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Uilgfiflem 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

grootte, tenzij het tegendeel is aa.ngegeven. 
L = liggend -, S = staand formaat. 

AFGHANISTAN. 
Kleurwijzigingen der frankeerzegeds in de koerseerende tee-

kening: 
2 pools, karmijn. 

30 „ blauwgroen. 
AZOREN. 
Opdrukken op de frankeerzegel 1923-26: 

4 c. op 25 centavos, rose. 
12 c. „ 25 „ rose. 

Opdruk „Afores" op zegel van Portugal, Ceres-type: 
1 esc. 60, blauw. 

BELGISCH CONGO: 
Luchtpostzegels: 
15 fr., bruin en zwart; 

negerdonp. 
30 fr., violet en zwart; 

volgens afbeelding. 
Beide zegels zijn van 

eenzelfde formaat. 

BRAZILIË (Februari '30). 
Luchtpositzogels, beeltenis van Bartholomeus de Gusmao, 

een pionier op luchtvaartgebied der achttiende eeuw: 
2000 reis, groen (S). 

CHAMBA. 
Diensteegel, opdruk „Chamba State Service" op frankeer

zegel van Britsch-Indië in den lokalen druk: 
1 rupee, grijs en bruin. 

CHARKHARI. 
Frankeerz egels in de koerseerende teekening, ongetand: 

1 pice, donkerblauw. 
% anna, olijfgroen. 
1 „ groen. 
2 annas, lichtblauw. 

CHINA. 
Opdruk op koeïseerend frankeerzegel: 'puruK op üotiseexeiiu ±raiiK.eei 

1 ct. op 3 cents, donkergroen. 
COSTA-RICA. 
Ter herinnering aan het eerste Pan-Amerikaansche Post-

congres verscheen de frankeerzegel: 
10 centimos, karmijn. 

De zegel geeft een afbeelding van de vergadering. B.M. 
Ter gelegenheid van de eerste postvlucht 

van San José (Costa-Rica) naar Colon op 11 
Maart j.1. werd de buiten koers gestelde 
dienstzegel van 1926 — 1 colon, violet en 

o<-vc*»̂ —r, zäwart, Yvert nr. 64 — voorzien van den 
dfllA^:^^^?! rooden opdruk „Correo Aereo 1930", afbeel-
'S'feFS'&ra ..̂  ding van een vliegtuig en waarde: 

0,08 centimos. 
0,20 
0,40 
1 colon. 

GiNiTm©!; 
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Hiervan werden 16000 stuks van elke waarde overdrukt; 
wegens slechten druk werden totaal 2000 stuks afgekeurd. 
Deze zegels waren in zeer korten tiJd uitverkocht, waarna men 
in de behoefte aan luchtpostzegels voorzag door de 10 centimos 
karmijn van 192326, Yvert nr. 120a, te voorzien van den 
zwarten opdruk „Correo Aereo". 

De heer Preiss, wien wij deze uitvoerige inlichtingen ver
schuldigd zijn, toont ons nog een luchtpostbrief, met deze 
eerste gelegenheid verzonden. Deze draagt als bijzonder stem
pel een vierkantje in zwart, waarin een vliegtuig met daar
boven den tekst „Correo Aereo Primer Vuelo", daaronder 
„Costa Rica Extranjero". 

CHILI. 
Frankeerzegels met het watermerk meervoudige ster: 

40 centavos, violet en zwart. 
1 peso, groen «n zwart. 

CUBA. 
Op 15 Maart j.1. werden te Havana 

de „Tweede MiddeiAmerikaansche 
Sportwedstrijden" gehouden, bij welke 
gelegenheid een serie van 5 waarden 
werd uitgegeven, alle volgens afbeel
ding: 

centavo, groen, 
centavos, karmijn, 

blauw, 
bruin, 
violet. 

Aan den voet is vermeld „Segundos Juegos Deportivos Oen
troamericanos 1930". 

Aan de wedstrijden mochten slechts deelnemen onderdanen 
van de landen, grenzende aan de Caraïbische Zee. 

De zegels werden gedrukt in de volgende aantallen: 

I.UJII.II[^.I.\*.|II33 
anf f l '  '  ' ' KMmga 

m fltlOBWIOS 1950 
et^JKTM^aflADC I 

1 
2 
5 

10 
20 

1 'oentavo, 
2 centavos, 
6 

10 
20 

ECUADOR. 

200.000 
500.000 
200.000. 
200.000. 

50.000. 

Luchtpostzegels in de teekening van de uitgifte 1929: 
1 sucre, karmijn. 
5 Sucres, olijfgroen. 

10 „ zwart. B.M. 
FRANKRIJK. 

Ter gelegenheid van de bijeenkomst van 
het Internationaal Bureau voor den Ar
beid, „Bureau International du Travail", 
verschenen onderstaande waarden met 
den opdruk „Congres Du B. I. T. 1930": 

50 centimes, rood (zaaister). 
1% francs, blauw (Pasteur). 

De opdruk is geplaatst op 4 regels; de 
zegels zijn verkrijgbaar gesteld van 23 
April7 Mei j.l. 

Den heer Preiss dank voor toezending. 
GIBRALTAR (Maart '30). 
Frankeerzegel in het koerseerend type, doch met de waarde 

voluit: 
3 pence, ultramarijn. 

GRIEKENLAND. 
Ter gelegenheid van het eeuwfeest der Grieksche onafhan

kelijkheid verscheen onderstaande serie, waarop verschillende 
kopstukken uit den bevrijdingsoorlog, mannen, die zich voor 
het nieuwe Griekenland verdienstelijk hebben gemaakt, e.a., 
afgebeeld zijn. 

De serie omvat de volgende waarden: 

^ 

10 lepta, bruin. 
20 „ zwart. 
40 „ groen. 
50 „ blauw. 
50 „ rood. 

1 drachme, karmijn. 
1 „ geelbruin. 
IK „ rood. 
IM „ blauw. 

2 drachmen, oranje 
3 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
50 

)t 

ft 

ty 

)t 

bruin. 
blauw. 
donkerviolet. 
gr«s. 
groen. 
blauwgrijs. 
grijszwart. 
roodbruin. 
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150 
De zegels zijn gedrukt bij de Engelsche firma's Perkins 

Bacon & Co., of bij Bradbury, Wilkinson & Co. Eerstgenoemde 
drukte de 10 en 50 lepta, 1 dr. (karmijn), 1% dr. (blauw), 2 
5, 10, 15 en 20 drachme; Bradbury de andere. Van de laagsite 
waarde bedraagt de oplaag 20 millioen stuks, van de 5C 
drachmen 100.000. Voor de overige liggen de oplaagcijfer 
tusschen de genoemde. 

Van enkele afbeeldingen volge hieronder een korte be 
sohrijving. 

Op de 20 lepta is afgebeeld George Angelopulos, die al; 
Gregoris V oecumenisch patriarch in Constantinopel was er 
in het begin van den opstand door de Turken werd opgehangen 
verdacht als hij werd van samien te zweren met de opstande 
lingen. 

Op de 40 lepta is afgebeeld Alexander Ypsilantis, een de 
voorvechters der Hetairisten of leden van den bond der Nieuw 
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grieken tegen de Turken. Deze H«tairie opende de vijandelijk
heden door in 1821 een inval te doen in Moldavië, waarna de 
opstand zich spoedig verbreidde. 

Lascarina Bouboulina is afgebeeld op de 50 lepta. Zij was 
geboortig van een der vele Grieksche eilandjes. Tijdens den 
opstand berokkenden de Grieksche zeelui als kapers den Tur
ken veel schade. Bouboulina rustte zelve een bewapende brik, 
de „Agamemnon" uit, waarmede zij den vijand voortdurend 
op het lijf viel. Zij werd doodgeschoten bij een liefdesdrama. 

Het vriendelijk-uitziend heerschap op de 1 drachme karmijn 
is Gonstantijn Kanaris, eveneens een eiland-bewoner, die op 
dezelfde wijze als Bouboulina zijn land diende. 

Marco Bolzaris, de held van Missolongi, is afgebeeld op de 
1,50 drachme, rood. 

Op de 25 drachmen ziet mten het proclameeren der Grieksche 
enafhankelijkheid bij St. Laura; op de 50 drachmen is de tra
gische uitval van garnizoen en bevolking uit Missolongi in 
beeld gebracht. 

De lagere waarden zijn alle gedrukt in staand formaat en 
in de afmetingen als de afgebeelde. 

HONGARIJE (April '30). 
Portzegels in de koerseerende teekening, op papier met het 

nieuwe watermerk: 
8 filler, karmijn. 

10 „ 
16 „ „ 

MEXICO. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de verschijning van on

derstaande luchtpostzegels in de koerseerende teekening, doch 
d o o r s t o k e n . 

10 centavos, violet. 
20 „ bruingrijs. 
25 „ lila. 
30 „ roodbruin. 

NOORWEGEN. 
In Juli a.s. herdenkt men den 900en sterfdag van Olaf II, 

^j. 995 geboren. Deze vorst verbreidde het Christendom onder 
zijn onderdanen en werd later heilig verklaard. Olaf sneuvelde 
op 29 Juli 1030 in den slag bij Stiklastad. Zijn stoffelijk over
schot werd begraven in de kathedraal van Drontheim. 

Een serie van vier waarden, volgens afbeelding, is thans 
verschenen: 

10 ore, groen; Olaf in den strijd. 
15 „ roodbruin; kathedraal van Drontheim. 
20 „ rood; als de 10 ore. 
30 „ donkerblauw; slag bij Stiklastad. 

Laatstgenoemde is een reproductie van de beroemde schil
derij van den kunstschilde-r P. N. Arbo, wiens naam links
onder in het zegelbeeld is aangegeven. 

PANAMA (Maart '30). 
De koerseerende 1 balbao, violet en zwart, 

werd in rood overdrukt met ..Correo Aereo" ei 
C-, ^ de afbeelding van een vliegtuigje. 
At " ^ n Slechts 2000 stuks zouden op deze wijze zijn 
A E R E D aangemaakt. 

PERU. 
Opdruk op frankeerzegel, standbeeld José Olaya: 

Habilitada 2 Cts 1930 op 20 oentavos, oranjegeel. 

POLEN (April '30). 
Portzegels op het dikkere papier en in de itanding 12K: 

2 groszy, bruin. 
Het formaat van de nieuwe zegels is 19}^ biJ 24J^ mm. 

SAARGEBIED. 
Opdruk op frankeerzegel, koerseerend type: 

60 cent. op 80 Centimen, roodoranje. 

SIAM. 
Van de luchtpostzegels van 1925 verschenen onderstaande 

waarden in de tanding 12 J^: 
15 satangs, groen. 
10 „ z>wart en oranje, 
15 „ karmijn. 

SPANJE. 
Frankeerzegels in het koerseerend koningstype, doch ge

tand 12:11>^: 
15 centimes, blauwgroen. 
25 „ karmijn. 
40 „ blauw. 

TRANSJORDANIE. 
Ter bestrijding van de gevolgen, aan

gericht door een sprinkhanenplaag, ver
schenen onderstaande waardien met den 
boogvormigen opdruk „Logust Cam
paign" (eveneens in 't Arabisch): 

2 millièmes, blauwgroen. 
3 „ rose. 
4 „ groen. 
5 „ oranje. 

10 millièmes, karmijn. 
ultramarijn. 
olijf. 
bruinviolet. 
grijs. 
blauw. 
violet. 
donkerbruin. 

De dwaasheid wordt wel ten top gevoerd, wanneer men bo
vendien de oplaagcijfers m aanmerking neemt (volgens het 
Bulletin Mensuel): 

2, 3 en 4 millièmes, 17000 stuks elk. 
5, 10 en 15 millièmes, 12000 stuks elk. 
20 en 50 millièmes, 10000 stuks elk. 
90 len 100 millièmes, 8000 stuks elk. 
200 millièmes, 6000 stuks elk. 
500 millièmes, 3000 stuks elk. 

TURKIJE (Februari '30). 
Frankeerzegels met de gewijzigde opschriften: 

10 paras, geelgroen. 
20 „ lila. 

1 kurus, olijfgroen. 
TYJ „ karmijn. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Gelegenheidszegels, derde eeuwfeest van de stichting der 

kolonie Massachusets: 
2 cents, rood. 

Staand formaat; het geeft het izegel van genoemden staat 
weer: Indiaan met pijl en boog. 

ZWEDEN. 
Frankeerzegel in het leeuwen-type, doch op papier zonder 

watermerk, verticaal getand 13: 
10 ore, violet. 

Naar de heer Uno Söderberg te Stockholm ons bericht, zal 
de 5 ore groen eveneens binnenkort op dit papier en in de 
tanding 13 verschijnen. 

De koerseerende 25 ore blauw, koningstype, verscheen in 
lichtblaue. 

V. B. 
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XcVenVacïitcïi 
MeinVe Uitgiften 

Opiaa^ci/fcrs,erg.j 

CHINA. 
De firma Waterlow & Sons te Londen sloat een contract af 

voor de levering van frankeerzegels in nieuwe teekeningen. 
CUBA. 
Van de „Capitool-serie" van 1929 werden gedrukt: 

1 centavo, 200.000 stuks. 
2 centavos, 200.000 stuks. 
5 „ 150.000 stuks. 

10 „ 150.000 stuks. 
20 „ 50.000 stuks. 

DUITSCHLAND. 
Naar verluidt zullen, ter gelegenheid van den Zeppelin-,tocht 

naar Amerika, de luchtpostzegels van 1928 opnieuw worden 
uitgegeven, doch voorzien van den tekst: „Südamerika Fahrt 
1930". 

HONGARIJE. 
L'Echangiste Universal meldt de volgende oplaag-cijfers van 

de in het Maart-nummer beschreven Horthy-zegels: 
8 filler, 8.250.000 s.tuks. 

16 „ 5.500.000 stuks. 
20 „ 500.000 stuks. 
32 „ 250.000 stuks. 
40 „ 400.000 stuks. 

ITAL. KOLONIEN, 
Van de Montecas.5ino zegels van 1929 zijn de volgende aan

tallen gedrukt, voor elk der koloniën: 
20 centesimi, 30.000 stuks. 
25 
50+10 „ 
75-1-15 „ 

IK 1.-I-25 c. 
5 l.-fl 1., 

10 1.+2 1., 
LITAUEN. 

30.000 stuks. 
20.000 stuks. 
20.000 stuks. 
, 20.000 stuks. 
14.000 stuks. 
14.000 stuks. (L'Union Postale). 

Bij gelegenheid van de weder-opening van de luchtl\jn Ber-
lijn-Kovno-Moskou, zal een serie luchtpostzegels verschijnen 
van 7 waarden, met o.a. de beeltenissen van Vytautas en pre
sident Smetona. 

MALTA. 
Binnenkort zullen de frankeerzegels verschijnen met de 

aanwijzing „Postaige and Revenue". 
Weder een nieuwe paging om de verzamelaars te brand

schatten ? 
OOSTENRIJK. 
In verband met de wijziging der tarieven zullen binnenkort 

enkele luchtpostzegels in nieuwe waarden worden uitgegeven. 
PANAMA. 
Een serie luchtpostzegels is binnenkort te verwachten. 
PARAGUAY. 
Het Bulletin Mensuel van April 

laagcijfers van de in den laatsten 
zegels: 

a. in de definitieve teekening: 
0,95 pesos, rood 
0,95 „ blauw 
1,90 „ rose 
1,90 „ violet 

b. met den opdruk „Correo Aerso 
10 centavos, olijf 
20 „ blauwgroen 

1 peso, groen 
3 pesos, grijs. 

j.1. geefit de volgende op-
tijd verschenen luchtpost-

50.000 stuks. 
50.000 stuks. 
30.000 stuks. 
30.000 stuks. 

50.000 stuks. 
30.000 stuks. 
10.000 stuks. 
10.000 stuks. 

ROEMENIE. "• -"•-"•'=*' fc.rf-i?;^ 
Luchtpostzegels in nieuwe teekeningien zijn te verwachten. 
SPANJE. 
Ter gelegenheid van het in deze maand te Barcelona te 

houden Internationaal Geografisch Congres, zullen speciale 
zegels verschijnen. 

Voorts izal een serie verschijnen naar aanleiding van de te 
houden „Goya-week" te Sevilla, waar de werken van den be
roemden Spaanschen schilder tentoongesteld worden. 

Zij zal bestaan uit de waarden 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
40, 50 Centimes, 1, 4 en 10 peseta's en 20 centimes expresse. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
De voorgenomen Zeppelin-tocht zal ons drie speciale lucht

postzegels brengen: 
65 cents igroen; de „Graf Zeppelin" vliegend over den At

lantischen Oceaan naar het Oosten. 
1 dollar 30 cents, bruin; het luchtschip westwaarts 

koersend. 
2 dollars 60 cents, blauw; het luchtschip te midden der 

wolken. 
ZWEDEN. 

S V E R I G 

PPfffIK) 
LUFTPOST o r e 

Op 15 dezer is of wordt de 
nieuwe nachtluchtlijn Stockholm-
Kopenhagen-Hannover-Rotterdam 
geopend. Het vliegtuig vertrekt 
dagelijks te 21 uur uit Lindarän
gen (Stockholm). 

Twee nieuwe luchtpostzegels 
zullen vanaf dien dag verkrijgbaar 
worden gesteld in de waarden 10 
en 50 ore. 

De afmetingen zijn 26 bü 30 
mm. Den heer Söderberg te Stock
holm dank voor bericht. 

V. B. 

en ¥plo'mei\ 
N E D E R L A N D . 

De oplaagcijfers der kinderzegels. 
Naar een persbericht ons meldt zijn van de laatste serie 

kinderzegels de volgende aantallen verkocht: 
134 cent 1.607.942 
5 cent 1.173.442 
6 cent 1.899.592 

12 >̂  cent 622.356 
Voor he: eerst dit jaar kunnen wij iets over de verkochte 

aantallen der zegels in r o l t a n d i n g mededeelen, deze wer
den ons door den heer Van der W'Uigen verstrekt. In ronde-
cijfers werd met roltanding verkocht: 

l'A cent 81.000 
5 cent 84.000 
6 cent 91.000 

12>^ csnt 83.000 
Deze getallen zijn bij de bovengenoemde oplaagcijfers in

begrepen. 
De opbrengst der Rembrandtzegels. 
Blijkens de voorloopige cijfers zijn van de Rembrandtzegels 

in totaal rond 975.000 stuks verkocht met een bruto-opbrengst 
boven de gewone frankeerwaarde van ruim ƒ 48.700,—. 

Het juiste aantal verkochte zegels van elke waarde kon nog 
niet opgegeven worden. 

Waarmee kunnen wij frankeeren? 
Dienstorder H 341 van 25 April bevat een opgaaf van de 

op het oogenblik nog geldige frankeerzege's. Er blijkt uit, 
dat wij onze br.^ven met 151 verschillende postzegels fran
keeren kunnen, ongeacht de roltandingen; een aantal dat door 
wein'g landen bereikt zal worden! 

In bet volgend num-ner zullen wij deze lijst publiceeren. 
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Nieuwe oplaagletters. 
20 cent G, 30 cent I, 40 cent I. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent blanco: 215, uit postzegelboiekjes. 
5 cent J : 255 L, tanding Gl. De melding van L 255 be

rustte op een misverstand. 
L 261, tanding Gl. 

€ cent F : 

TA cent B: 
12K. cent B: 

20 cent G: 
30 cent I: 

40 oent I: 

R 261, 
267 R, 
L 270, 
R 270, 
L 249, 
L 260, 
R 260, 
264 L, 
L 265, 
R 265, 
L 269, 
R 269, 
L 273, 
R 273, 
R 274, 
R 243, 
L 268, 
R 268, 

276. 
253, 
259, 
266. 

Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
r o 1 p e r f. 
Gr. 
Grl5. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl, Gr. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gr. 
Gl. 
Gl. 

Gl. 
Gl. 

Merkwaardig is het op komen dagen van het nummer 215 
uit postzegelboekjes van 5 cent. Hetzelfde nummer was reeds 
voor de 7)4 cent gebruikt. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
iVi cent D: nummers 30 en 31, tanding van beide Gl. 
Veroordeeling van een vervalscher. 
De heer Victor Gisquière te Brussel zond ons toe een uit

knipsel van de Etoile Beige, waarin vermeld stond de veroor
deeling van den vervalscher van de opdrukken 40 op 30 en 
60 op 30 cent en de 10 centopdrukken, waarvan wiJ indertijd 
in het Maandblad de afbeeldingen gegeven hebben. De man, 
een zekere Thomas, die ook nog vele andere opdrukken had 
nagemaakt, werd veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf en 
182 frank boete, met inbeslagnemdng van het geheele mate
riaal. 

Valsche ARMENWETopdrukken. 
In de tweede helft van Maart heeft, naar de heer Gisquière 

ons mededeelt, het parket te Brussel een huiszoteking gedaan 
bij een ander Brusselsch handelaar, waarbij de heer Gisquière 
als expert aanwezig was. In beslag genomen werd de complete 
serie met valschen opdruk Armenwet. Ook deze vervalscher 
zal door de justitie vervolgd worden. 

De heer Gisquière had de vriendelijkheid, ons een exemplaar 
met valschen opdruk toe te zenden. De opdruk is heel goed na
gemaakt, de inkt is alleen iets doffer. Het eenige duidelijke 
verschilpunt ligt in de staart van de R, die bij de echte opdruk
ken dun begint, in het midden dikker wordt, om dah weer naar 
rechts onder te buigen en smal uit te loopen. Bij den valschen 
opdruk loopt de staart van de R met een flauwe boog recht 
laar beneden en wordt op het eind niet geleidelijk dunner, maar 
is van onderen recht afgesneden. Een afbeelding versohjjnt in 
het volgend nummer. De bovenste lus van de R is bij den 
echten opdruk ruimer dan bij den valschen. Overigens konden 
wij geen verschil jn de letters ontdekken; ook de lengte van 
len opdruk is op beide zegels gelijk. 

Het is toevallig, dat ook de reeds vroeger bekende valsche 
Armenwetopdrukken het snelst te herkennen zijn aan de 
■ taart van de R en de minder wijde lus (zie Ned. Mbl. van 
Augustus 1923, blz. 111). Bü deze vervalschingen was de 
»taart van de R echter overal even dik en liep schuin naar 
echts onder. 

De M cent 1876. 
De heer Preiss toonde ons een exemplaar van de K cent 

876, waaAij de groote breukstreep aan de onderzijde zeer 

duidelijk naar rechts en weer naar boven omgebogen is. Het 
is ons niet bekend of van deze fout al eens vroeger melding 
is gemaakt, en of het een typische plaatfout is. 

CURACAO. 
De kopstaande 6 op 7 ^ cent. 
Naar „De Philatelist" verneemt, zou er nog een ongebruikt 

vel van den kopstaanden opdruk ontdekt zijn, dat onder ver
zamelaars is verdeeld. Van dit vel is dan zeer waarschijnlijk 
het exemplaar afkomstig, waarover wiJ in het vorig nummer 
schreven. 

Er zouden dus bestaan, respectievelijk bestaan hebben 47 
stuks, gebruikt door opvarenden van de „Hertog Hendrik" 
en 53 andere exemplaren, waarvan het meerendeel ongebruikt 

NED.INDIE. 
Hierbij een afdruk van het stempel voor den opdruk 12 Ĵ  ct., 

die is aangebracht op de briefomslagen met zegelafdruk van 
20 cent. Zij zijn in April aan de kantoren toegezonden en voor 
het publiek verkrijgbaar ges.teld. 

Naar aanleiding van het vermelde onder „Postzegelaanmaak 
in Indië in de oorlogsjanen" op bliz. 6 van den loopenden jaar
gang deelde dr. W. Weigand te Bandoeng miJ o.a. het volgende 
mede: 

Of werkelijk van de 5 cent briefkaart 7 millioen stuks per 
kwartaal werden afgeleverd, wordt betwijfeld. Getracht wordt 
de officieele stukken ter inzage te krijgen, waarna nadere 
madedeelingen zullen volgen. 

In het jaar 1926 heeft dr. W. de geheele correspondentie van 
een gefailleerde importfirma in Soerabaja verkregen en aan 
de hand van de daarbij gevonden groote hoeveelheid brief
kaarten het volgende kunnen vaststellen. 

Eerste gevonden Laatste gevonden 
dat. V. gebruik. dat. v. gebruik. 

1. Uitg. 1913, 5 c. karmijn 
op rose k. (Ascher 24) 7. 5.'21 

2. Oorlogsuitg. 5 c. karmijn 
(Ascher 27a) 16. 9.'18 8.10.'20 

8. Oorlogsuitg. 5 c. zegelr. 
(Asoher 27b) 1. 5.'19 8.11.'20 

4. Uitg. '20, 5 c. karmijn 
op geelachtig karton 23. 6.'19 
Vergelijk het hiervolgend diagram. 

1918 1919 1920 1921 1922 

1. 
2 
3. 
4. 

Daaruit volgt dus: De Ie oorlogsuitg. is ongeveer in de 2e 
helft van 1918 uitgegeven, de 2e ongeveer ^ jaar later, beide 
evenwel nog gedurende het in omloop zijn van de uitg. 1913. 
In de laatste maanden van 1920 zijn de beide oorlogsuitg. 
reeds verbruikt. Ondertusschen was de oorlog afgeloopen, 
goede grondstoffen weer te verkrijgen, nieuwe kaarten op 
geelachtig karton kwamen begin 1919 in Indië. Tijdens den 
overgang der jaren 19191920 ziJn de 4 verschillende 5 cent 
kaarten tegelijkertijd in omloop geweest, midden 1921 is alleen 
maar nr. 4 verkocht, nrs. 13 waren op. 
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diïiden 
_^ 

* Amsterdam C-S, 's-Gravenhage en Rotterdam stempelden 
gedurende April evenals in vorige j'aren met 3-regelige tekst 
tusschen dubbele flauw gebogen golflijnen TEGEN DE TU
BERCULOSE! / EMMA BLOEM- / COLLECTE IN APRIL. 

•* Eindhoven. Einde Maart kwam hier in den machinestempel 
de 2-regelige tekst ADRESSEER / VOLLEDIG. 

Groningen. Na de R^/nbrandt-zegels reclame werd de be
kende 3-regelige tekst POSTZEGELS-RECHTS / BOVEN IN 
DEN HOEK / VLUGGER VERZENDING in gebruik ge
nomen. 

Utrecht. Op de voorjaars Jaarbeurs was de typenrader-
stempel UTRECHT-JAARBEURS en de 2-regelige administra
tieve stempel JAARBEURS / VREDENBURG weer in ge
bruik. 

Hilversum. Einde Maart is hier een Fliermachine met 7 golf
lijnen en oude uur-aanduiding, onderin 3 open vijfstralige 
sterren, m gebruik genomen. 

's-Gravenhage. Rolstempel met stempelnummer 1 blijkt 
evenals nr. 2 m gebruik te zijn. Hillegom 1 en Groningen 2 
worden ons gemeld. 

Bij den Centr. Magazijndienst der P.T.T. is behalve de in 
het vorig nummer vermelde stempel, eveneens een dagteeks-
ningstempel aanwezig, waarin da^um zonder uuraanduiding, 
b.v. 26.1 V.30 en omschrift bovenin + s GRAVENHAGE +, 
onderin P.T.T. + C.M.D. + . 

Met ingang van 7 April 1930 is het tijdelijk hulppost-, tele
graaf- en telefoonkantoor in de Legerplaats bij Oldebroek 
heropend. 

Als gevolg van d.o. 448 zagen wij nog de kantoornaam-
stempels HEEMSKERK en HEEZE. 

In het April-nummer vermeldden wij een Franschen 
administratieven stempel, die zijn ontstaan dankte aan 
een brand in een postwagon. Een dergelijke stempel is nu, te 
Arnhem-Station, geplaatst op de geredde correspondentie uit 
de in den nacht van 23 op 24 April j.1. op de Westervoortsche 
dijk verbrande postauto. Op eenige uit Amsterdam op 23 April 
verzonden enveloppen, die evenals de inhoud, gedeeltelijk ver
brand zijn en met vertraging doorgezonden zijn naar Keulen, 
Düsseldorf, Mannheim, enz., stond in violetten inkt de 2-
regelige stempel Wegens Brand in Postauto / Arnhem-Emme-
rich beschadigd. 

Met ingang van 12 Mei 1930 is gevestigd het postagentschap 
Haarlem-Zandvoortschelaan. 

In het „Handelsblad" van 13.4.'30 lazen we met betrekking 
tot het tijdelijk postkantoor, gedurende de Codificatie-Confe
rentie in de Grafelijke Zalen geopend: 

Het P.T.T.-kantoor in de Grafelijke Zalen heeft het, tijdens 
deze conferentie, heel stil gehad. De ambtenaar bracht z'n 
„staangeld" niet eens op. Het postkantoor in het Vredespaleis 
daarentegen heeft vrij veel te doen gehad, voornamelijk voor 
het bureau der conferentie, dat vele stukken met Geneve heeft 
gewisseld. 

De met een ' gemerkte stempels zijn den deelnemers aan 
het „Bureau voor het verschaffen van postafstempelingen aan 
verzamelaars" die zich voor dergelijke stempels opgaven, in
middels toegezonden. 

Dank zij de zeer gewaardeerde hulp van dr. W. Wcigand te 
Bandoeng zal het ook mogelijk zijn, voortaan de Ned.-Indische 
gelegenheids- en reclame-stempels door tusschenkomst van het 
Bureau te betrekken, echt,er alleen op aan dr. W. geadresseerde 
Indische verbuiskaarten, d'e vsn tijd tot tijd aan de deelnemers 
via bet Bureau te Amsterdam zullen worden toegezonden. Hun, 
die zich voor dergelijke stempels nog niet opgaven, wordt ver
zocht, z'ch spoedig bij den heer A. W. Brave A.Bzn., Nassau-

kade 163, Amsterdam, W, hiervoor op te geven, zoo zij zich 
voor de koloniale stempels interesseeren. 

Wij danken mevrouw bsse. Van Heerdt-Kolff en de beeren 
A. M. Benders, A. W. Brave A.Bzn., P. Eggers, W. van Essen, 
J. Germeraad, H. Lampe Pzn., J. H. Nieuwenhuijzen, J. J. 
Roodhuijzen, J. Schagen, J. Th. M. Smelt, mr. O. A. Verweij, 
J. de Vries jr. en kapt. W. G. Zwolle voor de spoedige toe
zending en/of vermelding der nieuwe stempelafdrukken en 
houden ons steeds beleefd aanbevolen. 

J. P. TRAANBERG. 

frarheep^ 1 macliirê  
Dienstorder 290 van 9 April 1930 luidt: 
1. Aan gebruikers vin frankeermachines kan op daartoe 

aan den directear-generaal te riehten schriftelijk verzoek wor
den toegestaan, dat door middel van de bij hen in gebruik 
zijnde frankeermachine gefrankeerde stukken ter verzending 
wo'-den aangeboden cp een ander kantoor der posterijen dan 
da. waaronder de machine ressorteert. 

2. In he. verzoek b-hooren de kantoren, waar de aanbieding 
word', gewensch,, te worden opgegeven. 

3. Omtient verleende toestemming zulkn de betrokken kan
toren door het Hoofdbestuur worden ingelicht. 

4. Op deze kantoren wordt aanteekenmg gehoudien van den 
naan en de woonp'aats van de gebruikers van frankeer
machines, aan wie de vorenbedoelde toestemming is verleend, 
alsmede van de nummers der betrokken frankeermachines. 

5. Bij de terpostbezorging van stukken als in het eerste lid 
vermeld (welke aan het loket moeten worden aangeboden), 
moe. worden nagegaan of ten aanzien van de betrokken fran
keermachine inderdaad de bedoelde toestemming is verleend. 

6. De op deze stukken vooikom'ende waardestempelafdruk
ken behooren op de kantoren van aanbieding te worden voor
zien van een afdruk van den dagteekeningstempel. 

7. Het gebruik van lo^se strooken papier voor het aanbren 
gen van den afdruk van den stempel van een frankeermachine 
is in bovenbedoeld geval niet .oegestaan. 

8. De verplichting tot het doen vergezeld gaan van de 
stukken, waarin zich omslagen of kaartformulieren voor terug 
zending bevinden, van een opgaaf van het aantal dier omslagen 
of kaartformulieren is vervallen. 

9. De directeuren, onder wier kantoor frankeermachines res 
sor.eeren, gelieven de gebruikers dier machines betreffende 
het vervallen van de onder 8 bedoelde verplichting in te 
lichten. 

Volledigheidshalve nemen wij hieronder 'afschrift van dienst 
order 327 van 23 April 1930, alhoewel deze weinig interessants 
bevat: 

1. Het IS voorgekomen, dat een frankeermachine vanwege 
den postdienst was geopend, zonder da. personeel van den 
leverancier der machine daarbij tegenwoordig was. 

2. Dl.t mag niet geschieden, omdat de leverancier alsdan 
bezwaarlijk voor de goede functioneering van de machines ver 
antwoordelijk zou kunnen worden gesteld. 

Datumstempels voorkomende in de afdrukken der Francotyp. 

-9 4 30 

2 1 8 
Het is ons opgevallen, dat bij twee der laatst geplaatste 

machines, te weten nr. 218 (fa. B. Meindersma, 's-Gravenhage) 
en nr. 239 (N.V. Ned.-Ind. Handelsbank, 's-Gravenhage) de 
apostrophe achter de „s" staat in plaats van ervoor. Hetzelfde 
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"komt ook voor bij het datumstempel in machine nr. 229 (fa. 
J. G. Cooymans & Zoon, 's-Hertogenbosch), waar dus staat 
„S'HERTOGENBOSCH". 

Francotyp. 
Mschine 119 IV. 
Alg.Ver. Radio Omroep, te Amsterdam. Nog verzuimden wij 

te melden, dat op 19 Maart 1930, tegelijk met de aanvulling 
van den luistervink, in deze machine tevens het datumstempel 
is veranderd; er is thans eisn nieuw datumstempel in geplaatst 
en wel met den plaatsnaam „AMSTERDAM" in grooter letter 
en geheel over de opstaande balken reikend. 

Machine 139. 
N.V. Amsterdamsche Leder Mij., te Oisterwijk. Curiositeits-

halve melden wij, dat het ook voorkomt, dat de in de ma
chines geplaatste teller defect is; wij ontvingen afdrukken van 
deze machine op 5 en 9 April 1930 afgestempeld en steeds 
met het telcijfer 1201. 

Machine 173. 
Model C3, sedert half November 1929 in gebruik bü de fa. 

J. J. Arkesteyn & Zoon, Uitgevers Provinciale Noordbrabant-
sche en 's-Hertogenbossche Courant, Kerkstraat 54, 's-Her
togenbosch. 

Tusschen datum- en waardestempel een roode mop, waarin 
in uitgespaarde letters „ARKESTEYN" en de naam van 
bovengenoemde courant. 

Machine 190 IV. 
N.V. Boeke & Huidekooper, te Haarlem, stempelt sedert 

18 April 1930 in haar vierde type, thans drieregelig, tusschen 
datum- en waardestempel „B & H / Hooibouw- / Werktuigen". 

Machine 193 II. 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging, te Amsterdam C, stempelt 

sedert half April 1930 in haar tweede type, tusschen datum-
en waardestempel, een dubbelen cirkel, waartusschen „KAN
TOORMACHINES STALENMEUBELEN" en in den binnen
sten cirkel een monogram, ineengevlochten letters „RHV". 

Machine 199. 
Model 03, sedert 10 April 1930 in gebruik bij de N.V. Hol-

landsche Kleefmachinefabriek, te Rotterdam. Tusschen datum-
en waardeatempel de omlijnde drieregelige tekst: „N.V. HOL-
LANDSCHE / KLEEFMACHINEFABRIEK / ROTTERDAM" 

Machine 213. 
Model C4, sedent Maart 1930 in gebruik bü de N.V. P. de 

Gruyter & Zoon, te 's-Hertogenbosch. Tusschen datum- en 
waardestempel de letters: „P. DE G." in ovaaltje. 

Machine 228. 
Model C3, sedert eind April 1930 in gebruik bij de Onder

linge Omslagvereeniging Bouw- en Aanverwante Vakken, Be-
drijfsvereeniging voor Ziekteverzekering, Maliebaan 127, 
Utrecht. 

Tusschen datum- en waardestempel vijfregelig: „ONDERL. 
OMSLAG / VEREENIGING / BEDRIJFSVEREEN. / VOOR 
/ ZIEKTEVERZ.". 

Machine 229. 
Model C3, sedert half April 1930 in gebruik bij de fa. J. G. 

Cooymans & Zoon, Koninginnelaan 6-12, te 's-Hertogenbosch. 
Tusschen datum- en waardestempel een afdruk, voorstellend 
drie flesschen, t.w. links en rechts een flesch elixer en advo
caat en in het midden een flesch likeur; boven deze middelste 
flesoh de naam „COOYMANS". 

Betreffende het in dezie machine geplaatste datumstempel, 
zie het begin van deze rubriek. 

Machine 230. 
Model C3, sedert 4 April 1930 in gebruik bij de N.V. Wijn

handel M. Kempinski & Co., te Amsterdam C. Tusschen datum-
en waardestempel het hieronder afgebeelde wapen, terwijl voor 
het eerst de dienstorder 175 van 5 Maart 1930 is toegepast, 
en zien wij een afbeelding (hieronder opgenomen) links van 
het datums.tempel geplaatst. 

Machine 232. 
Model C3, sedert 13 April 1930 in gebruik bij de N.V. Hero 

Conservenfabrieken, te Breda. Tusschen datum- en waarde
stempel een roode mop, waarin in uitgespaarde letter „Heró". 

Machine 233 I. 
Model C3, sedert 1 April 1930 in gebruik bij de N.V. Utrecht-

sehe Asphaltfabriek voorh. fa. Stein & Takken, te Utrecht. 
Tusschen datum- en waardestempel komt alsnog geen afdruk 
voor. 

Machine 233 II. 
N.V. U. A. F., te Utrecht. Sedert begin Mei 1930 stempelt 

deze machine in haar tweede type, en wel tusschen datum- en 
waardestempel een langwerpig kastje in tweeën verdeeld, 
links „KOOLTEER / EN / ASPHALT- / PRODUCTEN" 
en rechts een afbeelding van een asphaltdak waarin in uit
gespaarde letters „UAF". 

Machine 235. 
Model C3, sedert SApril 1930 in gebruik aan het expeditie

kantoor van de Staatsmijnen te Treebeek. Tusschen datum- en 
waardestempel vierregelig omlijnd: „EXPEDITIE / STAATS
MIJNEN / IN / LIMBURG". 

Machine 239. 
Model C4, sedert 23 April 1930 in gebruik bij de N.V. 

Nederlandsch-Indische Handelsbank, te 's-Gravenhage. Tus
schen datum- en waardestempel een ovale cirkel, waarin „Ned. 
Ind. Handelsbank N.V. Bijkantoor 's-Gravenhage" (in kleine 
hoofdletter). 

Betreffende het in deze machine geplaatste datumstempel, 
zie het begin van deze rubriek. 

Machine 240. 
Model C3, sedert hialf April 1930 in ge-bruik bij de N.V. 

Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmate
rialen „Werkspoor", te Amsterdam. Tusschen datum- en waar
destempel in cirkel de inöengevlochten letters: „W S". 

Machine 241. 
Model C4, sedert 10 April 1930 in gebruik b« de N.V. 

Martinus Nijhoff's Boekhandel en Uitgevers Mij., te 's-Graven
hage. Tusschen datum- en waardestempel: 

Machine 244. 
Model C4, sedert 10 April 1930 in gebruik genomen b\j de 

N.V. Holliandsche Draad- en Kabelfabriek, te Amsterdam N. 
Tusschen datum- en waardestempel: 

Machine 251. 
Model C3, sedert begin April 1930 in gebruik bü de Neder

landsche Algemeene Bedrijfsvereeniging Klein Weezenland 9 I, 
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te Zwolle. Tusschen datum- en waardestempel in 10 m.M. hooge 
letter „N.A.B." en daaronder in een kleinere ca. 5 m.M. hooge 
'etter „O. & Z.". 

Hasler. 
Machine H. 510. 
Dez'e is als demonstra.tiemaohine in gebruik bij N.V. Koller 

& Van Oss Handel Mü., te Rotterdam. Tusschen datum- en 
waardestempel „Continental SCHRIJF / MACHINES" („Con
tinental" in schrijfletter, het verdere in kleine hoofdletter). 

NED.-INDIE. 
Machine 15. 
In gebruik genomsn bij de Ned. Handel Mij., te Soerabaya. 

Tusschen datum- en waardestempel in 7 m.M. hooge letter: 
„N.H.M.". 

XLVI. 

TOCHT VAN HET LUCHTSCHIP „GRAF ZEPPELIN" 
NAAR ZUID- EN NOORD-AMERIKA. 

Diensitorder nr. 346 van 30 April j.1. meldt omtrent dezen 
voorgenomen tocht het volgende: * 

1. In de maand Mei zal het luchtschip „Graf Zeppelin" een 
tocht van Friedrichshafen (Bodenmeer) over Spanje naar Rio 
de Janeiro en Pernambuco uitvoeren. Bij gunstig weer zal over 
de Kanarische eilanden worden gevlogen. Het ligt in de bedoe
ling te Sevilla, Rio de Janeiro en Pernambuco tusschenlan-
dingen uit te voeren en boven Santa Cruz de Tenerife (Kana
rische eilanden) en Bahia poat uit te werpen. Van Pernam
buco wordt de tocht vermoedelijk via Havana (Cuba) voort- ' 
gezet naar Lakehurst (New Jersey). Te Havana zal post 
worden afgegeven of uitgeworpen. Op de thuisreis zal Sevilla 
worden aangedaan. 

2. Het vertrek uit Friedrichshafen zal vermoedelijk tusschien 
10 en 15 Mei a.s. plaats vinden. 

3. De gelegenheid wordt opengesteld om in Nederland ter 
post bezorgde niet-aangeteekende brieven en briefkaarten met 
bedoeld luchtschip te doen vervoeren. De brieven mogen niet 
zwaarder weg^n dan 20 gram. 

4. De stukken moeten van een luchtpostetiket wordien voor
zien. De afzenders moeten hun volledig adres op de corres
pondentie vermelden. 

5. In onderstaand staatje is aangegeven, welk opschrift op 
de stukken moet worden aangebracht en welk luchtrecht boven 
het gewone internationale port verschuldigd is. Het port moet 
door middel van Nederlandsche frankeerzegels, het luchtrecht 
door middel van Nederlandsche frankeer- en/of luchtpostz'^gels 
worden voldaan. Ongefrankeerde en onvoldoend gefrankeerde 
stukhen worden niet met het luchtschip verzonden. 

Luchtvervoer tot Sevilla. Opschrift: „Mit Luftschiff Graf 
Zepelin bis Sevilla". Luchtrecht per brief ƒ 1,10, per brief
kaart ƒ0,55. 

Luchtvervoer tot Santa Cruz de Tenerife. Opschrift: „Mit 
Luftschff Graf Zeppelin bis Santa Cruz de Tenerife". Lucht
recht per brief ƒ 2,20, per briefkaart f 1,10. 

Luchtvervoer tot Rio de Janeiro. Opschrift: „Mit Luftschiff 
Graf Zeppelin bis Rio de Janeiro". Luchtrecht per brief ƒ 2,20, 
per briefkaart ƒ 1,10. 

Luchtvervoer tot Bahia (Brazilië). Opschrift: „Mit Luft
schiff Graf Zeppelin bis Bahia (Brazilië)". Luchtrecht per 
brief ƒ 2,20, p?r briefkaart ƒ 1,10. 

Luchtvervoer tot Pernambuco. Opschrift: „Mit Luftschiff 
Graf Zeppelin bis Pernambuco". Luchtrecht per brief ƒ 2,20, , 
per briefkaart ƒ 1,10. , 

Luchtvervoer tot Havana (Cuba). Opschrift: „Mit Luft
schiff Graf Zeppslin bis Habana (Kuba)". Luchtrecht per brief i 
ƒ 4,40, per briefkaart ƒ 2,20. 

Luchtvervoer tot Lakehurst. Opschrift: „Mit Luftschiff Graf 
Zeppelin bis Lakehurst". Luchtrecht per brief ƒ 4,40, per brief
kaart ƒ2,20. 

Luchtvervoer tot Friedrichshafen (Bodenmeer). Opschrift: 
„Mit Luftschiff Graf Zeppelin Friedrichshafen-Südamerika-
Friedrichsihafen". Luchtrecht per brief ƒ 6,50, per briefkaart 
ƒ 3,25. 

6. Wordt voor de correspondentie, welke te Lakehurst zal 
worden afgegeven, doorzending met de Amerikaansche lucht-
lijnen verlangd, dan moeten deze stukken bovendien het op
schrift „Mit Luftpost in Amerika" dragen. Het voor de over
brenging met deze luchtlijnen in het „Overzicht betreffende 
den luchtpostdienst" aangegeven luchtrecht is dan bovendien 
verschuldigd. 

7. Nadat de zegels door middel van een afdruk van den dag-
teskeningstempel van het kantoor van afzending onbruikbaar 
zijn gemaakt, moet de correspondentie door dit kantoor onder 
omslag, voorzien van de aanwijzing „Tocht Zeppelin spoed" 
naar Bureel Expeditie Amsterdam CS. worden gezonden. Ge
noemd bureel zal voor geregelde doorzending naar Priedrichs-
hafen (Bodenmeer) zorg dragen. 

8. Te Friedrichshafen zal de correspondentie van een afdruk 
van een bijzonderen stempel „Luftschiff Graf Zeppelin Süd
amerikafahrt 1930" worden voorzien. 

9. Uiteraard kan geen zekerheid worden gegeven, dat de 
stukken over den geheelen door de afzenders aangegeven af
stand per luchtschip kunnen worden vervoerd. Voor het geval 
de tocht mocht worden afgebroken, vindt geen terugbetaling 
van het luchtrecht plaats. 

Het „Amtsblatt des Reichspostministeriums" nr. 33 van 19 
April 1930 meldt nog o.a. dat aan boord van het luchtschip 
een postkantoor is jevastigd, dat de ,,losse" luchtpostcorres
pondentie zal afstempe'en met den stempel „Luftschiff Graf 
Zeppelin". 

Uit dezelfde bron mdden wij, dat de beide luchtpostzegels 
van 1928, 2 en 4 Mark, verkrijgbaar worden gesteld ,voorzien 
van den opdruk „I Südamerikafaihrt". 

Naar men ons meldt, waren deze zegels op 25 April j.1. aan 
de postkantoren verkrijgbaar. Naar de Duitsche bladen berich
ten, is de dag van vertrek uit Friedrichshafen bepaald op 
18 Mei e.k., welken datum wij onder het noodige voorbehoud 
weergeven. 

STEMPEL „PER LUCHTPOST AANGEBRACHT". 
Het persbureau van het staatsbedrijf der P.T.T. meldt ons: 
„Het stempel „per luchtpost aangebracht" waarvan — bij 

„wijze van propaganda — een afdruk op de ontvangen lucht-
„postcorrespondentie werd geplaatst, is buiten gebruik gesteld, 
„in verband met de vertraging in de uitreiking der stukken, 
,,welke daardoor dreigde te ontstaan." 

LUCHTPOSTDIENST IN SURINAME. 
Het „Gouvernements Advertentieblad" van 7 Maart 1930 

meldt hieromtrent: 
De administrateur van financiën maakt bekend, dat voor 

het eerst op 7 Maart 1930 luchtpost zal worden verzonden 
naar Brazilië, Uruguay en Argentinië en wel per vliegtuig 
van de New-York Rio Buenos Aires Line Inc. 

Het bijzondere luchtrecht, dat nevens het gewone inter
nationale port, voor poststukken van welken aard ook, wordt 
geheven, bedraagt van af 7 Maart 1930: 

naar Brazilië (postkantoren te Montenegro, Belem (Para), 
Sao Luiz, Fortaleza, Natal, Parahifoa, Pernambuco, Maceio, 
Aracaju, Sao Salvador (Bahia), Caravellas, Victoria, Campos-
Barras, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santos, Paranagua, Floria-
napoKs, Porto Alegre, Pelotas) 10 cent per 5 gram; 

naar Uruguay (postkantoor te Montevideo) 20 cent per 5 
gram; 

naar Argentinië (postkantoren te Buenos Aires, Mardel 
Plata, Rosario, Cordoba, Acumul, Salta, Yacuiba, Mendoza) 
25 cent per 5 gram. 

Vcorts zul len voor de route Noordwaarts, zoowel per vlieg-
tu'3 der Pan Amer can Airways ah der New-York Rio Buenos 
Aires Line, v^naf genoemden datum, onderstaande tarieven 
gelden: 
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naar Demerara 15 oent per 5 graim, 
naar Trinidad 15 cent per 5 gram, 
naar Leeward Islands 25 cent per 5 gram, 
naar Windward Islands 25 cent per 5 gram, 
naar Porto Rico 25 oenlt per 5 gram, 
naar San Domingo 40 cent per 5 gram, 
naar Haiti 40 cent per 5 gram, 
naar Cuba 40 cent per 5 gram, 
naar Miami, NeiW York en overige plaatsen in de Vereenigde 

Staten 40 cent per 5 gram, 
naar Bahamas 45 cent per 5 gram, 
naar Britsch Honduras 55 cent per 5 gram, 
naar Guatemala 55 cent per 5 gram, 
naar Honduras 55 cent per 5 gram, 
naar Salvador 55 cent per 5 gram, 
naar Nicaragua 55 cent per 5 gram, 
naar Costa Rica 60 oent per 5 gram, 
naar Canal Zone 60 cent per 5 gram. 
Aangeteekende stukken worden medegegeven, echter geen 

stukken met aangegeven waarde. 
Behalve naar opgemelde kantoren worden poststukken mede

gegeven voor alle andere plaatsen, teneinde per gewone mail
gelegenheid verder te worden vervoerd, mits op die stukken 
duidelijk wordt vermeld tot welke der bovengenoemde kantoren 
vervoer per luchtmail verlangd wordt. 

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

De bepalingen betrekkelijk de verantwoordelijkheid van den 
Surinaaimschen postdienst voor aangeteekende stukken en 
schadevergoeding in geval van verlies en overmacht (zie art. 3 
sub 3 en 4 van G.B. 1925 nr. 91 juncto 1928 nr. 9), zijn van 
toepassing op de per luchtpost verzonden aangeteekende 
stukken. 

Het verdient aanbeveling om voor de verzending van stukken 
gebruik te maken van licht papier en enveloppen. 

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

V. B. 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

X. 

LArw>AJ\ jT j \ j \ j v i \ j ■ 

HELLAS. 
l f 'WJV#\J\JTJ\J 

Van alle aan Turkije onderworpen Christenen hadden de 
Grieken het juk steeds met den meesten tegenzin gedragen en 
herhaalde malen beproefd dit af te schudden. Sedert 1814 be
stond er een wijd vertakte vsreeniging Hetaria, die zich de 
bevrijding van het land ten doel stelde. Aan het hoofd stond 
Alexander Ipsilanty, die in 1821 de Grieken openlijk in opstand 
tegen den sultan voerde, maar met izijn gehsele schare werd 
vernietigd. De opstand zelf breidde izich echter uit en vooral 
ook buiten Griekenland kreeg de beweging veler sympathie, 
waarbij o.a. de Engelschman lord Byron niet ophield met 
woord en daad knachtigen steun te verleenen. 

Een van de voornaamste wapenfeiten uit dien strijd was de 
val van de stad Missolunghi aan den ingang van de golf van 
Korinthe, waarbij na een dapperen uittocht de rest van de be
zetting zich met de binnengedrongen aanvallers in de lucht 
deed vliegen; 1826. 

Nu werd geheel Europa wakker geschud en ging zich be
moeien met het kleine, dappere, onderdrukte landje; de groote 
mogendheden verstonden zich met elkaar en besloten hulp te 
verleenen. Een geallieerde vloot verscheen in de Grieksche 
wateren en vernietigde in de haven van Navarino de Turksche 
vloot; October 1827. Ongelukkiger wijze trok Engeland zich 
terug, bevreesd voor de machtsuitbreiding van Rusland; laJs 
gevolg hiervan toonde de sultan zich dadelijk zoo aanmatigend 
tegen Rusland, dat czar Nicolas aan de Turben den oorlog 
verklaarde. Deze verliep in het voordeel van Rusland, waarvan 
Griekenland gebruik wist te maken om zich van Turkije vrij 
te maken en bij den daarop volgenden vrede van Adrianopel 
in 1829 werd Griekenland ook door de mogendheden als een 
zelfstandige, van Turkij« onafhankelijke staiat erkend. 

Aan de regeering kwam later koning George, 18631913, 
opgevolgd door Constantin, 19131922; deze werd gedwongen 
afstand te doen ten behoeve van ziJn zoon George, maar ook 
diens regeering was slechts kortstondig, len na herhaalde ver
anderingen, waarbij ook Constantin weer terugkwam en diens 
andere zoon, werd eindelijk in 1924 de republiek uitgeroepen. 
Deze verandering bracht evenwel nog geen bestendigheid in 
de regeering, want herhaalde revoluties volgden elkander op. 

Hoofdstad: Athene; munt: 100 lepton(a) = 1 dpachme(ai). 
1896. Olympische spelen. 

1 lepton tot 10 draohmai (12 waarden), uitgegeven in 
April ter gelegenheid van de weder invoering van de 
Olympische spelen, die voortaan om de 4 jaar zullen wor
den gehouden, in navolging van de oude Grieksche spe
len, maar nu internationaal, en voor de eerste miaal in 
Athene. 
De teekeningen van de zegels zijn ontleend aan oude 
Grieksche voorstellingen. 
1, 2 1. Grieksche vuistkamp. 
5, 10 1. Discuswerper. 
20, 40 1. Amphora, Grieksohe vaas, waarop een voorstel
ling van de godin Pallas Athene met speer en schild, 
met het Gorgonenhoofd; een haian als teeken van waak
zaamheid. 
25, 60 1. Vierspan, geleid door de gevleugelde overwin
ningsgodin; wagenrennen. 
1 dr. Stadion van Athene, waar de spelen gishouden wer
den, met den Acropolis, den heiligen berg, op den achter
grond. 
2 dr. Hermes van Praxiteles, den grooten Griekschen 
beeldhouwer. 
5 dr. Nike, gevleugelde godin van de overwinning, van 
Samathrates; genoemd naar het eiland van dien naam, 
waar het beeld gevonden is; de maker zelf is onbekend; 
het beeld bevindt zich nu in het Louvre in Paris. 
10 dr. Acropolis van Athene, met het Parthenon, den 
tempel van Pallas Athene. 

1906. Olympische spelen. 
1 lepton tot 5 drachma! (14 waarden), uitgegeven in 
April, bij de tusschentijdsche spellen na slechts 2 jaar, 
wederom in Athene. 
1, 2 1. Apollo, den discus werpend; naar een zilveren 
munt van het eiland Cos uit de 4e eeuw voor Christus. 
3, 5 1. Springer, naar een oude munt. 
10 1. Nike, overwiningsgodin, zittend op een amphora. 
20, 50 1. Heracles met den aardbol en Atlas, die hem 
de gouden appelen der Hesperiden brengt. 
25 1. Heracles in gevecht met den reus Antaios. 
30 1. Wonstelaars. 
40 1. Vrouwelijke Genius van het spel met een haan, 
gereed tot het gevecht. ' ,_ 
1, 2 dr. Hardloopers. 
5 dr. Overwinningsgodin Nike en een priester, die het 
bij de spelen gebruikelijke offer aan de goden brengen. 
De voorstellingen zijn ontleend aan oude munten, vazen, 
teekeningen. 
Op beide series komt bovenaan in het Grieksch voor: 
Olympische Spelen, onder Athene, het betreffende jaar
tal en de landsnaam Hellas, die echter op de laatste serie 
geheel ontbreekt. 
De oplaagcijfers zijn: 

1 1. 4505000 20 1. 5005000 1 dr. 202500 
2 1. 3505000 25 1. 2505000 2 dr. 202500 
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3 1. 3005000 
5 1. 4505000 

10 1. 3505000 

30 1. 305000 
40 1. 405000 
50 1. 605000 

3 dr. 102500 
5 dr. 102500 

1926. 

1927. 

1913. Overwinning. 
1 lepton tot 5 drachmai (16 waarden), uitgegeven in 
April, als herinnering aan de overwinningen van de Bal
kanstaten op Turkije in den len Balkanoorlog, 1912-1913, 
en bestemd als overwinningszegels voor de nieuw ver
worven gebiedsdeelen. 
Zij vertoonen in twee verschillende teekeningen op sym
bolische wijze de overwinning van het Christelijk geloof 
over den Islam, voorgesteld door het kruis met de woor
den „In dit teeken zult gij overwinnen" boven den Acro
polis, en door een arend, die een slang in zijn klauwen 
houdt. 

1924. Byron. 
80- lepta en 2 drachmai, ter nagedachte
nis aan den lOOen sterfdag van den En-
gelschen dichter lord Byron, den man, 
die in woord en daad steeds de Grieksche 
nationale zaak heeft voorgestaan en 
aan wiens onvermoeide toewijding zeker 
voor een groot deel de Grieken hun be
vrijding van het Turksche juk te danken 
hebben. Hij rustte zelf een expeditie uit 
tegen de Turken, maar stierf aan een 
daarbij opgedane ziekte, 19 April 1824. 

De 80 1. geeft- zijn jeugdportret weer, de 2 dr. de landing 
van Byron in Missolunghi, in Januari 1824. 
Missolunghi. 
25 lepta, ter herinnering aan de heldhaftige verdediging 
van de Grieken tegen de Turken 100 jaar geleden. 
Voorgesteld door de Giieksohe Maagd, die ds namen der 
overwinnaars in een gedenktafel grift. 
ï>avier. 

1, 3, 6 drachmai, ter nage
dachtenis aan generaal T. 
Favier, een van Napoleon's 
aanvoerders, die in 1821 de 
Turksche blokkade verbrak 
en daarmede Athene redde. 
De jaartallen 1826-1926 dui
den op den Griekschen vrij
heidsoorlog, 100 jaar gele
den. Oplaag: 8, 7 en 5 mil-
lioen stuks. 

1,50, 4, 5 drachmai, de laatste in 
3 verschillende teekeningen met 
nog een foutdruk, ter herinnering 
aan den zeeslag bij Navarino, zuid
punt van Griekenland, waar de 
Turksche vloot door die der ge
allieerden werd vernietigd in Oc
tober 1827. 
De zegels waren bestemd voor dien 
datum, toen met groote feestelijk
heden de herdenking van den slag 
werd gevierd, maar waren niet tij
dig gereed. 

1,50 dr. Haven van Navarino. 
4 dr. Scène uit dien zeeslag. 
5 dr. De admiraals van de geiallieerden, admiraal Cod-
rington (Engeland), De Rigny (Frankrijk), Van der 
Heyder (Rusland). 
Van de 5 dr. met ds beeltenis van Codrington is een 
foutdruk met Sir Codrington in plaats van Sir Edward 
Codringeon. Oplage 8150.000, evenals van de andere 
.vaarden, die ook in de millioenen loopen. 

KRETE. 
Het eiland behoorde vroeger reeds aän Griekenland, kwam 

in de middeleeuwen in bezit van Venetië en eindelijk in het 
midden der 17e eeuw in handen van Turkije. Toen Griekenland 
in 1829 los van Turkije was gekomen, stelde het pogingen in 
het werk om ook Krete terug te krijgan, maar tevergeefs. 

In 1897 deed Griekenland wederom een poging daartoe, maar 
de groote mogendheden trokken zich de zaak aan, beletten 
Griekenland zijn plan door te voeren en stelden een gemeen
schappelijk beheer voor het eiland in onder prins George van 
Griekenland. Eerst de Balkanoorlog van 1912-1913 bracht het 
eiland eindelijk voor goed in de macht van Griekenland. 
1907. Ontscheping. 

1 drachme, uitgegeven 18 Augustus, ter herinnering aan 
de aankomst van den Hoogen Commissaris voor Krete 
op 9 December 1898. 
Op het zegel zien we prins George van Griekenland, ont
vangen door de Fransche, Italia,ansche, Russische en En-
gelsche admiraals. Rottier, Bettolo, Scrydloff en Noell. 
Oplage 100.000. 

1913. Annexatie. 
25 lepta, ter herinnering aan de inbezitneming van het 
eiland door Griekenland in den Balkanoorlog van 1912-
1913. 
De teekening stelt voor het hijschen van de Grieksche 
vlag op het fort Venetië op het eilandje Soida, behoorend 
bij Krete, op 1 Mei 1913. De officieele inbezitneming 
werd gevierd op 1 D£-cemi)er, op welken datum ook het 
zegel werd uitgegeven. 
Oplage 300.000. 

SAMOS. 
Het eiland behoorde aan Turkije. In Augustus 1824 werden 

de Turken op Samos verslagen, toen het eiland zich in den 
Griekschen vrijheidsoorlog daarbij had aangesloten, maar later 
kwam het eiland toch weder aan Turkije. 

In den len Balkanoorlog sloot Samos zich bij Griekenland 
aan in November 1912 en kwam tegelijk met dit land later 
vrij van Turkije en bij Griekenland. 
1913. Bevrijding. 

1 to: 25 drachmai (5 waarden), ter herinnering aan die 
bevrijding van Turkije. In het midden van de zegels de 
tempel van Teganion en rechts de schansen uit den op
stand van 1824. Onderaan beide bovengenoemde data en 
bovenaan Prosorinon Tachydromeion — Provisorische 
Post. Links van den landsnaam de initialen van den re-
geeringspresident Th. Sophoulis met de hand aange
bracht. 
Oplage: 1 dr. 2200; 2 dr. 3200; 5 dr. 5300; 10 dr. 1500; 
25 dr. 1000. 

GRIEKSCHE BEZETTING VAN THRACIE. 
1920. Adrianopel. 

5 paras tot 5 piaster (9 waarden) van de Turksche zegels 
overdrukt in het Grieksch met Hoog,e Commissariaat van 
Thraoië en de waarde in Grieksche munt, ter herinne
ring aan de bezetting van Adrianopel. 
Oplage: 

57500 1 
83600 2 

172050 3 
61750 • 5 
35050 

1 1. 
2 1 

20 1. 
25 1. 
50 1. 

op 5 pa. 
op 3 pi. 
op 1 pi. 
op 2 pa. 
op 5 pi. 

dr. op 20 pa. 39250 
dr. op 20 pa. 30650 
dr. op 1 pi. 8925 
dr. op 20 pa. 8000 

REPUBLIKA SHQIPTARE. 
(ALBANIË). 

Gedurende vijf eeuwen hebben de Albaniër, 
zich verzet tegen de Turksche overheersching 
en niet opgehouden te pogen zich vrij te 
maken. In den ouden tijd was het vooral 
Skanderbegu, di° met hulp van Ladislaus, 
vorst van Hongarije, jaren lang de Turken 
bestr.den heeft. 

Hij leefc nog voort in het volk als een na-
t'o.iale held; geb. 1414, gest. 1467; zijn eigen
lijke naam is Gjergi Kastrioti; Skanderbegu 
beteekent: vorst Alexander. 

Toen d. Jong-Turken ook hier hun hervormingen me't geweld 
wilden invoeren, stuitten zij op onoverkomelijken weerstand; 
in 1911 werden de Turksche troepen bij Kossovo verslagen en 
in 1912 moesten ziJ capituleeren na de verovering van Uskub. 
Na deze verovering trok Ismail Kemal Bey, die als afgevaar
digde in Co.i'tantinop 1 verwijlde, naar Alban'ë en wist tegen 
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lie pogingian van de Turken in, om hem levend of dood in 
handen te krijgen, toch Valona te bereiken; hij riep daar af
gevaardigden van de steden bijeen en verklaarde 28 November 
1912 de onafhankelijkheid van Albanië. 

Na veel binnenlandsche moeilijkheden werd eindelijk Wilhelm 
von Wied uitverkoren om als vorst — mbret — van dit on
gelukkige land op te treden. 7 Maart 1914 landde hij te Du-
razo, maar kortstondig en onrustig is zijn bestuur geweest, 
want needs 4 September van datzelfde jaar verliet hij weer 
het land. 

In den Groeten Oorlog werd Albanië herhaaldelijk door de 
verschillende troepen bezet; ook daarna heerschte er de groot
ste wanorde jaren lang, tot het eindelijk Agmed Zogu gelukte 
orde en rust te brengen. 

21 Januari 1925 werd de republiek uitgeroepen en spoedig 
iaarna Agmed Zogu tot president gekozen; in 1928 wist hiJ 
het land tot een koninkrijk te maken en zich zelf tot koning 
e doen kronen. 

Geldstwaarde: 40 paras = 1 piaster of grosh, later 100 qind 
)f qindar = 1 frank of frangar. 
L913. Bevrijdmg. 

10, 20, 30 paras, 1, 2 grosh, uitgegeven 28 November 1913 
uitsluitend te Valona tot 31 December, ter herinnering 
aan het eerste jaar van de onafhankelijkheid. De zegels 
zijn zeer slordig met handstempel gedrukt en vertoonen 
het Albaneesche wapen, den tweekoppigen adelaar. 
Oplage ongeveer 36000 complete stellen, uitgegeven 
15000, restvoorra,ad 21000; van sommige waarden meer. 

914. Von Wied. 
2 qind tot 1 frank (6 waarden) van de Sfcanderbeg-uit-
gifte, overdrukt met ,.7 Mars 1467 Rrofte Mbreti 1914", 
uitgegeven 7 Maart bij de landing van den nieuw gekozen 
vorst van Albanië, Wilhelm von Wied, te Durazo. 
De vertaling luidt: 7 Maart 1467. Leve de vorst. 1914, 
waarbij de eerste datum den sterfdag van Skanderbeg 
aangeeft, de laatste dien van den intocht, beide op den
zelfden dag. 

924. Volksvergadering. 
2 tot 50 qind (5 waarden), overdrukt met „Mbledhje 
Kushtetue-e. Tirane. Kallnuer 1924" (Grondwettelijke 
Vergadermg. Tirane (stad). Januari 1924), uitgegeven 
21 Januari bij de opening der volksvertegenwoordiging. 

925. Grondwet. 
1 qind to't 1 frank (7 waarden), met overdruk „Triumf'i 
Jegalitetit 24 Dhetuer 1924", ter herinnering aan de over
winning van Ahmed Zogu, waardoor weder wettelijke 
toestanden m het land heerschten, op 24 December 1924. 
Uitgegeven 5 Maart; oplage 40.000, slechts 10 dagen in 
gebruik. 

925. Republiek. 
Zelfde 7 waarden, nu overdrukt met „Republika Shqip-
tare 21 Kallnduer 1925", ter herinnering aan de instel-
Img van de republiek op 21 Januari. Ahmed Zogu werd 
tot president gekozen. 
Uitgegeven 11 April. 

927. Ahmed Zogu. 
1 qindar tot 5 frangar van de Decemiber 1925 uitgifte 
met het portret van Ahmed Zogu, overdrukt met een 
lauwerkrans en de letters A(hmed) Z(ogu), uitgegeven 
1 Februari naar aanleiding van het 2-j,arig president
schap van Ahmed Zogu. 

)28. Vliegpost. 
5 qindar tot 3 frangar van de vliegpostserie van 1925, 
overdrukt met „Rep. Shqyptare Fluturim'i I-ar Vlonë-
Biindisi 21.IV.1928", ter gelegenheid van de opening 
van de vliegpostlinie van Valona naar Brindisi. 
Oplage 5350 stel, lagere waarden meer. 

5 q. 16375 50 q. 13040 
10 q. 14600 1 fr. 5500 
25 q. 23075 

)28. Parlement. 
1 qindar tot 1 frangar (8 waarden) van de voor uitgifte 
gereedzijnde, maar nog niet in omloop gebrachte zegels, 
met het borstbeeld van Ahmed Zogu, overdrukt met 
„Kujtim i Mbeldhjes Kushtetuese 25.8.28" (Herinncr'ng 

aan het parlement van 25.8.28), waarin op 1 September 
besloten werd Albanië tot een koninkrijk te verheffen. 
Oplage 20.000. 

1928. Koninkrijk. 
Zelfde (zegels met toevoeging van de 2 frangar (9 waar
den), nu met overdruk „Mbretnia Shqiptare Zog I. 
l.IX.1928", Koninkrijk der Albaniërs, Zogu I, ter her
innering aan de kroning van Zogu I te Kroja, de ge
boorteplaats van Skanderbeg. 
Oplage 5000, slechts drie dagen in omloop. 

(Wordt vervolgd). 

DE FRANKEERMACHINES VAN NEDER
LAND EN NEDERLANDSCH-INDIE 

door A. VAN DER WILLIGEN. 
III. 

Tot onizen spijt konden wij in het Pebruari-nummer niet de 
geheele lijst der in ons land in gebruik zjjnde Prancotyp-
machines afdrukken, aangezien dit teveel plaatsruimte ge
vergd zou hebben. Inmiddels is de lijst zoo lang geworden, dat 
wij ook ditmaal deze nog niet geheel beëindigen kunnen. 

Wij willen echter eerst nog eenige verbeteringen en aan
vullingen hieraan laten voorafgaan, die ons door enkele lezers 
gemeld werden. 

Omtrent de U.P.F.-machines werden ons de volgende aan
vullingen medegedeeld: 

Mach. 2 was reeds in IX '25 bij de Robaver in gebruik. Van 
de laatste periode bij Ruys' Handelsvereeniging zijn nog enkele 
5 ets.-afdrukken gemeld. 

Mach. 3 is waarschijnlijk van IX '25 tot X '26 gebruikt. 
Mach. 8 is nimmer te Amsterdam gebruikt; de eenig be

kende 15 cts.-afdruk is waarschijnlijk van een proefneming af
komstig. 

In het eerste deel der Francotyp-lijst zijn enkele drukfouten 
blijven staan: 

Mach. 123 moet zijn A-II-b-di i.p.v. A-I-b-di. 
Maoh. 124 I moet zijn VI-1928 i.p.v. VI-1929. 
Betieffende de Francotyp-machines model C moeten wij 

een fout herstellen;-deze worden op verlangen ook voor elec-
trische bediening geleverd evenals de A en B. 

Aanvankelijk zijn waarschijnlijk — volgens een uit Duitsch-
land ontvangen inlichting — eenige C-machines door de Anker-
Werke afgeleverd; het verschil zou bestaan in de cijfers 4 
van de afdruknummers, welke bij de Ankernmachines gesloten 
zijn, bij de Bafra daarentegen open aan de bovenzijde. Volgens 
dit kenmerk zouden dus de machines 138 en 141 t.e.m. 155 door 
de Anker-Werke en de overige C-machines door de Bafra-
Maschinen A.G. afgeleverd zijn. 

Voor veranderingen in cliché's enz. der machines 1-24 en 
101-124 verwijzen wij naar de vaste rubriek van den heer 
H. Lampe Pzn. 

Heden vervolgen wij dan de lijst der Francotyp-machines, 
en wel de nummers 125-180; in het volgend nummer hopen wij 
deze te kunnen voltooien met de nummers 181-245, voorzooveT 
die dan afgeleverd zijn. 
125. A-II. 

IX-1928. 
126. I: A-L 

VII-1928 t. XI-1929. 
127. A-H. 

lO-VIII-1928 tot 
15-1-1930. 

Ned. Handelmaatschappij, R'dam. 
N.H.M. / Rotterdam. 

Ruys' Handelsver. N.V., R'dam. 

Ruys' Handelsver. N.V., Den Haag. 
Diverse, elkaar geregeld afwisse
lende reclameteksten: 
1. GF Allsteel. 
2. KARDEX, Cards in sight. 
3. Dalton. 
4. EFCo (monogram), in cirkel: 

ELLIOTT-FISHER THE BOOK
KEEPING MACHINE. 

5. f gebr. van 8 tot 24-XI-1928) GF 
Allsteel / EXPOSITIE Prinse
straat 13 / 's-Hage / 19-24 Nov. 
1928. 

http://21.IV
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128. I: A-II. 
9-II t. 18-IX-1929. 

129. A-II. 
3-1-1929. 

130. I: A-I. 
29-IX-1928. 
II: A-IL 
24-X-1928. 

131. A-II. 
4-X-1928. 

132. AA-II. 

28-IX-1929. 

133. A-I. 
21-III t. XII-1929. 

134. A-II. 
17-XI-1928. 

135. AA-II. 
25-1-1929. 

136. AA-II. 
18-XII-1928. 

137. AA-II. 
I: 6-V-1929. 

I I : VII-1929. 

138. Ccz-II. 

31-VIII-1929. 

139. AA-II. 

5-XII-1928. 

140. AA-II. 
15-II-'29 t. I-'30. 

141. Cgs-II. 
11-1929. 

142. Cgs-II. 

14-IX-1929. 

6. MIMEOGRAPH / eroverheen: 
Edison-Dick. 

7. Adressograph / met Kaartsy
steem. 

8. Francotyp (uitsluitend op proef-
afdrukken bekend). 

9. MONROE (uitsluitend op proef-
afdrukken bekend). 

Ruys' Handelsver. N.V., Arnhem. 
RUYS' KANTOORMACHINES / 
HANDELSVEREENIGING. 

Polytechn. Bur. „Nederland", Arnhem. 
P B N A / STUDEER TECHNIEK 
THUIS. 

A. van Hoboken & Co. e.a., R'dam. 
Dezelfde firma. 

Cliché AVH / ANNO 1774 in een 
ovaal, omschrift: A. VAN HOBO
KEN & Co. ROTTERDAM. 

Stahl & Zoon, Rotterdam. 
In dubbele cirkel: S & Z. 

N.V. G. H. Bührmann's Papiergroot
handel, Amsterdam. 
A'damsch wapen in cirkel, vi^aar-
omheen: AMSTEL-BANK G.H.B. 

Ruys' Handelsver. N.V., Utrecht. 

De Erven de Wed. J. v. Nelle, R'dam. 
DE ERVEN / DE WED: / .VAN. 
/ NELLE / (er doorheen:) J. 

H. Hartog's Fabrieken, Oss. 
Cliché: hert in cirkel, N.V. H. HAR
TOG'S FABRIEKEN, het gehe-el in 
ovaal. 

J. Langeveldt & A. Schröder, A'dam. 
Cliché: zeilschip in ovaal, erom
heen: LANGEVELDT-SCHRöDER. 

H. J. Reesink & Co., Zutphen. 
REESINK / ZUTPHEN (Plaats
naam o n d e r in datumstempel). 
Geheel alsvoren (Plaatsnaam b o-
v e n in datumstempel). 

N.V. Machinefabriek Gebr. Stork & 
Co., Hengelo (O.). 
G (ooievaar in een:) S & Co - in 
driehoek; deze weer in rechthoek 
gevat. 

N.V. Lederfabriek „Oisterwä'k" e.a., 
Oisterwijk. 
2 wapens in ovaal, omschrift: AM-
STERDAMSCHE LEDERMAAT
SCHAPPIJ. LEDERFABRIEK OI
STERWIJK. 

Ruys' Handelsver. N.V., A'dam. 
Diverse elkaar afwisselende re-
clamecliché's (dezelfde als bij 127): 
1. Francotyp (vgl. 127—8). 
2. Adressograph (vgl. 127—7). 
3. Mimeograph (vgl. 127—6). 
4. Dalton (vgl. 127—3). 
5. Elliott-Fisher Bookkeeping Ma

chine (vgl. 127—4). 
6. GF Allsteel (vgl. 127—1). 
7. Kardex (vgl. 127—2). 

Wambersie & Zoon e.a., R'dam. 
Schip op zee in cirkel, waaromheen: 
WAMBERSIE & ZOON - AGEN
TEN GEREGELDE LIJNEN. 

N.V. Van Waveren's Graanhandel, 
Haarlem. 
In dubbel ovaal: VAN WAVE
REN'S GRAANHANDEL; binnen
in: NV. 

143. Cgs-II. 

ll-XII-1929. 

144. Cgs-II. 
I: 5-VI-1929. 

II: 30-IX-1929. 

145. Cgs-II. 
X-1929. 

146. Ccz-II. 

8-VIII-1929. 

147. I: Ccz-L 
1929. 
II : Ccz-II. 

l-XI-1929. 

148. Ccz-II. 

24-VI-1929. 

149. Ccz-II. 

15-VII-1929. 

150. Ccz-II. 

26-IX-1929. 

151. I: Ccz-L 

1929. 
II : Ccz-II. 

12-XII-1929. 

Priesche Coöperatieve Zuivel Export 
Maatschappij, Leeuwarden. 
FRICO (tusschen datum- en waar
destempel). 

N.V. Alg. Kunstz. Unie e.a., Arnhem. 
Toren met „ENKA" en omlijsting 
in vierkant. 
Zelfde cliché; bijgevoegd „E N K A'' 
onder datumstempel. 

J. F. Scholten & Zonen, Enschedé. 
J. F. Scholten & Zonen / (zwaan + 
geboomte) / Enschedé. 

N.V. Hollandsche Algemeene Verze
keringsbank, Schiedam. 
H A V / SCHIEDAM / B A N K (in 
cliché). 

Als demonstatiemachine gebruikt bi] 
Ruys' Handelsver., Amsterdam. 

A.N.W.B. Toeristenbond voor Neder
land, Hoofdconsulaat, Amsterdam 
AN WB in gevleugeld wiel / ANNO 
1883 / TOERISTENBOND / VOOR 
NEDERLAND. 

N.V. W. A. Hoek's Machine- & Zuur 
stoffabriek, Schiedam. 
Dubbele cirkel, binnenste gearceerd 
waarin H uitgespaard; in de ove 
rige 4 deelen M & Z S. 

N.V. Nederlandsche Petroleummaat 
schappij „Purfina", Rotterdam. 
Cirkelsector, waaroverheen banc 
met PURFINA. 

Coöperatieve Inkoopvereeniging „St 
Homobonus", Rotterdam. 
Gevleugelde helm en Mercuriussta: 
en „St. Homobonus" / Rotterdarr 
in cirkel, waaromheen: Coöperatie 
ve Inkoopvereeniging. 

Demonstratiemachine bü Ruys' Han 
delsvereeniging, Leeuwarden. 
(Datumstempel Rotterdam). 

N.V. Mij. tot Expl. & Aanleg v. Laag 
spanningsnetten, Groningen. 
N.V. MIJ TOT AANLEG EN 
EXPLOITATIE VAN / LAAG 
SPANNINGSNETTEN. 

Ruys' Handelsver. N.V., Enschedé. 
RUYS' / HANDELSVERG. / N.V| 
(in schrijfmachineletter). 
RUYS' / HANDELSVEREENI 
GING N.V. (handelsmerk). 

Demonstratiemachine bij Ruys' Han 
delsvereeniging, Groningen. 
(Datumstempel Groningen). 

Ruys' Handelsver., Groningen. 
Cliché als 152 II. 

152. Ccz-II. 
I: 16-V-1929. 

II: VIII-1929. 

153. I: Ccz-L 

1929. 
II : Ccz-II. 
III-1930. 

154. I: Ccz-II. Ruys' Handelsver., Tilburg. 
2-VIII t. 29-X-1929. Cliché als 152 II. 

(Op 29 Oct. '29 werd het kantoo 
van Tilburg naar Eindhoven ver 
plaatst). 

I I : Ccz-II. Ruys' Handelsver., Eindhoven. 
20-XI-1929. Cliché alsboven. 

155. Ccz-II. 

2-VIII-1929. 
156. B-II. 

15-IV-1929. 

H. E. Oving's IJzer- en Staalhandt 
N.V., Rotterdam. 
Stalen bint, waarin: „ O V I N G ' 

N.V. Provinciale Geldersche Electr: 
citeitsmaatschappij, Arnhem. 
Wapen in cirkel, waaromheen 
PROVINCIALE GELDERSCH 
ELECTRICITEITS-MIJ. 
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157. Ccs-II. 

3-II-1930. 

158. Cgs-II. 
2-1-1930. 

159. Ccs-II. 
9-1-1930. 

160. Ccs-II. 

7-1-1930. 
161. Ccs-II. 

2-1-1930. 
162. Ccs-II. 

6-II-1930. 

163. Ccs-II. 
13-J-1930. 

164. Ccs-II. 

11-1930. 

165. Ccs-II. 
18-11-1930. 

166. Cgs-II. 

X-1929. 
168. I: Ccs-I. 

24-XI-1929. 
II: Ccs-II. 
1-1930. 

169. Ccs-II. 
X-1929. 

170. Cc?-II. 
21-X-1929. 

171. Ccs-n. 

lO-IX-1929. 
172. I: Ccs-II. 

3-IX-1929. 
II: 26-11-1930. 

173. 

174. Ccs-II. 
27-IX-1929. 

175. Ccs-II. 

12-XI-1929. 

176. Ccs-II. 
13-1-1930. 

177. Ccs-II. 
XII-1929. 

178. 
179. Cgs-II. 

1-1930. 

Assurantiekantoor Jorrit de Jong, 
Groningen. 
(Afb. kantoor) / Zwanestraat Gr. 
Markt, O. Bot. Straat. 

C. J. van Houten & Zn., Weesp. 
Handelsmerk :Vliiegende adelaar, 
daaronder „VAN HOUTEN". 

Oscar Keip, Groningen. 
FIRMA / OSCAR KEIP / GRO
NINGEN, in een vierkant gevormd 
door een electrisch snoer. 

Ruys' HandelsveT., afd. Administratie, 
Den Haag. 
Cilché als 152 II. 

N.V. V. d. Graaf & Co's Bureaux voor 
den handel, Rotterdam. 
R A B (onder elkaar). 

Scheepswerf P. Smit, Slikkerveer. 
SMIT / SLIKKERVEER, in een 
groote S. 

R. Bakhuis & Zonen, Olst. 
BAKHUIS' / OLBA / VLEESCH-
EN GROENTEN / CONSERVEN. 

G. J. V. Heek & Zn., Rigtersbkek, En
schedé. 
Een afbeelding van een batikkende 
inlandsche vrouw, daarnaast: G. J. 
V. HEEK / EN ZONEN / RIG-
TERSBLEEK. 

Worms & Cie, Rotterdam. 
In viärhoek: WORMS & Cie / Rot
terdam / Reeders en Cargadoors. 

N.V. Ned. Maatschappij van Kogella
gers S K F, Amsterdam. 
Cliché: Kogellager en „S K F". 

N.V. Houthandel v/h P. M. & J. Jon-
geneel, Utrecht. 

Alsboven. 
RET TRIPLEX (in kastje). 

Sallandsche Bank, Deventer. 
N.V. Sallandsche Bank. 

Koninkl. Fabriek F. W. Braat, Delft. 
BR A AT (in esn venster met bloem-
vaas, gordijnen aan weerszijden en 
radiator centr. verw. eronder). 

A.N.W.B. Toeristenbond voor Neder
land, Den Haag. 
Cl'ché als machine 147. 

Dikkers' Machinefabr., Hengelo (O.). 
DIKKERS (in een groote D). 
Geheel als boven, doch met dikkere 
waardecijfers. 

Nog niet afgeleverd, vermoedelijk de-
monstratiemaehine. 

Ruys' Handelsver. N.V., Arnhem. 
Cliché als bij 152 II. 

N.V. V. d. Graaf & Co's Bureaux voor 
den Handel, Arasterdam. 
A B R (verticaal onder elkander; = 
A'dani, Brussel, R'dam). 

Bruynzeel's Deurenfabr., Zaandam. 
H O L L A N D / D E U R E N . 

Ruys' Handelsver. N.V., Utrecht. 
Cliché als 152 II (iets grootere 
letters). 

Zie nr. 173. 
N.V. Ned. Seintoestellenfabriek, Hil

versum. 
RADIO / HILVERSUM. 

180. Cgs-II. „De Telegraaf", Amsterdam-C. 
14-III-1930. (Hondekop) / SPEURDER, in om

lijsting op een postzegel gelijkend; 
aan weerszijden 5 golflijnen. 

Voor verdere verbeteringen houden wij ons steeds gaarne 
aanbevolen. 

's-Gravenhage, Beeklaan 454. 

IETS OVER BRIEFKAARTEN 
door J. C. PULL, 

Oud-cointroleur der P. en T. 
Het is aan alle verzamelaars van briefkaarten wel bekend, 

dat de briefkaarten nr. 32, 34, 40 I en 40 II, volgens den cata
logus van dr. Ascher, dus de uitgiften 1904 en 1906-1908, 
zoowel m e t als z o n d e r een accent op de tweede e van 
expediteur bestaan. 

Men zou geneigd zijn te veronderstellen, dat er indertijd 
drukvormen zijn vervaardigd, waarin die „e" zoowel m e t 
als z o n d e r accent is gezet. In werkelijkheid is zulks niet 
het geval. In de verzameling van den heer J. van Nifterik 
komen kaarten voor, waarbij de accent geheel gaaf is, of ge
heel ontbreekt, doch ook een exemplaar, waarbij de accent met 
het bloote oog niet te zien is; met behulp van t-sn loupe ziet 
men echter een zeer klein stukje van de accent. Hier is dus 
een analoog geval, ah op blz. 184, jaargang 1927 van het 
Maandblad, door mij ten aanzien van de „y" van „payee" 
verme'd; de accent is langzamerhand weggebrokkeld en ten 
slotte geheel verdwenen. 

Mij is van alle briefkaarten vain buitenlandsche admini-
stratiën slechts ééne bekend, waarop eveneens de aanduiding 
„pavée" in plaats van ,,payee" voorkomt, n.I. de emissie 1886 
van Servië, waarop vermeld staat „réponse pavée" en „repons 
pavée", doch deze fout heeft een andere oorzaak; die twee 
aanduidingen bestaan n.I. uit losse karakters, waarvan elke 
door een andere kan worden vervangen (dus ook foutief!), 
terwijl bij de Nederlandsche briefkaarten gedrukt wordt van 
z.g. logotypen (zetsel uit één stuk, in Duitschland zoo karak
teristiek „Mehrbuchstabenstück" genoemd), waarvan de af
zonderlijke karakters n i e t verplaatsbaar zijn, en welk stuk 
in zijn geheel moet worden vernieuwd, indien er iets van 
geschonden is. Indien er een nieuwe logotype vervaardigd 
wordt, is zij volkomen gelijk aan de gave oorspronkelijke, daar 
zij van dezelfde matrijs afkomstig is. 

Minder bekend, of misschien wel geheel onbekend, is het, dat 
van de dubbele briefkaart nr. 14, volgens dien catalogus, dus 
de emissie 1881, exemplaren bestaan, waarvan de beide adres-
lijnen van de antwoordkaart niet even lang zijn. In boven
genoemde verzameling bevindt zich een exemplaar, waarvan 
de bovenste adreslij'n langer is dan da onderste, en ook een 
exemplaar, waarbij juist het omgekeerde het geval is; bij 
beide steekt de langere lijn links buiten de andere uit. Ook 
is er een exemplaar bij, waarbij die lijnen aan weerszijden 
buiten elkaar uitsteken. 

Voorts bevindt zich in genoemde verzameling de kaart nr. 10, 
2'A+2^ cent uitgaaf 1877/79, volgens denzelfden catalogus, 
met l e e u w e n p o o t en w ij d g e a r c e e r d , terwijl volgens 
dr. Aseher die kaart niet bestaat; hij vermeldt kaart nr. 10 
dan ook met: „K. 10 nur engliniert". Ik heb nimmer een der
gelijke kaart te voren gezien; men zou kunnen zeggen, dat het 
een proef is, doch, aangezien de reeds eerder uitgegeven enkele 
kaart ook met leeuwenpoot en wijdgearceerd gedrukt was, is 
er alle reden om aan 'te nemen, dat de dubbele kaart eveneens 
zoo is verschenen. 

Ook komen daarin voor: 
1. Kaart nr. 76 j II (in den catalogus Ascher aangeduid 

met 76 g) , zoodat het vraagteeken daarachter kan vervallen. 
2. Kaart nr. 135 getand met scheidingslijn, opdruk Ty> op 5 

op ly- cent, zoodat nr. 135 moet worden gelezen: 
135 a) blau, geschnitt. (52a BD) I en II. 

b) blau, gegähnt (52b BD) ? en II. 
De heer Doorman zal wel zuchten, als hij dit leest! Inplaats 

van vermindering van het aantal opdrukken komen er meer! 
Ik kan hieraan toevoegen, dat al de hier beschreven kaarten 
behooren tot d.e nalatenschap van wijlen den heer Bohlmeyer; 



90 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

er komen daaronder voor eenige gehalveerde kaarten van oor
spronkelijk dubbele kaarten van oude emissién met opdruk, en 
voorzien van de door hem met potlood daarop geplaatste aan-
teekening: „door het postkantoor te Amsterdam verkocht als 
enkele kaart", gedekt door de navolgende, op 17 Juni 1918 
door ean ambtenaar van de afdeeling „zegelverkoop" van dat 
postkantoor onderteekende verklaring: 

„De ondergeteekende bevestigt, dat aan het hoofdpostkan
toor te Amsterdam zijn aangetroffen 14 halve dubbele kaarten, 
met vorig en oudste wapen, met opschrift „Betaald antwoord" 
en „Met betaald antwoord" overdrukt met 3 cent, die in het 
bezit zijn gekomen van den heer J. E. Bohlmeyer (volgen dag-
teekening en onderteekening)." 

Deze verklaring is thans in het bezit van den heer J. van 
Nifterik. 

Wat het groote aantal opdrukken sedert 1916 betreft, kan ik 
het navolgende mededeslen. 

Toen het noodzakelijk Week het porto algemeen te ver-
P ' hoogen, werden de postkantoren in 1916 aangeschreven, om al 

de bij hen en op de hulpkantoren aanwezige briefkaarten op te 
zenden naar Haarlem. Er werd toen opdracht gegeven tot 
aanmaak van 120 millioen nieuwe kaarten. Door die opzsnding 

& deed zich de gelegenheid voor, om de kaarten van vroegere 
E^ uitgiften, die zich langzamerhand op de postkantoren en de 
g hulpkantoren (de vroegere brievengaarderijen) tot een groot 
E ' aantal hadden verzameld, aan het verkeer te onttrekken en 
Wi. van een opdruk te voorzien. Waarom die oude kaarten van ean 
W opdruk werden voorzien, vindt de verklaring daarin, dat post
i j waarden, die om de een of andere reden door de postkantoren 
R\- aan de controle te Haarlem worden opgezonden, n i e t door 
t, de postadministratie mogen worden vernietigd; zij moeten, 
^- indien zij niet door een opdruk voor verder gebruik geschikt 

worden geacht, worden opgezonden aan de Algemeene Reken
kamer te 's-Gravenhage, die ze onder haar toezicht, en buiten 

~^ de postadministratie om, doet vernietigen. Nu is licht aan te 
K' nemen, dat dit college -de rechtmatige vraag zou hebben ge-
Wf steld, of de postadministratie wel goed bij haar positieven 
p-i was, om, gelet op den wereldoorlog, een dergelijk groot kwan

tum noodeloos ter vernietiging op te zenden. Op gelijke wijze 
ben ik te werk gegaan, toen ik in 1923 van het hoofdbestuur 
der P. en T. opdracht kreeg om een partij briefkaarten van 
7M esnt, pl.m. 600.000 stuks, voor vernietiging te bestemmen, 
omdat het frankeerzegel een onderdeel van een millimeter te 
hoog was gedrukt. Ik heb toen geschreven, aan die opdracht 
geen gevolg te zullen geven en heb later den minister er ook 
mede in kennis gesteld. Ik zou het gezicht van de Algemeene 
Rekenkamer wel eens hebben willen zien, als ik haar die 

fe- splinternieuwe briefkaarten had toegezonden! 
^ ' Ten einde het ovei-zicht van de Nederlandsche briefkaarten, 

zoowel m e t als z o n d e r opdruk, zoo volledig mogelijk te 
maken, richt ik tot alle verzamelaars daarvan het verzoek, eens 

Û  na te gaan, of zij in het bezit zijn of het bestaan kennen van 
^, een of meer der navolgende kaarten, en zioo ja, de redactie van 
K: het Maandblad er mede in kennis te stellen, die dan zeker wel 
S voor publicatie zal willen zorg dragen. 

Het zijn de navolgende kaarten: 
17 d, 
39 a II (dus met *), 

128 e I (opdruk D op 45 b I ) , 
128 e II (opdruk D op 45 b II) , 
167 met kleinen ring van de R van NEDERLAND. 

EEN EN ANDER UIT HET FRANSCHE 
POST- EN TELEGRAAFWEZEN 

TIJDENS DE DUITSCHE BEZETTING 
1870-1871. 

V. 
Thans zullen we een beschrijving geven van de manier, 

waarop men de telegrammen samenstslde. Aanvankelijk 
schreef men ze in uiterst kleine cijfertjes op zeer dun papier, 
dat opgerold werd en met een draadje aan de staartveeren 
werd bevestigd. Men deed echter de ervaring op, dat de vogels 
zich soms onledig hielden met in de papiertjes te bijten. Ook 

doorweekte de regen wel het papier en dan werd het schrift 
vaak onleesbaar. Daarom stelde de heer Blay, de beambte, die 
zich met het afzenden der duivien bezig hield, voor, de opge
rolde dépêche in de holle schacht van een veer te steken. Met 
een gloeiende naald werden dan de beide einden doorboord en 
daardoor trok men een zijden draadje, dat beletten moest, dat 
het papiertje er uitgleed. Het kwam echter voor, dat duiven, 
die door storm overvallen waren en hier of daar opgevangen 
werden, haar kostbare vracht verloren hadden. Door aan
wending der fotografie kwam men weer een groote schrede 

I voorwaarts. De fotograaf Blaise, te Tours, liet het telegram 
I met dikke, flinke leters op een papier schrijven, maakte daar-
I van ©en verkleind beeld tot op 1/800 der ware grootte en le-
I verde hierdoor een microscopisch kleine reproductie, die bij-
I zoinder geschikt was om overgebracht te worden. Later werd 
' deze wijze van doen nog meer vervolmaakt, 't Bleek, dat druk-

letters zich beter eiglenden voor verkleining, en dat het 
' miniatuurschrift, dat hierdoor ontstond, bij latere sterke ver-
I grooting beter te ontcijferen was. 

In den beginne werd het kleine stukje papier slechts aan 
één zijde met het micro-fotografisch drukschrift voorzien. La
ter deed men hetzelfde aan twee zijden, zoodat men uitge
breider telegrammen kon verzenden. De postduivendienst werd 
meer en meer uitgebreid, zoo zelfs, dat particulieren ook tele
grammen konden verzenden. Ze mochtlen niet meer dan 20 
woorden bevatten en voor elk woord moest 50 centimes betaaM 
worden. De regeering nam echter geen verantwoording op zich 
voor de goede aankomst in Parijs. Ook liet men door de dag
bladen bekend maken, dat men zich zou moeten beperken in
dien het aantal aangeboden dépêches te groot werd. 

Later werd een contract gemaakt met den Parij sehen foto
graaf Dagron, die in staat was zulke sterke verkleiningen te 
maken, dat de lettertjes op het dunne collodiumvliesje den in
druk gaven van fijn stof, dat er opgewaaid was. Op de plaats 
van bestemming werd met een' tooverlantaarn het schrift 
weer vergroot. 

De Dagronsche coUodiumvliesjes bevatten deels 9, deels 16 
drukvlakken, ieder van 3 kolom.men. Op één drukvlakte waren 
gemiddeld 200 telegrammen aangebracht. Een vliesje van 9 
drukvlakten bevatte dus 1800, een van 16 drukkantlen 3200 
telegrammen. Gemiddeld had één duif soms 2500 telegrammen 
bij zich. Als regel rolde men 12 vliesjes in de ganzeschacht en 
vertrouwde op die wijze meestal 30.000 dépêches aan haar toe. 
In enkele gevallen werd dit getal zelfs overschreden. Een duif. 
die 8 Januari te Parijs aankwam, bracht 21 coUodiumvliesjes 
over, die de zamen 37500 telegrammen bevatten. Later kwam 

I het voor, dat dit getal nog steeg tot 38700 en 40000. Meer kon 
een duif er niet vervoeren. Niet, omdat het gewicht der vliesjes 
zoo groot was, maar omdat de ganzeschacht, die mten noodig 
had om ze af te sluiten, zoo groot moest zijn. 

De postduivendienst breidde zich langzamerhand zoo uit, dat 
men er toe overging particulieren in staat te stellen zelfs geld 
naar Parijs te zenden. Nog later voerde men een soort brief
kaarten in, die dienen moesten om weinig bemiddelde personen 
de gelegenheid te gevlen met inwoners van Parijs te correspon-
deeren. Ook gaf het Parij sehe postbestuur nog ballonbrief
kaarten uit, die in enveloppen gesloten per ballon naar buiten 
gezonden werden. De geadresseerde beantwoordde dan ue hem 
gestelde vragen aan de keerzyde met „ja" of „neen" (n be
zorgde ze aan het naastbijzijnde postkantoor. In Tours werden 
deze briefkaarten verzameld, de inhoud werd langs foto
grafischen weg op de coUodiumvliesjes overgebracht en ver
volgens door duiven naar Parijs verzonden. Voor zalke ant-
woordtelegrammen was 1 franc kosten verschuldigd. 

Thans blijft ons nog over om mede te deelen, hoe het in 
Parijs bij aankomst der dépêches toeging. De plaatsvervanger 
van den directeur-generaal der telegrafie, Mercadier, had in de 
Rue de Grenelle-St. Germain een groote leeszaal voor de tele
grammen laten inrichten. In 't midden was een reusachtige 
electrisohe tooverlantaarn opgesteld, die op een transparant de 
lettertjes vergrootte tot zeer goed leesbare letters, die on
middellijk door een aantal beambten op telegramformulieren 
werden overgeschreven, die door telegramboden naar hun be
stemming werden gebracht. 

De moreele indruk, die de aankomst van al deze berichten in 
de hoofdstad verwekte, was buitengewoon. De Par\jsche dag
bladen waren vol lof over de wakkere dieren, die zoo de ge-
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meenschap met de buitenwereld onderhielden. De dichter 
Eugene Manuel verheerlijkte ze in een sentimlenteel gedicht; 
de romanschrijver Paul de St. Victor gaf ze den naam vain 
„Heilige Vogel"; een andere auteur stelde voor in 't wapen van 
Parijs boven het schip een postduif aan te brengen, enz. 
En wat is er ten slotte van al deze poëzie overgebleven ? Men 
zegt, dat de meer practische dan poëtische regeering van 
Thiers er later toe overgegaan is om de resteerende post
duiven in 't openbaar aan den meestbiedende te verkoopen. 

III. 
Een korte vermelding verdienen nog de vergeefsche po

gingen van de Fransche posterijen om een geheimen postdienst 
in het leven te roepen. In de eerste plaats moeten dan de z.g. 
„zwemkogels" genoemd worden, 't Plan daartoe ging uit van 
dien heer Castillon de St. Victor, die dien heer Steenackers in 
September 1870 voorstelde kogels van zink en leer, overtrokken 
met gummi, in de Seine te laten werpen. Deze kogels waren 
zoodanig ingericht, dat ze in het water moesten blijven zweven, 
doch niet bovendrijven. Een inwendig uurwerk bracht dan op 
■een bepaald vastgesteld uur een veer te voorschijn, in de 
Fransche kleuren, met het opschrift: „Naar het stadhuis over
brengen!" Van deze genieuse uitvinding maakte de beer Steen
ackers echter geen gebruik, omdat de Duitsche troepen ver
sperringen in de Seine hadden aangebracht, en er scherp op 
letien, dat op deze wijze met behulp van den stroom geen be
richten binnen Parijs gesmokkeld werden. 

In December meldde zich bij de regeering te Bordeaux een 
zekere Robert uit Parijs aan, die door middel van een ver
beterd apparaat voor „zwemkogels" berichten naar de hoofd
stad hoopte te kunnen brengten. Hoeiwel hij toestemming kreeg 
om op die wijze een postdienst in te richten, is het hem niet 
gelukt één enkelen brief door middel van den Seinestroom in 
de belegerde hoofdstad te brengen. 

In 1906 werd in de Parijsche dagbladen melding gemaakt van 
een m.erkwaardige vondst. De Seine had n.1. een soort van 
blikken bus op den oever geworpen, die bij onderzoek een der 
z.g. „Boules postales" van dian heer Robert bleek te zijn. 

Een verdere poging der Fransche posterijen om berichten 
binnen het belegerde Parijs te brengen, berustte op het bekende 
feit, dat de hond het vermogen bezit den weg naar zijn 
meester zelfs op grooten afstand terug te vinden. Den 13en 
Januari steeg vroeg in den morgen aan het Parijsche Noorder
station de ballon „Generaal Faidherbe" op, welke behalve een 
passagier, 60 kg. brievlen, 2 postduiven en 4 herdershonden 
„aan boord" had. De ballon landde reeds 's middags om 2 uur 
in het zuiden van het departement Gironde. De 5 vierbeenige 
passagiers waren zoo gezond als een vischje. De posterijen lie
ten nu 'holle halsbanden vervaardigen waarin de staatsdépêehes 
verstopt werden en voerden nu de honden zoo dicht mogeljik 
bij Parijs, in de hoop, dat ze door de vijandelijke liniën heen 
de hoofdstad zouden bereiken. De hoop bleek echter ijdel. Geen 
der viervo'eters is ooit weer teruggezien, 't Staat vrijwel vast, 
dat ze niet verder dan het Duitsche kamp gekomen zijn, waar 
het den dieren begrijpelijkerwijs beter beviel dan in de hoofd
stad, waar ze niet te veel te eten kregen. 

Wanneer we nu terugzien op de ijverige pogingen, die door 
de Fransche post in 't werk gesteld werden om berichten van 
buiten naar de hoofdstad en omgekeerd te brengen, dan komen 
we tot de overtuiging, dat bijna alle mislukt zijn. Alleen de 
postduiven en de ballons hebfcien in zooverre aan hun doel be
antwoord, dat men er af en toe eens in slaagde correspondentie 
over te brengen. 

Thans rest ons nog de Fransche militaire en veldtelegrafie 
te beschrijven. De operaties kunnen we in twee geheel ver ' 
schillende categorieën verdeelen: de telegrafische berichten
dienst en de eigenlijke veldtelegrafie. De eerste had plaats van j 
uit observatiepostsn, die naar alle windrichtingen waren op i 
gericht en Parijs als middelpunt werd gedacht, waar de ge | 
noemde posten in concentrische halve cirkels omheen lagen. i 
De eerste halve kring liep van Rambouillet over Dourdan, 
Etampes naar Malesherbes. De tweede daarachter liggende 
zone bevatte de posten Chartres, Allones, Toury, Pithiviers, 
Montargis, De derde van NogentleRotron, Autom, Chateau
dun, Orleans, Bellegarde en Gien. De vierde en buitenste van 
Le Mans, St. Calais, Vendóme, Blois, Romorantin, Vierzon, 
Aubigny en Sancerr;. Tours, het centrale punt, waar alle be

richten dagelijks verzameld werden, lag achter den vierden 
concentrischen ring. 

De organisatie der militaire posten trad den 18en September 
in werking en bleef bestaan tot Januari 1871, toen de Duitsche 
troepen, die tot in het dal der Loire waren opgerukt, er een 
eind aan maakten. De directeurgeneraal Steenackers kende 
aan de prestaties van den telegrammiendienst een zeer groote 
waarde toe. Hij vergeleek hem bij een opengeslagen boek, 
waaruit de regeering te Tours op elk uur van den dag den ge
ringsten vooruitgang op het krijgstooneel kon aflezen en dien
overeenkomstig hare maatregelen kon nemen. 

Zonder ons een oordeel in militaire zaken aan te matigen, 
moeten wij na het doorbladerien van de medegedeelde tele
grammen, uitdrukking geven aan onzen twijfel, of de be
richten van de telegraaf beambten aan de voorposten inderdaad 
wel zoo belangrijk zijn geweest, als de auteur van het boek 
vermeldt. 

Dat men dit in Frankrijk zelf voelde, bleek daaruit, dat men 
het inoodig oordeelde, de troepen op den voet te laten volgen 
door een mobiele veldtelegrafie. De moeilijkheden voor de uit
voering daarvan waren echter niet gering. Bovendien kon men 
de regeering er niet warm voor krijgen, hoewel Steenackers 
zijn plannen al m^eermalen in den ministerraad ontwikkeld had. 
Eerst toen minister Gambetta uit Parijs te Tours aankwam 
en zijn grooten invloed aanwendde om de noodzakelijkheid 
eener veldtelegrafie te bevorderen, kwam het voorstel er ein
delijk door. Doch er waren nieuwe moeilijkheden. Het mate
riaal ontbrak, doordat maarschalk Leboeuf bij het begin der 
vijandelijkheden alles naar Metz had laten br'engen, en deze 
stad was nu belegerd. 

Men moest zich dus voor den aankoop van apparaten, kabels 
enz. naar het buitenland begeven. Een telegraafinspecteur, die 
in Zwitserland het benoodigde materiaal dacht te kunnen 
krijgen, stiet op tegenstand: de Zwitsersche Bondsraad ver
klaarde de Morsetoestellen als oorlogscontrabande. Met be
hulp van een smokkelaarsbende is mien er echter in geslaagd 
het noodige over de grenzen te krijgen. De kabels werden te
geliikertijd in Engeland aang:koc'nt. Daar had men geen enkel 
bezwaar. Ze werden gekocht bij Hainley & Co., te Londen, en 
zonder last naar Frankrijk vervoerd. 

In Tours was men intusschen ook niet ledig gebleven. Men 
had ingevolge een besluit van den minister van oorlog op alle 
eenigszins bruikbare diligences beslag gelegd en deze zoo in
gericht, dat de toestellen len de beamteten er binnen in ge
borgen konden worden. Bovenop werden rollen aangebracht, 
die dienen moesten om de kabels op en af te rollen. 

Of de resultaten van dezen mobielen veldtelegrafiedienst be
langrijk zijn geweest, m.eldt ons boek helaas niet. In 't al
gemeen prijst de schrijver ds prestaties ervan wel en deelt 
o.a. mede, dat verschillende commandanten, als Von Chanzy, 
Faidherbe, Billot, Bourbaki en Garibaldi de diensten der veld
telegrafie van groot belang geacht hebben. 

Over de diensten, die de veldpostdienst aan de regeering 
bewezen heeft, geeft ons boek geen nadere bijzonderheden. 
Hoe het bedrijf ingericht was, op welke wijze n.1. de zendingen 
aan de mobiele troepen toegevoerd werden en hoe groot de 
omvang van het briefverkeer was, daarover worden we niet 
ingelicht. Aan den vakkundigen lezer zou dat van grootere 
waarde zijn geweest dan de talrijke politieke anecdoten, die in 
het boek zoo veelvuldig voorkomen. 

(111. BriefmarkenJournal 1907). J. A. KASTEIN. 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING TE 
ROTTERDAM VAN 4 T/M 7 SEPTEMBER 1930. 

De verzamelaars worden er v. z. n. aan herinnerd, dat de 
inschrijvingsbiljetten voor opgenoemde Tentoonstelling vóór 
1 Juli 1930 in het bezit moeten zün van den len secretaris, 
den heer P. Jorissen P.Czn., Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 

Moeten wij deelneming aan dit philatelistisch festijn nog 
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bij de verzamelaars aanbevelen? Het spreekt toch zeker voor 
U allen van izelf, dat deze nationale expositie slagen m o e t , 
wat gemakkelijk kan met aller medetwerking. 

De Phüatelistsnclub „Rotterdam" spaart geld noch moeite 
om de verzamelaars in de gelegenheid te stellen eens te laten 
zien, welke philatelistisehe schatten zij bezitten. Verlicht de 
taak van het comité door uw inschrijvingsbiljet terstond in te 
zenden. Wacht er niet mede. Do it now. 

INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING TE 
BERLIJN VAN 12-21 SEPTEMBER 1930. 

De „Iposta 1930", onder welke afkorting deze tentoonstelling 
zich aankondigt, zond ons een keurig uitgevoerd prospectus, 
het tweede bereids, dat een overzicht geeft van den stand der 
voorbereidende werkzaamheden. 

Talrijke toezeggingen om met waardevolle verzamelingen te 
exposeeren werden reeds ontvangen. De termijn van aan
melding eindigt 1 Juli 1930. 

Voor hen, die èn te Rotterdam èn te Berlijn willen exposee-
r3n, verleent de Bondsvoorzitter, de heer G. V. van der 
Schooren te Arnhem, gaarne .zijn tusschenkomst om deze aan
gelegenheid te regelen. 

De vertegenwoordiger voor Nederland is de heer J. L. van 
Dieten, Delftsche Vaart 44-45, Rotterdam, tot wien men zich 
voor alle inlichtingen wenden kan. 

In de jury neemt voor ons land zitting de heer W. P. 
Costerus te Edam. Als verdere juryleden noemen wij de beeren 
dr. Diena te Rome, Otto Priedl te Weenen, Alfred Lichtenstein 
te New-York, dr. Herbert Munk te Berlin-Charlottenburg, René 
Poncelet te Brussel, Nils Strandell te Stockholm, Manuel 
Galvez te Madrid, e.a. 

In het eere-comité hebben voor ons land zitting de beeren 
mr. W. S. W. de Beer te Amsterdam, W. P. Costerus te Edam, 
J. L. van Dieten te Rotterdam, G Keiser sr. te 's-Gravenhage, 
H. P. Manus te Amsterdam, G. V. van der Sehooren te Arnhem 
en P. W. Waller te Overveen. 

De tentoonstelling wordt gehouden in de feest'zalen van den 
„Zoologischen Garten", Budapester Strasse, Berlijn. 

Catalogi, eng. 
CATALOGUE SPECIAL BELGIQUE ET CONGO 

BELGE. Uitgave Gelli et Tani, 70 rue du Marché aux 
Herbes 70, Brussel. 

Op bijna 300 pagina's bevat dit fraai uitgevoerde werk, 
keurig gebonden, een zeer uitvoerige beschrijving van de post-, 
port-, telegraaf- en pakketpostzegels van genoemde landen. 

De beschrijving der uitgiften 1849-1863 beslaat ruim 100 
bladzijden, omvattende de retouches, geconstrueerde platen, 
afstempelingen, enz., enz., wel een bewijs hoe uitvoerig een en 
ander is behandeld. De afstempelingen in de oorlogsjaren 
worden mede beschreven. 

Op dezelfde uitvoerige wjjze worden de izegels van den 
Congostaat en Ruanda-Urundi behandeld. 

Wij vestigen de aandacht op de volgende uitspraak van de 
ter zake kundige bewerkers ten aanzien van de oi>drukken 
„Kigoma" ,en „Usumbura" op de zegels van Belgisch-Congo 
(Yvert 1930, blz. 15); 

„On trouve également toutes les valeurs de la même emis
sion du Congo Beige avec les marques Kigoma (caractères 
gothiques ou remains), Usumbura, mais ces cachets (qui 
étaient employés par les Allemands pour les mandats-poste) 
doivent être considérés comme des obliterations, et leur exis
tence n'a été autorisée par aucun décret officiel". 

Het fraaie werk, dat wij eiken speciaal-verzamelaar van ge
noemde landen warm aanbevelen, is te verkrijgen bij de N.V. 
J. Mebus Postzegelhandel, Rokin 24, Amsterdam C, die het 
alleenverkoop-recht voor Nederland en Koloniën heeft ver
kregen. De prijs is f 2,50. 

v. B. 

CATALOGUE HISTORIQUE ET DESCRIPTIE 
DES TIMBRES DE LA POSTE AERIENNE. 6e uit
gave, 1930. Th. Champion, 13 rue Drouot, Paris. 
Prüs fr. 39,—. 

Vergeleken bij de vorige uitgave (1928) is dit boekwerk met 
pl.m. 200 pagina's toegenomen, wel een bewijs welk een om-
vattisnde arbeid is geleverd en tot welk een omvang de lucht
post is uitgegroeid. 

De tekst is in het Pransch en Engelsch. Een uitvoerige be
schrijving gaat vooraf over de ballon- en duivenpost tijdens 
de belegering van Parijs en Metz in den Pransch-Duitschen 
oorlog. 

Dan volgt landsgewijze een opsomming en beschrijving der 
officieele luchtpostzegels, daarna die van de seimi-officieele 
met uitschakeling van reclame-vignetten. 

Zeer uitvoerig worden dan de afatempelingen behandeld, 
bevattende tal van bijzonderheden. 

Nieuw is de rubriek „officieele luchtpost-etiketten", waarin 
een rijk geïllustreerde opsomming len omschrijving gegeven 
wordt van deze etiketten. 

Het geheel is keurig gedrukt en gebonden. 
Wij bevelen dit werk gaarne aan bü alle verzamelaars van 

luchtpoststukken. 
V. B. 

J. H. SPEENHOFF'S POËZIE EN ANDERE PHI
LATELIE. Uitgave Reinou Kingma, Apeldoorn. 

Behalve offertes in zegels, albums, enz., bevat dit boekje 
een 10-tal liedjes van onzen bekenden dichter-zanger over post
zegels e.d., die wel in den smaak van de lezers zullen vallen. 

v. B. 

DUITSCH-BELGIE FR. 6,25 OP 5 MK., YVERT NR. 25 
EEN VALSCHE OF EEN ECHTE OPDRUK? 

Zaoals de meestan onzer bekend zal zijn, bestaat de 5 Mk. 
Duitschland Yvert nr. 95 in diverse tandingen. Een zeer ken
merkend verschil is ook, dat het zegel oorspronkelijk aan de 
boven- en onderzijde 26, en aan de zijkanten 17 gaatjes had, 
terwijl dit bij ds latere oorlogsuitgifte, als gevolg van het 
slechte papier, werd gewijzigd in resp. 25 en 17 gaatjes. 

De latere Belgien-opdruk van fr. 6,25 op dit zegel moet uit
sluitend op de vroegere uitgifte (dus in „Loohung" 26:17) zijn 
gedrukt, zooals ook blijkt uit navolgende aambeekeningen van 
de verschillende catalogus-uitgevers; Michel vermeldt op 
blz. 115: 

„Nr. 22 n u r in Lochung 26 bekannt. Achtung vor raffi-
„nierten Aufdruck-Fälschungen auf der 5 Mk.-Marke in Lo-
„chung 25!" 

Kohl's Briefmarkenhandbuch komt aan den voet van blz. 13 
dl. II tot dezelfde conclusie en zegt na omschrijving van nr. 22: 

„Die Marke, die ungefähr gleichzeitig mit nr. 14 u. 17 in 
„den Verkehr kam, hat bisher einwandfrei n u r i n L o c h -
„ z a h l 26 voorgelegen; alle von uns bisher gesehenen Zäh-
„nungen 25:17 waren mehr oder minder gute Verfälschungen; 
„das Vorkommen lezterer Zähnung ist auch sehr unwahr-
„scheinlich, wenngleich nicht ganz ausgeschlossen." 

Voor eenige weken nu, ontving ik van een handelaar te dezer 
stede een zichtzending, waar ook bovenomschreven opdruk-
zegel voor den prijs van f 5,— voorkwam; bij een Yvert-
waarde van fr. 150,— (ongebruikt) dus oogenschijnlijk een 
koopje! 

Op grond van mijn ondervinding — reeds diverse exemplaren 
van ruilzendingen uit België en Duitschland waren geretour
neerd — nam ik het zegel eens extra onder de loupe en kwam 
tot de ontdekking, dat het een opdruk op de oorlogsuitgifte 
in Lochung 25:17 was, m.a.w., dat we hier met een valsch 
zegel te doan hadden, waarom ik de vrijheid nam, om sport
vrienden er niet in te laten loopen, het op de bladzijde ernaast 
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als zoodanig te signaleeren met vermieldinig van miJn hand
teekening. 

Hierbij moet ik opmerken, dat mij toen niet bekend was, 
wien het bewuste boekje toebehoorde. 

Zeer verrast was ik deaer dagen van den handelaar John 
Goöde, Brederodestraat 46, Amsterdam (W.), een epistel dd. 
14 dezer te ontvangen van den volgenden inhoud: 

„Geachte heer, 
„Een paar dagen geleden kreeg ik een zending zegels terug 

„van (volgt naam), waarin o.a. voorkwam een zegel van 
„Duitschland met opdruk 6 Fr. 25 Belgien. Met groote in het 
„oog loopende letters heeft u op de pagina daarnaast de op
„merking gemaakt: Opgepast!!! Valsch. Dit zegel heeft 25 
„gaatjes en het echte moet 26 hebben. Zie dit en zie dat. 

„In de eerste plaats moet ik u zeggen, dat ik het zeer on
„beschoft vind om in de boekjes van anderen dergelijke in het 
„oog loopende aankondigingen te doen. Het zegel was zeer 
„laag geprijsd; ik ben overtuigd het voor een dergelijke prijs 
„niet te koopen is, en is door uw waarschuwing mü de kans 
„ontnomen het zegel te verkoopen. 

„In de tweede plaats moet ik u zeggen, het zegel heelemaal 
„niet valsch is, wat uw noteering nog erger maakt. Er besibaan 
„van dit zegel 2 typen; het eerste A, getand 14M, 26 bij 17 
„gaatjes, en type B, 14M bij 14^/. (bedoeld zal zijn 14K bij 
„14K), 25 bij 17 gaatjes. 

„Er bestaat trouwens gcen va^sche 5 Mark Deutsches Reich. 
„Type A is de normale en type B de oorlogsuitgifte. Zie Michel. 
„Ik vraag mezelf (volgt een persoonlijke insinuatie, die buiten 
„de kwestie gaat) . 

„Ik verzoek omgaande rectificatie van uw aanteekening in 
„mijn boekje en berioht, dergelijke aanteekeningen in het ver
„volg achterwege zullen blijven. Mien moet in het algemeen 
„niet geleerder doen dan men is. Hoogachtend, John Goede." 

Gaarne wil ik den briefschrijver toegeven, dat er geen 
valsche 5 Mark Deutsches Reich bestaat, maar het gaat hier 
immers om den „Belgien"opdruk. Voorts, dat het zegel heele
maal niet valsch is, waarmede ik het gevoeglijk eens kan zijn, 
omdat het ten deele valsch is; blijkbaar is de opdruk op een 
vreemde wijze op een zegel der oorlogsuitgifte in Lochung 25 
bij 17 terecht gekomen. 

Eén ding spijt me echter, dat ik na de pertinente verklaring 
des beeren Goede omtrent de echtheid van het zegel, thans niet 
in het bezit daarvan ben; ik zou dan beslag gelegd hebben op 
een reuzenrariteit! (Zie aanit. Kohl hierboven). Toch ben ik 
van meening, dat een van tweeën hier de plank mis slaat en 
weet daarom goeden raad: Indien de heer Dipl. Ing. W. Richter, 
Mülheim a/d Ruhr, bewerker van de desbetreffende rubriek 
vain Kohls Handbuch, diien we toch als ter zake kundig mogen 
rekenen, van oordeel is, dat het bestreden zegel „echt" is, 
betaal ik gaarne het dubbele van den vraagprijs en l̂ijn boven
dien de kosten van keuring voor mijn rekening. 

Nu de aankondiging in boekjes; ik ben van meaning, dat het 
niet alleen een recht, maar zelfs de plicht is van alle Phila
telisten de valsche zege'is te signaleeren, al is door een waar
schuwing als boven ook zulk een handelaar de kan.s ont
nomen (sic!) het zegel te verkoopen. Ik zou zelfs nog verder 
villen gaan en van alle ,handolaren", de bonafide hier buiten 
gela'.en, willen eischen, dat in boekjes van handelaren, die toch 
•i's experts kunnen worden aangemerkt, geen falsificaton mo
gen voorkomen. 

Verschillende passages van het aangehaald schrijven zal ik 
hier overslaan, deze spreken voor zich en zal dr lezer zich 
daarover een oordeel kunnen vormen. 

Uit oogpunt van algemeen philatelistisch belang, meende ik 
de Nederlandsche verzamelaars dit „geval" niet te mogen ont
houden. 

U, mijnheer de redacteur, dank zeggende voor de plaatsing, 
Hoogachtend, 

Groningen, 27 Maart 1930. K. F. KIELMAN. 

WELKE POSTZEGEL BEHOORT VERZAMELWAARDIG 
TE ZIJN? 

In het Februarinummer van ons orgaan heeft de heer v. B. 
bij den titel van zijn bijdrage „Op den goeden weg?" een 
vraagteekien geplaatst. M.i. terecht. 

De schrijver wil, en hij staat waarlyk niet alleen, een rem ' 

aangelegd zien, opdat de philatelic niet in haar eigen voort
brengselen verstikke, en wil die zoeken in een door de Fede
ration Internationale te maken schifting. 

Die schifting echter, door wie(n) ook aangebracht of aan
geraden (verder komt men toch niet!) zal steeds op een sub
jeetieven grondslag berusten; de een zal juichen wanneer er 
weder een zegel verschijnt als er een prins of prinses huwt of 
een regent tien jaar aan het roer is, een ander zucht alis hij, 
terwille van de volledigheid zijner verzameling, al dergelijke 
feest, weldadigheids en herdenkingszegels, die niets met de 
eischen van den postdienst te maken hebben, moet inplakken. 

Intusscben hebben wij in de woorden, die ik cursiveerde, een 
objectieven grondslag voor de schifting. Het zal zeker zeer, 
zeer langzaam gaan, maar, wanneer een, zonder twijfel steeds 
toenemende, groep Philatelisten bjj iedere passende gelegen
heid (congressen, vergaderingen, artikelen) den strijd aan
bindt tegen iedere uitgifte niet voor den postdienst vereischt, 
dan zou er hoop bestaan, dat deze distelgroei in ons arbeids
veld werd gekeerd. 

Maar dan ook geen zegeltjes voor een postzegeltentoon
stelling! 

VAN VREDENBURCH. 

Ter besctieranin^ 
Van Verzasnelaars 

en laren. j ^ r 

BELGIË. ROODE KRUISZEGELS 1914. 
De buitengewone brutaliteit van den eersten vervalscher 

dezer zegels, waarvan in het „Ned. Tijdschrift voor Postzegel
kunde" na 1918 meerdere voorbeelden worden aangehaald, o.a. 
dat men mij op een Zondagmorgen kwam bezoeken (de daartoe 
gekozen persoon geleek meer op een zwerver dan op een zijn 
gewoon brood verdienenden werkman), teneinde mij te over
tuigen van mijn vergissing: ik zou niet hebben vernomen, dat 
de drukker met een nieuwe oplage bezig was, toen de Belgische 
regeering overhaast moest vluchten; dat deze nieuwe of tweede 
oplage door de Duitschers was in beslag genomen en later 
door den drukker was verkocht aan (? ) , wonende te Amster
dam, die mij alle verdere inlichtingen zou verstrekken, welke 
ik nog noodig achtte ter bevestiging van hetgeen hij, afgezant 
van den eigenaar, verklaard had. Enz. — De bewijzen van „na
maaksels" waren te veelvuldig dan dat ik, al had men mü niet 
officieus ingelicht uit Le Havre, dat „alle platen, clichés, enz., 
óók die van de Roode Kruiszegels, op last der regeering waren 
opgezonden", aan dit verhaaltje het minste geloof kon hechten, 
zoodat de arme man onverrichterzake kon vertrekken. Maar 
in Belg'.ë trachtte die persoon, of de in de vervalsching be
trokken personen, hunne waar kwijt te raken en konden daar 
talrijke broodzoekenden vinden, om deze maaksels aan de 
duizenden onkundigen, nimmer leerenden, af te zetten. — 
Eindelijk deden de degelijke Philatelisten moeite, door de 
rechtbank de „vervalsching" te doen vaststellen. In 1924 werd 
door het hoogste gerechtshof in deze zaak ui;spraak gedaan. 
De vervalsching werd bevestigd: ,,van een z.g. 2e en 3e oplage 
van deze zegels is nooit sprake geweest, het zijn v e r
V a 1 s c h i n g e n"! 

En op het oogenblik worden ze nóg gekocht! Dat een Yvert 
niet ervoor waarschuwt kan geen argument voor ziJn redelijk 
begf'p zijn; andere catalogi, o.m. Michel, Senf, Zumstein, 
waarschuwen ervoor, b.v. „de in den laatsten tijd (dit is on
juist!) billijk in den handel gebrachte z.g. II. of III. drukken 
(oplagen), ofwel z.g. „herdrukken", zijn „vervalschingen"." 
Voor de nogal talrijke Nederlanders die een uitstapje of toertje 
naar België, hoofdzakelijk Antwerpen en Brussel maken, geef 
ik ten voordeele van postzegelverzamelaars de op bruinachtig 
gele omslagen gedrukte adressen, volgens „GermaniaBerichte" 
Dec. '29, biz. 144, waarop de vervalschingen zich bevinden, 
zoomede een bepaald kenmerk; men doet goed alle voltallige 
stellen op geheele brieven te verdenken! De adressen zün: 

Monsieur Anderson, 2 Rue des Printers, Bruxelles, 
'V Monsieur Bauwers, 10 Rue Beekman, Bruxelles, 
■ ' Monsieur Daniels, 34 Rue de Laeken, Bruxe'le^,' 
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Monsieur Lemmens, Rue de Laeken 15, Bruxelles, 
Monsieur Trion, 25 Boulevard du Midi, Bruxelles, 
Monsieur Vanmuller, 94 Rue des Tanneurs, Anvers. 
(Opmerkelijk is, dat bij geen van deze adressen voorletters 

noch eenige aanduiding van ambt of bedrijf of dergelijke ver
meld is). 

Kenmerk: de afstempeling, mat grijszwart ANTWERPEN 
ANVERS met „kopstaanden" datum 1112 X 1914. 

8»^ 

EEN POSTZEGELMUSEUM. 
Naai het Corr. Bur. meldt, is te Budapest door de Posterijen 

een postzegelmuseuni geopand. Het museum bevat ruim 49.000 
buitenlandsche en 7000 Hongaarsche zegels, waaronder vele 
zeldzame exemplaren. Bijna allß soorten sinds 1850 door Hon
garije en het buitenland uitgegeven, zijn vertegenwoordigd. 
Er zijn 17.000 Europeesche soorten, 7800 Aziatische, 11.000 
Afrikaansche, 12.000 Amerikaansche en 2500 Australische. Er 
is ook een verzameling valsche postzegels aanwezig. 

DE UITVINDER DER BRIEFKAART HERDACHT. 
De stad Wieenen heeft, ter eere van den uitvinder van de 

briefkaart, aan een nieuw park gelegen aan het Donaukanaal 
bij de Urania den naam „HerrmannPark" gegeven. Het zal 
daar tevens een gedenksteen laten aanbrengen met het op
schrift: „Prof. Emanuel Herrmann, Erfinder der Postkarte". 

HET ZWITSERSCHE POSTMUSEUM TE BERN. 
Weinig Nederlanders, die op hun zomer of winterreizen de 

Zwitsersche hoofdstad passeeren, weten, dat dicht bij het sta
tion in het hoofdgebouw der Post, ingang Äusseren Bolwerk, 
een goed verzorgd en interessant postmuseum te zien is. Niet 
alleen is dit interessant voor de vele Philatelisten, die onder 
hen zullen zijn, maar ook voor hen, die zich leek voelen, echter 
door hunne algemeene beschaving belang zullen stellen in de 
geschiedenis van het postwezen, dat wel altijd, maar toch voor
al in onzsn tijd, een zoo belangrijke rol in onze samenleving 

Dit museum dan biedt een uitstekend overzicht over het 
Zwitsersche postwezen. Het laat goed tot zijn recht komen de 
eigenaardigheden daarvan als gevolg van het zoo bergachtige 
land, waardoor — in tegenstelling met de meeste europeesche 
landen — de post personen overbrengt, thans vrijwel uit
sluitend per auto. Echtei de collectie van modellen van post
rijtuigen, van uniformen van postillons — een enkele is in zijn 
geheel aanwezig —, van 'hoorns en dergelijke, is keurig en 
•ne'emt veel minder plaats in, dan die bestaande voor een goed 
deel uit de origineele voertuigen, zooals ik b.v. in Berlijn en 
Weenen zag. 

Interessant is ook langs de wanden de collectie van teeke
ningen — al dan niet aangenomen — voor Zwitsersche post
zegels. 

Bijzonder veel werk is gemaakt van de poststempels en der
gelijke dito van speciale gelegenheden, die alle in originale 
aanwezig zijn. Ik herinner me niet een dergelijke zoo groote 
collectie gezien te hebben en is het vooral merkwaardig hoe 
veel oude stempels bewaard zijn gebleven. 

Den Philatelisten interesseert voornamelijk de verzamelingen 
postzegels en poststukken. 

De verzameling van Zwitserland is vertoond in groote dub
bele ramen, ongeveer ©en vel groot, bevestigd aan groote 
standaards — los staande — en voorzien van zwartfluweelen 
gordijnen tegen het licht. 

Er zijn 4 van deze standaards, elk met 15 dubbele ramen, 

die elk plaats bieden voor 8 kwarto vellen, de gewone kasten
grootte, te samen dus voor 480 kartons. De moderne zegels 
van Zwitserland zijn hier geëxpo'seerd met proeven, afstempe
lingen, op brief gebruikte exemplaren, verder de luchtpost
zegels, en is ve'el zorg besteed aan het bijeen brengen van 
goed gevlogen brieven en de daarvoor bestemde afstempe
lingen. Er is in deze collectie heel veel moois en interessants, 
maar ze is door m.i. te groote veelzijdigheid niet overzichtelijk 
opgezet. 

Goed bewaard in brandkast, werd miJ vertoond de verzame
ling kantonale en oudZwitsersche zegels. Vooral de kantonale 
zijn prachtig bijeengebracht. Van Basel b.v. het duifje onge
bruikt, eenige malen gebruikt en dito op brief! Van de Geneves 
een deel van het groene vel met gom en zoo verder. 

Het museum had oorspronkeijlk niets van deze oudste zegels! 
Er is dus hier wel vertoond, wat een postmuseum vermag, door 
inruiling van zijn doubletten. De oudste federalen waren 
geplakt! 

De bibliotheek is dermate omvangrijk, dat ze wel me'er 
postalisch dan philatelistisch zal zijn. 

Merkwaardig waren vooral de proeven van stempelinkten 
en de manieren waarop zij al of niet te verwijderen waren. 

De ontvangst was buitengewoon vriendelijk en werd met 
liefde hei bereikte getoond en verduidelijkt. 

G. V. VAN DER SCHOOREN. 

EEN RUSSISCH ADMIRAAL VAN NEDERLANDSCHE 
AFKOMST. 

In het Maandblad „Onze Vloot" van 
Mei 1929 vestigde de heer H. J. A. 
Bückmann, te Athene, de aandacht 
op het feit, dat op een der zegels 
van de serie, uitgegeven in 1928 ter 
herinnering aan den zeeslag bij Na
varino (20 October 1827) de beelte
nis prijkt van admiraal Van der 
Heyden. De schrijver stelde de vra
gen, die hij tegelijkertijd gedeelte
lijk beantwoordde, wie dis zeeoffi
cier Van der Heyden was en wat hij 
in het gevecht by' Navarino deed. 

In het Decembernummer d.a.v. komt de redactie van „Onze 
Vloot" op deze kwestie uitvoerig terug, na hier en daar meer 
nauwkeurige gegevens verzameld te hebben omtrent dezen 
Nederlander, die een werkzaam aandeel had in de vernietiging 
der Turksche oorlogsvloot in de baai van Navarino. 

Wij vonden deze informaties van zooveel belang, te meer 
wasr het hoogst zelden voorkomt dat een Nederlander op een 
vreemden postzegel prijkt, dat wij hieruit voldoende vrijheid 
putten den lezers een en ander uit deze artikelen voor te zetten, 

it de nadere informaties blijkt dan in de eerste plaats, dat 
de juiste naam van onzen landgenoot is Lodewijk Gustaaf 
graaf van Heiden. Het opschrift op den postzegel — zie af
beelding — dat Van der Heyden luidt, is derhalve onjuist. 

Van Heiden, stammende uit een oud Drentsch geslacht, be
gon in 1782 als tienjarige knaap zijn loopbaan bij de Neder
landsche zeemacht en diende als adelborst, later als luitenant 
ter zee op „De Zephir", daarna op de „Havick". 

In 1795 werd Van Heiden, wiens gehechtheid aan de partij 
van den stadhouder bekend was, op de visscherspink geplaatst, 
welke Willem V naar Engeland moest overbrengen (18 Ja
nuari 1795). Toen hij van dezen tocht in het vaderland was 
teruggekeerd, werd hij in verzekerde bewaring gesteld en her
kreeg hij zijn vrijheid eerst na twee maanden, voornamelijk 
door tusschenkomst van generaal Pichegru. Verknocht als hij 
was aan het Huis van Oranje, meende Van Heiden geen dienst 
onder de nieuwe regeering te moeten nemen, waarom hü naar 
Rusland ging, waar hiJ weldra in den zeedienst werd aange

inende verzamelaars zullen vtle begeerde exemplaren aantrelFen in mija zichizendingen van B R I H T S O H i S K O L O N I A L E Zt^GEV*& 
Eerst« u i t g i f t e n , een zeer mooie sorteenng in oobsrispelijken staat *elke kmnen worden uitgezocht tegen eenderde cataloguS'pnjs. 
F d u a r d  e n G e o r g e  z c g e l s , postfriscll. waarvan de meeste tegen haUcn cat ilogusprijs 
F d a a r d  c a G e o r g e  z e g e l s , prachtig gebruikt waarvan de meeste te jen h.ilven cataloguspnjs 
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steld met den rang van kapiteinluitenant (1795). Zün staat 
van dienst wyst uit, dat hij o.a. in 1815 bij keuze werd be
vorderd tot schoutbijnacht en in 1827 tot viceadmiraal. 

Zijn verdiensten werden door den czaar beloond met tal van 
hooge onderscheidingen. O.a. ontving hij een gouden degen 
voor betoonde dapperheid bij een aanval op de batterijen bü 
Danzig, door de Franschen daar ingericht (1813). 

De Drentsche Volksalmanak van 1837 vermeldt over zün 
Russischen dienst nog tal van bijzonderheden, o.a. dat hü in 
1815 benoemd werd tot gouverneur van Sweaborg en opper
bevelhebber der zeemacht in Finland. 

Gedurende den opstand 
der Grieken tegen 't Turk
sche gezag, werd Van Hei
den het bevel opgedragen 
over de Russische vloot, 
welke gezamenlijk met het 
Engelsche eskader (onder 
Sir Edward Codrington) 
en het Fransche (onder 
graaf H. de Rigny) moest 
optreden. 

In drie uren tij ds werd de EgyptisehTurksche vloot, be
schikkend over 2000 kanonnen, in de baai van Navarino vrij
wel vernietigd door de vereenigde strijdmachten met 1270 
vuurmonden van Engeland, Frankrijk en Rusland, onder opper
bevel van den Britschen admiraal. 

Naar de dris aanvoerders zyn, uit erkentelijkheid, straten 
in Athene genoemd. 

Van Heiden stierf den 17en October 1850. Zijn stoffelijk 
overschot werd in de kathedraal te Reval bijgezet. v. B. 

DE ZEGELS VAN LUNDY. 
In Engelsche bladen wordt melding 

gem.aakt van frankeerzegels van het 
eiland van dien naam, gelegen in het 
Kanaal van Bristol en eigendom van 
een Londensch koopman. 

Deze zegels zijn slechts van locale 
beteekenis en hebben geen internatio
nale waarde. Naar onze meening kan 
men er zelfs alle philatelistische be

•*******•***■ teekenis aan ontzeggen. 

I ■ ■ 1 > »Wl 

IERLAND 1922. 2 D. THOM, ZWARTBLAUW, TYPE I. 
In W. G. Meredith's handboek voor specialisten in de zegek 

van den lerschen Vrijstaat, staat aangeteekend, dat de 2 d. 
werd uitgegeven: 7 Juli 1922. De heer J. R. Hollick verklaart 
in ,,Gibbons St. Monthly" (Jan. 1930), in het bezit te zijn van 
twee omslagen, waarop genoemde waarde voorkomt, afgestem
peld: „Baile Atha Cliath, June 19, 1922, 5 p.m." resp. „June 21, 

1922, 5 p.m.". Beziet men den stand van beide opdrukken, dan 
komt men tot de bewering, dat beide van eenzelfde vel af
komstig zijn, hoewel die stand over het geheele vel niet gelijk 
zal zijn geweest. De eene omslag vertoont aan de achterzijde 
een negatieven afdruk van dezelfde afstempelmg. De heer 
Meredith, wien de omslagen ter inzage werden voorgelegd, 
antwoordde: „Deze dagteekeningen toonen een vroegere als 
de totnogtoe bekende Het was bekend, dat de drukkers 
eenige weken vóór Juli met zwartblauwe inkt proeven namen 
en het schijnt dat één vel toevallig werd afgegeven." — Offi
cieel zijn de 2 d. van plaat I en plaat II, St. G. cat. nr. 31 en 32, 
uitgegeven: 7 Juli 1922. Nu komt mij de veronderstelling van 
den heer M. wel wat gewaagd voor. Bij het nemen van proeven 
als deze worden de vellen beschouwd als scheurpapier en ver
nietigd. Doch nemen wij aan dat deze eerste lersche drukker 
dit met bezag van het standpunt der overige drukkers en de 
„proefdrukken" als gewone drukken afleverde, dan is hier
mede de vraag niet opgelost, hoe één vel tusschen de Harrison
drukken is gekomen. Eerst nadat het postbestuur de Thom
drukken — hiertusschen moet dan ook die proefdruk geweest 
zijn — ontvangen had kon met de verzending aan de kantoren 
begonnen worden, dus niet vroeger dan 7 dagen na ontvangst, 
dan is het, beoordeeld volgens den regel, niet mogelijk dat een 
„proefdrukvel" ongeveer drie weken vóór de officieele bekend
making, in dit geval, in het bezit van eenig postkantoor kon 
zijn en daarvan deze zegels zijn verkocht. —• Zijn er onder 
onze lezers die, de zegels van Ierland specialiseerende, daarbij 
ook op afstempelingen acht sloegen en is er een hiervan in 't 
bezit met dagteekening vóór 7 Juli 1922 ? Zou men mij dit dan 
willen berichten, met toezending van bewijsstuk? Kosten wor
den gaarne vergoed. J. B. R. 

BELANGRIJK. 
Ieder handelaar en hun, die voor bijverdienste postzegels 

verkoopen, medeverzamelaars, beginnend of gevorderd, wonen
de in de provincies Utrecht, Gelderland, Noord en Zuid
Holland, die in den loop van dezen zomer een door mij per
soonlijk bezoek wenschen, verzoek ik mij dit te berichten met 
duidelijke vermelding van adres. Ik zal dan bij mij hebben 
een groote sorteering zegels, series, pakketten, engros, alsmede 
onze bekende Lots. U kunt deze dan zien en is ongetwijfeld 
kooper. Mijn lage prijzen zullen Uw moeite loonen. U ver
plicht zich tot niets. 

Postzegelhandel „THE GLOBE", Zaandam. (414) 

a eAi^ ev>t3 irjv« > iri irai mi mmi 3;vs(5^/■^i.v'c; 

VERPLAATST 1 UITNOODIGING 
W E G E N S U I T B R E I D I N G . 

M E T I N G A N G V A N 16 J U N I A.S.. 

MSlTIi^il« t AILiPMIHlÄÎ PilL 
M, Ä. INilÄNySIK©WSI!lfl, 
W A G E N S T R . 9 2 .  D E N H A A G . 

N A A R 
WAGENSTRAAT 105. 
SCHUI.M TEGENOVER HET OUDE ADRES. 

TELEFOON BLIJFT 11610. 

Belee fd n o o d i g e n wij U h i e r d o o r uit t o t 
h e t b e z i c h t i g e n v a n ons n i e u w w i n k e l p a n d , 
W A G E N S T R A A T 1 0 5 .  D E N H A A G . 
U v i n d t bi j o n s e e n r u i m e s o r t e e r i n g p o s t z e g e l s , 
in h e t b i j z o n d e r v a n N e d e r l a n d en K o l o n i ë n , 
g e b r u i k t en o n g e b r u i k t , t e g e n b i l l i j k e p r i j z e n en 
o n b e r i s p e l i j k e k w a l i t e i t . V a l s c h e , b e s c h a d i g d e , 
of g e t r u q u e e r d e zege l s w o r d e n d o o r ons m e t 
v e r k o c h t . o i r i i i .■ 

B e l e e f d a a n b e v e l e n d , 
POSTZEGEL EN ALBUMHANPEL 
M. A. MANUSKOWSKI, 
WAGENSTRAAT 105,  DEN HAAG. 

(412) 
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Verzamelaars, die belangstellen in deze populaire uit
giften en verlangen hun verzameling te verriiken met 
ZELDZAME en PRACHT-EXEMPLAREN, wordt aan
geraden terstond te vragen om den rijk geïllustreerden 
en accuraat bewerkten CATALOGUS van een pracht-
collectie, welke zal worden aangeboden op een publieke 
veiling in de maand Mei te houden in de 

Bond Street Galleries, 
L<onclon, W. 1, G n ^ e l o n d , 
waar de mooiste zegels de hoogste prijzen verwerven. 

Want misschien wordt in de geschiedenis van post
zegelveilingen, dan voor het eerst, een collectie ten ver
koop aangeboden als deze: ABSOLUUT COMPLEET, 
wat alle zegels aangaat; NIETS ONTBREEKT, ALLE 
VOORNAAMSTE ZELDZAAMHEDEN zijn aanwezig 
en practisch zijn al deze geteekend door M. CHAMPION 
van PARIJS. 

Er zijn ook aanwezig veel COMPLETE VELLEN van 
belangwekkende opdrukken en variëteiten. 

Deze belangrijke verkoop zal plaats hebben tegen het 
einde van Mei, zoodat aan belanghebbenden van het 
vasteland de gelegenheid geboden wordt hun bod tijdig 
in te zenden. 

STEL NIET UIT. SCHRIJF NOG VANDAAG. 

(394) 
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HET MAANDBLAD WEDEROM BEKROOND. 
By het afdrukken van dit nummer bereikt ons van bevriende 

zflde het bericht, dat op de Internationale Postzegeltentoon
stelling, welke van 3 tot 11 Mei 1.1. te Algiers (Noord-Afrika) 
gehouden werd, aan het Maandblad een VERGULD ZIL
VEREN MEDAILLE werd toegekend. 

Breda, 13 Mei 1930. 
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DEN INHOUD 

VAN ADVERTENTIEN. 
Wü wijzen er met den meesten nadruk op, dat nóch de 

redactie, nóch de administratie verantwoordelijk is voor den 
inhoud der advertentiën. 

Ten overvloede zij er de aandacht op gevestigd, dat alle 
correspondentie over de advertentiën te richten is tot de admi
nistratie en dat de redactie daarmede geen enkele bemoeienis 
heeft. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Het Bondsbestuur verzoekt hun, die bereid zijn een of ander 
philatelistisch onderwerp voor de radio te behandelen, zich 
daartoe in verbinding te willen stellen met den secretaris 
van het Bondsbestuur. mr. J. H. Vuijstingh, 

Plompetorengracht 24, Utrecht. 

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

Nieuwe leden. 
S81. D. J. K. MacGillavry, controleur B.B., Kajoe Agoeng, Pa-

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

(oud-lid). 
893. N. J. van Dijk, empl. B. P. M., Melatieweg 6, Soerabaja 

(Java). 
146. j . W. Steens Zijnen Sr., Bussumer Grintweg 3b, Hil

versum. 
Aanmeldingen. 

H. Quast, Jagersweg 50, Apeldoorn (met 1 Juli) (A). 
G. Biberian, Avenue de la Califomie 122, Nice. 
J. Schneider, sf. Gesiekan, Djokjakarta (Java). 
mevr. J. W. Wijsman-Holtzschue, Joh. Verhuletstraat 101, Am

sterdam, Z. (met 1 Juli). 
Adreswijzigingen. 

887. mevr. M. J. Smit, thans Leenderweg 108, Eindhoven. 
44. mevr. J. Juda-Stolting, thans Lijsterbesstraat 71, Den 

Haag. 
33. J. F. van Kroon, thans Larixlaam 65, Den Haag. 

121. dr. O. Deggeller, thans Koninginneweg 45, Haarlenti. 
469. Ch. Wolff van Wulf mg, thans p/a Du Croo & Brauns, 

Soerabaja (Java). 
158. J. C. Knegtmains, thans Emmastraat 26, Amsterdam, Z. 
563. M. de Vries, thans Prins Hendriklaan 18, Bussum. 
688. R. Bokelmian, thans N.-I. Esc. Mij., Soerabaja (Java). 
302. Ch. A Guldenaar, thans Sidoarjo (Java). 
632. P. S. Hana, thans Reinisrsz Boulevard 29, Soerabaja 

(Java). 
325. N. Hoekstra, thans pAa Factory, Batavia (Java). 
882. L. R. J. Nahuijs, thans sf. Doekoewringin, Tegal (Java). 
977. A. M. Kollewijn, thans ondern. Ampoe Gadang, Taloe 

(S.W.K.). 
459. S. A. C. van Doorn, thans Tanah Mierah, lafd. Boven Di-

goel (Z. N.-Guinea). 
271. F. A. Nicolay, thans Voltastraat 12, Den Haag. 
388. V. M. C. Koller, thans Kromme Leimuidenstraat 13 I, 

Amsterdam, W. 
836. H. Fieddema, thans Goudenrogenstraat 200, Dien Haag. 
446. H. J. van Balen, thans Laan van Meerdervoort 770, Den 

Haag. 
250. C. D. Klaassen, thans Langeviel K 234, Middelburg. 
962. W. H. E. Nieuwenhuijs, thans Amstelkade 2, Amster

dam, Z. 

705. ir. A. Brzesoiwsky, thans sf. Kedoengbanten, Sragen, Solo 
(Java). 

E.L. dr. H. W. Borel, thans Tjiliwoengstraat 2, Bandoeng 
(Java). 

20. J. B. H. Asbeek Bru&se, thans Stichting „Spa/ar en Hout", 
Hildebrandlaan, Haarlem. 

322. W. L. Davids, thans p/a Pharm. Handelsver. J. van Gor-
kom & Co., Djokjakarta (Java). 

681. J. van Nifterik, thans Domaine du Port de St. Julien, 
par Beynac, Dordogne, France. 

313. J. W. Beumer, thans Louise de Colignystraat 39, Den 
Haag. 

Afgevoerd. 
805. P. W. Thier. 810. J. C. A. Guy't. 
263. mevr. H. Jacobi. 834. jhr. W. van Panhuijs. 

Bedankt. 
962. W. H. E. Nieuwenhuijs, met 31 December 1930. 
498. E. K. Boissevain, met 31 December 1930. 

Overleden. 
540. H. den Duijn. 

Afd.-secretarissenu 
Afd.-secretarissen worden nogmaals herinnerd aan het in

dienen van jaarverslag en ledenlijst hunner afdeeling. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 28 
April 1930, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van „De 
Beurs van Breda", te Breda. 

De vergadering wordt door den voorzitter, den heer Cname-
rus, geopend. Hij heet de 46 aanwezigen welkom, in het bij
zonder den heer Mutsaers te Cappellen (bij Antwerpen) en de 
beeren Smits (Breda), Van Dongen en Verwiel (Waalwijk), 
alsmede het candidaatlid Speetjens, die de vergadering voor 
het eerst bijwonen. De notulen van de vorige vergadering wor
den zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld, 
terwijl de ballotage tot uitslag heeft, dat de 5 candidaat-leden 
met algemeene stemmen als lid worden aangenomen. 

In het drukraampje gaat o.a. rond een blokje van vier van 
de Roode-Kruiszegels van 3 cent, waarvan de 2 linker exem
plaren ongetand zijn, eigendom van dien heer Stoop. Indertijd 
werden door ondergeteekende 4 stuks gevonden, zoodat nu nog 
4 zegels niet ontdekt zijn. 

Op voorstel van het bestuur wordt het lid Schauer te Tulln 
bei Wien van de ledenlijst afgevoerd wegens onbekend adres. 

Als candidaten voor het Bondsbestuur zullen worden gesteld 
de aftredende leden, de beeren Kastein, Van der Schooren en 
mr. Vuijstingh. 

De voorzitter spoort de leden vervolgens nog eens aan in 
te zenden op de Postzegeltentoonstelling te Rotterdam, welke 
zeer belangrijk belooft te worden. 

In dank is voor die bibliotheek ontvangen van den „Haag-
sche- Postzegelhandel" het werkje „Schiller" en van den heer 
Smeulders onderstaande werken: Postage Stamps of the Papal 
States and the Vatican City by W. Ward, Les emissions Can-
tonales de la Suisise par G. Brunei, en Catalogue France et 
Colonies par Yvert et Tellier. Voor de verloting zijn in dank 
zegels ontvangen van de beeren Hoims, Martin, Re-us en 
Mutsaers. Van dezen laatste zoo'n ongelooflijk fraaie col
lectie, dat het de moeite waard is ze hier even op te noemen: 
België Helmserie compleet ongebruikt, Roode Kruisserie com
pleet tot en met 5 fr.. Monumentserie en kleine kop Albert 
op brief, Postjubileumserie compleet, Malta S, 1 (Yvert nr. 95) 
ongebruikt, 10 sh. (Yvert nr. 16) ongebruikt, 5 sh. (Yvert 
nr. 80) ongebruikt, 2 sh. 6 d. (Yvert nr. 79) ongebruikt, port-
zegels Yvert nrs. 1-10, compleet ongebruikt, terwijl alle aan
wezigen in het bezit worden gesteld van een serie België 
nieuwe waarden 60 en 75 c. en Tentoonstelling Antwerpen en 
Luik 35 c. Met daverend applaus bewijzen de aanwezigen hoe 
deze vorstelijke gift op prijs wordt geisteld. 

Vervolgens gaat ter bezichtiging rond de schitterende ver
zameling ongebruikte blokstukken België vam den heer Mut
saers. 't Is ondoenlijk op te noemen al het schoons, dat wij te 
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zien krijgen, slechts een enkele greep: nr. 1 in prachtconditie, 
zooals trouwens alle zegels, nr. 37 in de twee kleuren, 20 e. van 
1915 in roode kleur in plaats van lila, verschillende uitgiften 
der laatste jaren ongetand, de vorig jaar verschenen zegels 
van 10, 20, 50, 100 fr. op één vel ongetand, het tentoonstellings
zegel 50 c. in strip van 5 op één vel ongstand. 

De voorzitter dankte den heer Mutsaers zeer hartelijk voor 
zijn bereidwilligheid onze leden zoo'n bijzondere verzameling 
te laten bezichtigen en bovendien nog zulke waardevolle ze
gels voor de verloting te schenken, waaruit wel blijkt, welk 
een goed hart de heer Mutsaers onze Vereeniging toedraagt, 
welke woorden door de vergadering met een luid applaus 
worden onderstreept. Hij spreekt de hoop uit, dat de heer 
Mutsaers zich nog eens de moeite zal getroosten een ander 
deel van zijn verzameling te komen laten bezichtigen. 

Ten slotte heeft de verloting, zooals de voorzitter terecht 
opmerkt, een zooals onze Vereeniging in haar 37-jarig be-staan 
nog nooit heeft gehad en ook wel niet spoedig meer zal kunnen 
aanbieden, plaats. Begrijpelijkerwijze is de spanning groot en 
zijn de gelukkigen den heer Mutsaers uiterst dankbaar. 

Na rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter ge
sloten en gaat mien zeer voldaan over het genotene huiswaarts. 

Breda, 28 April 1930. De Ie secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

Nieuwe leden. 
381. (E.Z.BE.). H. F. K. Th. Jacometti, 2e Muntstraat '10, 

Breda, giro 69470. (II). 
393. (E.Z.). B. H. Mulder, Orthenstraat 75, 's-Hertogenbosch, 

giro 59890. (III). 
120. (E), dr. Erwin Qusdenfeldt, Trazerberggasse 91, Wien 

XIII. 
395. (E.Z.BE.). A. Schwarz, Nie. Maesstraat 98, Amsterdam, 

Z. (VII). 
398. (E.Z.BE). F. J. H. Speetjens, Minister Nelissenstraat 31, 

Breda. (11). 
Candidaat-lid. 

J. Carlier, gemeentenambtenaar, Palestinastraat 82a, Rotter
dam. (Eigen aangifte). 

^[ Adreswijzigingen. 
184. A. C. Quirijnen, voorheen te Breda, thans Valk'enierslaan 

44, Ginneken. (II). 
294. P. A. M. Davyt, voorheen te Merano, thans villa „Ben 

Frovato", Oosterbeek. (VI). 
198. F. H. Brinkman, voorheen te Amsterdam, thans Leender-

weg 108, Eindhoven. (Van VII naar VI). 
233. H. Wijnaendts, voorheen te Ginneken, thans Koningin 

Sophieistraat 6, 's-Gra'venhage. f Van II naar V), 
429. M. M. G. Baert, voorheen te St. Anna Parochie, thans te 

Veenendaal. (IV). 
229. H. L. Ph. H. Marsé, voorheen te Arnhem, thans Robert 

Schumanstraat 10, Utrecht. (IV). 
Afgevoerd. 

340. Ig. Schauer, te Tulln bei Wien. 
Philatelistenloket. 

Geopend op Zaterdag 24 Mei 1930, des namiddags van 3 tot 
•5 uur, in het bijkantoor Parkstraat. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 26 Mei 1930, des avonds te 

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

Clubbijeenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 

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

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 26 April 
1930, des avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", te 
Amsterdam. 

Aanwezig 44 leden volgens presentielijst. De voorzitter be
gint met den heer Van Essen een hartelijk welkom toe te 
roepen. Doordat het tentoonstellingsmateriaal verkocht is, is 
de toestand van onze geldmiddelen beter dan vóór het ten
toonstellingsjaar 1927. Nogmaals wordt de aandacht gevestigd 
op de tsentoonstelling in Rotterdam; wij waardeeren het loffe
lijk streven, niet alleen financieel, maar ook moreel en indien 
mogelijk daadwerkelijk. Laten velen inzenden. Nogmaals van 
hieruit onze beste wenschen voor het welslagen der Rotter-
damsche tentoonstelling. 

Besproken wordt het belangrijke bericht in ons laatste 
Maandblad voor verzamelaars van afstempelingen. Wij kun
nen de beeren Traanberg en Brave zeksr dankbaar zijn voor 
het wellicht spoedig omvangrijke werk, dat zij op zich genomen 
hebben, 't Is altijd mooi, zioh belangeloos in dienst te stellen 
ten algemeenen nutte. Hierna worden de notulen goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van den heer Bulthuis uit Was
senaar, die inlichtingen vraagt over den opzet van zijn ver
zameling. Algemeen wordt aangeraden een blanco album. 

Het candidaat-lid, de heer Van Norden, wordt met algemeen© 
stemmen aangenomen als werkend lid. De voorzitter bespreekt 
vervolgens de nieuwe uitgiften, het afschaffen der Belgische 
spoorwegzegels (worden vervangen door automatische afstem-
peling), het zakken der ƒ10,— van 1905 en 1913, die in de 
laatste Rijksveiling slechts f 16,— opbrachten (vroeger 
ƒ22,—). 

Als inleiding voor den heer Van Bssien behandelt de voor
zitter de philatelistische literatuur. Hoe meer lectuur wij onder 
de oogen krijgen, hoc- meer stijgt in 't algemeen ons postzegel-
kundig inzicht, waarmede in de eerste plaats wordt bedoeld de 
verruiming onzer kennis door de philatelie op historisch en 
geografisch gebied zoo ruim mogelijk genomen. Onze verza
meling moet niet zijn een dor, droog bijeenbrengen van post
zegels, integendeel, de zegels moeten tot ons spreken, zij 
moeten ons land, volk, zeden, gewoonten enz. a.h.w. in ons op
roepen. Gewezen wordt verder op het tweede gedeelte in ons 
Maandblad over de studie der zegels van Sicilië. Het meeren-
deel der verzamelaars is niet zoo onderlegd, dat ze volle waar
deering kunnen schenken aan dergelijke diepgaande studies, 
maar wel kunnen allen met eenigen goeden wil hs'zield, hun 
kennis, dank zij hun verziamelen van postzegels, zeer uitbrei
den, indien zij zich slechts moeite willen getroosten. De heer 
Van Essen geeft aan de hand van een 30-tal bladen zijner ver
zameling een wetenschappelijke toelichting over de zegels van 
Sic'lië en de Annullato-afstempelingen van Napels, aan de 
hand van ihet werk van ingenieur Vincenzo Vittozzi. Het blijkt, 
dat meerdere leden de studie in het Maandblad hadden gelezen; 
meerdere vragen worden door den heer Van Essen beantwoord. 
De voorzitter betuigt zijn hartelijken dank (door de vergade
ring met applaus ondersitreept) voor de moeite, welke de heer 
Van Essen zich heeft willen getroosten om ons een deel van 
zijn schitierende collectie te laten zien. Hij vraagt om ons t.z.t. 
de colléttie driehoekjes van de Kaap te la'ten zien, hetgeen de 
heer Van Essen bij gelegenheid gaarne wil doen. De heer 
Van der Hurk zal ons in de Juni-vergadering zijn verzameling 
Yoego-Slavië laten zien. 

De- heer Bonjoanny maakt een opmerking over de rondzen-
ding in Amsterdam, o.a. over het terugzenden eener zending, 
omdat het betrokken lid den afstand naar zijn opvolger een 
beetje te ver vond! Het sectiehoofd mocht dit nu doen. Der
gelijke dingen, zegt zeer terecht de voorzitter, mogen niet 
voorkomen. Men moet er wat voor over hebben en het de 
sectiehoofden niet overbodig lastig maken. De heer De Vries, 
hoofd der jury, brengt verslag uit over de inzending België 
nrs. 1 en 2. De jury is verwonderd over het klein aantal in
zenders; slechts 5. Het ingezondene munt niet uit door kwali
teit, zoodat alleen de Ie prijs wordt toegekend (bleek de heer 
Van Essen te zijn), de 2e prijs wordt niet toegekend. Na een 
veiling van 12 kavels en een verloting van 21 prijzen onder 
de aanwezigen, sluit de voorzitter te^en half 11 de vergadering. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen als lid. 
B. van Norden, Jan Toebacklaan 10, Bussum. (Voorgesteld 

door W. G. Zwolle). 
H. Amesz, Westerlaan 6, Aerdenhout. (Opnieuw lid geworden). 
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Adresveranderingen. 
N. Hoekstra, p /a Factorij, Batavia. 
M. J. H. Breebaart, Jan Toebacklaan 7, Bussum. 
J . van Nifterik, Domaine du Port St. Julien par Beynac, Dor-

dogne, Prance. 
G. A. L. Visser, Prof. Kochstraat 18, Hilversum. 
Th. Langholz, Biesboschstraat Tlhuis, Amsterdam (Z.). 
D. W. Schillemans, Fr. v. Mierisstraat 132 II, Amsterdam (Z.). 
J. H. C. Ulrici, p/a W. van Zanen, Baan 17, Haiarlem. 
J . A. Dalloyaux jr., Hotel Oentral, Gevers Deönootweg 9/13, 

Scheveningen 
F . H. Brinkman, Leenderstraat 108, Eindhoven. 

Bedankt als lid. 
T. J. Putter, Van der Helstlaan 1, Hilversum. 
B. Reuvekamp, Koekoekstraat 18, Hilversum. 

Nummeropgave. 
157. S. J. Ween, Bloemendaalscheweg 243, Overveen. 
160. S. Ezlevier Stokmans, Terweeweg 37, Oegstgeest. 
108. A. H. Bennewitz, lepenlaan 6, Bloemendaal. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 24 Mei 1930, des avonds 

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

Ledenvergadering op Zaterdag 31 Mei 1930, des avonds te 
S uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
De heer Th. H. van der Hurk zal op bovenvermelde ver

gadering een zijner speciaalcolleeties toonen. Komt allen op! 
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 29 April 
1930, in het Hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwe-zig 23 leden en 1 introducé. Te ongeveer 8.10 uur werd 
deze vergadering door den voorzitter, den heer Van Gittert, 
geopend, die meer in het bijzonder welkom heette den aan
wezigen introducé, den heer Speekman. Hierna werd de heer 
Evers namens allen bedankt voor zfn bereidwilligheid om op 
8 April aan belangstellenden een en ander mede te deelen over 
drukprocédé's en voor zijn toezegging om op een nader te be
palen datum hieromtrent nog nader in te gaan. 

Nadat de notulen der vorige vergadering onvenanderd goed
gekeurd waren ,werden de ingekomen stukken voor kennis
geving aangenomen. 

Van den „Haagsche Postzegelhandel" werd in dank ontvan
gen een werkje voor de bibliotheek over J. C. F. Schiller, welk 
werkje, evenals de catalogus van de 39e postzegelveiling der 
Ned. Postzegclbeurs, onder de aanwezigen circuleerde. 

Hierna werden de voorgedriagen candidaatleden W. F. Speek
man en dr. H. C. Redeke met algemeene stemmen tot leden 
ier U. Ph. V. aangenomen. De voorzitter kon aan het inmiddels 
ter vergadering gekomen nieuw lid Speekman diens aanne
ming mededeelen. 

Nadat eenige vragen van de beeren Nieuiwenhuijzen en De 
long bij de rondvraag beantwoord waren en ma de verloting 
jverden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld de twee ge
ëxposeerde collecties voor den landenwedatrijd Siam te be-
jordeelen. De collectie van den heer Kaub verwierf den prijs. 

Voor de veiling ten bate van de jubileumkas waren door de 
leeren Van Gittert en Sanders zegels geschonken. De veiling 
iaarvan bracht f 1,60 op, terwijl de heer Sanders voor de 
folgende veiling een paartje nr. 9 van Beieren ter beschikking 
>telde. 

Na de veiling en zichtzending en na de bezichtiging van de 
ceurige collectie — een gedeelte van Noord-Afrika van den 
leer Van Gittert — waarvoor hem te dezer plaatse de dank 
Ier aanwezigen gebracht wordt, werd deze vergadering om 
1.45 uur opgeheven. De secretaris der U. Ph. V., 

K. H. J. VAN HULSSEN. 

Nieuwe leden. 
(e). W. F. Speekman, Oudegracht 196bis, Utrecht, 
dr. H. G. Redeke, Westhaven 42, Gouda. 

Bedankt als lid. 
G. A. S. de Machery, Oudegracht 77a, Utrecht. 
G. Cih. Duinker, Tjomal, Pekalongan (N.O.I.). 

Adresveranderingen. 
H. J. P. Sluijp wordt Wilhelminapark 1, Utrecht. 
I. J. J. van Asisum wordt Bailbarossastraat 49, Nijmegen. 
F. H. Brinkman wordt Leenderweg 108, Eindhoven. 
F. Mensing wordt Van Blankenheimstraat 6, Amersfoort. 
J. van Schayik wordt Berkelstraat 13, Utrecht. 
J. W."A. van Hengel wordt Hieronymusplantsoen 6, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 20 Mei 1930. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 27 Mei 1930. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 29 Mei 1930. 

Mededeeling. 
Voor het inzenden van zegels voor de rondzendingen moeten 

voortaan boekjes van de Vereeniging gebruikt worden. Deze 
boekjes zijn te verkrijgen bij den penningmeester, den heer 
H. Kaub, Stadhouderslaan 21, Utrecht. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Donderdag 24 April 
1930, des avonds te 8 uur, in Café „Het Gouden Hoofd", 
Groenmarkt, 's-Gravenhage. 

Daar de voorzitter nog steeds afwezig is, opent de heer 
Van 't Haiaff de bijeenkomst en heet de 37 aanwezigen, waar
onder 2 dames, van harte welkom. De notulen der vorige ver
gadering worden na voorlezing goedgekeurd en gearresteerd. 

Bij de ingekomen stukken is eien schrijven van de beeren 
Costerus en Maas Geesteranus, bevattende een uitnoodiging 
tot toetreding tot een vereeniging van verzamelaars van post
stukken. 

Van den „Haagsche Postzegelhandel" werd een brochure 
ontvangen over Schiller, hetwelk voor de bibliotheek in dank 
werd geaccepte-erd. Verder eenige brieven van de firma Hane-
kamp & Van den Broeke, waarin de voorwaarden vermeld 
worden, waarop verzamelaars hun verzamelingen postzegels 
tegen brand en diefstal kunnen verzekeren. 

Daarna wordt oveTgegaan tot de voorlezing van de jaarver
slagen van secretaris, penningmeester en verifioatiecommissie. 
welke alle wijzen op een gunstigen toestand van de Vereeni
ging. Het stijgende aantal leden wijst op bloei en het batig 
saldo, hoewel klein, op een gezond financieel beheer van de 
Vereeniging. 

Enkele leden vinden, dat de voorspoed der Vereeniging zich 
moet uiten door meer extra verlotingen. Het voorstel, om nog 
een lextra niajaarsverloting te houden, zal door het bestuur in 
beraad worden genomen. 

Voor de te houden verloting waren prgzen ontvangen van 
den „Haagsche Postzegelhandel" en van de Nillmij, welke prij
zen ten zeerste werden gewaardeerd. Ditmaal werd geen vei
ling gehouden en na de verloting waren alle aanwezigen zoo 
voldaan, dat de voorzitter niet beter kon doen dan de ver
gadering te sluiten. 

Candidaat-leden. 
H. Vos Hzn., Delfgouwsche'ïveg 85, Delft. 
J. W. C. Danner, Nieuwe Schoolstraat 30, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
H. W. Borel, Tjiliwoengstraat 2, Bandoeng. 
Th. H. Mac Gillavry, Heideweg 18, Soest. 
G. Stolk, Larixlaan 12, Den Haag. 
W. R. G. Starink, Sweelinckplein 61, Den Haag. 
mevr. J. Kaufveld-Wenniger, Djokdjaweg 45, Weltevreden 

(Java). 
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Vergader ing . 
Vergader ing op Donderdag 22 Mei 1930, des avonds t e 8 uur, 

in Café „He t Gouden Hoofd", Groenmark t , Den H a a g . 
Opening. Notulen. Ingekomen s tukken. Bal lotage. Rond

v raag . E>vientueele veiling. Verlot ing. Sluit ing. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Tijdelijk secret . : mej . G. V E E R I N G , W e s t s t r a a t 8, Arnhem. 

Geen vers lag ontvangen. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdagi. 
Secret . : P. J O R I S S E N P.Czn., Pr . Ju l iana laan 73, Rot te rdam. 
(Voor aangeteekende s tukken: Wijkbant . Avenue Concordia) . 

G E W O N E B I J E E N K O M S T op Dinsdag 8 Apri l 1930, des 
avonds te ly> uur, in Res t au ran t „Suisse". 

Aanwezig 22 Isden. Voorz i t te r : de heer Van Harderwijk . 
N a opening der ve rgade r ing worden d« notulen der vorige 
ve rgader ing gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Vervolgens worden msdegedeeM de volgende ingekomen 
schenkingen voor de Tentoonste l l ing: 

mevrouw baronesse M. J. van Heerdt-Kolff t e Baa rn , een 
gouden medail le; 

mevrouw M. Bakker -Van Klinkenberg te Rot te rdam, een 
verguld zilveren medail le ; 

de Vereeniging van Pos tzege lverzamelaars „Delft" t e Delft, 
een zilveren medail le; 

de Vereeniging van Pos tzegelverzamelaars „Hollandia" te 
Ams te rdam, ƒ 25,—; 

de Philateli isten-Vereeniging „Zuid-Limburg" t e Maast r icht , 
ƒ 7,50; 

de Pos tzegelvereenig ing „Helder" t e Helder, ƒ 5,—; 
de heer L. Germeraad te Haa r l em, de toezegging van $ 25,'— 

van de Vereen ig 'ng voor Postzegel tentoonste l lmgen in 
Amer ika . 

Miet groote ingenomenheid wordt hiervan kennis genomen, 
en is den milden gevers hiervoor hartelijk dank gezegd. 

He t candidaat- l id wordt aangsnomen. 
Vervolgens wordt overgegaan tot de veiling van 105 kavels 

van zegels, wslkc door verschillende leden zijn geschonken ten 
bate van de Tentoonste l l ingskas , waa rvan de opbrengst 
ƒ 219,20 is. Dankbaa r zijn deze schenkingen aanvaard en is 
daarvoor door den voorz i t te r zeer hartelijk bedankt . 

Ten slotte wordt bepaald, dat de vergader ing van 13 Mei a.s. 
zal worden verdaagd t o t 20 Mei d.a.v. 

Wegens het vergevorderd uur wordt de beziohtiging der col
lectie var ia van Nederlandsche en Koloniale zegels ui tgesteld 
tot de volgende vergader ing . 

N a rondvraag wordt de zeer geanimeerde vergader ing door 
den voorzi t ter gesloten. 

De secre tar i s , 
P . J O R I S S E N P.Czn. 

Aangenomen als lid. 
N. Weijer, Ged&mpte Karnemelkshaven Gb, Rot te rdam. 

Internat. Vereen. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secret . : J . N. H. VAN R E S T , Copernicuss t raa t 89, Den H a a g . 
(Voor aange teekende s tukken : Wijkkantoor Copernicusplein) . 

VERSLAG der a lgemeene vergader ing op Woensdag 23 Apri l 
1930, in Café „Hollandais" , Groenmarkt , ' s -Gravenhage . 

Aanwezig 53 leden. De voorzi t ter , de heer C. J . Reijerse, 
L opent de ve rgader ing met een specialen groet aan een paa r 
j t e nieuwe leden, voor het eers t aanwezig . 
ET^ Zegels voor de ver lo t ing zijn geschonken door de heeren 

Van Meel, Tels, Clarijce, Van Buuren, Van der Zee en Meslier. 
Voor de bibliotheek zijn v . rschi l lende werken gegeven door de 
beeren Tels, Van Dijk, Rauwenhors t , Noe en Van Peursem. 

Ter bezichtiging g a a n rond 11 tijdschriften van den biblio-

thecar i s en 2 in teressante vliegbrieven van den heer Lorang . 
De voorzit ter deelt mede, dat de eerste s tappen gedaan zijn 

n a a r aanleiding onzer motie tegen de vervalschingen. Van de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren is een 
schrijven binnengekomen, da t haa r ledenveTgadering van 8 
Apri l j.1. haa r volle ins temming ui tspreekt met onze motie, 
als bovenbedoeld; bovendien, dat er op die ve rgader ing o.m. 
de aandacht op gevestigd werd, d a t het Rijk als zoodanig vei
l ingen of inschrijvingen houdt van gebruikte postzegels, dus 
als zoodanig dezen handel erkent . 

Verder was er een brief van den heer Jonkers , afdeeling Tiel, 
d a t hij zeer te leurgesteld was door hetgeen wij alhier t e zeggen 
hadden op de opwekking der afdeeling Tiel om geen Rus
sische zegels te koopen, zoolang daar zulke abnormale coe-
s tanden heerschen. De voorzi t ter zeide met ins temming der 
vergader ing , dat men over deze z a a k kan denken en doen zoo-
als men zelf wil, doch da t wij als Vereeniging ons niet kunnen 
begeven op politiek t e r re in ; w a t zouden wij moeten doen als 
een Calvinistisch clubje wil ageeren tegen de zegels van de 
Vaticaansche Stad, of democraten tegen die van een fascis
t ische regeer ing? 

Hierna punt 3. De heer Ort maak t eenige opmerkingen van 
taa lkundigen aard, w a a r n a de notulen onder dankzegging wor
den goedgekeurd. 

Hierna is aan de orde punt 4: bespreking aanslui t ing bij 
den Bond. Na een inleiding door den voorzi t ter wordt gespro
ken door de heeren Van Leijden, Meslier, Kirchner en V a n 
Rest . Gedupliceerd wordt door den voorzi t ter en de heeren 
Van Leijden en Dordregter . Een hoofdelijke s temming geeft 
33 s temmen vóór, 14 t egen en 2 blanco aan het bestuursvoor-
stel , om in principe te besluiten tot toetreding bij den Bond. 

De ledenverkiezing geef: 40 s temmen vóór en 10 blanco. 
Bij de verloting krijkt de heer Van Beek den l en prijs. Na 

een kleine veiling is het inmiddels aanmerkeli jk la te r ge
worden dan gewoonijlk. D a a r bij de rondvraag niemand het 
woord ver langt , s lui . de voorzi t ter onder dankzegging voor 
de belangstel l ing en medewerking de vergader ing . 

De secretar is , 
J . N. H. VAN REST. 

Bekendmaking. 
De leden in Den H a a g of omgeving kunnen hun prijzen der 

jaarli jksche verlot ing des middags afhalen bij den heer C. van 
der Willigen, Beeklaan 454. 

Nieuwe leden. 
555. W. J. A. L. Verv'.oet, Middelburgschestraat Ig , Scheve-

nmgen. 
573. ir. A. E. Bosman, Vondellaan 19, Baarn. 
354. mej . E. Mathon, Celebesst raat 86, Den H a a g . 
551. F . W. Feijen, Taets van Troostwijks t raat 5, Den Haag . 
D 438. Ch. Kammerman , Vest 3, Dordrecht. 
D 402. N. Groenhar t , Voors t r aa t 352, Dordrecht. 

V a n d e a f d . G o e s . 
507. mevr. Van der Have-Lucier , Kapelle bij Goes. 
580. G. B. Balkes'tein, inspecteur Directe Belast ingen, Hans -

weert . 
Candidaat-leden. 

W. Sleegsrs, onderwijzer, Hendr . ZwaardecrooYistraat 161, Den 
H a a g . (Voorgesteld door den heer Kramer , Rijswijk). 

H. Beerendonk, f i rmant , K r a m m e r s t r a a t 36 huis, Ams te rdam, 
Z. (Voorgesteld door den heer W. I. Or t ) . 

Dick Wouters , Valkienboschkade 318, ' s -Gravenhage. (Voor
gesteld door P. G. Melse r t ) . 

Bedankt . 
D 402. A. de Groot, Bosboom Toussa in t s t raa t 46, Dordrecht . 

Afgevoerd. 
534. mr. F . A. Folkersma, laatsteli jk te Dan H a a g . 
467. F . W. Palm, laatsteli jk Celle (Hannover ) . 
380. M. F. Lichtendaal , Weltevreden. ■<) 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 
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Adresveranderingen. 
171. C. Hagen, Sumatraweg 46, Weltevreden (Java). 
121. J. J. Mulder, van Den Haiag naar Laan van Nieuw Oost

einde 53, Voorbui^g (iZ.-H.). 
203. J. Booster, Van Hoytemastraat 41, 's-Gravenhage. 
496. mr. A. Boeije, Kettinglaan 13, Baarn. 
427. C. W. M. Roskes, Rotterdam ? ? ? 
514. A. Ankersmit, Burggraben 1, Bingen am Rhein. 
D 396 wordt 396. J. van der Heulen, adj.-dir. bij de Rijks

werkinrichting te H o o r n . 
217. A. P. Kwawegen, ambtenaar In- en Uitvoerrechten, Me-

dan (Deli). 
112. A. Brandt, Sluisbrugstraat 36, Weltevreden (Java). 
156. H. H. Slagter, Van Hoytemastraat 70, Den Haag. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, algemeene vergadering te 

8M uur, op Woensdag 28 Mei 1930, in Café „Hollandais", 
Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Verloting. 6. Veiling. 7. 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 ledenvergadering op Vrijdag 25 April 
1930, in den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

In een door slechts 22 leden bijgewoonde vergadering stelt 
de heer Robbers een vrij belangrijk huishoudelijk programma 
aan de orde. 

De notulen van de vorige vergadering worden onveranderd 
goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven van P.T.T., dat voor-
loopig bij wijze van proef te Haarlem een philatelistenloket 
sal worden geopend op eiken derden Vrijdag der maand van 
3-5 uur. Verder een antwoord van het Bondsbestuur inzake 
ans verzoek om inlichtingen betreffende de voorgestelde regle-
nents-wijziging. Een definitief antwoord kan nog niet wor
den gegeven, doch in elk geval zullen de rechten der kleine 
Vereenigingen niet verminderd worden. Wij wachten thans na-
ier bericht af. Als derde ingekomen stuk van beteekenis een 
schrijven van de firma Hanekamp & Van den Broeke, de assu
radeuren van „Hollandia". Deze zaak zal door het bestuur 
oestudeerd worden len daarna zoo noodig opnieuw besproken 
vorden. 

Mededeelingen. 
1. Het bestuur heeft overwogen, aan het jaarbo'ekje eenige 

litbreiding te geven, b.v. door het opnemen van kleine annon-
:es der leden, tegen minimum vergoeding, of het plaatsen van 
lanteekeningen achter de namen in de ledenlijst, ie.d. In dat 
?eval is het echter niet mogelijk, dat het bestuur zich met de 
samenstelling van het jaarboekje blijft belasten en zou de 
ïenoeming van een commissie hiervoor noodzakelijk zijn. Na 
ienige discussie wordt besloten op de eerstvolgende vergade
ring tot de benoeming dezer commissie over te gaan. 

2. Het bestuur heeft voorloopige besprekingen gevoerd be-
reffende de herdenking van het 20-jarig bestaan onzer Ver
leniging in 1931. Eenigen vorm hebben deze besprekingen ech-
;er nog niet aangenomen, en op voorstel van het bestuur zal 
lit punt de volgende maal op de agenda geplaatst worden. 

3. Het bestuur heeft overwogen of in Mei nog een leden
vergadering zal worden gehouden, doch door de besprekingen 
nzake het jaarboekje en het 20-jarig besitaan wordt het hou-
len dezer vergadering noodzakelijk. 

Aan de orde komt daarna de benoeming van een secretaris. 
Ule pogingen ten spijt is het niet gelukt een candidaat voor 
leze functie te vinden, en hoewel geruimten tijd besprekingen 

over dit onderiwerp gevoerd worden, wordt staande de ver-
gadernig eveneens geen resultaat verkregen. De afdoening 
van dit onderwerp wordt mitsdien tot de volgende vergadering 
uitgesteld. Den aftredenden secretaris wordt daarna door den 
heer Robbers namens de Vereeniging een fraai Wahl-potlood 
aangeboden. 

De veiling moet met het oog op het vergevorderd uur uit
gesteld worden. B« de verloting krijgen alle aanwezigen een 
prijs. 

De voorzitter sluit de vergadering te pl.m. 11.30 uur. 

Aangenomen als lid. 
240. H. J. M. Lisonne, Oosterlaan 4, Heemstede. 
241. N. M. J C. Cikot, Prins Hendrikstraat 20, Kerkrade. 

Voorgesteld als lid. 
M. N. Pollé, Brouwerskade 71, Haarlem (door Th. van Ros-

sum). 
F. Hermsen, Haroekoestraat 10 II, Amsterdam (door J. M. A. 

de Vries). 
Adresveranderingen. 

157. mevr. M. J. Smit wordt Leenderweg 108, Eindhoven. 
210. mej. M. S. C. E. Nix wordt Spaar en Hout, Kleine Hout

weg, Haarlem. 
235. mevr. B. Engers wordt Parklaan 101, Haarlem. 
239. B. Bruins wordt Veeteeltstraat 66, Amsterdam, O. 

Verzoek. 
Het bestuur verzoekt dringend zoo spoedig mogelijk opgave 

te doen van leden, die geschikt en genegen zijn, de functie 
van secretaris op zich te nemen. 

De waarnemend secretaris, 
L. GERMERAAD. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 28 April 
1930, des avonds te 8M uur, in „Suisse", te Groningen. 

De vergadering is bezocht door 21 leden, die door den voor
zitter welkom worden geheeten. De notulen der Februari- en ' 
Maart-vergaderingen worden voorgelezen, welke onveranderd 
worden goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven van de firma 
Hanekamp & Van den Broeke te Amsterdam omtrent het ver
zekeren van de rondzendingen of van particuliere verzame
lingen, dat voor kennisgeving wordt ajangenomen. 

De wedstrijd tusschen de zegels van Finland bracht slechts 
één verzameling. Er wordt een jury gevormd door de beeren 
dr. Van der Spek, C. de Jong en A. van Delft ter beoordeeling 
of aan deze verzameling een eerste of een tweede prijs moet 
worden toegekend. Gedurende de werkzaamheden der jury 
heeft een verloting plaats van een zestal mooie zegels, waar
van weer twee prezen zijn ter beschikking gesteld door den 
heer R. A. Meiborg. De vergadering wordt dan weer geopend 
en deelt de jury bij monde van dr. Van der Spek mede, dat 

_ besloten is de inzending, welke toebehoort aan den heer L. H. 
' Wachters, een tweeden prijs toe te kennen, aangezien ze vol
gens het oordeel van de jury voor een eersten prijs niet in 
aanmerking kan komen door de onvolledigheid. 

Van de rondvraag maakt de heer T. Bakker geibruik, om nog 
eens op de benoeming der jury en de beoordeeling der inzen
dingen terug te komen, waardoor zich een opgewekte discussie 
ontspint over de vraag h o e de inzendingen moeten worden 
beoordeeld en tevens h o e de jury moet worden benoemd, 
óf op de vergadering waarop de wedstrijd plaats heeft, óf op 
de vergadering daarvóór. Er wordt besloten om in de eerste 
plaats de meest complete verzameling de voorkeur te geven 
en zoo vervolgens, terwijl voor de meest gespecialiseerde ver
zameling een extra prijs zal worden ter beschikking gesteld. 
In de Mei-vergadering zal een wedstrijd tusschen de zegels 
van Tsjecho-Slowakije worden gehouden en als ledien der jury 
worden thans reeds benoemd de beeren ir. W. A. B. Meiborg, 
C. de Jong en R. B. de Jonge, terwijl als reserve jurylid zal 
fungeeren de heer K. A. Cleij. De inzendingen zullen loopen tot 
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het jaar 1919 met de porten, terwijl alle overdrukken zullen 
worden uitgesloten. De benoeming van keurmeesters zal in 
de eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken. In de 
komende vergaderingen zullen de wedstrijden loopen tussehen 
de zegels van de volgende landen: in September over Oosten
rijk tot 1914, in October over Joego-Slavië, in November over 
Zwitserland en in December over het Saargebied. 

Aangezien niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter om 
9K uur de vergadering, waarna nog een zeer geanimeerde vei
ling van goede zegels plaats vindt. 

Overleden. 
132. H. ten Hom, Postweg 23, Veendam. 

Adresveranderingen. 
48. dr. Jac. van der Spek wordt Prinsesseweg 2 bis. 
64. J. H. van der Linden wordt Sitation N.S., Lochern. 

134. J. Elzerman wordt J. W. Frisostraat 723. 
Vergadering. 

De eerstkomende vergadering zal worden gehouden op 26 
Mei 1930. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 14 April 
1930, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", Vrijthof, 
Maastricht. 

Aanwezig 22 leden. Met een woord van welkom opent de 
voorzitter te 8.15 uur de vergadering. De notulen worden voor
gelezen en gearresteerd. Het overlijden van den heer Jean 
Sohiffeleers, den trouwen bediende onzer Vereeniging, wordt 
door den voorzitter met leedweizen herdacht. Voorgesteld wordt 
op 19 Mei a.s. een kienavond te houden ten bate der ge
brekkige weduwe. 

Voor de Vereeniging van Poststukkenverziamelaars interes
seren zich drie leden. 

De heer De Plönnies deelt mede, dat er in een boekje van de 
rondzending vijf zegels van Suriname voorkomen, welke vol
gens den commissaris der rondzendingen blijken valsch te 
zijn. Deze krijgt opdracht strenge maatregelen te nemen. 

Ter tafel komt het eerste nummer van ons vereenigings-
blaadje, dat tijdelijk als proef ééns per maand den leden zal 
worden toegezonden. 

Een voorstel, om mevrouw De Bruijn-Vrins candidaat te 
stellen als lid van het hoofdbestuur van den Bond, wordt tot 
een volgende, zoo noodig spoedeischende vergadering aan
gehouden. 

Dan volgen de gebruikelijke verloting en kienpartijen, waar
na te 10 K uur sluiting. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 28 April 
1930. 

Bij afwezigheid van den voorzitter opent de vice-voorzitter 
met de gebruikelijke welkomstwoorden te 8.15 uur de verga
dering. Medegedeeld wordt, dat oproeping tot deze spoed
eischende vergadering noodig bleek, in verband met het voor
stel tot candidaatetelling van mevrouw C. de Bruijn-Vrins, 
Van Pallandtstraat 59, Arnhem, als lid van het hoofdbestuur 
van den Bond, aangezien opgave van candidaten vóór 1 Mei 
moet geschieden. Na korte bespreking werd door stemming 
besloten mevrouw De Bruijn-Vrins als lid voor te dragen. 

Verder werdde avond door verloting en kienen aangenaam 
doorgebracht. 

Candidaat-lid. 
Edm. Houtappel, Pranciscus Rom-weg 43b, Maastricht. (Voor

gesteld door J. Hermans, lid 47). 
Nieuwe leden. 

104. A. J. J. Duijnstée, Elisabeth Strouvelaan 13, Maastricht. 
100. Ant. Hennekens, Brouwerij „In de Roskam", Luttenade. 

Adresveranderingen. 
106. Fr. Sleegers, thans Mauritslaan 15, Lutterade. 

62. F. Rutten, thans Caldenbourg Voetpad C 205, Houthem, 
St. Gerlach ( L ) . 

60. F. H. Brinkman, thans Leenderweg 108, Eindhoven. 
72. J. Scaf, thans Franquinetstraat 19, Maastricht. 

Geschrapt. 
8. A. K. Doornbosch, Admiraial de Ruijterweg 26, Amster

dam. 
91. A. Lignon, Coriovallumstraat 31, Heerlen. 

Bedankt. 
85. J. J. Wiertz, Rijksweg Zuid 85, Lutterade. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 19 Mei 1930, vergadering. 
Maandag 2 Juni 1930, beurs. 
Maandag 16 Juni 1930, vergadering. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 25 
April 1930, in de zaal van de wed. Van Os, Koningsplein. 

Te ongeveer 8K uur opent de secretaris, de heer J. Polling, 
in plaats van den voorzitter, den heer De Jong, met een kort 
woord van welkom de vergadering. Hij spreekt zijn teleurstel
ling uit over de slechte opkomst. De notulen worden voorg'C-
lezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ballotage wordt gehouden over het candidaat-lid, den heer 
Dijkstra, die met algem^eiene stemmen als lid wordt aange
nomen. Bedankjes zijn binnengekomen van de beeren J. Tho
mas, ingaande 1 Juni, en J. C. Jager, ingaande 1 Juli a.s. 

Ontvangen een dankbetuiging van de Philatelistenclub „Rot
terdam" voor de geschonken gift voor de tentoonstellingskas. 
Eveneens is ingekomen het boekwerkje „Schiller" van mr. Van 
Peursum voor de bibliotheek, hetwelk in dank wordt aan
vaard. 

Op de vorige vergadering kreeg het bestuur opdracht een 
voorstel te maken voor de algemaene vergadering, hetgeen 
echter biJ nader onderzoek bleek een reglementswijziging te 
ziJn, wat echter bezwaren opleverde door artikel 40 van het 
huisihoudelijk reglement, zoodat er voorloopig van werd af
gezien. 

Hierna wordt een korte pauze gehouden, waarna de heer 
Polling een voordracht houdt over de geschiedenis der stem
pels van ons land in de laatste jaren. Met voorbeelden toont 
hij aan, dat men in de stempels de gebeurtenissen der laatsten 
terugvindt. Met aandacht wordt het betoog gevolgd. Na af
loop worden enkele vragen gesteld, welke worden beantwoord. 

De wedstrijd over zegel nr. 97 Nederland brengt den heer 
Quant het grootst aantal stemmen, alsmede den prijs. 

Voor een kleine veiling bestaat geen animo. Te ruim half 
elf wordt de vergadering gesloten. 

De secretaris, 
J. POLLING. 

Candidaat-lid. 
P. Dijkstra, Brakkeveldweg 34, Helder. 

Adresverandering. 
mevr. A. Buhse wordt Dijkstraat 39, Helder. 

Bedankt. 
J. A. van der Vlis, Verlengde Spoorstraat 14, Helder. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Saroleastraat 48, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 28 April 
1930, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Te ruim 8 uur opent de secretaris met een woord van wel
kom de vergadering. Hij deelt mede, dat zoowel de voorzitter 
als ds vice-voorziitter, benevens een viertal leden, verhinderd 



16 MEI 1930. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. VII 

zijn de vergiadering bij te wonen. De notulen van de vorige 
vergadering worden voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken is een schrijvien van onzen voor
zitter, den he-er Widdershoven, waarin hij als zoodanig bedankt, 
hetgeen door de vergadering wordt betreurd. Wij zijn dus 
genoodzaakt in deze vacature te voorzien, izoodat candidaiat-
stellingen hiervoor worden tegemoetgezien. Het bestuur tracht 
reeds te vernemen of degenen, die ,eT voor in aanmierking zou
den kunnen komen, een eventueele verkiezing zullen aan
vaarden. Uit de vergadering gaan stemmen op, dat de vice-
voorzitter hiervoor allereerst in aanmerking komt. De ver
kiezing zal dus de volgende vergadering plaats hebben. 

Het algemeen assurantiekantoor Hanekamp & Van den 
Broeke biedt zfn diensten aan om de zichtzendingen en ver
zamelingen te verzekeren. De secretaris zal hierover nadere 
inlichtingen vragen. De opdrukzegels 6 op 7J^ cent Suriname, 
alsmede de tentoonstellingszegels van Luik en Antwerpen, 
worden aan de leden uitgereikt. Van de rondvraag wordt geen 
gebruik gemaakt. Tot slot heeft de maandverloting plaats, 
waarna sluiting. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 Mei 1930, des avonds te 8 uur, 

in Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 24 April 1930, des avonds te 8y, uur, in Hotel-
Restaurant „Willems". 

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

Onder de ingekomen stukken zijn een present-exemplaar van 
Philatelie en Geschiedenis nr. 3, uitgave van den „Haagsche 
Postzegelhandel", waarvoor wij onzen hartelijken dank betui
gen. Een schrijven van den heer J. Boekdrukker te Brussel, 
met verzoek boekjes ter circulatie te mogen inzenden, waar
tegen geen bezwaren zijn. 

Ontvangen is een antwoord op ons verzoek aan den heer 
K. A. Heijmans jr. omtrent uitgave (handboek van Nederland 
en Koloniën, waaruit blijkt dat sedert 1895 niets over Neder
land is verschenen, dat aanspraak kan maken een handboek te 
zijn. Er is evenwel sprake van dat een door den heer A. J. 
Warren te Epsom geschreven boek door den Bond zal worden 
uitgegeven. Hier is echter nog niets naders van bekend en zal 
de heer Wiersema nadere inlichtingen bij bevriende relatie in 
Engeland inwinnen. 

Voorts een schrijven van de beeren Hanekamp & Van den 
Broeke te Amsterdam, die zich aanbevelen voor het sluiten van 
verzekering voor „all risks" aangaande onze rondzendingen. 

Daarna heeft een verloting plaats van e^n drietal postzegels. 
Bij de rondvraag komt de heer Boelens met het voorstel, om 

van tijd tot tijd kleine onderlinge tentoonstellingen te houden, 
waar de leden enkele landen of gedeelten van hun verzameling 
kunnen exposeeren. Men krijgt dan eens wat te zien en zal 
dit ongetwijfeld leerzaam len nuttig kunnen zijn. Het opzetten 
zou dan kunnen geschieden op triplex platen, ten einde het 
geheel overzichtelijk te maken. Dit laatste ondervindt echter 
verschillende bezwaren en zouden inzenders liever hun verza
melingen in albums ter tafel brengen. Besloten wordt hier
mede een aanvang te nemen en wordt de heer Beukema bereid 
gevonden op de eerstvolgende vergadering zijn collectie België 
mee te brengen, tenwijl meerdere leden hun toezegging voor 
volgende vergaderingen doen. 

De heer Beukema zou gaarne een nieuwen keurmeester voor 
de leden der Vereeniging benoemd zien en werd na eenige be
spreking den secretaris opgedragen aan den heer J. L. van 
Dieten te Rotterdam een schrijven te richten of deze wellicht 
genegen is als zoodanig op te treden. 

Tot slot heeft een kleine veiling plaats, welke ƒ 0,75 ten 
voordeele der kas oplevert. 

De secretaris, 
H. STIENSMA. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 22 Mei 1930, des avonds te 8}^ 

uur, in Hotel Willems, te Groningen. 

De Haagsche Postzegel-Kring, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: P. C. DOZY, Harstenhoekweg 69, Scheveningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 28 April 
1930, in Café „Boschlust", te 's-Gravenhage. 

Bij afwezigheid van den voorzitter werd deze bijeenkomst 
geleid door den heer K. N. Korteweg. Waar de heer J. L. 
van Dieten uit Rotterdam zioh wederom de moeite getroost 
had, een deel zijner vermaarde collectie miede te brengen, was 
de afdeeling 's-Gravenhage der Nederlandsche Vereeniging 
ook thans weer uitgenoodigd te komen profiteeren van deze 
zeldzame gelegenheid een keurcollectie, ditmaal van Engeland 
en Rumenië, zoo rustig als maar mogelijk is te komen be
wonderen. Aan deze uitnoodiging hebben zeer velen, w.o. de 
voorzitter dr. Daamien, voldaan en verscheidene leden, die den 
vorigen keer verhinderd waren te komen, gaven thans acte de 
presence. 

De avond was geheel gewijd aan bedoelde verzameling en 
het officieele gedeelte werd dan ook nagelaten. Wat de be
zichtiging dezer bladen zoo bijzonder nuttig en interessant 
maakt, is wel het gesproken woord. Tal van bijzonderheden 
kon de heer Van Dieten erbij mededeelen en dit is een zeer 
groot voorrecht boven de bezichtiging eener dergelijke schit
terende verzameling op een tentoonstelling, waar men er wel 
de RRR's en RRRR's vinden kan, doch andere belangrijke 
dmgen dikwerf onopgemerkt blijven. In hooge vogelvlucht: 
de plaatreconstructie, tandingen, afstempelingen (Constanti-
nopel, Malta e.d.) en de leerzame verklaringen van Bacon bij 
Engeland; papierkleurverschil (gelig en groenig), wonderlijk 
aantal zegels per vel (240 en 120), de Cusa-vervalsching als 
echt aangeboden door Bela Szekula, enz., enz. 

Met een woord van groote erkentelijkheid aan den heer 
Van Dietlen sloot de waarnemend voorzitter te 11 uur de 
bijeenkomst, de hoop uitsprekend in een volgend seizoen weder
om van zijn gewaardeerde tegenwoordigheid te mogen profi-
teeren tot groot nut der H. P. K. en zijn gasten. 

De secretaris, 
P. C. DOZIJ. 

Voorgedragen als werkend lid. 
ir. A. D. R. Verbeek, Raamweg 18, Den Haag. 
H. J. Visser, Ericalaan 1, Den Haag. 

Adresverandering. 
C. J. Coeland wordt Van Hoytemapelin 45, 's-Gravenhage. 

Vergadering. 
Jaarvergadering op Maandag 26 Mei 1930, des namiddags 

te 8 uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
Jaarverslagen. Begrooting. Commissie-verslagen. Bestuurs-

verkiezing. Commissie-verkiezingen. Rondvraag. 

Il II 
II WERELD-POSTZEGEL-TENTOONSTELLING TE ANTWERPEN, 1930. || 

BERICHT. Wegens verbiqf te Algiers verzoekt ondergeteefcende alle correspondentie inzake boven
vermelde Tentoonstelling tot 25 Mei uit te stellen. Eventueele inzenders zullen aan alles kunnen deelnemen. 

II Commissaris-Oeneraal voor Nederland: LEON DE RAAIJ, Amsterdam (397) | | 
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A D V E R T E N T I Ê N J_=J 
Prijs dezer adver ten t i es : 
f 0,75 bij vooruitbetal ing. 
Postz. worden niet in betaling gen. 

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

tegen zeer schappelijke prijzen. 
G r a t i s t o e z e n d i n g . 

O . R E S T E N , 
1 5 b i s R u e d e M a u b e u g e , 

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

Steeds te koop gevraagd : Gebr zegels 
van Ncd. en Kol. per lOO en 1000, ook 
koerseerende zegels Koop ook betere zegels 
van Ned en Kol gebr en ongebr 
Aanbiedingen met prijsopgaaf R K O R M O S , 
Postz^gelh Den Haag , Am v Solmsstr 21, 
Lid Ned. Ver. v Postzegelhandelaren. (407) 

O I V U I X O E 2 5 0 C H T E 
H o l i . K l o o s t e r z e é e l s , 

hoofdz uitgiften vóór 1 Tl 1 Franco in 
Nederland in zakjes van 1 kilo, na ontvangst 
van f 0.80 op mijn girorekemag 109445 

Baaltjes van 5 Kilo franco f 3,—. 

Amsterdam = P W. F FRANSEN. 
Te Amsterdam kunnen ve-zegclde zakjes 

van 1 kilo ad f 0 60 worden afgehaald bij 
Boekhandel H W M O N S E E S . 

P Langendijkstraat 49 (405) 

A F G E L U I S T E R D G E S P R E K . 
Maar M r B . hoe komt het. dat Z w e d e n , 
N o o r w e g e n en D e n e m a r k e n er zoo schit
terend uitzien in uw album^ M r K : Omdat 
dit Zulke mooie landen zijn ' Ik heb mijn open 
vakjes en zwaar gestempelde zegels opgegeven 
aan den Agent van de S v e n s k F r i m a i k e n 
H a n d e l , die mij zoo af en toe eenige ontbr. 
nu Timers o p z i c h t toezendt Eerst ontving ik 
de gewone soorten en zoo vervolgens 
O n s s u c c e s i s : fnssche. mooi gest zegels , 
matige prijzen, reecle behandeling Mogen wij 
U w manco-lijstje ook eens on tvangen ' 

H E N R Y T E U N I S S E , 
Dacostastr. 17. - DORDRECHT (403) 

T e K o o p Nederland engros pim 50 soorten, 
b.v 51. b6 167. 168, 172, 174. 176. 209. enz 
ä 5 et per 100. gaaf geweekt en gesorteerd tot 
30.000 van één soort Roltanding met firma-
perforatie onuitgczocht f 1.50 per 100 

S. K E I Z E R 
Schou tens teeg 2 , - Z W O L L E . (411) 

A a n g e b o d e n : Ierland ongebr alle 
ors Boven-Silezie alle nummers en vanteiten 
G e v r a a g d : Liechtenstein 47a, 5 0 B 

w S A A L B E : R G , 
S t . A g a t h a s t r . 12a, R o t t e r d a m . 

(409) 

Te koop gevraagd H J. Lettink. ».De Oat-
wikkelingsgeschiedenis der Ned. Posterijen", 
of eenig ander boekwerk betr de Ned Pos
terijen Aanbiedingen met prijsopgaaf aan . 

I H . N I E U W E N H U I I Z E N . 
Kapelstraat 31. - H I L V E R S U M . 

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

Verzamelaar biedt zijo bijna complete collectie, 
zonder typen en tandingen, van Nederland 
en Kolomen, te koop aan 
Veel ongebruikt en alles prima kwaliteit 
Br. onder N o 401. Administratie v. d blad 

(408) 

\r gebr. per 100 en 1000 
5 0 1 / t e k o o i » 

B r i e v e n me t p r i j sopgaaf aan 
R K O R M O S , Pos t zege lhande l , 
Oen HaaOi A m . v So lmss t r . 2 1 . 
Lid Ned Ver v Postzcgelhandelaren (406) 

2 5 0 V e p s c h i i l l e n c l e . 
P R A C H T C O L L E C X I E . 

fr aanget. : F"* 1 0 > 5 0 , na ontv. postwissel 
Witlich-Hoek, Utrechtscheneg 196a, 

DE BILT. (402) 

TE KOOP GEVRAAGD 
absoluut ongesorteerde H O L L A N D S C H E 
zegels. Br met prijs en monster v. I 2 pond. 
hetwelk wordt betaald, onder N o . 4(X). 
Administratie van dit blad. 

GOED EN GOEDKOOP zijn TWEE belangrijke voordeelen. te zamen vereenigd in onze sedert jaren bekende aanbieding. 
Hierbij gevoegd de vele bij ons ter inzage liggende gunstige en zeer gunstige berichten van tevredenheid, verdient het 

aanbeveling, dat ook IJ van deze aanbieding gebruik maakt. 
Gespecificeerd is de waarde dezer combinaties gegarandeerd meer dan het dubbele dan hetgeen U ervoor betaalt. 
Wij bieden aan: 

L O T S P E C I A I . . 
Zeer interessante sortecring Dit sortiment bevat 15O0 
zegels, gedeeltelijk F R A N S C H E en E N G E L S C H E 
K O L O N I Ë N , verder CHILI , S A A R G E B I E D , T U R 
KIJE, ITALIË , zeer interessant quantum L U X E M 
BURG, R U S L A N D , enz . enz Dit Lot bevat steeds 
vele mankeerende en schaarsche zegels Zeer hooge 
waarde Yvert en kost slechts f 12, — , franco aan-
geteekend Gratis premie 150 verschillende Nederland 
en Kolomen 

L O T L' E U R O P E . 
Dit sortiment bevat 4000 zegels uitsluitend van E U R O P A , 
gelegenheidskoopje voor iedereen De vele goede zegels 
hieronder stellen U zeker tevreden. Uit de rijke sorteenng 
noem ik hier o a T U R K I J E , (Adrianopel) e a , NOOR-
W E G E M , Z W E D E N , D E N E M A R K E N , BELGIË 
SAARGEBIED, ITALIË, BOSNIË, vele nieuwe uit
giften van diverse landen, enz enz. Dit sortiment, 4000 
zegds, waarde Yvert enorm, kost slechts f 15, 
aangeteekend 

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

franco sortiment Superbe, extra mooi, kost slechts f 12,—, franco 
aangeteekend 

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 premie van 1200 zegels in prima sorteering. AUes te zamen dus 
bijna 10.000 zegels. Franco aangeteekend. Bfl uitstek ook voor verzamelaars in Ned.-Indië de meest serieuze gelegenheid tot 
het koopen van Europa-zegels e.a. 

Verzoeke betaling op onze postrekening 118330 of per postwissel. Voor zendingen naar Ned.-Indië altyd 50 pet. porto
kosten extra. Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag. (385) 

PöstzEgpIhandel „The Globe", Krugerstr.SQ, Zaandam. 

| p f ~ 172 bladzijden, 1200 
nieuwigheden, 400 af b. , af
gesloten in Maart 1930! " Ï K 

p 1 Mei LI. ver scheen: 
„Nachtrag" Nr. 46 
op het Schaubek=Album 
Zonder d a t ve rouder t uw Album! Vraag daarom het uitvoerige Nachtrag-Prospectus. 

C.F.Lücke, Leipzig Cl, Querstr. 17. 
(3P5) 
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S P E C I A I ^ E RBCI^AME-AAIMBIEOIIMG. 
EUROPA. 

ALBANIË, 38—42, fr. 17,50 ƒ 
144—150, fr. 67,50 -
158—165, fr. 48,75 
166—172, fr. 61,50 

BELGIË, 253, fr. 11 ,— 
DEDEAGH, 10—16, fr. 97,25 
FIUME, 182—193, Expr. 9—10, fr. 77,50 

194—205, Expr . 10—12, fr. 133,— 
194—203, fr. 46,— 

FRANKRIJK, 112—115, fr. 9,75 
HONGARIJE, 319—323, fr. 5,25 

396—397, fr. 18,50 
ITALIË, 110—112, fr. 12,— 

121—123, fr. 11,50 
146—149, fr. 11,50 
Oostenr. bez. 1—26, T. 1—7, fr. 54,55 
Oostenr. bez. 27—40, fr. 52,50 „ 

JOUGO-SLAVIE, 53—62, fr. 7,30 
112—125, fr. 13,45 
158—167, fr. 5,10 
T. 36—48, fr. 87,35 
T. 49—55, fr. 24,50 

LETLAND, 106—108, fr. 7,50 
LIECHTENSTEIN, 4—10, fr. 5,50 

11—16, fr. 12,— 
LITHAUEN, 25—55, fr. 41,45 
MEMEL, 52—55, 58—67, 69—71, fr. 25,20 

107—113, fr. 15,75 
141—143, fr. 37,50 
197, 199, 200, 202, fr. 3 1 , — 

MONACO, 51—52, fr. 8,— 
65—69, fr. 11,35 

MONTENEGRO, 30—41, fr. 10,— 
49—75, A.R. 3—4, T. 9—19, fr. 215,25 
88—99, fr. 10,70 
100—111, T. 24—27, fr. 44,35 
100—111, fr. 23,35 

NOORWEGEN, 112—123, 112a, fr. 9,65 
ROEMENIE, 309—318, fr. 50,— 
RUSS. LEVANT, 187—188, fr. 32,50 
SAARGEBIED, 60, 63, fr. 9,25 
SAN MARINO, 39, fr. 27,50 

102, fr. 6,— 
23—25, fr. 60,— 
62—64, fr. 1 1 , — 
81—86, fr. 10,55 
87—88, fr. 4 ,— 

SERVIË, 51—57, fr. 17,— 
68—70, fr. 56,50 

SPANJE, 232, fr. 7,50 

0,50 
1,75 
1,15 
1,70 
0,50 
3 ,— 
2,25 
4,— 
0,70 
0,30 
0,10 
0,55 
0,45 
0,40 
0,35 
1,55 
1,55 
0,25 
0,30 
0,10 
2,25 
0,45 
0,15 
0,20 
0,35 
0,65 
0,45 
0,35 
0,95 
0,75 
0,25 
0,35 
0,20 
4,25 
0,20 
0,60 
0,30 
0,25 
1,25 
0,95 
0,20 
0,60 
0,15 
2,25 
0,35 
0,35 
0,20 
0,35 
1,30 
0,30 

234—235, fr. 185,— ƒ 7,— 
255—259, uitgez. 257c, fr. 34,75 - 1,25 
414_424 -1,55 

TURKIJE, 428, fr. 12,50 - 0,15 
431, fr. 25,— - 0,20 
428—431, fr. 97,50 - 1,60 
624—625, fr. 22,50 - 0,60 

UKRAINE, 148—151, fr. 26,25 - 0,55 
WURTEMBERG, 81—87, fr. 31,75 - 1,05 
IJSLAND, 113—114, fr. 10,50 - 0,35 

Tollur, 123, fr. 110,— - 1,25 
ZWEDEN, 167—168, fr. 13,— - 0,40 

BUITEN-EUROPA. 

AGUERA, 14—24, fr. 75,— 
BORNEO, 61—64, fr. 25,— 

124—125, 127—128, fr. 33,— 
BR. ZUID-AFRIKA, 31—34, 39, fr. 
CHILI, 65, fr. 75,— 

-1,50 
- 0,60 
- 0,65 

40,50 - 0,85 
- 2,10 

COSTA-RICA, 80—85, fr. 24,55 „ - 0,45 
87—97, fr. 336,25 - 6,75 

ECUADOR, 162—170, fr. 29,25 - 0,65 
ETHIOPIË, 150, fr. 2,— - 0,05 
FERNANDO-POO, 143—158, fr. 420,— - 8,40 
HONDURAS, 92—99, fr. 17,20 - 0,35 

100—107, fr. 19,10 - 0,45 
LIBERIA, 153—165, fr. 599,— - 1 8 , — 

199—206, S. 133—140, fr. 40,50 - 0,60 
L. Ch. 15—19a, fr. 90,— - 1,25 
L. Ch. 35—39, fr. 17,50 - 0,35 

LABUAN, 106—115, fr. 45,25 - 0,90 
MONGOLIË, 1—7, fr. 471,50 - 9,50 
NED.-INDIE, 143—147, fr. 17,35 - 0,55 
NYASSA, T. 1—9, fr. 13,50 - 0,35 
PERZIE, 124—139, fr. 35,95 - 0,75 

269—284, fr. 40,90 - 0,75 
302—321, fr. 330,85 - 1 , — 
368—380, S. 41—57, C.P. 19—35, fr. 124, 2,25 

PORTO-RICO, 131—148, fr. 78,60 - 1,10 
REP. VERRE OOSTEN. 9, fr. 100, - 0,50 
SALVADOR, 395, fr. 20,— - 0,40 

418, fr. 20,— - 0,40 
419—423a, fr. 40,50 - 0,60 
352—354, fr. 16,90 - 0,35 

SP. GUINEA, 91—97, fr. 13,10 - 0,30 
172—184, fr. 157,— - 4,25 

TRANSVAAL, 115—123, fr. 12,10 - 0,30 
TOUVA, 15—24, fr. 23,30 - 0,70 
VENEZUELA, 125—130, fr. 11,50 - 0,20 

Instr. 108—116, fr. 35,— - 0,50 
VER. STATEN, 247, fr. 15,— - 0,40 

D E Z E A A I V B I E D I I V G I S G E L D I G T O T U L T I M O JVIEI. 
L E V E R I I V G : de levering gt-schiedt in volgorde van de ingekomen opdrachten voorzoover de voorraad strekt, respectievelijk 

aangevuld kan wo den. 
B E T A L I I V G : de b.laling moet plaatsvinden uiterlijk 8 dagen n a ontvangst V.TH het ge'cverde. 

H U G O D E G R O O T S T R A A S 7 4 , ' s - G R A I V E I M H A G E . (410) 
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I^EPißHÄNP 
Nederland 1872. 

7M cent, blok, ongebruikt ƒ 3,— 
12>i cent, blok, ongebruikt -18,— 
15 cent, blok, ongebruikt - 25,— 
22 K cent, blok, ongebruikt -12,— 
25 cent, blok, ongebruikt - 35,— 
50 cent, blok, ongebruikt - 35,— 
234 gld., blok, gebruikt - 65,— 

Nederland 1891. 
5 cent, eerste kleur, blok, ongebruikt - 2,— 

12)^ cent, eerste kleur, blok, ongebruikt - 6,— 
25 cent, eerste kleur, blok, ongebruikt -15,— 
12 K cent, tweede kleur, blok, ongebruikt - 2,50 
22 M cent, tweede kleur, blok, ongebruikt - 8,— 
25 cent, tweede kleur, blok, ongebruikt - 5,— 

Nederland 1896. 
50 cent, blok, ongebruikt - 5,— 

1 gld., blok, ongebruikt -10,— 
Nederland 1898. 

nVj cent, lila, blok, ongebruikt - 2,— 
20 cent, groen, blok, ongebruikt - 7,50 
20 cent, (tweekleurig), blok, ongebruikt 3,50 
15 cent, 11K:11, ongebruikt - 0,60 

Idem, blok „ - 2,50 
WA cent, IVA :11, ongebruikt - 0,50 
20 cent, 113^:11, ongebruikt - 1,— 

Idem, blok - 4,25 
22K cent, IVAill, ongebruikt - 0,45 
25 cent, 11>^:11, ongebruikt - 0,45 

Idem, blok - 2,— 
50 cent, llAill, ongebruikt - 4,— 

Idem, blok - 20,— 
60 cent, IVA ill, ongebruikt - 1,15 

Idem, blok - 4,75 
15 cent, 1134:11, ongebruikt - 0,40 
1734 cent, 1134:11, ongebruikt - 0,80 

Idem, blok - 3,50 
2234 cent, 1134:11, ongebruikt - 0,40 

Idem, blok - 1,75 
25 cent, 1VA:1VA, ongebruikt - 0,50 
60 cent, IVAilVA, ongebruikt - 8,— 

Nederland Port 1881. 
133^:133^, 1 cent, type V, gebruikt -15,— 

Idem, 134 cent -20,— 
Idem, 15 cent - 6,— 
Idem, 20 cent - 5,— 
Idem, 25 cent -11 ,— 

1334:133^, 1 cent, type VI, ongebruikt -16,50 
Idem, 134 cent -18,— 

133^ : 133^, 234 cent, type VI, gebruikt - 25,— 
Idem, 15 cent - 6,— 
Idem, 20 cent - 5,— 
Idem, 25 cent -11 ,— 

1234 :12, 1 cent, type V, ongebruikt - 13,— 
1234:12, 15 cent, type V, gebruikt - 5,50 

KOLONOI 
123^ :12, 20 cent ƒ 3,— 

Idem, 25 cent - 9,— 
Idem, 1 gld - 9,— 

123^ :12, 1 cent, type VI, ongebruikt - 16,50 
123^ :12, 15 cent, type VI, gebruikt - 5,50 

Idem, 20 cent - 3,— 
Idem, 25 cent - 9,— 
Idem, 1 gld - 9,— 

Nederlandsch-Indië, Opdruk D, ongebruikt. 
10 cent - 0,15 

Idem, handstempel - 0,75 
123^ cent - 0,50 
15 cent - 0,60 
20 cent - 0,35 
25 cent - 1,60 
50 cent - 0,60 

Idem, handstempel - 20,— 
2% gld - 5,20 

Idem, handstempel -11 ,— 
Ned.-Indië, Jaarbeurs Bandoeng, compleet. 

Ongebruikt - 5,50 
Idem, gebruikt - 7,50 

Ned.-Indië 1912, loslatende kleuren, ongebruikt. 
2 cent - 0,80 

10 cent - 1,— 
1234 cent - 0,80 

1 gld - 2,— 
2 A gld - 5,75 

Suriname 1879. 
Kleurproeven van de 234, 3, 5, 10, 25 en 50 

cent (van ieder der genoemde waarden 
proeven: in zwart en in de kleuren der 
5 andere genoemde waarden) - 90,— 

Prijs van ieder stel van 6 proeven van één 
waarde - 15,— 

Curasao 1879. 
Kleurproeven van de 23^, 3, 5, 10, 25 en 50 

cent (van ieder der genoemde waarden 
proeven: in zwart en in de kleuren der 
5 andere genoemde waarden) - 90,— 

Prijs van ieder stel van 6 proeven van één 
waarde -15,— 

Curasao 1879. 
234 cent, blok, ongebruikt - 5,— 
5 cent, blok, ongebruikt - 5,— 

10 cent, blok, ongebruikt - 10,— 
1234 cent, blok, ongebruikt - 12,— 
15 cent, blok, ongebruikt - 5,— 
25 cent, blok, ongebruikt - 9,— 
30 cent, blok, ongebruikt - 7,— 
50 cent, blok, ongebruikt - 1,— 
60 cent, blok, ongebruikt - 6,— 

Brieven met aanvragen onder nr. 404, 
bureau van dit Blad. 
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De steeds stijgende algemeene belangstelling voor af
stempelingen enz. vai^ Ned.-Indië blijft verbazingwekkend. 
De op eenige ervaring berustende kennis mijner prijzen 
bleek m^eermalen aan den lagen kant te wezen. Kan een 
handelaar wel ooit billijk genoeg izijn? 

De koopers mijner lots hebben dus voorde-elig ingekocht. 
Een eigenaardig stempel van Indië is de stom

me gebroken ringstempel (zie cliché). Dit proef-
stempel is in 1885 pl.m. drie maanden in omloop 
geweest. Verzamelaars met esprit mercantile vra
gen voor de Indië nr. 8 met dit stempel reeds 
ƒ3,—. Liefhebbers vinden het dezen prijs waard; 
andere waarden zijn duurder. 

De wonderlijke roode z.g. Moquette afstempe
ling beschouw ik als een welwillendheidsafstem-
peling. In zwart is de stempel op brieven bekend, 
in het privé stempelboek van Mr. Meijer komt he.t 
ook voor. Het stempel is 34 m.M. lang en 9J4 m.M. breied; 
dit is de langste Francostempel. 

Jean Pierre Moquette werd reeds in 1882 vermeld in het 
Int. Phil. Adresboek van Siegm. Priedl. Men bewe-ert, dat 
de opdruk „Toewan Besar" op de 15 cent koning door hem 
gecreëerd is (in de soos), om zijn medeverzamelaars als 
grap erm te laten loopen. 

In het Maandblad voor Philatelie van 15 Augustus 1925 
beschrijft de heer W. P. Costerus Pzn. de Indische post
stukken met valschen opdruk, waarin deze naam ook ge
noemd wordt, terwijl vermeld wordt, dat de bewijzen ont
breken, dat hij de maker is van die- falsificaten. 

Geldelijk voordeel zal m.i. niet het motief geweest zijn *) 
hoewel de valsohe kaart nu zeldzamer (duurder) is dan die 
met echten opdruk. 

In Mei 1929 werden te Amsterdam de zeldzame munten 
van Ned.-Indië van wijlen den heer J. P. Moquette, Direc
teur van het Penningkabinet te Batavia, verkocht. 

Van de dienstbrieven van Indië met afstempeling Ceram, 
vóór 15 jaar nog het land der koppensnellers, schijnen" 
weinige bewaard te zijn gebleven, deze zijn zeer gezocht; 
het zijn praairapporten en pl.m. 80 jaar oud. 

Wist U, dat er een landmailport koper bestaat, afge
stempeld Franco? 

De reden, dat heele V.O.C, brievien zoo schaarsch zijn, 
vind hierin zijn verklaring, dat het meestal zakenbrieven 
zijn. Over het formaat dezer brieven hebben wij na lang 
zoeken de oplossing gevonden, daar zij gestempeld werden 
naar hun grootte, dus niet naar gewicht. In een Indische 
Almanak van de Koninklijke Bibliotheek staat het vol
gende: Men mag geen Brieven zonder Omslag verzenden, 
dan alleen Commercie Brieven, of dat men aan zeer ge
meenzame Vrienden schrijft, of aan geringe Menschen, en 
aan Perssonen die van ons afhangen en hoe grooter de 
Brieven gevouwen worden zoo veel te meer eerbied toont 
men den Perssoon. 

*) Een onafhanbelüke maatschappelijke positie is altijd 
nog geen waarborg voor e-erlijkheid. Zeer kort geleden is 
een philatelist overleden (millionnair), die onbevoegd de 
spoorwegizegels van België van 1915 (Yvert 48-57) over
drukte. 

De namen der geadresseerden der V.O.C, brieven zijn 
in die Indische Almanakken ook controleerbaar. 

Als eersten postmeester vind ik vermeld Pieter van 
Toulon (1781); ik bezit hiervan aanteekeningen tot 1817. 

Als Directeur-Generaal van 't klein zegel vind ik ver
meld in 1766-1777: Johannes Vos, lid van den Raad van 

Indië, Henricus Vos, 1785-1792, capt. van de West 
Compagnie en afslager van de Vendumeesters. 

Beyvanck, welke de stempels maakte voor de 
V.O.C, brieven, staat daarin als Opper Brand
spuitmeester vermeld. 

Het feminisme had blijkbaar in 1781 in Batavia 
reeds zijn intrede gedaan; als Stads Drukkeres 
is vermeld Rachel de Fretes wed. Lod. Dominicus. 

In „De Philatelist" nr. 49 vraagt men de betee-
kenis van het woord ,^pullaria". Dit woord is uit
gevonden door de groote combinatie. De he-er 

J. C. Pull is in het bezit van zeldzame tête-bêche blokken, 
welke voor een zacht prijsje moeten worden losgemaakt. 

De firma Van Dienst & Co. had nog stille vennooten, 
welke zich nu muisstil houden. In de Vereeniging C. s. K. 
circuleerden destijds valsche Cura?ao-porten, welke uit die 
bron afkomstig moeten zijn. Ook valsche kopstaande D's 
waren goed vertegenwoordigd, maar Indisch werk. De on
bekende naam van den inzender schept de gelegenheid om 
alles in te zenden. Het komt mij onbegrijpelijk voor, dat de 
heer P. C. Korteweg, die toch deskundig is, dit niet be
merkt heeft. Verklaarbaar zijn de valsche dienstzegels, 
vooral met de afwijkingen; dit zijn zeer moeilijk te keuren 
zegels, bekwame keurmeesters maken hiermede nog ver
gissingen. 

Vrij/wel algemeen bekend is, dat er met origineelen inkt 
en cliehé's door postambtenaren is geknoeid, wat ten ge
volge had schorsing en gedwongen pensioen. Een gedeelte 
dezer cliehé's «n inkt zyn in Holland verzeild geraakt; 
wie ze bezit is mij onbekend. 

De firma Van Dienst heeft tweemaal bij miJ laten keu
ren. Het was mij niet bekend, dat ik een vervalscher op 
de hoogte bracht; het is dus verstandiger geen kenmerken 
van een ven'alsching te publiceeren of te leeren. 

Wat waar is maig ik niet zeggen, of liever, wil ik niet 
zeggen, maar de stille vennooten keuren nu alles van een 
ieder af, hoewel ze direct er niet de kans voor krijgen. 

Vóór zes jaar waarschuwde ik reeds mü'n collega's voor 
de valsche opdrukken op veilingen, maar had niet het 
minste vermoeden dat de fabriek in Holland was. 

Het eclatant succes mijner lots deed mij besluiten nog 
één, „de laatste", aanbieding te maken. Wij leveren deze af 
voor het buitenland tot 15 September 1930, indien de be
stelling op dien datum in ons bezit is. U zult verbaasd 
staan wat wij U leveren voor f 10,21, franco aangeteekend. 

Het is een ongeëvenaarde saimenstelling van Holland en 
ziJn Overzeesche Gebieden en een proeve, wat wij door 
cash koopen kunnen leveren. Een voordeel wordt U aan
geboden van minstens 50 pet., zoodat U direct winst maakt 
op Uw aankoop. Wij noemden dit lot „Contant schept 
Kracht", aangezien wij voortaan alléén vooruitbetaalde 
orders uitvoeren. 

v®s. 
TELEF. 55481. POSTGIRO 33631. 
POSTBUS 281. DEN HAAG. <"°' 
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N.V. Postzegelhandel „PHILADELPHIA" , 
JANSWEG 31 (1 min. van het station), HAARLEM 
Door aanl^oop van uitgebreide verzamelingen zijn wij in staat 

Mancol i j s t en 

Zichtzendingen 
met succes uit ie voeren. 

Gironummer 
135793. 

tegen zeer billijlce prijzen worden 
gaarne gemaakt onder opgave 
van referentiën. 

Aanbevelend, 
J . M. GOSSE, Directeur. 

(396) 

De Nieuwe Schaubek-Supplementen 
zun van 
heden af 
verkrijB-
baar bij 

^ (342) 

den „Haagsche Postzegelhandel,' 
Noordeinde 90 , - DEN HAAG 
TELEFOON 13157 - GIRO 110104 

GOEDKOOPE AANBIEDING VAN ZEGELS VAN 
NEDBRLANDSCH-INDIE ! 
Alles in prima kwaliteit ! 

INDIE nr. 32, 12 >̂  o- 123^ cent, per 10 stuks f 
Jir. 59, ƒ 2,50, zwart, per 10 stuks 
nr. 65, 3 cent Java, per 10 stuks 

70, 15 cent Java, per 10 stuks 
cent Java, per 10 stuks 

nr. 
lir. 
nr. 

74, 
75, 

25 
30 cent Java, per 10 stuks 

nr. 76, 50 cent Java, per 10 stuks 
nr. 93, 30 cent Buiten Bezit, per 10 stuks 
nr. 94, 50 cent Buiten Bezit, per 10 stuks 
nr. 133,17K op 22 K cent, per 10 stuks 
nr. 134, 30 cent op f 1,—, per 10 stuks 

AMSTERDAMSCHE POSTZEGELHANDEL, 
St. Luciensteeg 22, AMSTERDAM, C. 

0,45 
1,25 
0,45 
0,55 
0,4E 
0,5E 
0,4f 
0,7( 
0,7( 
0,4E 
0,4i 

(350; 

WAT 

ZAL 
DE 

TOEKOMJT'VOOR 
UWKLEINEDRENGEN 

KINDER-VERZORQIHO 
QEZINJ-Vf RZORGINO 

4'^ \ ' ' :ÜNILLMIJ 
JGRAVENHAQE 

(413) 

op aanvraag verkrijgbaar 

Paleisstraat 3, 
's-Gravenhage. 

Ongesorteerde en onuitgezochte 

Missiepostzegels 
aangeboden. 

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

verzamelaars en handelaren. 
Prijslijst gratis-

J. VAN DER GRAAF, 
Postbus 65x, Nijmegen. ( 94) 

Roltanding z. w., 1, 2% 1%, 
12 K, 20, 30, 40, 50, 60 . . . ƒ 1,95 
ld. 2-z., 2—40 et - 2,25 
ld. 4-z., 34—60 et. (zonder 
12}^ ot. rood) - 1,95 

Rembrandtserie, p. 10 series . - 2,25 
Weid. 1929, rol of gewoon, per 

10 series - 2,— 
Porto extra. Giro 40215. Zichtzendin
gen aan vereen, en wederverkoopers. 

JOHN GOEDE, (313) 
Brederodestraat 46, Amsterdam (W.). 

Lees de annonces. 

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

POSTZEGELHANDEL „INSULINDE" 
Zoutmans t r . 14a, — DEN HAAG. 
Tel 34929. — Giro 46266. — (349) 

RECTIFICATIE. 
In de advertentie van den heer B. 

Paans, te Werkendam, geplaatst in het 
rig nummer, staat abusief vermeld, dal 
prijs Luxemburg nr. 187-191, per serie 
5 stuks, bedraagt ƒ 0,55; dit moet zijn ƒ 1 


