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OFFICIEEL ORGAAN VAN: 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de 
Verceniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht; 
de Haagsche Philatelisten-Vereeniging te 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" te Arnhem; 
de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage; de Neder
landsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; de Philatelisten Vereeniging „Groningen" te Gro
ningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Llmburg" te Maastricht; de Postzegelvereeniging „Helder" te Helder; de Post
zegelvereeniging „Heerlen" te Heerlen (L.); de „Haagsche Postzegel Kring" te 's-Gravenhage; de Eerste Surinaamsche 
Philatelisten-Vereeniging te Paramaribo; de Postzegelvereeniging „Oss" te Oss; de Nieuwe Philatelisten-Vereeniging te 
Groningen en den „Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 
Bronzen Medaille Luxemburg 1922; Bronzen Medaille Brünn (Tsjecho-Slowakije) 1923; Zilveren Medaille Weenen 1923; Ver
guld Zilveren en Zilveren Medaille 's-Gravenhage 1924; Zilveren Medaille Parijs 1925; Gouden Medaille Frankfurt am Main 
1926; Bronzen Medaille New-York 1926; Verguld Zilveren Medaille Straatsburg 1927; Diploma Neu-Titschein (Tsjecho-
Slowakije) 1927; Verguld Zilveren Medaille Amsterdam 1927; Verguld Zilveren Medaille Luxemburg 1927; Zilveren Medaille 
Monte-Carlo (Monaco) 1928. Diploma Trencine (Tsjecho-Slowakije) 1928; Zilveren Medaille Durban (Zuid-Afrika) 1928; 
Zilveren Medaille Londen 1928; Zilveren Medaille Le Havre 1929; Zilveren Medaille Danzig 1929; Zilveren Medaille Malang 
(Ned.-Indië) 1930; Verguld Zilveren Medaille Algiers 1930. 

Alle bijdragen \an pos*zegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen 
aard, beneven^ nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J D van 
Blink, Nieuwestad 122b, Leeuwarden, al wat Ned, en Kol betreft, aan A M, 
Benders, Burgemeester Reigerstraat 67, Utrecht, en mr, G, W, A. de Veer, 
Burgemeester Reigerstraat 67, Utrecht (nieuwe uitgiften], en dr. L. Frenlcel, 
EcndrachtäWcg 7, Rot'erdam (portzegels), poststukken van Ned, en Kol, aan 
W G Zwnllc. Ger Terborgstraat 28-11, Amsterdam, en buitenlandschc post-
-ti kken aan W P Costerus Pzn , Edam Afstempelingen aan J P Traanber*^, 
Brouweraplein 25 , Haarlem Frankeermachines aan H, Lainpc Fzn , Sneek 

ABONNEMENTSPRIJS (bö vooruitbetaling): 
Binnenland, per jaar, franco per post ƒ 5.— 
Buitenland, „ „ „ „ , ƒ 6.— 
Afzonderlijke nummers ƒ 0.50 

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

HET PENNY-PORT 
^ ^ 1840-1930. 

m 
Het pont der brieven moest bij het inwerkingtreden der 

nieuwe wet bij'vooruitbetaling worden voldaan. Het publiek 
had de keuze dit in t a a r te doen of postzegels te benutten of 
briefomslagen. Later werd het gebruik van postzegels ver
plichtend gesteld. 

Toen de voorstellen van, Rowland Hill aanvaard waren, werd 
dus de wenschelijkheid geboren postzegels of om'slagen te 
benutten. Wij zagen reeds, dat de prijsvraag geen succes op
leverde en dat de miede-werker van Hill, Henry Cole, onder-
handsche besprekingen voerde met de bekende firma Perkins, 
Bacon & Co., wat de ver\'aardiging van de postzegels betrof. 

Er bestaat een in waterverf uitgevosrdie schets van het 
penny-zegel, vervaardigd door Rowland Hill. Zij geeft het 
portret van koningin Victoria weer, kijkend naar links. Rond 
de teekening is vermeld „Post Office. One Penny. Half Ounce." 

^[ Met deze conceptie voor oogen zetten 
' J f t £ | | y ^ ^ | ^ zich de teekenaar Henry Corbould en de 
M ^ ^ l ^ ^ H graveur Frederick Heath aan het werk 
mm< ^ ^ ^ B p '8"' hst resultaat was de hierbij afge-
%W '^^^Bji' beeide „penny black". 
m^M ^BÊmï Het portret van koningin Victoria is 
^Êw ^ ^ ^ H i ontleend aan de zoogenaamde „City"-
j a B f l H H H i medaille, d'e geslagen werd als herinne-
^ g * « ™ ä ö J ring aan het bezoek dezer vorstin aan 

Eereleden der Redactie' J, B, Robert en H. J, Spitzen, 

Vaste medewerkers' H, J L de Bie, J, A. Kastein, H, Lampe Fzn,, LeoD 
de Raay, J G, Millaard, G V. van der Schooren, Pierre Vos, A. C. Voss. 

T9I het plaa'scn van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzon-
derhike nummers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere 
vereenigingsberichten en voor alles wat de uitgave, het beheer en de 
administratie l.e'reft. zich te wenden tot L C A Smeulders, Wilhelmina-
park 128 te Breda Telefoon Intercommunaal 1397, Postrekening 37183 

VI pagina ƒ30,— 
V2 „ „17,50 
V3 „ „12,50 
V4 „ „10,— 

V6 pagina ƒ7,50 
V8 „ „6,— 
V9 „ „5,50 
V12 „ „4,50 

1/16 pagina ƒ4,— 
V18 „ „3 ,— 

■ Bö 3, 6, 12 X plaat
sen 5, 10, 15% red. 

de City in November 1837. William Wyon leverde den beel
tenaar voor deze medaille. 

Aan het hoofd vain dit opstel is een proef opgenomen, af
komstig van denzelfden kunstenaar, en dat diende tot stempel 
voor de in 1841 uitgegieven briefomslagen. 

De zegels warden gedrukt in vellen van 20x12 of 240 stuks, 
op papier met als watermierk een primatief kroontje. Daar elk 
watermerk uit de hand in het rasterwierk, waarop de papier
massa uitgespreid wordt, gevlochten werd, kan men 240 ver
schillende waitermerken aanwijzen. 

Mi m 
De zegels werden vernietigd met een eigenaardig gevormd 

stempel, ten onrechte „Malthezer kruis" genoemd. Hierin be
staan zeer interessante variëtieiten, waarvan wij hierbij een 
tweetal afbaslden. Deze stempels werden uit de hand gesneden. 

Het zegel, links bovenaan, vraaigt nog een korte toelichting. 
Veiigelijkt men het met den gewonen „penny black", dan ziet 
men in de bovenhoeken in plaats van het Malthezer kruis, de 
letters V (links) en R (rechts). Dit zegeltje is algemeen onder 
die letters bekend; het was bedoeld als dienstzegel, doch is 
nimmer uitgegeven. 

Behalve de penny black, om te zwijgen van de 2 pence 
blauw, bracht de Britsche posthervorming ons nog eien twee
tal andere interessante nieuwiigbeden, die het vermelden waard 
zij'n. 

Wij hebben in de voorafgaande artikelen gezien, dat de 
aanvankelijke bedoeling van Rowland Hill was om het publiek 
omslagen of postbladen te verstrekken, doch dat daarbagen 
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bezwaren werden aangevoerd. Staande de bespreking deed hij 
toen het voorstel om postzegels in gebruik te nemen. Besloten 
werd toen hst publiek in de gelegenheid te stellen alle drie 
wijzen van frankeering na'ar keuze te gebruikten: a. postzegel; 
b. gestempeld couvert voor het insluiten van den brief; c. op
vouwbaar schrijfpapier met aan de adreszijde voorzien van 
waardestempel (iwij zouden dit kunnen vergelijken met ons 
postblad). 

In de hierboven ibeschreven prijsvraag waren deze converts 
ook begrepen, doch het resultaat was nihil. 

De reeds meergenoemde Henry Cole trad daarom in be
spreking met den bekenden teekenaar Mulready en verzooht 
hem om een gesahikt ontwerp, dat deze in twee daiglen leverde. 

William Mulready werd op 1 April 1786 te Ennis geboren 
en ontpopte zich al vroeg als een talentvol teekenaar. Bekend 
zijn van hem o.a. de illustratie van den „Vicar of Wakefield", 
het schilderstuk „Badende vrouwen", enz. 

Voor het scheppen van het couvert, naar zyn naam ge
noemd, ontving hij een beloonmg van 200 pond. 

De teekening vereischt eenige toelichting: GrootBrittannië, 
symbolisch voorgesteld door de Britsche maagd, zit op een 
rots, aan haar voet de Britsche leeuw. Zij is hst middelpunt 
der wereld; naar de vier windstreken gaan gevleugelde boden 
uit. De vreemde volken zijn aldus getypeerd: links Chi
neezen, Turken, kameelen en olifanten voor Azië en Afrika; 
rechts Indianen, die Europeanen vriendschappelijk de hand 
drukken. Een Laplander met slede, Amerikanen en inboor
lingen beizig met het inpakken en verzenden van goederen. 
Deze figuren ziJn de emblemen van Britschen handel over de 
igeheele wereld. Links heneden wordt aan een oude vrouw een 
brief voorgelezen, ter rechter zijde neemt een tweetal vrouwen 
met gespannen aandacht kennis van een ontvangen epistel. 

De teekening, zooals wij die hier beschreven,, werd daarna 
toevartrouwd aan den bekeniden houtgraveur John Thompson. 
Nadat deze het beeld in hout gesneden had, werden hiervan 
koperen platen vervaardigd, terwijl voor den druk het reeds 
genoemde Dickenson^papier werd benut. 

Zij verschenen in twee waarden: one penny, zwart, en two 
pence, bl'auw. 

De verkoopprijs bedroeg 1% respectievelijk 2K pence; deze 
toeslaig van % penny was de prijs, verschuldigd voor het pa
pier. En nu is het toch wel aardig oim te vernemen, dat slim
me'rikken van deze toeslagiheffing onmiddellijk gebruik wisten 
te maken tot hun eigen voordeel. De zijkanten toch werden 
benut voor het aanbrengen van reclameannonces, waarvoor 
behoorlijk betaald werd, waardoor de handige ondernemer in 
staat was de couverten aan het publiek te verkloopen voor 1, 
respectievelijk 2 pence! 

Wel zelden is een pastale nieuwigheid zóó aangevochten 
ak deze Mulreadycouverten. De waarheid van heit gezegde, 
dat het belachelijke doodt, werd hiermede afdoende bewezen. 
Op 12 Mei 1840, dus 6 dagen na hun verkrijgbaarstelli'n.g, 
schrijft Rowland Hill in zijn daigboäk: „Ik ben bang, dat wij 
genoodzaakt zullen zijn een andere teekening te kiezen voor 
die, geleverd door Mulready, waarvan het publiek niets weten 
wil en die overal belachelijk gemaakt wordt." De caricaturisten 
maakten zich van het Mulreadycouvert meester en wat nog 
erger was, de dikwerf bijtende Britsche spot, o.a. van „Punch", 

vond het een prachtkluif. Voor politieke doeleinden werden 
zij misbruikt; om hatelijkheden te luchten over andersdenken
den werden de teekeningen door vaardige stiften pasklaar 
gemaakt. 

Toch werden zij, gelukkig, ook gebruikt voor onschuldige 
grapjes. Het bekende werk van Charles Dickens, de Pickwick
papers, met zijn populaire hoofdpersonen als mr. Pickwick, 
Sam Weller e.a., vond een plaatsje op het nagemaakte Mul
readycouvert. 

De postale schepping van Mulready bleek niet langer te 
handhaven; de couverten werden buiten omloop gesteld en de 
geheele, enorme voorraad verbr'and. 

Toch zijn er meerdere bewaard gebleven, die zoo nu en dan 
op de velilingen de aandacht trekken en gretig koopers vinden. 

Veel is nog over de Mulreadycouverten te vertellen; plaats
ruimte belet on«! hierop thans nader in te gaan, alsmede te 
preciseeren waarin het couvert zich ondersche'dt van het op
vouwbare briefpapier (postblad). 

Wij hopen evenwel met het vorenstaande geslaagd te zijn 
in den opzet den lezer een indruk te geven van de beroering, 
die Engeland in de janen 18351840 op postaal gebied door
maakte en welke gebeurtenissen van grooten invloed zijn op 
de vergemskkelijkinig van het wereldverkeer en de phila
telistische lieflheihberij (of wetenschap, naar men wil), die wij 
toegedaan zijn. 

v. B. 
(Nadruk, of benutten voor radiovoordracht, alleen met 

gosdvinden van den schrijver). 

NieuWe 
Uitgiften 

N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 
groiotte, ten'zij het tegendeel is aangegeven. L = liggend, 
S = staand formaat. 

In verband met de vacantie van den bewerker, zyn 
deze en de rubriek „Te verwachten nieuwe uitgiften enz." 
deze maand van beperkten omvang. 

ALGIERS. 
De koerseerende 50 centimes, blauw, type moskee, verscheen 

in rood. 
De jubileumserie, in vorige nummers beschreven, ver

scheen opnieuiw, doch thans voorzien van den opdruk „14 Juin 
1930". Dit is de dag, dat de Fransche troepen ontscheept 
werden te SidiFerruch. 

In het geheel werden 40000 series op deze wijze overdrukt. 
AUSTRALIË. 
De reeds vroeger aangekondigde her

inneringszegels met de buste van den 
ontdekkingsreiziger Sturt zijn thans 
versohen'an: 

IK pence, karmijn. 
3 „ blauw. 

Beide in nevenstaande teekening. 
Onzen geachten correspondent te Syd

ney, den heer C. Belmonte, hartelijk 
dank voor onverwijlde toezending. 

BRAZILIË. 
Wij geven hierbij de afbeelding van 

een der drie in het vorig nummer ver
melde zegels, uitgegeven ter gelegen
heid van het 4e PanAmerikaansche 
Bouwkundig Congres. De beide andere 
waarden zijn in hetzelfde formaat ge
drukt. 

De serie bestaat uit: 
100 reis, blauwgroen. 
200 „ grijsolijf. 
300 „ rose. 
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BELGIË. 

Hermneringszegels, afe hierboven 
afgebeeld, uitgegeven bij het eeuw
feest der onafihankelijklieid: 

60 c, bruinviolet (Leopold I ) . 
1 fr., scharlaken (Leopold II) . 
1 fr. 75, d.blauw (Albert I ) . 
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CANADA. 
Het koexseerend koningstype onderging een kleine ver-

andermg: de landsnaam is thans vermeld in een dubbelen, 
halven cirkel. Aldus zijn als eerstelmgen ite melden: 

2 cents, groen. 
5 „ blauw. 

DANZIG (Poolsch kantoor). 
Opdruk „Port Gdansk" op koerseerende 10 groszy, groen, 

van Polen. 

DUITSCHLAND. 
Ter gelegenheid van de ontruiming van het Rijnland door 

de vreemde troepen, werden onderstaande frankeerzegels 
voorzien van den opdruk in zwart „30 Juni 1930": 

8 pfennig, donkergroen (Bbert). 
15 „ karmijn (Hindenburg). 

GROOT-LIBANON. 
In de „plaatjes"-serie zijn te melden de frankeerzegels: 

0 P. 50, geelbrum. 
1 P. 50, bruinviolet. 

Luchtpostzegel: 
5 piastres, donkergroen. 

GUATEMALA. 
Als eersteling der nieuwe luchtpostserie meldt het Bulletin 

Mensuel: 
6 centavos, rood. 

Het zegelbeeld sitelt een vliegtuig voor boven een berg; 
aan den voet is vermeld „Guatemala produces the best coffee 
in the world". 

ITALIË. 

Ter gelegenheid van 
het 4e eeuwfeest van 
Francesco Ferrucci ver
scheen de volgende serie: 

mmmmmmfmmm 
t'ITALIA Sf I I f i 

A*f tMMMÉ* 

20 centimes, karmijn (L). 
25 „ igroen (L). 
50 „ violet (L). 
1 1. 25, blauw (L). 
5 1. -t- 2 1., oranje (S). 

Luchtpositzegels: 
50 centimes, violet (S). 

1 1., bruin (S). 
5 1. -I- 2 1., bruinviolet (S). 

De „militie"-zegels verschenen in ongewij'zigde teekeningen, 
doch in andere kleuren: 

30 c. -|- 10 c , grijisgroen en violet. 
50 c. -|- 10 c , grijsgroen en blauwgroen. 

1 1.' 25 + 30 c , blauw en groen. 
5 1. -|- 1 1. 50, bruin en lichtbruin. 

LIECHTENSTEIN. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, ooigst-tafereel: 

3 rappen, wijnrood. 
Het zegel is gedrukt op gewoon papier zonder watermerk. 

~ MEXICO (Juh 1930). 
Luchtpostzegels in de in het Juli-nummer beschreven tee

kening: 
40 centavos, grijs en blauwgroen. 
70 „ violet len grijs. 

V * * 

PERZIE. 
Luchtpostzegels in 

nevenstaande teeke
ning: 

É i i t t i a « ! 

1 ehahijs, geel en blauw. 
2 „ blauw en grijs. 
3 „ geelgroen en violet. 
4 „ violet en groenblauw. 
5 „ groen en katrmijn. 
6 „ wijnrood en groen. 
8 „ grijs en violet. 

10 „ blauw en oranje. 
12 „ grijsblauw en oranje. 
15 „ bruin en groen. 

1 kran, blauwgroen en karmijn. 
2 „ grijs en blauwviolet. 
3 „ bruin en lichtgroen. 
5 „ rood en grijs. 
1 toman, oranje en violet. 
2 „ groen en bruin. 
3 „ bruinviolet en blauwgroen. 

ROEMENIE (Juli 1930). 
Frankeerzegels, type kinderkopje, in kleiner formaat: 

1 leu, violet. 
73^ lei, blauw. 
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Voorts werd de koerseerende serie voorzien van den opdruk 
in zwart „8 Junie 1930", datum van de troonsbestijging van 
den teruggekeerden koning Karel II. Aldus ziJn te melden: 

25 bani, zwart. 3 lei, rose. 
50 „ olijf. 5 „ bruin. 

1 leu, violet. 7K „ ultramarijn. 
2 lei, (groen. 10 „ blauiw. 

TURKIJE (Juli 1930). 
Frankeerzegels in nevenstaande tee

kening, kop van Kemal Pas.ha: 
50 kurus, karmu'n en 'zwart. 

100 „ olijf en zwart. 
200 „ grü's en zwart. 
500 „ bruinviolet en zwart. 

In de landschapsserie en met het 
nieuwe opschrift ziJn te melden: 

30 kurus, geelbruin. 
40 „ violet. 

URUGUAY. 
Frankeerzegels, ter gele

genheid van het eeuwfeest 
der onafhankelijkheid: 
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5 milesimos, grijs ('brug over de Rio Negro) (L). 
1 cenitelsimos, bruin (Gauchomonumen)t) (L). 
2 „ karmijn (allagorie) (S). 
3 „ geelgroen (gezicht op Montevideo) (S). . 
5 „ blauw (nationale vlag) (L). 
8 „ rood (allegorie der republiek) (S). 

10 „ violet (tafereel uit den bevrijdingsoorlog) 
(L). 

15 „ groen (zonsopgang) (L). 
20 „ grijsblauw (OudMontevideo) (L). 
24 „ karmijn (wapenschild) (L). 
50 „ oranjerood (NieuwMontevideo) (L). 

1 pesos, grijs (monument van Artigas) (S). 
2 „ blauwviolet (als 1 pesos). 
3 „ rood (als 1 peso's). 
4 „ oranje (als 1 pesos). 
5 „ lila (als 1 pesos). 

De zegels zijn gedeeltelijk gedrukt bij Waiterlow & Sons, 
Bradbury, Wilkinson & Co., en de American Bank Note Co. 
De oplaag van de hooge waarden is zeer beperkt. 

Uruguay behoorde sinds de stichting van het onder Ihet be
wind van een Spaansoh onderkoning staande BuenosAires 
tot dit rijk onder den naam Panda Oriental en vormde een 
voortdurenden twistappel tusschen Spanje en Portugal. Toen 
BuoniosAires van Spanje afviel, bezette de Portugeesche re
geering vam Brazilië, m het begin van 1817, de stad Monte
video en vereenigde in 1821 de Panda Oriental onder den naam 
„Provincia Cisplatinia" met Bra!zilië. 

Naar aanleiding hiervan verklaarde Argenitinië den oorlog 
aan Brazilië; deze loorlog werd beëindigd door bemiddeling 

van GrootBrittainnië, bij den vrede van Rio de Janeiro, in 
1828, waarbij de provincie Montevideo tot onafhankelijken 
'staat werd gemaakt. 

Nadat de in September 1829 op het congres te Montevideo 
vastgestelde constitutie door de beschermende mogendheden, 
Engeland en Brazilië, was goedgekeurd, werd deze constitutie 
op 18 Juli 1830 als igrondwet der „Republica Oriental Uru
guay" bekrachtigd, van welke republiek generaal Pructuosa 
Rivera tot president wierd gekozen. 

WALLIS ET PUTUNA. 
Opdruk „Hes Wallis et Futuna" op koerseerende frankeer

zegels van NieuwCaledonië: 
1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 
65, 75 en 90 centimes, 1 fr., 1,10, 1,50, 2, 3, 5, 10 en 
20 francs. 

Als voren op portzegels: 
2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 en 60 centimes, 
1, 2 en 3 francs. 

ZWITSERLAND (Juli 1930). 
Luchtpostzegel in neven

staande teekeming, grijs ge
tint papier meit zijdevezels, 
watermerk kruis: 

2 fr., donkerbruin en brn. 
Opdruk; 
5 op 7K centimes, groen; 

type Teil jr. 
IM, V. B. 

^ieuHic Uit^ifter 

ARGENTINIË. 
De luchtpostzegels zullen, nadat de voorraden zijn opge

bruikt, niet verder worden aangemaakt. 
BULGARIJE. 
Verschillende waarden der uitgifte 1889 zullen binnenkort 

van een waardeopdruk worden voorzien om ze op deze w^'ze 
op te ruimen. 

DUITSCHLAND. 
Ter gelegeniheid van de a.s. Internationale Postzegeltentoon

stelling te Berlijn, van 1221 September a.s., zullen velletjes 
verschijnen van 4 weldadigheidszegels: 

8 pfennig, gezicht op Aken. 
15 „ „ „ Berlijn. 
25 „ „ „ Marieniwerder. 
50 „ „ „ Würzburg. 

Op vertoon van een entreekaart kan men een dergelijk 
velletje koopen tegen den prijs van 1,70 mark. 

De oplaag is beperkt. 
Naar het „Reichspostministerium" meldt werden alle zegels 

in het adelaarstype (uitgifte 1924), alsmede die met de beel
tenijs van Von Stephan, met hat einde van Juli j.l. buiten koers 
gesteld. 

Een lezer van het 111. Briefmarken Journal waarschuwt te
gen het gebruik van benzine biJ de Zeppelinzegels, waar
voor deze zeer gevoelig blijken te zijn. Hij deed n.l. de onaan
gename ervaring op, dat ibij een dergelijke behandeling een 
4 markzegel geheel onbruikbaar werd. 

lERSCHE VRIJSTAAT. 
Naar verluidt zal een speciale zegel verschijnen naar aan

leiding van het feit, dat een algemeen plan voor electrificatie 
van het land aanvaard is. Vermoedelijk zal het kracihtstation 
daanop worden afgebeeld. 

Van hoeveel belang deze aangelegienheid ook mag zijn, wij 
vragen ons toch in gemoede af, wat de poist daar nu toch 
mee te maken heeft. 
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NIEUW-ZEELAND. 
De extra opbrengst van den anti-tuberculose-zegel van 1929 

— waarde 2 pence, verpleegster — bedraagt ongeveer 1400 
pond sterling, welk bedrag besteed zal worden voor kinder-
zomer-kampen, waar de jeugd onderricht zal worden in de 
bestrijdingsmiddelen dezer ziekte. 

POLEN. 
Een frankeerzegel met de beeltenis van koning Jdhsin III 

Sobieski is binnenkort te verwaohten. 
RUANDA. 
Voor dit gebied zijn eigen zegels op komst. 
SENEGAL. 
Een prijsvraag werd uitgeischieven voor een serie lucht

postzegels. De prijzien werden o.a. toegekend aan de kunste
naars Haillot (inlandsche wever; op dien achtergrond een 
vliegtuig); NiveLt (piloot en inlander), enz. 

VATICAANSCHE STAD. 
De plannen voor een nieuwe- zegel-uitgifte nemen vajsteren 

vorm aan. De nieuwe serie zal zeer waarschijnlijk aan het 
einde van dit jaar verschijnen en behalve het pauselijk wapen 
kiekjes brengen van de meest bekende kerken enz. uit dit 
gebied. 

v. B. 

Nederland 
Overzeesche rt Gewesler 
NEDERLAND. 

De nieuwe rolzegels. 
Ten vervolge op de mededeelingen in Ihet vorig nummer 

kunnen wij melden, dait deze nieuwe tanding reeds in de auto
maten op de postkantoren 's-Gravenihage eni Rotterdam in 
gebruik is (dank aan den beeren Van der Willigen en Gordon 
voor bericht). In Amsterdam leverde de automaat op 22 Juli 
nog zegels van 5 cent met 4-zijdiige roltanding. 

Nieuwe oplaagletters. 
3 cent G; 6 cent G; 15 cent B. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent J: L 261, tanding Gr. 
5 „ K: 285 L, „ Gl. 
6 „ F : L 274, „ Gl. 
6 „ G: R 288, „ Gl. 

15 „ B: 283, „ Gr. 
Het blijkt dus, dat de 15 cent, waarvan he,t gebruik niet 

bijzonder groot meer is, teruggekeerd is tot haar vroegeren 
vorm zonder L of R naast het plaatnummer. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
IK cent E: nummers 48, 49, 52, 53. 
234 „ L: nummer 37. 
3 ,, G: nummer 47. 

Brandkastzegels. 
De overeenkomst tusschen den Staat en de N.V. „Maat

schappij tot ExploJbatie van Van Blaaderen'ls Drijvende 
Soheepsbrandkasten" inzake de Nederlandsche brandkastze
gels is met een jaar verlengd tot 16 Augustus 1931. Hiervoor 
zijn 5000 series gedeponeerd bij den controleur te Haarlem. 
De rest is reeds verbrand. Wat vóór igenoemden datum niet 
wordt afgenomen, zal vóór 16 October 1931 vernieitigd worden. 

79e Veiling-Rietdijk. 
Op de 79e veiling van den 'heer Rietdijk komen eenige bij

zondere stukken van Nederland en Koloniën onder den hamer. 
In de eerste plaats is er ©en blok van de 1 oent rood van 

1899, geheel o n g e t a n d. WiJ herinneren ons niet, ooit van 

dit zegel gehoord te hebben. Dat een geheel vel ongetand uit
gegeven zou zijn, lijkt ons weinig waarschijnlijk, maar wel 
zijn er blokken bekend waar de tanding zeer ver verschoven 
is, b.v. de horizontale 'zoowel als de verticale tanding dwars 
door de zegels, of, zooals op deze veiling, een blok met alleen 
de verticale tanding dwars door de zegels heen. Het lijkt ons 
wel mogelijk, dat van een dergelijk vel enkele riJen geheel 
ongetand zijn gebleven. 

Vervolgens zijn er it)w«e zeer merkwaardige opdrukzegels 
van Nederland. Toen tengevolge van de eerste portverbooiging 
tijdens de oorlogsjaren de briefkaarten van l'A en 2K cent 
overdrukt werden met 2 CENT resp. 3 CENT zijn er, zooals 
aan de meesten bekend zal ziJn, ook enkele kaarten ingeleverd 
met een opgeplakt z e g e l van 1J4 resp. 2% cent, die mede 
overdrukt zyn. Van het zegel 2 op 134 cent is één exemplaar 
bekend, van de 3 op 23^ cent eieni paar meer. Van ibeide soortien 
komt een exemplaar in veiling. 

Tenslotte is er nog een opdrukzegel Te Betalen 4 CNT Port 
op frankeerzegel 3 cent van 1924, waarbij merkwaardiger
wijze het woord PORT van den opdruk geheel ontbreekt. Dit 
is echter geen opdrukfout m engeren zin, de volgende karvel 
geeft de verklaring. Deze laatste bestaat uit een istrip van 
vier van hetzelfde zegel, waarbij van Inet eerste zegel het 
woord PORT g e d e e l t e l i j k ontbreekt. Zeer waarschijnlijk 
'behooren deze zegels dus samen tot eien strip van 5 uit den 
linkeronderhoek van een vel, welke hoek tijdens hat over
drukken omgeslaigen was. 

NED-INDIE. 
De 4 cent in gewijzigde kleur! 
Indië blijft voor verrassingen zorgen; na de kortgeleden 

versohenen 2 cent grijs heeft nu plotseling het zegel van 
4 cent zijn kleur veranderd en was op 26 Juli aan de verza-
melaairsloketten in g e e l verkrijgbaar. Deze verandering 
was nood'ig, omdat sinds eenigien tiJd de 3 cent, evenals de 
vroegere 4 oenit, groen geworden is. 

Dit isi nu al de derde kleur voor de 4 cent. Men is weer 
begonnen met oplaag A; de afwerking is verder gelijk aan die 
van de overige waarden. Boven zegel 10 een soort kannetje 
als drukkersiteeken. 

De 1234 cent 1899 zonder trema. 
Indertijd meldden wiJ de vondst van een 2egel van 123^ cent, 

opdruk op 123^ cent Nederland, zonder trema op de- E van 
INDIE. De heer Van der Willigen bericht ons nu, dat zich 
in Indische verzamelingen nog twee van deze zegels bevinden, 
en vvel een (gebruikt eni een ongebruikt exemplaar. 

Wij brengen im herinnering, dat ons deze opdrukfout ook 
op een briefomslag met ingedrukt zegel bekend is. 

SURINAME. 
De nieuwe 21 cent eindelijk verschenen. 
Op 26 Juli was voor het eerst het lang-verwaclhte zegel 

van 21 cent aan de verzamelaarlsloketten Ihier te lande ver
krijgbaar. Het is gedrukt in de bruine kleur van de vroegere 
223^ cent. Dit laatste zegel, dat buiten omloop gesiteld zou 
worden, zoodra de 21 cent verscheen, was echter op 26 Juli 
nog aan de verzamelaarsloketten verkrijgbaar. 

De nieuwe 21 oemt komt in afwerking overeen met de an
dere waarden. Het aei^el heeft lijntanding 1134, en in het 
midden van den onderrand een verticaai streepje met rechts 
daarvan plaatnummer 1. 

CURACAO. 
Plaatfout bij de 134 cent. 
De heer Preise zond ons toe een opvallende plaatfout van 

de blauwe 134 cent, dezelfde die wij in het September-nummer 
van 1929 vermeldden (het cijfer 2 van boven recht afgesne
den, en een blauiwe punt onderaan de groote 1). De reeds 
Vermelde fout kwam voor bij oplaag D, en wel op zegel 69, 
wanneer men het vel zóó legt, dat men de zegels redht voor 
zich heeft. Bij oplaag E is de fout in dien stand van het vel 
op een igeheel andere plaats, n.l. op zegel 37 te vinden. 
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De randlijsten om het vel (de randen waarop de telcijfers 
eni de oplaagletters voorkomen) worden bij onze WestIndische 
lagere waardon zóó „nonchalant" om de vellen geplaatst, dat 
men deze niet als aanknoopingspunten gebruiken kan. Legt 
men een vel van een van de Nederlandsche lagere waarden 
zoo, dat de baisis van de zegels naar links is gekeerd, dan staan 
steeds de oplaagletters op boven en onderrand rechtop, en 
loopen de telcijfers links van 1 t /m 20 en rechts van 20 it/m 1 
(van boven af). Bij Suriname en Curagao vindt men, wanneer 
mien de zegels van het vel op dezelfde manier voor zich legt, 
óf de (Oplaagletters óf de telcijfensi op hun kop, óf de itelcijfers 
beginnen links bovenaaa met 10. 

Valsche vllegpostopdrukken. 
In Stamp Collecting komt een mededeeling van de Neder

landsche Vereeniging van Poistzegelhandelaren voor, waarin 
gewaarschuwd wordt tegen valsche vliegpotstopdrukken van 
alle drie waarden van Curagao. 

Wie van de leden kan ons deze zegels voor enkele dagen 
ter inzage afstaan? 

NEDERLAND. 
De op blz. 126 van het vorige nummer gegeven opsomming 

van de versdhillende soorten briefkaarten van 3 cent meit 
groen waardestempel op groenachtig karton is plotseling on
volledig gebleken. De heer CosteruB meldde mij n.l. een on
getande kaart met scheidingslijn gezien te hebben waarbü de 
afstand van den onderkant van het woord Briefkaart tot de 
bovenpunt van de scheidingslijn islechts 5K mm. is, in plaats 
van normaal S'A mm. Ooigenblikkelijk ben ik m^jn eigen ver
zameling gaan napluizen en ontdek precies dezelfde afwijking 
bij de getande kaart. Ik bezit een dergelijke kaairt aan beide 
zijden getand. Welk nummer zou het uit de strook zijn? 

Te melden is dus bij nr. 56 jaarb. Ned. Ver. (=: 55 Asoher): 
I II 

met zonder 
scheidingslijn 

A. — ongetand. 
e. afst. Briefkaart tot scheidgsl. 5j4 mm. f 
B. — getand. 
e. afst. Briefkaart tot scheidgsl. 5}4 mm. t 
In de afdeeling spoorwegbriefkaarten zijn aan nieuwigheden 

te melden: 
1. Waardestempel 3 cent. Model CC 238e. Afzender: Station 

Amsterdam (Oostenburgergracht). Oplaag enz.: E.H. 60.000 
5/30. 

2. Waardestempel 3 cenlt. Model 1202. Zonder afzender
aanduiding. Oplaag enz.: E.H. 25.000 5/30. 

NED.INDIE. 
Vanuit Indië mochten wij de volgende waardevolle gegevens 

verkrijgen over de met 12y; cent overdrukte enveloppen van 
20 cent: 

Voor het opdrukken werd gebruik gemaakt van 2 stempels: 

Type I. Type II. 
Wanneer men deze op elkaar legt, blijkt dat ze elkander 

niet volkomen dekken. Een direct opvallend verschil zit in de 
2 van y>. Die van stempel II hangt meer aöhterover. Ook de 
2 van 12 verschilt, voornamelijk in den neerhaal der 2; deze 
is bij stempel I meer naar links orasebogeli dan biJ stempel II. 
Verder maakt stempel II den indruk iets scheef te staan, naar 
links overhellend. 

NEDERLAND. 
Amsterdam CS. Sinds 13.VII.1930 komt in den dagteeke

ningstempel van den machinestempel met tekst POST 
VROEGTIJDIG geen sitreepje meer voor tusschen Centraal 
en Station. 

* AmsterdamPahrenheitstraat. Nieuw postagentscihap, ge
opiend 1 Augustus 1930. 

'sGravenhageNaarderstraat. Dit postagentschap is 16 Juli 
1930 wpgeheven. 

*■ 'sGravenhageFrederikstraat. De stempel van dit op 16 
Juni 1930 geopend postagentischap vertoont de fout STBAAT, 
dus B in plaats van R. 

Het poijtstation NieuwHeeben ibleek geen dagteekening
stempel te hebben, evenmin als de pas opgerichte poststations 
Harbrinkhoek, Hollandsche Rading en Hooglanderveen. 

* Sterkamp bij Ommen. Gedurende het Stercongres van 26 
■Juli tot en met 7 Augustus 1930 was op het tijdelijk bijpost
kantoor, evenals in vorige jaren, wederom een typenrader
dagteekenmgstempel in gebruik. 

SURINAME. 
Op een 10.3.30 ite Paramaribo ontvangen brief kwam op de 

voorzijde een 3reigelig, nauwelijks leesbaar, groot administra
tief stempel voor in zwarten inkt KOOPT NU / GROENE 
KRUIS / ZEGELS. 

Naar de heer Benders ons bericht werd deze stempel ge
plaatst op de binneni en buitenlandsche correspondentie voor 
Paramaribo. 

NEDERLAND. 
Dienstorder 592 van 16 Juli 1930 luidt: 
Op de door middel van een frankeermachine gefrankeerde 

stukken, waarvoor itoestemming is verleend deze op andere 
kantoren dan d:e in de woonplaats van den gebruiker aan te 
bieden, alsmede op de voor teruijeending aan den gebruiker 
der betrokken maichine verstrekte omslagen of kaartformu
lieren, behoeft in den vervolge de afdruk van den datum
stempel der frankeermachine niet meer voor te komen. 

Dienstorder 622 van 23 Juli 1930 luidt: 
Het gebruik van vensteromsla^en is niet geoorloofd voor 

door middel van een frankeermachine gefrankeerde stukken, 
welke worden terpioatbezorgd op eeni ander kantoor dan dat, 
waaronder de bedoelde machine ressorteert (art. 65m, 2e lid 
V. P. bnl.), noch voor stukken, voor welker terugzending 
wordt gebezigd een door den gebruiker van een frankeer
machine verstrekten, door middel van de betrokken machine 
gefrankeerden omslag (art. 6511, V. P. bnl.). 

Dienstorder 623 van 23 Juli 1930 luidt: 
De magazijnvoorraad van de waardekaanten, welke uitslui

tend in de Francotypfrankeermachine konden worden gebe
zigd, ia uitgeput. In verbaind hiermede behoeft voortaan bij 
aanvraag van waard ekaarten niet meer te worden opgegeven 
voor welke soort frankeermachine zij moeten dienen. 

(Volledigheidshalve nemen wij ook deze Dienstorder op). 

http://13.VII.1930
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Komusina. 
Dienstorder 621 vain 23 Juli 1930 luidt: „Met Lindenbaum & 

Van Gelder'is Schrijf- en Kantoormadhinehandel te Amsterdam 
(Heerengracht 457) is een overeanikomst gesloten betreffende 
het gebruik van frankeei'raiachines (systeem Komusina). 

Te zijner tijd zullen nadere voorschriften met betrekking 
toit de Komus'ina-frankeermaohme worden gegeven. 

Bij verzoeken om inlichtingen van de zijde van het publiek 
omtrent het aanschaffen van frankeermachines, moeten be
langhebbenden voorbaan mede worden verivvezen naar Linden
baum & Van Gelder'is Schrijf- en Kantoormachinehandel te 
Amsterdam C." 

Deze dienstorder meldt dus de officieele goedkeuring der 
P.T.T. betreffende het gebruik hier te lande van de Ko-
musina-frankeermadhine. 

De afdrukken zullen worden uiitigevoerd in het model van de 
postduif, zooals de hieronder afgebeelde afdruk (welk cliché 
ons welwdllend werd afgestaan door de impontrice, de fa. 
L. & V. G., A'dam). 

o o 

KOMUSINA 
GENERAAL IMPORTEURS VOOR 

NEDERLAND & KOLONIEN 

p^ 97/2 (^\ 

LINDENBAUM & VAN GELDER" 
Schrijf- en Kantoormachinehandel 

Nog kunnen wij melden, dat deze machine in éénmaal 
stempelt frankeerwaarde, plaats en datum, firmamaam, zoo
wel verwisselbaren reclametekst of afbeelding, en het tel-
nummer. 

De Komusina is een kleine, behendige frankeermachine en 
weegt ongeveer 2 kilo, terwijl de afmetingen dezer machine 
in kistje zijn: lengite 19 cm., breedte 15 cm., hoogte 14>^ cm. 

Francotyp. 
Machine 186. 
Model C4, isedert 8 Juli 1930 in gebruik bij de Siemens-

Schuckertwerke Filiale, Huijgenspatrk 39, te 's-Gravenihage. 
Tusschen datum- en waardestempel twee cirkels, waarin in 

ineengevlochten letters respectievelijk „SH" en „SS". 

Machine 242. 
Model C4, sedert 27 Mei 1930 in gebruik bij de firma 

O. W. J. Schlencker, Singel 202, te Am'sterdam C. 
TuBschen datum- en waardesitempel: „Assurantiën / O. W. J. 

Sdhlencker / — Opger. — / 1848". 

Machine 250 IJl. 
Koninklijke Lak- en Japanlakfaibrieken fa. G. W. Sikkens & 

Co., te Groningen. 
Sedert begin Juli stempelt deze machine in haar derde type, 

thans tusschen' datum- en waardestempel: „SIKKENS' 
TRANSPARANT MAT". 

Machine 256. 
Model C3, sedert 20 Juni 1930 in gebruik bij de Eleotro-

motorenfabriek „Dordt" te Dordrecht. 
Tusschen datum- en waardelsitempel een afbeelding van 

electromotoren met omlijsting, in deze omlijsting „ELECTRO-
MOTOREN" en in cirkel rechts bovenaan „E.M.F. / DORDT". 

Machine 270 I. 
Model C3, sedert half Juli 1930 in gebruik bij de N.V. 

C. Polak Gzn., te Groningen. 
Tusschen datum- en wiaardestempel een afbeelding van het 

merk dezer N.V., voorsitellend broertje Ranja met zusje Rojo, 
verder links van den datumistempel vierregelig: „Heeft U 
nog / RANJA / en ROJO / in Huis ? !". 

Hasler. 
Machine H. 520. 
Eerste Nederlandsche Levensverzekering Mij., te Dordrecht, 

op 11 Juli 1930 in gebruik genomen. 
Tussdhieni datum- en waardestempel een afbeelding van een 

beschermende engel en daaromiheen: „Eerste Nederlandsche 
Levensverzekering". 

Machine H. 521. 
N.V. Vernis- en Verfwarenfabriek Wagemakers & Zonen, 

te Breda, op 16 Juli 1930 in gebruik genomen. 
Tusschen datum- en waardestempel drieregelig: „TEOLIN 

/ Laikverf & Vernis / Enamel & Varnish". 
Machine H. 524. 
N.V. Export MiJ. v.h. J. C. Muller, te Rotterdam, o.p 21 Juli 

1930 in gebruik genomen. 
Tuisischen datum- en waardestempel drieregelig: „N.V. Ex

port Mij. v/h. / J. C. Muller / Rotterdam". 
Machine H. 525. 
N.V. Nationaal Kasregisters v.h. Gord. H. v. Erk, te Am

sterdam, op 22 Juli 1930 in gebruik igenomiem. 
Tusschen datum- en waardestempel vijf regelig: „N.V. Na

tionaal / Kasregisters / v/h Gord. H. van Erk / A'dam-C = 
R'dam / = Den Haag =" . 

Machine H. 526. 
Friedr. Krupp's Reederij en Transportbedrijf, te Rotter

dam, op 1 Augustus 1930 in gebruik genomen. 
Tusschen datum- en waardestempel: „KRUPP" en drie in

eengevlochten ringen in cirkel. 
Machine H. 529. 
Bureau voor Economische Stroomlevering „Econosto", te 

Rotterdam, op 31 Juli 1930 in gebruik genomen. 
Tusschen datum- en waardestempel afbeelding van eeni fa

brieksgebouw met rookende schoorsteen en daartusschen: 
„ECONOSTO / ROTTERDAM". 

NED-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 12 II. 
Ned.-Indische Levensverzekering- en Lijfrente Mij., te Wel

tevreden. 
Sedert half Juni stempelt deze machine in haar tiweede 

type, thans tusschen datum- en waardestempel de losse let
ters „N I L M IJ" en daaronder „VAN — 1859". 

Catalogi, en5. 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN 

POSTZEGELHANDELAREN. 
Wij ontvingen nr. 2 van den eersten jaargang van het Or

gaan en Advertentieblad der „Nederlandsche Veretenaging van 
Pastzegelhandelaren". 

Wij namen met genoegen kennis van den inhoud van dit 
blad, eerstens omdat er uit blijkt, dat nagenoeg alle Neder-
andsche handelaars thans lid zijn geworden van genoemde 
Vereeniging, tweedens omdat men niet alleen het comm'er-
d'eele wil dienten, doch ook aan de ideëele zijde der philatelie 
plaats wenscht in te ruimen, getuige het artikel van het lid, 
den heer J. G. Millaard, over de eerste uitgiften van Ne
derland. 

Moge de jonge Vereeniging op dezen weg voortgaan; de 
waarachtige philatelie kan er slechts bij winnen. v. B. 

CATALOGUS YVERT & TELLIER 1931. 
Einde September a.s. zal verschijnen de 35e uitgave van den 

catalogus Yvert & Tellier-Champion 1931. De prijs bedraagt 
fr. 42,— plus porto fr. 6,90. 
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1905. — „ROTTERDAM". — 1930. 

Op uitnoodiging van de heeren P. Jorissen P.Czn. en J. Re
claire kwamen op Donderdag 12 Januari 1905 des avonds t s 
8 uur de volgende verstokte verzamelaars bijeian ten huize 
van den heer J. L. van Dieten jr., om van gedachten te wis
selen over de oprichting van «en postzegelclub: Anton M. 
van Hoek, Aug. Hoevcls, P. Jorissen P.Czn., J. van Mens, J. 
Reclaire, A. van Walraven en de gastheer. 

Het oprichten van een club vond, bij dergelijke vurige aan
hangers der Philatelie, in een handomdraaien plaats en sipoe
die werd da geboorteklok voor de jonggeborene geluid. Be
halve gianoemde oprichters! trokken nog aan het klokketouw 
mes de heeren D. M. de Heer, C. Verheul Dzn., Otto Weis^ 
mann en L. J. van de Winkel. 

Hier hebben wij dus de 11 namen van h«n, die de Maasstad 
©en philatelistenclub bezorgden met al de voor en nadeelen 
aan een dergelijk instituut verbonden. Als rechtgeaarde Rot
terdammers was men niet verlegen om e'en naaim voor het 
jonge wicht; het werd daarom in de regisiters van den Burger
lijkien Stand mgesichreven ondisr den mondvol „Philatelisten
club „Rottendam" ". 

Den oprichters ontbrak het nist aan voortvarendheid: reeds 
in de vergadering van 2 Februari 1905 werden statuten en 
huishoudelijk reglement vastgesteld, terwijl de aangevraagide 
koninklijke goedkeuring evenmin lang op zich liet wachten. 

Zóó hevig ibrandde het heilige vuur in deze verzamelaars
cluboprichters, dat men dertien daigen later weer bijeenkwiam 
voor het kiezen van ©en be'stuur en het benoemen van een 
keuringscommissie. 

Het verdient vermelding, dat het eerste bestuur bestond uit 
de heeren Jorissen, voorzitter; Hoevels, ondervoorzitter; Re
claire, secretaris; Van Walraven, penningmeester, en Van 
Dieten, boekbewaarder. Vijf van de elf leden hadden dus 
reeds «en emplooi; gelukkig, d'at er nog zes overbleven wien 
de geneugten van bestuurlijke vertroeteling konden worden 
toebedeeld! 

Veertien dagen later kamt de club zoowaar wederom bij
een, doch thans om de leden te onthalen op de bezichtiging 
van een fraaie verzameling Engelsche koloniale zegels, eigen
dom van den heer D. M. de Heer, een geste, die in den loop 
der vijfentwintig jaren geworden as tot een goede gewoonte. 
Herhaaldelijk toch heeft „Rotterdam", besicheiden in leden
aantal, hierdoor getoond het doel van eien philatelistenclub 
goed ta verstaan, waartoe o.a. behoort het toonen van zijn 
postzegelschattan tot miserdere leering van zijn medever
zamelaars. 

Wie veronderstellen mocht, dat het initiatief der Ro.tter
damsche heeren door de voortvarende oprichting van hun club 
en het benoemisni etsner keuringscommissie voorloopig was uit
geput, komt bedrogen uit. Binnen het jaar doielt de heer Van 
Dieten het voorstel om in 1906 een propaigandatentoonstelling 
te houden, terwijl tegelijkertijd het bijeenbrengien van een bi
bliotheek, eun falsifieatenverzameling en het inrichten van 
een leescirkel als even zoovele noodzakelijke attributen van 
een goedtoegeiuste vereenig ng worden erkend. 

Zeiden wij in het beig'm te veel door de betiteling van de 
oprichters met „verstokte" verzamelaars ? Doch wie meenen 
mocht, dat de philatelie hun geen tijd meer gunde aan wat 

■ ^ ^ ^ 

anders te denken, dien stellen w ĵ in de gelegenheid een onbe
scheiden blik te slaan in de notulen der feestvierende ver
eeniging, waarm haar wel en wee over een kwarteeuw te 
boek staan. Op 14 December 1905 had men n.l. twaalf keer 
vergaderd en een van de leden vond dit een praohtgelegisnheid 
om da volgende bijeenkomst, waarop de jaarvergadering zou 
worden gehouden, te verheffen tot een jaarfeest, besloten met 
een souper. En opdat men schrijver dezes n'et verdenke, dat 
hij de waarheid geweld aandoet, volgt hij de notulen dier ver
gadering op den voet. Tien ledien en twee gasten — de heeren 
Schnitzler en Rijken — namen aan het jaarfeest deel. De 
gasten zorgden voor het muzikale gedeelte, respectievelijk 
viool en piano. Het begon met „eenig kaartspel", gevolgd 
door een sehietwedstrijd. De nummers twee en drie van het 
programma kwamen voor rekening van de musici: „Scherzo 
van David" en „Nocturne van Ernst". Om de aanwezigen we
der op den beganen grond terug te brengen, hield men zich 
een tijdje onledig met het ezelspel, bestaarwle uit het ge
blinddoekt vasthechten van een staart aan een papieren lang
oor, daarna met een tombola en tot slot, ten einde zich voor 
te bereiden voor het souper, „dat om zijn goede en lichte 
spijzen zeer te roemen viel", ms't een pantijtje kegelen. 

Op de jaarvergadering van 21 December 1905 ätelden de 
heeren Jorissen en Reclaire zich niet meer voor een her
benoeming als bestuurslid beschikbaar; als voorzitter werd 
toen de heer Van Hoek gekozen. Achtereianvolgens hanteerden 
den voorzitts'rsihamer de heeren: 

1. P. Jorissen P.Czn., 1905; 2. A. M. van Hoek, 19061907; 
3. A. H. de Jonge, 19071910; 4. R. J. de Ruijter, 19101926; 
5. P. J. van Harderwijk, 1926heden. 

Van de oprichters is thans alleen eera'genoeimde nog lid 
van „Rotterdam", velen toch ontvielen de club door den dood, 
anderen zijn naar elders vertrokken. 

Bescheiden in ledental (de club telt thans 63 leden) heeft 
„Rotterdam" steeds een vooraanstaande plaats weten in te 
nemen in philatelistisch Nederland. De verklaring hiervan is 
naar onze meening, dat de club altijd op de bres stond waar 
het g'old de belangen der verzamelaars te behartigen, d'at zij 
een werkzaam aandeel nam aan het vereenigingsleven, voor
zoover dit tot uiting komt in den Nederlandschen Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars; haar tegenwoor
dige secretaris toch, de heer Jorjsisen, bekleedt hierin een be
langrijke bestuursfunctie. 

Doch er isi meer. „Rotterdam" telt onder haar leden tal van 
verzamelaars, die er zijn mogen, die fraaie collecties de 
hunne kunnen noemen en die n'e't schromen daarvain hun 
medeverzamelaars door aanschouwing en voorlichting mede 
te doen genieten. 

Doch ook naar buiten gaf de jubilaresse blijk van durf en 
initiatief' in 1907 en 1920 werden door haar postzegeltentoon
stelingen gehouden, waarop volgen zal die van September a.s., 
welke, naar wij vertrouwen, zal worden tot een grootsche 
manifestatie van de Nederlandsche philatelie. 

Moge „Rotterdam" nog jaren lang haar beste krachten 
wijden aan de phila,telistische belangen h'arer leden, mede
werken tot verheffing van het peil onzer mooie liefhebberij. 

„Rotterdam", driewerf heil! v. B. 
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DRIE ROTTERDAMSCHE POSTKANTOREN. 

.tUaW AOOTC 
pos' 

Nu de Philatelistenclub „Rotter
dam" van 4 tot en met 7 September 
a.s. ons aller aandacht vraagt voor 
haar Nationale Postzegeltentoonstel
ling ter gelegenheid van haar 25-jarig 
bestaan, is het wellicht niet van on
pas den lezers van onsi blad een kort 
overzicht te geven van de postale 
toes,tanden in de Maasstad in den 
loop der laatste twee eeuwen. 

Voor den ingewijde in de postge-
schiedienis zullen wij weinig nieuws 
brengen; veel van wat volgt is ont
leend aan het voortreffelijke werk 
van mr. dr. J. C. Overvoorde's „Ge
schiedenis van het Postwezteni in Ne
derland vóór 1795", „Het Brieven-
Postwiezen in de Republiek der Veresnigde Nederlanden" van 
mr. J. C. W. Ie Jeune, het jubileum-verslag der Rotterdamsohe 
Kamer van Koophandel ter gelegenheid van haar 125-jarig 
bestaan, aam oude jaarboekjes der NederlaWdsche positerijen, 
cniz., enz. 

Uiteraard zullen wij ons hier moeten bepalen tot een opper
vlakkige kennismaking met de belangfwekkende ge-chiedenis 
van het Rottärdamsche posltwezen, dat zich wl de vroegste 
tijden, waarover gegevens ter beschikking staan, n e t onder
scheidt van wat in anliere steden g-eschiedde. De brieven wer
dten, aangebracht door schippers, boden en rondtrekkende 
lieden, die ze te Rotterdam afgaven aan hen, die zich met de 
besltelling belastten. De bode of siohipper, die den brief ver
voerde, ontving het bodenloon, de besteller het bestelloon. Deze 
loonen werden stril^t ui,t elkander giehouden, evenals de werk-
zaJamheiden. Uit de bezorgisrs ontstond in Iden loop der tijden 
bij de toeneming van het verkeer het bestelmees'berschap, 
terwijl ds vervoerders, die de brievien van eldersi aanbrachten, 
den titel van „postmeester" verwierven. Nog later worden 
voor de belangrijbsl'e verbindingen de postmeesters tevens 
bestslmeester, doch hun bemoeiingen zijn dan dermate uit
gebreid, dat de postmeester anderen in dienst meemt om voor 
het vervoer te zorgen. 

Bij het ontbreken van goiede verbindings'wegen te land was 
het posl^vervoer aan het einde der 16e en biJ het begim der 
17e eeuw naigenoeg gelheel aangewezen op de gereglelde veer
diensten, o.a. op 's-GravenIHage, Amsterdam, Breda, Brielle, 
Gouda, Leiden, Utrecht, e.a. 

Kon aanvankelijk een ieder zich klaarbHJkelijk opwerpen 
tot bestelmeester, later volgde een desbetreffende aanstelling 
door de Stedelijke regeering. Ddt blijkt, zooals mr. Overvoorde 
bericht, uit de aanstelling van Willem Cantier tot bestel-

^ande B^aaJc. 

Postkantoor aan den Coolsingel. 

meester op Keulen enz. in 1654, 
waarbij vermeld wordt, dat diens 
moeder reeds 33 jaren zonder aan
stelling en reeds vóór dien tijd zijn 
grootmoeder als zoodanig werkzaam 
was geweest. De nieuwe bestelmees
ter woonde aan de Draaibrug (waar 
thans Plan C ongeveer ligt), der
halve in de nabijheid van de Beurs, 
die m 1635 naar de Blaak verplaatst 
was. 

Dezelfde bron vermeldt als den 
oudsten bestelmeester dien op Am
sterdam, wiens aanstelling geschied
de op 17 Januari 1610. Volgens de in
structie moesten de schippers hem 
terstond bij aankomst de brieven en 

pakketten ter hand stellen, die hij dan bezorgde. Hij had aan-
teekening te houden in een register van de ontvangen stukken 
en de namen van de schippers, die deze aangebracht hadden. 
Hij kreeg voor een en ander 1 oortstuiver per pakje of brief, 
dod'i moest hiervan voor de „loose" brieven — d.z. brieven 
zonder bijbehoorend pakje — één duit afstaan voor den knecht 
van de schuit. 

Naast het Amsterdamsche, waarop wiJ nog te ru^omen, ver
dienen de diensten of kantoren van Antwerpen en hat Duitsche 
nog eenige niadere beschouwiingen. 

Het Antwerpsche da'^eert van 1632, toenl er de weduwe van 
Simon Ohevlm melde belast werd; het laatst werd het ver
geven (in 1679) aan den postmeester Johan Danen ten met 
het postmeestersohap verbonden. 

Een van de beatelmeestars op Antwerpen, Maria van Loon, 
weduwe van J. Peurs, werd in 1666 bevolen kantoor te houden 
in de Loevestra'at bij de beurs en bussen uit te hangen in de 
stad. Het ambt wordt daarbij genoemd „het generael post-
comptoir, daer meest alle coopluydenbrieven werden ontfan-
g'en en versenden na alle quartieren daer negotie valt". 

Dit bevel was een gevolg van een protesit van de kooplieden 
tegen de verplaatsing van het „comptoir" naar „het oost-
eynde van de stadt, ende sulx iseer verre van de woonsteden 
van het meeste ,gedeellte der supplianten is". 

Het was Idan ook een zeer belangrijk „comptoir", daar het 
de brieven ontving van en voor de Antweïpsiehe bodem, dus 
van en voor Brabant, Vlaanderen, Engeland, Frankrijk, 
Spanje, Portugal en Italië. 

Het Duitsche kantoor zorgde voor de brieven van en voor 
Maasltricht en de plaatsen langs de Maas, Keulen en die 
langs den Rijn. Later, omstreeks 1685, werden door dit kan
toor eveneens de brieven bezorgd van en voor de baronie van 
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Breda, de meierei van Den Bosch, Zutphen, Doesburg, Wage
ningen, enz. 

Bij een dergelijke uitbreiding van den di«nst zal men be
grijpen, dat het vervoeir daarmelde ,gelijken itred hield. Uit de 
oorsipronkelijke veerdiensten, verzorgd door schippers e.d., 
groeiden postmeesiter^schappen, die belangrijke verbindingen 
onderhielden en ritten deden uitvoeïiert. Langzamerhand ver
drongen zü de ouldierlwetsohe veerdiensten, die niet meer aan 
de eischen van het publiek voldeden. Toch, en dit is de ver
melding wel waard, hielden de schippers de concurrentis met 
de rijdende post op heit traject Rotterdam-Amsterdam nog 
geruimen tijd vol en sloten zij zelfsi in 1667 een overeenkomst 
met den postmeester om de bü hen bezorgde brieven voor 
's-Gravenhaige, Leiden, Haarlem en Amsterdam en andere 
plaatsen aan of bij deze route mede te doen opnemen in de 
rijdenIJe post, die 's avonds te 8 uur uit Rotterdam vertrok 
en 's morgenis te 6 uur te Amstsrdam aankwam. 

Op 4 Maart 1649 verkreeg Jacob Hendriksz. van der Heyde 
een generale aanstellini^ tot postmeester te Rotterdam. Zijn 
opvolger was J. Quaok, die in 1663 een dienst inr'chtte voor 
de zeetijdingen. Deae was noodig, wijl de binnenkomende sche
pen te Brielle soms 24 uren lang op het gunstige tij moesten 
wachten. Een postjacht voer op de Maas om de schepen te 
praaien, bij het eersite bakert ,̂ op de hoogte van Delft in de 
Lier" of meer zeewaarts. De voor de sohepen bestemde brie
ven werden, in e«n leeren zak, aan boord der schepen ge
worpen; de schipper deed de door hem medegebrachte brieven 
en reederij-memories in den zak en overhandigde een en 
anider aan heit postjacht, dat daarna zoo dicht mogelijk voor 
den wal kwam, waarna de post overgegeven werd aan een 
bereden! postiljon, gestationeerd tusschen 's-Gravenizande en 
Maassluis. Deze bracht de stukken zoo spoedig mogelijk naar 
Rotterdam bij den postmeester, die de zeetijdingen „op een 
bordeken" op de be<urs ophing. 

Was het tiJ ongunstig, dan werd de post door heit jacht 
aan wal gebracht bij het Brielsohe strand en verder te paard 
over Brielle, 2Swartewaal en Rozenburg naar Rotterdam ver
voerd. 

Wij zullen thans deze oude posttoasitaaiden laten ruslten tot 
het jaar 1714, toen de stad bezit nam van de posterijen; drie 
commissarissen werden, tegen eenl belooning van ƒ 1500,— per 
jaar ieder, met het beheer belast (J. A. Castelyn, J. Steen-
lack en H. Gevers). Deze overneming door de sitad ging niet 
zoo héél vlot: burgeimeester Caisteleyn verzette zich op grond 
van vermeende aansipraken voor zijn zoon, doch na een lang
durig proces moest hij deze opgieven. 

De dienst bleef gevestigd in het oude kantoor, gelegen op 
den hoek van het Westnieuwland, gelegen tusischen Beurs en 
Visschersdük. Het beheer berustte bij twee commiezen onder 
controle van den secretaris-boekhouder van 'de stads-reken
kamer. Aan het kantoor waren nog verbonden 5 bestellers. 

Aan de Leeuwen- of Leuvebrug hing een bus, welke ge
licht werd door een vrouKv, die daarvoor ƒ 25,— per jaar 
ontving. 

De dienst van dit generaal-kantoor brerdde zich in den loop 
der jaren aanmerkelijk uit; contracten werden gesloten met 
Frankrijk en anldere landen of oorrespondeerende buiten-
landsche ritten. 

Driemaal per week werd gereden naar Kuipersveer, twee
maal naar Utrecht, viermaal naar Maassluis en dagtelijks 
naar Alfen, een belangrijke wisselplaatis voor de post van en 
naar Amsterdam e.a. Voorts onderhield het den hierboven 
genoemden dienst der zeetijdingen. 

In 1747 maakte de oproerige volkslbeiw/eiging in tal van 
plaatsen een einde aan de stedelijke posterijen, waarna deze 
werden overgedragen aan den Prins, die ze op zijn beurt 
weder afstond aan het Gewest. Een commissie van zes leden 
werd benoemd tot reorganisatie van de posterijen. Hierin 
hadden zitting met den graaf van Bentinck een burgemeestier 
van Haarlem, Leiden, Amsterdam, Rotterdam en Hoorn. 

Talrijke voorzieningen waren te treffen en het duurde nog 
jaren, vóór wij spreken kunnen van een gioed-werkenden post 
voor het gebeiele land. 

Toch kam mien de stichting van heit hierboven afgebeelde 
postkantoor aan de Wijnihaven op rekening stellen van de 
post van het Gewest. Immers, op 29 Mei 1797 werd de vol

gende acte gepasseerd, opgenomen in het werkje: „Eeniige 
aanteekeningen omtrent den postdienst sedert 1650 te Rotter
dam en de gebouwen, waarin deze werd uitgevoerd", door 
den heer H. van der Linden. 

Op 29 „Mey" 1797 was dan door: 
„Pieter Katzweijler als last en procuratie heibbende van mr. 

Dirk Cornells Gevers, raad der giemeente dezer stald, in diens 
qualiteit van commissaris der posterijen van Holland, ten 
overstaan van notaris Anthony Westerbaen gekocht voor en 
ten behoeve van den Lande van Holland, een huis, pakhuis en 
erve, staande en gelegen aan de Noordzijde van de Wijn-
haven op den Westhoek van de Waterkoninginnesteeg". 

Het terrem, dat tot de Wijnstraat liep, werd gekocht voor 
ongeveer ƒ32000,— (de teigenwoordige Zwartehondstraat langs 
het viaduct, van het Beursplein naar de Wijnhaven, is de 
vroegere Waterkoninginnelsteeg). 

Hier bleef de dienst tot September 1875, toen het nieuwe 
„Koninklijk Poistkantoor" aan de Blaak in gebruik genomen 
werd, met den bouw waarvan men vier jaar beziig was. 

Herhaaldelijk is aan dit gebouw vertimmerd en veranderd; 
berucht waren de tocht, de toegang en het bureel geldartikelen 
links, als men binnenikwam „Dick" schreef hierover in 1902 
uitvoerig in het „Rotterdamsch Weekblad" en vermoedelijk 
was het onze bard Speenhoff, die dit humoristisch gesteld 
artikeltje verluchtte met eenige, naar men zegt, igoed ge
lijkende caricaturien. Dick schrijft dan o.a.: 

„Vermoedelijk had, toen Rotterdam een postkantoor be
hoefde, het rijk een enorme malsis'a ramen in voorraad en toen 
het den bouwmeeislter vroeg, of hij daar geen raad mee wist, 
heeft de brave kerel gezegd: wel, waarachtig, daar bouw ik 
in Rotterdam, met wat steenlen en wat kalk, het Koninklijk 
Postkantoor van. 

Hij heeft dat ook waarlijk gedaan. Ons postkantoor is een 
wonder van toegepaste ramenovervloed, meer raam dan 
muur; ik verbaas me eiken dalg weer hoe het ter wereld mo
gelijk was, zooveel ramen op éénmaal op te ruimen. Het is 
drie verdiepingen hoog; doch met uitzondering van een stuk 
voor het telegra'afkantoor zijn die verdiepingen aan onbe
kende bedoelingen gclwjjd en alleen het benedenstuk aan het 
enorm polstleven van deze hande'&stald gegeven. Daarin komt 
men door een smal klapdeurtje en een nauw gangetje, waarin 
twee magere menschen alleian zeer op hun kant elkaar pas
seeren kunnen. Men staat dan in een soort hol, waar één 
muur versierd is met een rij van de smalste en kleinste lo-
ketjea, die ooit een brievengaarders-woniiig belachelijk heb
ben gemaakt. 

Gaat men ervóór sitaan, dan kijkt men over den bovenrand 
heen, doch zoodra menl zich diep op de knieën doorbuigt, ont
waart men met gemengde gevoelens de k n van een ambte
naar, soms zelfs zijn neus, doch nooit méér. Vraaigt men een 
postzegel, dan schuift de eigenaar van die kin met onzicht
bare hand u een plankje toe, waarop gie uw centen moet uit
tellen. Dit haalt hij dan binnen, hij telt ze en na eenige 
oogenblikken schuift hij u, weer op dat plankje, uw post
zegel toe." 

Na het eenl en ander over de afgifte van aangeteekende 
stukken te hebben gezegd, vervolgt „Dick": 

„Nog grootsteedscher is het gelddepartemient in ons post
kantoor behu'sd en geregeld. Het is uit de voorhal me't de 
loketjes te bereiken door een deur links. Die deur is groot 
en zwaar en er is bovendien nog een klem opgezet. Soms, als 
de sicharnieren niet gesimeerd zijn, is er geen bgweging in te 
krijgen en dan mo:ten twaalf van de meest begeerige en 
sterkste postwissel-ontvangers hun krach'tenl vereenigen eer 
deze dieur wijkien wil. Achter deze fameuze deur is een donker 
portaal — dat er niet meer menschen gemold en geroM wor
den in deze dui'sternis, pleit voor de feitelijke Rotterdamsche 
onbedorvenheid — en daarachter, in een lokaal, dat oors.pron-
kelijk voor gang bsrekend schijnt, zetelt het gelddepaTteiment. 

De ruimte voor het publiek, nog verlleeld door hekjes, is, 
ruim geschat, ongeveer tachtig centimeter breed, ofschoon 
er honderden menschen dagelijks samenhoopen. De ambtena
ren zitten imet hun lessenaars iets ruimer, n'et veel echter, en 
zij zijn van het publiek gescheiden door een massief ijzeren 
traliewerk, zóó geducht, dat men zich in Texas zou wanen, 
waar nu en dan een bende eenl aainval doet op het geld
departement." 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 147 

,,De afdeeling pakketpoisit .is tegenwoordig zóó ruim, dat 
men aan een vergissing gelooft. Er 'staat een toonbank, die 
een dtukbe'klant proeflokaal niet ontsieren zou; m'en kan er 
rechtop en zonder veel moeite zich bewegen, inderdaad, dit 
is uitstekend en daar zijn we dan ook trotsch op." 

„Dick" stemt 'zelf toe, dat hij zjch aan eenige overdrijving 
schuldig maakt, doch wie het bewuste kantoor gekend heeft, 
zal moeten toestemmen, dat er toestanden heersehten voor 
publiek en ambtenlaren, waarin slechts nooÜe imiocht worden 
berust. 

Het ruimtegelbrëk, veroorzaakt door de sterke uitzetting 
van den dienst en uitbreiding der bemoeiingen van den post
dienst, maakte het al heel spoedig igewenlscht naar een andere 
huisvestins om te ziienl In den loop van enkele jaren werden 
daartoe tal van plannen opgema)akt, die onuitvoerbaar of te 
kostbaar bleken. Zoo verzette de Kamer van Koophanidel zich 
o.a. tegen een plaatsing van het postkantoor aan de Baan. 
Ook de grondspeculatile, die van sommige plannen hoorde, zat 
niet stil, zoodat dan de zaak weer eens hokte. 

Het jaar 1909 bracht de oplossing. Tot het sloonen van de 
Zandstraat en het stichten van een nieuw stadhuis was beslo
ten; het postkantoor zou aan den Cool-singel verrijzen. 

In September 1915 werd de eerste van de pl.m. 5500 palen, 
waarop het gebouw rust, den grond in gedreven eni acht jaren 
later was de fraaie sohepping van den rijksibouwmeester vol
tooid. Op 24 April 1923 werd het nieuwe postkantoor voor het 
publiek gebruik opengesteld. 

Wil men eenige afmetingen: het nieuwe gebouw is 70 meter 
breed, 82 diep en 28 'hoog. De hal met de gangen beslaat öen 
oppervlakte van 48x31 meter, terwiil de geheele oppervlakte 
van het kantoor aan de Blaak 48x42 meter bedroeg. 

Onlder den eersten Rotterdams'chen postdirecteur, den heer 
J. Bannier, die in April 1811 als zoodanig was Ibenoelmd, waren 
ten) poistkantore werkzaam 39 man, onder wie 24 brieven-
besteller"? (jaarboekie der pi^'sterijen van 1856). De tegen
woordige titularis, de hfer J. F. H. Heidenrijk, voert den 
scepter over nagenoeg 1000 mian personeel, waarvan ruim 
500 bestellers! 

Rotterdam is' met reden trotsch op zijn fraai postkantoor, 
centrum van een eoed-igeorganiseerden postdienst, dienaar 
van burgerii, handel en industrie, zonder één uitzondering, 
zonder eenige bevoorrechting. 

V. B. 

DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHT
VAART IN NEDERLANDSCH-INDIE 

door W. HAJENIUS, 
Inspecteur bij den Ned.-Indischisn P.-, T.- en T.-Dienst. 

I. 

De proefpostivluchten van Nederland naar Ned.-Indië en 
terug in 1928, 1929 en Januari 1930 uitgevoerd, teneinde in 
de naaste toekomst tot een definitieve verbinding langs den 
luchtweg tulsschen het moederland en den Indischen archipel 
te geraken, alsmede de instelling van het burgerlijk lucht
verkeer in Ned.-Indië den len November 1928, hebben niet 
alleen bii degenen, die rechtstreeks bii het luchtverkeers-
vraagstuk zijn betrokken, doch ook bij verzamelaars van 
luchtpoststukken en Philatelisten, de belangstelling aangewak
kerd voor hetgeen hier te lanlde op luchtvaart- en luchtpost
gebied in de achter ons liggende jaren is verricht. 

In veiiband hiermede voldoen wij dan ook volgaarne aan 
het verzoek van de redactie van het Maandblad, om een over
zicht te gevien van de ontwikkelingtsigeschiedenis van de lucht
post in Ned.-Inidië. Aangezien die geschiedenis echter ten 
nauwstie verband houdt én met hetgeen door leger en m'arine 
op luchtvaarbgebied hier te lande is gepresteerd, én met de 
ontwikkeling van de in Nederland gevestigde „Kon'nklijkc 
Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën", als^ 
mede met hare werkzaamheden ten behoeve van een geregel
den luchtverkeersdienst Nederland-Indië v.v., is bii de s'amen-
stelling van bedoeld overzicht, voor zoover noodig ook aan 
die onderwerpen de n'oodige aandacht gelschonken. De in het 

volgende verwerkte gegevens zün aan officieele bronnen ont
leend. 

Inleiding. 
De geruchten, dat de gebroeders Orvïlle en Wilbur Wrigiht 

hun pogingen om met een door hen vervaardigd toestel 
zwaarder dan de lucht, voorzien van een motor ter aandrij
ving van het voortbewegingsorgaan, zich van den beg'anen 
grond in het luchtruim te verheffen, den 17en December 1903 
te Kitty Hawk in North-Carolina (Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika) met succes zagen bekroond, werden in het 
begin dezer eeuiw door velien als ongeloofwaardig aangemerkt. 
De enkelingen, die de berichten in ernst opvatten, waren er 
echter nog geensizins van overtuigd, dat het ranke samenstel, 
dat mem met den naam van vliegmachine bestempelde, zich 
in korten tijd tot een bruikbaar vervoermiddel zou ontwik
kelen. Zooalls bij zoovele vindingen van onzen tijd, overtrof 
de praktijk ook hier de stoutste verwacWingen. In enkele ja
ren tijds had het vliegtuig zich ontwikkeld tot eien bruikbaar 
toestel, dat niet alleen voor sport-, doch ook voor verkeers-
doeleinden bruikbaar bleek te zijn. Reeds spoedig ging men er 
dan ook toe over, bij voorkomende gelegenheden de vlieg
machine te benutten voor het vervoer van post en van een 
enkelen passagier. 

Dit vervoer had zich echter noig niet tot een geregeld lucht-
p'Oist- en pasisiagiersvervoer on'twikkeld, toen de groote wereld
oorlog uitbrak, waardoor het vraagstuk van het burgerlijk 
luchtverkeer en aanvankelijk ook het loichtipostvervoer naar 
het tweede plan verhuisde, aangezien het vliegtuig geheel 
werd ingelijfd bij de oorlogsuittrusting van de elkander be
strijdende legerscharen. Niet zoodra was echter de wapen
stilstand gelsloten of het civiele luchtverkeer kwam zijn plaats 
opeischen in het nationaal en internationaal verkeer ert wel 
in de eerste plaats in die landen, welke gedurende den groo
ten oorlog van 1914-1918 meti .militaire vliegtuigen groote 
ervaring hadden opgedaan. Sedert dien heeft het burgerlijk 
luchtverkeer zioh snel uitgebreid. Thans zijn Europa en Noord-
Amerika overdekt met een uitgestrekt net van ludhtlijnen en 
worden in verschillende Zuid-Amerikaansche staten, in Austra
lië en in eenêge deelen van Afrika en Azië, goed georgani
seerde luchtlverbindinffen onderhouden, waarop dagelijks tien
tallen passagiers en kilogrammen post in alle richtingen ver
voerd worden. 

I. Voorgeschiedenis. 
In vrijwel alle landien, welke thans burgerlijke luchtver-

keers'äiensten ondei*houden, blijkt de geschiedenis der lucht
vaart aan te vangen met de instelling van leger- en/of marine-
vliegtu'igafdeelingen. Dit is ook in Ned.-Indië het geval. De 
eerste proeven op luchtVaartgebied zijn hier te lande door het 
leger gehouden en dateeren reeds uiit het jaar 1890, toen te 
Batavia en in Atjelh goed geslaagde proeven met een kabel
ballon werden gehouden. Eerst 20 jaar later werden proef
nemingen gedaan met toestellen „zwaarder d'an de lucht", en 
wel door particulieren. 

De verrichtingen van deze pioniers, onder wie Hilgers en 
Kuiler, bleven echter op zichzelf staande feiten. De regel
matige ontwikkeling van het vliegwezen in Ned.-Indië zette 
eerst in, toen het Ned.-Indische leger practische proefnemin
gen met vliegtuigen ging nemen. 

De militaire- en marine-luchtvaart. 
De geschiedenis van de luchtvaart in Ned.-Indië kan dan 

ook worden geacht te zijn aangevangen in November 1912, 
toen het eerlsite van de drie vliegtuigen, welke door het leger-
bestuur hier te lande bij de firma De Brouckère, te Genek 
(België), waren besteld, in Ned.-Indië aankwam. De houten 
consitlructie en de lijmverbindingen bleken in het Indische kli
maat niet te voldoen. Deswege werd verzocht de tlwee andere 
vliegtuigen in metaalconstructie uit te voeren. Door het uit
breken van den grooten oorlog in 1914 konden deze toestellen 
niet naar IriJië worden verzonden. ZiJ werden ter beschikking 
van de Nederlandjche regeering gesteld. 

In Mei 1914 werd overgegaan tot de oprichting te Tandjong-
Priok van een proef-vliegafdeeling bij het leger, welke af-
deeling, n'ettegenstaande de tengevolge van den wereldoorlog 
voornamelijk met betrekking tot het verkrijgen van het noo-
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dige matleria'al ondervonden moeilijfchdden, zooveel mogelijk 
ervarinigfeni opdeed in den militairen vliegdienst. Aangezien 
Ned.-Indië voor het verkrijigen van vliegtuigmaterieel op het 
buitenland was aangewelzen en door dien intuslschen ontketen
den wereldoorlog dat materieel uit Europa moeilijk was te 
betrekken, werd door een daarvoor aangewezen commissie in 
Amerika een tweetal Glenn-Martin vliegtuigen aangekocht, 
welke door verwisseling van het landingsgestel als landvlieg-
tuig of als watervliegtuig kon worden gebru kt. Eind 1915 
werd nogmaals: een oommissie naar Amerika gezonden, welke 
aldaar 8 verklenningiä^ en 4 leervliegtuigen van hetzelfde fa
brikaat aankocht. Te Kalidjati werd een vlieigterrein voor 
landvlieigtuigen ingericht. In verband imet de betlrekkeiijk ge-
isoleerde ligging van dit terrein werd uitgezien naar een ge-
sdhikt vliegterrein op de Bandoengsche hoogvlakte. De keus 
viel op een terrein nabü Rantja-ekek, hetwielk echter in den 
natten moesson onbruikbaar bleek, reden waarom in 1918 een 
terrein nabij Soeka-Miskin, even ten oosten van Bandoeng 
gelegen, als centraal vliegkamp werd ingericht. Tegelijkertijd 
werd de proef-vliegafdeeling omgezet in een (tijdelijke) vlieg-
afdeelinig. Toch werden te Rantja-ekek met een elementaire 
waamemeTSt-opleidinig z'oodanige resultaten bereikt, dat in 
1917 voor het eerst vliegtfuiigen konden deelnemen aan leger
manoeuvres, welke in de omgeving van Cheribon werden ge
houden. 

Eind 1918 had de pas opgerichte vliegafdeeling met pech 
te kamper». Eenige plaats gehad hebbende ongevallen deden 
de bereikte resultaten vrijwel te niet. Van het personeel waren 
slechts weinigen overgebleven. Het vldegm'aterieel was vrijwel 
opgebruikt. Omstreeks Juli 1919 kwaimen echter Ürie Indische 
officiereni en twee Nederlandsche reserve-officieren met 24 in 
Engeland aangekochte vliegtuigen in Indië aan, waardoor de 
vliegafdeeling weer snel opleefdte. Kort daarop werd de vlieg
afdeeling omgedoopt tot luchtvaart-afdeel'ng. De instructie 
van nieuwe leerlingen werd krachtig voortgezet, terwijl te
gelijkertijd de organisatie van de luchtwegen op Java ter 
hand werd genomen; talrijke noodlandingsterreinen werden 
aangelegd, zelfs buitten Java, op Banka, Bali, Lombok, Soem-
bawa. Reo nabij Larantoeka en Atamboea, ten behoeve van 
de vlucht van Ross Smith. 

Het vliegveld Soeka-Miiskin bleek ttenslotte niet meer aan 
de eischen te voldoen. Te Andir, enkele kilometers westelijk 
van Bandoeng in de nabijhedd van den grooten postweg van 
Banidoienig naar Tjimaihi, werd een nieuw vliegveld ingericht, 
dat in 1922 in gebruik werd genomen en sedert dien nog aan
merkelijk is verbeterd en vergroot, zoodat het thansi aan hooge 
eisohen voldoet en mede door de goede techniische uitrusting, 
een der belste vliegvelden van Ihet Verre Oosten is. In 1925, 
toen alle diensten te Andir waren ondergebracht, weild het 
vliegveld Soeka-Miskin geheel verlaten. 

De Luchtvaartafdeeling heeft sedert dien ook gestadig uit
breiding ondergaan. Door aanschaffinig van nieuwe toestellen 
wierd eni wordt gezorgd, dat de vloot aan de eischen van den 
tijd voldoet. De formatie v^oor Java is vastgesteld op twee 
vliegtiuigafdeelingen, bestaande U't 1 escadrille jagers en 2 es
cadrilles voor aligemeenlen dienst. Eén dezer vliegtuigafdeelin-
gen is compleet. Het laat zich aanzien, dat over eenigen tijd 
ook de tweede afdeeling voUeldig zal kunnen worden 'ingesteld. 

Voortls staat nog een uitbreiding voor de naaste toekomst 
op het programma met enkele vliegtuigafdeelingen ten be
hoeve van de buitengewesten. 

* * * 
De marine bleef intussclhen niet stilzitten. In Nederland 

werd het noodige personeel in opleiding genomen en mate-
nieel aangeschaft, terwijl in Ned.-Indiè werd begonnen met 
den bouw van het marine-vliegkamp te Tanldjongpriok. De 
eerste watervliegtuigen, tiwee geïnterneerde, door de Neder
landsche regeering overgenomen toestellen, met het daarvoor 
bestemde personeel kwamen in Septelmlber 1918 in Ned.-Indië 
aan. De aanvulling van de luchtvloot ondervond aanvankelijk 
stagnatie; emd 1919 beschikte de marine h.t.l. slechts over 
6 watlervLiegtuigen. Het volgend jaar werld de vloot e'enigs-
zins uitgebreid. Eind 1921 waren evenwel reeds 23 watervlieg
tuigen aanwezig. Tot 1925 wisselden vermindering en uitbrei
ding van de marine-luchtvloot elkander af. Eind 1927 had de 

marine de beschikking over 15 watervliegtuigen type W.A. 
(tweedekkers), 6 idem type W.B. (ééndekkers), 4 Fairey-
tweedekkers, 1 Pokker-amphibie en 5 Dorniervliegbooten. 
Sedert dienl heeft regelmatig uitbreiding plaats gevonden. 

Zoodra over eenigien tijd alle in 1928 en 1929 bestelde Dor-
nier-vliegbooten zullen zijn ontvangen en de herwaarts ver
scheepte 6 Fokker-verkenn'ngsvliegtuigen en 5 Fokker-bom
menwerpers hier zullen zijn aangekomiem, zal de marine-lucht
vloot 37 Dorniers, 12 verkenners, 12 bommenwerpers, alsmede 
eien aantal W.A.-toestellen, welke thans nog als oefentloestel 
dienst doen, omvatten. 

In 1918 werd begonnen met de inrichting van een tijdelijk 
vliegkamp te Tanidjongpriok. Aanvankelijk werden in de om
geving van dit vliegkamp de oefeningen gehouden, doch in 
1920 had de marine-vliegdienst zich reeds zoodanig ontwikkeld, 
dat tochten over lange afstanden konden worden ondernomen, 
zooals van Tandjongpriok naar Telokbetong, Billiton, Soera-
baja en Belawan'ieli. Hetzelfde jaar werd een aanvang ge
maakt met den bouw van het vliegkamp Moro-Krembangan, 
te Soerabaja, dat in verband met de verlegginig van de vloot-
basis, als hoofdstieunpunt voor den marine-luchtvaartdienst 
was aangewezen. Dit vliegkamp kon in 1921 reeds gedeelte
lijk in gebruik worden genomen. Met den verderen uitbouw 
van dit kamp werd in de volgen'de jaren voortgegaan. In Juli 
1925 werd Morokrembangan officieel geheel in gebruik ge
nomen en het nagienioeg geheel ontruimde vliegkamp te Tand
jongpriok als hulpvliegkamp aangehouden. Ook te Selmarang 
werd een hulpvliegkamp ingericht. In 1921 werd voor het 
eerlst door watervliegtu gen aan de vlootmanoeuvres deel
genomen. 

Nadien heeft de marine-luchtlvaartdienst geregeld deelge
nomen aan de vlootoefeningen. Voorts werden verschillende 
groote bochten gemaakt, tei'fwijl verder herhaaldelijk hulp 
werd verleend bij het zoeken naar riffen en vermiste schepen. 

De oommissie voor den luchtverkeersddenst. 

De aartdacht van Ned.-Indie bleef echter niet beperkt tot 
de militaire- en marine-luchtvaart; de rriogelijkllieid van de in
stelling van burgerlijke luchtverkeersdiensten hier te lande 
en de daarmede verband houdende aangelegenheden werden 
eveneens onder het oog gezien, in studie genomen en voor
bereid. 

De stoot daartoe werd in 1918 gegeven door een rapport 
van de Nederlandsche mdlitaire luchtvaartafdeeling, wiaarin 
o.a. werd gewezen op het feit, dat men in vele landen reeds 
was begonnen met het ontwerpen en voorbereiden van lucht
postverbindingen en passagierslijnen. 

De Indische regeering vond hierin aanleiding, eirid 1918 den 
directeur van gouvemementfebedrijvieni uit te noodigen, door 
het hoofd van den pbst-, telegraaf- en telefoondienst te doen 
nagaan, tusscben welke plaatsen in Ned.-Inddè van een lucht-
postdienlät een nuttig gebruik zou kunnen worden gemaakt, 
terwijl tevens aan den vlootvoog'd om advies werd verzodht 
of een dergelijke dienst in dit eilandenrijk ondfiT alle om
standigheden/ door watervliegtuigen zou kunnen worden uit
gevoerd. 

Aanvankelijk verkeerde men in de meening, dat de militaire 
en mar'ne-luchtvaart tevens belangrijke economische diensten 
aan de Indische samenleving zouden kunnen bewijzen. De re
geering had dan ook te kennen gegeven, dat bij eventueelen 
aankoop van vliegtuigen, waartoe de legerluchtvaartafdeeling 
toentertijd moest overgaan, ih de eerste plaats rekendng 
diende te worden gehouden met een mogelijk hier te lande in 
te stellen polstvliegdienst. 

Verder was de regeering van oordeel, dat het wellicht aan-
bevel'ng zou verdienen, de behandeling van deze zaken op te 
dragen aan een commi ssie van deskundigen. De hier uitge
sproken wienschelijkheid veranderde reeds na twee weken in 
een noodzakelijkheid, aangezJan de landvoogd het bij nadere 
overweging noodig achtte, al dadelijk een commissie in te 
stel'ien voor de bestudeering van de organisatie van het vlieg-
wezen in Ned.-Indie in vredestijd. 

Bij Gouvernementistoesluit van 10 April 1919, nr. 27, volgde 
de instelling van een „comlmissie voor den luchtverkeersdienst" 
onder voorzitterschap van den tegenwoordigen directeur-gene
raal der posterijen, telegrafie en telefonie in Nederland, ir. 
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M. H. Damme, destijds hoofd van den dienst der staatsi^ipoor-
en tramw.egien in Ned.-Indië. De taak der commissie was o.a.: 

„het vraagstuk van de instelling van een luchtverkeers-
„dienst in Ned.-Indië in zijn vollen omva,ng in studie te nemen 
„en ziQO sipoedig mogelijk volledige voorstellen terzake aan de 
„reigeering voor te leggen." 

De commissie verzamelde technische en econoimische ge
gevens, zoowel ten aanzien van de vooruitzichten en moge
lijkheden van burgerlijk luebtverkeer in Ned.-Indië, als met 
betrekking tot den stand van zaken op dit gebied in andere 
landen. Reeds in November 1919 di'ende zij een voorstel in 
om het trajeict Batavia-Soera.baja, hetwelk voor de in dat 
jaar door Ross Smith uitgevoerde Engeland-Australië-vlucht 
reeds voorloopig wals ingericht, verder bruikbaar te maken 
voor Ihet houden van proefvluchten met lanü- en watervlieg
tuigen, ter verkrijging van ervaring en gegevens en tot het 
geven van meerdere bekendheid bij het publiek aan de lucht
vaart als verkeersmiddel. Voorts adviseerde de commlissie om 
met die vluchten zoo mogelijk 1 Maart 1920 te beginnen, 
aangezien dan kon worden verwacht, dat de marine over vol
doende ttoestelten zou beschikken om, in samenwerking met 
den vliegdienst van het leger, een geregelde verbinding te 
onderhouden. 

Bovenden onderzocht de commisisie verschillende bij de re-
geerinig ingekomen aaiwragienl tot het verkrijgen van con
cessie voor de exploitatie van luohtverkeersdiensten, doch zij 
vond voorshands geen aanleidinig om de regeering te advi-
seeren, op deze verzoeken nader in te gaan, omdat geen der 
aanvrag'en de waarborgen inhield, welke waren vereischt om 
een concessie te verleenen. 

Blijkens haar eerste jaarverlslag was de oommissie van oor
deel, „dat van het luchtverkeer, speciaal in Indië, zooal niet 
onimiddellijk, dan toch op den duur velerlei en daarbij zeer 
belangrijke voordeelieni ziJn te verwachten." 

De commissie was dan ook versterkt in haar aanvankelijken 
indruk, „dat op dit gebied zeer actief behoort te worden te 
werk gegaan en dat hier in vele opzichten die weg de beste 
zal zijn, welke het snelst tot een begin van uitvoering kan 
leiden." 

De Nederlandsohe commissie. 
Kort voor'Jat in Ned.-Indië de commisisie voor den lucht-

verkeersdienst in het levien was geroepen, was in Nederland 
in het begin van 1919 een commissie ingesteld, bestaande uit 
de beeren H. Colijn, J. J. Stieltjes en E. P. Westerveld, welke 
de vraag had te beoordeelen, „welke plaats Nederland en 
Ned.-Indië zouden kunnen innemian in het internationaal lucht-
postverfkeer". In ihaar, do. 3 Mei 1919, uitgebracht rapport, 
gaf de commissie alisi haar meening te kennen, dat als vast
staand kon worden aangenomen, dat zoowel voor passagiers-
als voor postverkeer bihnen afzienbaren tijd regelmatige ver
bindingen in het leven zouden wiorden geroepen. 

Voorts wees de commissie op het groote belang, dat de 
Br'tsche regeerinig zou hebben bij een snelle verbinding tus-
sehen de versdhillende deelen van het Britsche rijk, waarbij 
bij'zondere aandacht weî d geschonken aan de opening van den 
luchtdienst Bomibay-Caloutta-Rangoon, welke route zich, naar 
men verwachttte, zoowel in westelijke als oostelijke richting 
verder zou ontwikkelen. Wel achtte de coimimttssie op dat oogen-
blik (1919) de verwezenlijking der verlenging van de Britsch-
Ind'ische lijn naar het oosten en het westen noig niet zoo 
nabij, dat onmiddellijk handelen geibodsni was, doch zij was 
wel van ooi'deel, dat bestudeering van het vraagstuk ook in 
Ned.-Inldië door een aldaar te benoemen commissie, aanbeve
ling verdiende en direote voeling met de Britsch-Indische kolo
niale autoriteiten en met het gouvernement van Australië 
aanbeveling verd'ende. Voorts verklaarde de commissie: 

„Het internationale luchtverkeer, eenmiaal in betweging ge-
„komien, kan noch de hulp van Nederland, noch die van Ned.-
„Indië ontberen en het lijkt aan onze commissie toe, slechte 
„politiek te zijn om in stille afwachting te blijven zitten tot 
„de medewerking min of meer wordt afgedwongen; daaren-
„tegen goede en zeer goede politl'ek, om reeds dadelijk dait-
,,gene aan te vangen, wa,t gedaan kan wor'den olm het nieuwe 
„verkeersmiddel zooveel mogelijk te bevorderen." 

(Wordt vervolgd). 

DE FRANKEERMACHINES VAN NEDER
LAND EN NEDERLANDSCH-INDIE 

door A. VAN DER WILLIGEN. 
IV. 

Hieronder volgt thans het laatste deel der lijst van in ons 
land in gebruik zijnde Francotyp-frankeermachines, voorzoo
ver deze althans in igebruik en bekend zijn. 

181. Cgs-II. 
I: 15-1-1930. 

182. 

183. 
184. 

185. 
186. 

188. 

II : V-1930. 

III: 12-VI-1930 

Cgs-II. 
2-1-1930. 
II: VI-1930. 

Cgs-II. 
2-1-1930. 

Cgs-II. 

8-VII-1930. 

Ccs-II. 

16-XII-1929. 

189. Ccs-II. 

I: 8-XI-1929. 

I I : 8-XI-1929. 

190. Ccs-II. 

I: 1-1930. 
II: 10-11-1930. 
III: 26-III-1930. 
IV: 18-IV-1930. 

191. Ccs-II. 
7-III-1930. 

Ruys' Handelsver. N.V., Den Haag. 
Cliché: 

N.̂ '. Ï^JJYS- *^~~«iïsSr^ 

Dubbele cirkel, waarin monogram 
RHV; omsehrift: KANTOORMA
CHINES STALENMEUBELEN. 
Geheel als voren, links van daitum-
stempel toevoeiging: L. C. Smith / 
SCHRIJFMACHINES / MET / 
KOGELLAGERS. 

N.V. Wm. H. Müller & Co., R'dam. 
In cirkel: W. H. M. EN Co. 
Geheel als voren met toevoeging 
links van datumstempel: DRINKT 
/ MATTONI (diagonaal gesteld) 
/ WATER. 

Demonstratiemachine. 
N.V. De Lever's Zeepmij., R'dam. 

N.V. DE LEVER'S ZEEPMAAT-
SCHAPPIJ / (stuk zeep) / SUN
LIGHT ZEEP. 

Demonstratiemachine. 
Siemensi & Halske A.G., Filiale 

's-Gravenhage, 's-Gravenhage. 
Twee cirkels, waarin handelsmer
ken SH en SS. 

N.V. Uitg. MiJ. AE. E. Kluwer, De
venter. 
Cliché: 

A M 
Alkmaarsche Bank N.V. e. a., Alk

maar. 
Twee cliché's tegelijk in gebruik: 
ALKMAARSCHE BANK N.V. 
(cirkelvormig om een oude toren). 
Clidhé: 

N.V. Kon. Handelmij. v.h. Boeke & 
Huidekoper, Haarlem. 
Div., elkaar afwisselende cliché's: 
B. & H. / Kunstmest- / strooiers. 
B. & H. / Zaai- & Wied- / machines. 
B. & H. / Melkmachines. 
B. & H. / Hooibouw- / Werktuigen. 

N.V. Rouppe van der Voort, 's-Hage. 
Familiewapen met omsehrift: NV 
ROUPPE VAN DER VOORT'S. 
INDUSTRIE EN METAALMIJ 
's GRAVENHAGE. 
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192. Ccs-II. 

I : 16-XI-1929. 

I I : 23-XII-1929. 

193. Ccs-II. 
I: 1-1930. 
I I : IV-1930. 
I l l : V-1930. 

IV: VI-1930. 
194. Ccs-II. 

1-II-1930. 
195. Ccs-II. 

I: XI-1929. 
I I : V-1930. 

196. Ccs-IL 
21-1-1930. 

197. Ccs-II. 

9-1-1930. 
198. Ccs-II. 

31-1-1930. 

199. Ccs-II. 
lO-IV-1930. 

203. Cgs-1. 
I: 18-III-1930. 
I I : 27-IV-1930. 

204. Cgs-II. 
V-1930. 

206. Cgs-II. 

19-V-1930. 

207. Cgs-II. 

11-1930. 

208. Cgs-II. 
14-III-1930. 

209. Cgs-II. 

10-11-1930. 
210. Cgs-II. 

N.V. Emaille- & Metaalwarenfabriek 
„Gelria", Amsterdam. 
Foutief cliché: 

Verbeterd cliché: 

Ruys' Handelsver. N.V., Amsterdam. 
Cliché als bij machine 181 I. 
Cliché als bij machine 181 II. 
Geheel als voren met toevoeging 
links van Datumstempel: GP All-
steel / Stalen / Kantoor / Meu
belen. 
Geheel dezelfde cliché als 181 III. 

N.V. Van der Graaf & Co's Bureaux 
voor den Handel, Amsterdam. 
Cliché als bij machine 175. 

Ruys' Handelsver. N.V., Rotterdam. 
Cliché als bf 152 II. 
Cliché als 181 II. 

N.V. Ned. Kabelfabriek, Delft. 
Handelsmerk: NKF, daarnaast dia
gonaal: N. K. F. Delft. 

N.V. Koopmans' Meelfabr., Leeuw
arden. 
In kastje: KOOPMANS' / MEEL. 

Coöp. Handelsvereeniging N. C. B., 
Veghel. 
Monogram, in gekleurde cirkel uit
gespaard: CHNCB. 

N.V. Holl. Kleefmachinefabr., R'dam. 
In versierde omlijsting: N.V. HOL-
LANDSCHE / KLEEFMACHINE-
FABRIEK ROTTERDAM. 

Algemeen Handelsblad, Amsterdam. 

Nieuwe Amsterdamsche Courant / 
ALGEMEEN HANDELSBLAD. 

N.V. Wm. H. Müller & Co., A'dam. 
Zelfde oliohé als 182 I, met toe
voeging links van datumstempel: 
DRINKT / MATTONI WATER. 

A. Helders & Zonen, IJzerhandel, 
Rotterdam, 
Afb. Koninginneibrug, waaronder 
stoomschip / A. HELDERS & ZO
NEN / ROTTERDAM. 

Zendingsbureau „Oegstgeest", Oegst-
geest. 
Kaart van Ned.-Indië in ovaal, in 
omranding: „ZENDINGSBUREAU 
OEGSTGEEST". 

„De Telegraaf", Amsterdam. 
Cliché a's machine 180. 

N.V. Kon. Mij. „De Schelde", Vlis-
singen. 
(kroon) / (in een groots S:) K M. 

N.V. Lettergieterij „Amsterdam", 
Amsterdam. 

211. 

3-1-1930. 

Cgs-II. 

1-1930. 

212. Cgs-II. 
13-1-1930. 

213. Cgs-II. 
III-1930. 

214. Ccs-II. 
24-11-1930. 

215. Ccs-II. 
6-III-1930. 

217. Ccs-II. 

10-III-1930. 
218. Ccs-II. 

9-IV-1930. 
Ccs-II. 222. 

224. 

225. 

20-III-1930. 

Cgs-II. 

10-11-1930. 

Cgs-II. 
I: 3-IV-1930. 

II: 4-VII-1930. 

226. Cgs-II. 

13-III-1930. 

227. Ccs-II. 

19-III-1930. 

228. Ccs-II. 

IV-1930. 

229. Ccs-IL 
IV-1930. 

230. Ccs-II. 

N.V. LETTERGIETERIJ / „AM
STERDAM" / VOORH. N. TET-
TERODE/AMSTERDAM (WEST) 
/ BILDERDIJKSTRAAT 157-165. 

N.V. W. Smit & Co's Transformato-
renfabriek, Nijmegen. 
N.V. / WILLEM SMIT & Co's / 
TRANSFORMATOREN- / FA
BRIEK. 

Steenkolen-Handelsver. N.V., Utrecht. 
S.H.V. / (2 gekruiste hamers in 
kastje), eronder UTRECHT. 

P. de Gruyter & Zoon N.V., 's-Bosch. 
Ovaal tusschen twee lünien, waar
in: P. DE G. 

Levensverz. Mij. „Vesta", Arnhem. 
In kastje: „Vesta" / MAAT
SCHAPPIJ / VAN / LEVENS
VERZEKERING, daarnaast afbeel
ding der godin Vesta. 

N.V. Houhaer & Co., Amersfoort. 
Handelsmerk: kop in ovaal, daar
onder S O P L A . 

N.V. A.-R. Daigblad „De Rotterdam
mer", Rotterdam. 
Kop van het blad, eroverheen: R. 

Firma B. Meindermsa, Den Haag. 
FA / B / M. 

Ver. van Aiibeiders-Radio-Amateurs, 
Hilvensum. 
Afbeelding insigne V.A.R.A. / 
GIRO-6040. 

R'damsche Lloyd (Wm. Ruys & Zn.), 
Rotterdam. 
Schip op zee in rechthoek met on
derschrift: W. R. & Zn. 

N.V. De Vries Robbé & Co., Gorcum. 
(Handelsmerk) / DE VRIES ROB-
BE & CO. 
Zelfde afbeelding, thans een zuiver 
vierkant; ondersdhrift DE VRIES 
ROBBE / & Co. 

N.V. Arnh. Verz. Mij. tegen Brand
schade, Arnhem. 
A.V.M. / ('afbeelding paarden-
brandspuit). 

N.V. Glas- en Verfindustrie v.h. Van 
Ommeren & Co., Arnhem. 
N.V. GLAS- EN VERF- / INDU
STRIE / v.h. / VAN OMMEREN 
& Co. 

Onderl. Omslagver. Bouw- en aan-
verw. vakken, Utrecht. 
ONDERL. OMSLAG / VEREENI-
GING / BEDRIJFSVEREEN. / 
VOOR / ZIEKTEVERZ. 

Fa. J. G. Cooymans, 's-Bosch. 
COOYMANS / (afb. 3 venschil-
lende flesch-modellen). 

N.V. Wijnlhandel M. Kempinski & 
Co., Amsterdam. 

4-IV-1930. 
Links van datumstempel: Tusschen datum- en waardest.: 

' -/lij ia '̂{ii'î #'ffllni«iilÉli[fria!tefiiV 'i^m M'' jmÊÊÈaii^m^éim^aa jüÊÉ^shdi^ÈiikÊeS^iA-^ 
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232. Ccs-II. 
13-IV-1930. 

283. I: Ocs-I. 
l-IV-1930. 
I I : Ccs-II. 
V-1930. 

234. Ccs-IL 

I : 7-IV-1930. 

II: 22-V-1930. 

235 Ccs-II. 
8-IV-1930. 

237. Ccs-II. 
15-V-1930. 

238. Cos-H. 
V-1930. 

239. Cgs-II. 
23-IV-1930. 

240. Cgs-II. 
IV-1930. 

241. Ogs-II. 

lO-IV-1930. 

243. Cgs-II. 

14-V-1930. 

244. Cgs-IL 

lO-IV-1930. 

245. Ccs-IL 

III-1930. 

247. Ces^II. 

l-V-1930. 

248. Ccs-IL 
23-V-1930. 

N.V. Hero-Conservenfafor., Breda. 
Hero (uitgespaard in gekleurd 
cirkelvlak). 

N.V. Utr. Asphaltfabriek, Utrecht. 

Zelfde firma. 
In tweedeelig kastje, links: KOOL
TEER / EN / ASPHALT- / PRO
DUCTEN, rechts: afbeelding as-
phaltdak waarin uitgespaard UAF. 

„The Ocean", Accident & Guarantee 
Corp. Ltd., Amsterdam. 
Klein dubbel ovaal, waarin vuurto
ren en wolken, omschrift: THE 
OCEAN / ACCIDENT & GUAR
ANTEE CORPORATION LIMIT
ED. 
Grooter ovaal, waarin vuurtoren 
met vlaig, omschrift: ROKIN 151 
THE OCEAN AMSTERDAM. — 
Zonder afdruknummerü — 

Staabsmijnen in Limburg, Treebeek. 
EXPEDITIE / STAATSMIJNEN / 
IN / LIMBURG. 

Brocades & Steehnmann, Meppel. 
ZIG-ZAG WATTEN / BROCA-
PHARM / (2 zig-zag lijnen). 

J. T. Vervloet & Co., Rotterdam. 
(Afb. schip - halve aardbol - trein) 
/ J. T. VERVLOET & Co. / ROT
TERDAM. 

Ned.-Ind. Handelsbank N.V., 'is-Hage. 
In ovaal: NED. IND. HANDELS
BANK N.V. / BIJKANTOOR 
's-GRAVENHAGE. 

Werkspoor N.V., Amsterdam. 
W S (ineengevlochten). 

N.V. Mart. Nijhoff's Boekh. & Uitg. 
Mij., 's-Gravenhage. 
In lauwerkrans: M N / Alles Komt 
/ Teregt. — Zonder afdruknr.ü —• 

N.V. Scheltema & Holkema's Boek
handel, Amsterdam. 
SCHELTEMA & HOLKEMA's / 
(monogram:) S & H B A / BOEK
HANDEL. AMSTERDAM. 

N.V. Holl. Draad- en Kabelfabriek, 
Amsterdam. 
Cliché: 

Levensverz. Mij. „Oude Haagsche van 
1836", 's-Gravenh'age. 
O U D E / HAAGSCHE / van / 
1836. 

N.V. Kon. Kweeke-TÜ Moerheim, De-
derrisvaart. 
In kastje: N.V. KON. KWEEKE-
RIJ / MOERHEIM / V/H B. 

RUYS / VASTE PLANTEN / 
HARDY PERENNIALS / STAU
DEN. 

O. Tanger, Agfa-Film, ArnJheim. 
(Afb. rolfilm-pakje met Inschrift:) 
Agfa-Eilm; onder datiuimsitempel: 
Agfa-Photo. 

250. Ccs-II. 
I: 3-V t. 4-VI-'30. 
I I : 5-VI-1930. 

251. Cos-II. 

8-IV-1930. 
252. Ccs-II. 

2-V-1930. 

253. Cos-II. 

17-VI-1930. 

254. Ccs-II. 
22-V-1930. 

255. Ccs-II. 

27-V-1930. 

256. Ccs-II. 

20-VI-1930. 

Fa. G. W. Sikkenisi & Co., Groningen. 
Sikklenis' / Lakken. 
Sikkens.' / AUTO- / LAKKEN. 

Ned. Alg. Bedryfisver. voor Ziekte
verzekering, Zwolle 
N.A.B. / O. & Z. 

N.V. Blaauwhoedenveem - Vriesse-
veem, Rotterdaïn. 
In kastje: N.V. / BLAAUWHOE
DENVEEM / VRIESSEVEEM. 

Eerste Holl. Levensverz. Bank, Am
sterdam. 
(Afb. Kantoorgebouw) / HOOFD
KANTOOR. (Zonder afdruknr.!). 

Centr. Onderl. Ziekteverz., 's-Hage. 
In kastje: DE / CENTRALE / 
ONDERLINGE / ZIEKTEVER
ZEKERING. 

N.V. Stoomchocolade- & Cacaofabr. 
„Kwatta", Breda. 
In kastje: KWATTA / CHOCO
LADE / EN / BISCUITS. 

N.V. Electromotorenfabriek „Dordt", 
Dordrecht. 
(Electromotor met vliegwiel en 
drijfriem) / ELECTROMOTOREN. 
Inzet: handelsmerk in cirkel: 
E.M.F. / DORDT. 

Th. Gilissen, Amsteridam. 
Monograim TG in cirkel met om
schrift: THEODOOR / GILISSEN. 

M. Duintjer & Zonen, Wildervank. 
M. DUINTJER & ZONEN / WIL
DERVANK. 

N.V. Alg. Garaige- & Autom. Mij. 
„A.G.A.M.", Den Haag. 
In kastje: N.V. / A.G.A.M. / 
's Gravenhage / Holland. 

N.V. De Twentsche Bank, Utrecht. 
DE TWENTSCHE BANK N.V. / 
GEVESTIGD TE AMSTERDAM / 
KANTOOR-UTRECHT. 

(Bijigewerkt tot 10 Juli 1930). 
In een der eerstvolgende nummers hopen wij dit artikel 

voort te zetten met de Nederlandsche Hasler-machines, baar-
frankeering, en de Ned.-Indische Francotyps. 

LEERRIJK VERZAMELEN. 
CAUSERIE GEHOUDEN VOOR DE H. F. V. 

door A. STARINK Jr. 

Met deze regelten stel ik mij ten doel allen (meer in het 
bijzonder de jongeren) eens te wijzen op een manier, waar
door men, zonder extra kosten, zijn verzameling heel wat in
teressanter maken kan. 

Vooraf echter een inleiding. 
Aanvankelijk, jaren terug, was het verzamelen jongens-

werk. Niet beter kan dit worden geïllustreerd dan door de 
geschiedkundige herinnering, vastgelegd in het jubileum
nummer van Stanley Gibbons, dat hun wereldberoemde zaak 
in 1855 werd „gesticht" door een 16-jarigen jongen aan zijn 
vaders lessenaar in de apotheek te Plymouth. 

Toen, en nog jaren daarna, hield men het óf voor jongens-
werk, óf voor hst werk van „halve garen"! Nu veTzamelen 
millioenen over de geheele wereld: ook massa's volwassenen 
voor wie het, na gedanen arbeid, een welkome uitspanning is, 
dan wel in de rust na een arbeidzaam leven een zeer welkome 
intellectueele vulling van ledige uren. 

Vooral de laatste categorie heeft, beschikkend over vele 
studie-uren, onze mooie liefhebberij inderdaad ook tot een 

259. Cgs-II. 
VI-1930. 

265. Cos-II. 
13-VI-1930. 

267. Ccs-IL 

VI-1930. 

268. Ccs-II. 
23-VI-1930. 
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intellectueel genoegien gemaakt. Helaas echter hebben ook 
vele volwassenen er langzaimerhand een „zaakje" in gezien, 
en ieder die het vereenigingsleven meemaakt weet dat daar
onder he'el wat ,ygaren" zijn, die er „zijde hy spinnen"! 

Na dien jongenstijd is een tijd gekomen, waarin den bona
fide verzamelaar getracht werd het uiterst deftige maar niets 
zeggende woord „wetenschappelijk verzamelen" duidelijk te 
maken. 

De groiote autoriteit in onze Nederlandsche philatelie, gene
raal Becking, schreef er eens van: „Wat er voor „weten-
schappelijks" gevonden kan worden in een postizegelverzame-
ling is imij onbekend. Voorzeker valt «r, voor een speciaalver
zamelaar, iets te leeren op 'het gebied van drukprocédé's, 
papierfabricage (watermerken), perforeermachines en der
gelijke, maar die verzamelaar zal zijn kennis terzake hoofd
zakelijk moeten putten uit handboeken, waarbij dan zijn eigen 
zegels als voorbeelden dienst kunnen doen. De uitdrukking 
„wetenschappelijk verzamelen" belooft méér dan ze geven kan 
en ik denk dat de uitvinder er mede bedoeld heeft „methodisch 
verzamelen"." 

Toen heeft men ons, ook jarenlang en nu nóg, er van zoeken 
te doordringen hoe practisch toch „speciaal" verzamelen zou 
zijn. Zü, die zich uitsluitend voor Nederland en Koloniën 
hebben laten vangen en niets anders doen, zijn voor het 
meerendeel, enkelen uitgezonderd die over geld „als water" 
kunnen beschikken, vrjjwel ontnuchterd, omdat van „verza
melen" geen sprake is; kóópen, kóópen, vaak tot fabelachtige 
prijzen, is het eenige. Ruiterlijk erkennen velen van hen dat 
zij in jaren geen anderen catalogus in handen heibben gehad 
dan die van Keijser, Mebus of Donnai! Hun algemeene 
kennis van philatelie is daardoor nóig meer achtergeraakt dan 
hun verzameling, en dat is, voor onze liefheibberij in het al
gemeen, ten zeerste te bejammeren. 

Zoolang dat speciaal verzamelen ten doel had een zoo juist 
mogelijk inzicht te krijgen en zioh daardoor een goed beeld 
te vormen van de ontwikkeling der post in eigen land en 
koloniën, had zij nut en zat er in elk geval leeranjg in, maar, 
ztooals generaal Beöking e-ens in ons Maandblad schreef: „Zij 
is ontaard in een zoeken naar fouten, door anderen gemaakt." 

Werkt dit nu zóó opvoedend voor onze jongeren? 
De klacht dat er té veel verschijnt dan wel reeds versohenen 

is, en dat men onmogelijk alles verzamelen kan, is niet te 
weerleggen, maar ik zou willen vragen of hij, die alles hebben 
wil, niet tot de „halve garen" moet worden gerekend? 

Sommigen meenen dat het speciaal verzamelen van enkele 
landen van Europa uitredding geeft. Ook dat niet, zegt een 
ander, en bovendien, wat heb je aan diie uitgiften der rand
staten, er komt geen eind aan. 

Zij die 200 redeneeren, realiseeren niet, dat die randstaten 
zich geheel en al hadden „in te richten", vaak voor een post-
verkeer op grooter schaal dan het onze. Laat mij u opmerken, 
dat er staten bij zijn die, vergeleken met ons lieve vaderland, 
de bescheidenheid zelve zijn. Wij, die sinds 1852 ons reeds 
hadden „ingericht", gaven 66 jaar later (tot heil van den 
speciaalverzamelaar!), dus vanaf 1918 tot heden, volgens de 
nummers Yvert meer dan 225 nieuwe zegels uit (roltanding-
en portzegels inbegrepen). Estland gaf voor zijn geheele 
„meubileering", tot op heden, er slechts in totaal 109 uit, dus 
nog niet de helft onzer „aanvulling". Letland slechts 154, en 
Ierland spant de kroon met 61. Alles met inbegrip van porten. 

Zeker, er zijn er die méér hebben gefabriekt, ook al ten
gevolge der inflatie, maar Nederland heeft er met zijn „aan
vulling" dan toch leen Poolseh zaakje van gemaakt! 

Wü doen dus verstandig die randstaten niet te kleineeren, 
integendeel, wij kunnen er op philatelistisch gebied heel wat 
va-n leeren; Hun uitgiften, die feitelijk dateeren van ongeveer 
1918, (brachten mij er toe mijn verzameling aan te vullen op een 
manier, die allen, die het hebben gezien, interessant vinden, 
die hen aanvankelijk doet gelooven dat het moeite geeft, maar 
die, zooals ik uiteen zal zetten, al heel eenvoudig is. Trouwens, 
zij die moeite schuwen, moeten geen verzamelaar worden. 

In 1918, het geboortejaar van tal van zegels, was ik nog 
in Indië en dus aangewezen op ruiling, en wel in hoofdzaak 
met buitenlandsche correspondenten. Vaak kreeg ik dan de 
hint, dat een of ander zegel dat ze me zonden zeldzaam zou 
worden, omdat het oplaagcijfer klein was, en zoo kwam ik er 
geleidelijk toe die oplaagcufers vast te leggen, boven het 

zegel, in mijn album. Toen reeds was de Senf geheel door de 
Yvert verdrongen en waar Yvert, tegen den luttelen prijs van 
ƒ 1,25 per jaar, de zoo bekende maandelijksche Bulletins uit
geeft, waardoor men niet alleen op de hoogte blijft der nieuw 
uitgekomen zegels met hun noteering, maar ook van de prijs-
veranderingen, waren deze Bulletins voor miJ steeds een be
studeering waard. Daarin kwamen heel veel oplaagcijfers voor 
die de laatste jaren door ons Maandblad eveneens worden ver
meld en hield ik daardoor dus die noteering der oplaagcijfers 
bij en bleef dientengevolge op de hoogte, welke zegels kans 
hadden zeldzaam te worden. 

Al is die noteermg niet de hoofdizaak wat ik wil aanraden, 
toch is het wel eens nuttig er even biJ stil te istaan, omdat 
die oplaagcijfers alléén het niet doen. 

Natuurlijk heeft iedere volbloed speciaalverzamelaar van 
Nederland en Kolonien de bekende oplaagcijfers bij elk zegel 
staan, maar voor hen die het niet zijn, is het volgende stellig 
nieuiw. Onae eerste drie ongetemde zegels (van 5, 10 en 15 
cent) hebben een oplage gelhad van resp. 20.874.200, 17,043.300 
en 2.383.500. Vergelijkt men met die millioenen de slechts 
60.000 series van onze Postzegeltentoonstellingsaegels en de 
prijzen, dan zal menig Indisch lezer met den bekenden zout-
pakhuismeester zeggen: „'t Is de spillage, meneer!". 

't Is hier niet de plaats ons te verdiepen in besohouwingen 
van prijzen bij nóg lagere oplagen in het buitenland, maar 
toch geloof ik dat niemand uwer het nut zal kunnen ontkennen 
van het nagaan en bijzetten dezer oplaagcijfers die het Maamd-
blad ons dan ook de laatste jaren geregeld geeft. Men zal 
dan tot dezelfde conclusie komen, waartoe onlangs de hoofd
redacteur kwam, dat die zegels, waarvan de speculatie zich 
meester maakt, het zeer vaak in waarde moeten afleggen tegen 
de zegels die, normaal in het verkeer gebracht, niet te lang 
hebben geloopen. De papiermand en opruimzin helpen hier om 
de prijzen te stimuleeren en waar het, ook voor den meest 
rechtzinnigen philatelist, steeds ©en aangenaam gewoel is een 
duur zegel te bezitten, lijkt het mij gewenscht, dat zij met 
een dankbaar gevoel gebruik maken van de zoo talrijke gratis 
adviezen die ons Maandblad hun geeft. 

Bij het 'bijschrijven der oplaagcijfers kwam ik er als van
zelf toe, méér aandacht te geven aan de zegels zelf, ook al 
door de m meergenoemde Bulletins en het Maandblad voor
komende beschrijvingen van de op die zegels voorkomende af-
bee'dingen, en leek het mij de moeite waard ook die te be-
studeeren en de verklaring ervan, zij het met enkele woorden, 
vast te leggen onder of boven het zegel in mijn album. 

En dat is het iwat ik u niet sterk genoeg kan aanraden even
eens te gaan doen. Ieder philatelist kan er véél mee leeren; de 
jongisren vooral zullen er, bij goede voortzetting, (steeds meer 
genoegien in krijgen en de ouderen, van wie er velen ziJn, die 
ledige uren hebben te vullen, zullen véél en véél meer genoe
gen krijgen in hun verzameling. Er komt leven in! 

Wetenschap zit er ook dan nog niet in, maar wel zal elke 
tegenstander der philatelie moeten toestemmen dat dan van 
postzegels verzamelen cultureele opvoeding uitgaat. 

Ik kan verzekeren, dat sinds ik er mee bsgon, ik méér naar 
mijn lencyclopaedie heb moeten grijpen dan ik gedaoht had, 
en het simpele vullen van ledige vakjes in een album, zooals 
vaak bestrijders der philatelie onze liefhebberij noemen, ver
diept zioh tot een leerrijke bezigheid. 

De zegels der nieuwere staten vooral ziet men dan als weer
gaven van een zich daar ontwikkelende, dan wel weer ont
wakende cultuur, maar tevens als een zich weer bewust worden 
van een roemrijk verleden, iets waarin wij Nederlanders ook 
graag grasduirten, maar wat wij méér dan ellendig tot uiting 
brengen op onze zegels. 

Hun zegels, en niet alleen hun herinneringszegels, geven een 
kijk in hun volksbestaan of hun geschiedenis, vaak uit hun 
hoek bekeken, maar daardoor juist leerzaam en interessant. 

Nu ik mijn Schaubek voor een speciaal albulm Yvert-Europa 
heb verwisseld, 'zet ik bij alle zegels wa'arvan lik het machtig 
worden kan, de beteekenis, en het zoeken daarnaar is een 
zeldzaam animeerende sport. Het Maandblad geeft in dit op
zicht zeer veel goeds, dat anders al te vlug wordt vergeten, en 
stellig zullen de vele bibliotheken der Vereenigingen, die nu 
bitter weinig worden benut, dan meer tot hun recht komen. 
Onze propagandisten onder de jeugd hebben er „houvast" aan, 
omdat het iets is dat tot de jeugd spreekt, maar ook ouderen. 
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die jarenlang verzaimelaar zijn, zullen er va-n kunnen leeren. 
Heel kort geleden merkte ik nog dat een mijner kennisisen, 
,ybekroond" speciaalverzamelaar van Nederland en Koloniën, 
mü van de De Ruij terzegels niet kon zeggen bij welke gelegen-
heid zii waren uitgegeven, en eenige maanden terug kreeg ik, 
op een vraag in de vergadering, van een medebestuurslid de 
inlichting dat de bekende opdruk op de Italiaansche zegels 
„Crociera Italiana 1924" beteekende „Roode Kruis Italië". Ook 
al een onbegrepen daad van Mussolini, want die heeft er mee 
te kennen willen geven een herinnering aan de drijvende ten
toonstelling van Italiaansche producten naar Amerika! 

Het is natuurlijk onmogelijk al mijn bijschriften met u na 
te gaan, maar het zü mij vergund, .ter animeering, lenkele 
frappante te memoreeren. 

Terloops neem ik eerst even Nederland. Ik zie dan dat ons 
eerste „bijzonder nummer" de z.g. „ikroningslzegel" was, van
daar zeker 'het bijzondere cijfer l ü Betrekkelijk vlug daarop 
volgden de T.B.C.-izegels. Zonder mijn bijschrift zou ik niet 
weten dat deze werden uitgtegeven door de Vereeniging tot 
bestrijding der T.B.C., verkrijgbaar waren van December 1906 
tot 3 Januari 1907 en diat men het izoo'n zonde vond de rest te 
vernietigen, dat men er het afzonderlijk stempel opzette „31 
Januari 1907" en zte toten verkocht. 

Toen kwamen de De Ruijterzeigels, uitgegeven 23 Maart 1907 
ter herdenking van den SOOen geboortedag van onizen zeeheld, 
geldig tot 31 Mei d.a.v. alléén voor bet binnienland. 

Zelsi jaar later: de jubileumserie van De Bazel. Al door
bladerend kom ik aan de serie van het Ibekende „Reckitts zakje 
blauw". Als ik het er niet bij had gezet, zou ik niet meer we
ten dat de 1 en 2 cents dezer sicrie, ontwerp M. de Klerk, 
moeten voorstellen „de leeuw in Neerland's tuin", naar een 
oud Hollandsch onderwerp. Bü de bekende groene 2>^ cent, 
ontwerp S. H. de Roos, zie ik „Posthoorn uit bet -wapen der 
Oranjie's en gevleugeld rad, cirkelvlak van den hoorn de Ne-
derlandsche leeuw". 

Bij het bekende „zakje blauw", ontwerp N. J. van der 
Vecht, iZiJe ik een aanteekening, om erop te wijzen op hoe 
ingenieuze wijze de ontwerper erin geslaagd is, tweemaial 
het woord Nederland te plaatsen, tenwijl hij slechts ééns de 
eerste en laatste letter gebruikt. 

BiJ het zien van de serie ter eere van het jubileum onzer 
koningin zullen de meesten uwer niet meer denken aan het 
rake liedje van Cünge Doorenibos, maar waar ook dit frap
peerde, legde ik het er naast en als er ruimte is, wil onze 
hoofdredacteur het wellicht nog eens afdrukken: 

Het regeeringsjubileum 
Van de Hollandsche Vorstin 
Wat zit däär een mooi ontwerpje 
Voor een móóien zegel in. 
Wat zou er wel van gemaakt zijn? 
Kijkjes hier en daar in 't land? 
Zaansche molen? Bollenvelden? 
Waterlandschap ? Stukje strand ? 
Wat zou 't wezen? Vol verwachting 
Ga ik naar het postkantoor 
Déüe zegel zal dus reizen 
Héél de wijde wereld door! 
Hij zal van de kracht getuigen 
Van den Nederlandschen stam? 
Em hij zal öen denkbeeld geven 
Van het land waarvan hij kwam? 
Op een vierkante vierhooging 
Zien we een soort beeltenis. 
Niemand weet of het Pilatus, 
Salomo of Wijnkoop is 

Bü de kinderzegels heb ik de in het Maandiblad beschreven 
beteekenis staan: gelukkig; anders bleven het voor mij „on
opgeloste raadsels uit vroeger dagen". 

Bij de Roode Kruisztegels een herinnering dat daarmee de 
vrouwenbelweging in de philatelie kwam. De 2, 5 en 7 >̂  aent 
n.1. dragen het bijschrift ontworpen door mevrouw Reibŝ -

I ma en de 3 cent door mejuffrouw Dsbora Duijvis. Die aan
teekening geeft leen soort genoegen. Het is voor ons, mannen, 
n.1. een troost dat het een vrouw is die zóó iets leelijks heeft 
weten te maken van zóó iets moois 'als onize koningin-lmoeder. 

Mijn bijschriften hebben doen zien dat wij, met onze rijke 

historie, er nooit aan hebben gedacht iets daai-van vast te 
leggen in onze zegels, behalve dan het bosje biezen op de 
De Ruijterzegels, maar wellicht wijst de vereeuwiging van 
Minckelers es., nog zoo kort geleden op onze kinderzegels', dat 
men zich eenmaal zal herinneren dat wij ook groote mannen 
hebben gehad! En dat er ook in onze geschiedenis gebeurte
nissen bebben plaatsgehad, waaraan op onze zegels kan worden 
herinnerd. «t 

Hoe doen anderen dat? (Wordt vervolgd). 

DE DURE OPDRUKBRIEFKAARTEN VAN NEDERLAND. 
Hoewel de heer Doorman in zijn ingezonden stuk op blz. 

113 en 114, Juni-aflevering van dit jaar, beweert, dait (het niet 
zijn bedoeling ns „olm onaangename dingen te zeggen aan het 
adres van wien dan ook", draiaigt dat stuk zulk een persoonlijk 
karakter, dat ik hem persoonlijk daarop van repliek zal 
dienen; ik bepaal miJ hier tot het zakelijke. 

In het bezit van den heer Van Nifterik bevinden zich o.a. 
eenige duizenden 'briefkaarten met opdruk (doubletten), ook 
op oude emissies, gekocht uit de nalatenschap van wij'len den 
heer Bohlmeüer, de zeldzame van diens keurstempel voorzien. 
Hieronder komen ©en 20-tal zeer zeldzame exe'miplaren voor, 
die ik te voren nimmer had geizien! 

In het bezit van baronesise Van Heerdt waren eenige zeer 
zeldzame opdrukkaarten, gebruikt en ongebruikt; ziJ bevinden 
zich thans in het Postmuseum; hieronder komen exemplaren 
voor, welke ik tot nu niet gezien heb. 

Indien de heer Doorman niet nu, maar pl.m. 14 jaar geleden, 
eens had geïnformeerd, of die kaarten aan een postkantoor 
te krijgen waren, zou hiJ beter hebben gedaan. 

Wat de twee door den heer Doorman genoemde feiten be
treft, deel ik het volgende mee: 

1. Mij zijn wel dagelijk personen bekend, die indertijd zeld
zame opdrukkaarten, ook op oude emissies, aan de postkan
toren hebben gekocht. De nog in leven zijnde, te Amsterdam 
gehuwd wonende, dochter van wijlen den beer Bohlmeijer 
kan zeer zeker verklaren, dat haar vader ettelijke duizenden 
opdrukkaarten, ook op oude fcuniisisies, aan het postkantoor 
heeft gekocht. Ingenieur Gatsonides, te Utrecht, (heeft een 
groote collectie, ook opdrukken op oude emissies, aldaar en 
aan andere postkantoren gekocht; geruimen tijd is zijn ver
zameling, m verband met zijn zielsziekte, onder berusting 
geweest van ingenieur Goedkoop, en thaWs in het bezit van 
den heer Van Nifterik. 

Indien de heer Doormain geen bevredigend antwoord heeft 
gekregen 'op zijn vraag, troosite hij zich met het algelmeen 
bekende: „één gek kan meer vragen, dan zeven wijzen kunnen 
(of willen) beantwoorden". 

2. Het aanbrengen van de opdrukken op de briefkaarten 
en de toezending aan de postkantoren heeft n i e t onder 
miJn toezicht plaats gehad. 

Wiat blijft er nu over van de twee feiten, waarop hij zoo 
prait gaat? 

De beer Doorman Iheeft reeds eerder getoond geen flauw 
benul te hebben van het vak der posterijen; thans toont hij 
even weinig idee te hebben van de werkzaamheden van den 
controleur bij de posterijen en telegrafie. 

Waar de heer Doorman steeds maar praat over „dure brief
kaarten", kan ik hem tott zijn geruststelling zeggen, dat de 
heer Costerus mij heeft medegedeeld, dat de prijzen in een 
volgende oplaag van den catalo'guis Ascher aanmerkelijk zul
len worden teruggebracht. Zijn geheele betoog draait blijk-
baiar geheel om het woordje „dure"; zijn kranig stuk begint 
en eindigt er mede. Indien hij, door Ihet een of ander toeval, 
in hel: be'Zit geraakt van zulk een„dure" kaart, mag zij ge
catalogiseerd worden, anders niet! Zou het nu maar niet het 
beste zijn, dat de heer Doorman een cataloigus samenstelt 
van de Nederlandsche en koloniale zegels en poststukken? 
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Daarin zullen dan wel alleen worden opgenomeni die, welke 
in zijn verzameling voorkoimen; 't zal een prachtig overzicht 
worden! 

Haarlem, 28 Juli 1930. 
J. C. PULL. 

Ter besctiermin^ 
Van Verzamelaars 

er Handelaren 
^ 

DE SZEKULA'S EN COSMOPHILATELIST. 
DUITSCHE LUCHTPOST. 

Dat er onder de liefhebbers van het geeft niet wat, zich 
enkelen beivinden, Idie „lezen" en „overwegen" wat hun ter 
lezing geboden werd, is wel bekend, het verheugt mij echter 
seer hiervan een beiwü'S te ontvangen van den heer Ordelman 
jr., te Zutphen, lid 419 der Vereeniging „Breda", Met mijn 
oprechten dank ook dien van alle belangstellenden! 

Hü vestigt de aandacht op versohillende catalogi van Béla 
Szekula, Cosmopihilatelist enz., waarin de December- en Ja-
nuari-aanbiedingen van „luchtpostbrieven, per Bremen naar 
Amerika vervoerd" voorkomen. De aanlokkelijke bijzonderheid 
„dat a a n g e t e e k e n d e brieven uiterst zeldzaam waren, 
daar uitsluitend n i e t -aangeteekende brieven vervoerd moch
ten worden", bevreemdde hem en hü zocht in onize vakpers 
een bevestiging ervan, wel een ibewijs van „intellectueel onder
zoek". Daarin vond hj) het „tegenovergelstelde", berichtte dit 
aan „Cosmophilatelist", welker redactie antwoordde, dat het 
persbericht niet juist was (!!!). Maar ihiermede wordt de 
„wirkende" geest niet in slaap gewiegid, waarolmi men niet 
verwonderd behoeft te zijn, Idat hij zich tot den dinecteur der 
posterijen te Dessau om inlichtingen wendde. Deze, de heer 
Albert Kruse, was zoo welwillend hem uitvoerig in te lichten 
eni bovendien hem twee afdrukken voor verifieering toe te 
zenden van de gebruikte stempels: 

BEFÖRDERT DURCH LUFTPOST 
MIT FLUGZEUG JUNKERS W. 33 

ZURuCK 
FLUG NICHT DURCHGEFÜHRT 

De Duitsche posterjjien hadden beslotten, gelet op het hooige 
bedrag (21 Bmk. per brief en 12 Rmk. per briefkaart), a l l e 
stukken zonder onderscheid slechts aangeHeekend te doen ver
zenden en ze moesten dus worden voorzien van het aan-
teekenstrookje. „Ikzelf heb de gelheele Amerika-post behan
deld en heb dus alles onder mijn toezicht doen heiwerken. Uit
sluitend brieven met! deze kenteekenen zijn dus eoM," schrijft 
de directeur. 

Genoemde heer gaf hiervan kennis aan „Co'simophilatelist" 
en was nog zoo IbeleeÜd den nadruk erop te leggen, dat de 
brieven wel echt konden zijn, maar niets bijzonders waren, enz. 
Op 17 Januari 1930 volgde uit Luzern het antwoord: „Uw 
bemerking klopt in zooverre niet, dat de Rijksverordening 
luidt: „Aangeteekende brieven zijn van verzending uitge
sloten". U hebt zoover igelijk, dat gewone brieven veel minder 
voorkomen." 

Repliek was, dat, werd de aanbieding alldus herhaald, zij 
als bedriegers zouden worden aan de kaak gesteld, met het 
gervolg, dat de zeldzaamheid van aangeteekende stukken nu 
ontbrak!!! 

Het is wel treurig, dat ook in ons land er nog zioovelen ziJn, 
die zich altijd laten vangen, zelfs door zeer dom aangelegde 
schurken. En nietimiinder treurig is 'het, dat zoo weinigen mee
helpen, hunne zusteren en broederen voor bedrog, woeker, ene. 
te beischermien. Valt het hun misschien te zwaar de bewijs
stukken toetezenden aan: J. B. Robert, bijkantoor Balistraat, 
's-Gravenhage ? De kosten ? Voor bescherming van mijn naaste 
heb ik altijd geld over, dus d.e kositen vergoed ik. 

&4 

VERZAMELAARS. ZEGELPRIJZBN. ZELDZAAMHEID. 
In „Schweizer Briefmk.-Zeitung" van Februari j.1., is daar

over een woordje van den heer Hans Erne ten beste opge
nomen. Vraag en aanbod niets nieuiws, betoogt hü, maar 
wordt Idat door „zeldzaamheid" geregeld? Neen! door. 
„mode", men zou kunnen zeggen door „naäpen", wat ook wel 
„suggestie" wordt ganoemd; dit waant men een „vrijspraak". 
Hij neemt o.a. tot voorbeeld „Liechtenstein", een stukje land 
dat voor een tiental jaren niemand belang iniboezemde, al was 
het zonder groote moeite en kosten te comple-teeren. Door de 
maaksels van het bekende en befaamde oonsortiuim werd het 
aantal liefhebbers niet vermeeilderd. Zelfs nadat Zwitserland 
de post had overgenomen duurde het geruimen tijd eer het 
vertrouwen gewonnen was. Maar ongeweer 1924 kwam er 
verandering: de uitgifte 1912 steeg van 1 fr. in 1923 tot 8 fr. 
in 1927; toen trad stilstand in: de vraag hield op, van zeld
zaamheid geen sprake. De wpbruiksuitgifte van 1920 daalde 
van 2 fr. tot 80 oenitiimes. Intussohen stegen de grofgetande 
7M en 13 rappen van 1921 buitengewoon, maar zal due 
stijging voortduren? Men vreeze niet, deze boomen zullen 
niet tot aan den hemel opgroeien, ook hier komt de stilstand 
en dan de daling. De stijging is van dien aard, dat niet 
door aankoop van verzamelaars de prijzen de hoogte in
gingen, maar doordat speculanten — natuurlijk na den grond 
te hebben vooiibereid — ze in bezit namen. 

Wij hebben het ook bij ons beleefd: tot koningin gekroond 
en tot aaschepoester gedaald! En de afisitempelingen? Was de 
sbijiging snel, de daling was schrikbarend. Mode, niets dan 
mode! Velen „willen", „moeten" meedoen, al verzajmielden zij 
het niet: men wordt aangestoken, besimet. 

Belangwekkenlder dan dit is zeker wel de kennis, hoeveel 
verzamelaars of speculanten er noodig zijn, om zulk een mode 
te „maken". Ik vermoed zeer weinige. Stortte het Zwitlsiersohe 
tot aan de wolken opgetrokken afstempelingenigebouw niet in
een, toen wamige groote verzamelaars niet meer meededen? 

Zeldzaamheid? Deze is zeer dikwijls uitgesloten. Gaat eens 
na! Saksen 3 pf., gebruikt, thans fr. 1400,— volgens Zum-
stein, oplaag 320.000 stuks, en de 4 jaar jongere Helvetia 
5 rappen roodbruin, fr. 185,—, met eten oplaag van slechts 
100.000 stuks. En isi een geelgroene 40 rappen, ongebruikt, 
met oorsipronkelijke gom, niet zeldzalmer dan een Moldau 
81 parale? En de prijzen? De eerste 600,—, de tweetde 
15.000,— francs! Moet u nog iets? Vindt mien geen 100 Zü
rich 6 tegen één enkele onberispelijke roodbruine 5? Beide na
genoeg gelijk in prijs! En is deze 5 niet bijna zoo zeldzaam 
als de Zurich 4 rappen? In elk geval toch heel wat zeldzamer 
dan een Baseier Duifje m onberispelijken staat! Enz. 

Zijn wij, postzegelverzamelaars, geen zonderlinge kerels ? 
Maar mode! speculatie vraag! aanbod!..... 
ijdelheid!!! 

J. B. R. 

EEN GESCHENK AAN HET BERLIJNSCHE 
POSTMUSEUM. 

De op 23 December j.1. te Breslau 
overleden koopman Max Kathe, heeft 
een zeer belangrijk deel zijner postzegel
verzameling aan het Berlijnsche post-
museum vermaakt. Genoemde instelling 
is daardoor een collectie rijker geworder 
die wellicht eenig is. Het betreft hiei 
namelijk een speciaal-verzameling var 
scheepspostzegels en scheepsbrieven. Zi 
bevat losse exemplaren, paren, brieven 

enz. van de Royal Mail Steam Packet Company, een blok Var 
64 stuks van den Hapag-zegel. Voorts ongebruikte exemplarer 
der Russische Levante, 6 kopeken blauw, brieven van d( 
Turksche admiraliteibspost. Lady Mc. Leod-zegels, enz. enz. 

.Éai^adii 
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DUITSCH-OOSTENRIJK, 1922: 400 KR. LICHTGROEN. 
Toen in 1922 de „lichtgroene" 400 kr. aan het Hoofdbestuur 

te Weenen werd toegezonden met verzoelc om inlichting — de 
werkelijke kleur was „blauwgroen" — heeft de directeur-
generaal der Posterijen aldaar doen bekend maken, dat geen 
verandering van kleur door hem was «gelast en dat het voor
komen van die waarde in lichtgroen op eenig misbruik moest 
berusten: een onderzoek was ingesteld. Dit bracht aan het 
licht, dat de gebruikte blauwgroene inkt de verrassende eigen
schap bfczat, dat de kleur geelgetoond werd zoo men slechts 
met een borstel erover heenging, zoodat het overgaan van 
blauw- tot licht- of geelgroen volstrekt geen wonder kon 
baren, in elk geval niet kan worden beschouwd als „officieel". 

J. B. R. 

PORTUGEESCHE NYASSA-MAATSCHAPPIJ. 
Het bestuur over het gebied der genoemde maatschappü 

is met 27 October 1929 overgegaan aan den Portugeeschen 
Staat, zoodat de zegels door die maatschappij uitgegeven van
af dien dag niet m.eer konden worden gebruikt voor den post
dienst, welke thans onder het bestuur der post en telegrafie 
van Lorenizo Marquez gesteld is. 

J. B. R. 

CHINEESCHE SABOTAGE. 
Volgens de daighladen dreigde eind Juli in Peking en in 

Tientsin een staking van de postbeambten. Deze gaven te 
kennen, dat zij het bedrijf zullen verlammen door brieven zon
der postzegels aan te nemen en te verzendieni, omdat een loons
verlaging geweigerd is. 

Deze nieuwe methode lijkt ons vooral voor het publiek 
zeer voordeelig! Wie dezer dagen brieven uit Clhima ontvangt 
zonder zegels, weet dus dat hij ze ajs zeldzame curiotea be-
warsn moet. B. 

DUITSCHLAND. WELDADIGHEIDSZEGELS VAN 
1925, 1926, 1927 en 1928. 

De bij verschillende postagenten en depothouders nog in 
voorraad zijnde weldadigheidszegels van de bovengenoemde 
uitgiften zijn thans alle vernietigd. J. B. R. 

MOEDER EN KIND. 
„Moeder, zal ik even eruit loopen ten, uw brief op de post 

doen?" vraagt een meisje van zes jaar. 
„Neen, kind, warempel niet. Het slagregent, men zou geen 

hond erdoor laten gaan; je vader zal het doen!" St. Lover, 
Juni 1930). J. B. R. 
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POSTZEGELVERKOOP-
DE ONTVANGER DER REGISTRATIE Nr. 2 EN DOMEINEN te 's-Gravenhage is voornemens op VRIJDAG 
19 SEPTEMBER 1930, 's namiddags te 2 uur, bij inschrijving te verkoopen, in het gebouw van het Hoofdbestuur 
der Posterijen, enz., Kortenaerkade 12, 's-Gravenhage (alwaar gedrukte voorwaarden verkrijgbaar zijn). 

Frankeer- en Portzegels. 
(441) 
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99 „IPOSTA = BERLIJN 
Van 12 tot 21 September treffen alle Philatelisten elkaar 
in Berlijn, om de Internationale Postzegeltentoonstelling 
te bezoeken. :-: Mijn Hotel, in het centrum der stad 
gelegen, direct bij de Friedrich- en Leipzigerstrasse, 
beveel ik Nederlandschen Philatelisten ten zeerste aan. 

Hotel Norddeutscher Hof, 
Berlin, W 8 - Krauserstrasse 11 - Telef. Merkur 504446. 
Kamers vanaf Mk. 7,50 (met inbegrip van ontbijt en fooien). 
Warm en koud stroomend water. Telef. in alle kamers. 
Meerdere Nederlandsche referenties op wensch. 

Eigenaar: E. LINKE. 
(376) 
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S P E C I A L E R E C L A'M E A A N B I E D I N G . 

PÄN£OG e@MIPB.Eiir. 
leder verzamelaar kan Danzig gelieel of bijna geheel 
completeeren door gebruik te maken van onderstaande 

exceptioneele aanbieding. 
Yvert 1—15, 

„ 13, 
fr 

14, 
16—20, 
21, 
22, 
23, 
24, 27—29, 31, 34 
25, 
26, 
30, 
32, 
33, 
35, 36, 38, 39, 41—43, 
37 
40, 
44—46, 
47—49, 51, 52, 54—56, 
50, 
53, 
57—59, 
60—71 
72 
73—88, 90, 91, 93—101, 
89, 
92, 
102—119, 
120, 122, 123, 
121, 
124, 

61,30 
22,50 
11 — 

7,15 
250,— 
400,— 

30,— 
12,35 
75,— 
15,— 
85,— 

300,— 
1750,— 

58,50 
1250,— 
1750,— 

12,25 
29,— 
12,50 
30,— 
11,75 

9,95 
2,50 

23,80 
20,— 
15,— 

9,15 
14,50 
25,— 
15,— 

ƒ 1,20 
0,55 
0,35 
0,15 
7,— 

16,— 
0,85 
0,25 
2,25 
0,45 
2,70 

12,— 
70,— 

1,50 
50,— 
65,— 

0,35 
0,60 
0,30 
1,05 
0,40 
0,20 
0,06 
0,45 
0,50 
0,40 
0,15 
0,40 
0,75 
0,40 

Yvert 125 
„ 126 

fr. 
132, , 

133—135, 
136—138, 
139—140, 
141—146, 
147—160, 
161—164, 
165—172, 
173—176, 
176a—185, 
186—190, , 
191, 
192 
193 
194, 
195, 
196, 
197, 
DIENSTZEGELS: 
1-16, 18, 19, 21, 22, 24-36, 
17, 
20, 
23, 
37—47, 
PORTZEGELS: 
1—19, 
20—23, 
24—32, 
33 

20,— 
14,25 

7,75 
4,25 
1,50 

18,10 
12,65 

2,40 
43,75 

195,— 
6,95 

35,50 
9,— 
2,— 

i7,50 
7,50 

15,— 
45,— 
80,— 

34,15 
45,— 
30,— 
20,— 

269,— 

9,70 
4,75 

20,10 
30,— 

ƒ 0,50 
0,25 
0,25 
0,10 
0,02 
0,25 
0,25 
0,05 
2,— 
7,90 
0,15 
1,75 
0,45 
0,10 
0,85 
0,35 
0,90 
2,70 
5,20 

0.50 
1,80 
0,90 
0,75 
9,-

0,20 
0,10 
0,90 
1,50 

Deze aanbieding van zegels van één land is het begin van een geheele serie, 
omvattende alle landen van Europa. Door GEREGELDE gebruikmaking van deze 
aanbiedingen kunt U Uw collectie tegen ZEER MATIGE PRIJZEN zooveel mogelijk 
completeeren. 

Levering: GEGARANDEERD binnen één maand na bestelling. 
Betaling: NA ontvangst van het geleverde. 
Bestelling: vóór 2 September in ons bezit. 

POSOiSËILIHIAIJIPËO. Jl. MR ê> €©. 
m @^©©ISf@AAf SA 'S<@ßÄ¥ElüMÄ@E. (123) 
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HERHAALD VERZOEK. 
Heeren Vereenigings-secretarissen en Adverteerders worden 

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

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

Wilhelminapark 128, Breda. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

FEESTPROGRAMMA 
TER GELEGENHEID DER VIERING VAN HET 

25-JARIG BESTAAN DER 
PHILATELISTENCLUB ..ROTTERDAM" 

EN VAN DEN 
EEN EN TWINTIGSTEN 

NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 
VAN 4 TOT EN MET 7 SEPTEMBER 1930, 

TE ROTTERDAM. 

D o n d e r d a g 4 S e p t e m b e r 1930. 
10 >j uur. Officiaele opening der Tentoonstelling door den 

Hoogedelaohübaren Heer mr. P. Droogleever Por-
tuijn, burgemeester van Rotterdam, in een der za
len van „De Doele", Coolsingel. 

12'/, uur. Gemeenschappiälijke lunch in restaurant „Bnistol", 
Houttuin. Menu zonder wijn f 2,50. 

V r i j d a g 5 S e p t e m b e r 1930. 
1 uur. Gemeenteichappelijke lunch in restaurant „Galand", 

Oalandplein. Menu zonder wijn ƒ2,—. 
2'/. uur. Boottocht door de Rotterdamsche havens, aan,g^e-

boden door het Gemesrtebestuur. 
5 uur. Receptie van de Philatelistenclub „Rotterdam" ter 

gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, in den foyer 
bovenzaal restaurant „Tivoli", Ooolsingel. 

7 uur. Bestuursvergadering van den Bond in „De Doele". 
Z a t e r d a g 6 S e p t e m b e r 1930. 

9'/, uur. Kapittelvergadering in „De Doele". 
10 uur. Bondsvergadering in „De Doele". 

l>j uur. Gemeensdnappelijke lunch in de bovenzaal van res
taurant „Riche", Korte Hoogstïaat. Menu zonder 
wijn ƒ2,—. 

2'A uur. Voortzetting der Bondsverigadering in „De Doele". 
7 uur. Feestdiner ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 

der Philatelistenclub „Rotterdam" en« van den Een 
en twintigs^en Nederlanjdsohen PhilateHstendag, in 
restaurant „Tivoli", Coolsimgel. Menu zonder wijn 
ƒ 5,—. Bekendmaking der bekroningen. 

Z o n d a g 7 S e p t e m b e r 1930. 
11 uur. Begroeting en Congres in „De Doele". 

IM uur. Gemeenschappelijke lunch in restaurant „Galand", 
Oalandplein. Menu zonder wijn ƒ 2,—. 

2'/j uur. Eventueele voortzetting van het Congres in „De 
Doele". 

5 uur. Sluiting der Tentoonstelling. 
N.B. Op de Tentloonstellimg is van Donderdag 4 September 

tot en met Zondag 7 September 1930 een tijdelijk postkantoor 
gevestigd ten verkoop van zegels, verzenden van brieven, aan-
getcekende stukken, enz. De afstempeling geschiedt met spe
ciale sitempels van de Tentoonstelling en van den Een en twin
tigsten Philatelistendag. 

EEN EN TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING van 
den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars op Zaterdag 6 September 1930, des 
voormiddags te 10 uur, in „De Doele", Coolsingel, te 
Rotterdam. 
(De'ze vergadering is toegankelijk voor alle leden der 
aangesloten Vereenigingen). 

1. Opening. 
2. Notulen der vorige vergaldering. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Vertslag van dem secretaris. 
5. Verslag van den penningmeester. 
6. Begrooting 1930-1931. 
7. Verslaig van de werkzaamiheden van het Informatiebureau. 
8. Verslag van het hoofd van den Keuringsdienst. 
9. Voorstel tot reglementswijziging. 

10. Bestuursverkiezing. 
(Die beeren J. A. Kasitein, G. V. van der Schooren en imr. 
J. H. Vuij'stinglh zijn aan de beurt van aftreden, doch zijn 
herkiesbaar. Als candidaten zijn ge'steld mevrouw C. de 
Bruijn-Vrins, te Arnhem, alsmede de drie voornoemde af
tredende bestuursleden). 

11. Vaststelling van de plaats, waar de volgende algemeene 
vergadering en de Philatelistendag zulleni worden ge-
houiden. 

12. Aanwijzing van een commissie tot het nazien der rekening 
van het boekjaar 1930-1931 (financieele commissie). 

13. Vefslag van de Fédérat'on Internationale de Philatelie. 
14. Rondvraag en sluiting. 

N.B. De vertegenwoordigers worden herinnerd aan art. 29 
van het ihuishoudelijk reglement, luidende: Wanneer een ver-
tegenvsnoordiiger veAinderd is» een algemeene vergadering hy 
te wonen, kan hij zijn stem aan een mede-vertegenwoordiger 
van zijn Vereeniging overdragen en moet hiervan vóór de ver
gadering aan den 2en secretaris schriftelijk kennis geven. 

Bonds-keurmeesters. 
Op verzoek van het Bondsbestuur hebben alsnog de na

volgende personen zldh bereid verklaard, officieel als Bonds-
keurmeesiters te fungeeren: 

Voor Oostenrijk, Roemenië (Moldau-marken), Zuid-Bulg'a-
rije. Jonische Eilanden on Perzië toit 1880: Rudolf Priedl, Woll-
zeile 8, Wien I. 

Voor Montenegro: Hugo Hartmann, Haigedomstrasse 49, 
Haimiburg 37, 

Voor Turkije: Adolf Passer, Kaprova 12, Prague I. 
Voor Polen: W. Rachmanow, UI. Wiejska I, Warschau. 
Voor Danzig: Karl Riedel, Pommerschestrasse 24, Danzig-

Langfuhr. 
Voor Oud-Duitsche Staten en Duitsche Koloniën: P. Ohrt, 

Maj.a.D., Düsselkamp 15, Ecke Kühlwetterstrasse, Dusseldorf, 
Voor Saargebied en Beieren: dr. E. Dulb, Oberstein a/Nahe. 

De secretamis, 
mr. J. H. VUIJSTINGH. 

Over onderstaande handelaren en verzamelaars 
worden door het Bonds-Informatiebureau 

inlichtingen verstrekt. 
E. Gaudo, Rue Plati 11, Monaco. 
Eichel Klein, postzegelhandelaar, Cairo. 
M. F. Gimbergh, Oudekeïksplein, Amsterdam, C. 
Cavette (Elli Wrobel), Schliessfach 6, Breslau. 
mr. H. A. Fonda, manager der vroegere Saturday Afternoon 

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

Haag. 
J. F. Duijn, Jansstraat 16, Haarlem. 
J. B. Doedens, Oudestraat 131, Kampen. 
Schwaben, Würzen (in Saksen). 
The Inland Stamp Co., Kansas City, Missouri (U.S.A.). 
J. H. Donnai, Schenkkade 305, le étage. Den Haag. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat 107, Den Haag. 
P. J. Lukwel, Schenkstraat 236, Den Haag. 
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NAMEN DER LEDEN. 

1. Nederlandsdie Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, 
te Amsterdam. 

2. Postzegelvereeniging 
„Breda", te Breda. 

3. Vereeniging van Posibzegel
verzamelaars „Hollandiia", 
te Amsterdam. 

4. Utreehtsche Rhilatelisten
Vereeniging, te Utrecht. 

5. Vereeniging van Postzegel
verza/melaars „De Globe", 
te Arnhem. 

6. PihilatelistenVereeniging 
„Groningen", te Groningen. 

7. Philatelistenclub „Rotter
dam", te Rotiterdam. 

8. Nederlandsehe Phüatelisti
sche Vereeniging „Op Hoop 
van Zegels", te Haarlem. 

9. Postzegelvereeniging „Vlis
SLiigen", te Vlissiingen. 

10. Philatelisten Vereeniging 
„ZuidLimburg", te 
Maalsitricht. 

11. Postzegelvereeniging „Hel
der", te Helder. 

2. Haagsche PostzegelKring, 
te VGravenhaige. 

Aantal leden 
op 1 Juli 

1930. 

838 

483 

306 

189 

107 

72 

63 

190 

7 

113 

60 

48 

Getal vertegen
woordigers, waar
op elke Vereeni
ging recht heeft 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

4 

1 

3 

3 

1 

NAMEN der 
vertegenwoordigens voor het 

jaar 1 Aug. 193031 Juli 1931. 

1. J. B. Robert. 
2. L. van Essen. 
3. H. J. Boekieni 
4. A. S. Doorman. 
5. A. J. Valewink. 
6. J. H. Albrecht. 

1. J. C. G. van den Berg. 
2. J. Broeders. 
3. A. J. Jaicobs. 
4. di3. F. J. J. Loeff 
5. F. J. L. H. t ' Sas. 
6. L. C. A. Smeulders. 

1. Th. H. van der Hurk. 
2. S. van Kooten. 
3. S. Onderwijzer. 
4. P. Vredenduin. 
5. H. Schmid. 
6. W. G. ZHvolle. 

1. dr. P. H. van Gittert. 
2. K. H. J. van Kulissen 
3. J. G. Raatgever. 
4. H. Kauib. 
5. C. Deenik. 

1. G. J. van de Sandt. 
2. H. J. van Balen 
3. A. te Winkel. 
4. W. e. de Bruin. 

1. S. J. Koning. 
2. A. van Delft. 
3. K. A. Cleij. 

1. P. J. van Harderwijk. 
2. dr. L. Frenkel. 
3. P. den Outer. 

1. J. P. Traanberg. 
2. L. Germeraad. 
3. J. Rol. 
4. D. W. van Waard. 

1. C. J. L. Sitsen. 

1. J. J. A. van de Ven. 
2. dr. E. J. A. H. Verzijl. 
3. M. H. M. J. Hermans. 

1. dr. M. van der Sluijs. 
2. M. Quant. 
3. J. Polling. 

1. K. N. Korteweg. 

ADRESSEN 
der vertegenwoordigens. 

Den Haag, Balistraait 55. 
Hilversum, Melkpad 37. 
Apeldoorn, Bas Backerlaian 11. 
Voorburg, Laan v. Swaensteyn 11. 
Amersfrt., Schimmelpenninckstr. 60 
Nijmegen, Hatertscheweg 19. 

Breda, Hortensiastraat 25. 
Breda, Teteringschedijk 61. 
Breda, Romboutsstraat 12. ,' 
Breda, Parkstraa,t 6. 
Breda, Lange Brugstraait 10. 
Breda, Wilhelminapark 128. 

Amsterdam, Sarpathistraat 89. 
Amsterdam, Van Eeghenstraat 39a 
Amsterdam, Joh. Verhulststraat 78 
Amsterdam, Roelof Hartstraat 25 
Amsterdam, Prins Hendrikkade 56 
Amsterdam, Ger. Terborgstraat 28 

Utrecht, Maliebaan 72bis. 
Utrecht, Bregittenstraat 17. 
Utreoht, Groenestraat 55. 
Utrecht, Stadhouderslaan 21. 
Utrecht, Willem Barenitzstraat 50. 

Arnhem, Sinigelstraat 2. 
Den Haag, Ln. v. Meerdervloort 770 
Arnhem, Dalweg 17. 
Oolsiberbeek, Schelmsoheweig 44. 

Groningen, Nassaulaan 42. 
Groningen, Lage der A. 
Groningen, J. C. Kapteijnlaan 47b. 

Schiedam, Dam 30. 
Rotteidam, Eendrachtsweig 7. 
Rotterdam, Avenue Concordia 30. 

Haarlem, Brouwersplein 25rood. 
Haarlem, Santpoorterplein 14. 
Haarl., Ged. Sahalkburgergracht 83 
Haarlem, Haiitsma Mulierstraat 23 

Vlissiingen, Walstraat 72. 

Maastricht, Wilhelminasingel 64. 
Maastricht, Bredestraat I. 
Maastridht, Alex. Battalaan 20. 

Helder, Prinisi Hendriklaan 12. 
Helder, Ruigweg 26. 
Helder, Draaisteeg 7. 

Den Haaig, Beeklaan 518. 

J. V. VAN DER SCHOOREN, v o o r z i t t e r , 
Burgemeeistersplein 2, Arnhem. 

J. e. CRAMERUS, o n d e r  v o i o r z i t t e r . 
Academiesingel 46, Breda, 

mr. J. H. VUIJSTINGH, e e r s t e s e c r e t a r i s , 
Plompetorengracht 24, Utrecht. 

P. JORISSEN P.Czn., t w e e d e s e c r e t a r i s , 
Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 

H e t B o n d s b a s t u u r : 
W. P. COSTERUS Pzn., p e n n i n g m e e s t e r . 

Voorhaven, Edam 
mr. W. S. W. DE BEER, c o m m i s s a r i s . 

Keizersgracht 606, Amsiterdam, C 
J. A. KASTEIN, c o m m i s s a r i s , 

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z 

■!f^"^^miW^WWr:'. 
JDÜi tfiii 
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J. C. E. van Herv^rerden, 0 . Ebbingestraat, Groningen. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
M. E. Bouwmeester, Haitsma Mulierstraat 32, Haarlem. 
Aug. v. d. Velde, Ruysdaelstraat, Amsterdam. 
H. Endeman & Co., Schoten bij Haarlem. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
Th. Haentjes Dekker, 2e Balistraat, Den Haag. 
H. H. Overduijn, Hilversum. 
Willem Paret, Beggen (Luxemburg). (Leider der Int. Ver-

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

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

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

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

Mededeeling. 
Het jaarboekje nr. 40 zal in October verschijnen. Hierin zal 

gelegenheid zijn voor het opnemen van: 
a. giro- of telefoonnummer; leden, die zulks wenschen, 

kunnen den secretaris daarvan mededeeling doen. 
b. advertentiën; voor de noodige- inlichtingen wende men 

zidh tot den secretaris. 
De opnem'ini? van een bijdrage op philaitelistisch gebied zal 

de aantrekkelijkheid van het jaarboekje onigetiwijfeld ver-
hoogen. Ik breng zulks dringend onder de aandacht der 
leden. Voor toezending houdt de secretaris zich ten zeerste 
aanbevolen. 

Nieuwe leden. 
436. S. Spieier, Bosschestraat 87, Soheweningen. 
843. F. Bruins, empl. drukkerij Uni, Unilaan, Weltevreden 

(Java). 
873. A. A. Pieters, adm. sf. Asseimibagoes, Sitoeibondo (Jarva). 
926. H. Krabbe, empl. sf. Assembagoes, Sitoebondo (Java). 
806. G. H. Paulij, empl. sf. Assembagoes, S toebondo (Java). 
883. C. van de Poll, emipl. isf. Assembagoes, Sitoebondo (Java). 

Aanmeldingen. 
Marcel L'izon, Villeneuve les Avignon (Gaird), France. 
E. Karthaus, Tjoeroek, Tjikampek (Java). 
H. A. Nuse, sergt. inf., Tapatoean (Sumatra). 
B. Lindberg, ambt. Gouv. Bedr., Riouwstraat 32, Bandoeng 

(Jaiva). 
M. A. Manuskowski, Wagenstraat 105, Den Haag. 
tnej. E. Marres, Parallelweg 51, Maastricht. 
mevr. J. Kuijper-Van Nieuwenhuizen, Tegalombo 6, Sema-

rang (Java). 
Adreswüzigingen. 

527. L. F. Caivaljé, thans Dep. van Koloniën, Dem Haag. 
305. J. Wals, tihans Anthom'uisi MatthaeusVan 35bis, Utrecibt. 
391. H. M. F. van de Pieterman, thans pens'on Van Hengel, 

Bandoeng (Java). 
598. dr. J. C. A. UI tee, inspecteur B.G.D., thans Medan (Su

matra). 
?35. L. H. van Asperen, ambt. I.U.A., thans Cherllbon (Java). 
)81. dr. J. H. N. van den Burg, thans Theresiakerkweg 43, 

Weltevreden (Java). 
L88. P. J. Jonker, thans Stadskanaal. 
!49. N. J. BenjaTiins, thans Beethovenistraat 97, Amsterdam, 

Z. 

429. E. Th. Witite, thans Sehouwweg 46, Wassenaar. 
686. ir. O. J. C. Indra, thans Javaweg 39, Weltevreden (Java). 

Bedankt. 
796. mevr. L. Thunhorst, Hilversum. 
760. P. J. Steensma, Eindhoven. 

Overleden. 
381. dr. J. Haspels, Nijmegen. 

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

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

De vergadering wordt geopend door den voorzitter, den 
heer Cramerus, die de 27 aanwezigen welkom iheet, in het bij
zonder den heer Jacometti, die voor het eerst de vergadering 
bijiwoont. Terwijl 'de aanwezigen zich van hun plaatsen ver
heffen, wijdt de voorzitter eenige woorden aan de nagedach
tenis vam een onzer trouwe leden, den heer De Winter, die 
e«niige dagen geleden overleden is. 

De notulen van de vorige vergadering worden zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd en vasitlgdsiteld, terwijl de ballo
tage tot uitslag heeft, dat de heer Rótihengatter met alge-
meene stemmen als lid wordt aangenomen. De ballotage over 
het candidaiat4id De Metz wordt aangehouden tot de volgende 
vergadering, aangezien de genomen informatie nog niet 
is ingekolmen. 

Voorts wordt besloten de beeren W. Essers, C. J. F. van 
der Heijden, F. Bäcker «n A. Wolff wegenis contributieschuld 
als lid te royeeren. 

Van den heer Splitizen zijn wederom in dank ontvangen 3 
zegels voor het falsiificaten-album. 

De nieuwe tandenmeters van den Bond zijn ingekomen en 
worden aan de leden uitgereikt. Tandenmeters van de- eerste 
uitgave, welke nog bij de leden in omloop zijn, kunnen alsnog 
bij den secretaris tegen niê uiwe worden omgewisseld. 

Aan de orde is thans het voorstel tot reglementswijziging 
van den Bond, waarop de voorzitter een uitvoerige toelich
ting geeft. De heer ds. Loeff kan zich niet vereenigen met 
het voorlstel, dat de bestuursleden niet terstond herkiesbaar 
zijn; ook de Iheer Mijnssen is het met den heer ds. Loeff eens. 
De heer Smeulders en de voorzitter meenen, dat het toch in 
het belang van de Nederlaffidsche philatelie moeit geacht wor
den het voorstel, dat van het Bondsbestuur zelf uitgaat, te 
steunen. Tot een definitief ibesluit, om de vertegenwoordigers 
eeni vast mandaait mede te geven, komt de vergadering echter 
niet. Op voorlstel van den heer Smeulders wordt besloten, dat 
de vertegenwoordigers met het bestuur hieroimtrent nog eens 
zullen vergaderen. 

Mededeeling wordt gedaan, dat voor de reis per autobus 
naar de Tentoonsltelling te Antwerpen niet voldoende deel
neming is. 

Voor de verloting, welke daarna wordt gehouden, zijn bo
vendien zegels ontvangen van de beeren Cramerus en mr. 
Van Mierlo. 

Na rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter 
gesloten!. 

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

Nieuw lid. 
432. (E.NK.). L. A. J. Rötihengatter, Molenstraat 34, Roosen

daal. (III) . 
Candidaat-Ieden. 

Th. J. D. van der Ende, boekhouder, Lange Kerkstraat 31, 
Schiedam. (Eigen aanglifte). 

E. H. baron Prisse, Luigtenburg C 299, Ginneken. (Voorge
dragen door ds. F. J. J. Loeff). 

Overleden. 
387. A. C. de Winter, te Breda. (II). 
60. dr. J. Haspels, te Nijmegen. (IV). 
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Bedankt als lid. 
310. D. J. Sanders, te Haarlem. (VII). 

Geroyeerd als lid (wegens contributieschuld). 
244. W. Essers, te Kerkrade. (VI). 
470. C. J. F. van der Heijden, te Vught. (III). 
439. F. Backei, te Berlin. 
156. A. Wolff, te Luxemburg. 

Adreswijzigingen. 
434. J. F. Brouwen-, te Tilburg, thans Korte Schijfstraat 2, 

aldaar. (III). 
127. L. A. van Putten, te Rotterdam, thans Rochus sen-tra at 

' 197b, aldaar. (V). 
410. mr. dr. A. den Dekker, te Gorinehem, thams Eind 22, 

aldaar. (V). 
497. A. M. H. de Jonigh, te Amsterdam, thans Regu' ers-

' gracht 120, Amsterdam, C. (VII). 
178. H. W. Kohl, te Bussum, thans Lomanstraat 101 I, Am

sterdam, Z. (VII). 
53. L. G. James, te Maarssien, thans K.rkweg 27, aldaar. 

(IV). 
Philatelistenloket. 

Geopend in het bijkantoor Parkstraat op Zaterdag 23 Au
gustus 1930, des namiddags van 3 tot 5 uur. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 25 Augustus 1930, des 

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

Clubbijeenkomst. 
E? Clubbijeenkomst op Donderdag 11 September 1930, des 

avonds te 8 uur, in Hotel „Dennenoord", te Ginneken (bij 
Breda). Trouwe opkomst dringend verzocht. Benoeming 
Feestcommissie. 

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

Adresveranderingen. 
mr. J. Selman, Simon Stevinstraat 33, Amsterdam, O. 
H. A. A. M. van Buuren, Maai sitraait 101, Amsterdam, Z. 

Candidaat-leden. 
P. Gordon, Kortekads 24a, Rotteidam. (Eigen aangifte), 
mej. M. M. Plas, Oranj.laan 36, Rijswijk, Z.H. (Voorgesiteld 

door J. A. Kästeln). 
Mededeeling. 

In de maand Augustus wordt geen vergadering gehouden. 
De eerstvolgende bijeenkomst zal plaats hebben op 27 Sep
tember a.s. 

De Ie secretaris, 
J. A. KASTEIN. 

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

Candidaat-leden. 
L. van Halasz, Bencurstraat 9, Budapest (VI). 
D. J. Smitb, Kromme Nieuiwegraeht 88, Utrecht. 

Bedankt als lid. 
I. J. van den Helm, Regentesselaan 35, Amersfoort. 
J. Heitbrink, Oosterkade 10, Utrecht. 
H. A. Remme, Oudegr?cht 336, Utrecht. 

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

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

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

Bedankt als lid (met 1 September 1930). 
302. P. J. Steensma, te Endhoven. 

Mededeeling. 
In Augustus wordt geen vergadering gehouden. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 30 September 1930, des 

avonds te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
Op dezen avond onderlinge wedstrijd met de Strafporten 

nrs. 1 en 2 van Nedeiland, gebruikt; van elk nummer één 
zegel. In te zenden bij mej. C. Becking, Tivolilaan 38, te Arn
hem (retourporto bijvoegen), of ter vergadering in te leveren. 

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

13 September 1930, van 3-4 uur. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 8 Juli 1930, des 
avonds Ie 7J/> uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 14 leden. Na open ng door den voorzitter, den 
heer Van Harderwijk, die in verband met de temperatuur een 
geringe opkomst constateert, worden de notuten der vorige 
vergadering gele^ar en onveranderd goedgekeurd. 

De volgende ingekomen stukken worden medegedeeld: 
Van Ihet Gemeentebestuur van Rotterdam, houdende a:in-

biedin^ van een boottocht door de havens. 
Van den heer J. A. Graitama, te 'i i-Gravenhage, voorzitter 

van den H^iag^chen Postzegelkrinig, diens aanneming der be
noeming tot lid van het eere-com té. 

Van den heer W. P. Costerus, te Edam, houdande bedanken | 
als jurylid onz;er Tentoonstelling, wegans gezondheidsredenen, 
welk bedanken ten zeerste wordt betreurd. 

Voorts de volgende soienkingen voor onze Tentoonstelling: | 
van de Nederlandsche Vereeniging van Pol i zegelverzame

laars, te Amsterdam, een gouden medaille in natura; 
van den heer mr. W. S. W. de Beer, te Amsterdam, een | 

gouden medaille; 
van dan' heer H. P. van Vliet, te Rot^erds'm, een gouden j 

medaille; 
van den heer H. Nijgh, te Rotterdam, esn groote vergulJ 

ziVeren, een groote zilveren, en een groote broHzen medaille 1 
in natura; 

van de f rma G. Keiser & Zoon, te 's-Gravenhage, een ver
guld zilveren meda'lle, benevens postzegels voor de jeugd-
klasse; 

van mevrouw J. Costerus-Poederbach, te Edam, een bron-| 
zen medai.Ue; 

van de Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen, ƒ 5,—| 
voor de ^i3nitoon]=tellingskas; 

van „De Philatelist", te Rotterdam, 2 complete luxe jaar-| 
gangen van het tijd-chrif De Philatelist, voor de tomi'oola. 

Aan de milde geveis is hiervoor hartelijk dank gezegd. 
Ter beJichtiging gann rond da verzairalingen Beige eiil 

Nederland \an den heei Van Smaalen. De eenvoudige, dochj 
keurig opgezette verzamel ngen trokken ieders aandacht; de 
heer Van Smaalen wordt daarna door den vcorzitter ondai] 
applaus bedankt. 

Nadat nog enkele leden vragen stellen omtrarit de Tentoon-j 
stelling, wordt de vengadering, na rondvraag, door den voor-J 
zitter geslotan. De secretaris, 

P. JORISSEN P.Cznl 
Adresverandering. 

W. L. Imm nk, 's-Gravendijkwal 75a, Rotterdam. 
Vergadering. 

Volgende bijeenkomst op Dinsdag 26 Augustus 1930, de^ 
avonds ie T y, uur. 
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Internat. Vereen. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secret.: J. N. H. VAN REST, Copernicusstraat 89. Den Haag. 
(Voor aangetsekende stukken: Bijkantoor Copernicusplein). 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 23 Juli 
1930, in Café „Hollandais", Groenmarkt, te Den Haag. 

Aanwezig 43 eden. De vergaderini'? wordt door den voor
zitter geopend, die mededeelt, dat zegels voor de verloting 
zijn geschonken door de heeren Verhoeff, Van Meel, Schairren-
berg en De Ronde. Voor heit falsificaten-album zijn door den 
heer Sdhornagel uit Ho:k van Holland zegels geschonken, 
waarvan vele zeer weinig voorkomisnde. De notulen worden 
daarna onveranderd goedgekeurd onder dankzegging aan den 
secretaris. • 

Bij de ledenverkiezing worden de candidaat-leden aangeno
men met 34 'stemmen vóór, 7 blanco en 1 van oniwiaarde. 

Daarna verloting; dezen keer een heel mooie door de royale 
giften. De heer Gerretsen krijgt den eersten prijs. De veiling, 
bestaande uit 30 kavels en 1 kaart, ten bate van ds kas, 
wordt hierna gehouden. Bij de rondvraag verzoekt de heer 
Maai3 een rondz^ewding speciaal Nederland en Koloniën; bij 
voldoende inzending van boe'kjes zal hieraan gevolg worden 
gegeven. De heer Van Meel bespreekt het aanschaffen van 
tandenmeters. 

De voorzitter sluit hierna de vergadering. 
De 2E secretaris, 

J. H. VAN DER VEEN. 
Nieuwe leden. 

584. M. Peddema, Goudenregenstraat 200, Den Haag. 
585. S. Spieier, Bosschestraat 87, Scheveningen. 
586. F. van Cleef, s.f. ,,Demak Idjoe", Djokjakantai (Java). 
587. P. Trip, s.f. „Soedhono", Madioen. 
688. P. G. IVIelsert Djeroeklaan 6, Weltevreden (Java). 

Bedankt tegen einde 1930. 
381. J. A. van Opijnen, Den Haa.g. 

Adresverandering. 
250. P. J. Clarijce, Laan van Meerdervoort 852, Den Haag. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7'4 uur, algemeene vergadering te 

8K uur, op Woensdag 27 Augustus 1930, in Café „Hollan
dais", Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 2. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag en sluiting. 

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

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

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

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

Aangenomen als lid. 
246. C. B. Man's, Kleine Houtweg 51, Haarlem. 
247. J. Marsman, J. J. Cremerplein 44 I, Amsterdam, W. 

Bedankt. 
98. S. Bosma, Kleverlaan 108, Haarlem. 

Adresveranderingen. 
230. P. J. F. van Leeuwen iwordt Sweelinckstraat 9, Uitrecht. 

96. W. P. van der Vlugt wordt Zaanenlaan 29, Haarlem. 

Mededeelingen. 
1. Wegens afwezigheid van den secretaris wordt men be

leefd verzocht tot pl.m. half September eventueele coiTes-
pondentie, waarvan spoedige behandeling gewenscht is, te 
zenden aan den heer C. F. Trupp. 

2. Men wordt beleefd verzocht eventueele advertentie-s voor 
het jaarboekje uiterlijk 20 Augustus a.s. te zenden, eveneens 
aan den heer Trupp. 

3. Eventueele veranderingen, welke alsnog in het jaarboekje 
moeten opgenomen worden (b.v. adreswijz'gingen) en die nog 
niet opgegeven 'zijn, s.v.p. ook te melden vóór 1 September a.s. 
aan den heer Trupp, Hyaicinthenlaan 35, Haarlem. 

De secretaris, 
, H. WEIJENBERGH. 

Philatel.-Vereeniging „Zuid-Limburg", te i richt. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan ^0 A la^::' • t 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 21 Juli 
1930, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", Vrijt
hof, te Maastricht, 

Aanwezig 17 leden. Te 8.15 uur opent de voorzitter met 
©en hartelijk woord van welkom de vergadering. De secretaris 
is met kennisgeving afwezig; het voorlezen der notulen wordt 
tot een volgende vergadering uitgsisteld. 

Van het Bondsbestuur is een exemplaar ontvangen der op 
de a.ä. Bondsvergadering voor te stellen reglementsiwijziging. 
De hser Van der Ven verzoekt u i t t e l van behandeling tot 
een volgende vergadering, om gelegenheid te hebben de wijzi
gingen nader te bestudeeren, hetgeen wordt aangieno'men. 

Vervolgens worden de candidaat-lcden S. Bok te Enkhuizen, 
S. Spieier te Scheveningen, P. J. Hekker te Amsterdam en 
R. Hauptmann te Weenen met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. 

Daarna worden een'ige ingekomen stukken voorgelezen. 
Met een verloting en kienen wordt de avond aangenaam 

besloten. 
Nieuwe leden. 

128. S. Bok, Westerstraat 23, Enkhuizen. 
8. S. Spieier, Bosschestraat 87, Scheveningen. 

71. P. J. Hekker, Rokin 42, Amsterdam. 
85. R. Hauptmann, Klo"terneuburgstrasse 33, Weenen, XX. 

Bedankt. 
103. A. Th. Bloem, Sta^enlaan 83, Den Haag. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 18 Augustus 1930, vergadering. 
Maandag 1 September 1930, beurs. 
Maandag 15 September 1930, vergadering, 

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

Bekendmaking. 
De leden worden er noig eens aan herinnerd, dat op den 

beursavond van 1 September a.s. het ruilen VE'n zegels van 
Luxemburg zal plaats hebben. Dr. E. J. A. Verzijl zal een 
en anier mededcelen over de geschiedenis van de polstzegels 
van dat land (z'e verslag in Maandblad van Juli). Het mee
brengen van doublet'ieni wordt zeer aanbevolen, terwijl een 
flink bezoek van dezen rui'avond zeer op prijs wordt gesteld. 
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Postzegelvereeniging „HeWei"', te Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Draaisteeg 7, Helder. 

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

Te ongeveer half negen opent de secretaris, de heer J. 
Polling, met een kort woord van welkom de vergadering. In 
't bijzonder wordt welkom geheeten mevrouw Bubse, die van 
hare vaicantie igebruik maakt onze vergadering te bezoeken. 
Met algemeene stetomen Iwordt de heer R. Tho Bokholt als lid 
der Vereeniging toegelaten. De notulen worden voorgielezen 
en onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen is eien brief van ons oudlid Munier, die onis 72 
valsche zegels schenkt voor het falsificatenalbum. In dank 
wordt dit geschenk aanvaard. 

In behandeling komen de voorstellen van den Bond voor 
de a.s. jaairvergadering. De voorzitter deelt mede, dat door 
zeer groote onvoltalligheid van het bestuur, op de bestuurs
vergadering deize voorstellen nog niet voldoende onder de 
oogen zijn gezien. Op voorsitel van den heer Brouwer wordt 
besloiten deze zaken aan het bestuur over te laten. 

In behandeling komt het conceptreglement voor het ver
eeniigingsruilboek, hetwelk in zijn geheel wordt aanvaard. 
De heer Kortleve neemt op zich, een aantal ervan te maken. 

Daar onze voorzitter, de heer De Jong, "naar de tropeni ver
trekt, moeten wij een nieuwen voorzitter benoemen. Dr. M. 
van der Sluyis is (bereid voor de tweede maal het voorzitter
schap op zich te nemen, hetwelk onder dank wordt aanvaard. 

De voorzitter stelt voor, namens heit bestuur, onzen schei
denden voorzitter een klein blijk van waardeering te schenken, 
waartoe wordt besloten. 

Tijdens de nu gehouden pau'ze wedstrijd over zegel Ned.
Indië nr. 95, welke den heer G. van Grunnihgem het grootst 
aantal stemmen brengt, alsmede den prijs. 

De maamdverloting brengt tlwiee gelukkigen. 
De heer Van der Sei heeft een 4tal zegels beschikbaar ge

steld om te veilen voor de feestkas. Zij worden op A'meri
kaansche wijze verloot en brengen weer een aardig bedrag 
in kas. 

Te ruim half elf gaan wij naar huis en met vacantie tot 
September. 

De isecreitaris, 
J. POLLING. 

Nieuw lid. 
R. Tho Bokholt, Streek G 172, Dokkum. 

Adresveranderingen. 
mevr. A. Buhse wordt Platanenlaan 43, Bloemendaal. 
A. de Jong wordt Off. M.S.D. 2e kl.. Dep. van Marine, Batavia. 
A. H. Voetelink wordt Jerioholaan 95b, Rotterdam. 

Eerste Surinaamsche Phüatel.Ver., te Paramaribo. 
Secreit.: H. L. RELIJVELD, Koloniale Boekerij, Paramaribo. 

Candidaatlid. 
K. L. van Geelen, Logeweg 25, Bandoeng (Java). 

AFGELUISTERD IN DE OMNIBUS. 
„Als ik boos zijnde een brief schrijf, dan wacht ik een paar 

dagen voor hem te posten." 
„Nou, ik doe het beter. Ik geef 'm aan mijn man om te 

posten." 
J. B. R. 

■tafe«tYft&. 

WAAROM IK ZEGELS VERZAMEL. 
PROPAGANDA! 

Het eerste gedeeHe is het hoofd van een bekroond opstel 
dat een meisje van 15 jaar, mejuffrouw Katherine E. Spring, 
inleverde op eera wedstrijd, uitgeschreven door de „Shelton 
Philatelie Association", een club, gevormd in de „Lincoln 
School" te Shelton (Wasin.); zij werd daarna tot „Voorzitter 
der club" gekozen. De veelomvattendheid van dit „kinderlijke" 
begrip is zeker zeldzaam. Het opstel werd in „Weekly Gossip" 
opgenomen en luiit, overgezet in onze taal: 

„Komt men in het „Koninkrijk der Zegels", dan treedt men 
in een land van opvoeding en romantiek. Men leert er dieren, 
gebou'wlenl, landschappen kennen, waarvan men nimmer te 
voren iets gehoord heeft. Oude verhalen en geschiedenissen 
worden voor disn geest terijggeroepen bij het beizien van de 
verzameling. 

„Geen wonder dus dat ik genoegen erin schep, mijn rustige 
avonden eraan te wjjden. Zoodra ik mjjn koninkrijk betreed, 
wordt alle gevoel voor de menschelijke wereld afgeschud. Voor 
mij dagen op oude mythen, leg'sniden worden vastgelegld, en zij 
zelve, de geschiedenis, openbaart zich aan mijn verblinde 
oogen. Het toomeel verandert en ik vind mijzelf overgebracht 
naar eien vreemd land, vol vreemde dieren, planten en ge
zidhten. Wederom word ik weggevoerd. Ditmaal ben ik in het 
lanii der goden. Hier kan ik gezellig praten met mün gelief
koosde godheid. 

„Het kan zijn dat ik in sommige opizichten ontroerd, over
drijf. Op het oogenblik verdwijnen mijn visioiemen en ben ik 
weder in het land der levenlden. Ik ben bezig met het sor
teeren van mijn zegefe en zie, daar vind ik er welke mij 
wederom tot droomieni aansporen. Is het wonder dat ik het 
zegelverzamelen tot mijn „Koning van Uitspanningen" heb 
gekozen, hem, die mij zooveel ontspanning en ideaal in de 
bladen van mijn album te vinden geeft!" 

J. B. R. 
EEN MERKWAARDIG PROCES. 

Een merkwaardig proces is in het afgeloopen jaar te Graz 
afgehandeld. De Duitsohe koopman Josef Zinisheim eischte 
van dien Oostenrijksdhen staat betaling van 900.000 mark, 
wegens ontvreemding van een postzegelverzameling uit m be
slag genomen, in de Sfaatsvcilinghal ondergebrachte goederen. 
In deze verzalmeling bevonden zich o.a. 4 stuks van de roode 
én van de blauwe Post Officezegels van Mauritius, voldoende 
om de grofote waarde der verzamelinig te bewijzen. De uit 
Weenen onbbdden hoofddelskundige Rudolf Priedl verklaarde 
aan het slot van een uitvoerig verslag het geheel voor leugen; 
de aanklager heeft die Mauritius nooit gehad, mogelijk ver
valschingen ervan, enz. De plaatselijke deskundige, Kajehan 
Schuh, sloot zich m elk opzicht bij het uitgebrachte verslag 
aan, waarop het gerechtshof den Oostenrijkschien staat ver
oordeelde tot betaling van 263 schilling aan den eischer — de 
waarde »ran de gelstolen zegels werd op 100 schilling (!!!) 
geschat ■— en den eischer in de kosten van het proces, welke 
hoog waren geworden door de moedwillig — dus bewust — 
hoog opgedreven, oniware schade. 

J. B. R. 

THEATERREGIE EN DE POSTZEGEL, OF: „DE BAARD 
VAN OSCAR I". 

Niet onaardig is het voor 'n jaar of zeven door „Coll. de 
T. P." verspreide verhaal, dat bij de eerste opvoering van 
de opera „Oscar I" in 'sGravenhage, de hoofdrol werd vervuld 
door een artist met volle baard. Dit viel den directeur op, die 
den kunstenaar tijdens een tusschen(bedrijf ibij zich liet komen 
om hem te beduiden, dat koning Oscar I geen volle baard ge
dragen had, maar een knevelbaard, zooals Napoleon III, en 
dus zijn vermomming niet met de waarheid strookte. Op de 
vraag van den grimeur — degene die den kunstenaar dat 
uiterlijk had gegeven — hoe dei directeur daaraan kwam, 
haalde deze zijn postzegelalbum, sloeg Noorwegen op en 
toonde hem de zegels van 185657 met de beeltenis van den 
koning met knevelbaard. Vanaf dien avond verschijnt de ko
ninklijke baard op de planken der wereldberoemde tooneelen 
zooals de postgeschiedenis haar heeft vastgelegd! 

J, B. R. 
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DE GELIJKENIS. 
In de lersche pers gaat een aardig verhaaltje over „Tim" 

(Tim Healy, K.C., was de eerste gouverneur-generaal van 
den lersohen Vrijistaat). 

De eerste zegels van den nieuwen istaat vertoonen, zooals 
men weet, de landkaart van Ierland. Aan een boePenivrouv^tje 
werd toen gevraagd, hoe zij die zegels vond. „'t Isi waarachtig", 
antwoordde zij, „de prachtigste schilderjj, die ik ooit van 
ouwen Tim Healy gezien heb." 

J. B. R. 

TE KOOP AANGEBODEN: 
Verzameling Nederland in blokken, onge
bruikt, van 1894 af compleet, behalve 
Yvert nrs. 47, 48, 64, 91-93, 153, 219-221; 
te betalen porten compleet, behalve nr. 2; 
bovendien enkele postzegels in blok van 
vóór 1894, — Verzameling Curagao onge
bruikt, compleet, met porten in typen 
(enkele dun). — Verzameling Suriname 
ongebruikt, porten in typen op enkele na 
compleet. 

Brieven onder nr. 437 aan de 
Administratie van dit Blad. 

NIEUWE UITGIFTEN 
IN COMPLETE SERIES. 

Spanje, Goya f 6,— 
Spanje, Goya, vliegpost - 7,— 
Lithauen, Vliegpost - 0,65 
Noorwegen, Noordkaap - 1,— 
Oostenrijk, 3 nieuwe waarden - 0,50 
Italië, Previdaniza - 1,25 
Italië, Perrucci, - 1,45 
Italië, Ferrucci, vliegpost - 1,40 
Rumenië, opdruk 8 Junie 1930 - 0,70 
Zwitserland, 2 fr., vliegpost -1,10 
België, 5 stuks - 0,35 
Letland, Rainis, compleet - 4,— 
Letland, Rainis, ongetand - 6,50 
Letland, Vliegpost - 2,85 
Letland, Vliegpost, ongetand - 5,50 

Franco rembours of postwissel. 
J. J. A. ENGELKAMP. 

Spui 13, Amsterdam. (358) 

Inkoop - Ruil - Verkoop. 
Zendt tn a n c o 1 ij s t. 
Vraagt zichtzending. 
Laagste prijsnoteering. 

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

Angst voor publicatie? 
De deining over mijn annonces, in de afd. 's-Gravenhage van 

de Ned. Vereeniging van Postzegelverzamelaars teweeggebracht, 
heeft een diepere oorzaak. 

Het is bekend, dat ik met sommige philatelistische aangelegen
heden te goed op de hoogte ben, hetgeen minder prettig is, als 
dat onder de loupe komt; dit tracht men te beletten. 

Vrees, om zich gehaat te maken, zal mij nooit weerhouden, 
hoewel het verstandiger is niets te publiceeren. 

Maar als men het gescheiter en de aanmatiging hoort van de 
zich zoogenaamd op een hoog standpunt plaatsenden, hun onweer
legbare calomnie, hun infame intimidatie, en men herinnert zich 
dan de inventarisatie van de Munt in Utrecht, de realisatie der 
collectie van de notaris-weduwe H. van het Prins Hendrikplein, 
Den Haag (een handelaar hood hiervoor 80 mille; afrekening 
door een paar belanglooze adviseurs 12 mille), de geschiedenis van 
den gedecoreerden apotheker uit de Piet Heinstraat, Den Haag, 
den frauduleuzen notaris te Batavia, enz., enz., dan zegt men: 
wat vertrouwenswaardige lui! 

Maar de heeren kunnen gerust zijn! Het is niet noodzakelijk 
dit in de finesses bekend te maken; om sensatie gaat het niet. 

Dat het annonceeren van over het hoofd geziene vervalschingen 
in rondzendingen van die vereeniging het aanzien van den invloed
rijken sale-manager, den heer P. C. Korteweg, heeft geschaad 
meen ik te mogen hetvAjfelen. 

Het is m.i. eerlijker dan b.v. unfaire verdachtmaking. 
Het heeft een geweldigen indruk gemaakt, dat naar aanleiding 

der advertentie in het Mei-nummer, tegen 31 December het lid
maatschap is opgezegd van Comedie Schep Kracht. Ook „De 
Philatelist" krijg ik niet m^er gezonden. 

Dat ik protesteerde tegen wat men durfde laten circuleeren, is 
voornamelijk op de Larensche Vereeniging bedoeld. Een vereeniging, 
welke beter icil zijn dan andere, moet geen gelegenheid scheppen 
uitschot te loosen, temeer daar de directeur recht heeft dit te 
weigeren. Iemand liet mij van genoemde vereeniging boekjes zien 
van Oud-Duitsche Staten; dit was beneden alle critiek. Bij ieder 
zegel was door een kenner een aanmerking (bladvulling) gemaakt. 
Inzendingen dienen belangrijk te zijn; nu, daar dringen de leden 
steeds op aan. Dat deze vereeniging in een behoefte voorziet, zal 
de tijd leeren; het gelijkt meer op een money-make-instituut dan 
op een vereeniging, waar prima zegels voor billijke prrijzen worden 
aangeboden. 

Van een bekenden Australischen handelaar, die voortaan alleen 
de zegels van zijn werelddeel verkoopt, kochten uAj den selecten 
ouden handelsvoorraad Nederland en Koloniën. 

Aangemoedigd door de waardeering en tevredenheid mijner 
cliënten, breng ik ditmaal iets bijzonders. Het is gebaseerd op den 
triomf van den omzet, op het stijgend succes. 

Ik geloof, dat nog nimmer zoo iets is aangeboden, daar het al 
mijn aanbiedingen overtreft. De inhoud spreekt voor zich zelf en 
wordt van A tot Z gegarandeerd; verdere discussie is overbodig! 

Zend f 9.99 en U ontvangt het Lot „Spaart terwijl U uitgeeft". 
Uw geld kunt U nooit beter beleggen, want hoofdzakelijk oude 
uitgiften hebben voornamelijk de meeste handelswaarde. 

Aan iederen verzamelaar wordt slechts één Lot afgegeven. 

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

POSTBUS 281 (340) 
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CU I A D V E R T E N T I Ë N I ■ I 
Prijs dezer adver ten t ies : 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postz. worden niet in betaling gen. 

Z E L D Z A A M Zweden 1924 , Post Con
gres, 5 ore — 5 K r . Yv 16J177. c o m p l . 
f 1 7 , 5 0 . I d e m , Pos t Un ie , 5ore  5 K r , 
Yv 178192 c o m p l . f 17 ,50 . Yvert N o . 
8 6 f 11, ; Yvert No. 9 6 f 1 8 ,  Schit
terende ex NedIndie remb. H Teunisse, 
Dacostas t raa t 17, Dordrech t (435) 

41ste POSTZEGELVEILING, 
Tijdens de Tentoonstelling in Rotterdam 

op 4, 5, en 6 September 1930 

Belangrijke Collectie N'edertand en Kolomen 
en Europa 

Kijkdagen in Den Haag en Rotterdam 
Catalogus gratis op aanvraag 

Nedcrl. Postzegelbeurs, 
S T A T I O N S W E G 2 D E N HAAG 

T E L E F O O N 17133. (436) 

W f * A N * J E « Goya h'rdenkingserie com

pleet 32 stuks, voor f 13 65 Tot 1 peseta 
2b stuks voor f 2 75 Idem 8 stuks on 
getand (oplaag 1500 series) f 12 — 
P C O R D O N , Korlekade 2ta, Rotterdam. 
Giro 1295^8. (438) 

ZEPPELIN  br i e fkaa r t en 
met Nederl Luchtpostzegels naar Sevilla 
f 7,50, Lakehurst f 1 0 .  . Bahia f 12,—. 
Rundfahrt f 20.— — Voorraad beperkt 
P G O R D O N , Korlekade 24a, Rotterdam 
Giro 12959S (439) 

G r o o t v a d e r s d u b t t e l e n . 
1 6 B v e r s c h i l l g e b r p o s t z . C g e e n 
N e d e n K o l ) u i t d e j a r e n 1 8 4 1  9 1 , 
Y v . f r l V O , — f l , 2 , 7 1 f r a n c o a a n g e t 
P. G M E L S E R T ,  Dibbetss t raa t 3 5 , 

D E N H A A G . C440) 

G e v r a a g d : N E D E R L A N D Y v e r t 
7 , 8 , 19 , 3 0 , 3 1 , 3 B , p u n t  e n 
p l a a t s t e n n p e i s  E N G E L  A N D 
2 6 , 2 7 , 2 3 / 6 6  B E L G I Ë : 1 0 8 
C B r u s s o l ) . N . A Z I L V E R , 

Z a c h . J a n s e s t r a a t 5 3 , 
A m s t e r d a m , CO ) (433) 

W E E S IVIET E I G E I V W i a S ! 
Reeds nu zijn prima lots voor het komende seizoen gereed. 

Velen zijn reeds geregeld kooper. Indien U er prijs op stelt, 
dat het verzamelen U komenden winter een zoo groot moge
lijk genoegen zal schenken, koopt dan onze lots. Nergens koopt 
U een zoo groote kwantiteit en kwaliteit, tegen zulk een 
lagen prijs. 

Wij bieden aan zonder concurrentie: 
Lot „SPECIAL", 1500 zegels van Europa en Overzee. Van 

vele landen schaarsche en mooie zegels in elk lot; pr. ƒ 12,—. 
Gratis premie op lot „Special", 150 verschillende Ned. en Kol, 

Lot „L' EUROPE", 4000 zegels uitsluitend van Europa 
landen. Groote verscheidenheid; zeer interessant. Prijs ƒ15,—, 

Lot „SUPERBE", 2500 zegels van Europa en Overzee, div 
Koloniën, enz., hooge waarde Yvert. Prima lot! Prijs ƒ12,—, 

BUITENGEWONE AANBIEDING: Ieder kooper van alle 
3 lots tezamen betaalt hiervoor slechts ƒ 35,— en ontvang 
bovendien een gratis premie van 1200 zegels in prima sor 
teering. Alles franco aangeteekend. 

Indië 1 lot ƒ0,50; 3 lots ƒ 1 , — porto extra, t.w. 50 pet. 
Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het be

drag per postwissel of giro nr. 118330. 
Postzegelhandel ,,THE GLOBE", Zaandam. 

(385) 

O O B D K O O P B A A N B I E D I N G . 
Roltanding met en zonder watermerk, 2/3 van de algemeen 

geldende prijscouranten, uitsluitend gebruikt. 

2/1 — 10/22M, 7 waarden f 0,20 
Jub. 1923, 2 et. — 1 gld., 9 waarde - 0,40 
1 gld./17K en 10/3 dienst - 0,25 
1, 2%, 5 gld., 1905 - 0,22 
1, 2)^, 5 gld., nieuw - 0,30 
Rembrandt, per 10 series - 2.25 
Weldadigheid 1929, per 10 series - 2,-
Vliegpost, 10, 15, 60 
Vliegpost, 60 ct., per 10 stuks 
40 en 60/30, per 10 series 
Jub. 1913, 2K — 5 gld., psr serie 
Jub. 1913, 5 gulden, prima 

0 30 
0,60 
1 — 
3,9C 
1,30 

50 et. en 1 gld. port, koerseerend - 0,25 
Ned.-Indië, 2K gld., Jub - 3,25 
Ned.-Indië, 5 gld., Jub -12,— 
Ned.-Indië, 5 et. — 1 gld., Jub - 0,40 
2>^, 5, 10, 20, 40, 60, 80, per 100 series - 4,— 
1 gulden bruin per 1000, zeer mooi - 3,— 
Boven f 5.— portvrij Giro 40215. Zichtzendingen aan ^'ereenigingen, 
ook in Ned. Indie. WEDERVERKOOPEPS GEVRAAGD. 
JOHN GOEDE, Brederodestraat 46, Amsterdam. (313) 

[F®§fe(ga^[l[iia[i)(!ls[l 
mi. mmim. 

wm mm. 
p)r. 

^>C m)^m 
Postgiro 136315. 

Bestellingen boven ƒ 5,— franco. (338) 

N.V. Postzegelhandel „ P H I L A D E L P H I A " . 
• J a n s w e g 31i H a a r l e m . 

Hierdoor hebben wij het genoe' 
gen onze geachte clienteele te 
berichten dat onze zaak met 

1 September a s. verplaatst zal worden naar 
KRUISWEG 4 3 , H A A R L E M , 

C) m i n u u t v a n h e t s t a t i o n ) . 

Wij noodigen U beleefd uit tot een bezoek 
aan onze nieuwe zaak 

Beleefd aanbevelend, 
J . M . GOSSE, Directeur (396) 

S z o o LANG DE VOORRAAD STREKT rü 
ï t l L E V E R E N W I J - i l 

^ Nsdeflandsch-Indië Jubileuni 1023, ongebruikt, ^ 
d e c o m p l e t e s e r i e ä f 1 6 , - . 

Paren en b lokken zonder ve rhoog ing ve rk r i i gbaa r ! i{;i|ï 
^^ 

IJC LC 
rV Bestelt nu reeds Uw Yvertcatalogus 1931 bij ons; ^ 
3 j deze verschijnt begin Septerrber. De prijs is f 4 ,50 . ^ 

w yï 
\j^ Amsterdamsche Postzegelhandel , ^ 
\XL S T . L U C I E N S T E E G 2 2 A M S T E R D A M , C. G i ro 151986 (350) U C 


