv., prijs ƒ 7,—. 

ZWEDEN. Nrs. 41, 41a, 43, 44, 45, 46, 47, 62, 64, 98, 65, 66, 
68, 70, 71, 100, 72, 124, 126, 195, 128, 196, 130, 131 en 135. 
Van elk dezer nrs. 100 exx., schitterende kwal., prijs si. ƒ 5,—. 

NED.-INDIE, nrs. 100, 132, 134, 105, 108, 138, 114, 140. 
115, 141, 142, 116. Alle prima afgeweekt! Van elk 100 exx., 
prijs slechts ƒ 7,50. 

NEDERLAND, nrs. 21, 31, 51, 65, 66, 121, 167, 168, 172, 
173, 174, 176 en 209. Van elk dezer nrs. 100 exx., prima af
geweekt, prijs slechts ƒ 1,75, 

Alleen de Lots franco aangeteekend. Al het andere porto 
extra. Verzoeke betaling op onze postrekening 118330 of per 
postwissel. Voor zendingen naar Ned.-Indië 50 pet. portokosten 
extra, t.w. 1 lot ƒ 0,50, 3 lots ƒ 1,—. Toezending van zegels 
geschiedt na ontvangst van het bedrag; op verlangen ook 
onder rembours. 
P o s l 3 s e g e l h a - ^ d e ï „ X H E O L . O B E ' % 

K r u g e r s t r s i a t 3 9 , 2gAAWOAJVl. 
(385) 
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PASSAGE 25, DEN HAAG. 
Telefoon 12438. - Postgiro 4262. 

De nieuwe Prüslyst 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) 

P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22. - DEN HAAG. 
Telefoon 13874. - Postrekening 92993. 
S t e e d s voorhanden alle soorten 

Scliaylek-, Schwansleri- en K. B.-ALBIIMS. 
Alle benoodigdheden verkrijgbaar. H 

1867, 

„ 
1869, 

1872, 
„ 

1923, 

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

Nederland, 15 c , bruin 
20 c , groen 
25 c , violet 
50 c , goud 
1 c , zwart 

1% c , rose 
2 c , geel 

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

22)^ c, blauwgroen 
1 gld., jubileum 
1 ,gld. op 11% 

Voor het kind 

Roede Kruis 
Voor het kind 
Olympiade 
Voor het kind 

»> 

N o Yvert 
9 

10 
11 
12 
14 
16 
17 
18 
20 
25 

126 

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

Aant 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
6 
4 
8 
4 
4 

Prlj» 
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 
-0,55 
-0,25 
-0,20 

Bestellingen boven 5 gld. franco, 
Supplementen 1930 SCHAUBEK verkrijgbaar. 

(336) 
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RECLAME» A A N B I E D I N G 
VAN 

P i IHIÄÄ@S€HS IP©3f£i@ËILIKIANPEIL 
NOORDEINDE 90. DEN HAAG. 
TELEFOON 13157. - GIR0 110104. 
Nederland. lo gld. Jubileum 1913, gebr f 15.— 
Nederland, i gld. Port (rood), gebr. f o 20; 10 stuks f 1,75 
Nederland. 1930, Rembrandt-serie, gebr. f 0,25 ; 10 series f 2,25 
Ned.-Indië, 2 ct.. Koning, bruin, gebr. f 0,35; 10 stuks f 3 ,— 
Suriname. 32/̂ 2 ct., violet, ongebruikt f 2,25; 10 stuks f 20,— 
Baden. 18 Kr., groen, gebr. pracht exempl., Yvert 1000 frs. f 25,— 
Beieren, i Mk., violet, ongetand, pracht exempl., Yv. 325 frs. f 8,50 
enz. enz. enz. 

Vraagt Zichtzendingen tegen zeer lage prijzen. 
(342) 

Opruiming van 
Doubletten en voorraden. 
Verschillende vellen en partijen van post
en portzegels van Nederland en Koloniën. 
Zegels van Europa en de andere wereld-
deelen, per stuk «f per geheel werelddeel. 
LAGE PRIJZEN. Bijzonderheden Op aanvraag. 
Mijn aanbod van zegels van Nederland en 
Koloniën, in het Februari-nummer, blijft van 
kracht. 

%M, O i e n s k e , 
Antonie Ouiichstraat 157, DEN MAAG (386) 

I^uxemlburé. 
No. 137-139, per serie van 3 stuks, f 0 26 
No. 142-144, „ „ „ 3 „ „ 0 75 
No. 160-163, „ „ „ 4 „ „ 0 35 
No. 182-186, „ „ „ 5 „ „ 0 55 
No. 187-191, „ „ „ 5 „ „ 0.55 
No. 192-196, „ „ „ 5 „ „ 0.55 
No. 206-210, „ „ „ 5 „ „ 0.55 
Nieuwe Caritas 1129 5 „ „ 0 55 
Alles ongebruikt. Nummers volgens Yvert 
1930. Voor mij onbekende koopers geld bij 
de order; boven 10 gulden fr. aangeteekend. 

B . B . PAAIVS, 
Postzegelbandel, Werkendam. (389> 

W.WINDRATH, LUGANO, SCHWEIZ. 
Specialiteit: NEDERLAND EN KOLO
NIEN, ZWITSERLAND, ENGELAND EN 

KOLONIEN. 
Nederland. Yvert. 
1852. 5 c, blauw 1 

10 c, rood, 2 
15 c., oranje, 

1867. 20 c , groen, 
25 c , paars, 
50 c , brons, 

3 
10 
11 
12 

Hfl. 
1,20 
0,45 
5,50 
0,80 
2,75 
4,75 
0,70 1927. Voor het Kind, 195-198* 

Zwitserland. 
1900. Jubileum, 5 c.—25 e., 86-88 0,35 
1907. 20 c—3 fr., cpl., 119-127 0,12 
1914. 3 fr., 5 fr., 10 fr., 142-144 0,55 
1919. Vrede, cpl, 170-172* 0,20 
1921. Prov., 2y, c—20 c , 181-186 0,18 
1924. Jub., 20-1-30 c , 223-224* 0,35 
1918-1926, Juventute, 31 waarden, 

wapens, cpl. * 7,75 
1918. Dienst, 3 c—30 c , cpl. * 1,90 
Danzig. 
1921. 5 p.—10 M., cpl., 47-56* 2,75 
Italië. 
1921. 5 c—25 c , cpl., 113-116* 0,20 
1927. 20 c—1,25, cpl., 201-204* 0,60 
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 !! 
VRAAGT MIJN ZICHTZENDINGEN! 

(381) 

Ongesorteerde en onuitgezochte 

Missiepostzegels 
aangeboden. 

Partijen per gewicht, massawaar 
pakketten, kleine collecties, voo 

verzamelaars en handelaren. 
Prijslijst gratis. 

J. VAN DER GRAAF 
Postbus 65x, Nijmegen. (182 

Inkoop - Ruil - Verkoop. 
Zendt m a n c o l i j s t . 
Vraagt zichtzcnding. 
Laagste prijsnotcering. 

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

RECTIFICATIE. 
In de advertentie van de firma J. Voe 

te Rotterdam, geplaatst in het vorige nun 
mer, staat abusief vermeld, dat de pri 
van den catalogus Frankrijk en Kolonie 
(Yvert), 1930, bedraagt ƒ2,75; dit mo< 
zün ƒ 4,50. 


