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Op C Mei j.l. was he', negantig jaren geleden, dat de eer:>te 
En?elsche postzegels verschenen; wij achten dit feit van vol
doende belang om daaraan een kort geschiedkundig overzicht 
te wijden van het ontstaan dezer gekleurde papiertjes, wier 
zegetocht toen over de geheele wereld inzette. 

Het Britsche voorbeeld toch werd spoedig gevolgd door tal 
van andere landen en hoe gering oogenschijnlijk de waarde 
der uitvinding van den postzegel ook was, de cultureele be'-
teekenis is g.'bleken er een te zij.i van d; eerste grootte. 
Men verlieze niet uit het oog, dat het in de dagen, die aan 
de invoering van den postzegel voorafgingen, geen kleinig
heid was een brief te verzenden. Daar kwam heel wat meef 
voor kijken dan wij ons thans kunnen voorstellen. Toch zou 
de bsteekenis van den postzegel zich niet onmiddellijk dermate 
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derlijke nummers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere 
vereenigingsberichten en voor alles wat de uitgave, het beheer en de 
administratie betreft, zich te wenden tot L, C, A, Smeulders, Wilhelmina-
park 128, te Breda Telefoon Intercommunaal 1397, Postrekening 37183, 
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Nr. 6 (102). 

aan het publiek hebben opgedrongen, ware zijn invoering niet 
gepaard gegaan met een ingrijpende wijziging in het Britsche 
postwezen, meer in het bijzonder in de tarie-ven. 

Deze waren buitensporig hoog en ingewikkeld, wat te ver
klaren IS uit net feit, dat de post, waarvan het karakter zich 
in den loop der jaren had gewijzigd van hulpmiddel van den 
vorst bij het landsbestuur of in tijden van oorlog, tot e'en 
bron van groote inkomsten. Ds post was een fiscaal object en 
de grootste verdienste van de regeering was, er zooveel moge
lijk uit te halen of haar zoo duur mogelijk te verpachten aan 
derden. 

Dat het Britsche tarief van 1837 hoolg- was en het publiek 
allesbehalve tot schrijven noodde, moge U blijken uit onder
staand staatje. Het gold voor „den e n k e l e n brief naar 
volgende afstanden vanaf het kantoor waar hij wordt gepost": 

M nder dan 15 mijl 4 pence. 
Boven 15 tot 20 mijl 5 pence. 
Boven 20 tot 30 mijl 6 pence. 
Boven 30 tot 50 mijl 7 pence. 
Boven 50 tot 80 mijl 8 pence. 
Boven 80 tot 120 mijl 9 pence. 
Boven 120 tot 170 mijl 10 pence. 
Boven 170 .tot 230 mijl 11 pence. 
Boven 230 tot 300 mijl 1 sihilling. 

Voorts voor elke 100 mijl boven 300 1 penny. 
En voor elk deel van 100 mijl boven 300 1 penny. 
En voor eiken brief door de post vervoerd in eenig deel van 

Schotland door een postwagen, reeds nu of in de toekomst 
in dienst, met meer dan 2 wielen, een toeslag van Y^ penny. 

Men ziet, het hedendaagsche tarief is gemakkelijker en 
goedkooper, vooral als men bedenkt, dat de brief slechts be
staan mocht uit een e n k e l velletje papier; waren er 2 vel
letjes in, dan werd het tarief verdubbeld; bij 3 velletjes ver
drievoudigd, en woog de brief een „ounce" (pl.m. 24 gram), 
dan was viermaal de vracht vexsohuldil^d. 

Zoo kostte een brief van Londen naar Edinburgh van laatst
genoemd geiwicht 4 shilling 4J^ pence. 

9e JAARGANG. BREDA, 16 JUNI 1930. 
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Men begrijpt, dat een dergelijk tarief allesbehalve populair 
was en er moest al «en heel dringende reden zijn om van de 
post gebruik te maken. Het is dan ook niet te verwonderen, 
dat het publiek allerlei middelen verzon om dit port te ont
duiken. Vermoedelijk is hierdoor het verhaaltje ontstaan, hoe 
Rowland Hill op de gedachte kwam van het penny-port. Wij 
vermelden het curiositeitshalve, want het is n.o.m. te simpel 
om waar te zijn, hoewel Arthur de Rothschild in zijn „Histoire 
de la poste aux lettres et du timbre^post" het in allen ernst 
opdischt. 

Rowland Hill zag eens op zijn wandeling, dat de brieven
besteller een jonge vrouw een brief presenteerde, waarvoor 
een vrij hoog bedraig aan port te betalen was. Nadat ziJ den 
brief aan alle kanten aandachtig had bekeken, gaf ze hem 
aan den besteller terug als geweigerd, daar de kosten haar, 
zooals zij aan Rowland Hi'1 zei, te hoog waren, hoezeer 't ha'ar 
ook speet, want het was een brief van haar verloofde. Op 
nader aandringen van Rowland Hill vertelde ziJ hem toen, dat 
zij toch wel wist, dat haar verloofde het goed maakte, daar 
de .br.ief te dien einde op de achterzijde van den omslag door 
hem was voorzien van een klein, geheim merk. Op dezelfde 
wijze correspondeerde zij met haar sweetheart, en dat geheel 
kosteloos! 

Deze twee geliefden waren dus al heel |gem,akkelijk tevreden 
te stellen en braken zich klaariWiJkeliJk het hoofd niet over 
harmonie der zielen, levensbeschouwingen enz. enz., waarmede 
anders verloofde paren nogal eens gaarne uit spelevaren gaan. 

Wij zullen later zien, dat de posthervorming, die in de lucht 
hing, waarnaar talloozen snakten, heusch niet het zetje noodig 
had om verwezenlijkt te worden, dat de geschiedenis op reke
ning stelt van bovenbedoelde Britsche jongedame! 

Men moet niet vergeten, dat het Engelsche publiek uit dien 
tijd niet (geheel onbekend stond tegenover een penny-port, al 
was het dan maar uit overlevering. Op 1 April 1681 toch was 
de eerste „Penny Post" in Londen geopend door een zekeren 
Robert Murray, stoffeerder van beroep. Hij werd opgevolgd 
door William Dockwriay, een belastingambtenaar. 

Brieven en pakketten, niet zwaarder dan 1 pond of met geen 
hoogere waarde dan £ 10, werden in de city en de voorsteden 
bezorgd voor 1 penny; daarbuiten en binnen een kring van 
10 mijlen bedroeg het port het dubbele. 

Districtskantoren waren gevestigd in verschillende deelen 
van Londen. De bussen werden elk uur geJicht en er werd zes
maal daags in de oity besteld. 

De zaak marcheerde zoo goed, dat de Kroon een klacht in
diende, daar zij ds inrichting beschouwde als een overtreding 
van het patent van den hertog van York. Een rechtsgeding 
volgde en de rechterlijke beslissing maakte uit, dat het nieuwe 
postkantoor een inbreuk was op de privilegiën van het „Gene
ral Post Office". Het werd aan dit laatste toegevoegd en 
Dockwray werd, vreemd genoeg, directeur van de Londensche 
districts-post. Deze tot staatsinstellinig omgezette particuliere 
penny-post bleef bestaan tot 1794. 

Voor ons verzam.slaars is de Dockwray-post in het bijzonder 
interessant, wij.I zij baarfrankeer-stempels benutte. De fran
keering toch diende bij vooruitbetaling te geschieden; wijl de 
posLZci^els toen nog niet bestonden, bezigde men driehoekige 
stemp.!s, waarvan wij er hier een afbeelden. 

Dit stempel, dat ook in kleinere 
afmetingen voorkomt, is zeer zeld
zaam. Het Britsch Museum bevat ver
schillende brieven uit dezen tiJd. 

De letter L wijst op het bijkantoor 
Lymestreet in Londen. 

Behalve dezen waarde^stempel 
kreeg elke brief nog een hartvormigen 
datumstempel. 

Nevenstaande stempel dateert uit 
den tijd dat de Dockwray-post was 
opgenomen in de algemeene staats-
post en wel in het Centraal Britsch 
Hoofdpostkantoor (General Post Of
fice, zie boven). 

De W duidt op het postkaiitoor 
Westminster; WE op Wednesday 
(Woensdag). Ook deze stempels, die 
in verschillende vormen voorkomen, 

b.v. „Payd", enz., zijn eveneens zeer zeldzaam. De brieven 
werden bovendien voorzien van een clrkc'Vormigen datum
stempel. 

Wij zullen ons nu niet verder verdiepen in den Londenschen 
postdienst, die in den loop der jaren noig tal van wisselingen 
onderging, doch terugkeeren naar het jaar 1837, den tijd, 
waarin het hierboven vermelde ingelwikkelde en kostbare ta
rief de algemeene ontevredenheid met den dag deed stijgen. 
En dan treedt een naam naar voren, die in korten tijd den 
drager ervan ma'akt tot een van di meest bekende mannen 
van zijn tijd: Rowland Hill. . .̂  v-

Hij werd op 3 December 1795 te Kidderminster geboren als 
zoon van een kostschoolhouder. Reeds op den leeftijd van 12 
jaren gaf hij onderrricht aan de scholieren en dat op zeer 
verdienstelijke wijze. 

In 1827, het jaar dat hij trouiwde, opende hij zelf een school 
te Bruce Castle, in de buurt van Londen. ZiJn gezondheid 
noopte hem evenwel al spoedig het onderwijs vaarwel te zeg 
gen; hij werd tosn secretaris van de „South Australian Colo 
niäation Commission". 

Het jaar 1835 bracht balangrijke baten in 's Rijks schatkist 
en dus ging de publieke belangstelling ernaar uit om enkele 
der meest drukkende fiscale lasten te verzachten en vanzelf 
viel daaronder het zeer hooge posttarief. Men mag d'an ook 
de gevolgtrekking maken, zonder daarbij tekort te schieten in 
waardeering voor het streven van Hill, dat deze in een ge 
schikten vorm uiting gaf aan wat het groote publiek in die 
dajen bezighield. Als zoodanig is dan ook naar onze meening 
Hill's bekende brochure te beschouwen: „Post Office Reform: 
lts Importance and Pract cability", een g.schrift, dat in Ja
nuari 1837 verscheen en onmiddellijk al'er aand'acht en velei 
instemming had. Wij zullen straks zien, dat er onder de voor
aanstaande mannen in de Britsche samenleving verscheidene 
waren, die in meerdere opzichten van meening verschilden met 
wat Hill met warmte voorstond. 

De schrijver komt tot de conclusiie, dat elke brief aan den 
postdienst eenzelfde bedrag kost vóór dat de verzending aan 
vangt, en ook, dat de bestelkosten voor alle gelijk zijn. D( 
vervoerkosten maken den eenigen variabelen factor uit; Hil 
komt na uitvoerige becijferingen tot de conclusie, dat dszf 
transportkosten p e r b r i e f uiterst miniem zijn en ongeveei 
bedragen het negende deel van een farthinig (d.i. K i>enny) 
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voor een brief, vervoerd over den 'afstand Londen-Edinburgh. 
Zijn argumentatie luidde dan ook, dat, wanneer twee brieven 
in Londen werden gepost, één bestemd voor deze stad zelve 
en de andere voor Edinburgh, laatstgenoemde brief slechts met 
het negende deel van een farthing meer behoefde te worden 
beport. In werkelijkheid, betoogde hü, moest het port van deze 
beide brieven hetzelfde zfn. Het was daarom practisch, gelet 
op het onrechtvaardige hy het in aanmerking nemen der 'af
standen, één uniform-tarief .in te voeren en dit te bepalen op 
het laagste bedraij, dat toen gold voor briefporto, d.i. het 
penny-port der docale brieven, zoogenaamde „Penny-posbs". 
(Wü geven hier, zonder commentaar, de conclusies weer, waar
toe Rowland Hill kwam. Tegen zün beweren, dat slechts de 
vervoerkosten wijziging brengen in de door de posterijen te 
m'aken onkosten, dat de bestelkosten van alle gelijk zijn, is, 
gelet op het tegenwoordig monopolistisch karakter der post, 
wel wat aan te voeren, hetgeen wü, als zijnde in een postzegel-
kundig tijdschrift niet op zijn plaats, achterweigie zullen laten). 

Op 13 Februari 1837 werd Rowland Hill in de gelegenheid 
gesteld zijn theorieën uiteen te zetten voor een daartoe in
gestelde commissie. Hierover meer in het vervolgartikel. 

V. B. 
(Nadruk, of benutten voor radio-voordracht, alleen met 

goedvinden van den schrijver). 

llit^ifteïi 

wwnw« i»n»i>wg 

N.B. De afbeeidmgen der zegels zijn steeds op ware 
grootte, tenizij het tegendeel is aangegeven. L = liggend-, 
S = staand formaat. 

ALGIERS (April '30). 
Ter gelegenheid van de 

in de hoofdstad gehouden 
Internationale Postzegel 
Tentoonstelling en als aan
vulling op de serie, uitge
geven tijdens 't eeuwfeest, 
vers'Chesn de frankeerzegel 

10 francs, bruinlila. 
Het zegelbeeld stelt een 

gezicht voor op de reede 
van Algiers. De opschrif
ten 'uiden „Centenaire de 

1' Algerie" bovenaan, aan den voet „Exposition Philatélique 
Internationale de 1' Afr qu. du Nord 1930". 

De verkoopprijs bedi'-iai^t 20 francs; de oplaag 50.000 stuks. 
BELGIË. 
Tn het l;euwen-type verschenen de frankeerzegels: 

CO centimes, 'ilarose. 

A É * t « A M « * 

75 violet. 

mw9w*mm^mmm'9Tr^mr^^ 

In nieuwe teekening, 
waarvan een hierbij afge
beeld, zijn te melden de 
luchtpostzegels: 

50 centimes, bl'auw; ge-
z.cht op Ostendt. 

1 fr. 50, sepia; gezicht 
op St. Hubert. 

2 fr. groen; gezicht op 
Namen. 

5 fr. roodbruin; gezicht 
op Brussel. 

Da andere waarden zijn 
in hetzelfde formaat. 

De teekening is afkomstig van den kunstenaar Gollet, de 
gravure van De Bast. 

Bij ds opening van de Wereldtentoonstellini^ te Antwerpen 
en Lu'k verschenen onderstaande frankeerzegels: 

35 centimes, groen; Rubens. 
35 „ groen; Gramme. 

M U W M M ^ ^ ^ ^ i É * ^ 

mfwmm 

Eerstgenoemde is te beschouwen a's de vertegenwoordiger 
der Vlaamsche kunst. Gramme als de grondvester der metaal
industrie in het bekken van Luik. 

De zegels werden gedrukt bij de firma Enschedé en Zonen, 
te Haarlem, in een oplaag van 15 m llioen stuks voor elke 
wa'arde. 

De serie dienstzegels, opdruk gevleugeld wiel op frankeer
zegels in het Jeeuwentype, werd uitgebreid met: 

60 centimes, lilarose. 

BRAZILIË. 
In nieuwe teekening, liggend formaat, verscheen de lucht

postzegel: 
3000 reis, violet. 

Het zegelbeeld stelt een albatros voor, in zijn snavel een 
brief dragend met het opschrift „Via Aerea". 

Links is het vrijhei'dsstandbeeld afgebeeld voor den haven
ingang van Nc'A'-York, rechts het „Suikerbrood", een vooruit
springende kaap in de nabijheid van Rio de Janeiro. 

GHAMBA (Mei '30). 
Dienstzege\ lokale druk: 

8 annas, roodlila. 

COSTA RICA (Mei '30). 
Luchtpostzegels, opdruk „Correo Aereo" op telegraafzegels 

van 1927: 
20 cent'mos op 50 c , blauw. 
40 „ „ 50 c , blauw. 
1 colon, oranje (opdruk 2-regelig). 

Zooals wü reeds in he., vorige nummer, op gezag van den 
heer Preiss, meldden, w'as de oplaag der daarin beschreven 
lu:htpostzegel'3 beperkt, zoodat binnen korten tijd de geheele 
voorraad uitverkocht was. Dit verk'aart de verschijning van 
da hierboven beschreven luc'itpostz'gels op telegraafzegels. 

Naar he. jongs e Bulletin Mensuel meldt, werden hiervan 
gedrukt: 300.000 respectievelijk 300.000 en 200.000 stuks. 

Volgens dezelfde bron bedraagt de oplagg van de luchtpost
zegel 10 cantimos karmijn, Yveit nr. 12C'a (zie Mei-nummer) 
500.000 stuks. 

DAHOMEY. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening: 
90 centimes, rose en rood. 

IVi francs, licitb'auw en blauw. 
3 „ roselila. 

DUITSCHLAND. 
Ter gelegenheid vsn de Zeppelin-

vlucht van Frisdrichshafen na'ar 
Zuid- en Noord-Amerika en terug, 
gaf de Duitsche postadministratio 
onderstaande luchtpostzaiels uit: 

2 mark, ultramaryn. 
4 „ sepia. 

Het zegelbce'd is overeenkom
stig aan dat van de uitgifte 1928; 
links bovenaan is vermeld „I. Süd-
am^rlkafahrt"; daarboven is een 
geistyleerde adelaar aangebraib*'. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Frankeerzegels in n'euwe teekening, afbeelding van het 

Jezuïten-klooster: 

www^^wwwmr999W99mmmrw 
DEUTSCHE LUFTI305>T 
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Yi centavo, 
1 
2 centavoß, 
5 

10 

roodbruin. 
groen, 
rose, 
blauw, 
blauwgroen 

PRANSCH GUINEA. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening: 

90 centimes, rood en lilarose. 
\Y< francs, blauw en lichtblauw. 
3 „ roselila. 

FRANSCH SOMALI. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 

90 centimes, rose en rood. 
ly^ francs, lichtblauw en blauw. 
3 „ roselila. 

FRANSCH SOUDAN. 
Fraiikeerzego"'3 in het koerseerende type: 

90 centime^, rood en roselila. 
\y, francs, lichtblauw en blauw. 
3 „ roselila. 

GIBRALTAR. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, doch de waarde 

voluit: 
Three psnce, blauw. 

Meervoudig watermerk in sierschr'ft. 
GUATEMALA (Febr. '30). 

Beschreven wij in het Februari-
nummer de zegels, uitigegeven ter 
gelegenheid van de opening van 
den spoorweg Guatemala-Salvador, 
thans vindt men in de totstandko
ming van den ijzeren weg tuisschen 
's lands hoofdstad en Quezalte-
nango, de tweede stad Van het rijk, 
Vi'doende aanleiding om over te 
gaan tot het uitgeven van t w e e 
gelegenheidsseries: 

Met den opdruk: 
Ferro Carrol 
De Los Altos 

Inaui^urado en 1929 
en 'ivaarde, op de 15 p:so3 zwart der uitgifte 1926, zijn te 
neïJen: 

1, 2, 3, 5 an 15 cantavo:. 
De cpdruk i; in rood aungebrach.; volgens het Bulletin 

Men-uel w.rdon 20.000 ser: s op deze wijze overdrukt. 
In nieuwe teekeningen, waarvan een is afgebeeld, verscheen 

voor d.-ze gäbeurten's de serie: 
2 centavos de que'.zal, v'olet en zwart. 
3 „ ., „ kr.rmijn en zwart. 
5 „ „ „ oranje en blauw. 

Hiervan werden 25000 series gsdrukt. 
HAITI. 
Luchtpostzege^ 'n de koerseerende teeken'tig: 

25 een', mes ds gourd., groen. 
HONGARIJE. 

Ter herdenking van den negen
honderdsten sterfdag van St. Em-
mer'ch verscheen nevensJaande serie 
v:n 4 waarden: 

8+2 filler, groen; St. Emmerich. 
16+4 „ violet; St. Stefanus en St. Gisela. 
20+4 „ rood (S); St. Ladislaus. 
32-1-8 „ blauw; St. Gerarduis en St. Emmerich. 

HONDURAS. 
Frankeerzegel, opdruk Vale, waarde en jaart'al 1930: 
1 ets op 10 centavos, blauw (Yvert nr. 178). 
Luchtpostzegels: 

25 ets op 50 centavos, rose (Yvert nr. 153). 
50 ets dienstzeijel (Yvert nr. 80). 

De opdruk luidt voor eenstgenoemde waarde „Sarvicio Aéreo 
Internacional Vale 25 ets oro 1930"; voor de tweede „Habili-
tado Servicio Aéreo Internacional 1930". B. M. 

IJSLAND. 
De 5 kronen van 1907 — Yvert nr. 61 — werd overdrukt 

met Kr. 10. 
IVOORKUST. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening: 

90 oantimes, rose en lila. 
IK francs, lichtblauw en blauw. 
3 „ lilarose. 

JHIND. 
Frankeerzegel, koerseerend type, lokale druk: 

5 rupees, purper en blauw. 
MAURITANIË. 
Frankeerzegels in het koerseerende type: 

90 centimes, rose en lilarose. 
1>2 francs, lichtblauw en blauw. 
3 „ roselila. 

MEXICO. 
Ter gelegenhe'd van het Nationaal Congres voor Tourisme 

verscheen de in het vorige nummer beschreven doorsitoken 
luchtpostzei^el, 10 centavos, violet, met den opdruk „Primer 
Congreso Nacion'al de Turismo Mexico Abril 20-27 de 1930". 

PARAGUAY. 
Luchtpostzegels, opdruk Correo Aereo en waarde op fran

keerzegels der uitgifte 1927-1929: 
Cinco op 10 centavos. 

Cuarenta op 50 centavos. 
Seis p. op 10 pesos. 
Dez p. op 20 pesos. 

In nieuwe, definitieve teekening, vliegtuig boven g'obe, zijn 
te melden de luchtpostzegels: 

6,80 p.sos, zwart op blauw. 
6,80 „ groen op rose. B. M. 

PERU. 
Opdruk Habilitada, waarde en 1930 op frankeerzegel var 

1929: 
2 cti3 op 20 centavos, geel (Yvert nr. 234). 

Alsvoren op luchtpostzegel, Yvert nr. 233: 
2 ct= op 50 centavos, donkergroen. B. M. 

PORTUGAL (April '30). 
Frankcerz.i^els, Ceres-type, lokale druk: 

40 centavos, groen. 
1 escudo, purper. 

ROEMENIE. 
De frankeerzegels in het koerseerend koningstypü wjrd-in, 

uit bezuinigingsoverwegingen, voortaan gedrukt in k'einer 
formaat, 23-18 mm., vroeger 24M-18K> mm., en op papier 
zonier watermerk. 

Als eerstelngen zijn te melden: 
1 leu, violet. 
iy2 lei, ultramarijn. 

SAARGEBIED (Mei 1930). 
Frankeerzegel, b^rgwerk: 

60 centimes, oranjarood. 
SENEGAL. 
Frankeerzegels in het koerseerend type: 
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90 centimes, rood en roselila. 
lyi francs, blauw en lichtblauw. 
3 „ roselila. 

SPANJE. 
Aan de dienstzege/s, uitgegeven ter gelegeniheid van de In

ternationale Tentoonstelling, komt geen einde. Thans is in de 
gebruikelijke teekening te melden, met het inischrift „Expo-
sicion / De Barcelona / 1930", serie 4a, te melden: 

5 centimos, groen. 
De expresse-zegel van 1929, gevleugeld paard, in de waarde 

20 centimes, rood, werd overdrukt met „Urgencia". 

UNIE VAN ZUID-AFRIKA. 
De zegels van dit gebied worden th'ans 

vervaardigd naar het rotogravure^procédé 
door de inigebruikstelling van een Duitsche 
machine op de Staatsdrukkerij te Pretoria. 

Als eersteling van de zegelproduct«n 
naar deze methode verscheen de 1 penny, 
rose en zwart (scheepi'cstype), met den 
tebst „Suidafrika" of „South Africa". 

In de teekening is een kleine wijziging te 
constateeren, vergeleken bij de tot dusverre 
gevolgde (zie afbeelding). 

VENEZUELA. 
Luchtpostzegels in onderstaande teekening: 

5 centimos, bruin. 

1926 

I>130 

^n>^^fwwrr9tm 

MMJ liMi 

10 
15 
25 
40 
75 

geel. 
grüs. 
violet. 
olijfgroen. 
rood. 

1 bolivar, igrijisblauw. 
1,20 
1,70 
1,90 
2,10 
2,30 
2,50 
3,70 

groen. 
blauw. 
groen. 
iblauw. 
rood. 
blauw. 
groen. 

De zegels zijn gedrukt te Caracas. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Prankeerzegel ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan 

van Charleston: 
2 cents, rood. 

Ter frankeering van de 
met de Zeppelin te verzen
den stukken werden onder
staande luchtpostzegels uit
gegeven: 

65 een s, groen. 
1 do'lar 30, bruin. 
2 dollar 60, blauw. 

Formaat en opscihrlften 
zijn voor alle waarden de
zelfde. 

Op de 1 dollar 30 cents is afgebeeld een luchtschip, koer-
;end naar het Westen op zijn tocht van Friedrichsh'afen-Rio de 
jneiro-New York. Op de hoogste waarde ziet men het lucht

schip tusschen de wolken, zich richtend naar het Oosten. 

ZWEDEN. 

SVERIGE . '*'^ 
,r* .̂ 

LUFTPOST O r e 

Luchtpostzegels in nevenstaande 
teekening, uits'uitend verfcaal ge
tand: 

10 ore, donkerblauw. 
50 „ donkerviolet. 

De he°r Söderberg meldt ons, 
dat de 5 ore groen, type leeuw, 
getand 13 en gedrukt op paper 
z o n d e r watermerk, op 10 Blei 
j.1. uitgegeven werd. 

V. B. 

feVcrWacThten 
^ieiiVc Uitgiften 

DEENSCH WEST-INDIE. 
Deenische bladen melden het voornemen der post'autoriteiten 

om de nog voorhanden zijnde zegels te verkoopen. 
Het betreft hier een grootan voorraad der uitgiften met de 

koniniT'skoppen en in het schecpstype, tat een gezamenlijke 
waarde van 1 millioen kronen. 

De vraag is nu, of de zegels afges''empeld verkocht zullen 
worden of ongebruikt. Dit laatste vond ook p'aats in 1918. De 
zegels werden toen verkrijgbaar gesteld aan de Deensche post
kantoren, doch de verkoop wais van geen beteekenis. 

DUITSOHLAND. 
Het „Amtsblatt" van het Rijkspo^tministerie van 23 April 

j.1. bericht, dat op den koerseerenden 2 m'ark^zegel — gezicht 
op Keulen — de munt voortaan zal worden aangeduid met 
„Reichsmark" i. p. v. met „Mark". 

Naar verluidt, zal zulks ook geschieden met overige mark-
waarden, echter niet voordat de tegenwoordige voorraad met 
„Mark", die zeer groot moet zijn, opgeruimd is. 

De koerseerende 80 pfennig verschijnt binnenkort in bruin
geel. 

FIJI-EILANDEN. 
Op ge-zag van „Stamp Collecting" deelen wij mede, dat de 

portzege^s voor dit land buiten koers zijn gesteld; zy zullen 
niet langer worden benut. 

ITALIË. 
Naar II Corriere Filatelico meldt, is op 10 Maart j.1. het 

decreet getsekend, regelend de uitg.fie van ean nieuwe serie 
zegels, waarvan de extra-toeslag ten goede komt aan de fas
cistische militie. De waarden zullen zijn SO-flO cent, 50+10 
cent, 1. 1,25+30 cent en L. 5+1. 1,50. 

NIEUW-ZEELAND. 
Binnenkort verschijnt, ter vervanging van het koningstype, 

een serie frankeerzegels met landschappen, enz. 
NOORWEGEN. 
Van de St. O'af-zegels, bes:'ireven in het vorige nummer, 

werden gedrukt: 
10 ore, 10 millioen stuks, 
15 ore, 5 millioen stuks, 
20 ore, 20 millioen stuks, 
30 ore, 3 millioen stuks. 

PERZIE. 
Dit land gaat voor zijn muntstelsel den zilveren s.andaard 

vervangen door den gouden. De nieuwe munteenheid wordt de 
gouden „riyal", welke gelijk is aan 100 dinars. De zilveren 
kran, op 't oogenh'ik gelijk aan ongeveer 40 cents, wordt op
geheven. 

Het gevolg van een en ander zal zijn de uitgifce van zegels 
in de nieuwe munt. 

URUGUAY. 
Ter gelegenheid van het op handen zijnde eeuwfeest der 

onafhankelijkheid zal een speciale serie verschijnen, waaraan 
n'et minder dan drie drukkers medewerken: de American 
B'ank Note Co., Waterlow & Sons, en Bradbury, Wilkinson 
& Co. 

De nationale held Artigas ontbreekt uiteraard niet op dezs 
serie. 

ZWITSERLAND. 
Naar „La Suisse Philatélique" meldt, zal de koerseerende 

serie frankeerzegels eveneens verschijnen met den opdruk 
B.I.R., afkorting van „Banque Internatona'e des Reparations". 

Voorts zijn luchtpostzegels van hoogere waarden te ver
wachten, waarvan het eerst een 2 francs. 

V. B. 
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NEDERLAND. 
De oplaag der Rembrandtzegels. 
De aantallen verkochte Rembrandtzegels hebben, blijkens de 

definitieve cijfers, bedragen: 
5 cent 323.421, 
6 cent 364.690, 

12 K cent 295.292. 
De totale opbrengst boven de frankeerwaarde heeft na af

trek van de- gem'aakte onkosten ƒ42156,57 bedrai^en en is aan 
de vereen'ging Rembrandt tot behoud en vermeerdering van 
kunstschatten in Nedsrland uitgekeerd. 

Een nieuwe rolperforatieü 
Over eenigsn tijd zullen post

zegels met een nieu'vv soort rol-
perfoi'3tie verjihijnen, te ge
bruiken voor de pos.zsgelrollen, 
'die in de automaten aan de 
groote postkantoren gslbruikt 
worden. 

De uitvoering varkeert nog in een stadium van voorberei-
d'ng, zoodat wij noij geen juiste afbeeldingen kunnen geven 
Wel is bekend, dat de fidndlng aan de lange zijden der zegels 
noi-maal zal zijn, en dat alleen aan de uiteinden der korte 
zijden een of enk ale perforatiegaatjes ontbreken, ongeveer als 
hierbij afgebeeld. 

Voorloopig zuVen alleen de zegels van 1>^ en 5 cent met 
deze tanding worden aangemaakt. 

De gewone vierzijdige rolp-.Tforatie voor -aHe waarden blijft 
bestaan. 

Het is ons nog niet bekend, of deze zegeb ook aan de ver
zamelaarsloketten verkrijgbaar zullen worden gesteld. 

Nieuwe oplaagletter. 
2J4 cent L. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
VA cent D: 34 (tanding Gl). 
2K cent L: 15 (tanding Gl). 

De ARMENWET-vervalschingen. 
Hierbij gaat de afbeelding van de af

wijkende R van den valschen opdruk 
ARMENWET, waarvan wij de vorige 

tcht «ttlich' maand de beschrijving gaven. 
Het z=gel in kwestie is afgestempeld Vlaardingen 1913. Wij 

wsten n'et of in Vlaardingen een kantoor van den Armenraad 
gevestigd L; het lijk; ons toe dat ook datum en plaatsnaam 
wel eens een aanduid'ng van een vervalsch!ng kunnen zijn 
Overigens is ons onbekend of deze vervalschingen ook ondsr 
de verzamelaars gekomen zijn, of dat de geheele voorraad in 
beslag genomen is. 

Plaatfout 9 cent. 
De heer A. W. Brave A.Bin. maakt er ons opmerkzaam op, 

dat wij nog verzuimden, een opval'ende plaatfout van de 
9 cent oplaag A te vermelden Op zeijel 20 (laatste zegel van 
de 2e horizontale rij) is het rechtergedeelte van de dwars-
streep van de T van CENT afgebroken. Deze fout komt op 
alle vellen met lOplaagletter A voor. 

Postzegelrollen. 
Dienstorder 454 van 4 Juni bericht: Voortaan worde op de 

postkantoren, waar regelmatig dezelfde soorten postzegelrollen 
worden gevraagd, een kleine hoeveelheid van deze rollen in 
voorraad gehouden. 

Het spoorweg-cxpresse-zegel. 
Voor wie het mocht intsreseseren (en wij meanen, dat een 

dergelijk zege', op g e h e e l e n b r i e f of b r i e f k a a r t , 

RR 

in een gespecialiseerde Nederland-veraameling thuishoort), 
vermelden wij, dat het gele- zegel van 10 cent voor spoorweg-
expresse-brieven in verschillende tandinijen voorkomt. Zelf 
bezitten -wij de tandingen 12:11K en 12K:11K, terwijl ons 
ook nog worden opgegeven 12:12>a en 11:11 ><. 

Stationsbrieven. 
Met ingang van 1 Juni zijn „stationsbrieven" ingevoerd 

(Dienstorders H 246 en H 409). Geadresseerden van brieven, 
die dagelijks of op bepaalde dagen der week met eenzelfde 
trein aankomen, kunnen deze brieven in het vervolg aan net 
station afhaken, tegen vergoeding van e-en zeker recht per 
brief per maand of week. Dit recht moet met een zoo klein 
mogelijk aant'al frankeerz.:gels op een daartoe beitenid for
mulier voldaan worden; de zegels worden, na afgestempeld te 
zijn, ah qui.antie teruggegeven. 

De stationsbrieven moeten aan de adreszijde voo'zien ;,ijn 
van E'en breeden rooden rand en moeten de aanduiding „sta-
tio'.isbrief" dragen. Worden zij niet afgehaald, dan worden zij 
zonder extra-kosten per expresse besteld. 

Aangeteekende brieven en brieven met aangegeven waarde 
kunnen niet ah Stationsbrief worden verzonden. 

Nieuwe postwisselformulieren. 
Binnenkort zullen nieuwe formulieren voor binnen'andsche 

postwissels worden uitgegeven, door den druk voorz'en van 
een onderi^rond, een z.g. pantogram, dat bij wijziging van de 
invulling van den wissel, b.v. in na'am of bedrag, beschadigd 
wordt en de wijziging dus zichtibaarmaakt. 

Tevens iis op het middengedeelte è:r formulieren ruimte 
gelaten voor het invullen van naam en .adres van den af
zender. 

De nieuwe formulieren zijn gedrukt op papier van grijze 
kleur met bruinen bovendruk. 

Opgave van nog geldige frankeerzegels. 
Dienstorder H 341 van 25 April 1930 bevat een opi^ave 

van de nog geldige frankeerzegels, uitgegeven na 1898/1899: 
Uitgave 1898 e.V.: 14 cent violet, 1 cent rood, 1'A cent licht

blauw, 114 cent blauw, 2 cent bru'n, 2'A cen-t groen, 3 cent 
oranj", 3 een. olijfgroon, 4 cent lila, 4K cent violet, 5 cent 
rood (met en zonder perofrat'e), 7'/, eent bruin, 10 cent grijs 
10 cent grijs (met wijde arceering en niet en zonder per-
forafe), 123^ cent blauw, 15 cent lichtbruin, 15 cent blauw en 
rood, ITK' cent lila, ITA cent bruingrijs en bl'auw, 20 cent 
groen, 20 cent ol\jfgroen en grijs, 22>!; een: bruin en groen, 
25 cent rood en blauw, 30 cent lila en brui.n, 40 cent groen en 
oranje, 50 cent bruinrood en grijsgroen, 50 cent grijs en 
violet, 60 cent olijfgroen en groen, 1 gulden groen, 2 A gulden 
violetgrijs, 5 gulden roodlila, 10 gulden oranje. 

Jubileumuitgifte 1813-1913: 2A cent i^roen, 3 cent bruingeel, 
5 cent rood, 10̂  cent grijs, 12>^ cent blauw, 20 cent bru'n, 
25 cent lichtb'iauw, 50 cent groen, 1 gulden paansrood, 2J 
gulden violet, 5 gulden geel, 10 gulden oranje. 

40 cent IIa en bruin (roode opdruk op frankeerzegel van 
30 cent), 60 cent lila en bruin (zwsrte opdruk op frankeer
zegel van 30 cent). 

2A gulden oranje (z-A-arte opdruk op ju'aileumzegel van 
ƒ10), 2% gulden oranje (zwarte opdruk op frankeerzegel 
van ƒ10). 

4 cent violet (roode opdruk op frankeerz.i^el van 4}4 cent). 
Luchtpostzegels, ook geldig als frankeerze'gel: 10 cent rood, 

15 cent groen, 60 cent blauw. 
Cijfertype: 5 cenc groen, 12 A cent rood, 20 cent blauw. 
Uitgave 1923 e.V.: 1 cent paarsb'auw, 2 cent oranje, 2A 

cent groen, 4 cent blauw. 
Opdrukzegels: 2 cent rood (blauwe opdruk op frankeerzegel 

van 1 cent), 2 cent blauw (zwarte opdruk op frankeerz-e-gel 
van IA cent), 10 cent olijfgroen (bruine opdruk op frankeer
zegel van 3 cent), 10 cent rood (zwarte opdruk op frankeer
zegel van 5 cent), 10 cent bl'auw (roode opdruk op frankeer
zegel van 12A cent), 10 cent bruingrijs en blauw (roode op-| 
druk op frankeerzegel van 17H cent), 10 cent bruin en groen 
(roode opdruk op frankeerzegel van 22A cent). 

Opdrukdienstzegels: 10 cent olijf groen (bruine overdruk or 
rooden opdruk „Dienstzegel port en aanteekenrecht" op fran^ 
keerzcgel van 3 cent), 1 gulden bruingrijs en blauw (blauwe 
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overdruk op roeden opdruk „Dienstzegel port en aanteeken-
recht" op frankeerzegel van ITA cent). 

JubVeumuitg fte 1923: 2 cent donkergroen, 5 cent groen, 
TA cent wijnrood, 10 cent oranjerood, 20 cent blauw, 25 cent 
geel, 35 cent oranje, 50 cent zwart, 1 gulden rood, 2'A gulden 
zwart, 5 gulden blauw. 

Tooropzegels: 2 cent blauw, 10 cent oranje. 
Eeuwfee3^ Rcddingsmaatschappij: 2 cent lichtbruin, 10 cent 

roodbruin. 
Nieuw cyfertype: M cent grijs, 1 cent rood, IA cent rood-

lila, 2 cent oranje, 2A cent groen, 3 cent lichtgroen, 4 cent 
blauw. 

Nieuw kon'nginnetype: 5 cent groen, 6 cent roodbruin, TA 
cent geel, IA cent rood, TA cent paars, 9 cent oranje (cijfer-
aanduiding zwart), 10 cent rood, 10 cent grijsgroen, 10 cent 
paars, 12A cent karmijn, 12>:; cent blauw, 16 cent blauw, 
15 cent grijszwart, 15 cent oranje, 20 cent grijsb'auw, 22A 
cenu olijfbruin, 25 cent olijf, 27A cent grijs, 30 cent violet, 
35 cent brumolijf, 35 cent oranjerood, 40 cent bruin, 50 cent 
groen, 60 cent paars, 60 cent grijszwart, 1 gulden blauw, 
2y, gulden rood, 5 i^ulden zwart. 

„Voor het kind" 1924: 2 cent groen, TA cent bruin, 10 cent 
rood. 

Provinciewapen-serie (weldadigheidszegeh): 2 cent groen 
en bruingeel, 2 cent rood en zilver, 2 cent rood en violet, 5 cent 
groen en blauw, 5 cent groen en geel, TA cent violet en blauw, 
7j<; cent rood en zwart, 10 csnt rood en geel, 10 cent rood 
en goud, 15 cent blau>v en geel, 15 cent blauw en bruin. 

Uitgave 1929 e.V.: 21 csnt olijfbru'n (roods opdruk op 
fi'ankeerzegel van 22A cent). 

Weldadighc'di zegels Lorentz e.a.: IA cent paars, 5 cent 
groen, TA cent rood, 12>^ cent blauw. 

„Voor het kind" 1929: IA cent grijs, 5 cei t groen, 6 cent 
1 ood, 12 y, cent b'auw. 

Luchtpostzegels, alleen ge'dig voor kwijting van luchtrecht: 
40 cent rood, 75 cent groen, IA gu'den zwart, 4>^ gulden rood, 
Ty> gulden groen. 

Rembrandt-z:gels 1930, geldigheidsduur eindigt 31-12-1930: 
5 cent groen, 6 cent bruinzwart, 12>i cent blauw. 

NED.-INDIE. 
Een nieuwe frankeerzegel van 2 cent verschenen. 
Geheel onverwacht en niet aangekondigd heeft het zegel 

van 2 cent zijn kleur veranderd; inp aats van geelbruin is het 
nu in z w a r t g r ij s verschenen. 

Het zegel was op 4 Juni vjor het eeriït aan de verzamelaars
loketten verkrijgbaar. Het is gedrukt in zwartgrijs op wit, ge
prepareerd papier, en is 'n afwerking gelijk a'jin de andere 
waarden van deze i^erie. Men is w^er begonnen met opl'aag-
letter A; de letters A zijn op den bovenrand kopstaand, als 
drukkers teeken bev'ndt zich een of ander dier boven zegel 1. 

De oorzaak van de kleurwisseling is onr, niet bekend, mis
schien zijn er verwisselingen met het eveneens bruine zegel 
van TA cent voorgekomen, ma'ar dan is de overeenkomst in 
kleur wel hee' laat opgevallen! 

Wanneer zal dit 1 elijke c^jfertype eens door een betere 
teekening vervangen worden? 

Nieuw frankeerzegel van 1,75 gld. en portzegel van 373/$ c. 
Over eenigen tijd zal in Indië verschijnen een postzegel van 

ƒ 1,75, dat noodig is voor postp'jkketten van 1-5 kg., die recht-
s reeks over zee naar Nederland worden verzonden. Het tarief 
hiervoor wordt n.1. op 1 Juli verlaagd. Bovendien is dit zegel 
ook bruikbaar voor poi-tpakketten van 3-5 kg. in het binnen-
landsch verkeer tusschen Java en Madocra eenerzijds en de 
buitengewtsten anderzijds, en tusschen de bu'tengewesten 
onderling. 

Ook z'al verschijnen esn portzegel van 37)/> cent. Zooals wij 
indertijd meldJen is op he' laati te Postcongres te Londen in
gesteld de d'enst d:r ,-patit3 paquets", kleine pakjes tot 1 kg. 
gjA'icht, die tegen verlaagde tarieven verzonden worden. De 
bepalingen van het Postcongres treden 1 Juli in werking. 
De pakj s kumsn aan invoerrecht onderworpen goederen In
houden; he. land van bestemming kan voor de vrijmaking 
(inkbring) en vcor de aflevering ean recht heffen. Dit recht 
Z2' in Ind'ë moeten worden voldaan door portzegels (die dus 

ook in dit gev'al weer geen s t r a f portzegels zijn), en is 
vastgesteld op resp. 25 cent en 12A cent. Hiervoor zal het 
nieuwe portzegel van 37M cent aangemaakt worden. 

Den heer Hajenius dank voor zijn mededeel'ngen. 
Weldadigheidspostzegels. 
Een Aneta-telegram uit Buitenzorg van 4 Juni meldt: Er 

zullen in December a is. weldadigheidspostzegels worden uit
gegeven ten bate van de stichting „Jeugdzorg", alhier. 

Verschillende formaten. 
De beer Roque zond ons van de koerseerende serie van 

Ned.-Indië zegels van 80 cent oranje met een breedte van 
20A mm. en van ruim 21 mm. Op derge'ijke verschillen bij 
de zegels van 1 en 2K gulden werd reeds vroeger de aandacht 
gevestigd. Ook van de 50 cent zond de heer Roque ons deze 
beide formaten. 

Daarentegen vond de heer Roque onder een groot materiaal 
geen enkel zegel van 32A op 50 cent in het smalle formaat; 
alle waren breeder dan 21 mm. De zegels van 60 cent in zijn 
bezit zijn weer alle 20A mm. breed. 

Komen bij deze koperdrukzegels de verschillende formaten 
door elkaar voor, of zijn zij aan bepaalde oplagen gebonden? 
Misschien dat door te letten op de data der afstempelingen 
een'ge regel in deze feiten te brengen is. 

SURINAME. 
De zegels van 21 cent. 
De nieuwe zegels van 21 cent, die in April al zouden ver

schijnen, zijn hier nog steeds niet verkrijgbaar. De zelgels 
zijn echter wel reeds naar Suriname verzonden, maar met 
den verkoop kan hier eerst begonnen worden, wanneer bericht 
van ontvangst uit Paramaribo is binnengekomen. 

CURACAO. 
Nieuwe zegels van 6, 21 en 27 >̂  cent op komst. 
Nieuwe fr'ankeerzegels van 6, 21 en 27>j cent werden ge

drukt en zijn reeds naar Curagao verzonden. Zoodra tele
grafisch bericht van ontvangst is ontvangen, zullen zij aan 
de verzamelaarsloketten verkrijgbaar worden gesteld. 

De kopstaande 6 op 7 A cent. 
Volgens een mededeeling van het Departement van Koloniën 

zijn van dit zegel met kopstaanden opdruk 2 vel'en van 50 
stuks in omloop gekomen. 

Deze mededeeling is dus een antwoord op de vraag, hoeveel 
vellen met kopstaanden opdruk de fïcteur van de „Hertog 
Hendrik" gekocht heeft, en tevens op iet stukje van den heer 
Polling, dat wij hieronder laten volgen. 

Een gebruikt exemplaar is al bij den heer Rietdijk onder 
den hamer gekomen (zie onder de rubriek Veilingen). 

De 6 op TA cent kopstaand. 
Bij de vele berichten omtrent het zegel 6 op 7M cent Curagao 

kopstaand is men nog niet vee^ wijzer i^eworden, en of men 
zekerheid zal krijgen, is nog niet te ze^o-en. 

Ondergeteekende heeft getracht, wat meer licht te ver
krijgen en meende z'ch hiertoe het beste te kunnen wenden 
tot den facteur van H.M. „Hertog Hendrik", den heer Paar-
denkooper. Tot mijn teleurstelling kon ook hij mij geen zeker
heid Verschaffen omtrent het door hem gebruikte aantal stuks. 
Hij had des Vrijdags 200-300 stuks 6 op 7>̂  gekocht, welke 
hij aan boord onder de bemianniraj verkocht en zelf gebruikte, 
daar hij de geheele correspondentie verzorgde, welke uiter
aard vrij groot was. Twee dagen had hij de zegels in zijn bezit, 
en ervan verkocht, toen de ontdekking kwam. Hij bleek er 
toen nog 17 ongebruikt te bezitten, welke vrijwel alle onder 
kennissen werden weggedaan; hij is z'ft geen verzamelaar. 

Hij kon echiter niet mededeelen of hij er 100 dan wel 50 
heeft i^ehad. Op hst postkantoor te Willemstad waren er 
niet meer, zoodat met vrij groote zekerheid aangenomen mag 
worden dat er niet meer dan 100 zijn geweest. Als hij er 
17 over had, dan zou het aantal gebru kte exemplaren kunnen 
zijn 83 of 33. De gebruikte zjjn voor het overgroote deel naar 
Helder verzonden. 

Merkwaardig dat men ze hier ook bijna niet ziet. Van de 
gebruikte kan ook veilig worden aangenomen, dat er ver-
sche'dene zijn vernietigd. Het beste bewjjs hiervoor is, dat 
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een onzer leden, dr. M. van der Sluijs, officier van gezondheid, 
die in zijn afdeeling het i^eheele huiselijk gedeelte der Marine 
behandelt, er. niet een te pakken heeft kunnen krijgen en er 
maar twee gezien heeft en in handen van verzamelaars. Er 
zijn er hier nu vî el enkele meer bekend, maar het aantal 
gebruikt en ongebruikt zal ongeveer even groot zijn. 

Helder, 1 Juni 1930. J. POLLING. 

NED.INDIE. 
De juiste datum van verkrijgbaars telling van de in het vorig 

nummer vermeld.; opdruk 1234 op 20 cent briefomsteg is 15 
April. Er zouden 2 isoorten zijn, n.1. met grijze en witte om
slagen. Wie kan mij die als bewijsstuk voorleggen? 

Zooals reeds gemeld zal het port voor de verhuiskaarten 
van 1 op 2 cent worden gebracht. Het formulier, t'i.ans 1 cent, 
wordt dan gratis, zoodat de verkoopprijs 2 cent blijf:. De aan
vre.'zige voorraad zal worden voorzien van een opdruk, on
geveer overeankomende met: 

2.CBNT2. 
□ —■□ 

Over het onderwierp „Postzegelaanmaak in Ned.Indië in de 
oorlogsjaren" mochten wij van officieele zjjde het volgende 
ontvangen: 

„Inderdaad heeft aanmaak van briefkaarten in Ned.Indië 
plaats gevonden, omdat aanvulling van den voorraad uit Ne
derland in de oorlogsjaren zeer onregelmatig plaats vond. De 
mashtiging tot aanmaak in Ned.Indië werd verleend bii 
Gouv. Besl. van 12 Juni 1918 nr. 15, en wel voor een aantal 
van 3 millioen briefkaarten met zrgelafdruk 5 cent. Tusschen 
26 Juni en 18 Juli van d'at jaar werden 1 millioen op de 
Landsdrukkerij te Batavia veivaardigd. D^ze briefkaarten 
zijn gedrukt op r o s e karton (kleur lichter dan die van de 
in Nederland vervaardigde kaarten). De druk (karmijnrood) 
is minder scherp dan die van de in Nederland vervaardigde 
kaarten. Deze in Indië aangemaakte briefkaarten zijn voor 
zoover ik kan nagaan kort daarna in 1918 in omloop gebracht. 
De resteerende 2 millioen briefkaarten werden tot Juni 1919 
door de Landsdrukkerij vervaardigd, n'adat bij Gouv. Besl. van 
17 Febr. 1919 ni. 4 was bepaald, dat die 2 milHoen zouden 
worden aangemaakt onder toezicht van een commissie be
staande uit door het Hoofd van den P.T.T.dienst aan te wijzen 
ambtenaren of beambten van dian dienst. De 2 millioen ziJn 
gedrukt op geelachtig wit karton, druk steenrood eveneem, 
minder scherp dan die van de in Nederland vervaardigde 
briefkaarten. Overigens zijn ze te onderkennen aan het ont
breken van de punten in den zegelafdruk als door ir. Mol 
aangegeven. Voor zoover na te gaan zijn de 2 millioen in 
Mei/Juni 1919 in omloop gebracht." 

CURACAO. 
De enveloppen voorafgaande aan de tegenwoordige uit

gifte, zijn ingetrokken. 

Dienstorder nr. 431 van 27 Mei 1930 luidt: 
„Op .'abeladreskaarten nr. 38 en postwisselformulieran kan 

met het oog op de voor het aanbrengen van is te mpel'afdrukken 
van frankeermachines beschikbare ruimte het afdrukken van 
den datumstempel van deze machine achterwege blijven. Als

dan behoort op den afdruk van den vjraardestempel ten kantore 
een afdruk van den dagteekeningstempel te worden aange
bracht en wel op zoodanige wü'ze, dat de aanduiding van de 
waarde in den stempelafdruk van de frankeermachine niet on
leesbaar wordt." 

Volkdig'ieidshalve nemen wij deze Do. hier geheel op. 

Massaba arfrankeering. 
Het nieuwste model Baarstempel, te Amisterdam in gebruik, 

wordt ook afgedrukt met waardeaanduiding links van het 
p^aatsnaamrondje•. 

Wij zagen op deze wijze afgedrukt: 
AmsterdamCentraalStation l}i cent. 
Sneek l'A cent. 

Universal Postal Franker. 
Machine 17. 
Centraal Bureau voor Afgifte van Bewijsstukken van Rij

vaardigheid, te 'sGravenhage. Van deze machine ontvingen 
wij afdrukken van April 1930 in geheel violette kleur. 

Francotyp. 
Machine 181 II. 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging, te 'sGravenhai^e. Deze 

machine stempelt sedert 13 Mei 1930 in haar tweede type, 
tusschen datum en waardestempel, een dubbelen cirke.' (ge
heel als 193 II), waartusschen „KANTOORMACHINES 
STALEN MEUBELEN" en in den binnensten cirke'. een mo
nogi'am, ineengevlochten letters „RHV". 

Machine 181 IIL 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging, te 'sGraven'iage. Op 2 Juni 

1930 heef: deze mach'ne in haar derde type gestempeld en we! 
geheel 'als type II, echter met toevoeging van een vierregeligen 
tekst links van het datumstempel geplaa.ist: „L C Smith / 
SCHRIJFMACHINE / MET / KOGELLAGERS", nadien ont
vingen wij weer afdrukken in type II. 

Machine 195 II, 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging, te Rotterdam. Deze machine 

is sedert Mei 1930 ook in haar tweede type gaan stempelen 
en wel geheel als 181 II sn 193 II, tusschen datum en waarde
.stempel een dubbelen cirkel, waartusschen „KANTOORMA
CHINES  STALEN MEUBELEN" en in den binnensten cirkel 
een monogram van de ineengevlochten 1st ers „RHV". 

Machine 203 II. 
N.V. Algemeen Handeisiblad, te Amsterdam. Sedert 27 

April 1930 stempelt deze machine in haar tweede type, thans 
met toevoeging van den naam „Nieuwe Am'sterdamsche Cou
rant / ALGEMEEN HANDELSBLAD" tusschen datum en 
waardestempel aangebracht. 

Machine 204. 
Model C4, sedert begin Mei 1930 in gebruik bij de N.V. 

Wm. H. Müller & Co., Postbus 182, Amsterdam C. Tusischen 
datum en waardestempel de le;ters „W H M EN C." in ver
schillende grootten in cirkel afgedrukt en links van het datum
■stempel de tweeregelige aanduiding: „DRINKT / MATTONI 
WATER". 

Machine 206. 
Model C4, sedert 19 Mei 1930 in gebruik bij de fa. A. H.."

ders & Zonen, IJzerhandel, te Rotterdam. Tusschen datum en 
waardeistempel in sierlijke omranding een brugbouw van ijzer
constructie en een boot, daarond:r „A. HELDERS & ZONEN. 
ROTTERDAM". 

Machine 234 I en 234 II. 
Model C3, van 7 April 193022 Mei 1930 in gebruik bij The 

Ocean Ltd., Rokin 151, Amsterdam C. Tusschen datum en 
waardestempel een ovaaltje in verkleinde teekening, voorstel
lende het embleem dezer maatschappij, zijnde een vuurtoren 
omgeven door wolken. Deze teeken'ng was echter een mis
lukking en zoo is zy op 22 Mei 1930 vervangen door type II 
en wel een grooter ovaaltje voorste'lend boven aangehaald 
embleem en rond daaromheen „ROKIN 151 THE OCEAN 
AMSTERDAM". 
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HERHAALD VERZOEK. 
Heeren Vereenigings-secretarissen en Adverteerders worden 

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

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

Wilhelminapark 128, Breda. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Over onderstaande handelaren en verzamelaars 
worden door het Bonds-Informatiebureau 

inlichtingen verstrekt. 
Pichel Klein, postzegelhandelaar, Cairo. 
M. F. Gimbergh, OudekeTksplein, Amsterdam, C. 
Cavette (Elli Wrobel), Schliessfach 6, Breslau. 
mr. H. A. Fonda, manager der vroegere Saturday Afternoon 

Stamp Club, New York. 
A. Cohen, p.a. pension Heger, Jul. van Stolberglaan 46, Den 

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

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

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

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

BONDSKEURINGSDIENST. 
Het bureau van den Bondskeuringsdienst is gedurende de 

maand Juli gesloten. 
Het hoofd van dan keuringsdienst, 

P. JORISSEN P.Czn., 
Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 

In de vacature, ontstaan door de periodieke aftreding der 
leden van het Bondsbestuur, de beeren G. V. van der Schooren, 
voorzitter, mr. J. H. Vuijstingh, secretaris, en J. A. Kästeln, 

" die terstond herkiesbaar zijn, is door de Philatelisten-Vereeni-
ging „Zuid-Limburg" als candidate gesteld mevrouw V. de 
Bruyn-Vrins, Van Pallandtstraat 59, Arnhem. 

* 
De aangesloten Vereenigingen worden herinnerd aan ar

tikel 4 van het huishoudelijk reglement, luidende: Jaarlijks, in 
de maand Juli, doet elke vereeniging opgave van het aantal 
harer leden op den eersten Juli d.a.v. en van hare vertegen
woordigers voor het volgend vereenigingsjaar. 

De secretaris, 
mr. J. H. VUIJSTINGH, 

Plompetoren gracht 24, Utrecht. 

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

Nieuwe leden. 
268. H. Quast, Jagersweg 50, Apeldoorn. (A). 
928. J. Schneider, sf. Gesiekan, Djokjtakarta (Java). 
239. mevr. J. W. Wijsman-Holtzschue, Joh. Verhulststraat 101, 

Amsterdam, Z. 
31. G. Biberian, Avenue de la Californie 122, Nice. 

Aanmeldingen. 
H. M. Winkelaar, Bengawanlaan 57, Bandoeng (Java). 
ir. K. L. van Geelen, Logeweg 25, Bandoeng (Java). 
W. de Graaf, Hooge NieuwiStraat 3a, Den Haag (ingaande 

1 Juli). 
L. Rópcke, Joh. Vijghatraat 69, Nijmegen (ingaande 1 Juli). 
C. van Halm, Oranie Nassaustraat 58, Medan (Sumatra). 
L. van der Meulen, adj. dir. R. W. I., Hoorn (ingaande 1 Juli) . 

Adreswijzigingen. 
874. J. van den B;rgh, thans Ondern. Paija Bakong, Bindjei 

(S.O.K.). 
875. J. F. G. van Boldrik, le luit. art., thans Batoedjadjar 

(Java). 
984. J. van Nooijen, thans Kramat 168, Weltevreden (Java). 
450. W. Waalewijn, le luit. art., thans Waterlooplein, Wel

tevreden (Java). 
625. L. van Os, thans p /a J. van 't Vlie, Minervalaan 36, Am

sterdam, Z. 
259. H. Marsé, thans Robert Schumannstraat 10, Park Oog 

en Al, Utree it. 
453. J. S. de Jongh, th:ns P.T.T.-kan^oor, Biarneveld. 
983. J. van der Graaf, thans Postbus 25, Haarlem. 
160. F. Th. Holsboer, thans Zwolsihewtg 76, Deventer. 
794. W. J. Neetejon Lemkes, thans Rembrandtlaan 86, Voor

burg (Z.H.). 
887. mevr. M. J. Smit, thans Leendenweg 108, Eindhoven. 
835. L. H. van Asperen, ambtenaar I.U.A., thans Cheribon 

(Java). 
375. J. Dijkm' n, tha-s ond. Bandar Slama , Tandjong Balei 

(S.O.K.). 
397. F. A. M. Harierink, le lult. inf., thans Buitenzorg (Java). 
588. E. J. F. Linssen, ritm. cav., thano Bandoeng (Java), 
151. J. Lodde, onderluit. nf., thans Tjimahi (Java). 
260. J. van der Veer, thans Oosteinde 67, Ba-doeng (Java). 
276. J. L. Gilhuijs, thans c/o C.P.I.M., Emmastad (Curagao). 

Bedankt. 
432, P. Vredenduin, met 31 December 1930. 

Overleden. 
315. D. N. Th. Teengs, Edam. 

Sectiehoofd. 
De heer J. S. de Jongh, sectiehoofd van Noord-Brabant, 

blijft als zoodanig werkzaam, niettegenstaande zijn overplaat-
s'ng naar Barnev?'d als directeur van het P.T.T.-kantoor 
aldaar. 
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Dringend verzoek aan de leden. 
De directeur van de afdeeling „Verkoop" verzoekt den leden 

zeer dringend, tot nadere aankondiging, geen boekjes in te 
zenden (met uitzondering van Nederlandsche zegels). De 
voorraad boekjes is thans van dien aard, dat er bijna niet 
is door te komen. 

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

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

Als de voorzitter, de heer Cramerus, de vergadering met een 
welkom opent, zijn 33 laden aanwezig. De ballotage heeft tot 
uitslag, dat de heer Carlier als lid wordt aangenomen, terwijl 
tegen overschrijving van het lidmaatschap van den heer Aug. 
Theunen op naam van zijn zoon Alf. Theunen bij de verga
dering geen bezwaar bestaat. 

De secrataris deelt de tentoonstellingszegels van Algiers uit 
onder hen, die esn exemplaar besteld hadden. (Den buiten-
leden zijn de zsgels reeds toegezonden). 

Van den Bond is een schrijven ingekomen naar aanleiding 
van een door onze Vereenigmg gedaan verzoek, het hoofdbe
stuur P.T.T. te vragen of de mogelijkheid bestaat de machine
stempels met reclametekst in gewijzigde samenstelling te doen 
gebruiken, opdat onze zegels ter vernietiging den d a t u m 
stempel ontvangen, in plaats van den r e c l a m e stempel, 
waardoor ze waardeloos worden. Het hoofdbestuur heeft ge
antwoord, dat de thans bij het .staatsbedrijf der posterijen in 
gebruik zijnde stempei'machines niet, zooals b.v. de Duitsche, 
met germge moeite kunnen worden omgezet. Er zal echter 
een onderzoek worden ingesteld of het technisch mogelijk zal 
zijn om de machines izonder groote kosten te doen voorzien 
van vaste stempels in den door ons gewenschten vorm (dus 
met reclametekst links), waarna men hierop nader zal terug
komen. 

Een schrijven van de Philatelisten-Vereenigiag „Zuid Lim
burg", waarin zij attent maakt op haar nieuwighedendienst, 
wordt voor kennisgeving aangenomen; men is van meening, 
dat een aparte contributie voor deze vereeniging te zwaar op 
de kosten der zegels drukken zou. Waar bovendien de Inter
nationale Bond plannen heeft tot oprichting van een bureau 
tot het verschaffen van nieuwtjes, wacht men liever af. 

Van de Postz^gelvereeniging „De Sehelde" te Antwerpen 
is 6'3n schrijven ontvangen, waarin zij onze Vereeniging bjj 
voorbaait van harte we'kom heet bij een door ons voorge
nomen bezoek aan Antwerpen, en onze leden opwekt tot een 
bezoek aam de Posti3egeltentoonstelling te Lier op 22 Juni a.s. 
Eenige leden zullen waarschijnlijk deze buitenlandsche reis 
ondernemen. 

Voor de bibliotheek is in dank ontvangen van den „Haagsche 
Postzegelhandel" het werkje „De geschiedenis van Tonga op 
de postzegels". Ingekomen is voorts de catalogus van de 
wereldtentoonstering van Antwerpen en een reclameboekje 
van de „Iposta" te Berlijn (dit laatste ontvangen van den heer 
Van Dieten). 

De secretaris .geeft enkele inlichtingen over het bureau tot 
verschaffen van af^tempelingen en wekt verzamelaars van 
stempels op toe te treden. 

De heer J. C. G. van den Berg heeft, wegens drukke bezig
heden, zich genoodzaakt gez'en te moeten bedanken als hoofd 
van sectie NK. De heer Hekklng wordt bereid gevonden deze 
functie waar te nemen, voor welke bereidwilligheid de voor
zitter hem dankt. Tot zijn benoeming woixit bij acclamatie 
besloten. 

Vcor de verlotirJ^, die vervolgens plaats vindt, heeft de heer 
ds. Loeff een zegeltje geschonken, waarvoor hem wordt dank 
gezegd. 

Bij de rondvraag verzoekt de hser Colen om mededeeL'ng 
hoe ver de commissie gevorderd is met de herzienini? van het 
huishoudelijk reglement. De voorzitter deelt mede, dat waar
schijnlijk in de volgende vergadering met een voorstel zal 
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worden gekomen, waarna de vergadering door den voorzitter 
wordt gesloten. 

Breda, 26 Mei 1930. De Ie secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

Nieuw lid. 
401. (E.Z.). J. Carlier, Palestinastraat 82a, Rotterdam, giro 

114338. (V). 

Candidaat-leden. 
Th. H. Brunklaus, koopman, Baronielaan 67, Breda. (Voor

gesteld door H. Weerlmk te Breda). 
L. v. Halasz, philatelist, Biencurstrasse 9, Budapest VI. (Eigen 

aangifte). 
mr. W. L. F. baron Prisse, Hondsdonk C 290, Ginneken. (Voor

gedragen door ds. F. J. J. Loeff, te Br .da). 

Overschrijving lidmaatschap. 
431 wordt 402. (Z.NK.). Aug. Theunen wordt Alf ons M. J. 

Theunen, Heuvel 10, Dongen, giro 14166. (III). 

Overleden. 
27. A. M. J. A. Hijmans, te 's-Gravienhage. (V). 

Adreswijzigingen. 
292. H. J. L. van Leeuwen, voorheen te Ginneken, thans Spoor-

straat 33, Breda. (Van II naar I) . 
314. H. P. Ferlz, te Amsterdam, thans Koninginneweg 130, 

Amsterdam, Z. (VII). 
130. M. N. van der Steele, voorheen te Sappemeer, thans te 

Nieuw Schoonebeek. (IV). 
361. mevr. E. M. baronesse van Tuyll van Serooskerken, te 

Amsterdam, thans Jan Luykenstraat 13, Amsterdam, Z. 
(VII). 

380. J. C. Norenberg, te Rotterdam, thans Willem Buijtewech-
.straat 77o, aldaar. (V). 

282. A. BeycT, te Zwolle, thans Van Galenstraat 65, aldaar. 
(IV). 

148. A. van Straten, te 's-Gravenhage, thans Slioherstraat 25, 
aldaar. (V). 

462. L. Kruijff, te 's-Hertogenbosoh, thans Ververstraat 38, 
aldaar. (III). 

421. J. F. Borghouts, te Jlotterdam, thans Maaskade 103a, 
aldaar (V). 

316. J. Molenaar, te Breda, thans Min. Nelissenstraat 50, al
daar. (Van I naar II) . 

472. J. Groeten, voorheen te HaarLm, thans Zonnebloemlaan 
27, Aei-denhout (Bloemendaal). (VII). 

440. J. H. Meerwa'dt, voorheen te Sipoholon (N.-L), thans 
Leeuwerikplcin 11, Den Haag. (V). 

257. C. E;ckx, te PrincenI'iage, thans Markt 28, aldaar. (I). 
172. B. E. Spanjaard, te Bussum, thans Floralaan 2, aldaar. 

(VH). 
Mededeeling. 

Ter vervanging van den heer J. C. G. van den Berg is be
noemd tot hoofd van sectie NK de heer Oh. J. M. M. L. Hek-
king. Nieuwe Ginnekens traat 5a, Breda. De loopende zen
dingen worden door eerstgenoemde afgewerkt. 

Philatelistenloket. 
Geopend op Zaterdag 21 Juni, des namiddags van 3 tot 5 

uur, in het bijkantoor Parkstraat. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 30 Juni, des avonds te 8 uur, 

in de bovenzaal van „De Beurs van Breda" (ingang St. Jan
straat) . 

Clubbijeenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 

avonds te 8 uur, in Hotel „Dennenoord", te Ginneken. Intro
ductie vrij. 
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Ver. van Postzegelverz. „HoUandia", 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 35 leden volgens presentielijst. Bij de opening 
drukt de voorzitter zijn spijt uit over de geringe opkomst. Hij 
deelt mede, dat de heer Boeg door ongesteldheid verhinderd 
is aanwezig te zijn, terwijl de heer Kästeln door bijzondere 
omstandigheden eerst om half tien kan komen. De voorzitter 
betreurt, dat de heer Voss, die steeds getrouw onze vergade
ringen bezocht, inog steeds door ziekte verhinderd is; wij wen-
schen hem het allerbeste toe. De voorzitter begint nu met een 
uitvoerige behandeling der nieuwe uitgiften en wijst ons op 
verschillende belangrijke artikelen in de diverse tijdschriften 
onzer portefeuille. Zeer te waardeeren is de studie van mr. Van 
Peursem over Schiller in verband met de zegels, welk werkje 
in dank van den „Haagsiche Postzegelhandel" is ontvlanig'en. 

De voorzitter wijst op een fout in „Postzegelnieuws": Ni-
daros is niet de tijdelijke, maar weer de definitieve naam voor 
Drontheim, evenals Christiania weer vervangen is door het 
vroegere Oslo. Naar aanleiding van de nieuwe vliegzegels vlan 
Zweden, laat de voorzitter enkele postkaarten uit Stockholm 
rondgaain. In het drukraampje gaan rond eenige misdruk-
briefkaarten van 3 cent van den heer Zwolle. Tevens gaat ter 
inzage rond de dienstorder, waarin vermeld worden de nog 
geldige frankeerzegels. 

Den heer Peters, cand'daatlid, wordt nu een hartelijk welkom 
toegeroepen. De notulen der vorige vergadering worden on
veranderd goedgekeurd. 

De voorzitter zegt nu, dat de Philatelistendag reeds op Za
terdag 10 uur begint, een vroeg uur waarop verschillende leden 
nog niet in Rotterdam zullen kunnen zijn. Gevraagd wordt of 
het mogelijk is het da'arheen te leiden, dat de belangrijke zaken 
eerst 's middags behandeld worden. 

Als ingekomen stuk wordt besproken het schrijven van 
„Zuid-Limburg" over nieuwe uitgiften. De voorzitter betwij
felt, dat men daar „door de bijzondere ligging" beter de 
nieuwe uitgiften van b.v. Italië en de Noorsche landen kan 
krijgen. 

De 3 candidaat-leden, de beeren Holterman, Houweling en 
Peters, worden met algemeene stemmen aangenomen. 

De voorzitter geeft nu het woord aain den heer Van der 
Hurk. Deze bespreekt eerst telkens een deal der zelgels van 
Joego-Slavië en laat telkens dat deel daarna zien. In de vol
gende verga der mg zal hij de rest, de z.g. Laibacher-uitgifte, 
laten zien. De voorzitter brengt den heer Van der Hurk uit 
naam van ons allen hartelijk dank voor -de moeite, die hij voor 
onze Vereeniging heeft over gehad, hetgeen de vergadering 
met applaus onderstreept. 

Na de pauze eerst een veiling van 12 kavels en daarna een 
algemeene verloting van 25 prijzen, waarbij de gelukkigen zün 
de nrs. 216, 211, 284, 102, 101, 7, 346, 104, 161, 218, 277. 
258, 6, 113, 57, 98, 219, 86, 221, 23, 325, 116. 280. 59 en 255. 

Om half elf sluit de voorzitter de vergadering, nadat nie
mand iets voor de rondvraag had. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen als lid. 
P. C. Korteweg, d' Instuif, Laren (N.H.). (Opnieuw lid 

geworden). 
2. Holterman, Camperstraat 16 II, Amsterdam, Z. 
k. J. Houweling, Van Eeghenstraat 159, Amsterdam, Z. 
Z. H. Peters, Rijnstraat 105, Amsterdam, Z. 

Adresveranderingen. 
r. V. R. Y. Croesen, Prins Mauritslaan 56, Den Haag. 
S. A. Loeb, Emmastraat 14, Den Haag. 
}. Hertling, Hempelstrasse 7 I, Leipzig, W 33, Deutschland. 
Ir. H. P. Periz, Koninginneweg 130, Amsterdam, Z. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 21 Juni 1930, des avonds 

e 8 uur, in Restaurant Suisse, Kalverstraat, Amsterdam. 

VOOR PHILATELIE. I l l 

Ledenvergadering op Zaterdag 28 Juni 1930, des avonds te 
8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 

Rondzending Amsterdam. — Heeren leden worden verzocht 
om bijtijds, vóór hun vacantie, aan den heer J. W. Bonjoanny 
mede te deelen, gedurende welken tijd ze afwezig zijn. Dit is 
noodig om stagnatie in de zendingen te voorkomen. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op 27 Mei 
1930, in Hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 21 leden. Om ongeveer 8.05 uur werd deze ver
gadering door den voorzitter, den heer Van Gittert, geopend", 
die meer in het bijzonder welkom heette het lid De Ridder, die 
voor het eerst na jaren weder een vergadering van de U.Ph.V. 
bezocht. Nadat de notulen der vorige vergaderinig onveranderd 
goedgekeurd waren, werd het meerendeel der ingekomen stuk
ken voor kennisgeving aangenomen. Het schrijven van de Ver
eeniging „Zuid-Limburg" met een exeimplaar van het olub-
orgaan dier Vereeniging, benevens een prolgramma van de te 
houden wereldtentoonstelling te Antwerpen, circuleerden on
der de aanwezigen. 

Hierna deelde de voorzitter mede, dat de bestuursleden en
kele collecties ter bezichtiging medegebracht hebben en wekte 
de leden op deel te nemen aan de tentoonstellinig te Rotterdam. 

Aangezien het lid F. J. Herman niet aan ziJn verplichtingen 
ten opzichte der Vereeniging voldaan heeft, werd hjj met al
gemeene stemmen igeschorst als lid. 

Bij de rondvraag bracht de voorzitter het jubileum der Ver
eeniging in 1931 onder de aandacht en wekt de leden op reeds 
nu hun bijdragen daarvoor in te zenden. Op de volgende ver
gadering zal ter sprake gebracht worden, of de Vereeniging 
den Bond zal uitnoodigen zijn vergadering in 1931 te Utrecht 
te doen houden; tevens zullen dan besproken worden de even
tueel te behandelen punten op de a.s. Bondsvergadering. 

De heer De Bas vroeg of de mogelijkheid bestaat de druk
kerij van de firma Enschedé te bezichtigen; dit zal door den 
heer Vuijstingh bij het Bondsbestuur ter sprake gebracht 
worden. 

De beeren Kaub en Deenik stelden hierna hun getrokken 
prijzen uit de verloting ter beschikking voor het jubileum
fonds, waarna gepauzeerd werd, om de aanwezigen in de ge
legenheid te 'stellen de geëxpOiSeerde collectie Liechtenstein 
van den heer Kaub voor den landenwedstrüd te beoordeelen. 

Vervolgens werden met zeer veel belangstelling bezichtigd 
de collecties v̂ an de beeren Kaub, Cortenbach, Raatgever en 
Van Gittert, die medegebracht hadden respectievelijk Zweden, 
weldadigheidszegels van Nederland op bladen versierd met 
bloemen gemaakt van zegels, Hongarije en Finland. Voor het 
ter bezichtiging stellen der collecties wordt den beeren te de
zer plaatse namens allen dank gebracht. 

Na zichtzending werd de vergadering om onigeveer 10 uur 
opgeheven. 

De waarnemend secretaris der U. Ph. V., 
J. G. RAATGEVER. 

Geschorst als lid. 
F. J. Herman, Heiligenbergerweg 67a, Amersfoort. 

Overleden. 
A. M. J. A. Hijmans, Amalia van Solmsstraat 63, Den Haag. 

Adresverandering. 
E. van Lier wordt Cathrijineisingel 97 bis, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 17 Juni 1930. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 24 Juni 1930. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 26 Juni 1930. 
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Haagsche Philatelisten Vereen., te 'sGravenhage. 
Secr.: E. K. BOISSEVAIN, Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Donderdag 22 Mei 
1930, des avonds te 8 uur, in het Café „Het Gouden 
Hoofd, Groenmarkt, 'sGravenhage. 

Wamneer de waarnemend voorzitter de vergadering opent, 
zijn 23 leden, waaronder twee dames, aianwezig. De notulen 
der vorige veilgadering worden na voorlezing onveranderd 
goedgekeurd en giearresteerd. 

By de ingekomen stukken is een schrijven van een der leden, 
die zich beklaagt, dat in zijn rondzendboekjes aanteekeningen 
zijn geplaatst bij de prijzen van enkele zegels, â i; souden deze 
prijzen te hoog zijn. De leden, die deze boekjes reeds in handen 
hebben g^had, kunnen getuigen, dat deze opmerkl..gen on
igemotiveerd zyn, daar de prijzen van de zegels dier boekjes 
zeer matig gesteld zijn. De waarnemend voorzitter wijst er 
nogimaals op, dat aanteekeningen betreffende de prijzen niet 
geoorloofd zijn. Aanteekeningen omtrent de zegels zelf zijn 
slechts dan geoorloofd, indien de aanmerkingen onderteekend 
zijn en slaan op fouten, welke door den keurmeester over het 
hoofd zijn gezien. 

Van den „Haagsche Postzegelhandel" werd het vierde deeltje 
ontvangen van „Philatelie en Geschiedenis" door den heer Van 
Peursem. Ditmaal worden de zegels van de Toni^aeilanden 
behandeld. 

Van de Postzegelvereeniging „ZuidLimburg" werd een ver
eenigiriigïblad ter kennismaking ontvangen. Verder werd een 
mooi uitgevoerd prospectus ontvangen van de te houden 
Postzegeltentoonstelling te Antwerpen. 

De twee candidaatleden werden met algeimeene stemmen 
aani^'Snomen. 

Verloting en veiling hadden het normale verloop en sloot 
de waarnemend voorzitter tegen 10 uur de vergadering. 

Nieuwe leden. 
H. Vos Hzn., D.elfgouwscheweg 85, Deilft. 
J. W. C. Danner, Nieuwe Schoolstraat 30, Den Haag. 

Candidaatleden. 
mej. C. L. Römer, Nieuwe Schoolstraat 30, Den Haag. 
A. J. van Pesch, Ericalaan 33, Den Haag. 

Bedankt als lid. 
F. H. Brinkman, Amsterdam. 

Adres veranderingen. 
C. J. Coeland, Van Hoytemaplein 45, Den Haag. 
L. Th. Bollaan, Ruy.sdaelplein 6, Bilthoven. 
C. Felix, Irisstraat 103, Den Haiag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 26 Juni 1930, des avonds te 8 

uur, in Café „Het Gouden Hoofd", Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Bal'otage. Rond

vraag. Eventueele veiling. Verloting. Sluiting. 

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

VERSLAG van de vergadering van 28 Mei 1930, des avonds 
te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Aanwezig 13 leden, onder wie 2 dames. Na een welkomst
woord van den voorzitter tot den heer Raadsveld, die voor 
het eerst als bestuurslid aanzit, worden de notulen van de 
vorige vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

De voorzitter deelt mede, dat door een abuis verzuimd is 
het verslag van de vorige vergadering aan het Maandblad in 
te zenden. 

In de komende maand zal ieen bestuursverlgadering worden 
gehouden, waarbij de verdeeling der diverse bestuursfuncties 
ter sprake zal komen. 

Ingekomen was een bedankje voor het Lidmaatschap van den 
heer Marsé wegens verhuizing naar Utrecht. 

De zegelwedstrijd kon niet doorgaan, daiar slechts 2 inzen
dingen waren binnengekomen, en wordt besloten deze wed
strijden uit te stellen tot den aanvang van het nieuwe ver
«■enigingsjaar. 

Nadat de heer Heidenreich enkele voorwaarden uit de ver
zekeringspolis had voorgelezen, wordt besloten deze verzeke
riailg te handhaven, maar het bednag te verhoogen tot f 2000,—. 

Niets meer aan de orde zijnde, volgde de verloting «n daarna 
sluiting. 

De wnd. 'secretaresse, 
G. M. W. VEERING. 

Verzoek. 
Het bestuur verzoekt dengene, die uit de bibliotheek ter 

leen heeft ontvangen het „Handboek der Postwaarden van 
Ned.Indië", uitgave van de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars, deel I, 1920, dit wel terug te willen 
bezorgen bij mejuffrouw C. Becking, bibliothecaresse, Tivoli
laan 38, Arnhem. 

Bedankt. 
H. Marsé, te Utrecht. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 20 Mei 1930, des 
avonds te TA uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 16 leden. Wegens uitstedigheid van den voorzitter, 
wordt de vergadering door den vicevoorzitter, den heer Van 
den Hoven van Genderen, geopend, waarna de notulen der 
vorige vergadering worden gelezen en onveranderd goedge
keurd. 

Inij'ekomien stukken: 
Een sshrijven van den ,'.ieer J. F. H. Heidenrijk, nieuwbe

noemd postdirecteur te Rotterdam, behelzende zijn aanvaiarding 
als mede vicevoorzitter van het eerecomité onzer Tentoon
stelling. 

Van den „Haagsche Postzegelhandel": De geschiedenis van 
Tonga op de postzegeis, door mr. Van Peursum, waarvoor 
wordt dank gezegd. 

Voorts de volgende schenkingen voor onze tentoonstelling 
den heer J. D. van Brink, te LeeuwarJe, een verguld zil

veren medaille; 
den neer S., te V., als extra prijs, t'3n bronzen medaille 

benevens ƒ2,50 voor de jeugdklasse; 
den heer Eugene Klein, te Philadelphia, ƒ25,—; 
The Association for Stamp Exhibitions, te New York, 

ƒ 65,—; 
den heer R. A. Isselt, te Paramaribo, ƒ 1,—, benevens post

zegels voor de jeugdklasse, eventueel tombola; 
den heer J. A. Doesburg, te Paramaribo, ƒ 1,—, beneven; 

postzegels voor de jeugdklasse, eventueel tombola; 
den heer G. H. van Grunningen, te Helder, postzegels vooi 

de- jeugdklasse, eventueel tombola. 
Aan de milde gevers is hiervoor hartelijk dainkgeizegd. 
Vervolgens heeft de bezichtiging plaats van de verzamelin 

gen IJsland, Deensch West-Indië, Oost-Rum'e'lië en Zuid 
Bulgarije van ondergeteekende, waarna hij door den voorzt:ei 
wordt bedankt. 

Daarna heeft voor het eerst dit jaiar weder de verlotin 
plaats. 

Het reclamebiljet onze-r Tentoonstelling wordt thans de 
finitief vastgesteld. 

De heer Klaphaak deelt mede, dat door hem en onderge 
teekende het tentoonstellingsmateriaal te Amsterdam is op 
genomen en in uitstekenden staat is bevonden. 

Niets meer aan de ord-e- zijnde, .sluit de voorzitter de ver 
gadering. 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Cz 

Adreswijzigingen. 
J. F. Borghouts, thans Maaskade 103a, Rotterdam. 
W. H. E. Nieuwenhuijs, thans Amstelkade 2, Amsterdam. 



16 JUNI 1930. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. V 

Mededeeling. 
De boekbewaarder, de heer Stok, verraste ons met ««n 

keur.gsn catalogus onzer bibliotheek. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 28 Mei 
1930, in Café „HoIIandais", te 's-Gravenhage. 

Aanwe-zig 47 leden. De voorzitter opent de vergadering met 
een bijzonder welkom tot ons lid, den heer ir. G. A. de Mol, 
uit Atjeh, vooi het eerst aanwezig. De voorzitter deelt mede 
dat ons schrijven aan den minister van justitie inzake motie-
vervalschinlgen deze week in zee is gegaan. Hjj le«st ook voor 
het stukje, dat hietrbij goed te pas komt, te vinden op blz. 81 
van het Maandblad over den Belgischen vervalscher van Ne-
derlandsohe zegels. 

Onder de heden ten verkoop aangeboden zegels bevinden 
zich 4 valsche 50 c. dienst en 1 van 12K dienst Ned.-Indië; 
deze kavels worden natuurlijk niet verkocht. 

Ter circulatie zijn aanwezig 13 tijdschriften van den biblio
thecaris, een brief met de nieuwste zegels, ook vliegzegels, 
van België en eenige kaarten met stempel „Congres Eucha-
ristique, Carthago". 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Melsert, Van Leijden, Reijerse, e.a. Wederom van den H. P. 
een geschenk, weer van, de hand van mr. Van Peursem; nu 
Tonga op de postzegels. Van den heer J. Hagemejjer werden 
ontvangen 8 jaargangen van het Nederlandsch Maandblad. 

De notulen werden onder dankzegging goedgekeurd. Weigens 
wanbetaling royement van 2 leden. De ledenverkiezing levert 
35 stemmen vóór en 10 blanco. B\j de verloting krijgt de heer 
Roodhuijzen den eersten prijs. 

Ter sprake komt, naar aanleiding van een der vele of
ferten, de uitgifte der nieuwe vliegzegels, getand en onigietand, 
van Letland. Het resultaat is de raad aan ieder: dit goed en 
me-er dergelijke plakplaatjes absoluut niet meer te koopen. 

De heer Van Meel vraagt of wij de wenschelijkheid inzien 
van een half uurtje philatelic door de radio ? Het belang ervan 
wordt algemeen gevoeld. 

Na de gewone veilini»' wordt aan de rondvraag deelgenomen 
door de beeren Rosse«!, Maas, Van Dijk en Kirchner, waarna 
de vergadering door den voorzitter wordt gesloten. 

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

Mededeeling. 
Madcgedeeld word nci^maals, dai, de prijzen der jaar'ijksche 

verloibJng ter beschikking liggen bij den heer C. van dei 
Willigen, Beeklaan 454, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
467. W. Sleegers, Hendrik Zwaardecroonstraat 161, Den Haag. 
380. H. Berendonk, Krommerstraat 36 huis, Amsterdam, W. 
581. D. Wouters, Valkenboschkade 318, Den Haag. 
afvosring 534 mr. F. A. Folkersma, Celebesstraat 49, Soera-

baja, ingetrokken. 
Candidaat-leden. 

Ph. Sebus, Mart. Steynstraat 6, Dordrecht. (Van ds af deeling 
Dordrecht), 

mej. W. F. A Wijnen, Anna van Buerenstraat 25, Den Haag. 
(Voorgesteld door Keuzenikamp en J. H. van der Veen). 

M. Feddema, adm. expl. B.P.M., Goudenregenstraat 200, Den 
Haag (lid Ned. Ver.). (Eigen aangifte). 

Bedankt. 
D 405. H. F. Kättemölle, Dordrecht. 

Geroyeerd. 
527. A. J. L. J. Leeuwens. 
508. C. Moll. 

Overleden. 
170. A. M. J. A. Hij mans, 's-Gravenhage. 

Adresveranderingen. 
503. D. Hollinga, Djohorlaan 3, Bandoeng. 
191. A. J. van Ree, Vrouw Jannestraat 28 I, Rotterdam. 
221. ir. H. H. Sirks, Mareonilaan 60, Eindhoven. 
256. ir. G. A. de Mol, Ubbergsche Veldweg 37, Nijmegen. 
189. F. J. Winnen, Snellinckstraat 20a I, Rotterdam. 
234. J. M. C. Schu'ler, Ketelstraat 10, Den Haag. 
495. J. J. van de Vaart, Fahrenheitstraat 679, Den Haag. 
341. A. van Santen Azn., Theresiastraat 430, Den Haag. 
120. dr. F. C. Kraneveld, Veeartsenijkundig Instituut, Buiten-

zorg (Java). 
D 408. J. Visser, Dordrecht ? ? ? 
460. P. H. Kwadijk, Laan van Eik en Duinen 178, Den Haag. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 1% uur, algemeene vergadering te 

8K uur, op Woensdag 25 Jumi 1930, in Café „HoIIandais", 
Groenmarkt, Den Haag. 

1. Open'ng. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Lcdenverkiezing. 
5. Lezing: Vervalschingen van zegels Europa, door den heer 
Reijerse. 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rondvraai^ en sluit ng. 

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

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

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

Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem, 
SeCTet.: H. WEIJENBERGH, Oranje-Nassautean 26, Haarlem. 

VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden op Vrij
dag 30 Mei 1930, in het gebouw van den Haarlemschen 
Kegelbond, te Haarlem. 

Om 8.40 uur opent de voorzitter de vsrgadering, we'ke, niet
tegenstaande het mooie weer, toch nog door 22 leden wordt 
bezocht. Met kennisgeving zijn van het bestuur afwezig de 
beeren Germeraad en Trupp. Daar de notulen niet aanwezig 
zijn, wordt verwezen naar het verslag in het Maandblad. De 
heer Van Waard mierkt op, dat in genoemd venslag staat ver
meld, dat het philatelistenloket te Haarlem zal worden geopend 
op eiken derden Vrijdag der maand; d t moet zijn: eiken derden 
Zaterdag. 

Ingekomen stukken zijn: 
1. „De geschiedenis van Tonga op de postiziegels" door mr. 

J. H. van Peursem, nr. 4 van de serie Philatelie en Geschie
denis, dat evenals zijn voorgiangers het lezen waard is. 

2. Prospectus van de Wereld-Postzegeltentoonstelling te 
Antwerpen, te houden van 9-15 Augustus 1930, geheel in de 
Fransche taal. 

Punt 3 van de agenda is de benoeming van een domimisisie 
voor de samenstelling van het jaarboekje. In deze commissie 
zal 'als bestuurslid zitting nemen de heer Trupp, terwijl de 
voorzitter den aanwezigen verzoekt twee der volgende leden 
aan te wijzen: P. Steenmeijer, D. W. van Waard, Joh. Rol en 
J. Stolp. Aangezien de heer P. Steenmeijer bedankt wegens 
gebrek aan tijd, vindt stemming plaats tuisschen de andere 
heeien. De heer Van Waard bekomt 6, Rol 17 en Stolp 17 
stemmen (blanco 4); gekozen zijn dus de hoeren Rol en Stolp, 
wie mededeeling hiervain gedaan Tia] worden. De heer Van 
Waard vindt dit een eigenaardige stemming. De heer Verkoren 
stelt voor, het bestuur naar goeddunken te laten handelen, 
indien de gekozen beeren hun benoeming niet aanvaardon, 
omdat er geen vergadering zal gehouden worden voor het jaar
boekje gereed moet zijn. Op de vraag Van den heer Van 
Waard, of de commissie vrij mandaat he«ft, antwoordt de 
voorzitter, dat het op de begrooting uitgetrokken bedrag niet 
overschreden mag worden. 

De beeren Robbers en Engelenberg steVen vervolgens alleen 
den heer H. Weijenbergh candidaat-secretar's; de stemming 
heeft tot uitslag: Weijenbergh 18 stemmen, J. Verkoren 1 stem, 
Wanco 3 stemmen, zoodat de heer Weijenbergh is gekozen, die 
de benoem ng aanvaardt. 

Bij de bespretking van de herdenking van het 20-jcrig be-
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staan in 1931 vragen het woord de heeren Traanibeng, Robbers, 
Van Waard en Mas. Besloten wordt tenslotte het 20-jarig be-
sta'an niet ongemerkt te laten voorbijgaan, doch slechts in in-
tiemen kring te vieren. 

Tijdens de pauze oirculeeren de kavelingen voor de veiling, 
waarvoor geen groote animo blijkt te zijn. De totale opbrengst 
is slechts pl.m. ƒ 15,—. Voor de verloting onder de aanwezigen 
zijn 3 prijzen geschonken door den heer Cohn (Den Haag), 
terwijl de heer Steenmeijer staande de vergadering hier nog 
een prijs aan toevoegt. Beiden heeren onzen dank. 

Verder niets a'an de orde zijnde, sluit de voorzitter om 11 uur 
de vergadering. 

De isecretaris, 
H. WEIJENBERGH. 

Aangenomen als lid. 
242. M. N. Pollé, Brouwerskade 71, Haarlem. 
243. F. Hermsen, Haroekoestraat 10 II, Amsterdam, O. 

Voorgesteld als lid. 
J. A. G. Sluyter, Weteringstraat 2 h., Amsterdam. 
L. F. Kiefer, Lemairestra'at 7 h., Amsterdam. 

(Beiden voorgesteld door L. Germeraad). 
Adresverandering. 

41. L. Germeraad wordt Santpoorterplein 14, Haarlem. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 26 Mei 
1930, des avonds te 8% uur, in „Suisse", te Groningen. 

De voorzitter opent om 8K uur de vergadering, welke door 
23 leden is bezocht. Het eerst spreekt de voorzitter namens de 
vergadering een woord vlan gelukwensch uit aan den heer 
J. van der Warf, die na zijn huwelijk voor het eerst weer 
aanwezig is. De notulen van de vorige vergadering worden 
voorgek'zen en goedgekeurd. Met dank voor de toszsnding 
is een exemplaar van den „Haagsche Postzegelhandel" ont
vangen van „De geschiedenis van Tongia op de postzegels" 
door mr. J. H. van Peursem, dat t.z.t. onder de leden zal oir
culeeren. Verder is ingekomen een cataloigus van Borek en 
exemplaren der Fernauktion van Senf en Borek. Van de Phi-
latelistenvereeniging „Zuid-Limburg" is ontvangen een schrij
ven omtrent den bij deze vereeniging in gebruik zijnden nieu-
tjesdienist, waarvan dooi de vergadering wordt kennis ge
nomen. 

Zegels vaal Luxemburg ziJn ontvangen, welke door tusschen-
komst van dr. Van der Spek kunnen worden betrokken. De 
nieuw aanigekochte boekenkast wordt dan door den voorzitter 
in zijn hoedanigheid van bibliothecaris in gebruik gesteld; de 
bibliotheek breidt zich in den laatsten tijd zeer uit, dank zij 
de verschillende (schenkingen van de leden. D.e voorzitter 
doet mededeeling, dat de advertentie voorkomende in „L'Echan-
giste Universel" afkomstig is van den heer A. W. Spiering, te 
Groningen. Vervolgens komt ter sprake in welke zomermaand 
geen vergadering zal worden gehouden en wordt Juli als de 
vacantiemaand aanigewezen, waarin de gewone ledenvergade
ring niet zal plaats hebben. Een boekje met zegels van F. 
Swerts, te Antwerpen, is ontvangen, waarvan verschillende 
worden gekocht. De wedstrijd tusschen de zegels van Tsjecho-
Slowakije brengt 4 inzendingen. De vergadering wordt ge
schorst en begint de jury, bestaande uit de in de vorige ver
gadering igekozen heeren ir. W. A. B. Meiborg, C. de Jong Hz. 
en R. B. de Jonge, de werkzaamheden voor de beoordeeling. 
Na de heropening deelt de heer Meiborg als spreker voor de 
jury mede, dat de eerste prijs is toegedacht aan de inzendini? 
nr. 4, toebehoorende aiam dr. Van der Spek, de tweede prijs 
aan de inzending nr. 2 van den heer K. F. Kielman en de 
derde aan de inzending nr. 1 van den heer A. van Delft. 
De inzending nr. 3 vam den heer ir. Meiborg staat ook op zulk 
een hoog peil, dat voorgesteld wordt een vierden prijs hier
voor beschikbaar te stellen, waarmeJs de vergadering gaarne 
accoord galat. De voorzitter dankt de heeren van de jury voor 
de uiterst zware taak, waarvan ze zich zoo goed hebben ge

kweten. Door de uitgebreidheid van alle inzendingen was een 
beslissing omtrent de prijsverdeeling zeer moeilijk. Vervolgens 
heeft de verloting plaats van «enige mooie zegels, welke door 
de leden zijn beschikbaar gesteld, waarvoor de schenkers den 
dank van den voorzitter hebben in ontviangst te nemen. Van 
die rondvraag maakt de heer T. Bakker igebruik, om er op te 
wijzen, dat de wedstrijden en het ten toon stellen van ver
zamelingen si'echts dan nut kunnen hebben, indien de inzenders 
over hun verzamelingen nadere mededeelingen doen. De voor
zitter verklaart zich bereid in de komende vergadering een 
kleine dauserie te houden over de zegel® van Tsjecho-Slowakije. 
De heer W. Herrmann bespreekt het nut van algemeen tech
nische vragen, in aansluiting aan de wenschen van den heer 
Bakker. De heer K. A. Glevj deelt mede, dat de Mebus-
catalogus met betrekking tot de Jubileumzegels van Indië 1923 
met tanding 12H:12^ foutief is; deze tanding moet zijn vol
gens Yvert l l K ï l l K - De heer C. de Jong Hzn. wil een 
veilingmeester zien aangesteld, zooals zulks in verschillende 
andere vereenigingen het geval is. De vergadering ziet voor
eerst nog igeen noodzakelijkheid om tot het benoemen van een 
vendumeester over te gaan; aan de discussie nemen deel de 
heeren Van Delft, Stoppelmam en Bakker, doch er wordt be
sloten het veilen van zegels over te laten aan den voorzitter, 
zooals tot dusverre gebruikelijk was. 

Om lOK uur sluit de voorzitter deze weer leerrijke ver
gadering, waarna nog een veiling van goede zegels plaiats 
heeft. 

Adresverandering. 
76. P. L. Buschmann thans Borssenburgplein 5, Amsterdam, Z, 

Vergadering. 
De eerstkomende vergadering zal wordlen gehouden op 

Maandag 23 Juni 1930. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 19 Mei 
1930, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", Vrijthof, 
te Maastricht. 

Aanwezig 25 leden. Om 8.15 uur opent de voorzitter met 
een hartelijk woord van welkom de vergadering, spreekt in 
het bijzonder den heer Van Nijnatten toe, die als eere-voor-
zitter van onze Vereeniging, nadat hij weder te Maastricht is 
overgeplaatst, voor het eerst ter vergadering aanwezig is. 
Daarna worden de notulen van de vorige veiigadering voor
gelezen en goedgekeurd. 

Medegedeeld wordt, dat het lid A. M. J. A. Hijmans, Ama'ia 
van Solmsstnaat 63, Den Haag (lid 71) is overleden. Dan 
heeft ballotage plaats van het candidaat-lid Edm. Houtappel, 
te Maastricht, die als lid wordt aangenomen. Voorts worden 
vertegenwoordigers benoemd voor den Bond voor het volgende 
vereenigingsjaar. Gekozen worden de leden Van der Ven, Ver
zijl len Hermans, terwijil als plaatsvervangende vertegenwoor
digers mevrouw Ising en de h:eren Van Nijnatten en Verwilst 
worden aangewezen. 

Vervolgens heeft de aangekondigde kienpartij plaats ten 
bate der behoeftige weduwe van den zoo noodlottig om het 
leven gekomen trouwen bediende onzer Vereeniging „Sjang". 
Er zijn door verschillende leden schitterende en waardevolle 
zegels geschonken. Dat er voor dit doel veel medegevoel is, 
bewijst, dat de afloop vian het kienen de mooie som van 45 
gulden opbrengt. De voorzitter dankt de edele gevers hartelijk 
voor de geschonken prijzen en draagt den penningimeester op, 
het geld de weduwe te willen overhandigen. 

Omstreeks 11 uur verlaat men zeer voldaan de »eer ge
animeerde vergadering. 

Nieuw lid. 
111. E. Houtappel, Franciscus Romanusweg 43hj Maastricht. 

Overleden. 
71. A. M. J. A. Hümlains, Amalia van Solmssitraat 63, Den 

Haag. 
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Adresverandering. 
108. H. Marsé, thans Robert Schumannstraat 10, Park Oog 

en Al, Utrecht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 7 Juli 1930, beurs. 
Maandag 21 Juli 1930, vergadering, 
telkens te 8 uur, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 

Vrijthof, te Maastricht. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 23 
Mei 1930, in de zaal der weduwe Van Os. 

Te onl?eveer half negen opent de voorzitter, de heer A. de 
Jo'ng, met.een kort woord van welkom de vergadering, ziJn 
teleurstelling uitsprekende over de slechte opkomst. De secre
taris krijgt gelegenheid tot voorleziing der notulen, welke on
veranderd worden goedgekeurd. 

Een bedankje is binnengekomen van den heer J. A. van 
der Vlis. 

Voorgelezen wordt een schrijven van de Philatelistenver-
eeniging „Zuid-Limburig" te Maastricht. Dit schrijven, dat een 
propaganda is voor het lidmaatschap van genoemde Vereeni-
ging, wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Van het Bondsbestuur is ontvangen een afschrift der voor
waarden waarop de Vereeniging „Hollandia" haar rondzen-
dingen heeft verzekerd. Hieruit blijkt, dat wij goed verzekerd 
zijn bij de firma Hanekamp en Van den Broeke sinds Juli 1923, 
al is het dan ineenilgszins gewijzigden vorm. 

Als geschenk is binnengekomen het boekwerkje „De geschie
denis van Tonga op de postzegels" door mr. J. H. van Peursem. 
Dit werkje wordt in dank aanvaard. 

De secretaris stelt vervolgens een serie postzegels ter be
schikking met de bedoeling deze op Amerikaansche wijze te 
verloten en de opbrengst te storten in de kas ter viering 
van het 10-jarig bestaan dor Vereeniging. Dit valt zoozeer in 
den smaak, dat zich dit nolg tweemaaj herhaalt en de kas weer 
een bedrag rijker is geworden. 

De wedstrijd over zege! Nederland nr. 44, ƒ 1,—, brengt den 
heer Quant het grootste aantal stemmen, alsmede den prijs. 
De maandverloting brengt twee gelukkigen. Waarna de ver
gadering uiteen gaat. 

De secretaris, 
J. POLLING. 

Nieuw lid. 
P. Dijkstra, Brakkeveldweg 34, Helder. 

Bedankt. 
J. Thomas, Schagenstraat 36, Helder. 
J. C. Jailer, Vliegkamp „Mok", Texel. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 26 Mei 
1930, in Hotel Roberts, Heerlen. 

. Met een woord van w;lkom opent de vice-voorzitter om half 
negen de vergadering. Op dezen zomerschen dag malg hij toch 
nog een flinke opkomst constateeren. De notulen worden gele
zen en ongewijzigd goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken is 
een schrijven van het assurantiekantoor Hanekamp & Van den 
Broeke, met nadere inlichtingen, en een afschrift van de polis 
voor het verzekeren van postzegels. De premie hiervoor, welke 
nog al vrij hooi? is, kunnen wij evenwel niet betalen. BesJoten 
wordt hierop niet verder in te gaan. De heer Begheijn stelt 
voor door de leden zelf een waarborgfonds te stichten. Elk lid 
zou b.v. gedurende vijf jaar jaarlijks ƒ2,50 kunnen storten 
voor dit fonds. Bedankt een lid, dan wordt hem het gestorte 
bedrag, zonder rente, terugbetaald. Mocht er dan eens een 
ongeluk met een rondzending gebeuren, dan kunnen hieruit 

de onkosten bestreden worden. Door het bestuur zal dit voor
stel nader worden uitgewerkt, waarna de leden er mee in 
kennis worden gesteld. 

Van de Vereeniging „ZuiJ-Limburg" te Maastricht werd 
haar vereenigingsKaadje ter kennismaking ontvangen. 

Van den „Haagsche Postzegelhandel" werden voor de bi
bliotheek ontvangen de boekwerkjes „Schiller" en „De geschie
denis van Tonga op de postzegels", beide van de hand van mr. 
Van Peursem. Zij worden in dank aanvaard. 

Voor de functie van Voorzitter worden candidaat gesteld de 
beeren Bloemen en Begheijn, doch beide beeren willen een 
eventueele V^erkiezing niet aannemen. Op voorstel van den 
heer Verbeek wordt, daar wij in de beide vacantiemaanden toch 
niet verlgaderen en aanvulling van de vacature dus niet zoo 
dringend is, de verkiezing uitgesteld tot Septemiber. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Tot slot 
heeft de maandvenloting plaats, waarna de vergadering ge
sloten wordt. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 30 Juni 1930, des avonds te 8 uur, 

in Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 

De Haagsche Postzegel-Kring, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: B. VERHEIJ, Van Panhuysstraat 16, Den Haaig. 

KORT VERSLAG van de algemeene jaarvergadering van 
Maandag 26 Mei 1930, in Café „Boschlust", te Den Haag. 

Nadat de vergadering te 8.30 uur door den voorzitter is ge
opend, worden de notulen der vergaderingen van 24 Maart ten 
28 April, zooals deze in het Maandblad te lezen zijn geweest, 
goedgekeurd en gearresteerd. Allereerst worden de beide voor
gedragen candidaten met algemeene stemmen als leden aan^ 
genomen. H-erna volgen de ingekomen stukken, t.w. dankbe
tuigingen van den directeur-generaal P.T.T. en van de beeren 
TreiMÜng, directeur Postmuseum, en J. Lazonder, naar aanlei
ding der invitaties op de laatste vergadering (expositie-Van 
Dieten). 

„De geschiedenis van Tongia op de postzegels" van mr. Van 
Peursem, in dank. 

Verzoek vsn den heer Arentsen, te Honselersdijk, ten einde 
in ruilii:latie te kunnen treden met leden van den H. P. K. 
die nog niet tot de ver bevorderden behooren. De secretaris 
kan enkelen der aanwezigen als zoodanig opgeven. Wellicht 
dat er buiten de leden, dis ter vergadering waren gekomen, 
nog gegadigden ziJn. 

Circulaire van de firm'a Hanekamp & Van den Broeke, te 
Amisterdam, onderst?und door de Vereeniging „Hollandia" al
daar, voor het doen sluiten eener verzekering. Voorloopig zal 
men hierop nog niet ingaan. 

Volgt het jaarverslag van den secretaris. Geconstateerd 
wordt esn achteruitg'ang van het aantal leden, dat thans 47 
bedraagt. Dit, waarschijnlijk ten gevolge van de nog niet vol
doende kooplust der leden, waardoor diegenen bedankten, die 
hoofdzakelijk lid zijn geworden om boekjes in te zenden. Het 
verschijnsel, dat onder een 50-tal leden veel minder gekocht 
wordt dan in grootere vereenigingen van 150 î eden en meer, 
is dus niet onrustbarend. Op'^imisme is eahter verkeerd. Ds 
secretar's meent, door zijn zeer ambulant leven en den zeer 
weinigen tijd, welken hij aan de vereeniginigszaken kan geven, 
in geen g'val meer als zoodanig te moeten worden herkozen. 
Men heeft thans ieniand noodig die zic'h geheel aan den 
H. P. K. kan geven. 

Met waardeering herdenkt het iaarversl'ag ds zoo aange
name ver'iouding der leden onderling, een der doieleinden bij 
de oprichting, en de prach^'ge avonden d'e wij, dank zij den 
heer J. L. van Dieten, konden organiseeren. 

Aldus wordt het jaarvenslag met a'gem.eene istemmen goed
gekeurd. Eveneens de verstegen van den penningmeester en 
de financieele commissie, tenvijl ook de begrootinig- wordt 
vastgesteld. De dir'cteur van het rondzendingsverkeer hoopt, 
waar deze tak van dianst nog te veel biizaak is, op een betere 
toekomst. Ook zijn verrlag wordt oider dankzeiyging goed
gekeurd. 

Hierna volgen de bcjtuursverk'ezingen. De heer Driessen 
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kan zich voor het volgand jaar n'et weder herkl'ssbaar stellen 
en wa'ar de secretaris evenzeer bij zijn voornemen blijft en er 
zich bovendien uitnemends krachten onder de leden bevinden 
voor het vervullen dezer beide functies, hebben de verkie
zingen tot resultaat, dat gekozen worden als voorzitter, de 
heer A. Gratama; secretaris, de heer B. Verheij; penning
msester, de haer K. N. Korteweg; commissaris, de heer R. H. 
Drieissen; en als directeur van het rondzendingsverkeer de 
heer J. H. L. Meuffels, Ruijchrocklaan 44. De 'aftredende com
missaris, de heer M. Crem'r Eindhoven, meende, dat zijn be
stuurspost, als erkenning der verdiensten van den aftredenden 
voorzitter, aan dezen moes^ worden toegewezen en aldus kwam 
de heer Driessen op zijn plaats. Als laats e da'ad in zijn 
functie dankte de heer Driessen voor den tijdens zijn voor
zitterschap ontvaingen steun, meer in 't bijzonder den aftre
denden comm'sisaris Cremer Eindhoven. 

Niets meer aan de orde, werd de vergadering te 11 uur 
gesloten. 

De afgetreden secretaris, 
P. C. DOZIJ. 

Aangenomen als werkend lid. 
ir. A. D. R. Verbeek, Raamweg 18, Den Haai^. (Voorgedragen 

door P. C. Dozij). 
H. J. Visser, Ericalaan 1, Den Haag. (Voorgedragen door 

J. C. Randoe). 
Voorgedragen als werkend lid. 

ir. V. R. Y. Croecen, Prins Mauritslaan 56, Den Haag. (Voor
gedragen door P. C. Dozij). 

Adresverandering. 
mej. H. W. Vroom naar Prins Mauritislaan 34, Den Haag. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering in September wordt nader 

geconvoceerd. 

Nieuwe PhilatelistenVereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Graaf Adolf straat 90a, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder

dag 22 Mei 1930, des avonds te 8>^ uur, in HotelRestau
rant „Willems". 

Bij afwezigheid van den voorzitter opent de heer Kuitert 
als vicevoorzitter, met een woord van welkom, de vergade
ring. De secretaris leest de notulen van de vorige vergadering 
en worden deze zonder op of aanmerkingen goedgekeurd en 
vastgesteld. 

Onder de ingekomen stukken is wederom een exemplaar van 
Philatelie en Geschiedenis nr. 4, n.1. „De Geschiedenis van 
Tonga op de postzegels", uitgave „Haagsche Postzegelhandel", 
waarvoor wij onzen hartelijken dank betuigen. Vervolgens een 
schrijven van den heer J. L. van Dieten te Rotterdam, vermel
dende de condities van het keuren van postzegels; en van de 
Philatelistenvereeniljing „ZuidLimburg" een circulaire aan
gaande het voordeelig verschaffen van nieuwigheden, waarvan 
men, door lid te worden dezer Vereeniging, kan profiteeren. 
Ten slotte van „Hollandia" een afschrift der polis voor „aJl 
risks" verzekering der rondzendingen dier Vereeniging, het
welk voor kennisgeving wordt aangenomen. 

Een verloting van een 3tal postzelgiels heeft daarna plaats. 
De heer Beukema bracht ter bezichtiging mede zijn ver

zameling België en BelgischCongo. Dez« collectie is inderdaad 
schitterend en dwong door keurigen opzet en volledigheid 
aHer bewondering af. De waarnemend voorzitter dankte den 
beer Beukema dan ook hartelijk voor het genoegen, dat deze 
verschaft heeft. Op de vonvocat'ekaart zal nader worden mede
gedeeld welke inzending in de Junivergadering gedaan wordt. 

Tot slot een veiling, welke f 0,48 voor de kas oplevert. 
De secretaris, 

H. STIENSMA. 

Eerste Surinaamsche PhiiateLVer., te Paramaribo. 
Secret.: H. L. RELIJVELD, Koloniale Boekerij, Paramaribo. 

Nieuw lid. 
3. C. G. Wonig A Foe, Ladesmastraat 36, Paramaribo. 

Bedankt. 
39. J. H. Zondag, Brantasstraat 18, Bandoeng (Java). 

Lil A D V E R T E N T I E N IZl 
Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postz. worden niet in betaling gen. 

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

tegen zeer schappelqke prqzen. 
Gratis toezending. 

G. R E S T E I V , 
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) 

V. o. c. 
Te koop voor de meestbiedenden 
2 brieven, 5 'stuivers en 15 stui

vers, roode stempels; ook afzon

derlijk. 

Brieven onder No. 421, admini

stratie van ait blad. 

N i e u w s v o o r N e d . I n d i ë . 
Verzamelaars in Ned  Indie, die mi] hun adres 
zenden, ontvangen een fraaien postzegel 

g e l i e e l g r a t i s . 
W i e daarbij een muntbiljst van 5 g u l d e n 
voegt, ontvangt bovendien van Z w i . d e a : 

serie L a n d s t o r m I, iO st Yv 7685, 
„ Landstorm III, 10 „ . „ 112121. 
„ opdrukken 6 „ . „ ICó l l I . 
» Gustaf Wasa, 3 151153. 

Tegen ontvangst v a i 10 g u l d e n : 
serie P o s t ' C o n g e s , 5SOore, No 163174, 

„ P o s t  J u b . . 550 „ . „ 178189. 
„ J u b . 1928, 525 „ . „ 206210. 

De fleheele collectie voor 15 g u l d e n m e t 
E X T R A P R E M I E , fr, aanget en alleen 
prima exemplaren' O o k o n d e r r e m b o u r s . 
Mooie boekjes op zicht van Zweden. Noor
wegen en Denemarken naar Indie tegen opg 
van standing De offerte is ook geldig voor 
Nederland 
H E N R I J T E U N I S S E , D a c o s t a s t r . 17, 

D O R D R E C H T . (419) 

S t e e d s t e k o o p g e v r a a g d : Gebr zegels 
van Ncd. en Kol. per lOOen 1000, ook 
koerseerende zegels Koop ook betere zegels 
van Ned en Kol gebr en ongebr 
Aanbiedingen m;t prijsopgaaf R K O R M O S , 
Postzpgelh Den Haag, Am v Solmsstr 21, 
Lid Ned. Ver. v Postzegelhandclaren, (407) 

TE KOOP 
Olympiade, Jubi leum 1923. 

alle waarden, ongebruikt. 
KRISKOVSKI, Sappeneer. (422) 

O I V U I X O E Z O C H T E 
H o l l . K l o o s t e r z e é e l s , 

hoofdz uitg ften vóór 1 J 2 1 Fraoco in 
Nederland m zakjes van 1 kilo, na ontvangst 
van f 0,80 op mijn girorekening 109445 

Baaltjes van 5 Kilo franco f. 3,— 

Amsterdam = P W. F FRANSEN. 
Tc Amïterdam k m n e n ve zegelde zakjes 

van 1 Iiilo ad f 0 60 worden afgehaald bij 
Boekhandel H W M O N S E E S , 

P Langendijkstiaat 49 (405) 

G E B R U I K T E Y V E R T ,  M I C H E L , 

S E N F  en 2 U M S T E I N  cata logus te 

koop gevraagd J a a r g a n g en pr i js 

opgaaf onde r No. 4 2 4 , a d m . V. d blad. 

T E K O O P . 
Neder!, engros pl.m 50 soorten è f 0.05 p 100 
150 verschillende roltandingen met firma
perforatie f 4,— 
Vraagt offerte voorafstempelingcn van 
Ame»ika en België 

1 10 100 
25 versch v Ned f 0,05 f. O 45 f 4 
50 0,15 „ 1,4J „ I J . 

100 0.75 „ 7 .  „ 6 5 . 

S . K E I Z E R , 
Schoutens teeg 2 , — Z W O L L E . 

Postgi ro 1 6 0 7 0 2 {425' 

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

T E K O O P G E V R A A G D : 
Zegels van Neder land per 10 en 1 0 0 
van een soort, vooral w e l d a d i g h e i d . 
o p d r u k k e n , porto, enz. 
Aanb ied ingen met pr i jsopgaaf aan 

Bergweg 62'b, R O T T E R D A M . (415) 

T E KOOP G E V R A A G D 
K o f f i e H a g w a p e n s e n b o n s , 
b e n e v e n s N e d e r l a n d s c h e O o r 
l o o s  , C e n s u u r  e n A d m i n i s t r a 
t i e v e s t e m p e l s d o o r 
J . H . Nieuwenhu i j zen ,  Kapelst r . 3 1 , 

H I L V E R S U M (418) 

« J C t gebr . per 1 0 0 en 1 0 0 0 

«■' 'i^^ gevraagd. 
B r i e v e n m e t p r i j s o p g a a f a a n 

R K O R M O S , P o s t z e g e l f i a n d e l , 
D e n H a a g , A m . v S o l m s s t r . 2 1 . 
Lid Ned Ver v Pjstzegelhandelaren (406) 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5̂ ° in te zenden 
aan de Administratie. 
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N E D E R L A N D . 
1869. 

13*/ï, kl. g., compl., g-ebruikt ƒ 6,25 
Idem, ongebruikt - 9,50 

1S'A:13'A, gr. g., compleet, gebruikt - 6,25 
Idem, ongebruikt - 10,— 

Ongetand. compleet, ongöburikt - 80,— 
VJ cent, zwart, getand, gebruikt - 25,— 

Idem, ongebruikt - 20,— 
1 cent, zwart, ongetand, gebruikt - 25,— 
1 cent, zwart, paar, ongetand, ongebruikt - 40,— 
M cent, negen kleurproeven - 28,— 
1 cent, zes kleurproeven - 24,— 
214 cent, acht kleurproeven - 27,— 

1872. 
14:14. kleine oraten. 5 cent, gebruikt - 22,50 

Idem, 20 cent, ongebruikt - 70,— 
Idem, gebruikt - 30,— 
Idem, ƒ2,50, ongebruikt - 13,50 

13K:14, kleine gaten, compleet, gebruikt - 6,— 
12'A :12, kleine gaten, compleet, gebruikt - 2,25 

Idem, ongebruikt - 27,50 
12'A :12, kl. g., blauw pap., 15 cent, ong. - 9,— 

Idem, 20 cent - 12,— 
Idem, 25 cent - 18,— 
Idem, 50 cent - 21,— 

14:14, groote gaten, 12 A cent, gebruikt -150,— 
Idem, ongebruikt -160,— 

20 cent, gebruikt - 90,— 
13M:13M, compleet, ongebruikt -180,— 
11>4:12, compleet, ongebruikt -170,— 
12)^:12><, compleet, ongebruikt - 21,— 
Specimen 5 cent tot en met 1 gld. (10 st.) - 32,— 

5 cent, 6 kleurproeven - 15,̂ —-
10 cent, 6 kleurproeven - 15,—• 
12'^ cent, 8 kleurproeven - 30,— 
15 cent, 6 kleurproeven - 15,— 
20 cent, 6 kleurproeven - 15,— 
25 cent, 6 kleurproeven - 15,— 
50 cent, 5 kleurproeven - 15,— 
ƒ 2,50, 12 kleurproeven - 40,— 

Armenwet. 
Compleet, ongebruikt f 5,— 

Idem, gebruikt - 6,— 
Idem, in blokken, ongebruikt - 25,— 

Met bekende fout in de A, compleet, ong. - 95,— 
Telegraaf zegels. 

Compleet, gebruikt - 30,— 
Idem, ongebruikt - 50,— 
Idem, met specimen - 35,— 

Zes kleurproeven - 19,— 
Port 1894. 

Type III, compleet, gebruikt - 2,50 
Idem, ongebruikt - 17,50 
Idem, met plaatfout haakje, compl., ong. - 60,— 

Port 1896. 
Type I, ongebruikt, in blokken, compleet - 20,— 

De Ruijter Port, 
Compleet, gebruikt I - 7,75 

Idem, ongebruikt - 8,— 
Idem, in blokken - 50,— 

7 A cent, II, gebruikt of ongebruikt - 15,— 
7>i cent, paar I en II, gebruikt - 25,— 

Idem, ongebruikt - 22,— 
12 A cent, paar I en II, ongebruikt - 30,— 
Met plaatfout wit streepje door de D, 

compleet, gebruikt - 28,— 
Idem, ongebruikt - 35,— 

Port 1905. 
50 cent op 1 gulden, I, II en III, gebruikt - 22,— 
50 cent op 1 gulden, II, ongebruikt - 10,— 

Idem, type III - 5,— 
Idem, blok - 30,— 

3 cent op 1 gulden, I, II en III, gebruikt - 5,75 
Idem, in strip - 7,— 

3 cent op 1 gulden, I, II en III, ongebruikt - 5,75 
Idem, blok III, ongebruikt - 7,— 

Waar in deze advertentie de priis is opgegeven van 
een eeheele serie, worden desverlangd ook enkele 
zegels uit die series af zonder ij Ik verkocht. 

— Brieven onder nr. 420, bureau van dit Blad. — 
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SRBCIALrE RBCI^AMB-AANBIBDII^G, 
EUROPA. 

ALBANIË, 136—139, fr. 30,— 
BELGIË. 148, fr. 4,50 

221—233, fr. 160,— 
CILICIE, 98—102, fr. 38,— 
ELZAS-LOTHARINGEN, 1, 3, 6, fr. 325,— 
ENGELAND, 15, fr. 15,— 
EPIRUS, 28—35, fr. 6,45 
FIUME, 160, 162—169, fr- 20,45 
GRIEKENLAND, ICARIE, 1—8, fr. 720,— 
HONGARIJE, 125—135, fr. 56,95 
ITALIË, 146—150, fr. 34,— 
ITAL., OOST. BEZ., 1—26 T. 1—7, fr. 54,55 

27—40, fr. 52,50 
LEVANT, ENG., 62, fr. 7,50 
MARIENWERDER, 7—10, fr. 105,— 
MONACO, ongebruikt, 27—33, fr. 3225,— 
OOSTENRIJK, 227—246, fr. 8,30 
POLEN, 242—261, fr. 6,80 
ROEMENIE, T. 63—66, fr. 3,10 
RUSLAND, 79a—104c, uitg. 86a, 87ib, 102b, 

87c, 102c, 18 blokken van 4, fr. 3845,— 
101, fr. 250,— 
336—337, fr. 525,— 
356, fr. 125,— 

SAN MARINO, 53—61, fr. 81,50 
65—67, fr. 32,— 
97—101, fr. 2 1 , — 
Expr. 3, fr. 3,50 

SERVIË, 60, fr. 7,50 
70, fr. 9,—, 

SLEESWIJK, 8—21, fr. 18,80 
SPANJE, 304—311, fr. 26,— 

327—336, fr. 173,75 
367—376, 381—390, fr. 65,20 

TURKI.JE, 104—105, fr. 15,— 
188, fr. 32.50 
582, 584—586, 588—590, 593, fr. 47,65 
662—667, fr. 10,20 

WURTEMBERG, 114—129, fr. 10,45 
ZWEDEN, 182, fr. 6,50 
ZWITSERLAND, 229—232, fr. 10,75 

BUITEN-EUROPA. 
ARABIE, 28—36, fr. 112,50 

39—45. fr. 66,50 
46—54, fr. 235,— 
55—60, fr. 360,— 
68—76, fr. 57,— 
T. 10—12, fr. 45,-
T. 13—21, fr. 795,-

0,85 
0,15 
4,80 
0,75 

10,— 
0,45 
0,20 
0,40 
7,25 
1,50 
0,90 
1,55 
1,55 
0,20 
3,— 

125,— 
0,25 
0,20 
0,10 

57,50 
3 ,— 

19,50 
3,75 
3 ,— 
1,15 
0,75 
0,10 
0,15 
0,20 
0,70 
1,10 
4,50 
2,50 
0,35 
0,50 
1,15 
0,30 
0,30 
0,20 
0,55 

2,25 
1,35 
4,50 
7,— 
1,15 
0,90 

12,50 

ARGENTINIË. S. 222—226, fr. 13,— ƒ 
CAMEROUN, 84—100, fr. 59,50 -
CHILI, T. 34—38, fr. 6,— -
COREA, 13, fr. 30,— -

14c, fr. 250,— -
Bur. Jap. 15, fr. 12,50 -

ECUADOR, 30—37, 53—60, 
S. 18—24, 27—33, 34—41, 
T. 1—7, per serie, fr. 10,— -
11—17, fr. 10,50 -

ETHIOPIË, 166, fr. 40,— -
FR. CHINA, 86—87, fr. 20,— -
LIBERIA, 180—193, S. 119—132, fr. 267,75 -

194—198, fr. 13,— -
199—212, S. 133—146, fr. 306,50 -
T. 1, fr. 12,50 -

NED.-INDIE, 143—147, fr. 17,35 -
NICARAGUA, 60—70, fr. 20,75 -

81—89, fr. 14,20 -
90—98, fr. 13,45 -
99—109, fr, 8,15 -
S. 1—10, fr. 11,75 -
S. 11—20, fr. 13,— -
S. 42—51, fr. 13,70 -
S. 62—70, fr. 14,60 -
S. 71—79, fr. 13,35 -
S. 80—90, fr. 13,50 -
T. 22—27, fr. 12,60 -

NYASSA, 82—94, fr. 72,— -
PERZIE, 88—103, fr. 18,25 -

104—119, fr. 20,95 -
SALVADOR, 27—35, fr. 12,95 -

49—58, fr. 11,10 -
63—72, fr. 11,40 -
88—90, fr. 10,50 -
103—114, fr. 16,85 -
132—143, fr. 17,20 -
163—174, fr. 14,40 -
S. 90—92, fr. 6,50 -
S. 9.3—103, fr. 11,75 -
S. 218—221. fr. 21,50 -
T. 1—8, fr. 12,45 -
T. 17—24, fr. 10,50 -
T. 33—40, fr. 11,50 -

TRANSJORDANIE, 54—64, fr. 1947,50 -
90—97, fr. 42,25 -
83—89a, fr. 80,25 -
T. 5—10, fr. 44,— -

TUNIS, 146, fr. 3 ,— -
151—157 (nom. fr. 22,30), fr. 55,50 -

0,26 
1,80 
0,15 
0,45 
2,50 
0,25 

0,25 
0,25 
1,— 
0,45 
3,50 
0,30 
4,— 
0,30 
0,55 
0,45 
0,30 
0,30 
0,25 
0,25 
0,30 
0,25 
0,30 
0,25 
0,25 
0,25 
1,50 
0,50 
0,45 
0,30 
0,25 
0,25 
0.30 
0,35 
0,35 
0,30 
0,20 
0,25 
0.35 
0,25 
0,25 
0,25 

35,— 
1 — 
1,75 
0,90 
0,10 
2,50 

O n z e a a n b i e d i n g -van 16 JViei h a n d h a v e n w i j . 
B e i d e a a n b i e d i n g e n z i j n g e l d i g tot u l t i m o «Juni. 

L E V E R I I V G : de levering geschiedt in volgorde van de ingekomen opdrachten voorzoover de voorraad strekt, respectievelijk 
aangevuld kan worden. 

BEXAL>1IVG: de betaling moet plaatsvinden uiterlijk 8 dagen n a ontvangst van het geleverde. 

ROSX^EGBI^HANOE:!^ a. Biai^ & co , 
HUCO D E G R O O T S T R A A T 7 4 , 'S-GRAVBIVHAGE:. (423) 
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2 ;OiUE:RAAIVBIE:DIIVC. 
Deze aanbieding biedt U een extra gelegenheid, kennis te 

malten met onze prima Lots. Op de reeds lage prijzen geven 
wij in de maand Juni 15 pet. korting. 

Steeds interessant en varieerend van inhoud, zijn onze Lots 
voor lederen kooper een vreugde deze te sorteeren. In geen 
enkele samenstelling, hoe duur ook, zijn zegels verwerkt als 
in al onze Lots aanwezig zijn. Wij bieden aan: 
Lot „SPECIAL", Europa en Overzee ƒ 12,— 
Nu met 15 pet. korting, dus -10,20 

Gratis premie 150 Nederland en Koloniën. 
Lot „L'EUROPE", uitsluitend Europa-zegels - 15,— 
Nu met 15 pet. korting, dus -12,25 
Lot „SUPERBE", Europa en Overzee -12,— 
Nu met 15 pet. korting, dus -10,20 

BUITENGEWONE AANBIEDING. 
Ieder kooper van deze 3 Lots tezamen betaalt hiervoor 

slechts ƒ 35,—; nu met 15 pet. korting, dus ƒ 29,75, en ontvangt 
bovendien een gratis premie van 1200 zegels, prima sorteering, 
alles franco aangeteekend. 

Deze aanbieding ook voor Indië geldig. Zendingen naar 
Indië voor 1 Lot ƒ 0,50, voor 3 Lots ƒ 1,— voor porto extra. 
Toezending na ontvangst van giro of postwissel; giro 118330. 
Postzegelhandel „THE GLOBE", Zaandam. 

(385) 

Vrienden over de geheele wereld 
verkrijgt U door toetreding tot onze wereldclub. Onze 
leden, behoorende tot alle naties en beschaafde ras
sen, zijn bereid ook met U vriendschappelijk te cor-
respondeeren, U desverlangd vreemde talen te leeren, 
postzegels, munten, enz. te ruilen, handelsinlichtingen 
te geven, enz. Meest aangename en kennisverrijkende 
tijdpasseering! Jaarcontributie 6 gulden, inclusief 
prachtig maandblad. Vraagt gratis prospectus en 
maandblad aan A- W. SPIERING, dagbladuitgever, 
President Intern. Corresp, & Exch. Club „Globe", 
GRONINGEN (Holland). (426) 

ZOMER-AANBIEDING. 
Roltanding met en zonder watermerk, 2/3 van de al-
gemsen geldende prijscouranten. 
Jubileum, 1 gulden 1923 ƒ0,22 
1 gulden/ny,, op dienst -0,22 
1, 2'A, 5 gld., 1905 - 0,22 
1, 2K, 5 gld., nieuw -0,30 
Indië 2 ^ gld., rood - 0,10 
Indië 123^/17>^—80/1 gld., 7 w -0,20 
Porten 2i4—15, zonder 30 - 0,75 
2'A, 5, 10, 20, 40, 60, 80 - 0,06 
60 cent Indië, per 100 - 1,— 
80 cent Indië, per 100 - 0,90 
Boven ƒ 5,— portovrij. — Giro 40215. — Zichtzendingen 
aan vereenigingen, ook in Ned.-Indië. — Aankoopen 

boven ƒ10,— extra 10 pet. korting. 
John Goede, Brederodestr. 46, A'dam. (313) 

Nos. Yvert 
84—107 

108—125 
150—159 
165—174 
221—233 

58—165 
28— 47 

Prijzen in 
bestelling. 

BBLCIB. 
fr. 60,—. 
fr. 55,—. 
fr. 80,—. 
fr. 12,50. 
fr. 75,—. 
fr. 45,—. )CoIis 
fr. 7,50. )Postaux. 

Belgische francs. Geld met 
Zichtzendingen op aanvraag. 

F. SWERTS, Oostenstraat 30, ANTWERPEN. (347) 

Inkoop - Ruil - Verkoop. 
Zendt m a n c c l ij s t. 
Vraagt zichtzending. 
Laagste prijsnotecring. 

POSTZEGELHANDEL „INSULINDE". 
Zoutmanstr. 14a, — DEN HAAG. 
Tel. 34929. — Giro 46266. — (349) 

Goedkoope Aanbieding. 
Alleen prima kwaliteit. 

Curasao, Vliegpost, compl. ƒ 10,— 
Suriname, Brandkast-opdr., compl. - 1,80 
Curasao, Brandkast-opdr., compl - 6,50 
Curasao, Jubileum 1923, compl - 40,— 
Nederland, portz. 50/1 gld., nr. 26 - 4,50 
Nederland, 3 oent op 1 gld., nr. 40 - 1,10 
Memel, nrs. 1—17, compl. - 5,50 
Spanje, nrs. 367—380 - 5,75 
Spanje, nrs. 381—394 - 5,75 
Spanje, nrs. 314—326 - 6,75 
Bosnië, nrs. 45—60 - 3,50 
Gibraltar, nr. 72 - 13,60 
Danzig, nrs. 165—176 - 7,50 
Saargebied, nrs. 134—140 - 4,25 

Franco rembours of per postwissel. 

J. J. A. ENGELKAMP, 
Spui 13, Amsterdam. (358) 

W. WINDRATH, Lugano, Schweiz. 
E N G E L S C H E K O L O N I E N . 
Yv. 1930. gld. 

Johore. Ih* 6 0 , - 2,20 
4* 7.50 0.28 

0,30 
0,30 
0,35 
0,70 

Malaisie. 

5* 
H * 
25* 
39* 

9 , -
9 , -
9 . -

2 0 . -

Johore 
Labuan. 

Taxe 
N . Borneo. 

Siam. 
Straits. 

Yv 1930. 
2* 1 5 , -
9* 4 0 , -

Transvaal 69c* 1250,— 
77* 6 , -
86* 7 5 , -

H 5 1 0 0 , -
C O U R A N T E S E R I E S ! 

Yv. 1930 
H-19* 82 50 

106-117 85.25 
7-9 37,50 

30-33 2 0 , -
124, 125, 127, 128 3 3 , -

163-165* 7 5 . -
1-4* 3 9 , -

112-114* 2 8 , -
109-119* 465,50 

36-40* 9 5 . -

gld. 
0,75 
1,60 

3 8 , -
0,19 
1,25 
3,25 

Turks en Caicos. 

B R I T S C H E O O R L . O G S Z E G E L S ! 
1930 

61 verschillende, 
Antigua. 
Bahamas. 
Caiman Eil. 
Canada 

38-40* 
«6-69* 

51, 52, 54* 
102-104* 

Yv. 
102,65 

3.75 
H.50 

5 , -
1 5 5 , -

gld. 
3,25 
3,20 
1,20 
1 , -
1,50 
3 , -
1,50 
1.20 

1 9 , -
4,— 

gld. 
3 , -
0,16 
0,65 
0,22 
6,— 

NiEUWTE R E P U B L I E K ! 
Groote Speciaal-Verzameling met bijna alle variëteiten, uitgifte-
data. tête-bcche. enz. voorradig. Speciale aanbieding voor 

13 * 
13 * 
17 * 
21c* 

(24 M a y ) 
(6 Sep.l 
(13 Jan.) 
( lêt ' bèche) 

600 f 
600 f 
300 f, 

1500 f. 

1 8 , -
15.— 
1 4 . -
36.— 

IS ongebruikt 

belanghebbenden! 

Eenige voorbeelden ^ !? ! '?1_May) Yv. 
uit mijn rijken voor
raad, ook afzonderl 

Prima Kwaliteit I 

Bestellingen boven 5 gulden franco! 
Boven 10 gld. gratis bijvoeging van een zegel 
van Siam ter waarde van Yvert fr. 35,— ! 
100 verschillende van Zwitserland f 2,— (Porto extra) 
Bestellingen alleen tegen vooruitbetaling of prima referentiën! 
V R A A G T M I U N Z I C H T Z E N D I N G E N ! (381) 
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N.V. Postzegelhandel „ P H I L A D E L P H I A " , 
JANSWEG 31 (1 min van het s ation), HAARLEM 
Door aankoop van uitgebreide verzamelingen zijn wij in staat 

Mancolijsten 
met succes uit 'e voeren. 

Zichtzendihgen 
tegen zeer billijke prijzen worden 
gaarne gemaakt onder opgave 
vi.n referentién. 

Gironummer Aanbevelend, 
135793. j . M. G O S S E , Directeur. 

(396) 

OPBRENGST ZWITSERSCHE PRO JUVENTUTE-ZEGELS. 
De verkoop van bovengenoemde zegJs over 1929 maakte 

h«t mogelijk een bedrag van fr. 527417,30 te besteden aan het 
jeugdwerk, d.i. 40000 francs meer dan het vorige jaar. 

WAT VERZAMELAARS KOOPEN. 
L' Union Postale van April 1930 meldt, dat van de jubileum

zegels van Cyprus, die op 31 Januari 1929 buiten koers wer
den geste'd, gedurende de la^'ste maand Van hun geldiglieid 
werd verkocht voor een bedrag van £ 12088. 

HET NEDERLANDSCHE POSTMUSEUM VERRIJKT. 
Voor eenige ma', nden overleed te Oldenzaal de heer K. van 

dar Graft, een bekend pos zegelv.rzamelaar, di^ gedurande 
een reeks van meer dan 40 jaren mat kenn s en toewijding 
een prachtvole collectie bijeenbracht. 

Door btm dJeling van den icer Eduard Pool te Hengelo, is 
thans deze verzamel.ng in haar geheel, door de erfgename, 
mej. dr. C. G. van der Gi'^lt te Utrecht, aan het Nederlardsch 
Pas'museum ,n Den Haag ^en geschenke g:geven. 

(„Twen.sch Dagblad" van 9 Ma 1930). 

NOG EENS HET ..KOPSTAAND ZWAANTJE" VAN 
WEST-AUSTRALIE. 

In het Janu-r--.ummer, blz. 20, schreven wij hec een eu 
ander over deze groote z.'dzaamheid, de 4 pence blau Af 
van 1854. 

Bij de tot op heden bekende negen exempk'en heeft ' 'c i 
thani een t'ende gevoegd. 

De bakende Londen=che veilinghouder Plumridge & Co. ont
ving eeniiTe weksn geleden van den exacutor van wij en dr. 
Lï Quesne, een Engelsch verzamelaar, een collectie ter veiling. 
Deze bleek de zeldzame afwijking, kopstaand middensiu\, te 
bevatten, welke in dt verzameling was geplakt op de plaat , 
waar het non-'ale exemplaar b.hoorde te zi ten. Men mag 
hieruit afleiden, dat én de eigenaar én de executor onbewu&t 
waren van het buitenkansje. 

Zooals wij reeds vroeger schreven, behaalde deze afwijking, 
den 'aatsten keer dat zij verkocht werd, de kapitale som 
van pl.m. ƒ 10000,—. 

JOSIAH WEDGWOOD EN DE POSTZEGELS. 

Het is wellicht niet van algemeene bekendheid, dat de be
roemde pottenbakker Wedgwood, wiens honderdste sterfdag in 
Engeland wordt herdacht, het zei^el ontwierp voor de kolonie 
Nieuw-Zuid-Wales, waarnaar de bekende „Sydney-Vieuws" 
werden geteekend. 

DE HOOGE PRIJZEN VOOR 
EERSTE-VLUCHT-OMSLAGEN. 

Begrijpelijk is het voor een ieder, dat deze gewoonlijk moei
lijk te verkrijgen zijn. Wil een handelaar ervan hebben, dan 
moet hij eerst correspondenten hebben, op wie hij vertrouwen 
kan en deze ontvangen een overeengekomen commissieloon. 
De handelaar moet dan de omslagen stempelen, voorzien van 
het adres en ervoor zorgen, dat ze op tijd en ter plaatse van 
vertrek zijn. Den geadresseerde, correspondent, moet commissie 
en de porten worden uitbetaald. Daarbij komt de verliespost, 
door de slechte poststempels die niet verkocht kunnen worden 
en eindelijk het in verhouding groote aantlal dat verloren ging 
of gestolen werd in den doorvoer. De heer Davis verklaart, 
dat van een onlangs gehouden vlucht hij één omslag ontving 
van de zestig door hem verzonden omslagen! Dit is gieen 
„bagatelle", hè! 

J. B. R. 

LUCHTPOST. 
„Weekly Air Mail" is het eerste weekblad dat in gewoon 

octavo-formaat op 1 Maart 1930 'het daglicht zag. Het wordt 
geredigeerd door John S. Davis, 71 Rodney Street, Liverpool, 
een handelaar die zich speciaal op dit nieuwe verzamelgebied 
beweegt. Uit zijn raadgeving aan degenen, die eveneens door 
dit veld aangetrokken, begonnen zijn het te verkennen, geeft 
hij den door mij volkomen in het belang der liefhebbers juist 
geachten raad: „Geen omslagen te verzamelen met stemp&ls, 
welke niet officieel zijn, doch erop ziJn geplaatst door parti
culieren. Kamers van Koophandel of dergelijke lichamen, zoo 
de liefhebber bij de aanschaffing ervan de geldelijke stijging 
in aanmerking neemt. Wel zien ze er dikwijls aanlokkelijk uit, 
maar was de gebeurtenis, welke zij herdenken van igeen vol
doende belang voor de postautoniteiten om bijzondere stempels 
ervoor te gebruiken, dan zullen ize wel spoedig in het vergeet
boek geraken, en de waarde dier omsilagen dalen; de verza
melaar die daar\'oor hooge prijzen besteedde zal, teleurge
steld, met afkeer zijn liefhebberij verlaten." 

DE KEIZERLIJK BRITSCH-INDISCHE. 
Voor de belanglebbenden zijn van gewicht de in dit Week

blad opgenomen berichten der agenten van den uitgever in 
de verschillende landen. Opmerkelijk is het antwoord van den 
directeur van het postkantoor te Dublin, dat hem op 24 De
cember nog geen inlichtingen betreffende het extra port naar 
Indië toegekomen was, opmerkelijk omdat de eerste vlucht 
zou p'aats hebben op Zaterdag 28 December, van Croydon, en 
de directeur-generaal van Groot-Britannië op 21 December ter 
algemeene kennis had gebracht, dat brieven voor Jodhpur en 
Delhi per luchtpost door de „London-Karachi Air Service" zou
den verzonden worden voor 7 d. per Vj ounce bovien de gewone 
frankeenwaarde. Brieven voor Karachi moesten bovendien on
der het lueitpostetiket het duidelijk op-chrift dragen „By Delhi 
Air Service", hierdoor zou 24 uur gewonnen worden door brie
ven voor „Bombay, Southern Ind'a and Ceylon". De uitgever-
redacteur ontving van agenten te Lingah een op 14 Januari 
gedagteebend antwoord, dat aan hem 54 brieven met deze 
eer=te luchtpost van Lingah via Jodhpur en Delhi werden af
gezonden en d'e brieven de eenige waren, dus wel de zeld
zaamste. Gefrankeerd met gewone frankeerzegels (Sjah van 
Perzië). Poststempel achterzijde „Jodhpur, 17 Jan.". Op de 
frankeerzegels tweeregelig „LINGEH" „Ouverture Service 
Aerien" in violet, dezelfde afs'-empeling die biJ de opening van 
de luchtpost Lingeh-Karachi in April 1929 werd gebruikt. 
Slechts 27 brieven dragen die stempels, de 27 overige zijn aan 
de achterzijde gestempeld: „Delhi, 18 Jan.". De prijs voor elk 
dier omslagen is 20 shilling. 
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Machine 237. 
Model C3, sedert 15 Mei 1930 in gebruik bij de N.V. v.h. 

Brocades Stheeman & Pharmacia, te Meppel. Tuisschen datum
en waardestempel twee zigzag lijnen, waartussehen „ZIGZAG 
WATTEN" en daaronder „BROCAPHARM". 

Machine 238. 
Model C3, sedert half Mei 1930 in gebruik bij de Expediteurs 

firma J. T. Vervloet & Co., Boompjes 82, te Rotterdam. Tus
schen datum en wa'ardestempel een afbeelding van een we
reldbol, omrmgd door een boot en een trein, daaronder „J. T. 
VERVLOET & Co. ROTTERDAM". De beteekenis van de 
afbeelding in genoemd stempel is het bedrijf dezer firma, 
hetgeen over de gehee'e wereld gaat zoowel per boot als 
per spoor. 

Machine 250 I en 250 II. 
Model C3, sedert 3 M«i 1930 in gebruik bij de Koninklijke 

Lak en Japanlakfabrieken fa. G. W. Sikkes & Co., te Gro
ningen. 

Type I iß tot en met 4 Juni 1930 gebruikt en stempelde 
tusschen datum en waard&stempel: „Sikkens Lakken" in sier
teekening, uitgespaarde witte letters op rooden ondergrond. 

Type II, sedert 5 Juni 1930, stempelt tusstfhen datum en 
waardestempel: „Sikkens'" in roode letter en daaronder twee
regelig in uitgeispa'arde witte letters op roode ondergrond 
„Auto / Lakken". 

Machine 254. 
Model C3, sedert 22 Mei 1930 m gebruik bij De Centrale 

Onderlinge Ziekteverzekering Mij., Scheveningscheweg 6, te 
'sGravenhage. Tusschen datum en waardestempel vierregelig 
in kastje: „De / Centrale / Onderlinge / Ziekteverzekering". 

Machine 255. 
Model C3, sedert 27 Mei 1930 in gebruik bij de N.V. Stoom 

Chocolade en Cacaofabriek „Kwatt'a", te Breda. Tusschen 
datum en waardestempel vierregelig in kaïstje: „KWATTA / 
CHOCOLADE / EN / BISCUITS". 

Hasler. 
Machines H. 512 en H. 513. 
Op blz. 68 van het April^nr. zijn abusievelijk de gebruikers 

van deze machines verwisseld. H. 512 is in gebruik bij de 
fa. Hudig & Bieters, te Rotterdam, en H. 513 bij de N.V. 
Gebrs. Van Uden, te Rotterdam. 

Machine H. 516. 
S:dert 26 Mei 1930 in gebruik bij de N.V. Metaal Mij. v. W. 

van Houten & Zonen, Baan 103, te Rotterdam. Tusschen 
datum en waardestempel in kastje: „N.V. Metaal Mij. / van / 
W. van Houten & Zonen / Rotterdam". 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XI. 
IIUIIinut'UF.rÓFF 

Ê!ÊmÊ^. 
MONTENEGRO. 

Montenegro, dat al grootendeels zelfstandig was, maar nog 
onder de souvereiniteit van den sultan van Turkije, verkreeg 

1878 bij de regeling op het Berliner Congres na den 
RussischTurkscben oorlog zijn geheele zelfstandigheid. 

Dit geschiedde onder bestuur van vorst Nikita, die, toen 
vorst Danilo I op 13 Augustus 1860 vermoord wias, als neef 
hem opvolgde. 

In 1910 werd het vorstendom verheven tot koninkrijk; in den 

groioten oorlog was koning Nikita genoodzaakt bet land te 
verlaten, en na dien oorlog werd het land opgenomen in den 
nieuw gevormden staat Vereenigd Koninkrijk der Serviërs, 
Kroaten en Slovenen. 

Hoofdstad was Cettinje; geldswaarde: 100 nieuw kreuzer = 
1 gulden, vanaf 1902: 100 heller = 1 krone, in 1907: 100 para 
= 1 krone, in 1910: 100 para = 1 perpera. 
1893. Boekdrukkunst. 

2 tot 25 nieuw kreuzer (totaal 7), overdrukt met 1493 
Jubileum der Drukkerij 1893, uitgegeven 25 Juli, ter her
innering aan de invoering der boekdrukkunst in het 
land, 400 jaar geleden. 

1896. Vorstenhuis. 
1 nieuw kreuzer tot 2 gulden (12 waarden), uitgegeven 
1 September, bij de viering van het 200jarig bestaan van 
het regeerende vorstenhuis, de dynastie Petrovic Nie
gosch. 
De zegels, alle in éénzelfde teekening, vertoonen een 
gezicht op het in 1484/85 door Iwan Crnojevic gebouwde 
klooster bij Cettinje, nu begraafplaats van het vorsten
huis, 

1905. Grondwet. 
1 heller tot 5 kronen, 25 heller voor terpost

yCT.'VB afgifte en 5 portzegels (totaal 15 waarden), 
§ oa met overdruk: Constitution Ustab (landstaal) 
■g ^ Nikoljdan (St. Nikolaasdag) 1905, uitgegevien 
g S 5 December ter viering van de 'invoering van 
£ » d e grondwet. 
Q . _ _ ë De opdruk komt voor in 2 typen. 

1 y u u 
1910. Kroning. 

1 para tot 5 perpera (totaal 12 waarden), uitgegeven 
bij de kroning van den vorst tot koning van Monte
negro, tegelijk 50jiarige regeering en 50jarig huwelijk. 

1 p. De 14jarige prins Nikita, zoon van 
Mirco Petrovic. 
2, 20 p. De op 14 Augustus 1860 op de 

[troon gekomen vorst met zijn gemalin Mi
lena Petrowna; de op het zegel voorko
mende datum 27 October 1860 is die van 
het huwelijk. 
5, 10, 25, 35 p. Koning Nikita, met de data 
18601910 van de 50jarige regeering. 

] 15 p. Vorst Nikita 35 jaar oud; in 1876 
nam hij met de andere Balkanstaten en 
Rusland deel aan den oorlog tegen de Tur
ken, geëindigd met het Congres van Ber
lijn, 1878. 
50 p., 1, 2 perp. Vorst Nikita, zooals hij 
in 1860 aan de regeering kwam. 
5 perp. Koning Nikita te paard. 
Onderaan boven de waardeaanduiding is 
de koningskroon aangebracht; bovenaan 
staat Poste Zrnegore = Zwartebergsche of 
Montenegrijnsehe post. 

SERVIË. 
Ook de Serviërs hebben herhaaldelijk pogingen gedaan om 

zich van de Turksche overheersching te bevrijden; zoo brak 
in 1804 een opstand uit onder leiding van Karageorge, oor
spronkelijk een gewoon landbouwer, die na in dat jaar Bel
grado te hebben veroverd en later ook de Turken herhaalde
lijk uit Servië te hebben verdreven, in 1810 tot hoofd van het 
land werd gekozen. 

Na den val van Napo'leon werd Servië door den czar van 
Rusland weder aan Turkije toegewezen en Karageorge ver
bannen. 

In 1817 in Servië teruggekeerd, begon hij dadelük weder 
met den strijd tegen de Turken, maar werd door zijn mede
dinger naar den troon vermoord. 

In 1829, na den vrede van Adrianopel, trad Servië als een 
grootendeels zelfstandig rijk op, maar eerst bij het Congres 
van Berlin in 1878 werd het land geheel onafhankelijk van 
den sultan van Turkije. 

Een zoon van Karageorge werd in 1842 vorst van Servië, 
maar in 1860 verdreven door de Obrenowitschpartij ,waarna 
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Michael Obrenowitsch op den troon kwam tot in 1868 Milan IV 
de regsering van hem overnam; deze deed zich in 1882, nadat 
het land zelfstandig was geworden, tot koning van Servië 
uitroepen. 

In 1889 deed Milan afstand ten behoeve van zijn zoon 
Alexander; deze werd echter met zijn echtgenoote koningin 
Draga in den nacht van 10 op 11 Juni 1903 in zijn paleis ver
moord; hij was de laatste afstammeling uit het huis Obreno
witsch. De volksvertegenwoordiging koos daarop Peter, een 
kleinzoon van Karageorge, waarmede het huis Karageorge
witsch weder op den troon kwam. 

In 1915 in den grooten oorlog moest ook Peter vluchten, 
zijn zoon Alexander maakte eohter den geheelen oorlog mede 
en kwam later, toen het land opgenomen werd in het Vereenigd 
Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen, aan het hoofd 
van den nieuwen staat. 

Hoofdstad: Bslgrado; geldswaarde: 100 para = 1 dinar. 
1904. Bevrijding. 

■5n<ip&.. 'SSL nouiTi. 

5 para tot 5 dinar (8 waarden), uitgegeven 9 September 
(kroningsdatum) tot 1 Januari (Grieksch nieuwjaar) — 
21 September to>, 13 Januari volgens onze tijdrekening 
— ter viering van de 100jarige onafhankelijkheid van 
TurkijiB. 
In 1804 begon de strijd tegen Turkije, de onafhankelijk
heid zelf werd eerst in 1829 verkregen. 
De zegels zijn in twee teekeningen, één voor de para en 
één voor de dmarwaarden. De eerste geven de por
tretten van den tegenwoordigen koning Peter Kara
georgewi'sch en zijn grootvader Karageorge, de dinar
zegels een allegorische voorstelling uit den onafhanke
lijkheidskrijg tegen de Turken en het Servische wapen 
met den spreuk: „Spes mi'hi prima Deus", Mijn hoop 
berust in de eerste plaats op God. Beide zegels bovenaan 
Koninkrijk S.rv'e, onderaan reohts Post en de beide 
jaartallen 18041904. 
Oplage orjeveer 100.000 tot bijna 2 millioen. 
De parawaarden vertoonen, omgekeerd gehouden, met 
wat goeden wil, het doodsmasker van den vermoorden 
koning Alexander. 

BULGARIA. 
Onder de r.geering van Simeon, den eersten czar der Bul

garen, 893927, en van Samuil, 9771014, vormde Bulgaria een 
machtig rijk en kwam het op het hoogtepunt van zijn macht. 
Door voortdurende vijandschap met de Grieken ging het rijk 
achterui', kreeg weder een laatste vlucht onder de czaren 
^.broeders Peter en Asen (ruine van hun stamslot op de 1 st. 
van 1911, hun resident e Tirnowa op de idem 3 st. en de 50 van 
1921), maar delfde het onderspit tegen de optrekkende Turken. 
In 1366 moest het land z.ch overgeven aan den toenmaligen 
sul an Mo lamed V en in den slag op het Amselveld, 1389, 
ver'ooi het land het laatste r.stje zelfstandigheid, om deze 
eerst 5 eeuwen later weer terug te krijgen. 

Herh&aldelijk waren pogingen gedaan om zich vriJ te maken, 
maar tevergeefs; de wr ede wijze, waarop die laatste poging 
van 1876 door de Turken was onderdrukt, noopte Rusland onder 
Alexander II ertoe voor de onderdrukte Balkanvolken in de 
bres te springen. Bijgestaan door de Roemenen en Bulgaren 
hadden de bondgenooten het eerst zwaar te verantwoorden 
tegen generaal Osman Pacha, die z'ch heldhaftig verdedigde 
bij Plewna, maar eindelijk wisten zij onder generaal Goerko 
na de bestorming van den Schipkapais de overwinning te be
halen, gevolgd door den vrede van San Stefano en het Congres 
van Berlin, 3 Juni 1878. 

Als gevolg van de hier gemaakte Balkanregeling trad Bul
garije van nu af op als een nieuw gevormde zelfstandige staat, 
maar bleef nog schatplichtig aan den sultan. De in Februari 

1879 te Tirnova samengekomen volksvertegenwoordiging 
stelde een grondwet op en koos daarop 29 April prins Alexan
der von Battenburg tot voBst van Bulgaria, die als Alexander I 
de rcijeering aanvaardde. 

Door zijn bezetting van OostRumelië kwam hij in botsing 
met Rusland en moest als gevolg daarvan 7 September 1886 
afstand van de regeering doen. 

In zijn plaats werd daarop prins Ferdinand von Koburg tot 
vorst gekozien, die 10 (22) Augustus 1887 zijn intrede in Sofia 
deed als Ferdinand I. De tus.3chen haakjes geplaatste data 
hebben betrekking op onze of Gregoriaansche tijdrekening, in 
tegenstelling met de in Bulgaria gd'dende Juliaansche. 

Deize vorst Ferdinand verklaarde zich op 5 October 1908 
tot czar van Bulgarije, waarbij hij het land tot zelfstandig 
koninkrijk verhief, vrij van Turkije. 

In den len Balkanoorlog van 1912 behaalde vooral Bulgarije 
vele overwinningen op de Turken, o.a. bij Kirk Kilise en Löle 
Burgas, en verkreeg bij den vrede van London, Mei 1913, 
Macedonië en Thracië van Turkije toegewezen; deze gebieden 
moest het echter kort daarna weder afstaan, toen er onder de 
bondgenooten oneenigheid was ontstaan over de verdeeling 
van het van Turkije nieuw verworven gebied en Roemenië 
zich met Grieken'and en Servië te.gen Bulgaria keerden. 

In den grooten oorlog .sloot Bulgaria zich aan bij Duitsch
land; deze verliep voor het land niet gunstig, tengevolge waar
van Ferdinand in October 1918 gedwongen werd afstand van 
de regeering te doen, ten behoeve van zijn zoon Boris, die als 
Boris III op 3 October de regeering van hem overnam. 

Hoofdstad: Sofia; geldswaarde: 100 stotinki = 1 lewa. 

1896. Prins Boris. 
1, 5, 15, 25 stotinki, uitgegeven 2 (14) Fe
bruari, bij den doop van den 2jarigen kroon
prins Boris in het Grieksch orthodoxe geloof. 
De gespannen verhouding met Rusland werd 
hierdoor weer beter en eindelijk weer als 
vroeger, toen in 1901 in Sofia een ruiter
standbeeld werd opgericht voor Alexander II, 
aan wiens tussohenkomst het land zijn zelf
standigheid te danken had, zie de 20 st. van 
1921. 

De zegels vertoonen het Bulgaapsdhe wapen met den 
doopdatum 2 Februari; oplage respectievelijk ruim 3, 
ruim 1.3, ruim 1 millioen en 620.000 van de 25 stotinki. 

1901. Opstand. 

5 en 15 stotinki, in omloop van 2024 April 
(37 Mei), ter herinnering aan den opstand 
t:.jen de Turken van April 1876. 
Het m'ddenstuk vertoont het historische hou
ten kanon, dat in dien strijd gebruikt werd. 

5, 10, 15 stotinki, uitgegeven van 13 tol 
25 September, alleen voor het binnenland 
en het verkeer met Rusland en Servië, 
ter herinnering aan de bestorming van 
den Schipkapas, 25 jaar geleden. 

1907. Regeeringsjubileum. 
5, 10, 25 stotinki, uitgegeven 15 (28) Augustus, ter 
viering van het 20jarig regeeringsjubileum van vorst 
Ferdinand. 
De zegels vertoonen links zijn portret op den toen
maligen, rechts dat op d'en tegenwoordigen leeftijd, met 
de jaartallen 1887 en 1907. 
Oplage: 5 en 10 stotinki 500000, 25 st. 200000. 
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1912. Regeeringsjubileum. 
5, 10. 25 Stotinki, uitgiegeven 14 (27) 
Augustus bij het 25-jarig jubileum. 
Rondom het medaiMonportret van den zich 
5 October 1908 tot czar verklaarden vorst 
staat: Ferdinand I czar van Bulgaria; in 
Ihet midden bovenaan het Bulgaarsche 
wapen, links de Bourbonsche lelie, rechts 
het wapen van den czar van moederszijde. 
De teekens Cb in het kleine driehoekje 
onder deze wapens stellen de letters S en 
B voor van den ontwerper der zegels St. 
Badschow. 
In den bovenrand komen 4 wapens voor, 

van links af gerekend: Huis Bourbon, Huisiwapen der 
Koburgers, Wapen van Parma van de eerste gemalin 
prinses Louise van Parma, Wapen van de tegenwoordige 
gemalin prinses Von Reusz. 
Oplage: 5 st. 200000, 10 st. 150000, 25 st. 100000. 

1913. Bevrydingsooriog. 
1 tot 25 stotinki (7 waarden) van de loopende serie, 
overdrukt met het Bulgiaarsch voor: Vrijheidsoorlog en 
1912-1913, uitgegeven 6 (19) Augustus, ter herinnering 
aan den oorlog tegen de Turken, waarbij Macedonië 
bevrijd werd (zie inleiding). 

1917. Dobrudscha. 
1, 5, 10, 25 stotinki van de loopende uitgifte, overdrukt 
met het Bulgaarsch voor: Post in Roemenië 1916-1917, 
ter herinnering aan de bezetting van de Dobrudscha in 
den grooten oorlog (kuststrook tusschen Beneden-Donau 
en Zwarte Zee). 

1917. Macedonië. 
5, 15, 25, 30, 50 stotinki, 3 lewa (uitgegeven 15 Augus
tus), 2 lewa (1919), gevolgd nog door de 1, 1, 5 stotinki 
in Januari 1918, ter herinnering aan de bezetting van 
Macedonië in den grooten oorlog (Zuid-Servië). 
5 st. Bulgaarsche wapen, een gekroonde keuw. 

15 st. Buffelspan met Bulgaarsche vlag op den wagen. 
25 st. Infanterist in stormloop op de Sonitschka Glawa, 
een hoogte door de Bulgaren in 1915 op de Serviërs ver
overd. In het midden bovenaan de Bulgaarsche orde voor 
betoonde dapperheid; onderaan: Bevrijdingsoorlog. 
30 .st. Gezicht op Nisch; bovenaan de czarenkroon, met 
rechts en links een vaandel, waarop 14.XI.1915, de da
tum van de verovering der stad. Links boven de Bul
gaarsche leeuw, rechts een gekroonde Bulgaarsche F 
voor Ferdinand; eindelijk onderaan: Ter herinnering aan 
de bevrijding. 
50 st. Ochrida, aan het meer van dien naam m West-
Macedoniè; geldt aV, een Bulgaarezhe nederzetting waar 
het Bulgaarsche karakter te midden van de andere vol
keren zuiver is betivaard; de geschiedenis gaat terug tot 
de 9e eeuw, toen de H. CKm'snt van Ochrida hier zijn be
roemde school stichtte; de plaats is steeds een centrum 
g.blcven voor de zelfstandigheid van Bulgaria. 
2 1. De smalle bergpas van Demir Kapu, 25.XI.1915 
veroverd. Czarenkroon, dapperheidsorde en Bevrijdings
oorlog. 
3 (I. Gewgeli aan de Wardar, werd 29.XI.1915 door de 
Bulgaren ingenom^en; onderaan Bevrijding van Mace
donië, met in het m'dden de met den czarenkroon ge
kroonde Bulgaarsche leeuw. 
Alle zegels met 'n he„ Bulga'arsch: Czarenrijk Bulgaria. 
1 st. Veles aan de Wardar; onderaan de Bourbonsche 
lelie, bovenaan de betreffende jaartallen van den oorlog 
1915, 1916. Stad in Macedonië. 
1 st. Buffelspan voor den ploeg met een invalide; Bul
gaarsche leeuw en 1915, 1916. 
5 'st. Ochridaimeer met het St. Jo'hannesklooster; de met 
de Bourbonsche lelie gekroonde jaartallen en de czaren
kroon. 

Deze drie laatste uitgiften zijn achteraf wel wat voorbarig 
geweest, omdat Bulgaria Macedonië reeds in datzelfde 1913, en 
de Dobrudscha alsmede het ten tweede male be'Zette Macedonië 
na af'oop van den oorlog toch weer moest afstaan. 

(Wordt vervolgd). 

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

II. 

B. De Philatelie en de luchtpost. 
1 Mei 1921 werden in Nederland voor het eerst luchtpost

zegels uitgegeven naar een ontwexp van Chris Lebeau. De 
serie bestond uit drie waarden: 10 cent, rood, 15 cent, groen, 
60 cent, donkerblauw. De vellen bestonden uit 200 zegels in 
20 rijen van 10 zegels, tanding 1234 :12H kam. De zegels wer
den uitgeg.even met het doel uitsluitend gebruikt te worden 
ter frankeering van extra luchtrecht. Tot 1 Juni 1922 werden 
ze met dit doel gebruikt; daarna ingetrokken en in April 1928 
wederom als gewone frankeerzegels uitgegeven. 

BiJ de 10 cent is een tamelijk veelvuldig voorkomende af
wijking een haaltje welke de letters UC van „luchtpost" ver
bindt. Deze zegels komen weinig voor op echt gevlogen brieven. 
Eveneens is afstempeling Waalhaven, welke korten tijd in ge
bruik was, op deze zegels zeldzaam. 

Bij het vertrek van Van der Hoop voor den eersten vliegtocht 
Nederland-Indië, op 1 October 1924, werd door de Posterijen 
de gelegenheid opengesteld om brieven en andere stukken 
(niet aangeteekend) tot een beperkt aantal mede te geven. 
Het volgend bericht werd in de dagbladen dienaangaande ge
publiceerd: 

„De Directeur-Generaal der positerijen en telegrafie 
„maakt bekend, dat de gelegenheid wordt opengesteld 
„met het vliegtuig dat 1 October van Amsterdam naar 
„Nederlandsch Oost-Indië vertrekt, gewone (niet aange- ' 
,/teekende) brieven en andere stukken tot een zeer beperkt 
„aantal te verzienden tegen een door middel van frankeer-
„zegels boven het internationale port te kwijten luchtrecht 
„van ƒ 10,— per 20 gram of gedeelte van 20 gram. Het 
„luchtrecht zal in zijn geheel aan het comité voor den 
„vliegtocht Nederland-Indië worden afgedragen. 

„De afzenders moeten de stukken boven het adres van 
„de aanwijzing: per vliegtuig van Amsterdam naar Ba-
„tavia voorzien en hun naam en adres op duidelijke wijze 
„op die stukken vermelden. 

„De voldoende gefrankeerde (post plus luchtrecht) stuk-
„ken moeten de afzenders sluiten in een ongefrankeerden 
„omslag, gerioht aan den directeur van het postkantoor 
„te Amsterdam (bureau mail). 

„Wordt aangeteekende verzending in het binnenlandsch 
„verkeer (derhalve door de verzending aan genoemden di-
„reoteur) verlangd, dan moet het daarvoor verschuldigde 
„recht op den buitenomslag worden voldaan. De stukken 
„moeten uiterlijk den 30en September te 12 uur 's middags 
„te Amsterdam aanwezig zijn. 

„De frankeerzegels van de met het vliegtuig verzonden 
„correspondentie worden door middel van een bijzonderen 
„dagteekeningsstempel voorzien van het randschrift: 
„Vliegtocht Nederland-Indië, onbruikbaar gemaakt. 

„De overbrenging door het vliegtuig geschiedt geheel 
„voor risico van de afzenders. De stukken, welke in ver-
„band met ds beperkte laadruimte of om andere reden 
„niet per vliegtuig kunnen worden vervoerd, worden aan 
„de afzenders teruggezonden. Tegen afgifte van den om-
„slag of van de adresstrook c.q. van de stukken aelve, 
.jwordt het bedrag van port plus luchtrecht door de kan-
„toren der posterijen terugbetaald." 

Het aantal vervoerde stukken bedroeg 281 met een gewicht 
van 5 kg. Hierbij een afbeelding van den bijzonderen dag-
teekeningsstempel: 

De tweede officieele- vliegtocht naar Indië had plaats op 
1 October 1927 per Postduif, een mili.ta.ir vliegtuig onder lei-

http://14.XI.1915
http://25.XI.1915
http://29.XI.1915
http://mili.ta.ir
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ding van Koppen en Fryns. Het extra-luehtreicht bedroeg 
ƒ 2,50 voor briefkaarten en ƒ 10,— per 20 gram voor de overige 
stukken. De stukken werden voorzien van een speciaal dag-
teekeningsstempel, waarvan hierbij een afbeelding: 

Het gewicht aan vervoerde stukken bedroeg 17K kg. 
Ter igelegenheid van de 5 vluchten naar Imdië op 13, 20, 

27 September, 4 en 11 October 1928 werden op 20 Augustus 
1928 twee luchtpostzegels ter waarden van 40 ct., rood, en 
75 ct., groen, uitgegeven, naar een ontwerp van Chris Lebeau. 

De 40 et. draagt de beeltenis van Koppen, de 75 ot. die van 
Van der Hoop. De 40 et. geldt voor het extra-luchtrecht op 
briefkaarten, de 75 et. voor brieven tot 20 gram. 

De vellen be-staan uit 100 zegels in rijen van 10x10 zegels, 
tanding 12:12 lijn. De zegels komen voor met verticaal en 
horizontaal watermerk. Het horizontaal watermerk van de 
40 cent is zeldzamer dan het vertikaal. 

Naar aanleiding van de 5 hierboven genoemde vluchten 
meldt de dienstorder 507 van 8 Augustus 1928: 

„1. In de maanden September en October a.s. zullen 5 
„vliegtochten van Nederland naar Ned.-Indië worden uit-
„gevoerd. De vliegtuigen zullen van Amsterdam-Schiphol 
„vertrekken op 13, 20, 27 September, 4 en 11 October a.s. 
„des morgens te 6 uur. 

„2. De gelegenheid wordt opensresteld om met voren-

„bedoelde vliegtuigen gewone en aangeteekende luchtpost-
„correspondentie (met uitzondering van stukken met aan-
„gegeven waarde) te verzenden voor Britsch-Indië, Birma, 
„Siam, Straits-Settlemients, Ned.-Indië en verder gelegen 
„landen (China, Japan, Australië, enz.). De correspon-
„dentie izal door Amsterdam CS. worden opgenomen in 
„brievenmalen voor Karachi, Calcutta, Ranggoon, Bang-
„kok, Medan, Palembang en Batavia. Verwiaeht wordt, dat 
„deze plaatsen worden bereikt op de in onderstaande tabel 
„aangegeven data: 
„van Schiphol 3 Sept. 20 Sept. 27 Sept. 4 Oct. 11 Oet. 
„te Karachi 17 Sept. 24 Sept. 1 Oct. 8 Oct. 15 Oct. 
„te Ranggoon 21 Sept. 28 Sept. 5 Oct. 12 Oct. 19 Oct. 
„te Bangkok 22 Sept. 29 Sept. 6 Oct. 13 Oct. 20 Oct. 
„te Medan 23 Sept. 30 Sept. 7 Oct. 14 Oct. 21 Oct. 
„te Palembang 24 Sept. 1 Oct. 8 Oct. 15 Oct. 22 Oct. 
„te Batavia 25 Sept. 2 Oct. 9 Oct. 16 Oct. 23 Oct. 

„Alleen het vijfde vliegtuig zal naar Nederland terug-
„keeren; het vertrek uit Batavia zal plaats vinden één 
„keek na aankomst aldaar, derhalve vermoedelijk om-
„streeks 1 November a.s. 

„3. Het voor de onderwerpielijke luchtpostcorrespon-
„dentie boven de gewone porten en rechten verschuldigde 
„luchtrecht bedraagt: voor briefkaarten en postwissels 
„40 cent per stuk; voor brieven en andere stukken 75 cent 
„per 20 gram of gedeelte van 20 gram. 

„4. Vorenbedoeld luchtrecht moet wordien verantwoord 
„door middel van bijzondere luchtpostzegels, welke met in-
„gang van 20 Augustus a.s. bij de kantoren der posterijen 
„worden verkrijgbaar gesteld. 

„5. De luohtpostzegels van 40 cent dragen de beeltenis 
„van dien len luitenant-vlieger G. A. Koppen, die van 
„75 cent de beeltenis van den vlieger A. N. J. Thomassen 
„ä Thuessink van der Hoop. 

„6. Een eerste voorraad van deze luchtpostzegels, welke 
„uitsluitend mogen worden gebezigd voor de verantwoor-
„ding van het vorenbedoelde luchtrecht, zal tijdig ambts-
„halve worden toegezonden." 

Voorts bepaalt genoemde 

0 
> ^ 1 

i^ '%M0<0'Ci^^ / * ' 

^ ^ • ^ ^ 
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dienstorder, dat de post op 
de dagen van vertrek 's mor
gens te ongeve-er 5 uur zal 
worden gesloten. Dat ver
der, hoewel door het opplak
ken van luchtpostzegels op 
voldoende wijze wordt te 
kennen gegeven, dat over
brenging per luchtpost ver
langd wordt, het gebruik van 
etiketten „Per Luchtpost, 
Par Avion" aanbeveling ver
dient. 

Een later bericht van het 
hoofdbestuur der posterijen 
en telegrafie behelst 't vol
gende: 

„In verband met gebleken 
„misverstand over het ge-
„bruik van de dezer dagen 
„verschenen luohtpostzegels 
„van 40 en 75 cent wordt er 
„nogmaals de a'andacht op 
„gevestigd, dat deze uitslui-
„tend mogen worden gebe-
„zigd voor de kwijting van 
„het luchtrecht, verschuldigd 
„voor de met de a.s. Indie-
„vluchten over te brengen 
„correspondentie. 

„Voor frankeering van an-
„dere brieven kunnen deze 
„zegels derhalve niet dienen. 
„Tevens wordt nog ter ken-
„nis gebracht, dat de lucht-
„post correspondentie, welke 
„met de a.s. 5 Holland-Indie 
„vluchten op 13, 20, 27 Sep-
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„tem'ber, 4 en 11 October zal worden verzonden, n i e t 
„door middel van een bijzonder dagteekening-stempel zal 
„worden afgestempeld. 

„In de dagbladen werd tevens het volgende bericht op-
„genomen: Luchtpostcorrespondentie voor Ned.-Indië. 
„Voor Philatelisten. 

„Door de Nederlandsche post-administratie ziJn, in over-
„leg met den Indischen dienst, maatregelen getroffen om 
„hen, die geen relaties in Indië hebben, toch in de gelegen-
„heid te stellen correspondentie, voorzien van luchtpost-
„zegels, terug te ontvangen. Betrokkenen moeten daartoe 
„deze correspondentie adresseeren aan het Hoofd van de 
„afdeeling Vervoer Posterijen te Bandoeng. 

„De kosten voor terugzending moeten in den brief zijn 
„gesloten of tijdig afzonderlijk zijn toegezonden. Hier-
„voor kan gebruik worden ge-maakt van Indische frankeer-
„en luchtpostzegels of antwoord-coupons. 

„Indische frankeer- en luchtpostzegels zijn, wat de ge-
„wone frankeerzegels betreft, in verschillende waarden 
„tot ƒ 2,50, en wat de luchtpostzegels aangaat, in waarden 
„van 10, 20, 40, 75 en 150 et. tot 11 October a.s. dagelijks 
„verkrijgbaar aan de postkantoren: Amsterdam, Arnhem, 
„Bergen op Zoom, Goes, 's-Gravenhage, Groningen, Den 
„Helder, Hengelo (O.), Maastricht, Middelburg, Neuzen, 
„Rotterdam, Utrecht, Vlissiingen en Zwolle. Waar niet 
„verkrijgbaar kunnen zij tot elk bedrag schriftelijk wor-
„den aangevraagd aan het postkantoor te Amsterdam, met 
„bijvoeging van de kosten, vermeerderd met die voor toe-
„zending van de zegels per aangeteekenden brief. ^) 

„In herinnering wordt gebracht dat voor de terug-
„zending van Indië naar Nederland voor eien brief met de 
„„gewone mail" verschuldigd is 12J-$ et. tot 20 ,gram en 
„7K et. voor elke 20 gram daarboven. Wenseht men terug-
„zending met de „luchtmail" (dus met het 5e vliegtuig 
„dat terugkomt), dan is bovendien luchtrecht verschuldigd, 
„dat in de richting Indië-Nederland eveneens 40 et. per 
„briefkaart en 75 et. per 20 gram voor de overige stukken 
„bedraagt. 

„Antwoord-coupons vertegenwoordigen in Ned.-Indië 
„een waarde van 20 et." 

Tieneinde eien vlugge overbrenging van de Kerst- en Nieuw-
jaarscorrespondentie te verkrijgen, besloot de K.L.M, op 11 
December 1928 een z.g. Kerstvlucht naar Indië te doen plaats 
hebben. De aankomsten te Batavia en Bandoeng waren res
pectievelijk bepaald op 22 en 23 December. Met het oog op 
het beperkt laadvermogen, dat beschikbaar was (pl.m. 300 kg.) 
besloten de posterijen een extra-recht te heffen, opdat het 
publiek zich vorrang voor verzending door de lucht zou kun
nen verzekeren. 

Dienstorder 760 bis van 21 November 1928 luidt: 
„1. Teneinde het publiek in de gelegenheid te stellen 

„de Kerst- en Nieuwjaarscorrespondentie voor Ned.-Indië 
„per vliegtuig te verzenden, ligt het in het voornemen in 
„de volgende maand een postvlucht van Amsterdam naar 
„Biandoeng en terug te doen uitvoeren. 

„2. Het vliegtuig zal omstreeks 10 December a.s. van 
„Amsterdam (Schiphol) vertrekken; de terugtocht zal on-
„geveer een week na aankomst in Ned.-Indië worden aan-
„vaard. 

„3. Met vorenbedoeld vliegtuig zal gewone en aange-
„teekende luchtpostcorrespondentie (met uitzondering van 
„stukken met aangegeven waarde) kunnen worden ver-
„zonden voor Britsch-Indië, Birma, Siam, Straits-Settk-
„ments, Ned.-Indië en verder gelegen landen (China, Ja-
„pan, Australië, enz.). 

„4. Het voor de onderwerpelijke stukken boven de ge-
„wone porten en rechten verschuldigde luchtrecht zal 
„evenals tot dusverre bedragen: 

^) Kort voor de retourvlucht van het 5e vliegtuig (7 Nov. 
1928) werd in Ned.-Indië een serie provisorische luohtpost-
zegels uitgegeven, bestaande uit 5 waarden: 10 et. op 123^ ct., 
20 ct. op 25 ct., 40 ct. op 80 ct., 75 ct. op 1 gld., UA gld. 
op 2K gld. 

In December 1928 volgde daarop de definitieve uitgifte, 
welke eveneens uit 5 waarden bestond: 10 et. paars, 20 et. 
bruin, 40 et. karmijnrood, 75 et. groen, 150 et. oranje. 

„40 cent per briefkaart of postwissel; 
„75 cent per 20 gram voor de overige stukken (brieven, 

„drukwerken, monsters, enz.), 
„te voldoen door middel van luchtpostzegels. 

„5. Aangezien de mogelijkheid bestaat, dat niet alle 
„luchtpost-correspondentie per vliegtuig zal kunnen wor-
„den vervoerd (het voor de luchtmail beschikbare laad-
„vermogen bedraagt pl.m. 300 kg.), zal de gelegenheid 
„worden opengesteld, om door betaling van een extra-
„recht voorrang te verkrijgen. 

„6. Dit bijzondere recht zal bedragen: 
„35 cent per briefkaart of postwissel; 
„40 cent per s t u k (ongeacht het gewicht) voor brie-

„ven, enz., en behoort eveneens door middel van luchtpost-
„zegels te worden gekweten. 

„7. Voor stukken met voorrang is derhalve boven de 
„gew^one porten en rechten verschuldigd: 

„75 cent per briefkaart of postwissel; 
„75 oent plus 40 cent voor brieven, eniz., niet zwaarder 

„dan 20 gram, 2x75 cent plus 40 cent voor brieven, enz., 
„boven 20 tot en met 40 gram. 

„8. Het recht van voorrang is zoodanig gekozen dat in 
„ieder geval het luchtrecht met het voorrangsrecht door 
„middel van de bestaande luchtpostzegels van 40 en 75 
„cent kan worden gekweten en dat de stukken met voor-
„rang gemakkelijk kunnen worden onderkend. 

„9. Nadere bijzonderheden omtnent vorenbedoelde tocht 
„zullen zoo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt." 

Met nog al wat vertraging, voornamelijk te wijten aan de 
ongunstige weersomstandigheden, kwam het vliegtuig op 29 
December te Batavia aan. De retourvlucht van het 5e vlieg
tuig (vertrokken uit Amsterdam op 11 October 1928) vond 
plaats op 7 November 1928. Het vliegtuig kwam op 16 No
vember te Amsterdam (Schiphol) aan, na een zeer voorspoe
dige reis. Het vliegtuig, dat de Kerstpostvlucht volbracht, 
keerde terug op 9 Januari 1929 (vertrek Batavia) en kwam op 
22 Januari te Amsterdam (Schiphol) aan. 

Ommestaande tabel geeft van de vluchten nog een samen
vatting. 

Daar de Engelsche regeering niet langer haar vliegvelden, 
gelegen op de route naar Ned.-Indië, voor het landen van 
onze vliegtuigen wenschte beschikbaar te stellen, kwam voor-
loopig een einde aan de postvluchten. 

» 
Luchtpostzegels, uitgifte 16 Juli 1929. 

Daar het hoofdbestuur der P.T.T. 
gebleken was, dat bij de laatste post
vluchten naar Indië behoefte bestond 
aan luchtpostzegels van hoogere 
waarden ter voldoening van het lucht
recht, werd overgegaan tot de uit
gifte van 3 luchtpostzegels van f 1,50, 
ƒ4,50 en ƒ7,50. 

De desbetreffende dienstorder 473 
van 26 Juni meldt: 

„1. Aangemaakt zijn luchtpostzegels van f 1,50, ƒ 4,50 
„en ƒ 7,50, uitsluitend dienende voor de verantwoording 
„van het luchtrecht, verschuldigd voor de rechtstreeksche 
„overbrenging van stukken door middel van vliegtuigien 
„van Nederland naar Ned.-Indië, Suriname en Curasao 
„en naar andere landen, voor welke met deze vliegtuigen 
„post mocht worden vervoerd. 

„2. De zegels dragen een voorstelling op het vliegwezen 
„betrekking hebbende. 

„3. Ben eerste voorraad zal eerstdaags door den con-
„troleur te Haarlem aan de directeuren worden toege-
„zonden. 

„4. Nader zal worden medegedeeld, wanneer met den 
„verkoop van deze zegels kan worden begonnen." 

Dienstorder H 496 van 3 Juli meldt, dat de zegels met in
gang van 16 Juli voor het publiek verkrijgbaar zullen worden 
gesteld. 

De zegels zijn ontworpen door J. Jongert te Rotterdam en 
in diepdruk uitgevoerd. Zij stellen voor: een Mercuriuskop; 
Mercurius is, zooals men weet, de god van den handel. De 
Mercuriusistaf is zichtbaar aan de linkerzijde van den kop. De 



NEDERLAND-INDIE VLUCHTEN V.V. 1924, 1927, 1928, 1929. 

Amste rdam 

Batavia 
Bandoeng 
Aanta l K.G. ver
voerde pos t 

Bandoeng 
Batavia 

Ams te rdam 
Aanta l K.G. ver
voerde pos t 

1924 
V. d. Hoop. 

v. Weerden Plm. 
V. d. Broeke. 

HN-ACC. 
1 Oct. 1924. 

24 Nov. 1924. 

5 bruto . 

1927 
Koppen. 
Pri jns . 

El leman. 
„Postduif". 

1 Oct. 1927. 

10 Oct. 1927. 

ITA bruto. 

Koppen. 
Pri jns . 

El leman. 
„Postduif". 

17 Oct. 1927. 

27 Oct 1927. 
pl.m. 38 ( ? ) . 

1928 (1) 
Koppen. 
Kengen. 
v. Herk . 

H N - A P A . 
13 Sept. 1928. 

25 Sept . 1928. 

276 bruto. 
258,57 net to . 

1928 (2) 
Moll. 

v. Hazelen. 
El leman. 
H N - A P B 

20 Sept. 1928. 

1 Oct. 1928. 

197 bruto . 
190,12 net to . 

1928 (3) 
Pri l lwitz . 
Wegner . 
Lischer. 

H N - A P C . 
27 Sept. 1928. 

Te Cawnpore ge
st. 2 Oct. 1928. 

196 bruto . 
188,405 net to . 

1928 (4) 
Schott . 

Wal tmann . 
Seaton. 

H N - A F D . 
4 Oct. 1928. 

Te Rangoon ge
st. 15 Oct. 1928. 

237 bruto . 
228,895 net to . 

1928 (5) 
Aler. 

Smirnoff. 
Veenendaal . 

H N - A E N . 
11 Oct. 1928. 

29 Oct. 1928. 
298 bruto . 

287,95 net to . 

Aler. 
Smirnoff. 

Veenendaal . 
H N - A E N . 

6 Nov. 1928. 

16 Nov. 1928. 
293 bruto. 

287,025 net to . 

1928 (Kersbvl.) 
Duimelaar . 

Pr i jns . 
Bruineste in . 

P H - A E N . 
11 Dec. 1928. 

30 Dec. 1928. 
249 bDito. 

239,15 net to . 

Duimelaar . 
Pr i jns . 

Bruinestein. 
P H - A E N . 

8 Jan . 1929. 

22 Jan . 1929. 
130 bruto. 

127,08 ne t to . 

Ams te rdam 

Batav ia 
Bandoeng. 
Aanta l K.G. ver
voerde post 

Bandoeng 
Batav ia 

Ams te rdam 
Aanta l K.G. ver
voerde post 

1929 (1) 
Smirnoff. 
Beekman. 

Veenendaal . 
P H - A E Z . 

12 Sept. 1929. 

23 Sept . 1929. 
146 bruto . 

139,625 net to . 
4,600 goederen. 

1 

Smirnoff. ' 
Beekman. 

Veenendaal . 
P H - A E Z . 

. - ^ 
8 Oct. 1929. 

P a s sag . Grabau . 
20 K.G. bagage . 

17 Oct. 1929. 
144 bruto . 

139,672 ne t to . 

1929 (2) 
Duimelaar . 

Tepas . 
Dunk. 

P H - A E O . 
19 Sept. 1929. 
Te Satul ge

st . 30 Sept . 1929. 

131 bru to . 
125,625 net to . 

Duimelaar . 
Tepias. 

Waalewijn. 
P H - A E O . 

20 Nov. 1929. 
4 Dec. 1929 land. 

wegens mis t t e 
Deventer . 
213 bruto . 

200,939 net to . 

1929 (3) 

Pr i jns . 
Soer. 

Waalewijn. 
P H - A E N . 

3 Oct. 1929. 

15 Oct. 1929. 
230 bruto. 

219,150 ne t to . 
2,200 goederen. 

Pr i jns . 
Soer. 

Dunk. 
P H - A E N . 

21 Oct. 1929. 

1 Nov. 1929. 
137 bru to . 

132,249 ne t to . 

1929 (4) 
Aler. 

dr. Jongbloed. 
Brumes tem. 

PH-AGB. 
17 Oct. 1929. 

Te Adabazar gel. 
en vern. 19 Oct. 

262 bruto . 
249,325 net to . 

4,000 goederen. 

A ,."5 

1929 (5) 
Beekman. 

V. Dijk. 
Buitenhuis . 
P H - A E Z . 

31 Oct. 1929. 
Vanaf Kons tan t , 
dr. Jongbloed als 

passagier . 
12 Nov. 1929. 

195 bru to . 
185,700 net to . 

8,000 igoederen. 

Beekman. 
V. Dijk. 

Bui tenhuis . 
P H - A E Z . 

4 Dec. 1929 
Passag ie r 

dr. Jongbloed. 
13 Dec. 1929. 

188 bru to . 
180,089 net to . 

1929 (6) 
Smirnoff. 
Hondong. 

Kot te . 
PH-AGR. 

14 Nov. 1929. 

27 Nov. 1929. 
207 bruto . 

193,450 net to . 
7,000 goederen. 

Smirnoff. 
Hondong. 

Kot te . 
PH-AGR. j 

f; 18 Dec. 1929. ,W 
J 28 Dec. 1929. 

385 bruto. 
21 Saigon. 

376,093 net to . 

1929 (7) 
Soer. 

Wiersma. 
Naber . 

P H - A E N . 
28 Nov. 1929. 

10 Dec. 1929. 
266 bruto . 
250 net to . 

Soer. 
Wiersma. 

Naber . 
P H - A E N . 

1 Jan . 1930. 

11 Jan . 1930. 
201 bruto. 
36 Saigon. 

194,139 net to . 

1929 (8) 
Tepas. 

Pellens. 
Weber . 

P H - A E O . 
12 Dec. 1929. 

24 Dec. 1929. 
336 bruto. 

320,475 net to . 
11,000 goederen. 

Tepas . 
Pel lens. 
Weber . 

P H - A E O . 

15 Jan . 1930. 

24 J a n . 1930. 
219 bru to . 
29 Saigon. 

210,897 net to . 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. I l l 

figuur is voorgesteld vliegend« boven een vruchtbare aarde, 
als symbool van de voorspoed. 

De zegels zijn gedrukt op wit papier zonder watermerk. 
De tanding is lijntanding 11'A:1114 voor de drie waarden. 
De kleuren zijn zwart voor de ƒ 1,50, rood voor de f 4,50 

en blauw-groen voor de f 7,50. 
De grootte der zegels is 24 bij 25 mm. De randen van het 

vel zijn, behoudens een plaatnummer, onbedrukt. 
Het plaatnummer is nr. 1 voor alle waiarden. De vellen 

bestaan uit 100 aegels. 
De eerste oplaag bedraagt, volgens opgave van het hoofd

bestuur der P.T.T.: 
van de 1 ^ gulden: 350.000 stuks; 
van de 434 gulden: 250.000 stuks; 
van de 7J4 gulden: 250.000 stuks. 
In de N.R.Ct. van 1 September 1929 komt onder „Post en 

Telegraphie" het volgende bericht voor: 
„Luchtpost naar Ned.-Indië. 
„In het laatste kwartaal van het loopende jaar zullen 

„wederom vliegtochten van Nederland naar Ned.-Indië 
„worden uitgevoerd. De vliegtuigen zullen des morgens te 
„6 uur van Amsterdam Schiphol vertrekken op 12, 19 Sep-
„tember, 3 October, en vervolgens om de 14 dagen. 

„Met bedoelde vliegtuigen zal alleen gewone en aange-
„teekende luchtpOiSt-eorrespondentie (met uitzondering 
„van stukken met aangegeven waarde) voor Ned.-Indië 
„worden verzonden. De correspondentie zal door Amster-
„dam CS. worden opgenomen in brievenmalen voor Me-
„dan, Palembang, Batavia en Bandoieng. Verwacht wordt, 
„dat de'ze plaatsen ongeveer worden bereikt op de in onder-
„sbaande tabel aangegeven data: 
„van Amsterdam 12 Sept. 19 Sept. 3 Oct. 17 Oct. 31 Oct. 
„te Medan 21 Sept. 28 Sept. 12 Oct. 26 Oct. 9 Nov. 
„te Palembang 22 Sept. 29 Sept. 13 Oct. 27 Oct. 10 Nov. 
„te Batavia 23 Sept. 30 Sept. 14 Oct. 28 Oct. 11 Nov. 
„te Bandoeng 23 Sept. 30 Sept. 14 Oct. 28 Oct. 11 Nov. 
„van Amisterdam 
„te M'edan 
„te Palembang 
„te Batavia 
„te Bandoeng 

14 Nov. 28 Nov. 12 Dec. 28 Dec. 
23 Nov. 7 Dec. 21 Dec. 6 Jan. 
24 Nov. 8 De-c. 22 Dec. 7 Jan. 
25 Nov. 9 Dec. 23 Dec. 8 Jan. 
25 Nov. 9 Dec. 23 Dec. 8 Jan. 

„Het voor vorenbedoelde luchtpos.tcorrespondentie boven 
„de gewone porter en rechten verschuldigde luchtrecht 
„bedraagt, evenals voor de in 1928 uitgevoerde vlieg-
„tochten: 

„voor briefkaarten en postwissels 40 cent per stuk; 
„voor brievien en andere stukken 75 cent per 20 gram 

„of gedeelte van 20 gram. 
„Dit luchtrecht moet worden verantwoord door middel 

„van de bijzondere luchtpositzegels (van f 0,40, ƒ 0,75, 
„ƒ1,50 en ƒ7,50). 

„Het is gewenscht dat de stukken van etiketten Per 
„Luchtpost, Par Avion, worden voorzien. 

„De laatste lichting is aan het hoofdpostkantoor op den 
„dag van het vertrek van het vliegtuig des morgjens om 
„2.00 uur. De aansluiting is dan echter niet altijd ver-
„zekerd. 

Dienstorder nr. 614 bis van 21 Augustus 1929 meldt het 
volgende aangaande deze vluchten: 

„1. In het laatste kwartaal van het loopende jaar zullen 
„wederom vliegtochten van Nederland naar Ned.-Indië 
„worden uitgevoerd. De vliegtuigen zullen des morgens 
„ta 6 uur van Amsterdam naar Schiphol vertrekken op 
„12, 19 September en 3 October en vervolgens om de 
„14 dagen. 

„2. Met vorenbedoelde vliegtuigen zal alleen gewone 
„en aangeteekende luchtpost-correspondientie (met uit-
„zonderinlg van stukken met aangegeven waarde) voor 
„Ned.-Indië worden verzonden. De correspondentie zal door 
„Amsterdam CS. worden opgenomen in brievenmalen 
„voor Medan, Palembang, Batavia en Bandoeng. Verwacht 
„wordt dat deze plaatsen worden bereikt op onderstaande 
„data: 

„Medan: 21, 28 Sept., 12, 26 Oct., 9, 23 Nov., 7, 21 Dec, 
„6 Jan. 

„Palembang: 22, 29 Sept., 13, 27 Oct., 10, 24 Nov., 8, 22 
„Dec. 7 Jan. 

„Batavia en Bandoeng: 23, 30 Sept., 14, 28 Oct., 11, 25 
„Nov., 9, 23 Dec, 8 (Bandoeng) 9 Janulari. 

„3. Het voor vorenbedoelde luchtpost-correspondentie 
„boven de gewone porten en rechten verschuldigde lucht-
„recht bedraagt, evenals voor de in 1928 uitgevoerde vlieg-
„tochten: 

„voor briefkaarten en postwissels 40 cent per stuk; 
„voor brieven en andere stukken 75 cent per 20 gram 

„of gedeelte van 20 gram. 
„4. Dit luchtrecht moet worden verantwoord door mid-

„del van de bijzondere luchtpostzegels (van ƒ 0,40, ƒ 0,75, 
„ƒ1,50, ƒ4,50 en ƒ7,50). 

„5. Het is gewenscht dat de stukken van etiketten „Per 
„Luchtpost, Par Avion" worden voorzien. 

„6. De post zal op de dagen van vertrek des morgens 
„te pl.m. 5 uur worden gesloten. 

„7. De thuisvluchten zullen om de 14 dagen plaats 
„vinden. Vertrek van het eerste vliegtuig: 

„van Bandoeng en Batavia: 8 October; 
„van Palembang: 9 October; 
„van Medan: 10 October; 
„en vervolgens om de 14 dagen. 
„Door de Indische post-administratie zal voor het lucht-

„vervoer van Ned.-Indië naar Nederland een luchtrecht 
„worden geheven van 40 cent per briefkaart of postwissel 
„en van 75 cent per 20 gram of gedeelte van 20 gram 
„voor de overige stukken. Dit luchtrecht zal moeten wor-
„den voldaan door middel van Indische luchtpostzegels. 
„Nederlandsche lucbtpostzegels mogen voor dit doel niet 
„worden gebeizigd. 

„8. Personen, die luohtpostcorrespondentie naar Ned.-
„Indië wenschen te verzenden, doch aldaar geen relaties 
„hebben, kunnen deze stukken adresseeren aan het Hoofd 
„van de afdeeling Vervoer Posterijen Bandoeng. De In-
„dische dienst is bereid aan verzoeken om terugzending 
„van het stuk of van den omslag ta voldoen, mits de daar-
„op vallende kosten (indien terugzending per vliegtuig 
„wordt verlangd, ook het luchtrecht) zijn bijgevoegd, of 
„tijdig afzonderlijk zijn toegezonden, waarvoor o.a. ge-
„bruik kan gemaakt worden van Indische frankeer- en 
„luchtpostzegels, of van antwoord-coupons. 

„9. De bedoelde Indische zegels zijn, wat de gewone 
„frankeerzegels betreft, in verschillende waarden tot f 2,50 
„en wat de lucbtpostzegels aangaat in de waarden van 
„10, 20, 40, 75 en 150 cent verkrijgbaar ten kantore Am-
„sterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Dordrecht, 
„Eindhoven, Goes, 's-Gravenhage Groningen, Dien Helder, 
„Hengelo (O.), Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, 
„Neuzen, Rotterdam, Utrecht, Vlissingen en Zwolle. 

„Zip kunnen schriftelijk worden aangavraagd; ook aan-
„vragen van minder dan ƒ 5,— worden uitgevoerd." 

Daar het aantal medegegeven stukken bij de Ie en 2e vlucht 
veel minder groot was dan men verwacht had, besloten de 
posterijlen o.m. het luchtrecht te verminderen. 

De volgende mededeelingen hebben bier betrekking op: 
„1. Het luchtrecht voor Ned.-Indië wordt als volgt ge-

„wijzigd: brieven tot 10 gram 40 cent, van 10 tot 20gram 
„75 cent, verder als vroeger. 

„2. Het luchtrecht behoeft voortaan niet meer met de 
„speciale luchtpostzegels te worden voldaan, dit kan ook 
„met gewone frankeerzegels geschieden. 

„3. Voortaan kan ook voor tusschengelegen landen 
„luchtpost worden medegegeven, tegen de hierachter 
„staande tarieven (per 20 gram): Syrië 15 cent, Mesopo-
„tamië .en Perzië 30 cent, Britsch-Indië met Birma 40 cent, 
„Slam en Straits Settelments 60 cent. 

„De luchtpostzegels zijn, als vroeger, nie.t voor gewone 
„frankeering geldig." 

Dienstorder 759 schrijft voor, in verband met het boven
staande onder nr. 2 opgenomen, dat luchtpostzegels in het 
vervolg slechts op die hulppostkantoren en stations in voor
raad moeten worden gehouden, waar eenig debiet van deze 
zegels karn worden verwacht. 

Het gevolg van voorschrift 2 is dat het bestaan van speciale 
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luchtpostzegels dus overbodig is geworden. De aanmiaak van 
de 3 nieuwe luchtpostzegels van hoogere waarden had dus 
wel gevoegelijk achterwege kunnen blijven. 

* 
De gegevens betreffende de aantallen kg. post en goederen, 

vervoerd naar en van Indië, en de mededeelingen betreffende 
de proefmailvluchten op Marseille en Marseille-Rotterdam, 
werden mij bereidwillig verstrekt door de K.L.M. 

Vioor de bijizonderheden betreffende de- „ijsvluchten" hier te 
lande en in Denemarken door de K.L.M, uitgevoerd in 1929, 
ben ik oprechten dank schuldig aan den heer G. A. W. Thoolen. 

Bij het samenstellen van dit artikel zijn de volgende werken 
en tijdschriften door mij geraadpleegd: Door de lucht naar 
Indië, door A. N. J. Thomassen ä Thuessink van der Hoop; 
Uitgebreide catalogus van Nederland en Koloniën, opnieuw 
bewerkt door P. C. Korteweg en vele anderen; Nedexlandsch 
Maandblad voor Philatelie, jaargangen 1928 en 1929; Het 
Vliegveld, Februari-nummer 1930. 

(Nadruk verboden). 

INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING TE 
ALGIERS VAN 3 TOT 11 MEI 1930. 

Van den heer Leon de Raay, te Ams.terdam, die commissaris-
generaal voor Nederland voor deze tentoonstelling was, ont
vingen wij onderstaand verslag, waarvoor hem bij dezen dank 
wordt gezegd. 

Mede dank aan den heer G. V. van der Schooren, juryl'id 
dezer tentoonstelling, voor de volledige lijst der bekroningen 
van Nederlandsche inzendingen, aan het .slot opgenomen. 

Deze Interna,tionale Postzegel Tentoonstelling behoort al
weder tot het verleden, en ik haast mij u hiervan mü'n in
drukken weer te geven. 

Het i^e'heel, als in>.ernatlonale tentoonstelling, was tamelijk, 
wat in hoofdzaak kwam door gebrek aan plaatsruimte. Of
schoon het comité werkelijk a'les deed wat in zi)n vermogen 
was om alles goed onder te brengen, kan men wel begrijpen dat 
vele collecties niet goed tot haar recht kwamen omdat (op 
enkele uitzonderingen na) het meerendeel op tw^e vierkante 
meters moest worden ondergebracht, zoodat vele verzame
lingen in de albums bleven, die wal degelijk door de jury onder
zocht en bekeken werden, doch voor het kijkend publiek niet 
toegankelijk waren. 

Jammer genoeg dat er vele vakken om de een of andere 
i-eden openbleven, zoodat achteraf beschouwd men beter had 
gedaan die vakken te vullen met resteerende rgedeelten der al
bums, doch daarvoor was het te laat. 

Op deze tentoonstelling is ook voorgekomen, dat niet één 
Engelsche groote verzameling uitkwam, zelfs dat de heer 
C. G. Goddon afwezig was. Fred. Melville, als jurylid, was de 
eanige, die Engelsnd op deze tentoonstelling vertegen
woordigde. 

Van de voormannen onder de Fransc'he Philatelisten ont
braken bijna allen. Teneinde deze leemte aan te vullen, heeft 
men zich moeten tevreden stellen met mindere goden, of
schoon de oude heer Langlois flink op z'n post was. Duitsch-
land, Italië en Spanje waren bijna niet vertegenwoordigd en 
dus bleef er slechts een klein aantal philatelistlen over dat de 
functie van jury heeft vervuld. Uit hun midden werd onze ver
tegenwoordiger tot voorzitter gekozen. 

De jury was ah volgt samengeste'd: Jurion (Frankrijk), 
Langlois (Frankriik), Le Pileur (Frankrijk), Schoeller (Frank-
lijk), Melville (Engeland), Van der Schooren (Nederland), 
Friederich (Zwitserland), Boyer (Tchechoslowakije). 

Dit uit een aantal van 20 juryleden. 

De Nederlanders waren als buitenlanders goed vertegen
woordigd. Aanwezig waren de beeren Van der Schooren, 
Eeltjes en De Raay met hun ecHtgenooten; voorts de heer Wei-
mar uit Warschau, eveneens een volbloed Nederlander. 

Wat de feesten betreft, deze waren buitengewoon schit
terend: diners, bankets, uitstapjes, enz. Men trof het, dat de 
President van de Republiek gedurende al dien tijd in Algiers 
aanwe-zig was, zoodat het eens feest op het andere volgde. 

Bij het openingsdiner waren aanwezig de gouverneur-gene
raal van Algiers, de minister voor post en telegrafie, en andere 
notabelen, die zeer mooie speeches afstaken. Bij het einde van 
de tentoonstelling Waren alle Nederlanders uiti^enoodigd tot 
het tuinfeest bij het Palais d' Eté van den gouverneur-gene
raal, waarbij de President van de Republiek aanwezig was. 

Onnoodig te vertellen, dat ds revue ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van Algiers als Fransche kolonie schitterend 
was, waarbij tal van Arab'sche hoofden in nun schilderachtige 
klec-derdrachten medewerkten, zooook alle uniformen vanaf 
1830 tot heden in bonte mengeling voor het oog van honderd
duizenden toeschouwers voorbij trokken. De vlootrevue, waar
aan door circa 70 oorlogsbodems werd deelgenomien in de ha
ven van het schitterende Moorsohe stadsdeel van Algiers, gaf 
een moment om nooit te vergeten. 

Wat de philatelic betreft, het volgende: 
Frankrijk, dat het leeuwenaandeel had, zoo ook de Fransche 

koloniën, waren goed, doen niet schitterend vertegenwoordigd. 
Wij hebben collecties als die van Kestler, Burrus e.a. gemist. 
Een mooie collectie was hier van R. Thome, Rochefort s/M., 
met een groot aantal zeldzaamhsden. Op briefstukken van 
G. Signeure, Havre, ook öen blok van 4 rijen van de 20 c. 
zwart ongebruikt van 1849. De beroemde collectie Elzas van 
Bauer uit Straatsburg is genoeg bekend om nader hierop in 
te gaan. Natuurlijk waren er nog een massa andere, doch ik 
kon deze niet beoordeelen, daar ik geen inzage had van de 
albums. 

Ben collectie Fransche Koloniën van F. Hamy, Lille, gespe-
clialiseerd 1859 tot 1881, alles in groote blokstukken, was 
zeer mooi, o.a. 10 e. bruin in blokstuk van 60 met tête-bêche. 

De verzameling van Jurion, Villemomble (buiten mede-
dmging), was zeer rijk in vliegseries van Syrië 1926. 

De verzameling van P. Gastellen, Marseille, gaf schitterend 
Monaco, waarbij de 5 fr. van Charles Hl in paar, enz. Twee 
complete serién van weduwen en wezen in blok van 4, .gebruikt 
en ongebruikt, 17b porto dubbele opdruk m b'okstuk van 10. 

Een buitengewone collectie van Monaco van Lagerhoef uit 
Naw York, waarbij 1885 in complete vellen, 1, 2, 5, 10, 15 en 
40 c. Een vel van 50 van de 5 frs. violet 1920-21, en nog een 
massa anders zeldzaamheden. 

Noord-Afrika was flink vertegenwoordigd, Tunis, Marokko, 
Algiers, waarbij enkele verzamelingen werkelijk schitterend 
waren. De collectie van C. Gutzwiller, Algiers, in ongetande 
zegels van Frankrijk, met o..a. 1 fr. vermUlion 1849 op brief-
stuk was schitterend. 

Dan was er een heel aardige afdeeling van leerlingen var 
het lyceum, colleges en scholen in Nooid-Afrika, ingezonden 
door kinderen van 10 tot 13 jaren. 

Europa al.geme'sn. Zeer mooie collectie in 5 banden van J. 
Poulie, Amsterdam, bekroond met zilver. Engeland en Ierland. 
Slechts 2 collecties, een Engeland van Dubus, Parijs, zeer mid-
delma''ig. Ierland, door H. L. Vogel, Goedereede, die hiervoor 
vervuld zilver kreeg. 
..Scandinavië. Dsze afdeeling beschouw ik als de baste van 
de geheele tentoonstelling. Een collectie Zweden van dr. A. 
Pauli, Djursholm, prachtig mooi en hoogst zsldzaam. Ofschoon 
ik uit deze collectie van 28 albums slechts esn'ige meters mocht 
bezichtigen, heb ik een bu'tengewonen indruk van het .geheel 
gekregen. Het is mij onmogelijk al die groote schatten op te 
noemen, waaronder 2 stuks 1879 20 tretio. 

Als waard'ge mededinger in deze afdeeling de collectie G. 
Hellman, Stockholm, in 12 albums, o.a. 1862 3 ore bistre 
aan beide kanten bedrukt. 

Duitschland en Duitsche sitaten. Hiervan vond ik van Dubus, 
Parijs, .eian tamelijk mooie collectie. Jammer dat Ruberg, 
Danzig (wèl in catalogus), niet ingezonden had. 

België. Hier was een z.er mooie collectie van Attot, Nanen, 
te zien. 
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Luxemburg. Hier behaalde Diemer, Straatsburg, tegen Ma-
gonette, Charleroi, den prijs. 

Nederland. Ben zeer mooie collectie van J. Poulie-, Amster
dam, kreeg verguld zilver. Hieiibij fwiaren zeer mooie stukken 
aanwezig, waarvan zeldzame afstempelingen op oude brieven. 

Het zij mij hier even geoorloofd een opmerking te maken. 
In het buitenland krijgt men zoo langzamerhand den indruk, 
dat er in Nederland, uitgezonderd de collectie van Van Nifte-
rik, geen mooie Nederlandsche verzamelingen bestaan, daar 
de meeste Nederlandsche verzamelaars altijd schitteren door 
afwezigheid. Wordt het niet eens tijd, dat dit verandert? De 
een durft niet tegen den ander uit te koman, en zoo blijft men 
in het buitenland steeds verschoond van het genieten van 
mooie Nederlandsche colk«tieiS, en zooals men nu ziet worden 
zij toch in het buitenland ten zaerste gewaardeerd. 

Centrale landen. Tot de beste behoorde de collectie Lichten
stein van W. Vos, Romheld/Thur, doch ook de collectie van 
J. Ordelman, Zutphen, bleef niet ongemerkt, want deze ver
zameling is werkelijk schitterend zoowel wat inhoud als opzet. 
Zij behaalde een bronzan medaille. In dezelfde afdeeling con
curreerde L. H. Weimar, Warschau, (een Nederlander) en be
haalde met zijn schitterende collectie Polen een kunstvoorwerp. 

Italië. Hier waren slechts 2 collecties aanwezig, waarvan 
N. Castellini, met oude staten de eerste was. 

Spanje en Portugal. Alleen Spanje van L. Dubus, Parijs, 
die zeer goed was. 

Balkan-staten. Onnoodig de beroemde collecties te beschrij
ven van Paul de Smet, Brussel, met Servië 1866-1882, en van 
R. Poncelet, Brussel, met zijn onvergelijkelijke collectie van 
Roeraienie. 

Afrika. J. Meister, Geneve, en P. Dugendre, Limoges, beide 
met Ethiopië, wedijverden met H. L. Vogel, Goedereede, met 
N. Republiek, die hierdoor zilver behaalde. 

Centraal Amerika. Gespecialiseerde collectie van Costa Rica 
van E. J. Preiss, Amsterdam, behaalde hierdoor een zilveren 
medaille. 

Zuid-Amerika. Dezelfde ontving een bronzen medaille voor 
zijn zeer mooie collectie Panama. 

Roede Kruis- en oorlogszegels. Zooals altijd is deze klasse 
flink vertegenwoordigd gewees.t, waarbij de collectie van A. 
Hommen, Motiers (Zw.) zeer goed was. 

Dat de gespecialiseerde collecties van De Raay, Amster
dam, Memel met zilver; Vogel, Goedereede, Opper-Silezië met 
brons; De Raay, Opper-Sileizië met zilver bekroond werden, 
behoeft geen verdere uiteenzetting. 

Nieuwe landen na den oorlog. De collectie Fiume van De 
Raay, Amsterdam, werd me zilv.r bekroond, Jugo-Slavië 
met brons; J. PouHe, Amsterdam, met Lettland zilver; L. H. 
We'mar. Centraal Lithuana ê en zeer mooie en zeldzame col
lectie met bron^. De verzamel'n^ van mevrouw Smuld.rs, 
Sch'edam, Jugo-Slavie gespecialiseerd (door bemiddeling van 
Friedrich) was z.er bijzonder in a'k- details en verdiende ten 
volle de verguld zilveren medaille. 

Vrn de Luchtpost zag ik een prachtcollectie van F. Hamy, 
Lille, conplete collectie van de Bal'ons montés gedurende het 
beleg van Parijs. 

Afstempelingen. Hierin kreeg De Raay, Amsterdam, een 
verguld zilveren medaille voor afstempelingen van Transvaal. 
In ds zcldzaamheden afdeeling beviel mij het beste de collectie 
van H. Gaillard, Parijs, en R. Thome, Rochefort s/M. 

Wetenschappelijke onderzoekingen. Hier beviel mij het 
meest de collect e Spanje 1850 van A. Ruhl, Brussel. De Raay, 
Amsterdam, ontvm^ voor zijn kinderzegels-collectie van 1924 
de zilver.>n med'ailJe. 

Vervalschingen. In deze afdeeling ontving De Raay een di-
p'oma met gelukwenschen v n d: jury, voor zijn fahif caten 
van Transvaal. 

Poststukken. Onze geachte landgenoot W. P. Costerus, 
Edam, ontving voor zijn collectie Victoria en Tasmania de 
gouden meda'lle. 

Fiskaal. Ook onze waarde landgenoot C. Eeltjes, Leiden, 

I ontVing voor zijn algemeene collectie de gouden plaquette, en 
voor Frankrijk en ko'onien de gouden medaille. 

Proeven. In deze afdeeling werd de collectie poststukken 
van Frankrijk van W. P. Costerus, Edam, bekroond met de 
gouden plaquette. 

Ook onze landgenoot J. van Nifterik, Haarlem, mocht het 
genoegen smaken met zijn schitterende collectie proeiven van 
België de verguld zilveren medaille te behalen, waarbij men 
hem hartelijk gelukwensohte met de behaalde bekroning, die 
wel verdiend was, eensdeels wegens de fraaie stukken, ander
deels door de zeer keurig uitgevoerde opzetting. 

Ten einde niet nog meer van de plaatsruimte in te nemen, 
zal ik thans eindigen, doch niet voor eerst aan alle Neder
landsche bekroonden mijn .gelukwenschen te hebben aange
boden. Ik hoop dat zü en ook anderen op de e.k. tentoon
stelling te Antwerpen flink zullen opkomien, teneinde te toonen 
dat ons klein landje een waardige plaats in de philatelisten-
wereld inneemt. 

Bekroningen van Nederlanders te Algiers. 
Jean Poulie, algemeene verzameling, zilver. 
H. L. Vogel, Ierland, verguld zilver. 
Jean Poulie, Nederland, verguld zilver. 
J. Ordelman, Liechtenstein, brons. 
L. H. Weimar, Polen, zilver (plaquette). 
H. L. Vogel, Nieuwe Republiek, zilver. 
E. J. Preiss, Panama, brons. 
L. de Raay, Memel, zilver. 
H. L. Vogel, Opper-Silezië, brons. 
L. de Raay, Opper-Silezië, zilver. 
L. de Raay, Fiume, zilver. 
L. H. Weimar, Cenitnaal Litauen, brons. 
Jean Poulie, Letland, ailver. 
Misvrouw Smulders, Jougo-Slavië, verguld zilver. 
L. de Raay, studie Ie weldadigheidsserie Nederland, zilver. 
L. de Raay, collectie falsificaten Transvaal, eervolle- vermel

ding met felicitatie der jury. 
W. P. Costerus, poststukken Victoria en Tasmania, goud. 
M. Ch. Eeltjes, fiscaalzegel-collectie, plaquette d'or. 
M. Ch. Eeltjes, fiscaalzegels Frankrijk en koloniën, goud. 
W. P. Costerus, proeven van Fransche poststukken, grande 

plaquette de vermeil de la Ville d'Alger. 
J. van Nifterik, proevien van België, verguld zilver. 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, verguld zilver. 
De Nederlandsche Philatelist, Den Haag, diploma. 
W. P. Costerus, briefkaarten van Noorwegen, brons. 
P. C. Korbeaveg, Handboekje Ned.-Indië, zilver. 
J. Mebuis, catalogus van Nederland en Koloniën, diploma. 
Leon de Raay, Nieuwe Republiek, diploma met brons. 
J. Mebus, albums, diploma met zilver. 

DE DURE OPDRUK BRIEFKAARTEN VAN NEDERLAND. 
Met Z.Ed. artikeltje „Iets over briefkaarten" in het laatste 

Maandblad heeft de heer Pull mij weer even uit mijn tent ge
lokt voor een kort woord. Alweer wordt ons in dat stukje 
verteld, dat de opdrukken op de reeds eenige tientallen van 
jaren buiten gebruik zjjnde briefkaarten, zijn ontstaan, doordat 
die oude kaarten nog aanwezig Waren op sommige postkan
toren. Al weder heeft het miJ verbaasd, dat die postkantoren 
zulke courante zaken als igewone briefkaarten zóó lang hadden 
laten liggen. Op de vraag, in mijn vorig stukje in dit -Vlaand-
bl'ad gedaan, of er iemand was, die die dure opdrukkaarten 
werkelijk aan een postloket gekocht heeft, heb ik geen enkel 
bevestigend antwoord ontvangen. Wel hebben eenige lezers 
van het Maandblad de vriendelijkheid gehad, mij te schrijven, 
dat zij indertijd opdrukbriefkaarten aan de loketten hadden 
ontvang-an, doch het bleken de gewone stukken te zijn, die een 
tijd lang overal verkrijgbaar wiaren. Blijft dus tot nu toe alléén 
de door den heer Pull in ziJn laatste stukje vermelde ver
klaring betreffende het vinden van 14 (niet gecatalogiseerde) 
halve dubbelkaarten met opdruk te Amsterdam, die aldaar alle 
in 1918 aan een bekend verzfamelaar werden afgegeven. 

Wü weten nu twee dingen, en wel: 1. dat, afgezien van het 
bovenbedoelde door den heer Pull aangegeven geval, hetwelk 
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niet-geoatalogiseerde- kaarten betrof, niemand bekend is, die 
de dure opdrukkaarten aan een loket heeft gekocht; en 2. dat 
de heer Pull, die blijkens zijn laatste stukje een functie be
kleedde bij het opdrukken der kaarten, is gebleken de ont
dekker, en, naar men zegt, ook de bezitter of oud-bezitter 
Van de meeste der dure opdrukkaarten te zijn. Het is natuur
lijk niet mijn bedoeling om, met de opsomming van deze twee 
feiten, onaangename dingen te zeggen aan het adres van wien 
dan ook, doch zij dient lalléén om opnieuw aan te toonen, dat 
de bedoelde dure opdrukkaarten n i e t in den catalogus thuis-
behooren, omdat zij, voor zoover gebleken is, n i e t voor het 
publiek verkrijgbaar zijn geiweest, en blijkbaar dadelijk in par
ticuliere handen zijn overgegaan. 

Voorburg, Mei 1930. 
W. H. DOORMAN. 

Onderschrift der redactie: 
De heer Pull vertoeft tot einde Juli a.s, in het buitenland, 

zoodat vóór Augustus e.k. door hem van bovenstaand schreven 
geen nota kan worden genomen. 

VEILINGUITSLAG. 
Op de 78e veiling Rietdijk, gehouden van 22-27 Mei, werden 

de volgende prijzen gehaald: 
N e d e r l a n d : 1852, 5 c. staalblaum, randstuk met punt-

stempel op brief T ] 00 
1869, 1 cent zwart, ongebruikt blok van 4 ƒ 170 
C u r a c a o : 1929, 6 op 7K cent met kopstaanden opdruk, 

gebruikt (zelfde ex. als in Maandblad afgebaeld) ƒ174. 
N e d . - I n d i ë : Dienst 1911, 30 cent handstempel ƒ 176 
Deze prijzen zijn inclusief het opgeld van 10 pet. 

1Roel<;^erker[, 

Catalogi, eng. I 
SCHAUBEK-ALBUM. 

Verschenen is Nachtrag 46, de welbekende aanvulling van 
het album; voor al'e soorten ervan. Prijs voor de heele wereld 
6 mark plus porto en 3 mark voor Europa alleen plus porco. 
Wat een gemak zoo'n Nachtrag is, weet ieder bezitter van 
een album, die zijn zaakjes bijhoudt. Dit jaar zijn er m a a r 
ongeveer 1400 nieuwigheden verschenen! Minder dus dan de 
vorige maal. Europa is dezen keer bescheiden geweest en 
vorderde slechts 52 pagina's in den Nachtrag. Alleen IJsland 
en Italië eischten elk 3 pag'na's voor zich. In 't geheel werden 
behandeld 121 postgeb'eden met 172 pagina's. 

Een aanbsve'ing voor den als gewoonlijk keurig bewerkten 
Nachtrag is misschien voor velen overbodig. Immers, we ken
nen allen het spreekwoord van disn wijn, die geen krans 
behoeft. S. 

„PHILATELIE EN GESCHIEDENIS" nrs. 3 en 4. 
In de bekende, door den „Haagsohe Pos.zegelhandsl" uitge

geven serie „Philatelie en Geschiedenis" zijn twee nieuwe 
boekjes verliehenen. Het eene heeft Schiller als onderwerp, 
naar aanleiding van zijn 'sterfd'ag 125 jaar geleden. De dichter 
ze'f is in onze albums alleen vertegenwaord'gd door de 5 pf 
van Duitschland; van zijn werken iis het W Ihelm Teil, die 
met de Zwitsersche zegels vele betrekkingen onderhoudt. Het 
aardig geschreven boekje bes'aat uit twee deelen; in het 
eerste wordt de levensloop van Schiller behandeld, in het 
tweede uitvoerig zijn drama Wilhelm TeV. 

Nr. 4 van deze ser'e brengt de igeschiedenis Van het Austra
lische e land Tonga, waarvan de kennis bij de meeste verza
melaars vermoedelijk zeer vaag zal zijn! Het eiland werd in 

1616 door de Hollanders ontdekt, welk feit niet op de post
zegels weerspiegeld wordt. Van de wél afgebeelde te'gen van 
het inheemsche vorstenhuis wordt de interessante historie op 
onderhoudende wijze beschreven. 

Dit jaar zullen nog twee verdere werkjes in deze serie 
verschijnen, namelijk „Braz'lië", en een volgend 'n November. 

B. 

Ter bescïiermifi^ 
Van Veriamelaars 

er Handelaren 
^ 

ZWITSERLAND. ZEPPELIN 127. 
Zumstein's „Berner Brfmk. Ztg.", Januari 1930, waarschuwt 

voor aankoop van stukken gestempeld met een groot uitge
spaard kruis met boven links „Lz" en rechts „127" en boog
vormig, loopende van linker- tot rechterarm van dit kruis: 
„SCHWEIZ-FAHRT", zijnde dit een zuiver partic'^llier maaksel. 

LUCHTPOSTZWENDELZEGELS. 
In „Stanley Gibbons' Stamp Monthly" van November 1929 

wordt gewaarschuwd voor de navolgende zwendelarij: 
Bulgarije. Zegels van 1921-23 zwart overdrukt met „PAR 

AVION" en de Bulgaarsche vertaling in omlijsting. 
Costa-Rica. De 1 c , 2 c. en 10 c. van 1910, opdruk „CORREO 

AERO" in omlijsting en overdrukwaarde 8, 16, 32 resp. 64 ets. 
Rumenië. Het diagonale „POSTA AERIANA 1920" in dub-

bellijnige omlijsting op alle zegelwaarden. 

COHN, POSTZEGELHANDELAAR, WEIMAR. 
„Germania-Berichte"; October 1929, biz. 124, bevat een uit

voerige omschrijving van het vonnis door de rechtbank geveld, 
betreffende een ingediende klacht van een Zuidduitschen ver
zamelaar, die van genoemden handelaar een zichtzending had 
ontvangen met meer of minder goed gerepareerde zegels met 
40 pet. korting op de Michel-prijzen. De verkooper wist dat de 
waar geschonden was geweest. De verzamelaar was niet dom 
en vroeg hem machtiging de door hem niet te keuren zegels, 
zooals b.v. Ndd. Post 18 Kr. getand, aan een deskundige te 
mogen toezenden ter keuring. Het evenmin domme antwoord 
luidde, dat hij voor zijn zegels borg bleef; onder voorwendsels 
weigerde hij toestemming aan een verzamelaar te verleenen 
„zegels te doen keuren". De handelaar meende zich nu gedekt 
te hebben. De verzamelaar riep den raad in van „Die Fäl-
schungsbekämpfungsstelle", voorzitter dr. Priwe, welke de 
zaak ter hand nam. De rechtbank stelde vast, dat „poging tot 
bedrog" vaststond en veroordeelde Cohn tot 75 Mark geldboete 
of 15 dagen gevangenis. De aangevoerde uitvluchten, waar
onder de 40 pet. korting, werden terecht van onwaarde ver
klaard. O.m. werd daartegen aangevoerd, dat de prijzen in den 
Michel met 50 pet. zouden worden verlaagd, maar dat hier
tegen de „handelaars" geprotesteerd hadden en om huanent-
wille de uitgevers ervan afzagen. 

SPEZIALBRIEFMARKENPRUEFER EDWIN WETZSTEIN. 
Aldus luidt een aanbieding in de vakpers ter keuring van 

zegels. Voor dezen keurmeester wordt eindelijk gewaarschuwd. 
Bij de „Bondsafdeeling ter bestrijding van vervalschingen", 
dr. Priwe, waren klachten ingekomen, zoomede bij den bonds-
keurmeester, de keuringsafdeeling van de „Germania Ring" en 
de „Int. Philat. Händler Verein", tegen dien Wiettzstein: echt 
werden gekeurd en van zijn merk voorzien „v a 1 s c h e" zegels. 
In naam van alle klagers, die genoemde bondsafdeeling met 
hun ervaringen in kennis stelden, maakt de directeur bekend, 
dat, ter verkrijging van zekerheid, aan dien Wetzstein, Berlijn, 
een zending ter keuring werd overgemaakt. Deze bevatte: 
44 zegels, en wel: 1 echte, 5 herdrukken, 24 geheel valsche, 
12 opdruk- respectievelijk stempelvervalschingen en 2 randver-
valschingen. De uitslag was: de „e'chte" werd een „herdruk" 
genoemd, van de 5 „herdrukken" werd er 1 herkend, 8 waren 
oorspronkelijk (echte) en 1 werd een proefdruk; van de 24 
geheel valsche werd er 1 als valsch herkend, de 23 andere 
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niet (!!!), terwijl van de 12 aangeduide deelsgewijze ver-
valschte, 2 als tgeheel vervalscht beoordeeld werden, de 10 
overige waren „echt", eveneens de beide randvervalschingen. 
Dus verklaarde deze speciale deskundige: 40 valsche „echt", 
slechts 2 gedeeltelijk juist en 2 juist!!! Het nadeel dat door 
zoodanig „gekeurde" zegels berokkend wordt is niet te over
zien. De wet beschermt de benadeelden in zulke gevallen niet; 
de schurken maken hiervan gebruik. Dit verklaart misschien 
voor de aartsdommen, waarom die „experts", zooals velen 
gaarne zich bij de massa voorstellen, zoo schrikbarend ver
meerderen. 

DE NEDERLANDSCH-INDISCHE ONTWERPEN 
VAN DEN HEER NIEUWENKAMP. 

De in ons Maandba'.d van November verschenen omschrij
ving van de ontwerpen voor onze Indische zegels, verrijkt met 
de vergroote afbeeldingen van de ifcsekeningen, door den Ne-
derlandschen kunstschilder W. O. J. Nieuiwenkamp — dit on
derwerp was in Augustus behandeld in „Nederlandsch-Indië 
Oud en Nieuw" — ontwerpen, gemaakt op verzoek van de 
firma Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem, die daartoe op
dracht van onzen minister vlan koloniën had ontvangen, werd 
in het Februari-nummer van „Stamp Lover" overgenomen, 
na overzetting in de Engelsahe taal, met de afdrukken van alle 
cliché's, door den hoofdredacteur van ons Maandblad ter illu
stratie van den inhoud den heer Fred. J. Melville welwillend 
in bruikleen afgestaan. 

Geen van deze ontwerpen vond genade in de ooigen van de
genen, die daarover te beslis'sien hadden. Nu is het wel te 
betreuren dat, in dergelijke gevallen, de wereld die geen oor
deel kan vellen over datgene waarvan zij niet of weinig weet 
of kent, niet eenigrzins wordt voorgelicht omtrent de hoofd-
gronden, waarop de ontwerpen worden afgewesen. Persoonlijk 
was ik het in geen enkel opzid.it met de opvatting van den 
teeksnaar eens, dat de „inboorlingen" moeten verstaan (be
grijpen) de op de zegels voorkomende afbeeldingen en deze 
daarom moeten weergeven voorstellingen uit hunne eigen om
geving. Behoudens dat de „inboorlingen" niet als „vurige toe
risten" zich tot nogtoe hebben doen kennen en dat zij, vooral 
in e'landj:'3 van den omvang van ons Indië, geheel of ten 
naastenbij geheel oribekend zijn met datgene wat in het 
Noorden en Zuiden, he. Oosten en Westen van dit gebied 
zich in het bijzonder vertoont, leveren in psychologisch opzicht 
n!et liger staande posthoofden het „tegenovergestelde bewijs" 
van des kunstenaars „meening". Zou hij eenige kennis gehad 
hebben van de door geheel de wereld goedgekeurde zegelvoor
stellingen, haar geleverd door de kroon'agenten der Britsche 
ko'oniën, door de postoverheden der Italiaansche, Portu-
geesche, Spaansche koloniën e.a., dan zou hij anders gedacht 
hebben. Dit doet echter niets toe of af aan de ontworpen teeke-
ningen, al verklaar ik gaarne openlijk, dat de meeste mijn 
kunstgevoel volstrekt niet streelden. Dit is maar „gevoel", 
het ka.i niet besl'ssen, en de opmerking, dat bij de firma men 
willekeurig (?) veranderingen heeft aangebracht, maakt eenig 
posit'ef oordeel mijnerzijds toch al onmogelijk; alleen betwijfei^ 
ik, ja, meen ik het niet mojeMjk, dat door de firma verande
ringen werden aangebracht zonder lastgeving van het mi
nisterie. De adviseerende deskundigen hebben waarschijnlijk 
willen zien of b.v. bij de verwiEceling van de 2 >< en 4 c , die 
on iverpen beter loonden voldoen, waartoe anders wijziging? 
Nu komt er echter een .hoogdeskundig Java-kenner, als ver

zamelaar de grootste wereldspecialiteit van Nederland's zegels, 
mijn getrouwen, grijzen vriend van meer dan 40 jaren, de 
heer A. J. Warren, wiens ongeëvenaarde liefde voor Nederland 
en onverzwlakte belangstelling in de zegels e-rvan geen ooigen-
blik sluimeren, verschillende ontwerpen „afbreken": de teeke-
ningen geven niet getrouw weder wat zij vertoonen, schrijft hij. 
Ziehier zijn door „Stamp Lover" van Maart, blz. 322, motto: 
„Those Dutch Indian Essays", overgebrachte aanmerkingen: 

7K cent. Ben gamelan, veel te groot voor de bespeelster. 
4 cent. Bananen groeien nooit naar onder aan de tiak, zij 

krullen altijd opwaarts. 
3 cent. Ik geef het iedereen te doen, twee jonge ossen voor 

de ploeg gymnastische toeren te zien uithalen (voor de ploeg 
neemt men ook gewootnlijk buffels). 

2'A cent. Is zonder beteekenis. 
2 cent. Vertooning van opmerkelijk arme cocosnootboomen. 
1 cent. Nimmer had een zoo rustige uitbarsting plaats. 
M cent. Wiaarom een halve prauw, en hoe k'an de balans het 

water raken aan de windzijde en recht in de lucht komien onder 
den wind ? 

Naar deze objectieve aanmerkingen te oordeelen, waarvan 
ik de eerste door meermalige persoonlijke aanschouwing ten 
volle kan onderschrijven, schijnt de ontwerper een slechts zeer 
oppervlakkig beeld van de door hem gemalakte teekeningen 
in zich te hebben opgenomen. J. B. R. 

DE EERSTE LUCHTPOST: 12 NOVEMBER 1836. 
Iets zeer merkwaardigs, in het bijzonder voor „Neder-

landsche" Philatelisten, brengt „Schweizer Brfmk. Ztg." van 
December 1929, blz. 192. De heer Bloom te New York heeft 
ter beschikking van het Amerikaansche gezantschap te 's-Gra-
venhage gesteld documenten waaruit blijkt, dat een zekere 
heer Robert Holland in 1836 per luchtballon het Kanaal over
vloog met twee makkers. De windrichting dreef het drieman
schap naar de vallei van den Rijn, zoodat hun doel, 's-Graven-
hage, niet bereikt werd. Zij Ihadden overtebrengen een brief 
van den Engelschen generaal J. W. May aan onzen koning 
Willem I. Deze brief werd afgegeven aan het naa'stbijzijnde 
postkantoor, Cobienz, en werd van daar per koerier over
gebracht naar den geadresseerde, Z. M. Willem I. Deze was 
zeer verheugd met deze eerste luchtpost en schreef op den 
rand van den brief: „Zorgvuldig bewaren". D,e brief draagt 
den poststempelafdruk 12 November 1836. 

J. B. R. 

LUCHTPOST RIGA-BORDEAUX ( ? ) . WAARSCHUWING. 
Van Eugen Sekula, Luzern, een der Hongaarsche familie-

.'eden aldaar, ontving ik een rond=chrijven, gedagteekend 24 
Maart 1930, met een bijgesloten „Flugpostbrief", in ruil voor 
betere zegels ter waarde van 75 fr. frs. Hij kon er mij 50 tot 
100 stuks afgeven. Zoo men een dergelijke aanbieding ont
vangt, zal men er niet op invliegen, zooveel liefhebbers voor 
die soort postverzending zijn er niet. De brief zou, vertrouwt 
men op „stempels", en deze groep is niet minder talrijk dan 
d'.e der onmondigen, verzonden zijn uit Riga op 20 Juli 1927 
en aan een volgens adres genaamden „Labroue, 188 R. d. St. 
Gênes — niet Madame Sans-Gêns, goed lezen! — Bordeaux". 
(Of alle honderdtallen hebzelfde adres dragen, weet ik niet, 
maar zeker vele ervan, want het adres is er op gedrukt enz.). 
Het ig-eeft niet tot hoever de „luchtpost" dien brief bracht of 
kón brengen, het is meer dan voldoende, zoo ik verklaar, dat 
al deze briefomslagen als „ludhtpostbrief" geen HoUandschen 
cent w-aard zijn: het geheel is een „bedrogstuk". Deze stukken 
zijn „z.g." gefrankeerd met panen van de 1, 2, 4 santimi, in-
validenzegel'3 van 1928, Yvert 106 tot 108, dus met 2 maal 
7 sant'mi of 14 santimi, zoo ongeveer zeven, 7, Hollandsche 
centen. Is die Eugen zulk een groot, vooraanstaand kenner van 
dt' 'nnerlijke waarde van postzegel-verz'amelaanj, dat hij 
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overtuigd is van haar volkomen „onvolwaardigheid", zooals de 
ijdele dwazen dit tegenwoordig „officieel" noemen, en dus weet 
dat zij knollen voor citroenen aannemen, nadat hij hun de 
„knol" getoond heeft? De „knol"? Ja, treurige menschheid! 
Een gewone brief kostte to«n 30 santimi of 15 Nederlandsehe 
centen, en per luchtpast „7" cent!!! Nog iets? Of zou Eugen 
zelf zulk een domkop zün geworden? J. B. R. 

BARBADOS 1924, 1 SHILLING, CURSIEF WMK. 
WAARDEERING! 

Voor belanghebbenden en belangstellenden kom ik, wel wat 
laat — het lag op de niet juiste plaats — het in April 1929 
ontvangen bericht mededeeilen, dat deze waarde op 8 Septem
ber 1924 ter plaatse werd uitgegeven (ontvangen werden 6000 
stuks) en dit worde niet overzien en niet te licht opge
nomen, dat bijna de geheele voorraad ter plaatse werd op
gekocht. Man leert hieruit, dat zelfs in de grootste gaten der 
Wrereld „roofdieren" schuilen en, onthoud dit vooral, dat deze 
dieren „comedie spelen" met hunne, door iedereen veronder
stelde bewakers, de „barbaarsch gestrenge" posthengsten. Al
leen door hen, of door een hunner, kan die woekeraarsroof 
plaaits hebben. Toen ik den leverancier in 1925 er naar vroeig, 
antwoordde hij: „Nog niet ontvangen" en die in nieuwe 
teekening waren wèl ontvangen. Hij, de grootste der Engelsche 
koloniale zegelleveranciers, waarschuwde in 1929 voor koop 
van die zegels tot fantasie-prijzen; het beste «n eenigst ver
standige dat verzamelaars doen kunnen is geduld hebben. 
Woekeraars kunnen niet blijven wachten, zij wenschen geld 
met honderden procenten interest en deze procenten dalen met 
den dag, zoodra afzet ophoudt. Slechts „ijdele" gekken onder
houden die bandieten. j . B . R. 

BELGIË. DE ZEGELS VAN „LE HAVRE". 
De betrekkelijk vele Nederlandsehe verzamelaars, die be

langstellen in de Belgische postzegels, zullen wis en zeker het 
navolgende, dat door „La Postale, Bruxelles" in een conferentie 
met den heer Van de Kerkhove werd vernomen, van groot be
lang achten. Deze heer verklaarde: 

„Toen de regeering, door de gebeurtenissen gedwongen, den 
13en October 1914 Ostenda moest verlaten, werd de chef van 
het zegelmagazijn, die juist met twee wagons zegels welke in 
voorraad waren was aangekomen, gelast, zich dadelijk ermede 
naar Le Havre te begeven. De regeering wenschte den vol
genden dag het onwederlegbaar bewijs te leveren, dat zij niet 
slechts genoot van de betvoegdheid, te leven naar de wetten van 
eigen land, maar ook van alle voorrechten van een zelfstandige 
regeerina; en, in overeenstemming met de Fransche autori
teiten, werd een pos:kantoor geopend. Echter materiaal 
ontbrak, ook stempels, waarom het Fransche kantoor van de 
Nice Havrais werd genomen. Een ambtenaar vertrok naar 
Parijs om het Belgische wapenbord, dat aan het kantoor moest 
komen, te halen en op 10 October kon toen het Fransch-
Belgische kantoor Nice Havrais geopend worden. Het stempel 
„Le Havre Seine Inférieure" leverde alsdan het hoofdkantoor 
te Le Havre. De aldus afgestempelde zegels zijn zeldzaam, 
want de opening van dit kantoor was niet bekend en eenige 
dagen daarna kwamen de nieuwe stempels; alle Belgische ze
gels werden toen afgestempeld „Le Havre spécial", totdat op 
15 October 1915 de nieuwe serie aankwam. Tot dien dag waren 
alle Belgische zegels, met of zonder het benedenbandje, ter 
frankeering geldig. Mocht de frankeering onvoldoende zijn, 
dan werd er een Fransche of Belgische zegelwaarde bij geplakt. 

„De herinnering aan het feit wenschte de regeering levendig 
te houden, waartoe zij een honderdtal stellen deed stempelen 
met de dagteekening 15 Octobre 1914. Het door het hoofdkan
toor ter beschikking gestelde stempel was niet hetzelfde als 
het oorspronkelijke, dat zich kenmerkte door een breuk in den 
cirkel onder de „E" van „LE". Dat dit stel zeldzama is 
verwondert niemand en toch is het compleet minder zeldzaam 
dan het eerste, doordat bij de opening van het kantoor, de 
voorraad zegels met beeltenis en den graveursnaam zeer ge
ring was; deze kwamen later. Die eerste kwamen van direc
teuren of beheerders der door den vijand bezette kantoren in 
Vlaanderen, die bij terugtrekken ze aan de regeering hadden 
teruggezonden. Hierdoor vindt men brieven, waarop zijn ge
plakt: de geheele serie 1912-1914 benevens de 10, 20, 40 kleine 

kop en de 10, 20, 25 met graveursnaam. Afgestempeld „Le 
Havre spécial" vindt men alle afwijkingen in de uitgifte 1912, 
met uitzondering van de 1 c , met punt achter „Zondag" ter 
hoogte van den boogvorm der „G" (deze variëteit is de aan
dacht, wat zeldzaamheid betreft, ten volle waard, want ze was 
slechts op één exemplaar per vel van 300 der „eerste" oplage 
vertegenwoordigd). 

„Bijzonderheid van belang is het antwoord op de door Bel
gische verzamelaars in Januari 1915 gedane vraag, hun zegels 
toe te zenden, afgestempeld „Ste.-Adresse", dat deze afstempe
ling niet bestond. Hierop volgde het tegenbewijs, een brief 
met stempel „Ste.-Adresse. Seine Inférieure" en toen vernam 
men, dat dit Fransche, voor de Belgische briefwisseling niet 
geopende kantoor, gelegen op den weg van de talrijke Bel
gische werklieden der militaire inrichting, van deze de brieven 
in de bus vond, door hen gemakshalve daarin gedaan; het 
kantoor vond het eenvoudiger deze correspondentie af te 
stempelen dan ze te zenden naar het kantoor Nice-Havrais 
(Le Havre spécial). — Een andere bijzonderheid is het opraken 
van de Roode Kruiszegels te Nice-Havrais in December 1914. 
Aan de firma Watelow te Londen werd toen de onmiddellijk 
uittevoeren levering van die zegels opgedragen, te drukken van 
de clichés welke voor de eerste oplage dezer zegels te Ant
werpen hadden gediend. Reeds op 2 Januari kon van de eerste 
drukoplage der Engelsche firma de verkoop aanvangen. Deze 
eerste druk bestond uit twee rijen van 25 zegels, elk vel telde 
dus 50 stuks en waren met verschillende machines getand. De 
tweede oplage was in vellen van vier maal 25 zegels en was 
getand 14. Deze Engelsche drukken verschaffen den op af
wijkingen verliefden specialist een zeer rijk veld van onder
zoek. De „Catalogue spécial de Belgique" teekent aan, in alle 
drie waarden: epauletten met troetels, snede (of litteeken er
van) onder de lip, het linkerkruis in den vorm van een cijfer 
„4", en de 5 en 10 c. met kruis en medaillon opwaarts ver
plaatst. Hierbij behoort ook de 20 c , get. 14, met kruis en me
daillon naar links, en dan de 5 c. met opwaarts verplaatst 
kruis en medaillon, get. 12:14. Eindelijk, dat in den kruisvorm 
de zeldzaamste èn talrijkste afwijkingen te vinden zijn. Onder 
meerdere: kruis met bijteeken, gebroken kruis, kruis met 
zichtbaar kleineren rechter- of linkerarm, welke ongetwijfeld 
eenmaal zeer gezocht zullen worden. — In Januari 1919 hield 
ik in de „Club philatélique" een praatje over de tandingen en 
vestigde toen de aandacht op weinig bekende. Thans moet ik 
verklaren, dat er geen 9000 exemplaren van de 20 c , get. 12:12, 
zijn geweest en dat alle onverkocht gebleven zegels van 1915 
(deze zijn dus van de Waterlow-drukken) verbrand werden, 
zoodat het te doorzoeken veld sedert dien tijd nog al ver
kleind is." j . B. R. 

Ongesorteerde en onuitgezochte 

Missiepostzegels 
aangeboden. 

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

verzamelaars en handelaren. 
Prijslijst gratis. 

J. VAN DER GRAAF, 
Postbus 25, Haarlem. (182) 


