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HET PENNY-PORT 
1840-1930. 

II. 
D .i'(>Sl.M;^: 

Alvorens na te gaan, hoe het Rowland Hill verging met zijn 
plannen inzake de posthervorming, waartoe hem, zooals wij 
reeds zeiden, op 13 Februari 1837 de gelegenheid geboden werd 
in een speciaal daartoe aangewezen commissie, moeten wij 
eenige stappen teruggaan tot juist begrip van het verdere ver
loop dezer aangelegenheid. 

Wij merkten reeds vroeger op, dat het verlangen naar postale 
verbeteringen al eenige jaren in de lucht hing; wat meer is, 
de ontevredenheid van het publiek over de ingewikkelde en 
dure tarieven, alsmede de gegronde grieven, welke er tegen 
het ouderwetsche postsysteem allerwege bestonden, maakten, 
dat de regeering als een soort veiligheidsklep in het begin van 
1835 een speciale commissie in het leven riep, „Commission 
of the Post Office Inquiry", waiarnaar de klachten en voor
stellen tot verbetering wsTden verwezen. En dat de belangstel-
hebbenden zich niet onbetuigd lieten blijkt, dat in enkele jaren 
het getal dier klachten en aanwijzingen tot verbetering in de 
honderdtallen liep. 

Reeds veel vroeger dan 1835 waren er menschen in het Ver-
eenigde Koninkrijk opgestaan, die aanwijzingen tot verbete
ring der postale middelen gaven. Zoo o.a. Samuel Roberts, te 
Conway, die in 1824 en volgende jaren We-es op de doeltref

fendheid van een enkelvoudig port voor binnen- en buitenland. 
Voorts een zekere Charles Whiting, drukker aan het „Strand" 
te Londen, die in 1830 pleitte voor het benutten van een 
franco-stempel, door hem betiteld met „go frees"; en anderen. 
Twee namen dringen evenwel naar voren en wel: Charles 
Knight en James Chalmers. 
" Bü hen moeten wij 

langer verwijlen, daar 
hun voorstellen van 't 
grootste gewicht zijn 
gebleken ten aanzien 
van het onderwerp dat 
ons thans bezighoudt: 
het ontstaan van den 
postzegel. 

Charles Knight was 
uitgever, o.a. van het 
„Penny Magazine" len 
„The Companion to the 
Newspaper". In beide 
bladen deed hij meer
dere voorstellen tot 
verbetering van de 
post, doch in laatstge
noemd blad verscheen 
in 1834 een artikel, 
waarin hij wees op de 
wensehelijkheid om het 
porto voor couranten 
te voldoen door ge
bruikmaking van een 
papieren bandje met 
opgedrukt waardestem-
pel en deze bandjes 

aan de postkantoren verkrijgbaar te stellen. Zijn voorstel werd 
everiwel door de postautoriteiten niet aanvaard. Zijn lland-

James Chalmers. 
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genoot, dè Schot James Chalmers, bleef van dit plan niet on
kundig, daar hij al jaren zijn aandacht ischonk aan de ver-
richtingien van de petst en de wonde plekken in dit lichaam 
aanwees. Zoo was het o.a. aan Chalmers te danken, dat de 
Schotsche mail van Aberdeen en Dundee naar Londen haar 
traject in veel korteren tijd aflegde dan vóór zijn ingrijpen. 
Chalmers, die uitgever was van „The Dundee Chronicle", nam 
het idee van zijn landgenoot in studie en kwam tot de slot
som, dat het meer aanbeveling verdiende den afdruk van den 
waardestempel te plaatsen op een strookje papier, aan de 
achterzijde gegomd, en dit dan op de courant té bevestigen. 
Hij maakte van deze ,;slips", zooals hiJ zijn zegels noemde, 
zelfs eenige proefdrukken, tenminste wanneer wij mogen af
gaan op wat ooggetuigen vertellen. Ook stempelde hij er en
kele af om te laten zien dat een herhaald gebruik op deze 
wijze onmogelijk was. Chalmers trad in correspondentie met 
de hierboven genoemde reorganisatie- of onderzoek-commissie 
voor den postdienst, waardoor Rowland Hill van zijn idee 
kennis moet hebben genomen vóór dat deze laatste zelf met 
het plan voor den dag kwam om voor de frankeering der 
brieven postzegels te benutten. En hier nu is de kern bloot
gelegd van het conflict, dat later ontstond over de vraag, wie 
de eigenlijke uitvinder van den postzegel was, welke papieren 
strijd tusschen de beide partijen gevoerd werd onder leiding 
der zoons van Rowland Hill en James Chalmers. Wij komen 
straks op dit conflict nog nader terug. 

Zooals gezegd, zochten tal van lieden naar verbeteringen 
in het postale verkeer; de strijd met de van hervormingen 
afkeerige postautoriteiten werd met groote scherpte gevoerd 
en het was voor de aanvallende partij «en zaak van beteekenis 
dat de machtige Kamer van Koophandel te Londen haar ge
lederen kwam versterken. 

Onder de plannen tot verbete
ring moge nog worden genoemd 
het voorstel van den belastingamb
tenaar Samuel Forrester, wederom 
een Schot. Hoewel dit door de com
missie voor de posterijen niet werd 
aangenomen, verdient het wel nia-
dere vermelding. In het kort kwam 
het idee op feet volgende neer: 

Schrijfpapier van vastgestelde 
afmetingen wordt van te vonen ge
zegeld. Het gewicht mag de vol
gende grenzen niet overschrijden: 

een „ounce" voor folio-, een half 
ounce voor octavo- en quarto-
bladen. 

Voor het folio-papier geldt een 
verplichte zegeling van 2 pence, 
voor de andere van 1 penny. Elke 
papierfabrikant had, tegen over
legging van een vergunning (lic
ense) 't recht dergelijk postpapier 
te laten stempelen. 

In de brievenbussen geworpen 
of aan de postkantoren afgegeven 
worden op deze wijzei gestempelde 
brieven beschouiwd als gefran
keerd. 
• Forrester voegde aan zijn voor
stel een uitgewerkt schema toe 
van de wijze van controle op de 
papierfabrikanten en de afreke
ning met de houders der licenses. 

Wij beelden hierbij een drietal 
dezer stempels af, ontleend aan 
„L' Histoire de la poste aux lett
res et du timibre-poste" van Ar
thur de Rothschild. 

De naam Edinburgh wijst op het entrepot, waar de stem
peling geschiedde; No. 326 is het nummer van den ver
gunninghouder. 

Wij zien nu uit het voorafgaande, dat Rowland Hill, die vol
ledig op de hoogte was van wat de reorganisatie-commissie 
voor den postdienst werd voorgelegd, bekend was met drie 
voorstellen van beteekenis: een eien'heidsport van 1 penny, het 
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gebruiken van frankeerzegels, het benutten van gestempeld 
papier. 

Na kennisneming van de uitgebreide literatuur, die over 
de verdiensten van hem in den loop der jaren is versehenen, 
van het standpunt van hen, die Hill beschuldigden van pla
giaat, zal bij den onbevooroordeelden lezer de overtuiging 
postvatten, dat het te ver gaat hem (Hill) te zien als den 
grooten posthervormer, zooals zijn medestanders hem ons 
gaarne uitbeelden. WiJ wezen in het eerste deel van dit artikel 
er reeds op, dat hij in zijn brochure dingen heeft gezegd, 
waartegen ernstige bezwaren zijn in te brengen. De enormi
teit, dat de kosten vóór de verzending en die voor de heistel
ling voor alle brieven gelijk ziJn, stipten wij daar reeds aan. 
Hij maakte het zich bij belangrijke zaken al heel gemakkelijk; 
b.v. plaatsen, niet gelegen aan de postale hoofdwegen, hadden 
maar te zorgen, dat de post aan de wisselplaatsen der routes 
werd aangebracht of afgehaald; met deze kosten, die zeer 
belangrijk konden zijn, hield hiJ bij zijn becijfering 'geen 
rekening! 

Doch er is meer. Zijn ontwerp van een po'sthervorming laat 
zooveel vragen onbeantwoord, dat de toenmalige directeur-
generaal der posterijen (Postmaster-General), lord Lichfield, 
in het HoogeAuis er van zeide: „Van alle wilde en ondoor
dachte sohema'is, waar ik ooit kennis van genomen heb, is dit 
het buitensporigste". 

Op 13 Februari 1837 kreeg Rowland Hill gelegenheid zijn 
plannen te ontv^ouwen voor meergenoemde reorganisatie-
commissie en ook hier bleek, dat daarin tal van leemten voor
kwamen. Wat ons, verzamelaars, het meest interesseert, is, 
dat naast de invoering van het penny-port, de voorstellen 
luidden om het verschuldigde frankeergeld te voldoen door 
gebruik te maken van gestempelde omslagen, die aan de post 
kantoren verkrijgbaar zouden worden gesteld. Men wees hem 
o.a. op de moeilijkheid, die zich zou kunnen voordoen, wanneer 
iemand een knecht naar het postkantoor zou zenden, die de 
sdhrijfkunst niet verstond en derhalve niet in staat was het 
adres op het couvert te vermelden. Het was toen, dat Rowland 
Hill in overweging gaf „using a bit of paper just large 
enough te bear the stamp, and covered at the back with a 
glutinous wash, which the bringer might, by applying a little 
moisture, affix to the back of the letter, so as to avoid the 
necessity of re-directing it". 

Hier ziet men dus het voorstel, dat de geboorte beteekende 
van den postzegel. 

In 1838 nam een parlementaire commissie, daartoe speciaal 
in het leven geroepen, de voorstellen van Hill in studie en 
gaf o.m. in overweging als eenheidsport 2 pence in plaats 
van 1 penny in te voeren. Doch hiertegen verhief zich de pu
blieke opinie onder aanvoering van de bovengenoemde Kamer 
van Koophandel te Londen en na langen en hevigen strijd 
werd het penny-port gered. Op 27 Augustus 1839 deelde ko
ningin Victoria hare goedkeuring aan de Kamers mede van 
het verlaagde por:, dat op 10 Januari 1840 in werking trad. 
Men had evenwel nog geen postzegels, noch gestempelde cou
verten of briefpapier! 

In de wet van 1839 werd aan de „Lords of the Treasury" 
opgedragen de verdere voorzieningen te treffen; het publiek 
werd door hen uitgenoodigd plannen in te zenden of voor
stellen te doen „as to the manner in which the stamp may 
best be brought into use". 

De termijn van inzending sloot 15 October 1839; de prijs 
voor het beste voorstel bedroeg £ 200; de tweede prijis £ 100. 

In Januari 1840 verscheen hieromtrent een verslag, waaruil 
bleek, dat meer dan 2600 voorstellen waren ontvangen. Geen 
van deze kwam voor toekenning van een eersten of tweeden 
prijs in aanmerking; het leek den Lords meer geëigend aar 
ieder der vier uitverkorenen £ 100 beltooning uit te keeren 
Deze vier waren: Bogardus en Coffin (die samengewerkt 
hadden). Benjamin Cheverton, Henry Cole en Charles Whiting, 

Het zou buiten het bestek van dit artikel vallen om uit
voerig uiteen te zetten, waaruit de voorstellen van dit vijftal 
bestonden. Toch moge niet onvermeld blijven, dat Chevertor 
op de wenschelijkheid wees, de zegels te drukken op papiei 
met zig-zag watermerk of op zoogenaamd „Dickinson" papiei 
(speciaal vervaardigd en voorzien van zijden draden). Zulks 
werd hem ingegeven uit bezorgdheid voor namaaksels of ver 
valschingen der zegels. Vo:orts deed hij het voorstel aan d< 

dÊtut 
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hand de zegels te vervaardigen op rollen! (Men ziet het, er 
is niets nieuws onder de zon). 

Henry Cole, die als secretaris van de postcommissie der 
Londensche Kamer van Koophandel sterk geageerd had voor 
postale verbeteringen, gaf ook den raad papier met water
merk te benutten en legde proeven van izegelis over van zijn 
vriend Charles Whiting, drukker aan het Strand te Londen, 
den man, dien wü reeds in het begin van dit artikel noemden, 
en die eveneens in aanmerking kwam voor een prijs van £ 100. 

Hierboven is afgebeeld een „cover" of omslag, afkomstig 
van Whiting en dat een oogenblik groote kans had van te 
worden aanvaard, doch ook hiertegen rezen ernstige bezwaren. 

Henry Cole, die thans aan Rowland Hill toegevoegd was 
bij de uitvoering van de talryke maatregelen, uitvloeisels van 
de posthervorming, trad evenwel achter de sdhermen in onder
handeling met de bekende drukkersfirma Perkins Bacon & Co. 
die niet aan de prijsvraag had deelgenomen. 

(Wordt vervolgd). v. B. 
(Nadruk, of benutten voor radio-voordracht, alleien met 

goedvinden van den schrijver). 

Uit^ifteïi 
N.B. De afibeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

grootte, tenzü het tegendeel is aangegeven. L = liggend-, 
S = staand formaat. 

AZOREN (Mei 1930). 
Opdruk „Agoreis" op frankeerzegel van Portugal van 1926: 

4 centavos, oranje. 
BRAZILIË. 
Het Bulletin Mensuel meldt de verschijning van een serie 

van 3 waarden, uitgegeven ter gelegenheid van het 4e Pan-
Amerikaansch Bouwkundig Congres: 

100 reis, blauwgroen. 
200 „ grijsohjf. 
300 „ rose. 

In het volgend nummer hopen wü de afbeelding te kunnen 
brengen. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK (Juni 1930). 
Pakketpostzegels, groot liggend formaat, met afbeelding 

van het hoofdpostkantoor: 
25 centavos, rood en zwart. 
50 „ oranje en zwart. 

1 paso, groen en zwart. 

DUITSCHLAND. 

Frankeerzegel, koerseerend 
type, Dom te Keulen, doch 
met het gewijzigd opschrift: 
„Zwei Reidhismark": 

2 Reichsmark, blauw. 

ETHIOPIË. 
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Op 3 April j.1. besteeg de 
prins-regent Ras Tafari als 
Hayle Selassie de Eerste den 
troon. Deze gebeurtenis was 
aanleiding tot de uitgifte der 
koenseerende serie, overdrukt 
met „Hayle Selasisie Ier 3 
Avril 1930" (in de landstaal 
en in het Fransch): 

1/8, 1/4 1/2, 1, 2, 4 en 8 
meheleks, 1, 2 en 3 thaler. 

De opdruk is aangebracht 
in rood, groten of violet. 

FRANKRIJK. 
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Luchtpostzegel in neven-
staande teekening: 

1 franc 50, karmijnrood. 
Deze zegel werd voor het 

eerst verkrijgbaar gesteld op 
8 Juni j.1. op het vliegveld te 
Vincennes; hij diende voor de 
franbeering der stukken, ver
voerd door een der aan de 
meeting deeSniemende vlieg
tuigen, naar Marokko. 

De zegel mag uitsluitend 
voor de voldoening van het 
luchtreoht worden benut. 

HONDURAS (Juni 1930)., 
De 20 centavos van 1924 werd verticaal overdrukt met 

„Servicio Aéro Internacional Vale 25 ets oro 1930". 
Voorts meldt het Bulletin Mensuel nog de volgende lucht-

posteegels, overdrukt met „Vale", nieuwe waarde en „Oro" 
(luchtpost): 

10 ets op 5 c. op 20 e. bruin. 
50 ets op 25 c. op 1 peso groten. 

Volgens dezelfde bron is als dienstzegel te noteeren: 
2 centavos, karmijn, van 1929, overdrukt met „Habilitado 

para el servicio publico 1930". 

IJSLAND. 
Ludhtpostzegels in ne

ven afgebeeld genre en 
formaat: 

15 aurar, roodbruin en 
blauw (Hekla). 

20 aurar, bruin en blw. 
(zeilschip). 

35 aurar, olijf en rood
bruin (hollend paard). 

50 aurar, groen en blw. 
(warmwaterbron). 

1 korona, olijf en kar
mijn (landschap). 

LETLAND. 
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Luchtpostzegels in bovenstaande teekening (getand en on-
getand) : 

10+20 isantimi, rood ten groen. 
154-30 „ groen en karmijn. 

Het papier draagt het watermerk swastika. 
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Ten einde voor den „beroemden" dichter Rainis een stand
beeld te kunnen oprichten, gaf men een serie van 6 waarden 
uit, in de afmetingen als de afgebeelde: 

1+ 2 santimi, violet. 
2+ 4 „ oranje. 
4 + 8 „ groen. 
6+12 „ groen en bruin. 

10+20 „ roodbruin. 
15+30 „ bruin en groen. 

Diverse teekeningen werden benut, waarvan wij hierbü een 
tweetal afbeelden. 

De zegels werden getand en ongetand uitgegeven; buiten
landsche Ibladen waarschuwen tegen deze uitgifte, die alles 
behalve regelmatig aan de poistkantoren verkrijgbaar schijnt 
te zijn gesteld. Wij verwijzen daartoe bovendien naar het 
medegedeelde elders in dit nummer. 

LIBANON. 
Frankeerzegel in de bekende plaatjesseris! (liggend for

maat) : 
7 p. 50, blauw. 
10 piastres, donkergroen. 

Het opschrift luidt „République Libanaise". De hierboven 
vermelde zijn de eerstelingen van eien serie van 19 waarden. 

LITAUEN. 
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Als aanvulling op de herdenkings 
serie — zie blz. 44 van het Maart
nummer — versehenen onderstaan
de luchtposbzegels, waarvan de 3 
onderscheiden teekeningen hierbü 
zijn afgebeeld: 
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5 centai, izwart, geel en bruin; mmister^president Juo
zas Tubelis. 

10 centai, blauw, grijs en zwart (als de 5 centai). 
15 „ roodbruin, grijs en blauw (als de 5 centai). 
20 „ bruin, oranje en karmijn; Vytautas en gezicht 

op Kovno. 
40 cental, blauw, lichtblauw en lila (als de 20 centai). 
60 „ groen, lila en zwart. Vytautas en president 

Smetona. 
1 litas, wijnrood, mauve en zwart (als de 60 centai). 

De oplaag bedraagt voor de 3 laagste waarden elk 500.000 
stuks, voor de 3 volgende elk 200.000 en voor de hoogste 
waarde 100.000 stuks. 

MEXICO. 
Luchtpostzegels, voor dienstgebruik: 

20 oentavos, grijs. 
35 „ violet. 

Het zegelheeld stelt een vliegtuig boven landschap voor; 
bovenaan is vermeld „Correos Aereos Mexico", aan den voet 
„Oficial". 

NICARAGUA. 
Luchtpostzeigels van 1929 overdrukt met „Vale" en waarde: 

0,15 op 25 centavos, olijfgroen. 
0,20 „ 25 „ „ B. M. 

NOORWEGEN. 

NOROHAPP 

15 0RE 
TiUEGG25aRf 

Frankeerzegels in neven
staande teiekening: 

15 ore, bruin. 
20 „ rood. 
30 „ blauw. 

De zegels worden verkocht 
met een toeslag van 25 ore 
per stuk. 

OOSTENRIJK. 

Luchtpostzegels in neven
staande teiekening: 

20 gr., roodbruin. 
25 „ grijsviolet. 
80 „ geelgroen. 

PARAGUAY. 
Luchtposbzegels in nieuwe teekening: 

2 ipesos 85, blauw. 
3 „ 40, groen. 
4 „ 75, karmijn. B. M. 

PERU. 
De 2 centavos violet, Yvert nr. 234, verscheen met den 

opdruk: 
Hab.litada Franqueo (2 regels). 

ROEMENIE (Juni 1930). 
Frankeerzegels, kinderkopje, doch in iets kleiner formaat: 

2 lei, groen. 
3 „ rose. 

SAARGEBIED (Juni 1930). 
Diagonaal opdruk „Diensbm.arke" op frankeerzegel: 

60 centimes, oranjerood. 
SPANJE. 
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INTERNACIONALDE 
F E R R O C A R R I L E S 

' N ' (K XOWÏDA ' NBf l t 

Ter gelegenheid van het in Mei j.1. in Madrid gehouden 
11e Internationaal Spoorwegcongres verschenen onderstaande 
frankeer en luchtpostzegelis, alle volgens afbeelding: 
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1 centimos, Hauwgroen. 
2 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
1 peseta, 
4 pesetas, 

10 „ 
20 centimo 

lichtgroen. 
wijnrood. 
groen. 
blauwgroen. 
violet. 
rood. 
bruin. 
blauw. 
bruingeel. 

grDs. 
wiJnrood. 
lichtbruin. 

3, 'bruin (expressezegel) 
Luehtpostzegels: 

5 centimos, bruin. 
10 „ wijnrood. 
26 „ blauw. 
50 „ paars. 
1 peiseta, groen. 
4 pesetas, grijs. 

De zegels zijn in beperkte oplaag verschenen en waren 
slechts gedurende enkele dagen aan de postkantoren ver
krijgbaar. 

Het philatelistencongres en de postzegeltentoonstelling te 
Barcelona brachten ons 2 zegels in bovenstaande afbeelding: 

5 centimos, blauw en rose. 
5 „ violet en blauw. 

De afkorting C. F. y E. F. beduidt „Congresso Filatelico y 
Exposicion Filatelica". 

De oplaag bedraagt 10.000 stuks van elke waarde. 
Als eersteling der nieuwe iserie frankeerzegels is te melden: 

40 centimos, Iblauw. 

Ter gelegenheid van de in 
Barcelona gehouden „Goya-
week", waarop schilderstukken 
van den Spaanschen meester 
werden geëxposeerd, verscheen 
onderstaande serie: 

Frankeerzegels: 
1 centimos geel. 
2 „ grijisibruin. 
5 „ lilarose. 

10 „ grijsgroen. 
15 „ lichtblauw. 
20 „ bruinlila. 
25 „ rood. 
30 „ bruin. 
40 „ blauw. 
50 „ oranjerood. 

1 peseta, zwart. 
Alle met het portret van Goya en de jaartallen 1746-1828. 

1 peseta, violet. 
4 peisetas, grijs. 

10 „ roodbruin. 
Groot, liggend formaat, 50x33 mm., met de afbeelding van 

„La Maja", bekend naaktportret. 
Met de jaartallen 1828-1928, doch overigens in dezelfde tee-

kening als de hierboven afgebeelde kop van Goya: 
2 centimos, olijfgroen. 
5 „ grijsviolet. 

25 „ rose. 

r^n^^rwm 
GmmSmHtiGom] 

1 
15 HHlct^li 
. . 177. i""""» 

I I i> i m i i i I m ^ w ^ ^ ^ t ^ p 

Tp-l CSi5HE5~aEREO jA.J 

Mili*a«*MiM«*Éi 

type a. 
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type c. type d. 
Luehtpostzegels: 

5 centimos, olijf en blauwgroen. 
karmijn en geel (type b). 
blauwgroen en geelgroen (type a) . 
zwart en oranje (type b). 
blauw en rood (type a) . 
karmijn en roodbruin (type b). 
grijs en violet (type c). 
blauw en ultramarijn (type a) . 
rood en groen (type c) . 

Ibruinlila en violet (type d) . 
bruinkarmijn en zwart (type c). 
grijs en blauwgroen (type d). 
isepia en grijs (type d). 

Expresse-zegels: 
Opdruk „Urgente" in zwart op: 

frankeerzegel 20 centimos, bruinlila. 
luchtpostzegel 20 centimos, blauwgroen en bruin (type a) . 

Francisco Josef Goya, zich noemende Francisco José de 
Goya y Lucientes, werd 30 Maart 1746 te Fuendetodos (in 
Aragon) geboren. 

5 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
1 
4 
4 

10 

peseta. 
pesetas 
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Reeds op jeugdigen leeftijd was hij achtereenvolgens leier-
ling van José Luzan y Martinez en Francisco Bayeu. Zijn 
belangrijkste werken zijn als schilder „La Maja", tal van ker
kelijke fresco's, fraaie ontwerpen voor gobelins, enz. Hij was 
de eerste moderne schilder der 19e eeuw. 

In 1797 verschenen zijn „Caprichos", een reeks van etsen 
met korte bijschriften. In 1810 de serie etsen „Los Desastros" 
(Gruwelen). Andere iseriies van zijn hand vormen de „Dis
parates", vreemde dingen of zonderlingheden, welke in 1819 
verschenen. 

Van de hierboven vermelde luohbpostzegels izijn de ontwer
pen aan de etsen ontleend, en wel aan de „Los Caprichos" 
Volaverunt, Maniera de Vola, Buen Viage ten Disparate Vo
lante. 

SYRIË. 
Opdruk 1 P. op de 3 piastres geelbruin (Yvert nr. 185). 
TRANSJORDANIE. 

Frankeerzegels in de koerseerende tee-
kening, waarbij evenwel rechts aan den 
voet de muntsoort is vermeld (op de vo-
Tfigis zegels was het waarde-ciJfer rechts 
en links onderaan aangegeven). 

Te melden ziJn in de ongewijzigde 
kleuren: 

2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 90, 100, 
200, 500 mils en 1 pond. 

TURKIJE. 
In de oude teekeningen, doch met gewijzigde opschrift 

(dubbele punt boven de' eerste U vam „Cümhuriveti", zijn on
derstaande frankeerzegels te melden: 

114 kurus, donkergroen, 
grijisviolet. 
groen, 
roodbruin, 
roodviolet. 
bruinviolet. 
donkergroien. 
blauw, 
oranje. 
grijis. 
grijsibruin. 
bruin. 

De 2, 2)4 en 3 kurus zijn gedrukt in liggend formaat (spoor
wegbrug), de anderiei waarden in langwerpig hoog formaat 
(als de afbeelding). 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Frankeerzegel, portret van Wi'Iiam H. Taft: 

4 cents, geelbruin. 
Dezelfde waarde met het portret van Martha Washington 

wordt daardoor overbodig. 
ZWITSERLAND. 
Opdruk „3" op frankeerzegel 2)4 centim.es van 1924-27 

(Yvert nr. 207). 
Frankeerzegel in het koerseerend type, groot liggend for

maat: 
10 francs, grijsgroen. 

Deizelfde waarde verscheen eveneens met de opdrukken 
„Société des Nations" en „S. d. N. Bureau international du 
Travail". v. B. 

feVerWaclhtcn 
NieuiVc Uitgiften 

Pplaa^ci)fcrs,erB.j 
BELGIË. 
Binnenkort verschijn'en de francnwaarden in nieuwe tee-

kening: koning Albert in generaals-uniform, klein-tenue. 
De speciale serie ter gelegenheid van het eeuwfeest der on

afhankelijkheid, zal de waarden omvatten: 60 centimes, Leo
pold I; 1 franc, Leopold II; 1 fr. 75, Albert. 

CHILI. 
Het hoofdproduct van den Chileenischen uitvoer, de salpeter, 

vereeuwigd door een postzegel! Deze maand is het een eeuw 
geleden, dat de eerste scheepslading verzonden werd, vandaar 
het voornemen dit feit te vereeuwigen door de uitgifte van 
een gekleurd plakkertje. 

LIBANON. 
Onder „Nieuwe uitgiften" vermeldden wij de eerstelingen 

der definitieve serie voor de „Republiek Libanon". 
Het mandaat-gebied in Klein-Azië, waarvan Libanon een 

deel uitmaakt, wordt van nu af als volgt ingedeeld: Repu
bliek Libanon, de Syrische Staat, Alawieten en Djebel-Druzen. 
Voor toeide eerstgenoemde deelen zullen afzonderlijke series 
verschijnen; voor de landstreken Alawieten en Djebel-Druzen 
zullen de zegels van Syrië dienten, voorzien van een desbe
treffenden opdruk. 

NICARAGUA. 
Binnenkort wordt het nieuwe 'hoofdpostkantoor in de hoofd

stad in gebruik genomen, welke gewichtige gebeurtenis de 
uitgifte van een specialen aegel tot geivolg zal hebben. 

OOSTENRIJK. 
De gebruikelijke weldadigbeidsserie zal binnen enkele we

ken verschijnen met dei beeltenis van den president. 
Voorts verschijnt op 10 October a.s. een ispeciale zegel'ter 

gelegenheid van het te houden plebisciet, dat beslissen moet 
over de toekomst van Karinthië. 

POLEN. 
Een prijsvraag is uitgeschreven voor aegelontwerpen, ter 

herinner'ing aan den November-opstand van 1830. 
ROEMENIE. 
Nieuwe frankeerzegels met de beeltenis van den terugge

keerden koning Carol II ziJn reeds in vergevorderden staat 
van voorbereiding. 

TCHECHO-SLOWAKIJE. 
In het najaar zullen nieuwe luchtpostzegels verschijntem 
TURKIJE. 
Op 31 Mei j.1. ziJn alle postwaarden met Tunksche opschrif

ten ingetrokken; alleen geldig zijn die met Latijnsche letter-
teekens. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Een herinneringsz.egel aan den Pruis'iischen generaal Von 

Steuben, den drilmeester van de Amerikaanische opstande
lingen-soldaten, is binnenkort te verwachten. 

ZWITSERLAND. 
Naar de „Suisse Philatélique" meldt tiestaat het voornemen 

verschillende waarden der koerseerende serie te voorzien van 
den opdruk „B. I. R." (Banque Internationale des Repa
rations"). 

De nieuwe Pro Juventute-aegels zullen ons de wapens bren
gen van Freiburg, Altdorf en Schaffhausen. Op de hoogste 
waarde, de 30 rappen, izal worden afgebeeld de Zwitsersche 
volksdichter Jereimias Gotthelf. v. B. 

Ncclerlaiind 
en ïplomieri 

NEDERLAND. 
Wijziging posttarieven. 
Met ingang van 1 Juli treden in het internationaal verkeer 

nieuwe bepalingen in werking, overeenkomstig het op 28 Juni 
1929 te Londen gesloten algemeen postverdrag. 

Tot de belangrijkste wijzigingen behooren die in de tarieven 
naar Indië. Het port voor brievten tot 20 gram is verlaagd tot 
6 cent. (Een verdere wijziging wordt niet vermeld, zoodat 
brieven van 20 tot 40 gram nog 1214 cent zullen kosten). 
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Het port voor akten tot 200 gram wordt 6 cent, het mini-
raumport voor monsters eveneiens 6 cent, beide per zeepost. 

Het port voor postpakketten per izeepost naar Indië is ver
laagd tot ƒ 1,25 voor pakketten tot 1 kg., ƒ 1,75 van 1-5 kg., 
en ƒ 2,85 van 5-10 kg. 

Naar Indië kunnen in het vervolg ook adreswijzigingskaar-
ten van 1% cent verzonden worden. 

Het aantal isoorten van stukken is met een nieuwe categorie 
uitgebreid, n.1. de „pakjes" (petits paquets), met eien, maxi-
mumgewicht van 1 kg. Het tarief hiervoor is vastgesteld als 
volgt: 

■a. Naar Ned.Indië, Suriname en Curacao per zeepost tot 
250 gram 25 cent, boven 250 tot 500 gram 5 cent per 50 gram, 
boven 500 tot 1000 gram 5 cent per 100 gram. 

b. In alle andere gevallen 7j4 cent voor elke 50 gram, met 
een minimum van 25 cent per zending. 

Voorts kunnen, ingevolge van een Nederlandsch voorstel, in 
het vervolg ook drukwerken naar het buitenland bjj abonne
ment gefrankeerd worden (dit gold tot dusver alleten voor het 
binnenland). Ook de machinale frankeering wordt no.g eens 
genoemd. 

Onze nieuwe rolperforatie. 
De ze'gels van 1}^ en 5 cent in de 

nieuwe rolperforatie, waarvan de uit
voering, naar wö de vorige imaand 
schreven, nog in een stadium van 
voorbereiding verkeerde, blijken met 
spoed te izijn aangemaakt. Op 21 Juni 
waren zij aan de verzamelaarsloketten 
verkrvjigibaar, en wel dn v e 11 «e n. Zoo
als de afbeelding laat zien is van de 
perforatie aan de korte kanten van het 
zegel beiderzijds één gaatje weggelaten. 

Of de zegels ook reeds in de post
zegelautomaten verkocht worden, is ons 
nog niet bekend. Ook weten wjj niet, of 
deze nieuwe rollen in het ge'heel niet 
aan particuliere firma's verstrekt zul
len worden, in welk geval ziJ dus niet 
met firmaperforatie kunnen voor
komen. 

Voor deze nieuwe perforatie heeft 
men een machine voor de tanding Grl5 
ingericht, bij de 5 cent is n.1. de onder

en linkerzijrand niet, de rechter wel geperforeerd, terwijl de 
tanding in den bovenrand over een hoogte van 15 gaatjes 
doorloopt. Bij de lyi cent zijn de vellen juist andersom in de 
machine gelegd, daar zijn de onderrand en de linkerzijrand 
der vellen geperforeerd. 

Vernietiging van Brandkastzegels. 
De DirecteurGeneraal der Posterijen, Telegrafie en Tele

fonie maakt mede namens het Departement van Koloniën be
kend, dat op 30 Mei 1930 zijn vernietigd: 

a. Nederlandsche brandkastzegels: 4250 stuks van elke 
waarde. 

b. Ned.Indisdhe brandkastzegels: 
380 229 van 15 cent, 
275 136 van 60 cent, 
195 061 van 75 cent, 
126 175 vajn ƒ 1,50, 
74 904 van ƒ 2,25, 
72 086 van ƒ 4,50, 
73 492 van ƒ 7,50. 

Zoowel van de Nederlandscfhe als van de Ned.-Indische 
brandkastzegels zijn thans nog 5000 complete 'series onder 
berusting van den Controleur bij het Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie te Haarlem. 

De platen en het overige materiaal, gediend hebbende voor 
de vervaardiging van de Nederlandsche en de Ned.-Indische 
brandkastzegels, zijn onbruikbaar gemaakt. 

Nieuwe oplaagletters. 
1'A cent E, 4 cent H (de vorige oplaag, G, v-6Tscheen juist 

2 jaar geleden!), 5 cent K. Alle met randdruk van dubbele 
lijnen. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent K: R 278, tanding Gl. 

285 R, „ Gl. 
R 286, ta de nieuwe 2z. r o l p e r f . 

40 cent I : 266, tanding Gl. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1 cent I: nummer 44. 
1% cent E: nummer 49, tanding Gl. 

nummer 53, in linkeronderhoek, 2z. r o l p e r f . 
2y, cent L: nummer 36, 4z. r o l p e r f . 

nummer 38. 
De valsche 5 op 1 cent port met kopstaanden opdruk. 
In het Weekblad van hèt Recht van 15 Mei j.1. wordt de 

rechtzaak inzake de bovengenoemde opdrukken behandeld (op
genomen in het Maandblad van Januari 1930, blz. 15), waar
bij men tot de volgende conclusies komt: 

„Naar de strenge letter en klaarblijkelijke bedoeling des wet
gevers is onder „gebruiken" in art. 216 Strafrecht slechts te 
verstaan het gebruiken van zegels, volgens hun bestemming. 

Eene ruimere interpretatie is echter noch met de letter, 
noch met de gewensohte toepassing der onderhavige strafbe
paling in strijd en zou door'de Rechtbank ook toegepast z^n, 
indien de hier bewezen feiten op geen enkele andere wijze 
onder de 'strafwet te brengen waren geiweest." 

M.a.w. het verkoopen van vervalschingen van Nederlandsche 
zegels is strafbaar volgens art. 216 Strafrecht. 

Nu deze zaak achter den rug is, is het ons mogelijk, een 
beschrijving van den valschen opdruk te geven. Wij danken 
den heer Kei'ser voor de toezending daarvan. Zooals reeds 
vroeger medegedeeld werd zijn er drie verschillende clichés 
voor dezen opdruk gemaakt, waarvan het derde het meest 
volmaakte was, en dus het gevaarlijkst. De voornaamste ken
merken volgen hieronder, voor de punten 1-4 zie men het 
teekeningetje. 

1. Het neerhaaltje aan de 
vlag van de 5 is bij den val-
schen opdruk dikker (en iets 

1 I 1 korter) dan bij den echten. 
1. Il TI [f^—J 2. Het haaltje aan de C, bü 

, de echte opdrukken duidelijk 
' ' zichtbaar, is bij de valsche veel 

' ^ ^ ^ minder opvallend. 
3. Het dwarsstreepje onder-

j]\ I aan het linkerlbeen van de N 
Jl, \ J van CNT is bij den valschen 

■̂  "̂  opdruk dikker en plomper dan 
bij den echten. 

* / T r ^ T r ^ ^ ^s dwarsbalk van de T 
f iiiftir, ^ r van CNT gaat bü de edhte ze

echt " vdl&ch sels rechts met een soort hoek 
in de eindhaal over, bij den 
valschen opdruk is deze over
gang rechts geleidelijk. 

5. De afstand van het woord Te Betalen tot de zwarte cirkel 
is bij de echte zegels nauwelijks 1 mm., bij de valsche IK mm. 

6. De afstand van de zwarte cirkel tot het woord Port is 
bij den echten opdruk nauwelijks 1 mm., bij den valschen 
134 mm. 

7. De kleur van den valschen opdruk is doffer dan die van 
den echten. 

Voortzetting vliegtochten naar Indië. 
Van de Britsche regeering is toestemming ontvangen voor 

een geregelden dienst over BritsohIndië met gebruikmaking 
van de vliegvelden, te rekenen van 1 April j.1. tot Calcutta en 
met ingang van 1 October a.s. ook verder tot Batavia, onder 
voorbehoud, dat de dienst zal worden gestaakt, zoodra de 
vliegvelden door moussonomstandigheden ongeschikt voor het 
göbruik zouden zijn. Daarbij is onder voorbehoud van verdere 
overweging van de zaak door de BritschIndische regeering 
toestemming gegeven tot het vervoer van de mail over Britsch
Indië met de voorwaarde, dat mail, bestemd voor BritschIndië, 
op de heenreis te Karatsji moet worden afgegeven en op de 
thuisreis op een nader aan te wijzen plaats in Burma of op 
de oostkust van BritschIndië. 

^^=\ 

3. 
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Ondanks de gemaakte voorbehouden vertrouwt de regeering 
dat de eind September aan te vangien dienst zonder verdere 
belemmering ge-regeld zal kunnen worden voortgezet. 

I^^j, Nieuwe antwoordcoupons. 
f^* Overeenkomstig de internationale bepalingen worden met 

ingang van 1 Juli nieuwe antwoordcoupons verkrijgbaar ge
steld, waarvan de verkoopprijs 19 cent bedraagt (internatio
naal vastgesteld op S7% centiemen). 

In tegtenstelling met de coupons van de oude uitgifte is de 
termijn van inwisseling voor de nieuwe antwoordcoupons on
beperkt. 

Afhalen van correspondentie. 
Indien forensen niet vóór hun vertrek naar elders in de 

eerste briefpostbestelling kunnen worden bereikt, kan hun biJ 
wjjize van proef op schriftelijk verzoek aan den betrokken 

^^. direeteur kosteloos de gelegeniheid worden gegeven, hun cor-
P^'' respondentie des morgens vóór de afreis aan het kantoor of 

station in hunne woonplaats af te halen, voor zooveel zulks 
zonder kosten voor het bedrijf kan geschieden en de dienst
uitvoering op het bedoelde kantoor of station zich daartegen 
niet verzet. (Dienstorder H 516 van 25 Juni 1930). 

f NED-INDIE. 
R t ' Weldadigheidspostzegels, vier waarden. 

Ter aanvulling van onze mededeeling uit het vorig num
mer ontvingen wü het volgende van den heer Hajenius: Door 
de Ned.-Indische regeering wordt thans de mogeJijkheid over
wogen om, evenals in talrijke andere landen, elk jaar gedu
rende een bepaalden tijd weldadigheidspostzegels uit te geven 
(dit is dus volgens het latere Aneta-telegram voor dit jaar al 
een feit geworden). Reeds jaren geleden zijn bij herhaling 
verzoeken gedaan tot uitgifte van dergelijke zegels (wiJ her-

1. inneren aan de zegels voor de stormramp op Sumatra), maar 
lte> die verzoeken zjjn steeds afgewezen. 
p ' ' Het .ligt in de bedoeling, de weldadigheidszegels te voorzien 

van een of ander karakteristiek kenmerk. De toeslag zal ten 
gunste komen aan een bepaalde c.q. bepaalde bij toerbeurt 
aan te wijzen vereenigingen, die werkzaam zijn in het belang 
van het kind. Door de R.K. vereeniging Jeugdzorg te Buiten-
zorg is reeds een verzoek ingediend om een deel van de op
brengst te mogen ontvangen. 

In een later schrijven van den heer Hajenius meldt deze 
nog het volgende belangrijke nieuws: 

„Bij Gouvernements-besluit van 30 Mei 1930, nr. 20 (Stbl. 
185) is thans bepaald, dat gedurende een voor elk jaar vast 
te stellen tijdvak, weldadigheidspostzegels zullen worden uit
gegeven, welke, in afwijking van het bepaalde bij art. 17 van 
de Uitvoeringsbepalingen Postreglement 1925, bijzondere voor
stellingen zullen dragen en met een voor elk jaar te bepalen 
toeslag boven de frankeierwaarde zullen worden verkocht. 

De weldadigheidspostzegels, welke voor het gebruik worden 
gelijkgesteld met gewone frankeerzegels, zullen een geldig
heidsduur hebben van minstens 6 maanden. De oplbrengst 
wordt, na aftrek van alle kosten, gebruikt tot steun van een 
elk jaar door de regeering aan te wjjzen bepaalde, elk jaar 
wisselende vereeniging, welke een menscMieviend doel na
streeft. 

Vioorts is nog bepaald, dat gedurende één maand, aan
vangende met ingang van een door het Hoofd van den Post-, 
Telegraaf- en Telefoondienst vast te stellen datum in de maand 
December van dit jaar weldadigheidspostzegels tot bepaalde 
aantallen worden uitgegeven in vier soorten, in de waarden 

2 -1-1 cent, 
5 +2% cent, 

1214+2}/, cent, 
15 +5 cent. 

Het aantal zegels, dat na het verstreken van den termfn 
van verkrijgbaarstelling onverkocht is gebleven, izal worden 
vernietigd. 

De datum van buitenomloopstelling van elke jaarserie zal 
nader worden vastgesteld. 

De eerste vereeniging, die van de uitgifte van weldadig
heidspostzegels zal profiteeren, is de R.K. Vereeniging Jeugd
zorg te Buitenzorg." 

De nieuwe 2 cent grys. 
Naar de heer Hajenius meldt is 'het nieuwe zegel van 2 cent 

grijs, dat hiei te lande op 4 Juni verscheen, in Indië voor 
het eerst op 10 Juni verkrijgbaar gesteld, «ni wel aan het 
philatelistenloket te Bandoeng. 

Vernietiging Brandkastzegels. 
Zie hiervoor onder Nederland. 
15 Cent Buiten Bezit met kopstaanden opdruk. 
Kort geleden werd in een van de Nederlandsohe philate-

listïsche bladen gewaarschuwd tegen een vervalsching van de 
15 cent Buiten Bezit met den opdruk kopstaand. De letters 
waren goed van vorm, alleen stonden de beide regels van de 
opdruk te ver van elkaar, de onderlinge afstand was n.1. gelijk 
aan die bij de lagere waarden. 

Het blijkt niet van algemeene bekendheid te zijn, dat dit 
merkwaardigerwijze juist de normale toestand is, en dat kop-
staande opdrukken Buiten Bezit op de 15 cent met den ge
wonen afstand tusschen de beide woorden niet voorkomen! 

Bij den normalen opdruk Buiten Bezit op de 15 ctent, even
als bij alle normale en kopstaande opdrukken op de andere 
waarden in het koninginnetype, staan beide woorden van den 
opdruk 10 mm. van elkaar, alleen bü de 15 cent met kop
staanden opdruk is de afstand tusschen de wioorden op de 
eerste verticale rij van het vel ruim 12 en op de andere rijen 
ruim 13 mm. Gewone opdrukken met een tusschtenruimte van 
12 of 13 mm. ziJn niet bekend. 

Toen hieromtrent in 1909 navraag werd gedaan, werd (vol
gens het Handboek deel I) het volgende geantwoord: 

„Toen met den overdruk begonnen werd, kwamen de zegels 
van 15 cent het eerst onder de pers. Nadat echter circa 20 
vellen ovetrdrukt waren bleek, dat de afstand tusscHen de 
woorden Buiten en Bezit te groot was, en daardoor een dezer 
twee woorden op de perforatie moest komen te vallen. Er is 
toen een ander oüehé „Buiten Bezit" vervaardigd, met be
hoorlijken afstand tusschen genoe-mde woorden." 

Het is waarschijnlijk, dat er tofentertijd ook wel enkele vel
len met normalen opdruk van dit eerste cliché gedrukt zijn, 
dergelijke zegels zijn echter niet bekend. 

VERVALSCHTE POSTZEGELS VAN 
NEDERLAND EN KOLONIEN. 

Om eenig ide« te geven van wat er al niet aan Neder-
landsche zegels vervalscht wordt, laten wij hieronder een 
'ijstje volgen van een verzameling vervalsohingen, in het be
zit van den heer Auf der Heide te Hilversum. Wij danken 
hem hierbij voor de beschikbaarstelling. De meeste valische 
zegels en opdrukken zijn niet gevaarlijk, sommige echter wèl, 
maar deze vallen in de meeste gevallen door ds mand door 
een foutieve perforatie, of door de afstempeling. Uit het on
derstaande blijkt duidelijk welk den groote roj de afstemps-
lingen bij de herkenning van vervalschingen spelen, en wij 
kunnen de verzamelaars dan ook niet genoeg aanraden, zich 
eenige stempelkennis eigen te maken! 

Aanweizig waren van Nederland: 
1852, 15 cent. Een zeer grove vervalsching, die niemand 

zal dupeeren. 
1869, 1 cent zwart. De teekening is goed nagebootst, de 

kleur is wat te licht en is grijszwart. De tanding is echter 
11K inplaats van 14; de afstempeling bebtaat uit een modern 
stempel met dwarsiïalk van Utrecht! 

1891, ƒ 2,50 rood en blauw. Grove vervalsching, die als re
clame heeft gediend (iets dergelijks als deze f 2,50 met het 
stempel Het Loo). De arceering rechts van het hoofd befetaat 
uit horizontale en schuine lijntjes (bij de echte alleen horizon
tale). Grootrondstempel Tiel, datum onleesbaar. 

1896, 5 gulden. Twee gebruikte exetmplaren, resp. met stem
pels Rotterdam 28 Meli '98 en 20 Feb. '98. Valsche grootrond-
stempels; de cijfers en letters van de datumaangifte wijken 
sterk af van de echte. 

De teekening is zeer goed, het papier is iets gelig en wat 
te dik. De zegels komen overeen met de beschrijving in De 
Philatelist 1926, blz. 145, alleen is het daar gienoemde zegel 
getand 12K:1234 en hebben deze beide exemplaren tanding 
IVA-.IVA (het echte zegal meet 11:11). 
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1896, 5 gulden. Te dun, iets grijsadhtig papier. De brons-
kleur is iets te groen, de arceering van het medaillon bestaat 
uit te dikke lijnen, waardoor dit te donker lijkt. Grootrond-
stempel 's-Gravenhage 1, 27 Jul. '98. Tanding: Ijjntanding 
12-K! 

1913, 10 gulden Jubileum. Dit is de in het Maandblad 1928 
blz. 204 beschreven velrvalsching. Een ongelhruikt en een ge
bruikt exemplaar, het laatste met grootrondstempel (!) Rot
terdam, 20 Feb , waarschijnlijk hetzelfde stempej als dat 
op de 5 gulden 1896! Toch is dit laatstle zegel een Brusselsche, 
de 10 gld. een Parijsohe vervalsching. 

1919, Veertig Cent en Zestig Cent op 30 cent. Beschreven 
in het Maandblad van 1929, blz. 128, enz. 

1923, 10 op 3 et. Dienst, port- en aanteekenrecht. De opdruk 
10 cent is echt, de roede opdruk is valsch. De letters zijn on
regelmatig gevormd en isledht afigeiwerkt. Gestempeld. Het 
geringe prijsverschil tussiohen de 10 op 3 et. met en zonder 
Dienst-opdruk zal nauwelijks de .moeite van het vervalschen 
loonen. 

1923, Een 1 Gld. Dienst, enz. Beide opdrukken valsch, van 
de roode ziJn de letters onregelmatig, ook de blauwe opdruk 
is niet mooi afgewerkt. 

Port 1871, 5 en 10 cent. Ze«r slechte vervalschingen. Tan
ding wisselt tusschen 123^ en 14, en is aan alle zijden ver
schillend! De 5 cent heeft een duidelijk valsch puntstempel 
188, de 10 cent een puntstempel zonder nummer. 

Port 1881, Een Gulden. Type III. Grove lithografische ver
valsching, lijntanding UVt, valsch kleinrondstempel Jan. '88. 
Omstreieks 1892-93 in Amsterdam vervaardigd. 

Port 1907, De Rui ter 50 c. en 1 gld. op H cent. Ongebruikt. 
Afmetingen en lettervorm goed. De kleur van den opdruk is 
bij de 50 öent dof-grijszwart (te licht), bij de 1 gld. dofzwart. 
De G van „zegel" van de 1 gld. is wat gevlekt (vermoedelijk 
geen constant kenmeirk). Gevaarlijke vervalschingen! 

Port 1924, 4 cent op 3 cent. Valsche opdruk 4 CNT op fran-
keerzegel van 3 cenb, gebruikt. Slecht afgewerkt, onregel
matige letters. Alweer een vervalschimg, die nauwelijks eienige 
winst in het laadje zal brengen. 

Armenwet. Complete serie, waarbij zelfs een zwarte opdruk 
op de b l a u w e 1*A cent! Dit is wéér een andere velrval
sching dan de beschrevene in het Maandblad 1923 blz. 111 en 
1930 blz. 81 en 102, ten veel slechter dan de genoemde. De 
letters zijn onregelmatig van vorm; de R heeft een wijde lus. 
waaraan een recht streepje als neerhaal (inplaats van ge
bogen), de M is niet symmetrisch. 

Ned.-Indië. 
1870-86. 1 cent oliJf type I, 5, 10, 15, 20, 25, 50 cent en 

ƒ 2,50. Zeer grove vervalschingen, omstreeks uit 1890. Vooral 
de cijfers en letters lijken naar nietfe. Verschillende kennelijk 
valsche stempels. 

Suriname. 
1893, Hangend haar. 10, 12 K, 15, 20, 25 en 30 cent. W.einig 

scherp gedrukt op dik, wit, vezelig papier. Terstond te her
kennen aan de lijntanding 11}^ (echte zegels kamt. 12J<^). 
De serie is zoowel ongebruikt als gebruikt aanwezig, de laat
ste met elan valsch kleinrondstempel St. Thomas ( ?), 17.3.1902. 

1899, 50 cent en 1 gld. Opdrukken op Nederlandsche zegels 
van die waaiiden. De zegelis zijn echt, de opdrukken valsch. 
Van de 50 et. zijn de cijfers wat afwijkend en onregelmatig, 
de opdrukkleiur is iets te licht en veel te dof. De vervalsching 
op de 1 gld. is gevaarlijk, ook omdat de finesses door de don
kere kleur van het zegel niet goed te zien zijn. Wij hebben 
geen afwijkingen kunnen vinden, alleen was de opdrukkleur 
wat te dof. De vervalsching werd el:hter terstond verraden 
door het stempel, een grootrondstempel van Amsterdam! Ook 
moet de tanding vam den e-chten opdruk steeds 11>^:11 be
dragen. 

1912, Noodzegel 12 Ĵ  cent blauw. Zeer grove vervalsching, 
het eienige goede is ditmaal eens de tanding, 113^ lijntanding. 
Slecht papier, afwijkende tint donkerblauw, de cijfers afzon
derlijk ingedrukt in lichter blauw. De groote 2 veel kleiner 
dan de igroote 1. Valsdh stempel, onleesbaar. 

1909, Noodzegel 5 cent nr. 59. De kleur is teveel karmijn. 
De teekening is slecht afgewerkt (de originee^e trouwens ook 
niet te best). Het zegel heeft lijntanding 12% (het echte 

Port 1888, 10 en 40 cent. Type III. Voor de omranding is 
hetzelfda cliché genomen, dat 34 mm. te kort is; de T van 
betalen is afwijkend. Het papier is geelachtig, de kleur der 
zegels afwijkend, bruinlila. De cijfers zijn goed, maar dof-
zwart. De tanding is 13% lijntanding (echte zegels kamtan-
ding 12y,). Valsch vieirkantstempel Paramaribo 3.5.1889, tus
schen de 3 en de 5 eten liggend streepje. Het echte vierkant-
stempel van Paramaribo werd eerst op 1 Jan. 1902 in gebruik 
genomen; tusschen dag en maand heeft het nooit een liggend 
streepje. 

Curasao. 
1873, 30 cent Willem III. Vuilgrijs, iets afwijkende teeke

ning, lijntanding 1134 (komt nooit bij de echte voor). Ver
valsching van Fournier, zie Maandblad 1929, blz. 47. 

1899, 1,50 op 2,50 Nederland. Gevaarlijke vervalsching, in 
den opdruk konden wiJ geen afwijkingen ontdekken. Het stem
pel echter, een grootrondstempel, vertoonde duidelijk: 2-3N, 
en kan dus onmogelijk een Curagaosch stempel zijn. Ook de 
tanding kan den doorslag geven, deze moet bij echte zegels 
steeds 1134:11 zijn. 

Port 1889. 234, 5, 10, 15, 20, 25 en 30 cent. Eerder grappige 
dan gehraarlijke vervalschingen. De cijfers zijn ongeveer alle 
van hetzelfde type, alleen de 234 en 5 cent lijken iets op de 
echte. De zegels zijn in type III, ze zijn lioht olijfgroen. De 
tanding varieert van 11 tot 123^, alles lijntanding, onregel
matig. De zegeiis zijn vernietigd met een in Curagao nooit 
gebruikt model stempel Ham-isur-Heure, 4 Avril, 12M. 

Het is maar gelukkig dat het aanschaffen van machines 
voor kamperforatie voor de vervalschers te duur zou worden, 
en dat zij daarom steeds tot lijntanding hun toevlucht moeten 
nemen. In dit opzicht zijn opdrukvervalschingien veel gevaar
lijker, waar men soms voor een snelle herkenning in hoofd
zaak op de afstempeling moet afgaan. ' 

Later legde de heer Auf der Heide ons wéér een andere 
valsche ARMENWET-opdruk voor! Deze opdruk schijnt den 
laatsten tijd zeer geliefd te ziJn. De opdruk in kwestie was 
aangebracht op een gebruikt zegel van 1 cent, stempel 'is-Gra-
venhage, jaartal onleesbaar. 

De lengte van het woord en de hoogte van de letters is 
goed, maar de letters zijn iets te dik en glimmend-zwart. De 
lus van de R heeft een te nauwe opening, nog iets nauwer 
dan de in het Maandblad van Juni afgebeelde, de staart van 
de R komt overeen met de afbeelding van de vorige maand. 
Van de E's zijn de onder- en bovenbalken gelijk lang, terwijl 
bij de echte de onderste dwarsbalk iets langer is. Ondanks 
al deze kenmerken maakt de opdruk toch, als men het zegel 
voor zich ziet, een vertrouwenwekkenden indruk, en kan dus 
wel een gevaarlijke vervalsching genoemd worden. 

Vermoedelijk nóg weer een andere ARMENWET-verval-
sching wordt in De Philatelist van 1 Juli vermeld: een geheele 
serie was in een buitenlandsche ruilzending ontvangen. Deze 
opdrukken zouden terstond opvallen door de doffe inkt en de 
foutieve R. 

In hetzelfde nummer wordt melding gemaakt van een val-
schen opdruk 10 et op 123^ cent 1923. De valsche roode op
druk, die over het poststempel heen gedrukt was, is dezelfde 
als de ons reeds bekende op de 173^ en 223^ cent. Hij viel ter
stond op, doordat hij eenigszins schuin op het zegel gedrukt 
was. 

NEDERLAND. 
Dienstorder H 480 van 11 Juni 1930 meldt: 
1. Aangemaakt zijn onderstaande geïllustreerde briefkaar

ten met zeigelafdruk van 734 cent: 
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Serie III, Zuid-Holland: 
nr. 4, 's-Gravienihage, „Mauritshuis", 
nr. 5, Dordrecht, „Oude Haven", 
nr. 6, Leiden, „Rapenburg", 
nr. 7, Delft, „Gemeenlandshuis", 
nr. 8, Hillegersberg, „De Kerk, eens geiwijd aan de H. 

Hildegard", 
nr. 9, Gouda, „Gezicht o/d Gouwe". 
nr. 10, Oudewater, „Pakhuis in de Korte Donkeregaard". 
nr. 11, Woerden, „Voorm. Stadhuis thans Kantorgerecht". 
Serie IV, Noord-Holland: 
nr. 3, Terschelling, „Brandaris". 
nr. 4, Edam, „Speeltoren", 
nr. 5, Velsen, „Ruïne van Brederode", 
Serie V, Zeeland: 
Tir. 1, Zierikzee, „Toren van de afgebroken St. Lievens-

Monsterkerk", 
nr. 2, Veere, „Stadhuis", 
Serie VII, Friesland: 
nr. 3, Bolisward, „Stadhuis", 
nr. 4, IJlst, „De Mesisingtklopper". 
2. Dez« briefkaarten kunnen naar behoefte bij aantallen 

van 10 stuks worden aangevraagd bij den Controleur te Haar
lem. 

Evenals de Groenburgwal-kaart van Amsterdam, dragien 
deze kaarten geen reproducties van teekeningen, maar van 
fotografieën. 

Op 18 Juni waren zij reeds verkrijgbaar aan het philate-
listenloket te Amsterdam, zij munten uit door de wijze van 
uitvoering. 

Met de veirdeel'ing in series klopt het niet geheel en al. Bij 
de oorspronkelijke serie was n.1. 

Serie VII, Overijsel: nr. 1 Hattem (de bekende foutdruk-
kaart) , nr. 2 Deventer, 

maar tevens: 
Serie VII, Frieisland: nr. 1 Le-mmer. 
Daar bij de Friesland-serie een groote ruimte was tusschen 

de „VII" en „NR" werd gedacht dat een fout was begaan len 
dat Friesland serie VIII moest hebben. BiJ de nieuw© serie 
verschijnen onder serie VII als nrs. 3 en 4 weer kaarten van 
Friesland. Welk serie-nummier zal nu Overijsel krijgen? 

Ten slotte wordt opgemerkt dat nog geen kaarten ver
schenen zijn van de provincies Groningen, Drente en Noord-
Brabant. 

Het komt mij wenschelijk voor nog eens eten opsomming te 
geven van de verschillende soorten van de bij de tariefver-
hooging in 1916-17 uitgegeven briefkaarten van 3 cent met 
groen waardeistempel op groenachtig karton (As'oher nr. 55 
en jaarlboek 1927 der Ned. Ver. nr. 56). Het zijn: 

I II 
met zondeT 

A. — ongetand, scheidingslijn 
a. scheidingslijn onder K 
b. scheidingslijn onder F f 
c. afst. adreslijnen liVt +6%+^% mm. f 
d. afst. Briefkaart tot Ie adreslijn 19 mm. f 
B. — getand. 
a. scheidingslijn onder K 
b. scheidingslijn onder F t 
c. afst. adreslijnen 14K-|-6}4-)-9% mm. f 
d. afst. Briefkaart tot Ie adreslijn 19 mm. f 
De heer Van der Schooren jr. legt mij de hierboven aange

geven kaart Adll voor met den blauwen skeletopdruk 1% cent 
(z.g. opdruk C). Deze kaart moet dus gevoegd wordten bij 
Ascher nr. 95 of jaarboek 1927 Ned. Ver. nr. 96. 

In de afdeeling spoorwegbriefkaarten is het volgende te 
melden: 

Op blz 130 van den vorigen jaargang werd gemeld onder 
3: „Een bijzonderheid is de algemeene fout in het eerste 
woord „Utrecht", waarbij de eerste t verwisseld is voor een 1." 
Het blijkt nu achteraf dat dit geen algemeene fout is, normaal 
komt het woord „Utrecht" voor, als afwijking moet beschouwd 
worden het woord „Ulrecht". Daar dit eerst kort geleden ont

dekt werd is de ongebruikte kaart met het normale woord 
„Utrecht" zeldzamer, daarentegen niet bü de gebruikte 
kaarten. 

Als nieuwe spoorwegbriefkaarten zijn de volgende 9 stuks 
te melden: 

1. Model CC 238e. Oplaag enz. E.H. 500.000. 2/80. 
2. Model CC 238e met als afzender bijgedrukt: „Station 

Rotterdam Maas V.G. (Binnenland)". Oplaag enz. E.H. 
25.000. 2/30. 

3. Model CC 238e met als afzender ibijgedrukt: „Station 
Rotterdam Feijenoord". Oplaag eniz. E.H. 25.000, 2/30. 

4. Model CC 238f. Oplaag enz. E.H. 125.000. 2/30. 
5. Model CC 238f met als afzender bijgedrukt: „Station 

Rotterdam Feijenoord". Oplaag ene. E.H. 25.000, 2/30, 
6. Model 1202, afzender „Station Amsterdam Doklaan". 

Oplaag enz. E.H. 12000. 2/30. 
7. Model 1202, afzender „Station Amsterdam Oostenburger-

gracht." Oplaag enz. E.H. 4000. 2/30. 
8. Model 1202, afzender „Station Westerdoksdijk Amster

dam". Oplaag enz. E.H. 2000. 2/30. 
9. Model 1202, afzender „Station Rotterdam Fe^enoord". 

Oplaag enz. E.H. 8000. 2/30. 

NED-INDIE. 
Hierbij de goede afdruk van den verhuisfcaarten-opdruk: 

2CENT2 
a ' a 

De verkoopsprijs is dezelfde gebleven, n.1. 2 cent, zoodat de 
oude papiertoeslag vervallen is. Deze verhuiskaarten met het 
waardestempel 2 cent, welke vanaf 1 Juli verkrijgbaar waren, 
kunnen sinds 1 Juli ook tegen dit port naar Nederland, Suri
name en Curasao verzonden worden. De oude verhuiskaarten 
van 1 cent kunnten in JuM nog worden gebruikt in het binnen-
landsch verkeer. 

Vanuit Indië mocht ik van de enveloppen met opdruk 12i4 
op 20 cent drie soorten ontvangen en wel in de eerste plaats 
op de beide soorten nr. 37 I en II (afstand snijpunt zijiklerppen 
tot midden bovenvouw respectievelijk pl.m. 40 en pl.m. 18 
mm., binnenzijde dunne golflijnien). Bovendien een, die mij tot 
nu toe onbekend was en waarvan waarschijnlijk niemand het 
bestaan vermoedde. Het is een enveloppe met de veranderde 
binnenzijde, d'ie Ascher voor de 12J^ cent onder nr. 38 aan
geeft, dus met de dikke (ongetveer 1 mm. breede) golflijnen. 
Het is mogelijk, dat in 1921-22, waarschijnlyk in kleine op
lagen, de beide enveloppen van 12}^ en 20 cent op het nieuwe 
papier zijn gedrukt. Van de eerste waarde zeker een grootere 
hoeveelheid, want dat was het binntenilandsche port. De 20 cent 
wordt hier weinig gebruikt. Mogelijk is de kleline oplage 
ergens naar de ibuitengewesten verzonden, zoodat niemand ze 
ontdekt heeft. Toen nu het buitenlandsche port werd verlaagd, 
werd hetgeten voorhanden was door de postkantoren opgezon
den, geteld en daarna in Weltevreden door de Topografische 
Inrichting overdrukt. De vroegere enveloppen zijn nu door el
kaar heen als opgedrukte exemplaren in de doozen. 

Dr. Weigand deelde mij mede in éen doos van 100 istuks, die 
hiJ aan het hoofdpostkantoor te Bandoeng kocht één enveloppe 
van de laatste soort gevonden te hebben. Hij heeft daarna den 
geheelen nog aanwelzigen voorraad van 650 stuks nagezien en 
er nog 4 gevonden, op de 750 stuks dus slechts 5. Op de beide 
andere kantoren Riouwstraat en Tjikoedapatenh vond hij in 
den kleinen aanwezigen voorraad er geen een. Het is natuurlijk 
mogelijk dat er later meer te voorschijn komen, maar erg 
waarschijnlijk is het niet. 

Wiei van de Indische lezers kan den sluier oplichten over de 
onoverdrukte 20 cent enveloppe met binnenzijde dikke golf
lijnen en wie kan mij deze ter catalogiiseering toonen? 

Ten slotte toont de heer Burghard mü de grijze enkelkaai-t 
van 12 Ĵ  cent met dubbelen opdruk 5 cent, waarvan de eene 
op de normale plaats, de twetede links hiervan, zoodanig dat 
de T van dezen tweeden opdruk valt op de 5 van den normalen 
opdruk. 

W. G. ZWOLLE. 
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VERZOEK. 
Heeren redactieleden en medewerkers worden verzocht hun 

nota's, wegens voorgeschoten porti over het eerste halfjaar 
1930, vóór 25 Juli a.s, te willen inzenden aan de Administratie. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

KORT VERSLAG der Bondsbestuursvergadering op Zater
dag 28 Juni 1930, des namiddags te 3 ^ uur, in het ge
bouw der A.M.J.V., Stadhouderskade 7, te Amsterdam. 

Aanwezig de beeren Van der Schooren, Vuijstingh, Coste-
rus, De Beer, Kästeln en Jorissen. Afwezig met kennisgeving 
de heer Cramerus. 

Na opening der vergadering door den voorzittar, worden de 
notulen der vorige vergadering gelezen en onveranderd goed
gekeurd. Vervolgens deelt de heer mr. De Beer namens de 
commissie uitgifte „Handboek Warren" mede, dat om bij
zondere redenen niet tot uitgifte van een handboek kan worden 
overgegaan. Besloten wordt de commissie in stand te doen 
bljjven en aan deze opgedragen om te zien of er op de een of 
andere wijze de mogelijkheid bestaat, publicaties omtrtnt dit 
onderwerp uit te geven. 

De heer Costerus vermeldt dat de nieuwe tandenmeter is 
ontvangen. De prijs blfft bepaald op f 0,35 per stuk, doch 
voor vereenigingen, biJ afname van minstens 25 stuks, kunnen 
deze voor f 0,25 per exemplaar worden afgegeven. De tanden-
meters zijn bü den penningmeester verkrijgbaar, alsook op de 
a.s. Postzegelbentoonstelling te Rotterdam. 

Voorts deelt de voorzitter mede, dat reeds van verschillende 
buitenlandsche keurmeesters bericht omtrent het keuren van 
zegels is ingekomen en deze in het Maandblad, met de landen 
waarvoor gekeurd wordt, zullen worden opgenomen. 

In het kapittel ter toekenning van de bondsmedaille hebben 
dit jaar zitting van het Bondsbeistuur de beeren Cramerus en 
Van der Schooren, waarbij als leden zijn toegevoegd de beeren 
J. H. Albrecht, te Nijmegen, en P. J. van Harderwijk, te 
Schiedam, en als plaatsvervangende leden de beeren K. N. 
Korteweg, te Den Haag, en W. G. Zwolle, te Amsterdam.' 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, na rond
vraag, de vergadering. 

De 2e secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Reglementswijziging. 
De op de a.s. Bondsvergadering voor te stellen reglements

wijziging luidt lals volgt: 
Van het huishoudelijk reglement worden de artikelen 6, 8, 

16 en 21 gewijzigd en wordt opgenomen een overgangsbe
paling, alles zooals hieronder vermeld. 

Artikel 6. De vereenigingen kiezen volgens eigen bepalin
gen haar vertegenwoordigers en geven van elke wijziging in 
de vertegenwoordiging onmiddellijk kennis aan het bestuur, 
en wel naar de volgende berekening: 

van 20 tot 60 leden 1 vertegenwoordiger, 
van 60 tot 120 leden 2 vertegenwoordigers. 
van 120 tot 200 leden 3 vertegenwoordigers, 
van 200 tot 300 leden 4 vertegenwoordigers, 

ledere 100 (of deel van 100) leden vanaf de 300 leden tel
kens één vertegenwoordiger meer. 

Artikel 8. Het bestuur, door de vertegenwoordigers ge
kozen, bestaat uit 9 leden: voorzitter, onder-voorzitter, Ie se
cretaris, 2e secretaris, penningmeester en vier commissarissen. 

Bestuursleden van den Bond kunnen niet tevens vertegen
woordigers zijn. 

Een der 9 bestuursleden wordt bij stemming door de Ver
eenigingen, welke minder dan 100 leden tellen, indien deze 
er zijn, aangewezen. 

Om de twee jaar treden drie leden volgens rooster af. Zü 
zijn niet terstond herkiesbaar. Deze rooster wordt zoo' in
gericht, dat van voorzitter, Ie secretaris en penningmeester 
nimmer twee tegelijk aftreden. 

Artikel 16. De eerste secretaris is belast met de briefwis-
selmg en houdt van alle belangrijke uitgaande brie-ven copie 
of doorslag. 

Artikel 21. De algemeene vergadering bestaat uit de be
stuursleden van den Bond, alsmede de vertegenwoordigers der 
aangesloten vereenigingen. De leden van die aangesloten ver
eenigingen mogen die vergadering bijwonen. 

Overgangsbepaling. Bij de inwerkingtreding van het ge
wijzigd reglement treden lalle bestuursledeen af, doch ziJn ter
stond herkiesbaar, terwijl hun aantal met twee wordt uit
gebreid. Een dezer twee leden wordt door de vereenigingen 
met minder dan 100 leden aangewezen. 

In afwijking van het bepaalde bij artikel 2 wordt de Inter
nationale Vereeniging „Philatelica", te 's-Gravenhage, als lid 
van den Bond aangenomen en heeft deze vereeniging van dat 
oogenblik af recht als lid mede te stemmen inzake de be-
stuursverkiezing. 

Bonds-keurmeesters. 
Op verzoek van het Bondsbestuur hebben de navolgende 

personen zich bereid verklaard, officieel als Bondis-fceurmeester 
te fungeeren; 

Voor Rumenië: R. Poncelet, Avenue de Cortenberg 92, 
Brussel. 

Voor België en Belgisch-Congo: R. Delapierre, 85 Avenue 
Charbo, Schaerbeek. 

Voor Poststukken: W. P. Costerus, Voorhaven, Edam. 
Voor Zweden en Turkije: mr. W. S. W. de Beer, Keizers

gracht 606, Amsterdam. 
Voor Italië en Oud-Italiaansche staten: dr. Emilio Diena, 

Via Vittorio Colonna 40, Roma. 
Voor Rusland, Zuid-Bulgarije, Oost-Rumelië en overdrukken 

Duitsche koloniale zegels: Philipp Kosack, Postfach 23 - Burg
strasse 13, Berlin C 2. 

Voor Oranje-Vrijstaat en Transvaal: Leon de Raay, Lin-
naeusparkweg 42, Amsterdam. 

Voor Zwitserland: Baron de Reuterskiölde, Lausanne-Gour-
ville. 

Voor Venezuela: E. J. Martens, Singel 342, Amsterdam. 
Voor Zweden, Noorwegen en Denemarken: V. Strandell, 

Scheelegaten 17, Stockholm. 
Voor Tsjechoslowakije: J. Leisiticky, Königliche Weinberge 

1495, Praag. 
Het bestuur is met meerdere personen in onderhandeling. 

* 
Het tarief van de keuringsafdeeling van den Nederlandschen 

Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars luidt als 
volgt: 

Behalve alle portokosten moeten door den inzender worden 
vergoed de keuringskosten, te weten: 

voor zegels beneden fr. 50,— cataloguswaarde ƒ0,25 
van fr. 50,— tot beneden fr. 250,— - 0,50 
van fr. 250,— tot bensden fr. 1000,— - 1,— 
van fr. 1000,— tot beneden fr. 5000,— -2,50 
van fr. 5000,— en hooger - 5, 
Voor valsch bevonden postwaarden worden geen keurings

kosten berekend, indien deze gratis worden afgestaan aan 
het Bonds-f'alsificatenalbum. 

* * 
De verbeterde en door de commissie goed bevonden Bonds-

tandenmeter is thans gereed. Tegen vooruitbetaling van ƒ 0,35 
per stuk, vermeerderd met de porto-kosten, kunnen deze 
Bonds-tandienmeters worden aangevraagd bij den penning
meester, den heer W. P. Costerus Pzn., Voorhaven, Edam 
(gironummer 133182). 

Aangesloten Vereenigingen kunnen, mits bestellende min
stens 25 stuks tegelijk, deze tanden.neters voor haar leden be
komen tegen den prijs van ƒ 0,25 per stuk, plus porto. 

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, zijn door de Vereenigingen 
„Breda" en Utrecht de aftredenden candidaat gesteld. 

* * * 
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De aangesloten Vcreenigingen 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 vo''gend vereenigingsjaar. 

De secretaris, 
mr. J. H. VUIJSTINGH. 

Plompetonengracht 24, Utrecht. 

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

Nieuwe leden. 
857. H. M. Winkelaar, Bengawanlaan 57, Bandoeng (Jaiva). 
863. ir. K. L. van Geelen, Logeweg 25, Bandoeng (Java). 
859. C. van Halm, Oranje-Nassaustraat 58, Medan (Sumatra). 
376. W. de Graaf, Hooge Nieuwstraat 3a, Den Haag. 
393. L. Röpcke, Joh. Vijghstraat 69, Nijmegen. 
333. J. van der Meulen, adj.-dir. R.W.I., Hoofd 1, Hoorn. 
369. W. van Essen, Brinkgreverweg 178, Devienter. 

Aanmeldingen. 
S. Spieier, Bosschestraat 87, Scheveningen. 
F. Bruins, empl. Drukkerij Uni, Unilaan, Weltevreden (Java). 
A. A. Pieters, adm. sf. Assembagoes, Sitoebondo (Java). 
H. Krabbe, empl. sf. Assembagoss^, Sitoebondo (Java). 
G. H. Pauiij, empl. sf. Assembagoes, Sitoebondo (Java). 
C. van de Poll, empl. sf. Assembagoes, Sitoebondo (Java). 

Adreswüzigingen. 
322. W. L. Davids, thans Lodji Ketjil, Djokja (Java). 
613. P. L. Strik, thans p/a Koloniale Bank, Semarang (Java). 
625. L. van Os, thans Ooievaarslaian 3, Den Haag. 
974. Max Pool, thans Stevinstraat 70, Den Haag. 
200. C. G. Bremer, thans Schiedamscheweg 151, Rotterdam. 
45 H. B. Wijigmans, thans Prinsengracht 390 III, Amsterd. C. 

380.Th. J. J. Roqué, thans Utrechtscheweg 120, Amersfoort. 
884. C. de Ruijter, thans Maastricht. 
221. J. A. Steinz, thans Adama v. Scheltemastraat 1, Arnhem. 
616. W. de Jongh, thans Javastraat 81, Nijmegen. 
603. A. L. de Bruijn Kops, thans Ternaitestraat 7, Bandoeng 

(Java). 
717. mevr. M. J. C. Martems-Van der Sp.k, thans Juliana-

straat 47, Medan (Sumatra). 
634. Th. Roqué, t ians sf. Gesiek'an, Djokja (Java). 
862. H. Swart^enburg, thaws Papandajanlaan 68, Bandoeng 

(Java). 
52. Ph. J. D. A. van Rees, thans 2e Helmerstraat 41 (huis), 

Amsterdam, W. 
206. mr. A. M. F. Boeye, thans departement van koloniën, 

Den Haag. 
Bedankt, 

625. L van Os, met 31 Decemiber J930. 
515. E. F. W. Viefhauis, met 31 December 1930. 
780. J. F. H. J. Lutjens, met 31 December 1930. 
150. W. Frederiks, met 31 December 1930. 

Overleden. 
331. C. H. Blansert, Haarlem. 

Aankondiging ingevolge lart. 38 huishoudelijk reglement. 
Periodiek aftreden der bestuursleden H. J. Boeken Jzn. 

(vice-voorzitter) en A. S. Doorman (bibliothecaris). 
Volgens art. 42 hebben de leden het recht candidaten te 

stellen, die ook lop de voordracht moeten voorkomen. Even
tueels opgaven worden uiterlijk 30 Augustus bij den secretaris 
ingewacht. 

Afdeeling 's-Gravenhage. 
In de op 21 Mei j.l. gehouden vergadering kwamen o.a. ter 

sprake de z.g. advertenties door den heer Pierre Vos, geplaatst 
in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, waarin de in
zender op stekelige wijze allerlei zaken of grieven behandelt, 
die hij tegen sommige personen, tegen Vereenigingen, enz., 
'heeft. Het is onzes inziens een 'misbruik maken van de ver

leende plaatsruimte tot het plaatsen van een advertentie. Der
gelijke zaksnj doen het aanzien van het Maandblad veel erns
tiger schade dan de opbrengst van het ingezonden stuk. De af
deeling besloot dan ook zich tot het bestuur der Vereeniging 
te wenden, om bij den Raad van Beheer van het Maandblad 
erop aan te dringen ,dat dergelijke „bladvulling" voortaan 
achterwege moge blijven. 

Afdeeling Haarlem. 
De afdeeling Haarlem heeft een zwaar verlies geleden door 

het overlijden van haar ijverigen en voortreffelijken secretaris, 
den heer C. H. Blansert. De voorzitter der afdeeling, de heer 
P. A. Leupen, bracht op Maandag 16 Juni aan zijn groeve een 
welgevoeld woord van dank voor zijn arbeid in het belang 
der afdeeling. 

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

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

Na opening der vergadering heet de voorzitter, de heer 
Cramerus, de 33 aanwezige leden welkom, die, niettegen
staande de tropische hitte, ter vergadering zijn versdhenen. 

Aangezien de Ie secretaris met kennisgeving afwezig is, 
wordt hij voor dezen avond door den 2en secretaris vervangen. 
De notulen der vorige vergadering worden zonder op- of aan
merking goedgekeurd on vastgesteld. De ballotage heeft tot 
uitslag, dat de candidaatleden als lid worden aangenomen, 
zoodat het ledental der Vereeniging wederom met 4 vermeer
derd wordt. 

De heer Filius brengt namens het eerelid, den heer Alden
hoven, de groeten over aan de aanwezige leiden, terwijl de heer 
Smeulders zich van dezelfde taak kwijt ten opzichte van den 
heer jhr. mr. De Roy van Zuidewijn. 

Ingekomen is van de „Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren" de 2e aflevering van het orgaan. 

Benoemd moeten worden de Bondsvertegenwoordigers voor 
het vereenigingsjaar 1930-31. Om het getal vertegenwoordi
gers vaist te stelLen, moet aan den Bond het aantal leden op 
1 Juli opgegeven worden. Dit bedraagt thans 483 (vorig jaar 
463). De voorzitter deelt mede, dat het bestuur voorstelt de 
tegenwoordige functionarissen wederom te benoemen. Onder 
applaus geeft de vergadering blijk van instemming hiermede, 
zoodat de beeren Van den Berg, Broeders, Jacobs, ds. Loeff, 
t ' Sas en Smeulders herkozen zijn. 

De heer dr. Gommers heeft de vergadering op tweeërlei 
wijze een verrassing bezorgd. Eerst vraagt de aandacht een 
door hem sameng'eisteld prijsraadsel. Genoemd lid heeft van 
8 Nederlandsche zegels en 2 zegels van Curasao enkele mo
tieven op een stuk papier overgenomen. De vraag is nu, wie 
zonder hulp van een catalogus kan uitmaken op welke zegels 
de verschillende motieven thuis behooren. Voor de prijswin
naars heeft hij een paar mooie zegels beschikbaar gesteld. De 
vergadering wordt voor dat doel gedurende eenige minuten 
gesïhonst, in welken tijd de leden hun kracht kunnen be
proeven op het prijsraadsel. De gelukkige winnaars waren de 
beeren Stoop en Jacobs. 

Hierna volgt de tweede verrassing, n.l. een causerie over r 
„scherts en humor in de postzegels". De teekenen van vroo-
lijkheid gedurende deze causerie en het applaus aan het einde 
bewijzen wel, dat dr. Gomm^ers erin geslaagd is, de vergade
ring eenigen tijd zeer aangenaam bezig te houden. De voor
zitter brengt hem dan ook namens de vergadering zijn dank I 
uit en spreekt de hoop uit, dat dr. Gommens ons nog menig-1 
maal op iets dergelijks zal vergasten. I 

Aan de orde komt alsnu de voorgenomen reis naar Ant-1 
werpen, ter gelegenheid van de Internationale Po'stzegelten-1 
toonstelling aldaar. De datum is in principe vastgesteld op 1 
9 en 10 Augustus a.,s. De voorzitter bespreekt, wat de kosten 1 
van de reis ongeveer zullen bedragen e.d. en maakt verder I 
bekend, dat de Ie secretaris, de heer Van den Berg, een rond-l 
schrijven zal richten aan de leden te Breda en oni'streken, I 
waarin zij uitgenoodigd zullen worden om vóór 15 Juli a.s. 1 
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eventueel bij hem te doen inkomen bericht van deelname. 
Enkele der aanwezigen ge\-en zich nu reeds op. 

De heer Smeulders verkrijgt het woord en wekt de le-den 
op om, indien mogalijk, aan den tocht deel te nemen, daar er 
wel tijd en gelegenheid zal zijn, om tevens de Wereldtentoon
stelling te bezoeken, zoodat op tweeërlei wijze genoten zal 
kunnen worden. Verder gaande, daelt de heer Smeulders mede, 
dat de heer t' Sas en ihij, de vorige week de plaatselijke post
zegeltentoonstelling te Lier bezoekende, den eersten dag tot 
Antwerpen waren gereisd, waar zij aantroffen de beeren 
Prancq en Wil's, die op zeer bersidwillige wijae hun de noodiore 
inlichtingen verschaften. Bovendien verklaarden beide beeren 
zich gaiarne bereid, bij eeTi bezoek aan Antwerpen door de 
leden onzer Vereeniging, hun gaarne wederom de behulpzame 
hand te zullen bieden. 

Dan vindt de maandelijksche verloting plaats, waarvoor het 
lid Tombrink bovendien een tweetal zegels heeft beschikbaar 
gesteld, waarvoor hem dank wordt gezegd. 

Omtrent de- herziening van het huishoudelijk reglement deelt 
de voorzitter mede, dat ongeveer half Juli aan alle leden der 
Vereeniging een concept-reglement zal worden toegezonden, 
zoodat in de Augustus-vergadering de reglements-herziening 
haar beslaig zal kunnen krijgen. De voorzitter wekt de leden 
op, gezien de belangrijke voorstellen tot wijziging, het con
cept grondig te bestudeeren. 

Niet'3 meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering onder 
dankzegging door den voorzitter gesloten. 

De 2e secretaris, 
J. A. J. VAN HORSSEN. 

Nieuwe leden. 
406. (E.Z.BE.NK.) Th, H, Brunklaus, Baronielaan 67, Breda, 

giro 29847. (II) . 
20. (-). L. von Haläsz, Bencurstrasse 9, Budapest VI. 

408. (E.Z.). B. J. de Klerk, Leurschestraat 9, Breda. ( I ) . 
412. (E.), mr. W. L. F. baron Frisse, Hondsdonk C 290, Gin

neken. (III) . 
Candidaat-leden. 

L. Röthengatter, Molenstraat 34, Roosendaal. (Voorgedragen 
door J. Molenaar, te Breda). 

D. de Metz, kantoorbediende. Groentemarkt 11, Leeuwarden. 
(Eigen aangifte). 

Adreswijzigingen. 
266. ir. H. J. W. Reus, voorbaan te Ginneken, thans Apartado 

976, Barcelona. 
41. dr. L. J. van de Pol, te Roermond, thans Begijnhofstraat 

34, aldaar. (VI). 
367. W. Saalberg, voorheen te Rotterdam, thans Lange 

Nieuwstraat 65d, Schiedam. (V). 
39.-C. G. Bremer, te Rotterdam, thans Schiedamscheweg 151, 

aldaar. (V). 
106. M. A. Manuskowski, te 's-Gravenhage, thans Wagen

straat 105, aldaar. (V). 
473. Em. van Hoegaerden, te Breda, thans Cavaleriestraat 17, 

aldaar. (II) . 
176. Max Pool, te 's-Gravenhaga, thans Stevinstraat 70, al

daar (V). 
437. A. O. Marimian, voorheen te Nice, thans Rue de la Roche

foucauld 55, Paris, 9e. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 28 Juli 1930, des avonds te 

8 uur, in ide bovenzaal van „De Beurs van Breda", te Breda 
(ingang St. Janst raat ) . 

Philatelistenloket. 
Geopend in het bijkantoor Parkstraat op Zaterdag 19 Juli 

1930, des namiddags van 3 tot 5 uur. 

Clubbijeenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 

avonds te 8 uur, in Hotel „Dennenoord", te Ginneken (bij 
Breda). Introductie vrij. 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 28 Juni 1930, 
des avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", te Amster
dam. 

Door een lichte ongesteldheid van onzen voorzitter, opent 
de Ie secretaris, de heer Kästeln, de vergadering, die door 27 
leden bezocht werd. De heer Van Kooten maakt bij de notulen 
de opmerking, dat de datum van de vorige vergadering onjuist 
in het Maandbald staat, n.l. 26 April in plaats van 31 Mei. 
Vermoedelijk is de kop door den zetter ongewijzigd overge
nomen van de April-vergadering. Uit de ingekomen stukken 
blijkt, dat de hosr Donath als lid onzer Vereeniging heeft be
dankt. De heer Kästeln doet enkele mededeelingen uit de 
's middaigs gehouden Bondsvergadering en wel: 1. Waarschijn
lijk zal van een nieuw handboek van Nederland niets komen, 
omdat er in hoofdzaak onvoldoende geld is; 2. De heer Cos-
terus heeft eindelijk de goede tandenmeters ontvangen. De se
cretaris zal het noodige aantal voor onze Vereeniging be
stellen; wie dus den tandenmeter zoo goedkoop mogelijk wil 
hebben, wende zich tot onzen secretaris. 

Terwijil de aanwezigen zich van hun zitplalatsen hebben ver
heven, wordt aldus staande aangehoord de m'ededeeling van 
het overladen van ons lid, den heer Looman. 

Het candidaat-lid, de heer S. Spieier, wordt met algemeene 
stemmen aangenomen. 

Hierna laat de heer Zwolle zijn speciaal-verzameling post
stukken van Nederland, uitgegeven gedunende de laatste 10 
jaren, zien. De verzameling vond algemeen büva.l, meerdere 
leden kenden het bestaan van verschillende kaarten niet, zelfs 
niet van het postbewijs. De hser Van Praag diankt den heer 
Zwolle voor hetgeen hij heeft laten zien en voor de wjjze van 
opzetting, waarbij de vergadering zich onder applaus aansluit. 

Na de pauze worden 9 kavels geveild. Na esn verloting van 
20 prijzen onder de aanwezigen, sluit de heer Kiastein om 10 
uur de vergadering, nadat hij medegedeeld had, dat dit de 
laatste vergaderinig in het seizoen was geweest en dat wij 
onze werkzaamheden weer in September hopen aan te vangen. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen als lid. 
S. Spieier, Bosschestraat 87, Scheveningen. 

Adresveranderingen. 
279. E. J. Enschedé, Kleine- Houtweg 4, Haarlem. 

Candidaat-lid. 
J. I. M. Pauwels, Da Costastraat 32, Amsterdam. (Eigen aan

gifte). 
Nummeropgave, 

184. B. van Norden, Bussum. 
13. H. Amesz, Aerdenhout. 
16. P. C. Korteweg, Laren. 
20. C. Holterman, Amsterdam. 

217. A. J. Houweiling, Amsterdam. 
227. C. H. Peters, Amsterdam. 

Mededeeling. 
Gedurende de maanden Juli en Augustus worden er geen 

vergaderingen gehouden. 
De Ie secretaris, 

J. A. KASTEIN. 

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

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

Aanwezig 24 leden. Om ongeveer 8.10 uur werd deze ver-
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gadering door den voorzitter, den heer Van Gittert, geopend. 
Nadat de notulen der vorige vergadering onveranderd goed
gekeurd waren, werd het meerendeel der ingekomen stukken 
voor kennisgeving aangenomen. Na voorlezing van een in
gekomen schrijven werd de voorgestelde royeering van een lid 
aiangehouden tot de volgende aligemeene vergadering. 

Bij de bespreking van de punten voor de a.is. Bondsverga
dering werd het bestuursvoorstel, om de aftredende Bonds
bestuursleden, de beeren Van der Schooren, mr. J. H. Vuijs-
ting en Kästeln, opnieuw candidaat te stellen, bij acclamatie 
met algemeene stemmen aangenomen. 

Eveneens w€ïd met algemeene stemmen besloten den Bond 
te verzoeken het volgend jaar zijn vergadering en den Phila-
telistendag te doen houden te Utredht, aangezien de U. Ph. V. 
in September 1931 haar 25-jariig bestaan herdenkt. 

Tot afgevaardigden voor het volgende vereenigingsjaar van 
den Bond werden hierna benoeTnd de beeren dr. P. H. van 
Gittert, K. H. J. van Hulssen, H. Kaub, J. G. Raatgever en 
G. De-enik; allen namen hun benoeming aan. 

Op grond van een ingezonden concept polis tot verzekering 
van de rondzendingen, werd dit punt vervolgens ter sprake 
getbracht. Volgens deze polis waren de rondzendingen alleen 
verzekerd, zoodra zij in omloop gebracht zijn en dus niet bij 
de sectiehoofden en directeuren van verkoophandel aan huis. 
In verband hiermede werden de volgende voorstellsn gedaan: 
1. den be-staanden toestand in de Vereeniging, welke 25 jaar 
goedgegaan is, te handhaven; 2. de inzenders te verplichten 
1 pet. van de waarde der inzendingen af te staan voor het 
verzekeren daarvan, opdat de Vereeniging tot verzekering der 
boekjes kan ovengaian, zoowel bij de sectiehoofden en direc
teuren van verkoophandel aan huis, alsook wanneer de zen
dingen in omloop gebracht werden. 

Punt 2 werd verworpen, terwijl met algemeene stemmen be
sloten werd den bestaanden toestand in de Vereeniging te be
stendigen. 

Inmiddels circuleerden in een drukraampje van den heer 
Sluijp twee blokken van het 1>^- en 5-cents zegel van Neder
land met de nieuwe automaattanding; voor 'het ter be-zichtiging 
stellen werd de heer Sluijp nam'ens allen door den voorzitter 
bedankt. 

Voor de verloting ten bate van het jubileumfonds waren, be
halve door vele bestuursleden, nog zegels igeschonken door de 
beeren De Bas, Evers en Koek. Deze- verloting, waarbij de 
loten ad ƒ 0,25 beschikbaar werden geisteld, bracht ƒ 25,— op. 

Na de gewone verloting, veiling en zicihtzending, werd deze 
vergadering om 9.30 uur opgeheven. 

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

Candidaat-lid. 
S. Spieier, Bosschestraat 87, Scheveningen. 

Bedankt als lid op 1 Augustus 1930. 
J. H. SchwaJger, Geertekerkhof 18 bis, Utrecht. 
F . G. Riesz, Nieuwepark 8, Gouda. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 23 September 1930. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 30 September 1930. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 25 September 1930. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op 26 Juni 1930, des 
avonds te 8 uur, in Café „Het Gouden Hoofd", Groen-
markt, 's-Gravenhage. 

Nadat de waarnemend-voorzitter met een woord van wel
kom deze laatste vergadering van het seizoen heeft geopend, 
worden de notulen der vorige bijeenkom'St voorgeJezen, onver
anderd goedgekeurd en gearresteerd. 

Ingekomen is een brief van den uitgever van den Yvert-
catalogus, waarin de verkoop van dezen catalogus aan de Ver
eeniging Wordt aangeboden. De leden kunnen dezen catalogus 
bü den penningmeester bestellen. De minimum-vastgestelde 
prys zal in rekening worden gebracht. 

De verpakking der rondzendingen in portefeuilles zou van 
de Vereeniging te zware financieele offers eischen, waarom 
besloten wordt deze wijze van verpakking niet in te voeren. 

Een der leden vestigt de aandacht der aanwezigen op de 
buitengewoon hooge prijzen, welke een van de buitenlandsche 
inzenders voor zijn zegeJs vraagt, met als gevolg dat niets uit 
deze boekjes werd verkocht. Het debat over de vraag of het 
gewenscht is dergelijke boekjes uit de rondzending te weren, 
heeft geen resultaat door de onmogelijkheid een bepaalde 
grens voor de prijzen vast te stellen. 

Nadat de veiling en de verloting gehouden zün, wenscht de 
voorzitter de aanwezigen een aangename zom'ervacantie toe 
en deelt mede, cat de eerstvolgende vergadering over drie 
maanden gehouden zal worden, waarna de vergadering tegen 
10 uur gesloten wordt. 

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

Adresveranderingen. 
mr. G. E. F . Manuel, Badhuisweg 96, Scheveningen. 
H. Schellart, Wilhelminaweg 3, Tjepoe (Java). 
mevr. Matze-Fledderus, Van der Heimstraat 51, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 25 September 1930, des avonds 

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

vraag. Eventueele veiling. Verloting. Sluiting. 

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

VERSLAG van de vergadering van 24 Juni 1930, des avonds 
te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Aanwezig 9 leden, o.w. 2 dames. De notulen van de verga
dering van 28 Mei 1930 worden gelezen en goedgekeurd. 

Tot leden der commissie voor het nazien van de rekening 
van den penningmeester worden aangewe/en df beeren Te 
Winkel en Van de Sandt. 

Aangezien geen andere onderwerpen verder te behandelen 
zijn, meent de voorzitter, dat thans bij het einde van dit sei
zoen een woord van dank en lof toekomt aan het hoofd van 
de rondzendingen, mevrouw Schuurman, vcor de vele werk
zaambeden, welke zij zich in het afgeloopen seizoenjaar heeft 
getroost. Als sectiehoofd kan de heer Te Winkel zich, in ver
band met de aangename samenwerking met het hoofd van de 
rondzendingen, volkomen met de woorden van den voorzitter 
vereenigen. 

Daarna verloting en sluiting. 
De waarnemend secretaris, 

C. RAADSVELD. 
Bekendmaking. 

In Juli en Augustus worden geen vergaderingen gehouden. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 10 Juni 1930, des 
avonds te 7}^ uur, in Restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig 17 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 
opent de vergadering, waarna de notulen der vorige vergade
ring worden gelezen en onveranderd worden goedgekeurd. 

De volgende ingekomen stukken worden medegedeeld: 
Van den „Haagsche Postzegelhandel" het werkje „Schiller" 

waarvoor wordt dankgezegd. 
Van den heer G. V. van der Schooren, te Arnhem, de voor 

onze Club bestemde zegels van Algiers, welke op de volgend 
vergadering aan de leden zullen worden uitgereikt. 

Het candidaat-lid wordt aangenomen. 
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Voorts zijn ingekomen de volgende schenkingen voor onze 
Tentoonstelling: 

van den heer J. van Nifterik, thans te Dordogne (France), 
een gouden medaille; 

van den he-er J. K. Rietdijk, te 's-Gravenhage, een gouden 
medaille; 

van den heer P. den Outer, te Rotterdam, een gouden me
daille; 

van den heer mr. J. H. Vuüstingh, te Utrecht, een verguld 
zilveren medaille; 

van den heer W. van Smaalen, te Rotterdam, een zilveren 
medaille; 

van den heer J. H. Stok, te Rotterdam, een zilveren me
daille; 

van den heer J. C. Pull, te Haarlem, een verguld zilveren 
medaille; 

van de afdeeling 's-Gravenhage van de Nederlandsche Ver-
©eniginig van Postzegelverzamelaars, f 10,— voor de tentoon-
stellingskas. 

Voorts deelt de voorzitter, in verband met de tentoonstelling, 
nog enkele bijzonderheden mede, welke echter nog niet moch
ten worden gepubliceerd. 

Hierna heeft een zeer geanimeerde veiling plaats van ze
gels, geschonken door ons lid den heer Tinkelenberg, welke 
ten bate onzer tentoonstellingskas f 30,— opbrengt. 

Ter bezichtiging gaan van onzen voorzitter rond diverse 
varia van Nederlandsche koloniale zegels ,dia zeer veel belang
stelling hebben en waarvoor hem b" applaus wordt dank 
gezegd. 

De voorzitter wekt ten slotte alle leden op tot deelname 
aan de tentoonstelling. Hierna rondvraag en sluiting. 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn, 

Aangenomen als lid. 
J. Mebus, Rokin 24, A;r. "-erdam, C. 

Internat. Vereen. „Philatellca", te 's-Gravenhage. 
Se-cret.: J. N. H. VAN REST, Copernicusstraat 89. Den Haag. 
(Voor aangeteekende stukken: Bijkantoor Copernicusplein). 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 25 Juni 
1930, in Café „HoUandais", Groenmarkt, te Den Haag. 

Aanwezig 47 leden. De voorzitter opent de vergadering en 
deelt mede, dat zegels voor de verloting zijn geschonken door 
de beeren Verhoef e.a., voor het falsificatenalbum door den 
heer Van Eijk. Ter bezichtiging gaan rond een half verbrande 
brief, in den postdienst in zoodanigen toestand geraakt; een 
verhuiskaart uit Indië naar Den Haag voor 1 cent; tijdschrif
ten van den bibliothecaris. 

De voorzitter leest verder voor een stuk uit de Haagsche 
Post van 7 Juni 1930 over postzegelvervalschingen en deelt 
mede, dat hij ervan verzekerd is, dat ons schrijven aan den 
minister van justitie in dezelfde aangelegenheid aldaar guns
tig onthaal heeft gevonden. Vervolgens behandelt de verga
dering een paar zaken van internen aard. 

De beeren Van der Veen en Sierig hebben hun benoeming 
tot sectiehoofd der rondzendingen in Den Haag aanvaard; 
lid nr. 260, P. A. Stc-egers, wordt wegiens niet voldoen aan 
zijn verplichtingen door de vergadering geroyeerd. 

De notulen worden onder dankzegging aan den secretaris 
goedgekeurd. De Jedenverkiezing levert 40 stemmen vóór, 
5 blanco. De heer Feddema wordt daarna door den voorzitter 
op de gebruikelijke wü'ze geïnstalleerd. 

De heer Gijzeman krijgt bij de maandelijksche verloting den 
eersten prijs. 

Bij zijn aangekondigde lezing verzoekt de voorzitter den 
leden bij de voortzetting in Septembsr oude zegels (valsch of 
echt) van Bremen, Brunswijk, Sicilië, Servië, enz., mee te 
brengen, om die dan aan de hand van het wtïk van Serrane 
te toetsen. Wij vernemen, dat de vervalschingen d'atesren van 
1866 af. De tentoonstelling te Parijs gaf toenmaals prijzen 
voor den besten namaak. Hij bespreekt verder verschillende bij
zonderheden, die een rol ^spelen bij het vervalschen, o.a. ds 

handteekeningen, de bijgewerkte platen, de papiersoorten, de 
fijne druk, enz. Voor deze inleiding ontvangt de heer Reijerse 
door applaus den dank der vergadering. 

Na hem houdt de heer Verhoeff de gewone veiling van pl.m. 
25 kaveltjes. Hierna rondvraag, waaraan deel genomien wordt 
door de beeren Kramer, Van Leijden en Maas, die waarschuwt 
—• aan de hand van correspondentie met die firma daarom
trent — voor de prijzen van d«n heer Rich. Borek voor onze 
roltandingzegels; deze zijn te veel in het nadeel der Neder
landsche ruilers. 

De voorzitter zegt de vergadering dank voor de flinke op
komst niettegenstaande dit mooie zomerweer en sluit daarna 
deze bijeenkom'St. 

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

Mededeeling. 
Bü den heer C. van der Willigen liggen nog prijzen van de 

jaarlijksche verloting. Voor ieder lid is er eens per jaar een 
prijs, groot of klein. Er waren op den dag van heden o.a. nog 
een paar zeer mooie. 

Nieuwe leden. 
582. Ph. Sebus, Mart. Steijnstraat 6, Dordrecht. 
583. mej. W. F . A. Wijnen, Anna van Buerenstraat 25, Den 

Haag. 
584. D. Wouters, Valkenboschkade 318, Den Haag. ^) 

Geroyeerd. 
260. P. A. Steegers, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
S. Spieier, philatelist, Bosschestraat 87, Scheveningen. 

(Lid „Breda"; eigen aangifte). 
F. van Cleef, machinist suikerfabriek „Demak Idjoe", te Djok

jakarta (Java). 
F. Trip, dito sf. „Soedhono", te Madioen. 

(Beiden voorgesteld door D. van der Does). 
P. G. Melsert, Djeroeklaan 6, Weltevreden (Java). (Voorge

steld door P. G. Melsert, Den Haag). 
Adresveranderingen. 

482. H, E. Luijten, ondern. „Tjikadjang", Garoet (Java). 
491. M. Marimiam, Rue de la Rochefoucauld 55, Parijs, 9e. 

95. Max Pool, Stevinstraat 70, Scheveningen. 
475. W. H. van Ontrop, Dacostastraat 167, Den Haag. 

58. J. A. Meeuse, Rembrandtlaan 107, Voorburg. 
270. P. J. Laros, Reitzstraat 242, Den Haag, 
313. P. Hagemeijer, Floresstraat 44, Soerabaja. 
149. M, A. Manuskowski, Wagenstraat 105, Den Haag. 
174. J. Prins, Eschdoornstraat 164, Den Haag, 
380. H. Beerendonk, Krammerstraat 36 hs., Amsterdam, Z. -) 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, algemeene vergadering te 

8X uur, op Woensdag 23 Juli 1930, in Café „Hollandais", 
Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag en sluiting. 

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

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

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

' ) Komt rseds in het Juni-nummer onder de nieuwe leden 
voor. Adm. 

^) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem-
Secr.: H. WEIJENBERGH, Oranje-Nassaulaan 26, Overvesn. 

Aangenomen als lid (ingaande 1 September 1930). 
244. J. A. G. Sluijter, Weteringstraat 2h., Amsterdam, C. 
245. L, F. Kiefer, Lemairestraat 7h., Amsterdam, C. 
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Voorgesteld als lid. 
C. B. Mans, Kleine Houtweg 51, Haarlem (door Jac. Stolp). 
J. Marsman, J. J. Cremerplein 44 I, Amsterdam, W. (door 

L. Germeraad). 

Adresveranderingen. 
213. J. J. Hauer wordt Bosboom Toussaintstraat 9, Heemstede. 
128. H. H. Jansen wordt Maasstraat 20, Amsterdam, Z. 

12. G. D. Swanenburg de Veije wordt Hsrtenkamp'straat 3, 
Veendam. 

236. W. Saalberg wordt Lange Nieuwstraat 65d, Schiedam. 
208. mr. A. F. Poggenbeek wordt ? ? ? 
227. M. van der Bijl wordt Kleine Houtweg 23, Haarlem. 

Verzoek. 
Allen leden, die bij het verschijnen van dit nummer van 

het Maandblad nog één of meer zendingen zegels onder hun 
berusting hebben, wordt beleefd verzocht deze binnen 3 dagen 
rechtstreeks aan het sectiehoofd te retourneeren. 

Mededeeling. 
De heerien Rol en Stolp hebben hun benoeming aangenomen. 

De commissie is reeds met de samenstelling van het jaarboekje 
begonnen (zie verslag vorig Maandblad). 

De secretaris, 
H. WEIJENBERGH. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 23 Juni 
1930, In „Suisse", te Groningen. 

De vergadering, welke door 20 leden is bezocht, wordt door 
den voorzitter met een woord van welkom aan de leden om 
8% uur geopend. De notulen der vorige vergadering worden 
voorgelezen en goedgekeurd met de wijziging, dat de inzending 
nr. 3 der zegels van Tsj=.*cho-Slowakije niet toebehoorde aan 
ir. W. A. B. Meiborg, doch aan den heer R. A. Meiborg. De 
beeren K. F. Kleiman, A, van Delft en dr. Van der Spek 
houden een causerie over de op de vorige vergadering ten toon 
gestelde zegels van Tsjecho-Slowakije, welke door de leden 
met groote belangstelling wordt gevolgd. Dergelijke technische 
en g&schiedkundige besprekingen dragen zeer zeker er toe 
bjj, de kennis der leden van ds zegels van een bepaald land 
te vergrooten. Daarna heeft een verloting plaats van goede 
zegels, ten geschenke g:geven door de beeren R. A. Meiborg 
en Koning. Van de nieuw uitgekomen zegels van IJsland, 
Frankrijk en het Saargebied worden door dr. Van der Spek 
verschillende iseries aan de Isden uitgereikt. Ook wordt de 
kleine Zwitser'and-catalogus van Zumstein goed besteld. En
kele leden wenschen eveneens de Borek-Europa-Liste te ont
vangen. De hser R. B. de Jonge geeft voor het falsificaten-
album twee zegels van Hamburg ten geschenke, welke met 
dank worden aanvaard. Voor de bibliotheek doen weer eenige 
leden waardevolle schenkingen. 

Van de rondvraag maakt ds heer W. Herrmann gebruik 
door aan te vragen, of er onder de leden belangstelling bestaat 
in te zenden naar de tentoonstelling te Berlijn. Geen der leden 
heeft echter het voornemen aqn deze tsntoowstelling deel te 
nemen. 

Om ongeveer 10 uur sluit de voorzitter deze zeer geani
meerde vergadering, waarna nog een veiling van goede zegels 
plaats heeft. 

Canddiaat-lid. 
S. Spieier, Bosschestraat 87, Scheveningen. 

Adresverandering. 
25. mej. S. G. van der Steele thans Nieuw Schoonebeek (Dr.). 

Vergadering. 
De eerstkomende vergadering zal worden gehouden op 

Maandag 25 Augustus 1930. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 16 Juni 
1930, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", Vrijt
hof, te Maastricht. 

Aanwezig 16 leden. Nadat de vergadering te 8.15 uur is 
geopend, worden de notulen voorgelezen en gearreisteerd. Als 
candidaat-lid wordt voorgedragen de heer S. Bok, Wester
straat 23, Enkhuizen (eigen aangifte). 

Een voorstel van den heer De Plönnies, om, naast het kienen 
op de beursavonden, ook het onderling ruilen van zegels weer 
in te voeren, komt in behandeling. De heer De Plönnies licht 
tos, hoe dat ruilen zou kunnen geschieden. Spreker is van 
meening, dat op zoo'n avond niet meer dan één, van te voren 
te bepalen land, moet behandeld worden. De vergadering sluit 
zich bij het voorstel aan. Als datum van aanvang wordt de 
beursavond in de maand September vastgesteld en besloten 
met Luxemburg te beginnen. De heer Verzijl, daartoe aan
gezocht, verklaart zich bereid dien avond een lezing te houden 
over de geschiedenis van de postzegels van genoemd land. De 
voorzitter dankt namens de vergadering den heer De Plönnies 
voor zijn schitterend voorstel en de toelichting daarvan en 
huldigt de bereidwilligheid van den heer Verzjjl. 

Daarna wordt een beurscommissie benoemd, die de leiding 
neemt bij het ruilen. Hiervoor worden aangewezen de beeren 
De Plönnies, Verzijl en Van de Ven, die allen de opdracht 
aanvaarden. 

Vervolgens heeft de gebruikelijke venloting plaats en als 
slot eenige aangename kienpartijen. Te lOM uur sluiting. 

Candidaat-lid, 
S. Bok, Westerstraat 23, Enkhuizen. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 21 Juli 1930, vergadering. 
Maandag 4 Augustus 1930, beurs. 
Maandag 18 Augustus 1930, vergadering, 

telkens te 8 uur, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 
A'̂ rijthof, te Maastricht. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 27 
Juni 1930, in de zaal der weduwe Van Os. 

Te ongeveer S'A uur opent de voorzitter, de heer A. de 
Jong, met een woord van v/elkom de vergadering. In het bij
zonder wordt welkom gehseten de heer Meijer, die, na een 
twee en half jaar verblijf in de tropen, in ons midden is weer
gekeerd. De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der 
notulen, welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Enkele ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. 

Een voorstel van het bestuur, om behalve in de maand 
Augustus ook in Juli vacantie te nemen, wordt voorloopig 
aangehouden, om het vergaderingbezoek in Juli af te wachten. 

Als gedelegeerden voor de Vereeniging worden aangewezen 
de beeren dr. M. van der Sluijs, M. Quant en J. Polling. 

Bij de rondvraag stelt de heer Brouwer voor een vereeni-
gings-ruilboek in te richten en zet uitvoerig uiteen, hoe hij 
zich dat indenkt. Het voor en tegen wordt uitvoerig besproken 
en worden verschillende bezwaren geopperd, doch alles wordt 
door den heer Brouwer behandeld, waarvan het eind is dat 
het plan met algemeene stemmen wordt aanvaard. De be
handeling heeft de heer Brouwer op zich genomen en de leden, 
die hier iets moer van willen weten of eraan deelnemen, be-
hooren zich tot genoemden heer te wenden. 

Door de beeren IJska en Van Praag zijn zegels geschonken 
om te veilen voor de kas ter viering van het 10-jarig bestaan. 
Besloten wordt deze op Amerikaansche wijze te verloten. De 
gevolgde wijze bezorgt de kas weer een aardig batig saldo. 

De wedstrijd over Zy, osnt wapenserie brengt den heer 
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Polling het grootst aantal istemmen alsmede den prijs. De 
maandverloting brengt weer twee gelukkigen. 

Men blijft nog tot ruim half elf bijeen. 
De secretaris, 

J. POLLING. 
Candidaat-Iid. 

R. Tho Bokholt, Streek G 172, Dokkum. 
Adresveranderingen. 

M. van Praag wordt Eerste Weteringplantsoen 26 II, Amster
dam, C. 

S. N. Bakker wordt Van Speijkstraat 10, Helder. 
G. J. de KleTk wordt Krugerstraat 107, Helder. 

Bedankt. 
C. G. Gude, Den Burg, Texel, 
firma Gebr. Tho Bokholt, Dokkum. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 26 Juni 1930, des avonds 't,e S% Uur, in Hotel 
„Willems". 

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

Ingekomen is een schrjjven van den heer J. L. van Dieten, 
te Rotterdam, waarin deze te kennen geeft als keurmeester 
der Vereeniging op te treden. De leden kunnen dus bij voor
komen hun zegels aan genoemden heer ter beloordeeling in
zenden tegen matige vergoeding. 

BesJoiten wordt in de maand Juli niet te vergaderen. 
Vervolgens heeft een verloting plaats van een 4-tal prijzen. 
Over het punt verzekering worden diverse besprekingen 

gevoerd. 
Een kleine veiling, waarvoor weinig animo bleek te zijn, 

was het slot dezer vergadering. 
De secretaris, 

H. STIENSMA. 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 21 Augustus 1930, des avonds 
te 8K uur, in Hotel „Willems". 

Prijs dezer a d v e r t e n t i e s : 
f 0,75 bij voorui tbe ta l ing . 
Poitz. nrordtn niet in betaling gen. 

NfDERUNDSCHEPOSTZEGELBEURS. 
Dip..- M . J. H . T O O R E N S , 

S t a t i o n s w e g 2> D e n H a a g , 
T e i e f o o n 1 7 1 3 3 . 

Lid Ncd Ver. van Postzegelhandelaren 
Verzamelaars in Ncd, Oost- lndië. mogen 
wij U eens zichtzending maken van zegels 
van Nedcrl- en Koloniën. Europa , Overzee? 

Geeft U ons op wat U interesseert 
Regelmatig zenden wij boekjes naar de Oost 
op zicht. Reeds vele tevreden en vaste cliënten 
Prijzen uiterst billijk. Coulante levering Ver
zoeke opgave van één goede referentie. (427) 

T E K O O P 
S c h i t t e r e n d e v e r z a m e l i n o H o n 
g a r i j e , r u i m 4 , 3 0 0 f r a n c s Y v a r t . 
i n B o r e k - A l b u m . P r i j s f 8 5 , — . 
J A N S E N , B r e d e r o d e s t r a a t 1 3 2 2 , 
A M S T E R D A M , W . (431) 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5^" in te zenden 
aan de Adminis t ra t ie . 

Z I E N K O S T N I E T S . 
Ter verzending gereed eenioe mooie zicht-
boekjes met zegels van Z W E D E N , N O O R 
W E G E N e n D E N E M A R K E N , Ie klas 
zegels tegen billijke prijzen 
H E N R Y T E U N I S S E , D O R D R E C H T , 

Dacostastraat 17. (428) 

S F * A N * I E . Goija herdenkmgs-serie, 
compleet (32 stuks), voor f 13.50 Tot 1 
peseta (26 stuk.%) voor f2.75. idem 5, 10. 25. 
50. 1 pes., ongetand (oplaag 1500 series) f 9.— 

F*. G O R D O I V , 
ICorteliade 24, - ROTTERDAM. 

Gil o 129598. (430) 

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

W. WINDRATH, Lugano, Schweiz. 
2̂ 2 boll. Cent, de Fr. Yv. voor kwaliteits
waar is mijn zomeraanbieding 1930! 
Om mijn voorraad te egaliseeren, heb ik de volgende 25 collecties 

samengesteld, met tezamen 492 verschillende zegels 

Alleen prima exempl. Geen speculatlezegels. 
Goede gezochte stukken, welke in de meeste vei 
breken. Op verzoek worden 

1 Borneo 
2 Kaap de Goede Hoop 
3 China 
4 Goudkust 

6 Engelsch-Indië 
7 Italië 

7a Itahë, San Marino Tr 
Italië is No 7 

8 Labuan 
6 Maleischc Staten (Pera 

10 Malta 
11 Mauritius 
12 Oranje-Vrijstaat 
13 Zwitserland 
!3a 
13b Port 
13c Tête-bèche 
14 Seychellen 
15 Slam 
16 Straits 
18 Zu id Afrika 
18 Swazieland 
19 Transvaal 
20 Zanzibar 
21 Britsche Oorlogszegels 

6 
10 
17 
7 
8 

36 
21 

en 

7 

zamelingen on*-
ie Yvert-nummers opgegeven. 

verich, 

„ 

„ 

ongebr 
4 

7 

3 
3 
a lk 

. Y v . ' 3 0 
1 2 0 . -

10.20 
235,05 
2 0 1 , -

43.25 
108.68 
41.70 

(Nominaal fl. 1.50 
Triest 47 versch. 

versch 
z. Selanger. 
40 versch. 

4 
13 

4 
lUÜ 
31 

8 
8 
8 

14 
27 

7 
2 
8 
9 

61 
Totale 

„ 

„ „ 
,, 
.. 

waarde 

alle 
3 

Jofaore 
19 

1 
5 

eenige 
alle 

2 
5 
7 
8 
7 

6 
2 

44 

65,75 
90,50 

enz ) 
333 75 

1 4 , -
77,80 
10,25 
52.15 
79,35 
55.10 

166.50 
108,75 
141,60 
247,60 

4,15 
!637,50 

94,60 
152,25 
102,65 

1194.13 

fl. 
3 , -
0,25 
5,50 
5 , -
1,25 
3 . -
1.65 

ca.) 

2 , -
2.25 

8.50 
0,60 
2.25 
0,20 
1.40 
2.90 
1.55 
6.50 
2,75 
3.75 
5 50 
0,15 

4 0 . -
1.25 
4.— 
3 , -

108.20 

Da geheele collectie zonder No. 7 voor fl. 100. 
I V E D E R L A I V D E I S K O I ^ O N I Ë N . 
Mijn bekende prima gespecialiseerde zichtzendingen. 

Nederland 

Ned. Indië 
Curasao 
Suriname 

Yvert 

Port 

Port 
Port 

No. 3 
6 

10 
11 
10 
9 

12 
1* 
2 
38 
38 

100-106* 

1, 1 2 i ; 2 : 12 
I. 1 2 l | 2 : 12 

III. 1 3 1 2 : 13l 
IV. 11 l |2 ; 12 
III. 1 2 l | 2 

Prachtstuk 
11* 

12l 2 : 12 
l l l ' 2 : 12 

Jubileum com 

l4 

pi. 

fl, 5,50 
„ 6 , -
., 0.90 
., 2.75 
„ 0.90 
» 3 0 . - 1 
,. 0.70 
. . 5 0 . - 1 
., 2 5 . - 1 
., 0.28 
,. 1.75 
.. 4 5 . -

Van ZniD-AMERIKA 
1 is slechts eeomaal voorradig 

detailleer ik een ver
zameling in 4 banden met vele zeldzaamheden 
Zichtzendingen van 2 - 3 cent de fr. Yvert 
tot een catalogus-waarde van fr. 100,—; 
Rariteiten van 3-4 cent Samenstelling heeft 
plaats zooveel mogelijk met inachtneming 

van bijzondere wenschen. 
ENGELSGHE KOLONIËN zijn mijn specialiteit! 

Eenige gelegenheidspiijzen. 
Borneo Yvert 1930 

29 5 0 , -
163* 2 5 . -

Ceylon 132* 1 0 0 , -
Falkland 16* 3 7 5 , -
Mal ta 7* 8, -

EUROPA. 
Danzig 53* 
Luxemburg 67* 

68* 
Noorwegen 62 

65 

fl. 
1.35 
0 60 
3 . -

1 0 , -
0,20 

3 0 , -
2 0 . -
7 5 , -
4 5 . -
2 5 . -

Itahë Huwelijk kroonprins 
Dalmatlë compl. zon 

Yvert 
Hongkong 13 

45* 
Leeward 25* 
Siam 26 
Straits 109-119* 

cpl, * 3 waarden 
Jer Expr, 2* 88,65 

Eritrea 50- 53* 
Fiume 151-154 t= 

147-158 compl 
San Marino 122-127« 
Vaticaan compl.* 15 
Prima Kwaliteit! 

6.75 
72,50 

382,50 
1 9 , -

waarden 

* 

1930 
7 5 , -
2 5 , -
2 0 , -
3 5 , -

465.50 

fl. 
1,85 
0.60 
0,50 
0.90 

12.50 

0.75 
0.60 
2.25 
1.— 
0,60 
0.55 
2,70 
0.20 
2 . -

12.50 
0 80 
4.40 

is ongebruikt 
Levering zoolang de voorraad strekt. 

Bestellingen boven f 5 franco, boven f 10 Siam No 26 gratis. 
Vooi bestellingen uit INDIË blijft eenzeker aantal van 

de aangeboden zegels en collecties gereserveerd* 
Biestellingen alleen tegen vooruitbetaling of prima refcrentiën 
V R A A C T M I J N Z I C H T Z E N D I N Q E N ! (381 
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Het koopen van Postzegels is 
een kwestie van vertrouwen! 

ZICHTZENDINGEN, 
ook volgens Mancolijst , 

tegen billijke prijzen ui t 
onzen zeer ui tgebreiden 

en ru im gesor teerden 
voorraad. ^ Wij leveren 

ui ts lui tend pr ima zegels 
onder volle garantie voor 

echtheid. ^ Vraagt nog 
heden bij ons aan of 

zendt ons U w mancolijst 
(s.v p . referenties bijvoegen ) 

p©Sir£g®EIHANPEIL 

Passage 25 , DEN HAAG. 
Telef. 12438. Giro 4 2 6 2 . 

WAT 

ZAL 
DE 

TOEKOMJT VOOR 
UWKIEINEDRENGEN 

KINDER-VERZORQINQ 
QEZINJ-VERZORGINQ 

VV;.\̂ 3NILLMIJ 
iORAVENHAGE 

(413) 

op aanvraag verkrijgbaar 

Paleisstraat 3, 
's-Gravenhage. 

ATaar aanleiding van een correspondentie van den WelEdelGestr. 
-' ^ Heer J. C. Pull over mijn annonce van 16 Mei in dit blad, 
blijkt, dat genoemde Heer nimmer „zeldsame tète-biche-blokken" in 
bezit of van anderen onder zijn berusting heeft gehad. 
Van de 5 paren tète-bêche 5 cent, emissie 1898, zijn 4 paren zonder 
loinst van de hand gedaan; het laatste paar is niet te koop en 
gaat waarschijnlijk naar een Postmuseum. 
Het ligt nimmer in mijn bedoeling iemand onaangenaam te zijn. 
Vermoedelijk ook afkomstig uit dezelfde partij misdruk van Jubi
leumzegels, vermeid in het Ned. Maandblad voor Philatelie van 
16 Febr. 1929, pag. 36 en 37, schijnen er ongetande in omloop 
te zijn geraakt. Indien het geen proeven zijn, zullen zij wel niet op 
regelmatige wijze zijn verkregen. 
V.O.C, stempel 6 si. zwart. 
Heel particuliere brief verzonden d.d. 25 Sept. 1806 uit Caapstad, 
door Mem: de Lecqu geb. Appeldoorn aan den WelEdelen Heer 
den Heer F. de Linge, Koopman te latavia. 
Onder bezorging van Gap. Sorck. D.G.Q. De brief bevat o.m. een 
aanbeveling voor genoemden kapitein, die gezagvoerder was op een 
Deensch schip. 
Aan de achterzijde. Debet aan Brieven Port 25: stu.s. 
Deze prachtig geconserveerde brief, een superb kabinetstuk, waar
van onmogelijk een hetere getoond kan worden, deze nimmer weder-
keerende aanbieding, prijs op aaniTaag. 

PIERRE VOS, 
Prins Mauritslaan 108, - DEN HAAG. 
Postgiro 133631. ' Telefoon 55481. 

POSTBUS 281 (340) 

kSiSllIiiamijlSll 
sm. mmim. 

êm mm. 
11 

'A^ mmmi 
Postgiro 136315. 

Bestellingen boven ƒ 5,— franco. (338) 
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BUITENLAND. 
BRAZILIË. 
Een nieuw kruisbandje met groote cijfers als waardestem

pel, waarboven de landsnaam. 
Krbd. 50 reis, zwart op zeemkl., form. 350x60 iinan. 

BRITSCH-INDIE 
Met den kop van koning George in kroningsomaat ver

scheen een nieuwe dienstkaart. Zou ieder exemplaar de druk
fout „Pos" in plaats van Post hebben? 

D. Br. K d., groten op zeemkl. 

DENEMARKEN. 
Met het nieuwe wapen ligt nu ook de dubbelkaart van 

15-1-15 öre (soheiepjestype) voor mij. 
Br. 15-1-15 ö. rood op wit. 

DUITSCHLAND. 
Opnieuw een iserie prentbriefkaarten; de waardestempel is 

Ebert; de uitvoering is iets gewijzigd bij de vroegere verge
leken. In de prentjes zijn 2 typen. 

Br. 8 pf. groen op lichtgroen (18 veirschillende). 

EGYPTE. 
Met het borstbeeld van koning Fouad in een ovaal liggen 

voor mij: 
Env. 2 m., donkergr^s op wit, form. 107x70 mm. 
Omsl. brief 5 m., Ijruin op wit. 
Env. v. aanget. br. 15 m., op wit. 

HONGARIJE. 
De kaart van 4 filler kreeg vermeerdering van voordruk. 

Onder LEVELBZö-LAP staat nu nog een regel; aan den 
voet der kaart staan weer 2 regels. 

Br. 4 f., bruinlila op zeemkl. 

ITALIË. 
Ook de dubbelkaart voor het binnienland verscheen met het 

nieuwe wapen. 
Br. 30-1-30 c , bruin op zeemkl. 

LIECHTENSTEIN. 
Ds heer J. Ravestein jr. brengt mij het bericht, dat de re-

geering van dit vorstendom ook een serie officieele brief
kaarten met afbeeldingen van dit land zal uitgeven; tekst in 
Duitsoh en Esperanto. Beleefd dank. 

MEXICO. 
Een enveloppe voor extra-bestelling, met een motorrijder 

als waardestempel, waarnaast „ENTREGA INMEDIATA" in 
rood. 

Env. 30 c , grijis op lichtgrijs. 
PALESTINA. 
De enveloppe voor aanget. brietven verscheen in formaat K; 

waardestempel op de klep. 
Env. V. aanget. br. 13 m., blauw op wit, formaat K. 

SAARGEBIED. 
De kaarten van 30 c. zjjn ingevoerd voor plaatselijk ver

keer (waardestempel Saarlouis). 
Br. 30 c , 30-1-30 c , aiwartgroen op zeemkl. 

VATICAANSCHE STAD. 
Ook hier 2 kaarten op roomkl. karton, bovenaan de naam 

en het wapen. 
Br. 50 e. zwart op vkesehkl. ondergr. 

75 'c. roodbruin «p grijzien ondergr. 

ZWEDEN. 
Ter eere van het 50-jarig bestaan van het Noorsche Mu

seum te Stockholm wsrd een herinneringskaart uitgegeven in 
boekdruk; recbbs boven staat de Zweedsche leeuw waaronder 
„SVERIGE' en 10 öre. 

Br. 10 öre zwart op gekl. kaart. 

NEDERLAND. 
* Amsterdam C.-S. In Juni j.1. kwam hier in één der tetem-

pelmachines de één-regelige tekst POST VROEGTIJDIG tus-
sdhen dubbele flauw gebogen lijnen. 

* Hilversum. Hier werden in de Flierstempelmaohine de 
7 golflijnen vervangen door POSTZEGELS RECHTS / BO
VEN IN DEN HOEK / VLUGGER VERZENDING. 

Rotterdam. De heer F. W. N. Becoari maakt ons, onder 
overlegging van een belwij sstuk, opmerkzaam op de veran
derde letters, welke thans dunner en langer zijn, in de tekst 
POSTZEGELS-RECHTS / BOVEN IN DEN HOEK / VLUG
GER VERZENDING. Het uitroepteeken achter HOEK ! ont
breekt. 

Utrecht-Station. Ook hier nieuwe letters en een nieuwe 
dagteekeningstempel, 24-uur indeeling, onderin 1 open en 2 
dichte vijfstralige sterren, rechts de tekst POSTZEGELS 
RECHTS ieniz. 

Over deze stempels berichtte de directeur van het post
kantoor te Utrecht als volgt: 

„1. In antwoord op uw schrijven deel ik u mede, dat in het 
vervolg de daarvoor in aanmerking komende stukken zullen 
worden afgestempeld met de nieuwe machine (met 24-uürs-
indeeling). 

2. Dit 'is een omgebouwde Krag-machine met motoraan
drijving (dus iets dergelijiks als in Dordrecht indertijd). 

3. De Plier-machine, waarmede de vorige maanden nog ge
stempeld werd, zal eerstdaags worden bestemd voor machi
nale frankeering. 

4. Een d&rgelijke machinei is thans alleen te Amsterdam en 
te 's-Gravenhage in gebruik." 

* Oud-Loosdrecht. Het poststation, 16 Januari 1930 ge
opend, kreeg begin Juni een dagteekeningstempel in het koer-
iseerende typenrader model, achter den plaatsnaam (Ut.), 
istempelnummer 1. Dit zal in verband staan met de drukte 
welke daar 's zomers heerscht door de daar /beoefende water
sport. 

* Groningen-Station. Hier kwam een rolstempel in gebruik 
met istempelnummer 1. 

Dordrecht. Een groote partij drukwerk der Lips' Fabrieken 
ontving in Maart j.1. als afstempeling de 1-regelige kantoor-
naamstempel. 

* Met ingang van 15 Mei j.1. is te Elinikwijk, gemeente 
Zuilen, Amsterdamische straatweg 480, een rechtstreeks onder 
het postkantoor te Utrecht ressorteerend postagentschap ge
vestigd, hetwelk ter onderscheiding van het hulppostkantoor 
ter plaatse wordt aangeduid met den naam Elinkwijk II. 

Met ingang van 1 Juni 1930 is gevestigd het postagent
schap * Delft-Den Hoorn. 

Hagenaars schijnen veel te eorrelspondeeren, aan de 17 
reeds bestaande po'Stagentschappen werden er 4 toegevoegd, 
te weten: 

* 's-Gravenhage-Frederikstraat, geopend 16 Juni 1930. 
* 's-Gravenhage-Zuiderparklaan, geopend 26 Juni 1930. 
* 's-Gravenhage-Van Hoytemastraat, geopend 7 Juli 1930. 
* 's-Gravenhage-Laan v. Eik en Duinen, geopend 18 Juli '30. 
Het postagentschap Rotterdam-Van Cittersstraat is met in

gang van 1 Jaani 1930 opgeheven. 
* Nieuw-Heeten. Poststation gevestigd 16 Juni 1930. 
Heb tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor Ster-

kamp bij Ommen zal gedurende het aanstaande Stercongres 
van 26 Juli tot en met 7 Augustus 1930 geopend zijn. 
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Diensitorder H 491 van 18 Juni 1930 luidt: Verzending. 
1. Gebleken is, dat niet steeds de hanid wordt gehouden aan 

het voorschrifiti vervat in art. 485 V.P. bnl., 2e lid, volgens het
welk ten onrechte ontvangen stukken vóór de doorz'ending 
moeten worden voorzien van den dagteekeningstempel. 

2. Genoemd voorschrift wordt daarom in herinnering ge
bracht. 

Als abnormaliteiten worden ons gemeld: 
Amsterdam C-S, tekst Emmabloem-collecte, blanco datum

rondje. 
Utrecht-Station, tekst Rembrandtzegels, idem. 
Idem, tekst Postzegels rechts, idem. 
Hilversum, 7 golflijnenlstempel, idem. 
Pijnacker, handstempel meib datum 31-6-1930 10-11 V op 

2 Juni. 
Rotterdam, handstempel nr. 51, 22.V.4N. in rooden inkt. 
Verder op Cubaansche zegels der tegenwoordige emissie 

van 50 c. en $ 1,— de roode afstempeling Amsterdam-Pakke-t-
post 3 dd. 20 VII 27 9-10 V. 

Op een dienst-enveloppe van het kantoor Amsterdam CS. 
bureel Inklaring Posi^pakketten zagen wtj in rooden inkt den 
ouden grootrondstempel Amsterdam 5 MRT 26 4-5 N. 

* Deze stempels zijn den deelnemers aan het „Bureau voor 
het verschaffen van postafstempelingen aan verzamelaars" 
door bemiddeling van den heer A. W. Brave A.Ben, inmiddels 
toegezonden. 

Wy daniken m.evr. bsse. Van Heerdt-Kolff en de heeren 
L. G. Barentsen, F. W. N. Beccari, A. M. Blenders, A. W. 
Brave A.Bzn., F . A. van Dongen, W. Hajenius, W. J. Hof-
sté, D. O. Kirchner Jr., F . de Konink, E. R. Lim, J. H. 
Nieuwenhuijizen, mr. 0. A. Verweü, H. Vos Hzn., J. de 
Vries jr., A. van der Willigen en kapit. W. G. Zwolle voor 
hunne medewerking, die wü zeer op prijs stellen! 

TRAANBERG. 
NED-INDIE. 

ALGEMEEN 
BELAN© 

De in October a.s. te houden volkstelling had reeds de 
aandacht van het Hoofdbestuui der P.T.T. 

Op 1 Mei j.1. kwamen te Batavia en Weltevreden de stempel-
platen met tekst VOLKSTELLING / IS EEN / ALGEMEEN 
/ BELANG in gebruik, terwijl de handstempels in een buiten-
rmg deze «tekst als randschrift ontvingten op: 

22 Mei Bandoeng, 26 Mei Buitenzorg, 28 Mei Cheribon, 
22 Mei Djokjakarta, 24 Mei Magelang, 15 Mei Makasser, 
15 Mei Medan, 10 Mei Padang, 12 Mei Palembang, 17 Mai 
Semarang, 10 Mei Soeraibaja, 16 Mei Solo, terwijl ook Menado 
een dergelijk stempel zal ontvangen. Deze stempels bl\jven 
tot 15 October a.s. in gelbruik. 

CURACAO. 
Over den stempel CURACAO-WILLEMSTAD kreeg één 

onzer redactieleden de volgende inlichtingen van het post
kantoor Willemistad. 

Deze stempels werden aangemaakt in veirband met de plan
nen tot het openstellen van een hulppoistkantoor op Negro-
pont (thans Emmastad) van de Curacaosdhe Petroleum In
dustrie Mij., waardoor eenig onderscheid in de stempels noo-
dig zou zijn, om later te kunnen vaststelLen door welk kantoor 
de stukken behandeld zijn. Oim bijzondere redenen kon echter 
nog geen uitvoering aan dat plan worden gegeven en aan

gezien eenige stempels met de aanduiding CURACAO alleen, 
stuk waren gegaan en hersteld moesiten worden, werden een 
tweetal der bovenbedoelde stempels in gebruik genomen. Wan
neer dit echter heeft plaats gehad kan niet worden medege
deeld, aangezien daarvan geen aanteekening wordt gehouden. 

panhee>._ 
NEDERLAND. 

Massa-Baarfrankeering. 
Ook Utrecht binöenkort te verwachten! 
In verband met het herhaaldelijk wisselen van het frankeer-

stempel „Utrecht-Station", hebben wij ons tot den directeur 
van het postkantoor aldaar gewend en ontVmgen onder dag-
teekening van 30.VI.30 het volgende antwoord: 

„1. In antwoord op uw schrijven deel ik u mede, dat in het 
vervolg de daarvoor in aanmerking komende stukken zullen 
worden afgestempeld met de nieuwe machine (met 24-uurs 
indeeling). 

2. Dit is een omgebouwde Krag-machine met motoraandrij-
ving (dus iets dergelijks als in Dordrecht indertijd). 

3. De Flier-machine, waarmede de vorige maanden nog ge
stempeld werd, zal eerstdaags worden bestemd voor machinale 
frankeering. 

4. Een dergelijke machine is thans alleten te Amsterdam en 
te 's-Gravenhage in ge'bruik." 

Ingeivolge het onder sub 3 medegedeelde is dit schrijven dus 
voor ons interesisant; de mededeelingen tusschen haakjes zijn 
van ons. 

Komusina. 
Blijkens een annonce in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 

is door den directeur-generaal der P.T.T. goedkeuring ver
leend voor het hier te lande in gebruik nemen van de Ko-
musina-f rank eermachine. 

Deze machine is een product van de Komusina G.M.B.H. te 
Karlsruhe (Baden), en wordt hier te lande geleverd door de 
importeurs, de fa. Lindenbaum's & Van Gelder'is Schrijf- en 
Kantoormachinehandel, Heerengracht 457, Amsterdam, C. 

Daze firma was zoo vriendelijk ons een cliché in bruikleen 
af te staan, waardoor wij in de gelegenheid zijn u hierbij 
reeds een afbeelding van deze nieuwe frankeermachine te 
geven. 

Uit de dienstorders is het geoorloofd gelbruik van deze ma
chine nog niet bekend, doch ongetwijfeld zullen wiJ deze een 
volgende maal kunnen publiceeren. De afdrukken van deze 
machines zullen genummerd worden te beginnen met K. 101. 

Wat den prijs betreft, deze is ƒ 450,—, dus aanmerkelijk 
lager dan de tot heden hier geïmporteerde machines. 

Verdere gegevens ontbreken ons, doch wü hopen in een 
volgend nummer een uitvoeriger beschrijving te kunnen geven. 

'rat-ihéi^'^itii mAi^EääEi^ii^^iä^mm 

http://30.VI.30
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Machine 182 II. 
Francotyp. 

N.V. Wm. H. Müller & Co., te Rotterdam. Sedert begin 
Juni 1930 is deze machine aangevuld met een reclamestempel 
links van het datumstempel, en wel met den teksit: „DRINKT 
/ MATTONI / WATER". 

Machine 193 III en IV. 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging, te Amsterdam. Geheel als 

193 II, echter links van het datumstempel: „GF Allsteel / 
Stalen / Kantoor / Meubelen" en 193 IV met: „L C SMITH 
/ SCHRIJFMACHINE / MET / KOGELLAGERS" (dus als 
181 III) . 

Deze teksten werden slechts een enkele maal in Mei en 
Juni gestempeld voor partijen drukwerk. 

Machine 225 II. 
N.V. De Vries Robbé & Co., te Gorinchem. Sedert 4 Juli 

1930 stempelt deze imaohine in haar tweede type, en w«-l met 
een nieuwe afbeelding tusschen datum- len waardestempel, te 
weten een opengeslagen stalen raam en daaronder ds-n naam 
dezer N.V. „DE VRIES ROBBE & Co.". 

Machine 243. 
Model C4, sedert 14 Méi 1930 in gebruik bij de N.V. Schel-

tema's & Holkema's Boekhandel en Uitgevers Mij., Rokin 
74-76, Amsterdam, C. 

Tusischen datum- en waardsstempe!, in den vorm van een 
cirkel, de letters „S. H. & B. A." in verschillende grootte 'en 
versierd, en daaromheen de naam dezetr N.V. 

Machine 247. 
Model C3, sedert 1 Mei 1930 in gebruik bij de N.V. Konink

lijke Kweekerij Moerheim v.h. B. Ruys, te Dedemsvaart (Ov.). 
Tusschen datum- en waardeetempel in kastje: „N.V. Kon. 

Kweekerij / MOERHEIM / v.h. B. Ruys / vaste planten 
/ hardy perennials / standen". 

Machine 248. 
Model C3, sedert 23 Mei 1930 in gebruik bij de firma O. 

Tanger, vertegenwoordiger van de I. G. Farbenindustrie „Ag
fa" A.G., te Arnheim. 

Tusschen datum- en waardeistempel in uitgespaarde witte 
letter op rooden ondergrond (afbeelding van een filmpaek) 
„Agfa-Film" en onder het datumstempel in sohrüfletter „Agfa-
Photo". 

Machine 252. 
Model C3, sedert 2 Mei 1930 in gebruik bij de N.V. Blaauw-

hoedenveem-Vrielsseveem, te Rotterdam. 
Tusschen datum- en waardestempel „N.V. BLAAUWHOE-

DENVEEM / VRIESSEVEEM", in Vierhoek. 
Machine 253. 
Model C3, sedert 17 Juni 1930 in gebruik bij de Eerste Hol-

landsohe Levenisverziekerings-Bank N.V., Keizetrsigracht 174-
176, te Amsterdam, C. 

Tusschen datum- en waardestempel een afbeelding van het 
hoofdkantoor dezer N.V. len daaronder „HOOFDKANTOOR". 

Machine 259. 
Model C4, sedert 16 Meli 1930 in gebruik bij de fa. Theodoor 

Gillissen, te Amsterdam. 
Tusschen datum- en waardestempel de letters TG in mono-

;ram in cirkel en daaromheen „Theodoor Gillissen". 
Machine 265. 
Model C3, sedert 13 Juni 1930 in gebruik bij de fa. M. 

)uintjer & Zonen, te Wildervank. 
Tusschen datum- en waardelstempel de firmanaam twe-e-

•egelig: „M. DUINTJER & ZONEN / WILDERVANK". 
Machine 267. 
Model C3, sedert begin Juni 1930 in gebruik bf de N.V. Al-

jemeene Garage & Automobiel Mij. „A.G.A.M.", te 's-Gra-
renhage. 

Tusschen datum- en waardestempel in kastje: „N.V. / 
G A M / 's Gravenhagel / Holland". 

Machine 268. 
Model C3, sedert 23 Juni 1930 in gebruik b« de N.V. De 

Twentsohe Bank, te Utrecht. 
Tuissohen datum- en waardes'tempel drieregelig: „DE 

TWENTSOHE BANK N.V. / GEVESTIGD TE AMSTER
DAM / KANTOOR-UTRECHT". 

Hasler. 
Machine H. 510. 
Fa. Van Stolk & Reese, te Rotterdam, op 17 Juni 1930 in 

gebruik gienomen. 
Tusschen datum- en waard.e-stempell, cliché in ovaaltje met 

initialen v S & R, daarboven „PAPIER" en daaronder „EN
VELOPPEN". 

Machine H. 514. 
De Nieuwe Rotterdameche Courant, te Rotterdam, op 17 

Juni 1930 in gebruik genomen. 
Tuissohen datum- en waardestempel: „N.R.C. / NIEUWE / 

ROTTERDAMSCHE / COURANT" en links van het datum
stempel: „PLAATST / N.R.C. / TJES / 10 WOORDEN 
ƒ 1.50". 

Machine H. 515. 
Weekblad De Haagsohe Post, te 's-Gravenhage, op 10 Juni 

1930 in geibruik genomen. 
Tusschen datum- en waardestempei een wapen en daar

onder „Haagsche Post". 
Machine H. 517 I. 
N.V. Dagblad 6n Drukkerij „De Tijd", 't Kasteel van Aem-

stel, te Amsterdam, op 24 Juni 1930 in gebruik genomen. 
Tuisschen datum- en waardestempel een kasteel-afbeelding 

met initialen „T K V A" en daaronder „'T KASTEEL / VAN 
AEMSTEL". Links van het datumstempel „DAGBLAD / DE 
TIJD / MET OCHTENDBLAD / ƒ 4.— PER KWARTAAL". 

Machine H. 517 II. 
N.V. Dagblad en Drukkerij „De Tijd" 't Kasteel van Aem-

stel, te Amsterdam. 
Afdruk geheel sis type I, de tekst links van het datum

stempel is dan echter gewijzigd en luidt hier: „DAGBLAD / 
DE AMSTELBODE / MET OCHTENDBLAD / 25 Ct. PER 
WEEK". 

Machine H. 518. 
Fa. Tieleiman & Dros, groentenconservenfaèriek, te Leidten, 

op 3 Juni 1930 in gebruik genomen. 
Tusischen datum- en waardestempel een afbeelding van het 

fabrieksmerk en daarboven „TIELEMAN & DROS", daar
naast „MERK" „MOLEN", en daaronder „CONSERVEN / 
LEIDEN". 

Machine H. 519. 
Fa. Ch. J. Daverveldt & Co., te Roosendaal (N.-Br.), op 19 

Juni 1930 in gebruik genomen. 
Tusschen datum- en waardestempel: „Expeditie / Davetr-

veldt / Snelverkeer / Frankrijk-België / Holland". 
Machine H. 522. 
N.V. Bank van Nederlandsche Gemeenten, te 's-Gravenhage, 

op 30 Juni 1930 in gebruik genomen. 
Tusschen datum- en waardest.: „N.V BANK / VOOR / 

NEDERLANDSCHE / GEMEENTEN / 's-GRAVENHAGE". 
Machine H. 523. 
Fa. Gebr. Tuinzing, Scheepmakershaven, te Rotterdam, op 

1 Juli 1930 in gebruik g'enomen. Tusschen datum- en waarde
stempel de initialen „G.T." in dubbelen cirkel. 

NED-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 10. 
In gebruik bij de Ned.-Indische Escompto Maatschappij, te 

Batavia. 
Tusschen datum- en waardelstempel „ESCOMPTO". 
(Deze machine is waarschijnlijk naast machine nr. 2 in 

gebruik). 
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Machine 12. 
In gebruik bij de Nillmjj, Ned.-Indische Levensverzekering

en Lijfrente Maatschappij, te Weltevreden. 
Tusischen datum- en waardestempel in gedeeltelijk gevulde 

cirkel: „N I L L M IJ" „ V A N 18 5 9". 
Machine 16. 
In gebruik bij het Soerabaiasch Handelsblad, te Soerabaja. 
Tusschen datum- en waardestempel: „SOERABAIASCH / 

HANDELSBLAD" en onder het waardestempel: „OP ZON
DAG / BESTELLEN". 

Machine 21. 
In gebruik bij de- administratie van dei Centrale Organi

saties van de Suikerindustrie in Ned.-Indié, te Soerabaja. 
Tusisöhen datum- en waardestempel: „Centrale / Organi

saties / van de / Suikei'industrie / in Ned.-Indië". 
Machine 201. 
In gebruik bij de Ned. Handel Mij., te Batavia. 
Tusschen datum- en waardestempel een ovaaltje, waarin 

het wapen dezer Maatschappij en daaromheen den naam. 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XII. 

UieCTOilSBrl, 

M * A M M * ^ k f t ^ k ^ 
1918. Regeeringsjubileum. 

1, 2, 3, 10 stotinki, uitgegeven in Juli, ter herdenking 
van het 30-jarig reigeeringsjubielum van czar Ferdinand, 
wiens beeltenis op de zegels voorkomt. 

1920. Iwan Wasow. 
30 stotinki tot 5 lewa, uitgegeven 24 October, bij de vie
ring van den TOen verjaardag van Iwan Wasow, den ge-
vierden Bulgaarschen dichter en nationalen held; geb. 27 
Juni 1850, gest. 22 September 1921 te Sofia. 
30 st. Geboortehuis en hof te Sepot, aan den voet van 
het Balkangebergte; het Bulgaarsche onderschrift be--
teekent „Hof van Wasow". Onderaan het historische 
houten kanon, dat in 1876 tegen de Turken gebruikt is; 
Pod igoto na Wasow = „Onder het juk" door Wasow, 
het grootste werk van den schrijver. links boven 1870, 
het jaar waarin de eerste novellen van zijn hand ver
schenen; hieronder een kruis boven een Turksche figuur: 
symbolische voorstelling van de overwinning van het 
christendom over den islam; het Bulgaarsche Swoboda 
ili smert = Vrijheid of dood. Aan den rechterkant het 
jaartal van uitgifte, een zelfde symbolische voorstelling 
en de datum 30 April 1876, het begin van den opstand 
tegen de Turken, waaraan Wasow ook heeft deelge
nomen. 
50 st. Borimetehtoata, de hoofdpersoon uit Pod igoto; de 
naam staat rechts boven, het werk linkß. In de omlijsting 
bovenaan: Iwan Wasow. 
1 1. Dubbelportret van den dichter, links op 20-, rechts 
op 70-jariigen leeftijd met de beide jaartallen 1870 en 
1920; hiertusschen bovenaan een lier, onderaan 1850, het 
geboortejaar. 
2 1. Portret van den dichter met onderaan zijn hand-
teekening en boven den datum 24 Octobier, waarop de 
jubileumfeesten werden gevierd. 

3 1. Links woonhuis in Plowdiw (Philippopel), waar hij 
de verzameling gedichten Pola i gori = Veld en bosch 
(in het midden bovenaan) in 1884 schreef; rechts zijn 
woning in Sofia, met op den achtergrond de 3000 m. 
hooge Witosch. In den linkerbovenhoek „Iwan", rechts 
dito „Waisow". 
5 1. Paisig, de monnik, die een geschiedenis schreef van 
het Bulgaarsche volk, de ozaren en de heiligen; hiJ pre
dikte den opstand van 1750. Links staat zijn n'aam, 
'boven hem Epopeia na sabrawenit = Epopee van de 
Vergetenen, de cyclus heldenigediehten van Wasow, waar
in ook Paisig verheerlijkt wordt. Onderaan staat een ci
taat hierui-^, dat vertaald luidt: „Van den huldigen dag 
af heeft het Bulgaarsche volk een geschiedenis en is 
het een volk" (betrekking hebbende op de verdiensten 
van Paisig). Geheel bovenaan staat Iwan Wasow. 
De 30 st., 1 en 3 lewa zijn ontworpen door St. Badschow, 
de andere drie (waarop geen landsnaam voorkomt) door 
Raiko Aleksieff; beider initialen C.b. en P.A. komen 
op de zegels voor. 
Oplage: 30 st. 1 millioen, 50 st. 750.000, de andere waar
den 200.000. 

1921. Bourchier. 

;OmEEnm: 

10 stotinki tot 5 lewa, 30 December, ter nagedachtenis 
van den 30 December 1920 in Sofia overleden Engelschen 
journalist James David Bourchier, die als correspondent 
van de Times lange jaren in Bulgiaria werkzaam is ge
weest en zeer veel voor land en volk heeft gedaan. 
10, 20 st. Bourchier in nationaal costuum; 30, 50 st., 1 1, 
Portret, en de andere waarden het klooster Riloki (Rilo) 
waar hij begraven ligt, tevens de begraafplaats van de 
vroegere vorsten. 

1926. Kathedraal. 
50 istotinki, in omloop 15 Maart, ter herinnering aan d 
bomontploffing in de St. Nedolia in Sofia, die zoovel 
slachtoffers geeischt heeft, op 16 April 1925. 

1926. Boteff. 
1, 2, 4 lewa, ter nagedachtenis van Cristo Boteff, de 
nationalen dichter, die deelnam aan den opstand va 
1876, wa'arbi) hij sneuvelde. 
Uitlgegeven gedurende de maanden Juni en Juli; oplage 
1 en 2 1. 2 millioen, 4 1. 1 millioen. 

1929. Simeon. 
10 stotinki tot 6 lewa, ter herinnering aan de regeerin 
van ozar Simeon, 1000 jaar geleden, tevens voor de b( 
vrijding van de Turken voor 50 jaar. 

jMkjiai^. 
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10 st. St. Climent, bisschop van Och
rida, 885916 (zie 1917, de 50 st .) . 
15 ist. K. Miladinoff, held Hit den vrij
heidsoorlog. 
30 st. Georgi Rako,wski, idem. 
50 ist. Klooster van "Drenowski (Dre
nova), 1876. 
1 1. Otez Paisig, de monnik (zie 1920, 
de 5 le'wia). 
2 1. Czar Simeon, 893927 (zie inlei
ding). 
3 1. Luben Karawelof. 
4 1. Wasil Lewski. 
5 1. Georgi Benkowiski. 
6 1. Ozar Alexander II (zie 1896 Bo
ris). 
Oplage 1 tot 3 millioen. 

In Mei hadden religieuse en historisöhe plechtigttneden 
plaats, waarbij o.a. de in de basiliek van czar Simeon te 
Preslaw, de oude hoofdstad, ontstoken fakkels op plech
tige wijze aan czar Boris te Sofia werden overhandigd, 
om te waken over die fakkels als isymbool van den wil 
der Bulgaren voor den voorspoed van het land. 

ROMANIA. 
ÊWf 

R i ï i i ^ l I I I II PWl« ■ ■ Jl H II ■ I pil 

Het tegenwoordige Romania heeft zijn ontstaan te danken 
aan de vereeniging van de vorstendommen Moldau en Wa
lachäe, de z.g. Donauvorstendommen, die reeds bestonden in 
overoude tijden, lang voor de Turken Europa binnendrongen. 

Van die oude vorsten zjjn te noemen: Mircea cel Mare (de 
Groote), 13861418, vorst van Waliaehije; herhaaldelijk vocht 
hij tegen de Turken, hij veroverde de Dobroudscha en de oude 
vesting Silistria aan de Donau, vetislo«g de Turken bü Rowine 
in 1394, maar kon niet beletten dat hjj kort voor zjjn dood in 
1417 genoodzaakt was de opperheerschappij van den sultan 
te erkennen. 

Stephan de Groote, 14581504, bracht Moldau tot grooteren 
Woei. 

Basarab IV, de Vrome, die in 1517 de prachtvolle, nog be
staande kathedraal Curtea de Arges liet bouvven. 

Michael de Dappere, 15931601, die zich 1 Juli 1600 tot 
TOrst van Walachije, Moldau en Zevenburgen liet uitroepen, 
wist zijn land voor korten tijd van de Turken te bevrijden; 
ia een nederlaag tegen de Hongaren werd hiJ in 1601 ver
■noord. 

De Turksche overheersching duurde voort tot in de 19e 
ïeuw. In 1829, biJ den vrede van Adrianopel na den Rusisisch
Turkschen oorlog, werdien de Donauvorstendommen onafhan
lelijk verklaard, m'aar schatplichtig aan Turkije, onder be
scherming van Rusland. Bij het einde van den Krimoorlog, 
rrede van Parijs in 1856, werden ziJ weder aam het Russische 
)rotectoraat onttrokken, maar bleven onder souvereiniteit van 
ien sultan. In 1859 vereenigden zich de beide vorstendommen 
;n kozen Alexander Cusa tot gemeenschappelijk hoofd; deze 
vcrd in Februari 1866 gedwongen af te treden, waarop 20 
pril 1866 prins Karl von Hohenzollern Sigmaringen tot vorst 

î erd gekozen, die 23 Mei de regeering aanvaardde, als Carol I. 
In den RussischTurkschen oorlog van 1876 koos Romania 

)artij voor Rusland; zij versloegen de Turkten biJ Ka.lifat en 
'lewna, namen Osman Pascha gevangen en verklaarden zich 

Mei 1877 onafhankelijk van Turkije, welke onafhankelijk
eid op het daarop volgende Congres van Berlin, 3 Juni 1878 
ok erkend werd. Bessarabié werd afgestaan aan Rusland, 
laar de Dobroudscha kreeg het daarvoor in de plaats terug. 

Het vorstendom Romania verklaarde zich 26 Maart 1881 
ot koninkrijk. 

Als gevolg van den 2en Balkanoorlog, waarbij de vroegere 
ondgenooten tegen Turkije zich nu tegen Bulgaria keerden, 

^^y\ '■,r\J\. ri n_/i II 

was dit land bij den vrede van Bucarest in Augustus 1913 ge
dwongen het gebied van Silistria aan Romania af te staan. 
Het was door de Russen op de Turken veroverd en in 1878 aan 
Bulgaria ovengegeven. 

In October 1914 istierf koning Carol en werd opgevolgd door 
zijn neef Ferdinand; deze nam in Augustus 1916 deel aan den 
Grooten Oorlog aan de zijde van de geallieerden, maar zijn 
land werd 'al heel spoedig door de centrale troepen bezet. Bij 
den vrede van Versailles echter kreeg Romania belangrijke 
gebiedsuitbreiding, t.w. Zevenbergen en Bukowina van Oester
reichUngarn en Bessarabië, dat het vroöger aan Rusland had 
moeten afstiaan, weer terug van dit land; het heet nu voortaan 
Groot Romania. 

Koning Ferdinand I stierf 29 Juli 1927, de kroonprins Carol 
had 4 Januari 1926 afstand van de regeering gedaan, waarop 
een regentsohapsraad werd ingesteld gedurende de minder
jarigheid van diens zoontje Michael I, geb. 25 October 1921. 

Hoofdstad: Bucuresti; geddswaarde: 100 bani = 1 leu (lei). 
1891. Regeeringsjubileum. 

1/4 tot 15 bani (5 waarden), uitgegeven van 22 tot 24 
Mei, voor de 25jarige regeering van koning Carol I, 
wiens portret op de zegels voorkomt. 
Oplage ruim 63000 stel; sommige waarden meer, tot 
130.000. 

1903. Postkantoor. 
"̂y%̂^̂ >̂̂■/̂■Â Ŷ̂ .̂vÂ/yvjN 1 tot 50 bani (8 waiarden), en 15 

Sbani tot 5 lei (7 waarden), in twee 
>teekeningen, voor de inwijding van 
^het nieuwe postkantoor te Bucu
>reisti. 
?De eerste serie vertoont de oude 
^paardenpost, de laatste in hoog 
eformaat het nieuwe poistkantoor; 

.̂v̂ Ĵ /̂ ArlrlAA/̂ v̂ l̂ nAnfv̂ nAAJVv̂ A>onderaan diezelfde paardenpost, 
bovenaan portret van Carol I, koning van Romania met 
het jaartal 1901, erop duidende, dat de zegels reeds 
voor dat jaai bestemd waren. Verder nog een gevleugeld 
rad en bliksemstralen lals symbolen van het verkeer. 

1906. Koninkrijk. 
1 bani tot 2 lei (10 waarden), voor het 25jarig bestaan 
van Romania als koninkrijk. 
De zegels geven het portret van koning Carol I met den 
koningskroon en de zinspreuk: „Nihil sine Deo", Niets 
zonder God. 

1906. Regeeringsjubileum. 
1 bani tot 2 lei (10 waarden en een foutdruk in andere 
kleur van de 25 bani), ter gelegenheid van de 40jarige 
regeering van Carol I, eerst ai's vorst, vanaf 1881 als 
koning. 
1 b. Carol I legt den eed van trouw af; de persoon links 
voor hem is de eerste minister J. Bratiano. 
3 b. De nieuwe vorst bereist zijn land. 
5 b. Carol in de batterij van Kalifat aan de Donau, 
van waaruit de eerste schoten vielen in den Russisch
Turkschen oorlog van 187778, waaraan ook Romania 
deelnam. 
10 b. Ontmoeting van Osman Pascha met Oarol I na 
zijn overgave biJ Plewna in 1878. 
15 b. Carol I bij de aanvaarding der regeering in 1866 
en rechts zooals nu. 
25 b. Overtocht van het Roumeensche leger in 1877 over 
de Donau. 
40 b. Intocht van het overwinnende leger in Bucuresti. 
50 b. Carol aan het front in 1877. 
1 1. Inwijding van de Curtea de Arges, na de restauratie 
door Carol (zie inleiding). 
2 1. Inwijding van de St. Nicolaskerk te Jasy in 1904, 
na de restauratie idem; de kerk dateert van 1491. 

1906. Tentoonstelling. 
5 bani tot 3 lei (11 waarden), ter gelegenheid van de te 
Bucuresti gehouden jubileumstenboonstelling. In gebruik 
van 2931 October; 7000 stel werden overdrukt met 
S(erviciu E(xpositiei). 
5, 10 b. Verheerlijking van den akkerbouw. 

15, 25 b. Kunstpaviljoen op de tentoonstelling. 
30, 40 ib. De zoogenaamde Cual, de namaak van het 
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huisje, waarin by oorlog in vroeger jaren de vorsten 
zich met have en goed verborgen hielden. 
50, 75 b. Paviljoen van de koninklijke familie, waarin 
de door hen gekregen geiächenken tentoongesteld waren. 
1,50, 2,50 1. De koning in generaalsuniform; links boven 
het wapen van Romania. 
3 1. Koningin Elisabeth, voorgesteld 'al's heerscheres en 
als schrijfster; onder het pseudoniem Carmen Silva had 
zij een groote bekendheid. 

1913. Silistria. 
1 bani tot 2 lei (10 waarden), uitgegeven 15 December 
tot 8 Januari, ter herinnering aan de verovering van 
Silistria op de Bulgaren in den 2en Balkanoorlog in 1913 
(zie inleiding). 
1 b. Symbolische voorstelling van die verovering. 
3, 50 h., 1, 2 1. De oude vesting Silistria, waarboven de 
Roumeensche koningskroon. 
5, 40 b. Overtrekken van de troepen over de Donau. 
10 b. Gezicht op Silistria. 
15 b. Mircea cel Mare (de Groote) (zie ineliding) en 
Carol I; tusschen hen in een burcht, waarboven Silistria. 
25 b. Silistria, aan den rechter oever van de Donau (zie 
inleiding). 
Oplage 50.000 stel, lagere waarden meer. 

1919. Intocht. 
1, 5, 10 bani op grauw en op wit papier, van de loopende 
uitgifte, overdrukt met een monogram, bevattende de 
letters F(erdinand) P(oist) T(elegrafie) T(elefonie , 
ter herinnering aan den intocht van koning Ferdinand 
in Bucuresti n'a den oorlog. 

r" 
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1922. Kroning. 

5 bani tot 6 lei (7 waarden), uitgegeven van 15 tot_31 
October, ter herinnering aan de kroning van koning 
Ferdinand in de kathedraal van Alba Julia. 

5 b. Kathedraal van Alba Julia (2 millioen). 
25 b. Ferdinand in oorlogsuniform (400.000). 
50 b. Wapen van Groot Romania: Walachije (gouden) 
arend (in blauw veld), stierenkop van Moldau, leeuw 
van Krajowa uit een kroon opstijgend, Zevenburgen. In 
he* midden een zwart en wit gedeeld schild, het stam
wapen van de Hohenzollern (4 millioen). 
1 1. Koningin Marie als ziekenverpleegster (1 millioen). 
2 1. Michael de Dappere (zie inleiding) en Ferdinand I. 
Onderaan de 5 wapens, toegevoegd de 2 (gouden) dol
fijnen (op een blauw veld) van de Dobroudscha (1 mill.). 
3 1. Ferdinand in oorlogsuniform '(200.000). 
6 1. Koningin Marie; in haar handen een model van de 
kroningskathedraal, Alba Julia (100.000). 

1926. Ferdinand. 
10 bani tot 10 lei, in 2 teebeningen (10 waarden), uit
gegeven 1 Juli, ter gelegenheid van den 60en verjaardag 
van koning Ferdinand, met diens portret. 

1927. Geografische VereenJging. 
W V ^ ^ f ^ ^ p v 

"l̂ Bfea^ 
I k M « UMMA* 

1927. 

1 tot 6 lei (5 waarden), uitgegeven 15 Maart, ter her
denking van het 50jarig bestaan van de Koninklijke 
Geografische Vereeniging. De uitgifte is wat erg laat, 
want het jubileum was al in 1925, zooals ook de data 
18751925 op de 1 leu aangeven. 
Jubileul Soc(ietatae) R(egala) R(omana) de Geografie, 
voluit op de 1 leu en afgekort op de andere waarden, 
die weergeven: 
1 1. Kaart van Romania. 
2 1. Stephan de Groote. 
3 1. Michael de Dappere. 
5 1. Carol I en Ferdinand I. 
6 1. Monument van Adam Clissi. 
De zegels werden met een toeslag van resp. 9, 8, 7, 5 en 
4 lei verkocht, bestemd voor bovengenoemde vereeniging. 
Onafhankelijkheid. 
25 bani tot 10 lei (12 waarden), in 3 teekeningen, ter 
herdenking van de 50j. onafhankelijkheid van Turkije. 
25 b., 1, 7,50, 10 il. Portretten van Oarol I en Ferdi
nand I, met het wapen van het koninkrijk en de data 
18771927. 
De andere waarden in 2 teekeningen Ferdinand I. 
Oplage: 
25 b. 835000 1 1. 410000 4 1. 165000 6 1. 115000 
30 ib. 290000 2 1. 300000 4,5 1. 100000 7,5 1. 345000 
50 b. 205000 3 1. 250000 5 1. 490000 10 1. 445000 

kJ««.ba*aA< - ' " ■ 

1928. Basarabië. 
1 tot 20 lei (7 waarden), ter herinnering aan de in 
lijving van Bessarabië bü het riJk, 10 jaar geleden, na 
den Grooten Oorlog. 
1, 2 1. Sfatul tarei, Bes'sarabisch parlement te Kischi 
new; rechts wapen van Moldau. 
3, 5, 20 1. Cetatea Hotinului, de vesting Hotin. 
7 ^ , 10 1. Cetatea Alba. 
Uitgegeven 28 April; oplage 200.000 series. 

1928. Dobroudscha. 
1 tot 20 lei (7 waarden), ter herinnering aan de inlijvini 
van dit gebied bij Romania na den RussischTurkschei 
oorlog, 50 jaar geleden. Uitgegeven 26 October, 
1, 3 il. Vorst Carol I, onder wiens bestuur de inlijvinj 
plaats vond in 1878, en rechts Michael I, de tegenwoor 
dige koning; tusschenin beider met een kroon gekroond 
monogrammen C en M. Links een stormende infianterisl 
rechts bovenaan een vredesengel, als symbool van dei 
gee'st der beide tijden. 
2 1. Haven van Constantsa aan de Zwarte Zee, hoofd 
plaats van de Dobroudscha, ligt aan het einde van de: 
Trajansivvall, het 52 km. lange bouwwerk van de Ro 
meinen. 
5, 7,50 1. Monument van Adam Clissi, gewijd aan d 
Romeinsche kuituur. 
10, 20 1. Donaubrug bij Cernavoda, 7500 m. lang, ge 
bouwd in 189095. 
Op'age 200.000 stel. 
De Dobroudscha is de landstreek tusschen den beneder 
loop van de Donau en de Zwarte Zee 

1929. GrootRomania. 
1 tot 10 lei (6 waiarden) ter verheerlijking van Gro( 
Romania, speciaal na de inlijving van Zevenbergen, he 
innering aan de groote uitbreiding van het land na de 
Grooten Oorlog, 10 jaar geleden 
1 1. In het midden koning Ferdinand, omringd doo: 
links boven Stephan de Groote, links onder Michael c 
Dappere (zie inleiding), rechts boven Joan Corvin, stri 
der tegen de Turken, gest. 1504, rechts onder Branci 
veanu. 

ÉM^JA iiAï.a^iiii^^iÈ, 
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2 I. Allegorische voorstelling van de inlijving: 2 vrou
wen in nationaal costuum, door een engiel beschermd, 
die het wapen van Groot Romania vasthouden. 
3 1. Avran Jangu, strjjder uit den opstand van 1848. 
4 1. Ruiterstandbeeld van Michael den Dappere. 
5 1. Slot Bram. 
10 1. Ferdinand door de bevolking van Zevenbergien toe
igejuicht. 
Uitgegeven in M'ei, oplage 200.000. 

(Wordt vervolgd). 

Iprici^ciilbiJ^ 

VERBETERING, 
Op blz. 112 van het Juninummer 1930, aan het slot van het 

artikel „De Nederlandsche Luchtpost", gelieve men te lezen 
„G. A. G. Thoolen" in plaats van „G. A. W, Thoolen". 

BERICHT. 
De hoofdredacteur is met vacantie afwezig van 21 Juli

16 Augustus e.k. Bijdragen voor het Augusbusnummer ge
lieve men tijdig te zendten aan den heer L. C. A. Smeulders, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
van 4 t /m 7 September 1930 te Rotterdam, ter gelegenheid 
van het 25jarig bestaan der Philatelistenclub „Rotterdam". 

Zondt u reeds in? 
De heer P. Jorissen P.Czn., Prinses Julianalaan 73, te Rot

terdam, wacht op uw bericht tot uiterlijk 15 Augustus. Stelt 
hem niet teleur, schrijft hem direct. Nietwaar, gü zoudt het 
uzelven nooit vergeven, wanneer een n a t i o n a l e tentoon
stelling minder mocht slagen dan b.v. de „Ipos'ta" te Berlijn, 
die alle goeds toegewenscht wordt, dat spreekt vanzelf, doch 
die in de tweede plaats komt voor den Nederlander. 

Bovendien, u kunt voor beide inzenden, want de „Iposta" 
aegint eerst 12 September d.a.v., terwijl de Bondsvoorzitter, 
ie heer G. V. van der Schoonen, te Arnhem, daartoe gaarne 
!Ün bemiddeling verleent. 

Laat dus, ibehalve de Berlijners, uw eigen landgenooten ook 
;iens zien, wat gij aan philatelistische schatten bezit! 

NTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING TE 
BERLIJN VAN 1221 SEPTEMBER 1930. 

Deze belooft zeer fraai te worden; er zjjn reeds buitenge
vone verzamelingen toegezegd. 

De vertegenwoordiger voor Nederland is de heer J. L. van 
)ieten, Delftsohevaart 4445, Rotterdam. 

Verblijdt hem met uw bericht van deelname, maar komt 
erst met uw fraais uit op de Rotterdamsche! 

WERELDPOSTZEGELTENTOONSTELLING TE 
ANTWERPEN 915 AUGUSTUS 1930. 

Dez.© wordt het laatst genoemd omdat zij, bij het lezen dezer 
opwekkingen, het verseht in de gedachten zal liggien en gij 
dus onverwijld uw bericht van inzending kunt isturen aan den 
heer René Poncelet, ForestBruxelles, Avenue de Haves
kerke 31. 

Is u dat te lastig, schrijft dan aan den cammissai^isgeneraal 
voor Nederland, den heer Leon de Raaü, te Waitergraafsmeer, 
en de zaak komt in orde. 

Do it now! 

UITSLAG VAN DE RIJKSZEGELVEILING OP 
21 MAART 1930. 

Nr. V. d. Hoogste 
kavel. Omschrijving van den kavel. inschrijving. 

Binnenlandsche frankeerzegels. 
1 250 stuks van ƒ5,— 1898/1899 

10 
11 

12 

13 

14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 

26 

27 

28 

29 
30 
31 

32 
33 

250 
250 
250 

2550 
2700 
6000 

ƒ 24,65 ƒ2,50 
ƒ5,— 
ƒ2,50 „ - 26,— 
diverse wa'arden - 52,65 
idem - 42,56 
idem „ - 31,65 

600 zegels van 30 cent, voorzien van den opdruk 
„zeistig cent" resp. „veertig cent" - 22,— 

600 idem opgehouden 
1000 stuks reddingszegels van ƒ0,10 - 20,50 
3000 „ gemengde Ned. frankeerzegels, w.o. 

jubileumzegels 1898/1923 tot 50 cent, op
drukken en luchtpostzegels - 32,55 

4000 stuks diverse opdrukzegels opgehouden 
700 „ lopdrukzegeLs op overdruk dienstze-

igel, enz - 43,20 
600 stuks frankeerzegels van diverse waarden 

met gummistempeilng opgehouden 
600 stuks idem opgehouden 

Strooken van adreskaarten van de pakketpost. 
25 kg - 87,51 

Luchtpostzegels 1921. 
300 Seriën luchtpoistzegels van 10, 15 en 60 cent - 61,50 
300 idem - 65,60 
200 idem - 43,50 

Jubileumzegels 1813-1913. 
55 stuks (5 stuks v. elke waarde ,behalve 3 c . ) - 99,— 
30 stuks van ƒ10,— -480,50 

300 „ „ ƒ 5,— - 295,60 
300 „ „ ƒ 1,— - 62,30 
100 „ „ ƒ 0,50 - 61,12 
950 „ „ diverse waarden - 203,30 

Jubileumzegels 1898-1923. 
3000 stuks van diverse waarden - 65,— 
2300 idem 

Weldadigheidszegels. 
950 stuks van diverse waarden 

- 65,50 

37,75 
Roode Kruiszegels. 

350 stuks van diverse waarden - 25,— 
Olympiadezegels. 

200 stuks van diverse waarden - 17,50 
Portzegels. 

500 stuks van ƒ 1,— - 55,10 
500 „ „ ƒ 0,50 - 24,10 

3000 „ „ ƒ0,25 1912/1922 
3000 „ „ ƒ0,25 1925 opgehouden 

600 „ „ diverse waarden - 21,25 
2000 „ „ idem opgehouden 
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34 2000 „ „ idem - 34,75 
35 2000 „ „ 13^ en 73^ cent, voorzien van den 

lopdruk 25 cent opgehouden 
36 1500 stuks van idem opgehouden 
37 2200 „ „ diverse waarden, opdruk port-

zegels op frankeerzegels - 38,— 
38 60 'stuks opdruk portzegels op frankeerzegels 

(z.g. postpakketverrekenzegels) - 62,50 
39 2000 stuks gemengd, w.o. opdrukzegels - 27,50 
40 1500 „ idem - 34,05 

Frankeerzegels van de Ned. Koloniën. 
41 8000 stuks igemengd zonder opdrukzegels - 25,11 
42 4400 „ „ w.o. opdrukzegels - 32,81 
43 660 „ van Suriname en Curasao ™. - 75,— 
44 435 „ „ idem - 41,— 

Buitenlandsche frankeerzegels. 
45 8000 stuks gemengd - 97,— 
46 6000 „ idem - 66,— 
47 4000 „ idem - 47,— 

Zegels afkomstig van het Dep. van Buitenl. Zaken. 
48 5100 stuks gemengd - 60,— 

Ned. Ver. v. Postzegelhandelaren. 
Gevestigd te 's-Gravenhage. 

Geachte redactie, 
Met belangstelling nam ons bestuur kennis van het inge

zonden stuk in uw blad van 16 Mei 1.1., geplaiatst op verzoek 
van den heer K. F. Kielman, te Groningen. 

Afgezien van de kwestie of het bedoelde zegel (het betreft 
een exemplaar Duitsch-België fr. 6,25 op 5 Mk., Yvert nr. 25) 
al dan niet valsch is, wil ik er alleen de aandacht op vestigen 
dat bedoelde verkooper niet als «Tkend handelaar in postzegels 
bekend sbaat. 

Het is mogelijk, dat genoemde heer postzegels te koop aan
biedt; echter tot de erkende handelaren in Nederland dient hij 
voorzeker niet gerekend te worden. Langs dezen weg stelt ons 
bestuur er prijs op, zulks uitdrukkelijk vast te stellen. 

Voor de zooveelste maal blijkt echter uit dit igeval, dat goed
koop duurkoop kan blijken en dat potstzegels dienen te worden 
gekoolht bij handelaren, op wie steeds een behoorlijk beroep 
bestaiat en welke zich verantwoordelijk stellen voor de door 
hen geleverde postzegels. 

De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelihandelaren, te 
's-Gravenhagc, heeft thans bijna alle erkende handelaren tot 
lid en de leden zoowel als de Vereeniging stellen er prijs op, 
dat de handel in postzegels op de meest reèele wijze plaats 
vindt. 

Ik ben overtuigd van het goed recht niet alleen, doch ook 
van de plicht, welke rust op ieder rechtgeaard philatelist, om 
minder oirbare praktijken direct te signaleeren. 

Niet alleen handelaren, doch ook de verzamelaars ziJn hier
mede gebaat, daar bescherming van de belangen van koopers 
in ons land nog niet voldoende is verzekerd. 

Als lid tot de Handelaars-vereeniging kunnen slechts ziJ toe
treden, die als postzegelhandelaar hiervan officieel hun beroep 
maken. 

Met beleefden dank voor de plaatsruimte. 
Hoogachtend, 

M. J. H. TOORENS, 
secr. Ned. Ver. v. Postzegelhandelaren. 

Ter bcschermiTi^ 
Var Verzamelaars 

er Handelaren 
ROOFPOSTUITGIFTEN. 

De verzamelaars van postzegels worden meer en meer het 
doelwit van vereenigingen, stichtingen en soortgelijke nog 
niet-geboren inrichtmgen: ziJ moeten daartoe krachtig, zeer 
krachtig medewerken, en. zij doen het! Zoolang het de 
„werkelijke" liefdadigheid betreft en de poistuitgifte zoo laag 
blijft dat om zoo te zeggen een ieder zijn penningske daartoe 
kan bijdragen, kan slechts de hoogste lof de daaraan mede
werkende postoverheden worden toegezwaaid; zondex het te 
bedenken bevorderen zij de gevoeligtheid van het hart, welke 
door het hedendaagsche lage materialisme niet weinig is aan
gedaan. Gelheel iets andens is het echter met „izioogenaamde" 
gelegenheidsuitgaven. 

Voor de belangstellenden vestig ik hier de aandacht op: 
IJsland. Onbetwistbaar heeft dit 1000-jarig koninkrijk door 

de postzegeluitgave een onverwaohte propaganda gemaakt: 
als hongerlijdende stakkers vielen journalisten op IJsland aan; 
overal in het Noorden, in het bijzonder in Noorwegen, Dene-
imarken en Zweden zochten zij licht, zoo niet hunne povere 
taalkennis hen dwong zich tot de Engelsche pens te beperken. 
Maar was het wel een daadwerkelijke postuitgifte ? Dit ont
ken ik. 1. Dei zegelwaarden waren niet afzonderlijk verkrijg
baar, maar in 3 deelen ( ? ! ? ) : a. van 3-15, b. van 20-40, 
e. van 50 aur.-lO kr., zoodat de meest vaderlandslievende, die 
de kroon voor zijn liefde nog had kunnen betalen, zijn liefde 
wel in het ijs kon zetten! ('n Navolging van o.a. België 1923, 
Portugal 1926, enz.). Evemzoo waren verdeeld die met opdruk 
voor z.g. „dienstgebruik". Begrijpt iemand van de lezers het 
„spel", doordat hij vernam of nu verneemt, dat er van de 
frankeerzegels a. 240.000, b. 100.000, en c. 19.000, en van de 
dienstzegels a. 80.000, b. 25.000 en c. 6.000 istuks werden ge-
leveïd, dan behoef ik niets aan da arglistige geldafpensing van 
speculatieve dwazen, door een postlbestuur plus regeering van 
zulk een onbeduidend stukje gebied, toe te voegen. 

.Letland. Met de Rainis-gedenkzegels staat het nog heel 
wat erger: een van de meest schandelijke roof stellen, die ooit 
door een postbestuur, dat tot hoogste plicht heeft da belangen 
van de „geheele bevolking" te dienen, is gelast, ook al zou 
die lastgeving op aandringen van derden zijn geschied: man
nen van eer handhaven hun plicht! De storm dia in Riga is 
losgebroken is niet uitgewoed, de allereerste storm na de 
velerlei zwendel-uitgiften van dit gebied. De dagbladpers 
schijnt de zaak eens ernstig aangepakt te hebben, zioodat dit 
muisje een staartje zal hebben. Volgens mij toegekomen be^ 
richt, was er in geheel Letland geen enkele waarde te koop 
aan de postkantoren, noch bij handelaars en verzamelaars. 
Een postbeardbte te Riga vertelde dat er ten postkantore al
daar 125 stel was ontvangen en binnen geen tiJd verkocht. De 
stellen waren getarnd en ongetand; er waren gedrukt van de 
1, 2, 4, 6 s. 40.000 getand en 10.000 ongetand, van de 10 en 
15 s. respectievelijk 10.000 'en 5.000, terwijl van de luchtpost-
zegels van diezelfde waarde er respectievelijk 20.000 en 10.000 
waren afgeleverd. Deze aantallen duiden reeds dadelijk op 
het karakter dier uitgifte, maar alle misdadigers ontkennen 
tegenwoordig hetgeen ziJ misdeden, zelfs al worden ziJ op 
heeterdaad betrapt en de bewijzen in hun bezit gevonden. 
Uitvluchten e.d. zijn ook door postautoriteiten te vinden. 

Nu kwamen in het op 21 Mei verschenen nummer van „In
tern. Postwertenmarktes" een groote advertentie van een 
„Oost-Pruisisdhen" postzegelhandelaar voor, dat deze zegels 
op 23 en 24 Mei verschenen en binnen weinig tijds uitverkocht 
waren, dus voordat ize gereed waren, waren ze reeds uit-

Middelmatige en beginnende verzamelaars zullen vele begeerde exemplaren aantreffen in mijn zichtzendingen van B R I T S O H B K . O L « O N l A L . E Ï Z E ^ O B L S . 
Klasse 1. E e r s t e u i t g i f t e n , een zeer mooie sorteering in onberispelijken staat, welke kunnen worden uitgezocht tegen een-derde catalogus pnjs. 
Klasse 2 E d u a r d - e n G e o r g c - z e g e l s , postfrisch waarvan de meeste tegen halven catalogus-pri]s 
Klasse 3 E d u a r d - e n G e o r g e - z e g e l s , prachtig gebruikt waarvan de meeste tegen halven catalogus-prijs 

Mooie zichtzendingen. op aanvraag aan soliede belanghebbenden onder overlegging van referentién Hl7) J. BIRD, e West Hill Road, Southflelds, I^ondon, S. W. IS. l ï T l 
liM^ 
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v€Tkocht, met andere woorden: „doe geen moeite, want ik 
bezit alles!". 

Hij wensoht zjjn moeite beloond te zien len biedt daarom de 
stellen geheel compleet aan voor slechts ƒ20,25; natuurlijk 
moet het porto biJ het vooruit te betalen bedrag gevoegd wor
den en 5 pet. meer, zoo men de luchtpoistzegelis op „echt ge
vlogen brief" wenscht. Hij weet zeker, dat de „gekken" hem 
weTk zullen verschaffen. (Een zelfde advertentie komt ook 
voor in „Die Postmarke" van 28 Mei, een geheele bladzijde. 
Maar de advertentie moet uiterlijk „16 Mei" zijn toege
zonden. Zie nr. 215 van 12 Mei, bovien rechts, Ie advertentie 
op geel papier!). 

De postzegelhandelaars van Riga moeten bij den minister
president een klacht hebben ingediend, terwijl een Berlijnsehe 
postzegelhandelaar te Riga bij het postbeistuur zeer krachtig 
tegen deze postdaad heeft geprotesteerd. De directeur der 
Lettische P. en T.-administratie, de heer Austin, die zich aan 
een en ander wist te onttrekken, voorgevende dat zijn tiJd 
door dienstreizen in beslag is genomten, komt zoo niet van de 
zaak af, daar hij voor het parlement zich zal hebben te ver
antwoorden. 

Nu is de vraag: „Hoe staat het comité van het Rainis-fonds 
hiertegenover?" Al mag worden verondersteld, dat het zulk 
een handeling niet kan goedkeuren, berust voor mij deze ver
onderstelling op geen enkelen degelijken grondslag. Het co
mité heeft slechts belang bij de inkomsten voor het fonds, 
van welke zijde de gelden komen laat het wis ten zeker koud. 
Ja, het is zelfs mogelijk, dat de woekeraar met dit comité en 
den genoemden directeur samengewerkt hebben. En waji-
neer, zoo ooit, zal de werkelijke toedracht bekend worden? In 
elk geval is het géén postzegeluitgifte, en wenschen degenen, 
die eenig redelijk begrip meenen te bezitten, de philatelie te 
redden, dat zij dan deze soorten zeer besmettelijke en de 
liefhebberij beslist doodende bacteriën als schadelijk ontvlieden 
en geen enkele ervan tot zich trekken! 

Het bovenstaande lag ter verzending gereed, toen „Schwei
zer Brfmk.-Zg." nr. 6 binnenkwam. Daarin vindt u een nood
kreet over deze uitgifte, waarin een uittreksel uit de „Ri-
gasohen Rundschau" van 22 Mei, in hoofdzaak overeenkomende 
met het bovenstaande. Er wordt o.m. gewezen op de veile noode-
looze- stellen door Letland uitgegeven, maar deze waren ten
minste in oplagen van 100.000 en hooger voorradig, zoodat de 
post- en telegraafdireoteur van het departement zeer goed op 
de hoogte was van de navraag door liefhebbers en het gewone 
publieke gebruik. Ene. — „So geht das nicht weiter!" — „Es 
muss Schluss gemacht werden!", roept hij allen toe. Verzame
laars- en handelaarsvereenigingen moeten de zaak eens ernstig 
ter harte nemen! Het is hoog, zeer hoog tijd. Het geheele han
delaarslichaam moet het als plicht (eer) beschouwen deze soor
ten zegels niet langer te leveren; het moet zichzelf te hoog 
achten, prentjesverkoopers te zijn. Geen enkele leverancier van 
nieuwe uitgiften moet zich verlagen ze te leveren. Zijn er die 
het toch doen, dat de verzamelaars ze terugzenden. Ben beetje 
gezond begrip zal hun dadelijk de oogen openen en doen zien, 
dat o.a. dit stel zelfs niet na een eeuw in prijs gestegen is, in
tegendeel, binnen korter of langer tijd keldert de prijs: voor 
72 Nederlandsohe centen vraagt men ƒ 11,70, enz. Dat Ver-
öenigingen. Bonden, aangespoord door leden, met alle mogelijke 
middelen tegen zulke maaksels zich keeren; redacteurs ze niet 
meer aankondigen; catalogus-bewenkers ze niet meer opnemen, 
enz., enz. Zoodra de poistbesturen van verschillende landen zich 
eenige malen de vingers gelbrand hebben aan hun jubileum-, 
gedenk- en dergelijke uitgiften en zij deze niet tot verwarming 
van haar lokaal Wenschen, zal het ongetwijfeld belangwekkende 
en dankbare verzamelen van nieuwigheden weer in de goede 
en rustige en voor de geheel© philatelie gewenschte banen ge
leid zijn! 

Volgens „Germania-Berichte" van Juni, blz. 87, zou een 
gedeelte van de hoogere waarden (10 en 15 s.) in geheele vellen 
van den avondstempeilafdruk „Riga 22 Mai 1930" zijn voorzien; 
de sluwe woekeraar heeft dus in het Lettische postbestuur zeer 
gewillige helpers om de onzinnige liefhebbers van prentjeis met 
stempels op zijn aas te doen afvliegen. — Dan zou den ver
tegenwoordigers der Riga-zegelhandelaarsvereenigingen ver
zekerd zijn, door de bevoegde autoriteiten, dat: „de getande en 
ongetande Rainis-zegels niet als officieele postzegels te be
schouwen zijn." — En ten slotte: de catalogussen Senf en Yvert 

zullen deze prentjes n i e t opnemen!!! Welk bedrag heeft de 
Post extra ontvangen? 

De schrijver verklaart zeer goed ingelicht te ziJn, waarom 
ik van hem nog oveimeem, dat aan de firma A. Bbel (Anton 
Ebel, Rössel (Ost-Preuasen) de zegels 4 dagen voor den offi-
cieelen verkoop, op 22 Mei, verkocht werden, dus, is dit juist, 
vóór het oogenblik van de avondafstempelingü! Evenzoo wer
den c-enige dagen ervoor ongeveer 500 stel aan het postkantoor 
te Riga afgegeven. (Van welke zijde kwamen deze stellen? 
Van de firma, of van het Rainis-comité, of van het pos*be-
stuur, direct of indirect? Het aantal verschüt nogal met dat 
mij vermeld werd. Al verandert het de waardeloosheid dezer 
bedrogsstukken niet, het is toch noodig het te weten voor een 
zuivere juiste beoordeeling van de Lettische post.). 

J. B. R. 

POSTZEGEL- & ALBUMHANDEL M. A. MANUSKOWSKI, 
DEN HAAG. 

Onder groote belangstelling had 16 Juni j . l . te 2 uur de her
opening plaats vtan den postzegelhandel Manuskowski. De 
zaak, welke thans verplaatst is naar de overzijde van het 
vorig© pand, is een groote verbetering. De nieuwe winkel 
(nieirwfeouw) is gelegen Wagenstraat 105, Den Haag, en alles
zins voor beeren verzamelaars de moeite waard om een be
zoek te brengen. Uitstalkasten en vitrines bedekken de wan
den; de dag- en avondverliohting is uitstekend. BiJ de opening 
geleek de zaak een bloementuin. Den heer Manuskowski, die 
beëedigd makelaar is in postzegels, kunnen wij niet anders 
dan aanbevelen. 

I — ^ — I ADVERTENTIËN. | » i ^ i i ^ l 

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

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

Allen, die iets onder berusting 
hebben van of verschuldigd 
zijn aan wijlen den Heer 

A. M. J. A. HUMANS, 
postzegelhandelaar, te 's-Gra-
venhage, worden verzocht ten 
spoedigste hiervan opgave te 
doen, terugzending en afreke
ning aan den Heer J. L. VAN 
DIETEN Jr., Auctionaris, Rot
terdam, Executeur-Testamen
tair, of wel aan den WelEd. 
Heer, Notaris J. C. Th. GRO-
NEMAN, L a a n C o p e s 94, 
's-Gravenhage. (432̂  



136 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Nederlandschindië 
1870. 
12>̂  :12, cmpl., ongebr. (beh. 12>̂  et.) ƒ 26,— 
idem, gebr - 10,— 

13^:14, kl. gaten, cmpl., gebruikt .. - 10,— 
13̂ ,̂ gr. gaten, cmpl., gebruikt - 4,— 
13>̂ :14, gr. gaten, cmpl., gebruikt - 3,75 
11^ :12, cmpl., gebruikt - 52,— 
Opdruk specimen 1, 2, 2>̂ , 5, 10, 15 

20, 25, 50 cent en 2^ gld - 40,— 
1 cent, 5 getande proeven - 15,— 
1 cent, 11^:12, ongebruikt - 1,25 
1 cent, I, blok, ongebruikt - 4,— 
1 cent, II, blok, ongebruikt - 4,— 
2 cent, bruin, 11> :̂12, ongebruikt - 2,50 

idem, lilabruin - 17,50 
2 cent, geel, ongefbruikt - 35,— 

idem, gebruikt - 40,— 
2 cent, geel, 11^ :12, gebruikt . . . . - 60,— 
2 cent, bruin, blok, ongebruikt . . - 8,— 

idem, lilabruin - 35,— 
2^ cent, 6 ongetande proeven . . . . - 16,— 
2^ cent, 11^ :12, ongebruikt - 6,50 
2>̂  cent, blok, ongebruikt - 12,— 
5 cent, 10 ongetande proeven 26,— 
5 cent, 11^ :12, ongebruikt - 4,— 
5 cent, 13̂ 4̂:14, kl. g., ongebruikt .. - 7,— 
5 cent, 13^:14, kl. g., blok, ongebr. - 40,— 
10 cent, 11 ongetande proeven . . . . - 30,— 
10 cent, 8 getande proeven - 25,— 
10 cent, aangenomen kleur, onget. - 22,50 
10, 25, 50 et. en 2^ gld. m. hulpstpl. - 20,— 
10 cent, 14:14, kl. gaten, ongebr. - 12,50 
10 cent, 13> :̂14, gr. gaten, ongebr. - 2,— 
10 cent, 133 ,̂ gr. gaten, ongebruikt - 2,— 
12^ cent, 12^:12, gebruikt - 95,— 
12>̂  cent, blok, ongebruikt - 1,— 
15 cent, 5 ongetande proeven . . . . 7 12,50 
15 cent, 11^:12, ongebruikt - 17,50 
15 cent, blok, ongebruikt - 12,50 
20 cent, 14 ongetande proeven .. - 22,— 
20 cent, 8 getande proeven . . . . - 24,— 
20 cent, aangenomen kleur - 10,— 
20 cent, 14:14, kl. gaten, ongebr. - 3,50 
20 cent, 13^:14, kl. gaten, ongebr. - 10,— 
20 cent, blok, ongebruikt - 14,— 

25 cent, 7 ongetande proeven ƒ 20,— 
25 cent, aangenomen kleur - 15,— 
25 cent, 13'/':14, kl. gaten, ongebr. - 5,— 
25 cent, 13^:14, gr. gaten, ongebr. - 6,— 
25 cent, 11^:12, ongebruikt - 12,— 
25 cent, blok, ongebruikt (13> :̂14) - 29,— 
30 cent, 3 ongetande proeven . . . . - 20,— 
30 cent, blok, ongebruikt - 3,— 
50 cent, 10 ongetande proeven - 22,— 
50 cent, 8 getande proeven - 24,— 
50 cent, aangenomen klejur - 12,— 
50 cent, 11>"̂  :12, ongebruikt - 9,— 
50 cent, 14:14, kl. gaten, ongebr. .. - 4,— 
50 cent, 12^, kl, gaten, ongebruikt - 4,— 
50 cent, blok, ongebruikt - 13,— 
2^ gld., 11 getande proeven ,- 27,50 
2^ gld., 11^:12, ongebruikt - 27,— 

idem, gebruikt - 13,— 
25̂  gld., blok, ongebruikt - 60,— 

Portzegels 1874. 
5 cent, specimen - 27,— 
5 cent, ongebruikt - 65,— 
5 cent, gebruikt -100,— 
10 cent, specimen - 20,— 
10 cent, ongebruikt - 16,— 
10 cent, gebruikt - 17,— 
10 cent, blok, ongebruikt - 250,— 
15 cent, 12> :̂12, ongebruikt - 4,50 

idem, gebruikt - 4,50 
15 cent, 11^:12, ongebruikt - 17,50 

idem, gebruikt - 20,-
15 cent, blok (2xllJ4:12) - 65,-
15 cent, 11 getande proeven - 34,— 
15 cent, specimen - 6,50 

idem, blok - 30,— 
20 cent, 21 getande proeven . . . . - 40,— 
20 cent, specimen - 8,— 
20 cent, 12>̂  :12, ongebruikt - 6,-

idem, gebruikt - 3,— 
20 cent, 11^ :12, ongebruikt - 15,— 

idem, gebruikt - 10,— 
20 cent, 13^ :̂14, ongebruikt - 5,— 
20 cent, blok, ongebruikt - 40,— 

Brieven onder nr. 429 bureau van dit Blad. 


