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Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

DE EEN EN TWINTIGSTE NEDER-
LANDSCHE PHILATELISTENDAG. 

ßlot. 
Hierna bradht de heer Kastein het volgend verslag uit over 

de werkzaamheden van het Bondsinformatiebureau: 
Verslag van de werkzaamheden van het 

Bonds-Informatiebureau over het jaar 1930. 
Evenals vorige jaren werden door mü goregeld elke maand 

in ons Maandblad de lijsten der candidaat-leden van de ver
schillende leden gecontroleerd, en slechts een enkele maal was 
het noodzakelijk een Vereeniging te waarschuwen. Doorloopend 
werd in ons orgaan de z.g. „Zwarte lijst" afgedrukt, en tot 
mün spijt moet ik constateeren, dat ze voortdurend grooter 
wordt. Het komt zelden voor, dat men iemand, die eenmaal 
gesignaleerd is, later weer schrappen kan. 

De meeste klachten bereikten mij den laatsten tijd over een 
Amsterdammer, een zekeren G. Naar ik verneem is de politie 
al van zjjn gedragingen op de hooigte. En gelukkig is het tegen
woordig gemakkelijker om een philatelistischen oplichter te 
straffen, daar de nieuwe bepaling van de strafwet zoo onge
veer het volgende zegt: „Wie er zijn gewoonte of beroep van 
maakt gekochte waren of artikelen niet te betalen, kan ge
straft worden met enz." Zoodra dus 3 of 4 verzaimielaars 
over een zelfden persoon een aanklacht hebben ingediend, is 
vervolging mogelijk. 

Het aantal brieven om inlidhtingen over personen, zoowel 
handelaars als verzamelaars, neemt gestadig toe. De strekking 
van het meerendeel der brieven is door den regel: Kan ik me 
in vertrouwen tot den handelaar N. te Rotterdam, Den Haag, 
enz., wenden? Is het mogelijk, dat een handelaar mij voor 
2-3 cent de franc goede, onvervalschte zegels der ge-heele 
wereld (uitgezonderd van Nederland en Koloniën) levert? Be-
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staat eï een vereeniging, waar men zijn goede doubletten 
zonder risico voor verruiling of diefstal kan inzenden? Wat 
is de beste wijze om de nagelaten zegels van mijn vader te 
gelde te maken? en dergelijke vragen meer. 

Vele aanvragen om informaties komen ook uit het buiten
land. Wel een bewijs, dat ons blad daar bekend is. 

Het meest tijdroovende van de functie van beheerder van 
het Informatiebureau bestaat echter in de bemiddeling, die 
men vraagt om slechte betalers aan te porren; om verschillen 
over afrekening uit den weg te ruimen; om nalatige ruil-
correspondenten bang te maken met publiciteit van hun naam 
op de „Zwarte lijst" en zoo mser. En het moet al een zeer 
verstokte zondaar zijn, die er niet een hekel aan hééft op de 
lijst van p'hilatelist'sche bedriegers te prijken. Ik igeloof dan 
ook zeker, dat de zwarte lijst niet meer gE.mist kan worden, 
vooral ook omdat ze preventief werkt. 

De beheerder van het Bonds-Informatiebureau, 
J. A, KASTEIN. 

Naar aanleiding van dit verslag deelde de heer Reijerse 
mede, dat hem reeds eenige malen gevraagd werd, waarom 
Donnai wel, en Van Dien (Scheveningen) niet op de zwarte 
lijst voorkwam. De heer Kastein lichtte dit tos en zegde toe, 
gehoord de discussie. Van Dien eveneens op die lijst te plaatsen. 

In verband met de vele aanvragen om invordering van pos
ten gaf de heer De Beer als zijn meening te kennen, dat de 
naam van het bureau zou moetenluiden „Bonds Informatie- en 
Incassobureau". Dit werd door den heer Kastein ontraden. 

Hierna volgde het verslag van den keuringsdienst, uitge
bracht door het hoofd van dien dienst, den heer Jorissen. 

Verslag van den Keuringsdienst. 
Als hoofd van den Keuringsdienst is Ihet mij aangenaam u 

te kunnen mededeelen, dat deze afdeeling van den Bond haar 
bestaan steeds meer rechtvaardigt. 

9e JAARGANG. BREDA, 16 OCTOBER 1930. Nr. 10 (106). 
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In totaal maakten 43 inzenders van deze afdeeling gebruik, 
en ik heb na aftrek van porti en onkosten in totaal, over het 
tijdvak 1929-1930, aan den penningmeester kunnen afdragen 

S' een bedrag van ƒ 88,95, waarvoor mij décharge is verleend. 
It Het hoofd van den Keuringsdienst, 
|.' P. JORISSEN P.Czn. 

Naar aanleiding van dit verslag deelde de afgevaardigde 
van Helder mede, dat door hem een ter keuring aangeboden 
zegel als „twijfelachtig" werd terug ontvangen. Hy vroeg, 
waar hij dan een dergelijk zegel ter keuring moest aanbieden, 
als de Bondskeuringsdienst zulks niet kon doen. Hierop volgde 
een discussie over het feit, of de Bondskeuringsdienst met eien 
dergelijke beslissing kon volstaan of dat in het belang van 
de Bondsleden verdere stappen gedaan moesten worden. 

Toelichtingen hieromtrent verden verstrekt door de beeren 
Van der Hurk en Maingay, terwijl de voorzitter, naar aanlei
ding van een mededeeling van den heer Pierre Vos opmerkte, 
dat in den laatsten tijd vele zeldzame tandingen van Neder-
landsche zegels versdhijnen, zoodat mien langzamerhand aan 
de herkomst dier zegels is gaan twijfelen. Na een opmerking 
van den heer Doorman en na een mededeeling van den heer 
Tresling dat zegels van de 3e emissie van Nederland ook in 
Duitschland gegraveerd zijn, deelde de voorzitter mede, dat 
het Bondsbestuur over het voorgestelde principe overleg met 
het keuringsbureau zal plegen. 

Hierop werd het verslag goedgekeurd onder dankzegging 
aan den steller. 

Vervolgens werd overgegaan tot de behandeling van de 
voorgestelde reglementswijzigingen, zooals deze zijn opge
nomen in het Maandblad. 

De voorzitter lichtte toe, hoe het Bondsbestuur er toe ge
komen is, deze voorstellen te doen. 

De afgevaardigde van Helder deelde mede, dat hij, na zijn 
discussies op de vorige Bondsvergadering, niet gedacht had, 
dat de zaak dit beloop zou hebben gehad. Hij stelde voor, dat 
eerst Philatelica staande deze vergadering zou toetreden als 
lid van den Bond en dat daarna zou worden overgedaan tot 
behandeling der voorgestelde reglementswijzigingen. Volgens 
hem had „Philatelica" niet het recht van de behandeling daar
van haar toetreding als lid van den Bond te doen afhangen. 

De afgevaardigde van „Op Hoop van Zegels" bracht onder 
de aandacht de vele voorkomende afwijkingen in de gepubli
ceerde lijst van ds getallen der vertegenwoordigers, waarop 
elke vereeniging recht heeft en vroeg of deze zaak door het 
Bondsbestuur in 'het reine gebracht kon worden. 

Ook merkte hij op, dat de voorgestelde overgangsbepaling 
statutenwijziging met zich zou meebrengen. 

Nadat de voorzitter een en ander toegelicht had, werd voor
gesteld eerst tot de behandeling van de voorgestelde wijzi
gingen over te gaan om te zien of hierbij een meerderheid 
gevonden werd. 

Op een gestelde vraag van den heer Polling, gericht tot den 
heer Reijerse, deelde deze laatste mede, waarom „Philatelica" 
haar toetreding tot den Bond wilde doen afhangen van de 
aanneming der voorgestelde reglementswijzigingen en legde 
hij er vooral den nadruk op, dat de wensch tot toetreding als 
lid van den Bond niet uitgegaan was van „Philatelica", doch 
werd geuit door afgevaardigden van versdhillende vereeni-
gingen op de vorige Bondsvergadering. 

Na deze mededeeling voelde de afgevaardigde van „Helder" 
zich teleurgesteld en gaf als zijn meening te kennen, dat men 
baas in eigen huis moest blijven. 

Bij de daarop volgende discussies gaven verschillende aan
wezigen meeningien ten beste, waarna ten slotte voorlioopig 
werd aangenomen, de voorstellen tot reglementswijziging ar-
tikelsgewijze te behandelen, in afwijking van het bestuurs-
voorstel, dat behandeling „en bloc" had voorgesteld. 

Reeds het eerste artikel, „de stemmenverdeeling", lokte we
derom een uitgebreide discussie uit. De afgevaardigde van 
„Op Hoop van Zegels" deed uitkomen, aan de hand van eenige 
berekeningen, dat de kleine vereenigingen, door de nieuwe 
voorgestelde stemmenverdeeling er veel ongunstiger kwamen 
voor te staan. Bovendien wenschte hij voor de groote ver
eenigingen een maximum aantal stemmen vastgelegd te zien. 

De afgevaardigde van „Zuid-Limburg" stelde een andere 
stemmenverdeeling voor en wenschte het vastgelegd minimum 

aantal leden voor toetreding van kleine vereenigingen, thans 
op 20 gesteld, teruggebracht te zien tot 15. Dit laatste ging 
bezwaarlijk, omdat de aanneming daarvan statutenwijziging 
zou eischen. 

Aangezien de voorstellen om in stemming te brengen: het 
vaststellen van een maximum aantal van 6 stemmen voor de 
groote vereenigingen en het bestuursvoorstel om over alle 
voorgestelde wijzigigen in zijn geheel te stemmen, wederom 
uitvoerige discussies uitlokten, werd gepauzeerd voor de lunch. 

Aan die lunch las de voorzitter een bericht voor van den bij 
allen welbekenden heer Warren (Epsom), waarin deze mede
deelde, dit jaar tot ziJn spijt verhinderd te zijn de Philatelisten-
dagen bij te kunnen wonen. 

Na de heropening van de vengadering werden eerst de vol
gende voorstellen in stemming gebracht: 

1. Aanneming der wijzigingen zooals zij zijn voorgesteld; 
2. Aanneming der wijzigingen aangevuld met het voorge

stelde maximum stemmenaantal van zes voor de groote ver
eenigingen. 

De stemming over die voorstellen had tot resultaat, dat het 
eerste voorstel verworpen werd met 28-14 stemmen en het 
tweede voorstel werd aangenomen met 38-4 stemmen. 

Hierop deelden de beeren Reijerse en Van Rest (bestuurs
leden van „Philatelica") mede, dat zij teleurgesteld waren en 
geen toezegging konden doen omtrent de toetreding als lid 
van den Bond hunner Vereeniging. 

Hierna werden de aftredende bestuursleden, de 'beeren J. A. 
Kästeln, G. V. van der Schooren en mr. J. H. Vuijstingh met 
groote meerderheid van stemmen herkozen; allen namen de 
herbenoeming aan. 

Als plaats voor de volgende jaarvengadering werd Utrecht 
gekozen, terwijl voor het vormen der financieels commissie 
voor het nazien der rekening 1931 werden aangewezen de 
U. Ph. V. en de afdeeling „Gooi en Eemland" van de Neder-
landsche Vereeniging. 

Hierna bracht de heer Van der Schooren verslag uit van 
de Federation Internationale de Philatelie, waarin o.a. werd 
medegedeeld, dat op de jaarvergadering te Brussel besloten 
werd een algemeen philatelistisch kenmerk te scheppen in den 
vorm VSÄ1 een klein rond speldje, van zeer eenvoudigen 
aard, waarvan de aanschaffing igeringe kosten zou mede
brengen. Het reglement voor de internationale tentoonstellin
gen is eenigszins vereenvoudigd. Als secretaris van de Fede
ration treedt thans op de heer F. J. Mijnssen, postdirecteur te 
Breda. De volgende jaarvergadering wordt te Parijs gehouden 
en die van 1932 ter gelegenheid van den Duitschen Philate-
listendag vermoedelijk te Heidelberg. De pogingen om een 
wetsontwerp in zake vervalschingen en vervalschers te ver
krijgen worden krachtig voortgezet. Tot slot werd herinnerd 
aan het internationaal sluitzegel, dat voor Nederland tegen 
den prijs van f 0,01 psr stuk verkrijgbaar gesteld is. 

Naar aanleiding van het uitgebrachte verslag deelde de heer 
Van Brink mede, dat het hem had getroffen, dat 'hierin niets 
voorkomt dat wijst op pogingen om paal en perk te stellen 
aan het verschijnen van onnoodige uitgiften, waarbij hij o.a. 
verwees naar de uitgegeven zegels van Spanje van den 
laatsten tijd. Aan de samenstellers van catalogi zou b.v. ver
zocht kunnen worden dergelijke zegels niet meer op te nemen 
in de verschillende catalogi. 

Nadat de heer Van der Schooren een mededeeling van den 
heer Maingay omtrent verleende patronage voor tentoonstel
lingen in 1933 en 1934 had toegelicht, gaf hij als zijn meening 
te kennen, dat de zienswijze van denheer Van Brink niet al
gemeen gedeeld werd. Bovendien was deze kwestie niet zoo 
eenvoudig; wel, wanneer gehandeld kon worden zooals de 
Belgische Bond heeft kunnen doen ten opzichte van de Orval-
zegels. 

De heer Van Brink was van meening, dat het kenmerk 
van een uitgifte moet zijn: het regelmatig daarvan verkrijg
baar stellen aan de postkantoren en van een behoorlijke oplaag; 
hij wilde dit punt nogmaals met klem onder de aandacht van 
de Federation Internationale brengen, wat toegezegd werd. 

De afgevaardigde van Zuid-Limburg bepleitte beperking van 
uit te geven series, welke meening niet door den heer Van 
Brink gedeeld werd. Nimmer kan belet worden aan de admini
straties het uitgeven van zegels; wel kan bereikt worden, dat 
verzamelaars front maken tegen woeker-uitgiften. 

.MsiaÊaÊ^^ii^»- '^aiSiaif 1 ^ii 
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Hierop deelde de voorzitter mede, dat men dit laatste nim
mer kan voorschrijven aan niet georganiseerde verzamelaars. 

Bij de rondvraag deelde de voorzitter mede, dat wederom 
geen voordrachten voor het Bondscongres waren ingekomen, 
zoodat dit Congres op den volgenden dag kon vervallen. Hij 
deed echter een beroap op de aanwezigen, om in hun vereeni-
gingen de leden op te wekken tot het 'houden van voordrachten. 

De heer Van Brink vond het veel beter bepaalde verzame
laars daartoe uit te noodigen, c.q. voor het houden van voor
drachten voor de radio. 

De afgevaardigde van „Zuid-Limburg" liet een woord van 
protest hooren tegen in het Maandblad opgenomen stukken, 
waartegen naar zijn meening de Bond zich moest verzetten. 

Dit is echter een zaak, die den Raad van Beheer van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie aanging, die derge
lijke kwesties in hare vergaderingen moet behandelen. 

Nadat een vraag van den afgevaardigde van „Op Hoop van 
Zegels" over de voongestelde overgangsbepalingen door den 
voorzitter beantwoord was, werd hierna deze algemeene ver
gadering gesloten, onder dankzegging aan de aanwezigen voor 
ihun belangstelling. 

Het Bondsdiner. 
In de keurige zaal van Tivoli verzamelden vele dames, Phi

latelisten en verdere genioodigden zich om de versierde tafels, 
om aan te zitten aan het feestdiner. 

Aan de officieele tafel zaten o.a. aan: de heer De Jong, wet
houder van de gemeente Rotterdam, als vertegenwoordiger 
van het gemeentebestuur, de heer Tresling als vertegenwoor
diger van den directeur-generaal der P.T.T. en als directeur 
van het Postmuseum, en de beeren Rotsaert, vertegenwoordi
ger van den Belgischen Bond, «n P. J. Maingay, secretaire 
honoraire de la Federation Internationale de Philatelie. 

Een strijkje zorgde tal dadelijk voor de goede stemming, ter
wijl het keurige en uitgebreide menu dit voor de rest deed. 

De voorzitter van „Rotterdam", de heer Van Harderwijk, 
voerde het eetst het woord en bracht een dronk uit op H.M. 
de Koningin. Allen zongen staande het volkslied mede. 

Nadat de heer Van der Schooren had medegedeeld, dat de 
kapittelvergadering uitgemaakt had, dat de Bondsmedaille dit 
jaar niet werd uitgereikt, voerden achtereenvolgens het woord 
de Bondsvoorzitter, de heer Rotsaert, waarna de heer Van 
Dieten als lid der jury een en ander mededeelde over de ge-
exposeerde collecties op de Nationale Tentoonstelling, welke 
tentoonstelling hij een groot succes noemde. 

Vervolgens werden door den voorzitter van „Rotterdam" de 
bekroningen bekend gemaakt en de prijzen en diploma's aan 
de aanwezige prijswinnaars uitgereikt. 

De heer Van Harderwijk bedankte alle juryleden voor he' 
vervullen van hun moeilijke taak en bood allen een blijvend 
aandenken aan in den vorm van een verguld zilveren medaille. 
Door een gevormd dames-comité werd den voorzitter van „Rot
terdam" een mooien voorzittershamer aangeboden, terwijl ook 
mevrouw Jorissen van ditzelfde comité een aardige herinnering 
in ontvangst te nemen had. 

Tot slot voerden nog het woord wethouder De Jong en de 
afgevaardigde van „Zuid-Limburg", waarna allen nog ge-
ruimen tijd gezellig bijeen bleven. Het maken van een dansje 
werd niet verzuimd, terwijl allen een aangename verrasising 
bereid werd door de verloting zonder nieten. 

De Philatelistenclub „Rotterdam" heeft den Philatelisten in 
haar „home" op buitengewone wijze ontvangen en kan terug
zien niet alleen op een zeer geslaagde Nationale Tentoon
stelling, doch ook op een luisterrijke lustrumviering. 

K. H. J. VAN HULSSEN. 

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

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

ALBANIË. 
Frankeerzegels in nieuwe teekeningén, kop van Zogoe I en 

landschappen: 
1 quint, grijs. 
2 „ oranjerood. 
5 „ geelgroen. 

10 „ karmijn. 
15 „ sepia. 
25 „ blauw. 
50 „ grasgroen. 
1 franc, violet. 
2 francs, grijs. 
3 „ grijsgroen. 
5 „ geelbruin. 

Portzegels, nieuw wapentype: 
10 quint, blauw. 
20 „ rose. 
30 „ violet. 
50 „ groen. 

De zegels zijn gedrukt in Italië. 

ARGENTINIË. 
Luchtpostzegels ter gelegenheid van de Amtrika-vlucht van 

het luchtschip „Graf Zeppelin". 
Overdrukt in blauw werden onderstaande luchtpostzegels 

der koerseerende uitgifte met „Zeppelin Ier Vuelo 1930" en 
de primitieve afbeelding van een luchtschip. 

20 centavos, ultramarijn. 
50 „ grijszwart. 

1 peso, blauw en rood. 
1,80 „ blauw en lilarood. 
3,60 „ grijs en blauw. 

Hiervan werden gedrukt 10.000 exemplaren van de 3 laagste 
waarden, 5000 van de 1,80 en 4750 van de 3,60 peso. 

Daar de zegels in zeer korten tijd uitverkocht waren, werd 
een tweede opdruk, thans in groen, verkrijgbaar gesteld in de 
waarden: 

20 centavos, ultramarijn. 
50 „ grijszwart. 
90 „ bruin. 
1 . peso, blauwrood. 
1,80 „ blauw en lilarood. 

Oplaagcijfers 10.000, 10.000, 12.500, 10.000 en 1500 stuks. 

AUSTRALIË. 
Opdrukken op koerseerende frankeerzegels: 

Two pence op 134 pence, karmijn. 
Five pence op 'i'A pence, violet. 

Onzen geachten correspondent, den heer C. Belmonte, te 
Sydney, hartelijk dank voor onverwijlde toezending; genoemde 
heer bericht nog, dat de 5 pence in beperkte oplaag werd ge
drukt. 

BELGIË. 

Gelegenheidszege-1 (Interna
tionale Postzegeltenboonstel-
ling te Antwerpen): 

4 francs, groen en lichtgr. 
De extra-toeslag bedroeg 6 
francs. Het zegel is gedrukt 
op een vierkant velletje met 
breede witte randen. 

BOLIVIA. 
Het Bulletin Mensuel meldt de verschijning van onderstaan

de frankeerzegels der uitgifte 1912-1916, voorzien van den 
opdruk „Centavos R. S. 21-4 1930" en waarde: 

0,01 op 2 centavos, vermiljoen (Yvert nr. 97). 
0,03 op 2 „ karmijn en zwart (Yvert nr. 106). 
25 c. op 14 „ bruin (Yvert nr. 104). 
25 c. op 2 „ karmijn en zwart (Yvert nr. 106). 



184 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

In nieuwe teekeningen, vliegtuig boven landschap enz., zün 
te melden de luchtpostzegels: 

5 centavos, donkerviolet. 
15 „ rood. 
20 „ geel. 
35 „ geelgroen. 
50 „ blauwgrijs. 

1 boliviano, bruin. 
2 „ karmijn. 
3 „ blauwgrijs. 

BRAZILIË. 
Portzegel in de koerseerende teekening, watermerk E U 

Brasil (één of meer letters per zegel): 
200 reis, blauw. 

CANADA (Augustus 1930). 

rvw^rw« m^^ 
[öJiSSTsIci 
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Frankeerzegels in het gewijzigd ko
ningstype: 

1 cent, oranje. 
8 „ blauw. 

In het Augustus-nummer vermeldden 
wij de 5 cents b l a u w , dit moet zijn: 

5 cent, violet. 

CHILI. 

H 
^9 1 1 

aCEHTENMIODEiSMITREK 
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Ter gelegenheid van het feit, dat een eeuw geleden met de 
verscheping van salpeter een aanvang werd gemaakt — thans 
een van de belangrijkste uitvoerproducten — verscheen een 
serie in de waarden: 

5 osntavoä, geelgroen (allegorie). 
10 „ roodbruin (allegorie). 
15 „ violet (allegorie). 
25 „ grijs (oogster). 
70 „ blauw (zaaier). 
1 peso, groen (zaaier). 

De zegels dragen het opschrift „Salitre significa prosperi-
dad" (salpeter beduidt vruchtbaarheid), of „Centenario del 
salitre 1880-1930". Ẑ j worden zonder toeslag verkocht. 

CYRENAICA. 
De Ferrucci-zegels, be

schreven in het Augustus
nummer onder Italië, ver
schenen in gewijzigde kleu
ren en overdrukt met den 
landsnaam: 

20 c. lila. 
25 c. groen. 
50 c. zwart. 

1% 1. blauw. 
5 1. rose. 

DANZIG (Poolsch kantoor). 
Opdruk Port Gdasnk op frankeerzegel: 

10 groszy, groen. 
DENEMARKEN. 
Frankeerzegels m het cijfer-type, watermerk hakenkruis: 

5 ore, geelgroen. 
7 „ violet. 

10 „ grijs. 

Met den opdruk „Postfaerge": 
10 ore, grijs (hierboven beschreven). 
40 „ donkergroen (koggeschip). 
10 kronen, rood en geelgroen (koning). 

Portzegels in de koerseerende cijferteekening, watermerk 
kruis: 

5 ore, geelgroen. 
7 „ violet. 

10 „ grijsbruin. 
20 „ grijs. 
25 „ lichtblauw. 

DUITSCHLAND. 

Tentoonstellingszegels, volgens afbeelding, vereenigd tot één 
blok met brsede witte randen: 

15 pfennig, karmijn; Brandenburger Poort. 
25 „ blauw; Marienwerder. 

8 „ groen; Aken. 
50 „ bruin; Würzburg. 

Elk zegel draagt tot watermerk een gestyleerden adelaar. 
De bovenrand van het vel heeft tot watermerk „Iposta", de 
onderrand „1930". 

De prijs van een dergelijk velletje was 1,70 mark; het was 
slechts verkrijgbaar op vertoon van een entree-kaart ad 1 mk. 

Den heer G. V. van der Schooren dank voor spoedige toe
zending. 

De heer A. B. Melchers, te Amsterdam, wijst er ons op, dat 
de papierdikte der velletjes zeer uiteen loopt; drie verschil
lende dikten zijn goed te onderscheiden. 

Genoemde heer wijst nog op enkele afwijkingen die bij deze 
zegels voorkomen: gebroken 8, onvolkomen letter A bij Ma-
rienwerder, Rpf soms gelijkend op Rof of Raf. 

ECUADOR. 
Ter gelegenheid van het eeuwfeest der onafhankelijkheid 

verscheen onderstaande serie, met het opschrift „Primo Cen
tenario de la Fundacion de la Republica" en de jaartallen 
1830 en 1930: 

1 centavo, oranjegeel; ploeger. 
2 centavos, oranje en groen; koffieplantage. 
5 „ groen en lilabruin; cacaoboon. 
6 „ oranje en karmijn; cacaoplantage. 

10 „ oranje en grijsgroen; export van fruit. 
16 „ rood en geelgroen; landschap. 
20 „ blauw en oranje; suiker-plantage. 
40 „ oranje en bruin; Quito. 
50 „ oranje en donkerbruin; Quito. 
1 sucre, portret van Ulmedo. 
2 Sucres, donkerblauw en zwart; portret van Sucre. 
5 „ violet en zwart; portret van Bolivar. 

Dezelfde waarden zullen eveneens als dienstzegels ver
schijnen. 

ERYTHREA. 
Als onder Cyrenaica. 
ESTLAND. 
Opdrukken op frankeerzegels van vroegere uitgiften: 

1 kroon op 70 mark, rood en zwart; Nationaal theater 
2 krooni op 300 „ bruin en blauw (landkaart). 
3 „ op 300 „ bruin en blauw (landkaart). 
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GROOT LIBANON. 
Prankeerzegel in nieuv^e landschapsteekening: 

5 piastres, donkergroen. 
GWALIOR. 
Opdruk landsnaam op frankeerzsgel van BritschIndië, meer

voudig watermerk ster: 
Yi anna, geelgroen. 

HAIDERABAD. 
Opdrukken op onderstaande koerseerende waarden: 

4 pias op Yi a., lila. 
8 „ „ Yi „ groen. 

HONDURAS. 
Opdruk 1929 ä 1930 in rood op de frankeerzegels der koer

seerende serie: 
10 centavos, lichtblauw. 
20 „ blauwviolet. B. M. 

IJSLAND. 
Dienstzegels in het koerseerende type, middenstuk grijs, wa

termerk kruis: 
2 kronen, lichtblauw. 
5 „ bruingeel. 

ITALIAANSCH SOMALI. 
Als onder Cyrenaica. 
KANAALZONE. 
De frankeerzegel, koerseerend type, 5 cents blauw, werd 

voorzien van den opdruk „Postage Due 1" en daardoor ver
anderd in een portzegel. De waardecijfers 5 zijn doorgehaald. 

KUWAIT. 
Opdruk „Kuwait" op frankeerzegels van BritschIndië, meer

voudig watermerk ster: 
Y anna, geelgroen. 
2 annas, violet. 

Alsvoren met den opdruk „Kuwait Service": 
8 annas, lila. 
1 rupee, groen en bruin. 

LIECHTENSTEIN. 

hm^' 1 
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Frankeer en luchtpostzegels in nieuwe teekeningen, afkom
stig van H. C. Kosel en gedrukt op de Weensche drukkerij van 
Gebr. Rosenbaum: 

3 rappen, wijnrood; druivenoogst. 
5 „ groen; Fürstensteig. 

10 „ violet; alpenvee. 
20 „ rood; burcht Vaduz. 
25 „ donkerolrjf; Naatkopf. 
30 „ ultramarijn; kapel in het Samjnadal. 
35 „ russisch groen; Rofenbergkapel. 
40 „ lichtbruin; St. Mamertenkapel. 
50 „ donkerbruin; Malbun en Kurhaus. 
60 „ donkerolijf; burcht Gutenberg. 
90 „ purper; klooster Schellenberg. 

1 fr. 20, bruin; burcht Vaduz. 
1 fr. 50, blauw, berghut. 
2 fr. groen en bruin; vorst en vorstin. 

De zegels zijn alle gedrukt in staand formaat, met uitzon
dering van de hoogste waarde (L). 

Luchtpostzegels: 
15 rappen, sepia; vliegtuig boven sneeuwlandschap. 
20 „ grijsgroen; vliegtuig boven sneeuwlandschap. 
25 „ bruin; vliegtuig boven Vaduz. 
35 „ indigo; vliegtuig boven Vaduz. 
45 „ olijfgroen; vliegtuig boven Rijndal. 

1 franc, karmijn; vliegtuig boven Rijndal. 
De twee hoogste waarden in staand, de overige in liggend 

formaat. 
Alle waarden op wit papier, zonder watermerk. 
MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Frankeerzegels in het nieuwe koningstype van Spanje, dia

gonaal opdruk „Correo Espanol Marruecos" in rood: 
10 oentimos, groen. 
20 „ violet. 

MEXICO. 
De kinderzegel van 1929, 5 centavos bruinlila, werd voorzien 

van den opdruk „Habilitado $ 0.01" (verticaal op 2 regels). 
NYASSALAND. 
Frankeerzegel, koerseerend koningstype, meervoudig water

merk in sierschrift: 
1 shilling, zwart op geelgroen. 

OOSTENRIJK. 
Frankeerzegel in het koerseerend type, afbeelding van de 

Worthersee: 
50 groschen, violet. 

PANAMA. 
Luc'htpostzegels, vliegtuig bo

ven landkaart: 
5 c, ultramarijn. 

10 „ oranjegeel. 
30 „ violet. 
50 „ roodbruin. 

1 balbao, zwart. 
Onzen getrouwen correspon

dent, den heer J. Preiss, te Cris
tobal, hartelijk dank voor toezen
ding en bericht. 

PARAGUAY. 
Frankeerzegels, belast met een toeslag van 50 centavos per 

zegel ten bate van het roode kruis: 
lY peso, blauw. 
13^ „ rood. 
13^ „ lichtviolet. 

Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen: 
50 centavos, oranjegeel. 

1 peso, rood. 
In het feit, dat bisschop J. S. Bogarin verheven werd tot 

aartsbisschop, vond de post gereede aanleiding tot de uit
gifte van een speciale serie te besluiten: 

1,50 pesos, lichtblauw. 
1,50 „ wijnrood. 
1,50 „ violet. 

Van elke waarde werden 50.000 stuks gedrukt. De zegels 
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zijn vervaardigd in ruitvorm en toonen ons de beeltenissen van 
genoemden priester als bisschop in 1895 en thans als aarts
bisschop. 

PATIALA. 
Frankeerzegel van BritschIndié, meervoudig watermerk 

ster, met den opdruk „Patiala State": 
2 rupees, geel en karmijn. 

Alsvoren, bovendien met den opdruk „Service": 
1 rupee, groen en bruin. 

PERU. 
Ter gelegenheid van het Pan

Amerikaansch jeugdcongres, eeni
gen tijd geleden te Lima gehouden, 
verscheen een serie van 4 waarden: 

2 c, blauwgroen; wapen. 
5 c, karmijn; kathedraal v. Lima. 

10 c, blauw; openbaar gebouw. 
50 c, grijsbruin; Moeder Gods met 

kind. 
De oplaag bedraagt: 
2 c, 50.000 stuks. 
5 c, 20.000 stuks. 

10 c, 40.000 stuks. 
50 c, 10.000 stuks. 

POLEN. 

B iiiii«s«,l|||! 
mi 

iÈÊi 
Frankeerzegel met de beeltenis van Jan II Sobieski: 

75 groszy, rood. 
Portz6gel in nieuwe teekaning: 

5 groszy, bruin. 
PORTUGAL. 
In het Cerestype, lokale druk, zijn te melden de frankeer

zegels: 
40 centavos, groen. 
75 „ rose. 
1 escudo, blauw. 

ROEMENIE (Augustus 1930). 
Opdruk „8 Junie 1930" op koerseerende dienstzegels: 

25 bani, oranje. 
brumlila. 

leu, violet, 
groen, 
rose. 
brumolijf. 
blauwgroen, 
ultramarijn, 
roodbruin, 
violet. 

De 25 en 50 bani, 1 en 3 lei zijn gedrukt op papier z o n d e r 
watermerk en zijn tot opheden zonder bovenvermelden opdruk 
niet verschenen 

De serie frankeerzegels met bovenbedoelden opdruk werd 
gecompleteerd met: 

30 bani, rood (groot formaat, zonder watermerk). 
Voorts zijn, eveneens voorzien van dezen opdruk, te melden 

de luchtpostzegels: 
1 leu, bruinlila. 
2 lei, blauw. 
5 „ rose. 

Idem de portzegels: 
1 leu, zwart. 
2 lei, zwart. 
3 „ zwart. 
6 „ zwart. 

50 
1 
2 
3 
4 
6 

10 
25 
50 

y> 

leu 
lei 

RUSLAND. 
Frankeerzegel in het soldatentype: 

70 kopeken, karmijn 
Ter gelegenheid van de wereldconferentie voor jeugdop

voeding verscheen de frankeerzegel: 
10 kopeken, olijfgroen. 

^^p^wv»^w*w»ii I n 11 rrv^rrr^Fvv^ 
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LAMiftM 

Ter gelegenheid van het bezoek van het luchtschip „Graf 
Zeppelin" aan Moskou, op 10 September j.1., verschenen twee 
speciale zegels in de waarden: 

40 kopeken, blauw. 
80 „ rood. 

SIAM. 
Franksei zegels der uitgifte 1910, voorzien van waarde

opdruk: 
10 satang op 12 s., zwart en grijs (opdruk rood). 
25 „ „ 28 „ roodbruin (opdruk blauw). 

Overdrukt werden 100.000, resp. 50.000 stuks. 
SPANJE (Juli 1930). 

Frankeerzegels in nevenstaand type: 
2 centimos, bruin. 

10 
15 
25 
50 

SYRIË. 

groen, 
grijsgroen. 
karmijn, 
roodoranje. 

r p i w p ^ « « « w 

Frankeerzegels in nieuwe 
teekening, alle in formaat 
a's de afbeelding: 
4 piaster, oranje; 

Damascus. 
10 „ bruin; 

Hama. 
15 „ groen; 

Antiche. 

ST. VINCENT. 
Frankeerzegel in het koningstype, meervoudig watermerk 

in sierschrift: » 
4 pence, rood op geel. 

I l i W l TRIPOLIS. 

Als onder Cyrenaica. 
Voorts verschenen de luchtpostzegels 

met de beeltenis van Ferrucci in onder
staande waarden en overdrukt met 
Tripolitania: 

50 centimes, bruinviolet. 
1 lire, ultramarijn. 
5 „ rose. 

:!ITAÜAS8SS& 

11 loj 
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TURKIJE. 
Ter gelegenheid van de opening van den spoorweg Aubara-

Sivas, werden verschillende waarden der koerseerende serie 
voorzien van nieuwe waarde en den opdruk „Sivas D. Y. 
30 ag. 1930". 

De serie omvat 22 waarden, doch werd na korten tijd weder 
ingetrokken om de vele fouten, die bij het overdrukken werden 
begaan. 

Wij zien er van af van deze uitgifte, waarvan het bestaan 
n.o.m. meer dan aanvechtbaar is, een gedetailleerde opgave 
te doen. 

UNIE VAN ZUID-AFRIKA. 

In het gewijzigd type, beschreven in het 
Juni-nummer, is te melden de frankeerzegel: 

Vi penny, groen en zwart. 
Het opschrift is vermeld in het Engelsch of 

Afrikaansch. 

1926 

1930 

URUGUAY. 
De luchtpostserie, type gevleugeld paard, werd aangevuld 

met: 
24 centesimos, donkerkarmijn. 
80 „ donkerblauw. 

1 peso, karmijn. 
De pakketpostzegels 1 en 2 centesimos (Yvert nrs. 23 en 24) 

verschenen in lichtblauw resp. lichtgroen. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Herinneringszegel aan den slag van Braddock's Field: 

2 cents, karmijn. 
Het is gedrukt in het formaat der koerseerende zegels. 
Het middenstuk wordt ingenomen door een afbeelding van 

het standbeeld van George Washington en de jaartallen 1755 
en 1930. 

YEMEN. Voor dit jongste lid der Wereldpostver-
e«niging verschenen de eerstelingen der 
frankeerzegels in de waarden: 

1 bogschak, groen. 
2 „ olijfgroen. 
4 „ vermiljoen. 
6 „ blauw. 

10 „ bruin. 
1 imadi, roodbruin en blauw. 

De drie eerstgenoemde waarden zijn alle 
overeenkomstig de afbeelding; de overige 
in grooter formaat en in esnigszins ge
wijzigde teekening. 

De zegels zijn gedrukt op de Staatsdrukkerij te Berlijn op 
papier met het watermerk bloem. 

ZWITSERLAND. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, watermerk 

kruis: 
3 centimes, blauw op grijs (Teil jr.). 

10 „ donkerviolet op grijs (Teil sr.). 
V. B . 

^ieim'c Uitgiften 
Pplaa^cj/fers,en3.j 

AITUTAKI. 
Het voornemen bestaat de afzonderlijke zegels voor dit ge

bied, alsmede die voor Penrhyn en Raratonga te vervangen 
door een nieuwe serie, voorzien van het algem.eene opschrift 
„Cook Islands". 

BELGIË. 
Het Bureau International du Travail houdt deze maand haar 

bijeenkomsten te Brussel; de gebruikelijke speciale zegels zul
len voor deze plechtige gelegenheid "ersphiinen. 

De zoogenaamde anti-tuberculosezegels, die elk jaar in de 
maand December verschijnen, zullen dit keer de afbeeldingen 
brengen van enkele beroemde kastcelen: dat van den Graaf 
van Vlaanderen, Gaesbeek, Bouillon, Bcloeil, e.a. 

BRAZILIË. 
Van de in het Augustus-nummer vermelde zegels, uitge

geven ter gelegenlieid van het vierde Pan-Amerikaansch 
bouwkundig congres, werden 1 millioen series aangemaakt. 

BRITSCH-INDIE. 
Engelsche bladen melden de voorgenomen uitgifte van een 

speciale serie in de waarden M, Vi, 1, 2, 3 anna'g en 1 rupee, 
ter gelegenheid van de inwijding van Nicuw-Delhi in Februari 
aanstaande. 

FINLAND. 
Bij de uitgifte 1925, watermerk hakenkruis, komen de 2, 5 

en 25 Mark voor met verkeerd staand krui-j (normale stand: 
bovenste haak naar rechts wijzend; afwijkende stand: dezelfde 
haak naar links wijzend). Vermoedelijk is deze fout te wijten 
aan het verkeerd inleggen van het netwerk in de papiermassa. 

Wij merken nog op, dat deze afwijkingen in geen geval zóó 
uiterst schaarsch zijn als men van sommige zijden wel wil 
doen gelooven. 

Ter gelegenheid van het eeuwfeest der Einsehe Literaire 
Vefeenigmg zullen twee speciale zegels verschijnen in de 
waarden 1 en 1>2 mark. 

ITALIAANSCHE KOLONIEN. - J f ^ « : 
Evenals in 1926 zullen de koloniën begiftigd worden met een 

speciale serie ten bate van het koloniaal landbouwkundig in
stituut. 

JAPAN. 
Ter gelegenheid van de binnenkort te houden volkstelling 

zal een speciale serie verschijnen, wat ook in 1920 geschiedde. 
LITAUEN. 
Bij de 1 latas der jongste luchtpostserie is een eigenaardige 

afwijking ontdekt. Op het normale zegel komt het portret van 
koning Vytautas links, dat van den Staatspresident rechts voor. 
Op den foutdruk is juist het tegengestelde het geval. 

Naar verluidt zou deze fout voorkomen bij 1050 exemplaren 
(1 per vel van 50 stuks). 

NOORWEGEN. 
Van de in het Juli-nummer vermelde Noordkaap-ze-gels be

dragen de oplaag-cijfers: 
15 ore 310.000 stuks. 
20 ore 190.000 stuks. 
30 ore 100.000 stuks. 

De extra-toeslag ad 25 ore per stuk komt ten goede aan den 
Noorschen toeristenbond, ter aanmoediging van het vreemde
lingenverkeer. 

PORTUGEESCHE KOLONIEN. 
Voor verschillende koloniën zullen binnenkort nieuwe fran

keerzegels verschijnen. 
ROEMENIE. 
De definitieve serie met de beeltenis van koning Karel, in 

uniform, zal binnenkort verschijnen in de waarden 25 en 50 
bani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ly, en 10 lei. 

Voorts zullen binnenkort eenige luchtpostzegels verschenen, 
vliegtuig boven de Karpathen, met den kop van den koning 
in medaljon. 

De plechtige kroning van Karel zal eerst in het begin van 
het volgend jaar plaats vinden; natuurlijk zullen voor deze 
gelegenheid de noodige zegels verschijnen. Deze zullen, naar 
Stamp Collecting meldt, 3 onderscheiden teekeningen brengen: 
lauwerkrans met kroon; een zinnebeeldige voorstelling van de 
aspiraties van de Roemeensche natie; de wapens der Roe-
meensche provincies. 

SPANJE. 
Binnenkort verschijnt een serie ter eere van of ter her

innering aan Columbus; daarna een voor de Spaansch-Ameri-
kaansche vereeniging. What next? 
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SYRIË. 
Het tijdschrift L'Union Postale bevat een mededeeling van 

den Hoogen Franschen Commissaris inzake de a.s. uitgifte 
van nieuwe frankeerzegels voor: a. de republiek Libanon (18 
frankeer, 10 luchtpost en 7 portzegels); b. Syrië (17 fran
keer, 10 luc'htpost «n 2 portzegels), c. Alawieten (lüervoor 
zulen dienen de zegels van Syrië, overdrukt met „Alaouites" 
in het Fransch en Arabisch). 

De nieuwe zegels, die naar behoefte zullen verschijnen, on
derscheiden zich van die der uitgifte 1925 door andere teeke
ningen, kleuren en schrijfwijzen. 

TRIPOLIS. 
Het Bulletin Mensuel meldt de oplaagcijfers van de serie, in 

' Februari j.1. uitgegeven ter gelegenheid van de vierde jaar
beurs: 30, 50 centimes en 1 lire 25, elk 50.000 stuks, 1 lire 75 
en 2 lire 55 elk40.000, 5 en 10 lire elk 15000 exemplaren. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
De serie portzegels wordt uitgebreid met de waarden 1 en 5 

dollars in nieuwe teekening. 
Van de drie Zeppelinzegels, in de waarden 65 cents, 1 $ 30 

en 2 $ 60 zijn 1 millioen exemplaren van elke waarde gedrukt. 
De verkoop dezer zegels is op 30 Juni j.1. gestaakt. 

V. B. 

Nederlanci 
er 

Overzeesche 
Gewesten 

NEDEPIAND 

NEDERLAND. 
De weldadigheidszegels 1930. 

Van de aanstaande kinderzegels, die 
zooals reeds bekend is, de vier jaar
getijden in verband met het kinderleven 
zullen voorstellen, beelden wij hier het 
zegel van 5 cent af (de afbeelding 
troffen wij aan in de N.R.C.). 

Aan hetzelfde blad ontleenen wij, dat 
i verschijnen zullen de waarden: 

lK + 1/^ c. (lente; kind dat op de 
handen gedragen wordt). 

5 + 3 ' ' ' ' c. (zomer, kind spelend 
met een hond). 

mim'u^viu^ ^ +̂  "■ ^̂ '''*'*' '̂"• °̂ ^̂ '̂ ''" 
r U U U n e l IVINË/ rug van een grijsaard). 

12'A\S'A e. (winter; kind met een 
os en een ezel). 

De waarden en de toeslagen z\jn dus dezelfde als de serie 
van het vorig jaar. De kleuren van de 5 osnt zullen volgens 
de N.R.C, „in hoofdzaak" blauw en goud zijn, voor de andere 
waarden zijn zij ons niet bekend. 

De opbrengst van de kinderzegels van 1929. 
Dezer dagen werd aan 349 vereenigingen een deel uitgekeerd 

van de opbrengst van de weldadigheidszegels van het vorig 
jaar. In totaal kon ditmaal uitgekeerd worden voor een be
drag van ƒ 162.370,29, tegen ƒ 115.379,85 in het jaar daarvoor. 

De 6, 30 en 50 cent in de nieuwe rolperforatie! 
Zooals onä indertijd te bennen gegeven werd, zijn de waarden 

1'A en 5 cent in de laatste tweezijdige rolperforatie aange
maakt voor de automaten op de postkantoren, en zouden voor-
loopig geen andere waarden met die roltanding verschijnen, 
omdat uitsluitend de IK en 5 cent door de automaten ver
strekt worden. Voor de verstrekking van postzegelrollen aan 
groote firma's zou de vierzijdige rolperforatie in gebruik 
blijven. 

Maar ziet, op 27 September verschiOnen aan de verzamelaars
loketten ook de waarden van 6, 30 en 50 cent in de nieuwe 
tweezijdige roltanding! Geen van deze drie waarden kan door 
de automaten geleverd worden, en ook blijven deze zegels met 
de vierzijdige roltanding verkrijgbaar, zoodat de waarschijn

lijkheid zeer groot is, dat de geheele oplaag voor de verzame
laars bestemd is. Nu deze drie schapen over den dam zijn, 
zullen naar wij vrsezen ook de andere waarden wel spoedig 
volgen. 

Nieuwe oplaagletters. 
6 cent H, 12 ̂ < cent C, 30 cent J, 50 cent G, 50 cent H. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent K: R 286, tanding Gl. 
6 cent G: L 280, „ Gl. 
6 cent H: R 299, „ 2 z. r o 1 p e r f. 

L 282, „ Gr. 
12 K oent C: 294 L, „ Gr. 
30 cent J: 303, „ 2 z. r o l p e r f . 
50 cent G: 287, „ Gr. 
50 cent H: 306, „ 2 z. r o 1 p e r f. 
De 50 cent H heeft een donkerder kleur dan de voorgaande 

oplagen, en begint veel op de 5 cent te gelijken in kleur. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
2y, cent L: nr. 16, tand ing Gl. 

nr. 35, „ Gl. 
Afwijking watermerk. 
De heer A. van der Willigen toonde ons een paartje van de 

koersserende 6 cent, dat als watermerk behalve de gebruike
lijke ringen op een van de zegels nog een aantal lijntjes ver
toonde, ter dikte van ongeveer 1 mm. Zeer waarschijnlijk zijn 
deze lijntjes ontstaan doordat op het rooster, waarop de pap'er-
brei gegoten wordt, eenige vreemds voorwerpen (draadjes of 
papiervezels) gelegen hebben. 

De ongetande 1 cent 1899. 
In het nummer van Augustus j.1. berichtten wij over een on-

getand blok van de roode 1 cent 1899, dat op de 79e veiling 
van den 'heer Rietdijk geveild werd. 

Aan dit blok is een interessante geschiedenis verbonden, die 
wij door de ons door een Haagsch verzamelaar en door den 
heer Paraira gegeven inlichtingen op het spoor kwamen. Aller
eerst volgt hier een berichtje uit het Handelsblad van 13 Apr'1 
1916, dat de heer Paraira ons zond. 

„Uit Haarlem kregen wij bericht, dat op de drukkerij der 
firma Enschedé, waar onze postzegels gedrukt worden, op 
een frauduleuze wijze vellen van 1 oent-postzegels ontvreemd 
waren en deze te Amsterdam te koop waren aangeboden. 

„Over deze zaak vernamen wij het volgende: Op den avond 
van 29 Januari kwam iemand bij de firma M. Z. Booleman op 
het Rokin, die mededeelde, ongeperforeerde 1 cent-postzegel-
vellen te koop te hebben. Hij vroeg er een lage prijs voor. 
Zouden deze ongetande postzegels langs officieelen weg, maar 
bij vergissing uitgegeven zijn, dan hadden ze voor de verza
melaars natuurlijk groote waarde. 

„Den firmant, den heer S. J. Weenig, kwam de aangeboden 
prijs echter verdacht laag voor. Hij vroeg den man, terug te 
komen, en stelde zich inmiddels in verbinding met de Rijks
controle aan de drukkerij van Enschedé. Het bleek, dat de 
bewuste ongetande 1 cent-postzegels niet langs den officieelen 
weg de drukkerij konden verlaten hebben. Ook de recherche 
werd nu gewaarschuwd en het partijtje postzegels, op 31 Ja
nuari aangeboden, in beslag genomen. 

„In Haarlem werd daarop een huiszoeking bij een der werk
lieden gedaan, met het gevolg, dat ook daar nog eenige ge-lijke 
ongeperforeerde vel'en aangetroffen werden. 

„Het kwam uit, dat een der werklieden op frauduleuze wijze 
eenige afgekeurde ongeperforeerde vellen machtig was ge
worden en daarvoor goed geperforeerde vellen in de plaats 
had gelegd. De bedoeling was, deze ongetande postzegels aan 
handelaren als „zeldzaamheden" te verkoopen, wat echter mis
lukt is. 

„De werkman bekende en werd gearresteerd. De zaak is 
thans in handen van de Haarlemsche justitie." 

Wij vernamen werden, dat reeds een of meer vellen verkocht 
waren, en dat deze op verzoek van de controle door de koopers 
weer teruggegeven zijn, waarna aan hen en enkele personen, 
die zich bij de opsporing van den diefstal verdienstelijk hadden 
gemaakt, een ongetand blok van de 1 cent als „aandenken" 
door de Controle is uitgereikt, echter met het verzoek om deze 
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blokken niet in omloop of in den handel te brengen. 
Na lange jaren is nu een van deze blokken voor den dag 

gekomen, en dit blok is het, dat bij den heer Rietdijk is ge
veild. (De kooper maakte bezwaar, den opbrengstprijs bekend 
te maken). 

Op de tentoonstelling te Rotterdam was in de collectie van 
den he-er S. Keiser een blok van 3 maal 8 zegels van 1 cent 
rood 1899 met bovenrand (oplaagC) te bewonderen, waarvan 
de bovenste 2 rijen geheel ongetand gebleven waren en de 
tanding eerst begon tusschen de zegels der derde rij. Aan 
deze bovenrand ontbrak dus ook juist een ongetand blok; dit 
blok bevindt zich echter, naar de heer Keiser ons vertelde, 
in een andere collectie. 

Nog steeds Brandkastzegels. 
Blijkens de in dit nummer voorkomende advertentie zullen 

wederom Nederlandsc'he en Ned-Indische brandkastzegels te
gen nominaal bö inschrijving worden verkocht door het Hoofd
bestuur der P.T.T. Hoe-wel de vorige inschrijving niet namens 
de firma Van Blaaderen geschiedde, ligt het vermoeden voor 
de hand dat het hier gaat om de series, waarvan op blz. 141 
van het Augustusnummer sprake was. 

Het briefport naar Indië. 
Wü' schreven in het Juli-nummer bij het bericht over de ver

laging van het port voor brieven naar Indië tot 6 cent, dat 
van een verdere wijziging niet gerept werd en dus brieven tot 
40 gram nog 12>^ cent zouden moeten kosten. Dit blijkt niet 
juist te zyn geweest; tot 20 gram is het port 6 cent, daarna 
voor elke verdere 20 gram 5 cent (dus brieven tot 40 gram 
11 cent). 

1 cent 1899 links ongetand. 
De heer L. Frenkel, te Rotterdam, schrijft ons: 
De heer Morks, te Rotterdam, toont mij een verticale strip 

van 5 (linkerbovenhoek van het vel) van de 1 cent waarde 
van 1899 aan de linkerzijde ongetand. Op den linkerrand komt 
het bekende Vierkantje voor, geen roode strepen langs de 
randen. 

NED.-INDIE. 
De weldadigheidszegels. 
Van 'het Departement van Koloniën ontvingen wij in dank 

de afbeeldingen van de komende weldadigheidszegels, die hier
bij gaan. 

De zegels worden naar in Indië vervaardigde ontwerpen in 
rotogravure uitgevoerd door de firma Enschedé, in het foi> 
maat 40 bij 24 mm. Zij zullen verschijnen in vier verschillende 
teekeningen, elk zegel in tweekleurendruk, en wel: 

2 4-1 c, middenveld sepia, omlijsting paars. 
5 +214 c , middenveld sepia, omlijsting groen. 

12><-f-23^ c , middenveld sepia, omlijsting rood. 
15 -(-5 c, middenveld sepia, omlijsting blauw. 
Zooals reeds werd medegedeeld, zullen deze zegels een maand 

lang verkrijgbaar zijn (de datum van uitgifte in December is 
nog niet bekend), ze zullen minstens 6 maanden geldigheid 
hebben. 

On ne peut contenter Een verzamelaar schrijft ons, dat 
dit een speculeeren op de beurs van verzamelaars is, omdat 
het groote publiek deze zegels toch niet koopen zal! Hij grondt 
dit op de ervaring met de Roode-Kruis-zegels, waarvan ook 
lang niet het geraamde aantal verkocht werd. Verder is hiJ 

^bevreesd , dat de opbrengst t.z.t. ook wel eens bestemd kan 
worden voor een vereeniging, die openlijk een humanitair doel 
nastreeft, maar in het geheim deloyale bedoelingen 'heeft, en 
dat dus bij den aankoop dezer zegels voorzichtigheid moet 
worden betracht! 

Het lijkt ons, dat voor deze ongerustheid vooralsnog geen 
grond bestaat! 

De luchtpost naar Nederland. 
De heer Hajenius zendt ons de gewijzigde „Algemeene bepa

lingen betreffende het luchtpostverkeer van Ned.-Indië" (Stbl. 
nr. 280). De nieuwe bepalingen hebben wij reeds vermeld. Het 
luchtrecht bedraagt voor de vliegtochten naar Nederland voor 
brieven, drukwerken, enz. tot 5 gram 30 cent, voor briefkaarten 
en postwissels eveneens 30 cent. Overigens zijn de tarieven 
ongewijzigd gebleven. 

Luchtpostvervoer in Ned.-Indië. 
Evenals de Nederlandsc'he administratie stelt de Indische 

administratie alles in het werk om de overkomst van de corres
pondentie te bespoedigen. Zooveel mogelijk wordt hierbij ge
bruik gemaakt van luchtdiensten. 

Naast den rechtstreekschen luchtpostdienst Nederland-Ned.-
Indië, welke de snelste verbinding vormt, is nu ook voor de 
correspondentie, welke met de gewone mail wordt verzonden, 
eenige bespoediging verkregen door gebruik te maken van den 
wekelijkschen luchtdienst Weltevreden-Palembang-Medan v.v. 
in aansluiting op de uitvarende en thuiskomende schepen van 
de MiJ. Nederland en Rotterdamschen Loyd. De tijdwinst, wel
ke hiermede wordt verkregen, bedraagt voor Palembang en 
Pladjoe twee tot vier dagen, voor West- en Midden-Java twee 
dagen en voor Oost-Java 2}i dag. Het luchtrecht voor dit 
luchtvervoer bedraagt 10 cent per briefkaart en 10 cent per 
20 gram voor de overige stukken. De correspondentie moet 
van een aanwijzing „van Medan af per vliegtuig" worden voor
zien. 

Voorts bestaat de gelegenheid om correspondentie welke 
van een duidelijke aanwijzing ter zake is voorzien, met den En-
gelschen luchtdienst naar Karachi te verzenden, daarna met 
de gewone middelen van vervoer en van Medan af weder per 
vliegtuig. Het luchtrecht bedraagt dan (40-|-10), dus vijftig 
cent per briefkaart en vijftig cent per 20 gram voor de overige 
stukken. 

In deze gevallen is de overkomstduur uiteraard steeds nog 
aanmerkelijk langer dan bij verzending met den rechtstreek
schen veertiendaagschen luchtdienst Amsterdam-Batavia. 
Brieven b.v., welke een week na deze versnelde imailverbinding 
met den rechtstreekschen luchtdienst worden verzonden, be
reiken nog eerder hun bestemming. 

Aanmaak van zegels in Indië. 
Naar de heer Hajenius schrijft, is aan de hand van de uit

komsten van de door den Postdienst uitgevoerde keuringen 
van verschillende door het reproductiebedrijf van den Topo
grafischen Dienst vervaardigde proefzegels, komen vast te 
staan, dat uit technisch oogpunt geen bezwaren bestaan tegen 
aanmaak van frankeer- en plakzegels bij genoemd bedrijf. 

De commissie ad hoc heeft thans in studie genomen de com-
mercieele zijde van het vraagstuk, welke nauw samenhangt 
met de controle op den aanmaak en de aflevering van de zegels 
en op de verstrekking van uit Nederland te betrekken speciaal 
papier. 

SURINAME. 
De vliegpostzegels verschenen. 
Medio September zijn ook hier de nieuwe vliegpostzegels 

verschenen, in de reeds bekende teekening. Zü zijn uitgevoerd 
in plaatdruk. en alle getand 12>< (lijntanding). Het zijn: 

LUCHTPOST 

SUMNAMEQS 

15 cent ultramarijnblauw, 
10 cent rood. 60 cent bruinlila, 
20 cent groten, 1 gld. zwart, 
40 cent oranje, 1'A gld. bruin. 
De vellen ziJn groot 100 stuks. 
In tegenstelling met de gersvoonte bij 

plaatdrukzegels hebben de vellen geen 
plaatnummer, de randen zjjn geheel 
blanco. 
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CURACAO. 
De plaatnummers van de 6 cent. 
Van de nieuwe 6 cent waren plaat 1 (met 1267 N) en 

plaat 3 (met PR 1279 N) ons reeds bekend; de heer Kramer 
tes Rijswijk meldt ons nu ook plaat 2 (met rechts daarvan: 
1275 N) en plaat 4. Bij deze laatste plaat staat links van het 
verticale streepje in het midden van den onde.rrand 4 PR, en 
reo'hts daarvan 1292 N. 

NEDERLAND. 
* Amsterdam C-S. Sedert 1 October j.1. staat in den ma

chinestempel de tekst POSTZEGELS RECHTS / BOVEN IN 
DEN HOEK! / VLUGGER VERZENDING links in plaats van 
rechts naast den dagteekeningstempel. 

In het koerseerende typenrader-model ontvingen wij af
stempelingen van: 

* Eindhoven-Orchideeënstraat, postagentscliap geopend op 
1 September 1930. 

* 's-Gravenhage-Pasteurstraat, postagentschap geopend op 
16 September 1930. 

* Zwaagdijk (N.-H.), poststation geopend op 16 September 
1930. 

* Amersfoort-Puntenburgerlaan, postagentschap geopend op 
1 October 1930. 

* Gouda, handrolstempel nr. 1. 
Een als mosterd na den maaltijd ontvangen bericht van den 

Persdienst van het Staatsbedrijf der P., T. en T. dd. 16 Sep
tember j.1. luidt: 

„Bijgaand doe ik U een afdruk toekomen van eenige onlangs 
gebruikte afstempelingen." 

De afdrukken waren van de volgende 5 stempels: 
- ROTTERDAM - INTERN. BRANDWEERTENTOON-

ST. 1930 16 AUG 30. 
- ENKHUIZEN - ZUIDERZEE-VISSCHERIJ-TENTOON-

ST. 1930 -6 SEP 30. 
* * ROTTERDAM XXI NEDERLANDSCHE PHILATE-

LISTENDAG 6 Sept. 1930. 
* * LA HAYE * Vme CONGRES INT. DE LA NAV. AER. 

1930 -6.IX.30.17. 
* . ROTTERDAM . NATIONALE POSTZEGELTENTOON

STELLING -7 SEP 30. 

In tegenstelling met ons vermoeden uitgesproken in het 
vorig nummer, blykt de stempel van de Rotterdamsche Brand
weertentoonstelling dus wel postaal te zijn. Wij zagen echter 

3 op verschillende dagen daar geposte stukken, waarvan de ze
gels alle met den gewonen dagteekeningstempel ROTTERDAM 
vernietigd waren, terwijl de bovenvermeld speciale stempel 
naast de postzegels was afgedrukt. De heer J. Polling toonde 
ons echter een brief van Rotterdam 9 Augustus j.1. naar Den 
Haag gezonden en met 5 stuks 13^ cent-zegels gefrankeerd; 
4 stuks zijn wederom met den gewonen stempel ROTTERDAM, 
stempelnummer 58, vernietigd en slechts 1 met den specialen 
tentoonstellingsstempel. 

Wij houden ons gaarne aanbevolen voor nader bericht over 
de tijdelijke postinrichting op de Brandweertentoonstelling en 
zullen het ten zeerste op prijs stellen, indien de lezers van dit 
blad voortaan den heer A. W. Brave, Nassaukade 163, Amster
dam, W., den ijverigen leider van het Bureau tot verschaffing 
van poststempels aan verzamelaars, tan spoedigste wilden ken
nis geven van de indienststelling van tijdel\jke postinrichtingen. 
Vele hy het Bureau aangesloten verzamelaars, die nu van de 
beide eerstgenoemde stempels verstoken blijven, zouden zoo'n 
berichtgever dankbaar zijn! 

Wij ontvingen de volgende „stempel-foutdrukken": 
1. Machines tempel Amsterdam C-S, tekst „Tegen de Tuber

culose! enz." met blanco datumrondje. Op de enveloppe konit 
ter rectificaLie een handstempel Amsterdam CS. nr. 11 voor, 
met datum 24.IV.6N.1930. 

2. Machinestempel Utrecht-Station, tekst „Postzegels rechts 
enz." met kopstaanden datum 18 VIII 1930. 

Vriendelijken dank aan de beeren kapt. W. G. Zwolle en 
mr. O. A. Verweij voor bericht! 

Aan een bericht uit de N.R.C, ontleenen wij, dat op het 
hoofdpostkantoor te Rotterdam binnenkort een machine voor 
het sorteeren van post in gebruik genomen zal worden. Deze 
machine, die den naam draagt van Transorma, is gecon
strueerd door de N.V. Techn. Mij. Marchand-Andriessen, te 
's-Gravenhage. Hiermede kunnen meer dan 3000 brieven per 
uur volgens richting gesorteerd worden door een persoon. Een 
controle-toestel voorziet elk stuk van het nummer, dat er voor 
is aangeslagen (hetwelk betrekking heeft op de plaats van be
stemming van het stuk), alsmede van het controleteeken van 
dengene, die aan de betrokken lade heeft gewerkt. 

In een volgend stadium zal men het sorteeren ook nog met 
stempelen kunnen combineeren en de beeren J. G. M. L. Mar-
chand, oud-refenendaris van het Hoofdbestuur der P.T.T. en 
prof. ir. J. C. Andriessen, hoogleeraar aan de Technische 
Hoogeschool, te Delft, hebben ook reeds een werkwijze in over
weging om het in de gleuf naast de lade werpen van de 
stukken automatisch te doen geschieden. 

De heer J. de Vries jr. verplichtte ons, door overlegging van 
een onbestelbaar stuk uit Oegstgeest naar Den Burg (Texel) 
verzonden, dat op de achterzijde een 6-regelige administratieve 
stempel vertoonde: Vertraagd - onbestelbaar door onjuiste / 
opgave of het ontbreken van: / de voorletters van den geadres
seerde; / straatnaam (met huisnummer); / postadres (plaats, 
van waaruit de be- / stelling geschiedt.) 

Hierin was „Vertraagd" met anilinepotlood doorgeslagen. 
NED.-INDIE. 

Dank zij inspecteur Hajenius kunnen wij hierbij de in het 
vorig nummer gemelde stempels afbeelden: 

http://-6.IX.30.17
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HET HOUDT NIET OP ! ! 

Mochten wij in het vorig nummer er melding van kunnen 
maken, dat aan het Maandblad op de Postzegeltentoonstel
lingen te Antwerpen en te Rotterdam VERGULD ZILVEREN 
MEDAILLES waren toegekend, met niet minder vreugde 
kunnen wij onzen lezers wederom mededeelen, dat op de 
Internationale Postzegeltentoonstelling van 12-21 September 
te Berlijn, de „Iposta" — de grootste tentoonstelling welke tot 
heden gehouden werd — het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie met een ZILVEREN MEDAILLE werd onder
scheiden. 

Voorwaar een schitterend succes ! 

KORT VERSLAG DER VERGADERING 
VAN DEN RAAD VAN BEHEER. 

De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie heeft de najaarsvergadering gehouden op 28 Sep
tember 1930, te Amsterdam. 

Het verkrijgen van advertenties maakte allereerst een punt 
van bespreking uit en de toelating van kleine vereenigingen 
tot het Maandblad. 

Vioor het vormen van de commissie voor het nazien der reke
ning en verantwoording voor 1930 werden aangewezen de heer 
Doorman en een der vertegenwoordigers der H. P. V. (nader 
aan te wijzen). . 

Voorts werden de hoofdredacteur, de administrateur «n de 
secretaris, die aan de beurt van aftreden waren, herbenoemd, 
terwijl de heer Cramerus als plaatsvervangend secretaris werd 
benoemd. 

Als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voor 1931 
werden aangewezen respectievelijk de beeren Van Essen en 
Cramerus. 

De secretaris van den Raad van Beheer, 
K. H. J. VAN HULSSEN. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

ZWARTE LIJST. 

(Buiten verantwoordelijkheid der redactie van dit orgaan). 
Over onderstaande handelaren en verzamelaars worden gaar

ne inlichtingen verstrekt door den beheerder van het Bonds
informatiebureau 

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

M. F. Gimbergh, Oudekerksplein, Amsterdam. 
J. H. Donnai, Bazarstraat, Den Haag. 
N. van Dien, Scheveningen. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat, Den Haag. 
P. J. Lukwel, Schenkstraat, Den Haag. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
Aug. van de Velde, Ruijsdaelstraat, Amsterdam. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
J. C. E. van Herwerden, Groningen. 
M. E. Bouwmeester, Haitsma Mulierstraat, Haarlem. 
Th. Haentjes Dekker, Hallstraat, Den Haag. 
William Paret, Beggen (Lux.), leider van „Pax". 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
Alex. Ridnik, Badestraat, Libau. 
M. Haefele, Ulm a/d Donau. 
Frau Toini Miinala, Kouvola (Finland). 
E. Gaudo, rue Plati 11, Monaco. 
F. Klein, postzegelhandelaar, Cairo. 
A. Cohen (p.a. pension Heger), Den Haag. 
W. Hansen, Aar'huus, Denemarken. 
H. Jänsch, Rosenthalerstrasse, Breslau. 

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

Nieuw lid (ingaande 1 Januari 1931). 
25. J. J. Oltmans, Tut. Noltheniuslaan 9, Apeldoorn (V.A.). 

Aanmeldingen (ingaande 1 Januari 1931). 
mr. P. H. Stuurman, Sijzenlaan 10, Den Haag (V.A.). 
G. D. C. Va'ewink, notaris, Oosterbeek (V.). 
A. Carsjens, herv. pred., Oudega (Smallingerland) (V.). 
W. F. Smit, ambt. N.-I. Sp. Mij., Kintelan, Semarang (Java). 
Eric Smith, Via Greina 2, Lugano (Tessin), Zwitserland. 

Adreswij zigingen. 
2. A. O. Marimian, thans 4 rue Clément Roassel, Nice. 

139. J. W. Martin, thans Voltastraat 1, Haarlem. 
340. ds. J. F. Wadhter, thans Voorstraat 113, Vianen. 
407. mevr. wed. J. G. Haas, thans Steven van der Hagenlaan 

10, Amersfoort. 
456. H. J. H. Eigl, thans Kedondonstraat 21, Soerabaja (Java). 
551. G. Altorffer, thans Keizerstraat 54, Scheveningen. 
571. J. Verbeek van de Sande, thans sf. Pakies, Ht. Tajoe, 

S.J.S. (Java). 
618. mevr. J. J. 't Hart-Poortman, thans 2e Hoogeweg 37, 

Zeist. 
643. G. J. van der Werf, thans Meyerkamplaan 8, Bussum. 
646. W. H. Verduijn, thans ond. Sotömber Bokor, Toeren bü 

Malang (Java). 
649. ir. J. W. Levert, thans Dept. van Koloniën, Den Haag. 
831. C. W. Hessing, thans Hotel Toegoe, Djokja (Java). 
862. H. Swartsenburg, thans Stadhouderslaan 6, Bandoeng 

(Java). 
931. B. Lindberg, thans Regeringsgatan 17, Helsingfors (Fin

land). 
941. W. P. Coolhaas, thans Bindjei (S.O.K.). 
954. W. A. van der Noorda, thans ond. 'Demanigan Srago, 

Klaten (Java). 
970. C. C. van Altena, thans Hofwijckstraat 18, Den Haag. 
999. L. Nagel, thans Rietzangierlaan 6, Den Haag. 
204. H. J. A. M. Coebergh, thans Prinsiengracht 689, Amster

dam, C. 
Bedankt (met 

3. F. Swerts. 
17. W. Windrath. 

187. J. M. Haga. 
251. V. A. M. Schretlen. 
259. H. Marsé. 
313. J. W. Beumer. 
343. G. H. de Kleijn. 
384. mr. H. Frima. 

31 December 1930). 
434. S. B. Boas. 
456. H. J. H. Eigl. 
468. C. H. Beels. 
640. ir. P. G. Tideman. 
647. dr. T. Volker. 
761. jhr. H. M. de Koek. 
940. R. J. J. Bïemond. 

32. P. G. Keijser. 
Overleden. 

775. H. Vriesendorp, Dordrecht. 
725. A. M. J. A. Hijmans, Den Haag. 
899. G. J. Stork, Amsterdam. 

Verbeteringen aan te brengen in jaarboek 40. 
891 moet zijn: Duijnstee. 
911 moet zijn: Opstelben, C. J. E. 
333 moet zijn: ladj. dir. R.W.I. 
975 moet zijn: Rijkmans. 
965 moet zijn: mevr. F. van Vloten. 

Uitslag verloting. 
De jaarlijksche verloting onder alle leden heeft plaats

gehad. De prijzen zijn ten deel gevallen aan de volgende leden: 
22, 35, 43, 48, 56, 60, 67, 77, 97, 100, 102, 

106, 110, 116, 136, 138, 140, 141, 145, 146, 157, 161, 
206, 208, 218, 225, 229, 232, 234, 238, 242, 245, 273 
275, 277, 284, 285, 292, 300, 303, 340, 349, 351, 356^ 
359, 361, 363, 375, 377, 404, 407, 421, 428, 452, 460 
466, 467, 474, 477, 480, 484, 496, 512, 514, 539, 551, 
578, 580, 581, 583, 588, 597, 603, 614, 673, 678, 698 
704, 711, 715, 722, 725, 735, 757, 769, 772, 774, 715, 
788, 792, 808, 852, 862, 864, 866, 868, 869, 881, 888, 
911, 932, 941, 957, 964, 965, 966, 971, 974, 991, 993. 
De prijzen zjjn door den secretaris aan de winnaars verzonden. 
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Mededeeling. 
In de vergadering van 8 September 1930 van de afdeeling 

Haarlem en Omstreken is tot secretaris benoemd de heer 
Ed. A. van Bilderbeek, Karel van Manderstraat 10, en in diens 
plaats als penningmeester de heer Joh. F. Kroon, Westerhout-
park 1. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Zondag 26 October 1930, des na

middags te 2 uur, in Hotel „Lion d' Gr", Kruisweg 36, te 
Haarlem. 

Agenda: 
1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der algemeene vergadering van 20 October 1929 

te Nijmegen (zie Maandblad November 1929). 
3. Verslag over 1929 (zie jaarboek 1930). 
4. Rekening en verantwoording 1929. Rapport «n conclusie der 

financieele commissie (zie jaarboek 1930). 
5. Begrooting 1931. 
6. Verkiezingen: 

periodiek aftreden der bestuursleden H. J. Boeken en A. S. 
Doorman (zijn herkiesbaar). 

7. Bespreking van de bestuursvoorstellen: 
a. Moet er Verandering worden gebracht in de wijze van 

stemmen ? 
b. Verhooging der provisie voor de afdeeling „Verkoop" tot 

10 pet. 
c. Toelating van de Vereeniging „Philatelica" als mede

eigenaresse van het Maandblad. 
d. Voorloopige afschrijving verlies Knegtmans en dekking 

uit het reserve-fonds. 
8. Aanwijzing van den tijd waarop en de plaats waar de vol

gende algemeene vergadering zal worden gehouden. 
9. Rondvraag en sluiting. 

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

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

Aanwezig zijn 36 leden. De voorzitter, de heer Cramierus, 
die de vergadering opent, heet de aanwiezigen welkom, waar
na de notulen van de vorige vergadering ongewijzigd worden 
goedgekeurd en vastgesteld. 

De ballotage h'eeft tot uitslag, dat het candidaat-lid Zoete-
man als lid wordt aangenomen. De voorzitter deelt mede, dat 
wij het aantal 500 als ledental naderen en wekt de leden op, 
ieder één nieuw lid aan te brengen, opdat wij spoedig dit 
cijfer gtepasseerd zullen zyn. Voor dengene, die het 500e lid 
aanbrengt, alsmede voor het 500e lid zelf, zal een verrassing 
worden beschikbaar gesteld. Op vevzoek van mevr. J. Smits-
van de Mortel wordt haar lidmaatschap overgeschreven op 
naam van 'haar zoon, den heer mr. F. A. J. M. Smits, waar
tegen bij de Vergadering geen bezwaar bestaat. 

Het bestuur heeft den nieuwen Senf-catalogus ingezien en 
meent, dat het in het belang van onze leden is dit prachtwerk 
in de bibliotheek op te nemen. Tot aanschaffing wordt be
sloten, zoodat de leden den Senf 1931 bij den bibliothecaris 
in bruikleen kunnen bekomen. 

In het drukraampje gaan rond nieuwe zegels van Roemenië 
met beeltenis van den nieuwen koning Karel, alsmede een 
nieuwe serie van Turkije, eigendom van den heer mr. Van 
Mierlo. 

In dank z\jn ontvangen van den heer mr. Van Peursem 
nrs. 5 en 6, respectievelijk „De Volkenbond" en „Tien jaar 
Vilnius-kwestie", van de Philatelisten-bibliothe'ek. Deze vinden 
in de bibliotheek e-en plaatsje, terwijl enkele meerdere exem
plaren van nr. 6 bij de verloting worden gevoegd. Tot dit doel 
is ook een z'eigel ontvangen van denheer Mijnssen, waarvoor 
de voorzitter hem dank zegt. 

De secretaris heeft zich met de „Nillmij"-LevensveTZiekering-
maatstïhappij van 1859 te 's-Gravenhage in verbinding gesteld 
ter verkrijging van de door haar uitgiegeven stockboekjes, met 
het resultaat, dat aan alle aanw'ezigen een exemplaar kan 
worden uitgereikt. Een applaus bewijst wel, dat dit bij de le
den in den smaak valt. 

Aan de orde is dan het amendement van den beer Martin 
op het concept-reglement, aangehouden in de vorige verga
dering. Door het bestuur wordt thans voorgesteld de aftreding 
van het bestuur (artikel 9) te doen plaats hebben als volgt: 
het eerste jaar de voorzitter en de sectiehoofden I, II en Vj 
het tw-eede- jaar de Ie secretaris, de bibliothecaris en de sectie
hoofden IV en N.K.; het derde jaar de penningmeester, de 2e 
secrietaris en de sectie'hoofden VI en VII; het vierde jaar de 
administrateur, de ondervoorzitter en de sectiehoofden III en 
B.E. Hiertoe wordt besloten, waarna dus het geheele bestuur 
op dit oogenblik aftreedt. De bestuurliooze vergadering gaat 
dan over tot het ve-rkiezen van het nieuwe bestuur, dat met 
zeer groote meerderheid in zijn geheel wordt herkozen. Deze 
verkiezing nam geruimen tijd in beslag en gaf blijk, dat er 
onder de leden vele humoristen schuilen. Bienoemd zijn thans 
voor één jaar en drie maanden de eerstgenoemde vier functio
narissen, voor twee jaar en drie maanden de op d'e tweede 
plaats genoemden, voor drie jaar en drie maanden de op de 
derde plaats genoemden en voor vier jaar en drie maanden 
de laatstgenoemden. De voorzitter dankt ook namens ziJn 
medebestuurders voor het blijk, dat men over hen tevreden was 
en hoopt dat ook in de toekomst het bestuur dit vertrouwen 
waardig zal zijn. 

Op voorstel van den heer Smeulders zullen in Ihet bestaande 
reglement de niet meer gebruikelijke uitgangen „e" en „en" 
van het onbepalend lidwoord en de bezittelijke voornaamwoor
den verwijderd worden. Het reglement zal in druk worden ge
geven en te zijner tijd aan ieder lid een exemplaar worden 
toegezonden. 

De heer Jacobs krijgt thans het woord tot het doen van 
verslag van de Bondsvergadering te Rotterdam, hetgeen hij 
zeer uitvoerig doet. De vergadering luistert met aandacht naar 
al hetgeen aldaar is behandeld en besproken geworden. De 
vergadering dankt hem met een applaus, terwijl de voorzitter 
hem in woorden dank zegt voor de door hem genomen moeite. 
De heer Smeulders, ook afgevaardigde onzer Vereeniging op 
den Philatelistendag, geeft daarna verslag van 'het meer offi-
cieele gedeelte en de festiviteiten ter gelegenheid van het 
jubileum van onze zustervereeniging „Rotterdam". Deze ver
eeniging verdient, volgens spr., een pluimpje voor de keurige 
regeling, waaraan niets ontbrak. De voorzitter deelt nog mede, 
dat hij zeer tot zijn spijt door zaken verhinderd was naar 
Rotterdam te gaan en onverwachts ook niet aanwiezig kon zijn 
op de receptie van „Rotterdam". Door den secretaris is een 
felicitatie-telegram gezonden, terwijl de heer Smeulders zoo 
vriendelijk was op de receptie de gelukwenschen van de Ver
eeniging „Breda" aan te bieden. 

De voorzitter deelt verder mede, dat op de volgende ver
gadering door hem een mooi zegel ter verloting onder de aan
wezigen zal worden beschikbaar gesteld ter aanwakkering van 
het vergaderingbezoek. Welk zegel, blijft nog een geheim, doch 
zijn vroegere schenkingen gedachtig, zal het wel de moeite 
van een vergaderingbezoek loonen! Vertrouwd wordt dan ook, 
dat alle Bredasdhe leden aanwezig zullen zijn op 27 October. 

Na rondvraag en verloting wordt de vergadering door den 
voorzitter gesloten. 

Breda, 29 September 1930. De Ie secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

Nieuw lid. 
156. (E.). C. Zoisteman, Rosener Manzstraat 144, Rotter

dam. (V). 
Candidaat-lid. 

ir. H. J. Juursema, leeraar R.H.B.S., N. O. Singel 11, te Har-
lingen. (Eigen aangifte). 

Overschrijving lidmaatschap. 
102. (Z.NK). mevr. J. Smits-van de Mortel, te Breda, wordt 

mr. P. A. J. M. Smits, Wilhelminastraat 35, Breda. (II). 
Overleden. 

6. W. A. van Dop, te 's-Gravenhage. (V). 
Bedankt als lid. 

220. P. H. Wijntjes, te Rotterdam. (V). 
200. M. J. Olrée, te Beverwijk. (VII). 

Adreswij zigingen. 
348. B. Claasen, te Ginneken, thans Goudsbloemlaan 107, 

's-Gravenhage. (Van II naar V). 
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5. J. C. Cramisrus, te Breda, thans Wilhelminasingel 24, al
daar. (II). 

443. M. F. de Vries, te Amsterdam, thans Nie. Maesstraat 
103 boven, Amsterdam, Z. (VII). 

126. E. N. J. Jongmans, voorheen te Nijmegen, thans Kom-
laan 8, Bergen (N.-H.). (Van IV naar VII). 

211. mevr. W. P. G. Veldhuijzen-Mulder, te 's-Gravenhage, 
thans Lange Vijverberg 7, aldaar. (V). 

Bekendmaking. 
De administrateur der rondzendingen maakt bekend, dat het 

bestuur heeft besloten de gelegenheid tot inzenden van boekjes 
met zegels van Buiten-Europa tot 1 Januari 1931 stop te 
zetten. De voorraad boekjes met zegels van Europa, respec
tievelijk Nederland en Koloniën, is momenteel gering, zoodat 
goede inzendingen hiervan gaarne worden tegemoetge-zien. 

J. BROEDERS, 
Teteringschedijk 61. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 27 October 1930, des avonds 

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

Philatelistenloket. 
Geopend in het bijkantoor Parkstraat op Zaterdag 18 

October 1930, des namiddags van 3 tot 5 uur. 
Clubbijeenkomst. 

Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 
avonds te 8 uur, in Hotel „Dennenoord", te Ginneken (bij 
Breda). Introductie vrij. 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 27 Sep
tember 1930, des avonds te 8 uur, in Hotel „Krasna-
polsky", te Amsterdam. 

Om half 9 opent de voorzitter de door 57 leden bezochte ver
gadering. De opkomst is gelukkig grooter dan in de laatste 
maanden. Het is dan ook een bijzondere vergadering, daar we 
enkele leden en een gast in ons midden hebben, die we slechts 
sporadisch bij ons ziien, maar dank zü de vergadering van den 
Raad van Beheer op morgen, nu in Amsterdam zijn. De voor
zitter heet dan in de eerste plaats welkom den heer Van Brink, 
"ien hoofdredacteur van ons Maandblad. (Helaas was de heer 
^meulders, de administrateur van ons Maandblad, door familie
aangelegenheden verhinderd aanwezig te zijn). Die voorzitter 
houdt nu een welverdiende lof speech cp ons Maandblad; van 
de lust tot werkzaamheid, die vooral van beide genoemde bee
ren uitgaat, profiteeren wij allen. Verder worden welkom ge-
heeten ons lid, de heer Van Gittert, en onze gast, de heer 
Van Hulss'sn, respectievelijk voorzitter en secretaris van 
„Utrecht". De heer Cramerus, de voorzitter van „Breda", had 
een telegram gezonden van verhindering. Ten slotte worden 
welkom geheeten de beer Houweling, die hier voor 't eerst 
als lid aanwezig is, en 3 adspirant-leden, de beeren Keizer, 
Kuülman en Pauwels. 

De voorzitter brengt nu in herinnering de 3 tentoonstellingen 
achtereenvolgens te Antwerpen, Rotterdam en Berlijn. De 
Holandianen hebben zich uitstekend gehouden; de door hen 
behaalde bekroningen worden alle voorgelezen. Extra wordt 
nog genoemd de heer Zwolle, die alle 3 tentoonstellingen heeft 
meegemaakt en in totaal 6 prijzen heeft verdiend. Genoemde 
heer zal op de volgende vergadering enkele mededeelingen 
betreffende de tentoonstellingen do ên. 

De notulen van de vorige vergadering worden onveranderd 
goedgekeurd. Als ingekomen stuk is er in de eerste plaats het 
bericht van overlijden van ons lid, den heer Voss. De voorzitter 
wijdt sympathieke en gevoelvolle woorden aan de nagedach
tenis van dezen grooten philatelist. De heer Kästeln is namens 
„Hollandia" bij de begrafenis tegenwoordig geweest. 

In de tweede plaats is er een schrijven van de jeui^d-post-
zegelclub „Neerlandia", die steun vraagt, hetzij financieel, 
hetzij in postzegiels voor hun verlotingen (bij de veiling der 
kavels staan de beeren Van Brink en Schmid elk een boekje 

met zegels voor dit doel aan onze jeugdige kameraden af). 
Hierna de ballotage van 6 candidaten, welke met algemeene 

stemmen worden aangenomen. De voorzitter heet 3 der aan
wezige nieuwe leden van harte welkom. De beeren Van Gittert 
en Van Hulssen hebben lenkele zegels voor de vierloting ge
schonken, waarvoor hun hartelijk dank wordt gebracht. De 
nieuwe tandenmeter is ad 25 cent verkrijgbaar; liefhebbeTS 
kunnen dezen bekomen bij den heer Kästeln. 

Vervolgens verdeelen de aanwezigen zich in 7 groepen, zoo
dat de collectie gelegenheids-, weldadigheids- en plebisciet-
zegiels van den heer Van Brink, welke hij in 7 albums heeft 
ondergebracht, rustig kunnen worden bekeken. De bezichti
ging neemt ongeveer een uur in beslag; wel een bewijs dat ter 
veel belangstelling voor bestond. De voorzitter dankt daarna 
den heer Van Brink bijzonder 'hartelijk voor zijn groote wiel-
willendheid om ons zijn kostbare collectie te laten zien; het is 
een heele vracht voor hem gewe-est om deze vanuit Leeuw
arden mede te brengen. Deze woorden worden door langdurig 
applaus der vergadering onderstreept. 

Enkele leden hadden gevraagd vergelijkende mededeelingen 
te mogen ontvangen over den nieuwen „Yvert" en „Senf". 
Daar het onmogelijk is reeds nu vruchtbare discussies hierover 
te houden, wordt besloten dit tot de volgende vergadering uit 
te stellen, opdat wij beter beslagen ten ijs kunnen komen. 
Onze hartelijke dank wordt alreeds giebracht aan de firma Senf 
voor de schenking van haar catalogus. 

Eveneens wordt tot de volgende vergadering uitgesteld de 
kwestie van het keuren der z'egels. Voor losse zegels kan men 
zich tot den Bond wenden, voor de boekjes moet 'het bestuur 
andere maatregelen nemen. Het hoopt iemand te kunnen vin
den, die hiervoor geschiktheid heeft en er bovendien tüd voor 
over beeft. 

Na de veiling van 20 kavels volgt de algemeene verloting, 
waarbij de volgende .leden de gelukkigen zyn: 115, 333, 168, 
19, 282, 215, 190,' 139, 298, 44, 84, 10, 82, 87, 25, 
301, 9, 193, 109, 73, 70, 263, 63, 180 en 198 en voor de beide 
extra geschonken prijzen: 240 len 357. 

Om half 11 sluit de voorzitter deze geanimeerde vergadering 
en hoopt, dat de volgende vergaderingen zich in een even zoo 
groote belangstelling mogen verheugen. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen als lid. 
J. I. M. Pauwels, Da Costastraat 32 III, Amsterdam, W. 
D. de Zwart, Valeriusstraat 229, Amsterdam, Z. 
J. Keizer, Sumatrastraat 10 II, Amsterdam, O. 
M. Kuijlman, Gentiaanplein 8 boven, Amsterdam, N. 
dr. J. A. Lente, N. Acad. Ziekenhuis, Leiden, 
mej. M. M. Plas, Oranjelaan 36, Rijswijk (Z.-H.). 

Adresveranderingen. 
W. J. de Ronden, Alb. Grootlaan 7, Bussum. 
N. Benjamins, Beethovenstraat 97, Amsterdam, Z. 
F. Vriesendorp Jzn., Amaliapark 6, Baarn. 
J. R. Mieuring, Weissenbruchstraat 308, Den Haag. 
A. O. Tittman, c/o miss Tidswell, The Old Lodge, Highroad. 

Woodford, England (Essex). 
Bedankt als lid. 

F. H. Brinkman, Eind'hoven (vroeger Amsterdam), 
ir. V. R. Y. Croesen, Prins Mauritslaan, Den Haag. 
E. Donath, N. Z. Voorburgwal, Amsterdam. 
Gust. Hertling, Leipzig, W. 33. 
K. P. Manus, Rokin 69, Amsterdam. 
A. J. Valewink, Amersfoort. 
J. Selman, Simon Stevinstraat 33, Amsterdam. 
F. E. de Deken, A. de Ruijterweg, Amsterdam. 
Fel. Tal, Const. Huijgensstraat, Amsterdam. 
J. W. Smith, Roompotstraat, Amsterdam. 
C. Holterman, Camperstraat, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 18 October 1930, des 

avonds te 8 uur, in Hotel Suisse, Kalverstraat, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 25 October 1930, des avonds 

te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 
De Ie secretaris, 

J. A. KASTEIN. 



IV NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 OCTOBER 1930. 

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

In Memoriam 
W. F. SPEEKMAN. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
30 September 1930, in Hotel Des Pays Bas, te Utrecht. 

Aanwezig 24 leden en 3 introducé's. Om ongeveer 8.10 uur 
werd deze vergadering door den voorzitter, den heer Van 
Gittert, geopend, die meer in het bijzonder welkom heette de 
aanwezige introducé's, de beeren Van der Woude, Marsé tn 
Smits. Hierna deelde de voorzitter het plotseling overlijden 
mede van den heer Speekman, die eesrt lor t geleden als lid 
van de U. Ph. V. gewonnen werd. Vervolgens memoreerde hy 
het feit, dat de inzendingen van de beeren Vuijstingh, Raat
gever en Van Gittert op de Nationale Postzegeltentoonstelling 
te Rotterdam bekroond zijn geworden en dat de Bond het vol
gend jaar te Utrecht zal vergaderen, om het zilveren jubileum 
der U. Ph. V. mee te vieren. In dit verbarid deed hij nu reeds 
een beroep op alle leden der U. Ph. V., om zooveel mogelijk 
hun medewerking te verleenen, opdat die feestviering zal 
slagen. 

Aangezien de heer Kaub zich bereid verklaard heeft groep Z 
te willen verzorgen, beeft de heer Van Gitcert die groep voor-
loopig aan den heer Kaub overgedragen. Op de volgende al
gemeene vergadering zal de benoeming van den heer Kaub 
tot directeur van groep Z in stemming gebracht worden. 

Intussdhen circuleerden een exemplaar van het Po.stzegel-
nieuws, uitgegeven door Reinou Kingma, een tweetal boek
werkjes, n.1. de Volkenbond en Tien jaar Vilniuö-kwestie van 
den heer mr. Van Peursem, uitgegeven door den ,,Haagsche 
Postzegelhandel", welke opgelegd zullen worden in do biblio
theek, en de nieuwe catalogi Yvert & Tellier en Senf. Omtrent 
deze laatste werd opgemerkt, dat alles thans in één band ver
zameld is en goedkooper verkrijgbaar gesteld is dan de Yvert. 
Ieder verzamelaar zal voor zich zelf dienen uit te maken, 
welke catalogus hiJ wenscht te gebruiken. 

Verkrijgbaar werden gesteld de tentoonstellingszegels, uit
gegeven ter gelegenheid van de Postzegeltentoonstellingen te 
Antwerpen en te Berlijn, welke zegels door den heer Van der 
Schooren aan de Vereeniging verstrekt werden. Te dezer 
plaatse wordt de heer Van der Schooren namens allen bedankt 
voor zijn belangelooze medewerking om ons die zegels te ver
schaffen. 

Voor het jubileumfonds was een gift aan zegels binnen
gekomen van den secretaris, terwijl de heer Petersen uit Ko
penhagen een nieuwe serie zegels van Denemarken 'heeft ge
schonken, welke serie als prijs voor de groote verloting, welke 
de volgende algemeene vergadering zal worden gehouden, zal 
worden bestemd. 

Hierna werden de notulen der Juni-vergadering onveranderd 
goedgekeurd. Voorlezing werd gedaan van een ingekomen 
schrijven van de Jeugdclub „Neerlandia", welk schrijven, even
als de overige ingekomen stukken, voor kennisgeving werden 
aangenomen. Daarna werden de voorgedragen candidaat-leden 
S. Spieier, L. von Halasz, D. J. Smits en H. Marsé met al
gemeene stemmen aangenomen als leden der Vereeniging. De 
voorzitter kon den inmiddels ter vergadering gekomen nieuw 
aangenomen leden Smits en Marsé met hun aanneming in 
kennis stellen. 

Vervolgens werd het daarna uitgebracht jaarverslag onver
anderd goedgekeurd, onder dankzegging aan den steller. Even
eens werden goedgekeurd de verslagen, uitgebracht door den 
directeur van den verkoophandel en door den directeur van 
groep Z. De voorzitter bedankte den directeur van den verkoop
handel voor het vele werk, dat hij heeft moeten verrichten, 
terwijl de vice-voorzitter den heer Van Gittert bedankte voor 
het feit, dat 'hij, ondanks ziJn vele andere bezigheden, nog kans 
gezien heeft de functie van directeur van groep Z op een der
gelijke wijze waar te nemen. 

Nadat de heer Vuijstingh toegezegd had op de volgende ver
gadering zijn bekroonde collectie vliegbripven ter bezichtiging 

mede te brengen, deelde de penningmeester biJ de rondvraag 
mede, dat voor het jubileumfonds reeds de volgende giften 
waren ingekomen: ƒ50,— van den voorzitter en ƒ25,— van 
den heer Vuijstingh. Hij hield zich voor toezending van meer
dere giften in geld of zegels aanbevolen. 

Na de verloting werden de aanwezigen in de gelegenheid 
gesteld de geëxposeerde drie keurige collecties van Suriname 
voor den landenwedstrijd te beoordeelen. De collectie van den 
heer Kaub verwierf den eersten, terwijl aan den heer Dies-
feldt de tweede prijs werd toegekend. 

Voor de veiling waren geen kavels ingezonden, zoodat, na 
de ter tafel gekomen zichtzending, deze vergadering om on
geveer 9.40 uur werd opgeheven. 

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

Nieuwe leden. 
S. Spieier, Bossdhestraat 87, Scheveningen. 
L. von Halasz, Bencurstraat 9, Budapest (VI). 
(e) D. J. Smits, Kromme Nieuwegracht 88 bis, Utrecht. 
H. L. Ph. H. Marsé, Robert Schumannstraat 10, Utrecht. 

Overleden. 
W. F. Speekman, Oudegracht 196 bis, Utrecht. 

Candidaat-Ieden. 
G. W. I. M. Borg, Zadelstraat 20, Utrecht. 
H. F. van der Woude, Groesestraat 59, Utrecht. 

Adresveranderingen. 
W. G. de Bas wordt Lange Jufferstraat 56 bis, Utrecht. 
P. J. F. van Leeuwen wordt Sweeliinckstraat 9, Utrecht. 
J. G. Verhoeff wordt Plompetorengracht 22, Utrecht. 
H. K. E. Wijers wordt Prins Hendriklaan 19a, Zeist. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 21 October 1930. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 28 October 1930. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 30 October 1930. 

Mededeeling. 
De boekjes, bestemd voor groep Z, moeten voortaan worden 

toegezonden aan den heer H. Kaub, Stadhouderslaan 21, 
Utrecht. 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1929-1930. 
Voldoende aan 'het gestelde in artikel 11 van het huishoude

lijk reglement, heb ik de eer het volgend jaarverslag uit te 
brengen. 

In het begin van het afgeloopen vereenigingsjaar zag de 
directeur van groep Z, de heer D. Tholen, zich genoodzaakt 
wegens drukke werkzaamheden voor die functie te bedanken. 
De heer Van Gittert werd bereid gevonden die functie voor-
loopig waar te nemen. Alle volgens rooster aftredende be
stuursleden werden voorts herkozen, zoodat het bestuur geen 
wijziging onderging. Wel zal in het nieuwe vereenigingsjaar 
naar een nieuwen functionaris voor groep Z omgezien moeten 
worden, aangezien de heer Van Gittert wegens andere drukke 
bezigheden geen twee functies kan blijven waarnemen. 

De heer Van Gittert herdacht 28 October 1929 'het feit, dat 
hij het voorzittersambt der Vereeniging tien jaren achtereen 
had waargenomen. Dat de leden der Vereeniging ervan over
tuigd zijn, dat de leiding der U. Ph. V. bij den heer Van Gittert 
steeds in goede handen is, bleek wel uit de spontane huldiging 
van den jubilaris en de aanbieding van een huldeblijk in de 
October-vergadering. 

Moest ik in vorige jaarverslagen steeds een achteruitgang 
in ledental vermelden, ook ditmaal kan ik nog geen groote 
aanwinst aan leden memoreeren. Aan het begin van het af
geloopen vereenigingsjaar telde de Vereeniging 187 leden. In 
dit vereenigingsjaar traden 17 nieuwe leden toe, terwijl 1 lid 
op zijn bedanken terugkwam. Daartegenover staat een verlies 
van 18 leden; 13 bedankten voor het lidmaatschap, 1 lid werd 
afgevoerd, terwijl de Vereeniging 4 leden door overlijden ver
loor. Op 1 September telt de Vereeniging dus een zelfde aantal 
leden als waarmede het afgeloopen vereenigingsjaar begon, 
n.1. 187. Er is dus ditmaal geien achteruitgang aan leden. 
Bovendien vermeldt de ballotagelijst voor de September-ver-
gadering de namen van 4 candidaat-leden, die, wanneer deze 
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aangenomen worden, het ledental bü het begin van het nieuwe 
vereenigingsjaar met 4 vermeerdert. De Vereeniging telt 109 
correspondeerende leden. De afdeeling Gouda heeft 17 leden, 
terwijl in Utrecht 61 leden wonen. 

In het afgeloopen jaar werd het normaal aantal vergade
ringen gehouden, n.l. 10 algemeene en 10 bestuursvergade
ringen. De algemeene vergaderingen werden gemiddeld door 
28 leden geregeld bezocht en hadden een geaniaieerd verloop. 
In niet geringe mate werd hiertoe bijgedragen door de leden, 
die nieuwigheden deden circuleeren, of die door het ter bezich
tiging stellen van hun collecties of een gedeelte hunner col
lecties en door 'het schenken van pry zen voor de verlotingen, 
het houden van voordrachten of causerieën de philatelic be
treffende, deze vergaderingen hebben veraangenaamd. O.a. 
werden de volgende voordrachten en causerieën gehouden: 
door den heer Van der Schooren over het Fournier-album, 
welk album door den Bond ter bezichtiging gesteld werd; door 
den heer Van Gittert „Hoe door belichting, radeeringen, kleu
ren van opdrukken of reparaties van zegels aan het licht ge
bracht kunnen worden"; door den hr. Moesman over steendruk 
en staalgravure met demonstratie 'hoe het drukken geschiedt, 
terwijl door den heer Evers in de Universiteitsbibliotheek 
mededeelingen over drukprocédé's gedaan werden. 

De loten voor de gewone verloting werden bij wijze van proef 
ad ƒ0,10 per lot beschikbaar gesteld, terwijl als hoofdprijs een 
bon ad ƒ 3,50 gesteld werd, waarvoor uit de rondzendingen 
zegels tot dit bedrag genomen kunnen worden. Deze proef 
bleek zeer in den smaak te vallen. 

Te dezer plaatse worden allen, die tot het veraangenamen 
der algemeene vergaderingen bijgedragen hebben, nogmaals 
bedankt. 

Alhoewel voor de zichtzendingen ter vergaderingen dit jaar 
meer belangstelling betoond werd, bleek voor de veilingen 
weinig attractie te bestaan. Wij hopen, dat in het nieuwe ver
eenigingsjaar ook daarvoor de vroeger betoonde belangstelling 
zal terugkeeren. 

Behalve schenkingen voor het falsificaten-album door den 
heer Diesfeldt werd de bibliotheek der Vereeniging verrijkt 
door de volgende schenkingen: drie deelen standaardwerk over 
de postwaarden van Nederland en zijn koloniën van den heer 
Cortenbadh; twee boekwerken, n.l. Ge^egenheitsmarke Nieder
lande 1883-1928 'an Die Deutschen Gelegenheitsmarken 1928 
van den heer N.N.; een boekwerkje over de geschiedenis van 
Litauen op de postzegels en over J. C. F. Schiller van den 
„Haagbche Postzegelhandel". 

Aan de Postzegelvereeniging „Rotterdam" werd een bedrag 
van ƒ 25,— geschonken voor aankoop van een medaille voor de 
door haar georganiseerde Nationale Postzegeltentoonstelling. 

Tot leden van de verificatie-commissie 1929-1930 werden be
noemd de beeren A. M. Benders en G. A. Evers en tot plaats
vervangend lid de heer W. van den Hout; tot afgevaardigden 
ter Bondsvergadering de beeren dr. P. H. van Gittert, K. H. J. 
van Hulssen, H. Kaub, J. G. Raatgever en C. Deenik, en tot 
leden van den Raad van Beheer van het Maandblad de beeren 
dr. P. H. van Gittert en K. H. J. van Hulssen, en tot plaats
vervangend lid de heer H. Kaub. 

Voor den landenwedstrjjd op de vergaderingen was ihet aan
tal inzendingen betrekkelijk gering. Eenmaal werd het getal 
van vijf inzendingen bereikt, doch de meeste maanden werd 
beneden dit aantal gebleven. Toch hebben die landenwedstrijden 
aan hun doel beantwoord, omdat deze bijdragen tot het ver
rijken van de philatelistische kennis der leden. 

Van de afdeeling Gouda werden ook dit jaar afschriften van 
de notulen der gehouden vergaderingen ontvangen, waaruit 
bleek, dat in die afdeeling een gezond vereenigingsleven aan
wezig is. 

Aangezien de vereehiging in 1931 haar 25-jarig bestaan zal 
herdenken, gaf de viering van dit jubileum reeds aanleiding 
in dit afgeloopen vereenigingsjaar d t jubileum onder de aan
dacht der leden te brengen en een jubileumfonds te stichten. 

Door bijzondere stempelingen aangebracht op circulatie-
lijsten en convocatiën voor de vergaderingen werden de leden 
niet te vergeefs opgewekt reeds nu hun bijdragen aan geld en 
zegels in te zenden. Reeds kwamen diverse schenkingen binnen, 
o.a. een bedrag van ƒ 25,— van een onbekenden gever, terwijl 
vele geschonken zegels door veiling de jubileumkas versterkten. 
Bovendien werd e'en verloting georganiseerd, waarbij de loten 

ad ƒ 0,25 per lot beschikbaar werden gesteld, welke verloting 
niet alleen buitengewone belangstelling ondervond, doch de 
kas in niet geringe mate versterkt heeft. 

Ik kan dan ook niet nalaten dit getrouw relaas van de ge
beurtenissen in het afgeloopen jaar te beëindigen met een 
opwekking aan alle leden, om zooveel in hun vermogen ligt 
mede te werken, opdat het zilveren jubileum in 1931 luisterrijk 
gevierd kan worden en dat vele leden in dit nieuwe vereeni
gingsjaar een poging zullen doen om den in uitzicht gestelden 
catalogus van Yvert & Tellier voor het aanbrengen van nieuwe 
leden, te verwerven. 

Utrecht, 1 September 1930. 
De secretaris der U. Ph. V., 

K. H. J. VAN HULSSEN. 

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

VERSLAG der vergadering, gehouden op 25 September 1930, 
des avonds te 8 uur, in het Café „Het Gouden Hoofd", 
Groenmarkt, te 's-Gravenhage. 

Daar de voorzitter afwezig is, opent de heer Coeland de 
eerste vengadering van het seizoen. Hij heet de 27 aanwezigen 
van harte welkom, in het bijzonder de nieuwe leden en een 
introducé; verder spreekt hij den wensch uit, dat het komende 
vereenigingsjaar voor allen een philatelistisch succes mag 
brengen. De notulen worden na een kleine wijziging aange
nomen. Het verzoek van den heer Smith te Lugano, om zonder 
meer in de rechten te treden van ons lid, den heer Windrath, 
omdat hij diens postzegelhandel heeft overgenomen, wordt af
gewezen. De heer Smith kan op normale wijze lid van de 
Vereeniging worden. 

De candidaat-leden worden met algemeene stemmen aan
genomen. 

Bij de veiling was de ware stemming nog niet aanwezig, 
zoodat niet alle kavels in andere handen overgingen. 

De verloting had het normale verloop en kreeg ieder der 
aanwezigen een prijs. 

Bij de rondvraag deelde de voorzitter mede, dat op de ko
mende vergadering door den heer Van Pesch zijn verzameling 
op luchtpostgebied tentoongiesteld zal worden, welke mede-
deeling een applaus der aanwezigen verwekte. Een der leden 
vraagt nog inlichtingen omtrent te bezorging van den Yvert-
catalogus. Na hierop een bevredigend antwoord te hebben ge
kregen, wordt de vergadering tegen 10 uur gesloten. 

Nieuwe leden. 
mevr. N. Kruijt-Wenniger, Oost Raven, Epe. 
S. Spieier, Bosschestraat 87, Scheveningen. 

Candidaat-leden. 
Ed. van Gheert, Van Speijkstraat 123, Den Haag. 
F. Lorié, Thomas Schwenckestraat 12, Den Haag. 
W. Raadsveld, Amberboomstraat 38, Den Haag. 
F. R. Ommering, Cornells Jolstraat 87, Den Haag. 

Bedankt als lid. 
P. Swerts, Oostenstraat 39, Antwerpen. 

Adresverandering. 
J. P. P. Swaving, Wipstrikkerallee 43, Zwolle. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 23 October 1930, des avonds te 

8 uur, in Café „Het Gouden Hoofd", Groenmarkt, te 's-Gra
venhage. 

Opening. Notulen. Verkiezing van het bestuur (de heer 
Keizer stelt zich wegens overplaatsing niet meer herkiesbaar). 
Begrooting 1931. Ingekomen stukken. Bezichtiging verzame
ling van den heer Van Pesch. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 
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Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: C. RAADSVELD, Spoorwegstraat 19, Arnhem. 

KORT VERSLAG van de vergadering van 30 September 1930, 
des avonds te 8 uur, in Restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 20 leden, o. w. 2 dames. Wegens afwezigheid van 
den voorzitter wordt de vergadering door den penninigmeester, 
den heer Heidenreich, geleid. De notulen van de vorige ver
gadering worden goedgekeurd, waarna mededeeling volgt van 
eenige ingekomen stukken. 

De voorzitter deelt mede, dat in de j.1. gehouden bestuurs
vergadering ondergsteekende bereid gevonden werd om de 
functie van den vertrokken secretaris over te nemen. De af
tredende bestuursleden, mejuffrouw Becking en de beeren Pos 
en Heidenreich, werden bü acclamatie herkozen. Het candidaat-
lid H. van D'elden werd als lid aangenomen. 

Het jaarverslag van den secretaris werd goedgekeurd. Hier
uit bleek, dat het nieuwe vereenigingsjaar aanvangt met 112 
leden. Verder bevatte dit een overzicht van het in de verga
deringen verhandelde. Hulde werd daarin gebracht aan ver
schillende leden, die zich in het afgeloopen vereenigingsjaar 
voor de Vereeniging verdienstelijk hebben 'gemaakt. 

Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat de reke
ning sloot met een saldo van ƒ 638,10, niettegenstaande de ge
houden algemeene verloting, welke ongeveer f 275,— heeft ge
vorderd. De commissie voor het nazien der financieele admini
stratie, bestaande uit de beeren Van de Sandt en Te Winkel, 
maakten geen bezwaren tegen volledige décharge der be
trokken bestuursleden. 

Besloten werd het halfmaandelijks verschijnende Brief
marken Journal van Senf te laten circuleeren by de belang
stellenden. 

Aan den heer Bruil, die in het afgeloopen vereenigingsjaar 
de m'eeste leden voor de Vereeniging heeft aangebracht, werd 
een prijsje in den vorm van een bon, rechtgevend tot 'een be
drag van ƒ 2,50 zegels aan te koopen uit de rondzendingen, 
toebedacht. 

De vergadering kon er zich ten volle mede vereenigen, dat 
behalve de nieuwe Yvert, ook de nieuwe Senf op kosten van 
de Vereeniging worden aangeschaft. De verloting van een bon, 
beschikbaar gesteld door het oud-lid den heer Steensma, en 
van eenige destüds beschikbaar gestelde zegels, alsmede de 
wedstrijd met de portzegels nrs. 1 en 2 van Nederland, be
sloten den avond. Bedoelde bon werd getrokken door den heer 
Julius, terwyl 4 leden de gelukkige bezitters werden van de 
door den heer Van der Schooren beschikbaar gestelde zegels. 

Voor den zegelwedstrij d werd door 6 leden ingezonden. Het 
resultaat hiervan was, dat de prijzen bü stemming door de 
aanwezigen .werden toegewezen aan de beeren Swart, Te Win
kel en Van Tongeren. Daarna sluiting. 

De secretaris, 
C. RAADSVELD. 

Nieuw lid. 
6. H. van Delden, Vonderlaan 19, Apeldoorn. 

Candidaat-lid. 
J. van Tongeren, Rijnstraat 42, Arnhem. (Voorgesteld door 

J. C. Heidenreich). 
Bedankt als lid met 1 September 1930. 

120. C. Engelberts, Cordesstraat 4, Arnhem. 
72. F. Erkens, Dorpsweg 76, Maartensdijk. 

146. A. Th. Reijst, Schelmscheweg 30, Oosterbeek. 
Adresverandering. 

14. mevr. bsse. F. van Sytzama-von Mühlen wordt hotel 
„Naeff", te Velp. 

Verzoek. 
De penningmeester J. C. Heidenreic'h, Burgemeester Weerts-

straat 53, te Arnhem, verzoekt toezending van verschuldigde 
contributie voor het jaar 1 September 1930 tot en met 31 
Augustus 1931, aan zijn adres, of storting op postrekening 
9692. Einde October a.s. zal per postkwitantie worden beschikt 
over contributie, welke alsdan nog niet mocht zijn voldaan, 
vermeerderd met incassokosten. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 28 October 1930, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
Op deze vergadering wedstrijd met Yvert nrs. 28 en 29 

Nederland (ƒ1,— en ƒ2,50, beeltenis koning). Van elk num
mer één zegel (gebruikt) in te zenden bij mej. C. Becking, 
Tivolilaan 38, te Arnhem (retourporto bijvoegen) of ter ver
gadering in te leveren. 

Philatelistenloket te Arnhem. 
Geopend op den 2en Zaterdag van elke maand, van 3-4 uur 

's namiddags, dus op 8 November a.s. 

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

BUITENGEWONE BIJEENKOMST op Dindsdag 23 Septem
ber 1930, des avonds te 8 uur, in Restaurant „Bristol", 
te Rotterdam. 

Aanwezig als gasten 15 dames, benevens 19 leden. Voor
zitter de heer Van Harderwijk, die de vergadering opent en 
allen een hartelijk welkom toeroept. Hij dankt de aanwezige 
dames, die gehoor hebben gegeven aan de uitnoodiging tot 
bijwoning dezer vergadering, voor haar tegenwoordigheid en 
memoreert de zoo schitterend verloopen feestdagen. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en on
veranderd goedgekeurd. 

De volgende ingekomen stukken worden daarna medege
deeld: 

Een schrijven van den heer J. B. Robert, te 's-Gravenbage, 
die wegens ongesteldheid verhinderd is, de feesten bij te 
wonen, met aanbieding eener zilveren medaille voor onze ten
toonstelling. 

De volgende gelukwenschen, welke alsnog waren ingekomen, 
tijdens onze feesten, te w^eten: 

van de Haagsdhe Philatelisten-Vereeniging, te Den Haag; 
van de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" 

te Amsterdam en van haren voorzitter, den heer Vredenduin; 
van den heer en mevrouw Costerus; 
van den heer Cramerus, voorzitter van „Breda"; 
van ons lid, den heer De Reus te Overveen; 
van ons lid, den heer Nieuwenhuijs, te Amsterdam; 
welke allen bij deze onze groote dank wordt aangeboden voor 

hunne, voor ons zoo sympathieke gelukwenschen. 
Voorts is onder de vele sympathiebetuigingen, die wij na 

afloop onzer tentoonstelling nog mochten ontvangen, o.a. een 
van den heer A. C. baron van Heerdt te 's^Gravenhage, die 
zijn bijzonderen dank aan het comité betuigt. 

Van den heer J. van Hoek, te Rotterdam, ontving de Club 
twee zegels van Guadeloupe voor het falsificaten-album, be
nevens van de firma Gebr. Senf te Leipzig den nieuwen ca
talogus 1931. 

Aan beiden is hartelijk dank gezegd. 
Aangezien reeds een gedeelte der medailles was gereedge

maakt, worden deze aan de ter vergadering aanwezige be
kroonde leden door den voorzitter uitgereikt. 

Daarna volgt een tombola, waarbij aan ieder der aanwezigen 
een prijs in postzegels kan worden gege-ven, gevolgd door een 
loterij, waarbij 5 dames en 7 beeren prijswinners zijn; boven
dien worden nog 2 extra damesprijzen afgegeven. 

Dan neemt de voorzitter het woord, om de dames dank te 
zeggen voor haar groote medewerking bij onze feesten, en de 
medewerkers in onze comité's, speciaal de beeren W. L. lm-
mink, Klaphaak, Bakker, Backer Dirks en Van Hoogstraaten; 
vervolgens richt hij het woord tot den heer L. W. Immink. 
hem dank zeggende voor zijn schitterende groen- en bloemen
versiering bij onze tentoonstelling, diner en lunches, alsmede 
die van dezen avond. 

De heer W. L. Immink heeft voor deze gelegenheid ter be
zichtiging medegebracht een sdhitterende collectie fotogra
fische opnamen en lantaarnplaatjes, die allerwege groote be 
wondering hebben, waarna genoemde heer onder applaus dooi 
den voorzitter daarvoor wordt bedankt. 

De heer Klaphaak zette zich vervolgens aan de piano, en 
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bekende liederen, waaronder ook het „Bondslied", werden uit 
volle borst gezongen. 

Onder gezelligen kout verliep verder deze buitengewone bij
eenkomst en toen de voorzitter om 1214 uur de vergadering 
sloot, keerden allen hoogst voldaan huiswaarts, met zich 
nemende een blijvende herinnering aa'n het 25-jarig feest der 
Philatelistendub „Rotterdam". 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 24 Sep
tember 1930, in Café „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 57 leden, 1 candidaat-lid, 1 invite. De voorzitter, 
de heer C. J. Reijerse, opent de vergadering en deelt mede, dat 
hij de feestelijkheden bij de Philatelistendub „Rotterdam" 
heeft medegemaakt en dat hij (voor een g'edeelte ook de beeren 
Van Rest en Van der Veen) de vergadering van den Bond 
heeft bijgewoond. Ter sprake komt natuurlijk hetgeen daar is 
voorgevallen. Men stelt zich heden op het standpunt nog geen 
nadere beslissing in deze te nemen. 

Inzake het bericht en gerucht van twee drukprocédé's voor 
de a.s. kinderzegels is van den directeur-generaal bericht ont
vangen, dat dit niet .zal plaats hebben. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Van Buuren, Melsert, Van der Houwen en Van Meel; voor 
het falsificatenalbum van den heer Ramondt, uit Goes. 

De notulen der voorgaande vergadering worden goedge
keurd. De ledenverkiazing levert 44 stemmen vóór, 8 blanco en 
2 van onwaarde. Het pas aangenomen lid, de heer H. Hakkert, 
wordt door den voorzitter op de gebruikelijke wjjze geïnstal
leerd. 

De maandielijksche verloting (heden 21 prijzen) brengt den 
heer Dekker den len prijs. Als leden der commissie voor de 
groote jaarlijksche verloting worden door de vergadering aan
gewezen de 'beeren Van der Willigen, Gerritsen en Meslier. 

Hierna veiling. Aan de rondvraag wordt deelgenomen door 
de beeren Van der Zee, Maas, Dordregter, J. Eckhart en Van 
Dijk. Ter sprake komen: ons 20-jarig bestaan in 1931; een 
eventueele actie tegen alle uitgiften van luchtpostzegels; een 
blad „De Globe"; de waarde voor ons van de catalogi Yvert en 
Senf. Na een uitgebreide discussie over dit laatste onderwerp 
sluit de voorzitter de vergadering. 

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

Nieuwe leden. 
589. M. J. A. van der Haagen, Van Lennepweg 67, Scheve-

ningen. 
590. L. Kooijman, Ketenstraat 6, Rotterdam. 
591. J. Caminada, Juliana van Stolberglaan 110, Den Haag. 
592. R. P. L. Haverhoiek, Van Slingelandtstraat 19, Den Haag. 
593. H. Hakkert, Regentesselaan 192, Den Haag. 
237. A. van Dop, zoon van het in het vorig nummer opgegeven 

overleden lid, den heer W. A. van Dop. 
D 438. S. Coesel, Burg. de Raadtsingel 237, Dordrecht. (Af-

deeling Dordrecht). 

Candidaat-Ieden. 
J. Prins, Abeelstraat 69, Den Haag. (Eigen aangifte). 
A. Goudswaard, Jacob Catsstraat 67a, Rotterdam. (Voorge

steld door Meslier en Van Dijk). 
Conrads, Durbanstraat 44, Den Haag. (Voorgesteld door J. C. 

Duivenbode en W. G. Verhoeff). 
J. Ph. Berkhout, Seringenstraat 20, Den Haag. (Voorgesteld 

door W. J. Ort en W. G. Verhoeff). 

Adresveranderingen. 
D 399. C. M. Rieff, Chassékazerne S.D.O.A., Klasse F, Kamer 

90, Breda. 
11. ir. K. de Munter, van Delft naar Distelweg 1, Amster

dam, N. • 

147. L. Meinesz, van Doietinchem naar Rustenburglaan 15, 
Voorburg. 

378. A. Eijkman, van 2e Van Blankeburgstraat 151 naar Ni-
colaïstraat 16, Den Haag. 

Bedankt. 
20. F. Swerts, Antwerpen. 

239. H. Raymans, Den Haag (met 31 December 1930). 
470. J. L. Lentz, Voorburg. 
504. J. C. Randoe, Den Haag (met 31 December 1930). 
D 398. J. M. C. van den Berge, Dordrecht. 
D 246. L. van Roosendaal, Dordrecht. 
D 407. H. Reus, Dordrecht. 
D 408. Joih. Visser, Dordrecht (afgevoerd). 
D 438. Ch. Kammerman, Dordrecht. 
D 388. B. van Geluk, Dordrecht. 
488. W. Patotzki, Den Haag. 
145. J. J. Bouman, Den Haag (met 31 December 1930). 
181. W. J. Eckhardt, Van Bijlandstraat, Den Haag (met 31 

December 1930). 
421. ir. H. J. J. Weurman, Den Haag. 
545. mej. F. M. van Laar (met 31 December 1930). 
342. J. Wjjsman, Ned. Indië (afgevoerd). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, algemeene vergadering te 

8K uur, op Woensdag 22 October 1930, in Café „Hollan
dais", Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Bespreking 20-jarig bestaan. 6. Voortzetting lezing: 
Falsificaten Europa. 7. Verloting. 8. Veiling. 9. Rondvraag en 
sluiting. 

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

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

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

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Vrijdag 26 
September 1930, in den H. K. B., te Haarlem. 

Nadat de voorzitter de 21 aanwezigen (van het bestuur ont
brak alleende heer Engelenberg, met kennisgeving) had wel
kom geheeten ter vergadering, verleende hij het woord aan den 
secretaris, die eerst de notulen der vergadering van 25 April 
en 30 Mei 1930 voorlas, welke onveranderd goedgekeurd werden 
en daarna enkele ingekomen stukken bekend imaakte en tevens 
liet circuleeren. Deze werden alle voor kennisgeving aange
nomen. Daarna maakte de voorzitter de resultaten der rond-
zendingen gedurende 'het afgeloopen jaar bekend en meldde 
tevens, dat de jaarboekjes nog niet van den drukker waren 
ontvangen, hoewel ze reeds lang verwacht werden. 

Als punt 4 van de agenda, „Verslag van het behandelde ter 
Bondsvergadering", maakte de voorzitter enkele besluiten dier 
vergadering bekend, waarvoor hier echter verwezen wordt naar 
het desbetreffende artikel in dit blad. Een der leden merkte op, 
dat het hem niet aangenaam aandeed, wanneer bii philatelis
tische samenkomsten nationalistische demonstraties, in welken 
vorm 'ook, plaatshebben. 

Bij de algemeene verloting viel den personen met de vol
gende lidmaatschapsnummers een prijs ten deel, t.w. 147, 67, 
240, 189, 192, 112, 222, 124, 122, 34, 111, 64, 223, 225 en 62. 

Onder de aanwezigen werden vervolgens 14 prijzen verloot. 
Nadat tenslotte de heer Traanberg in verband met de a.s. 
vergadering van den Raad van Beheer van het Maandblad 
van de rondvraag gebruik gemaakt 'had en de voorzitter ge
meld had, dat tijdens de volgende vergadering een veiling zal 
gehouden worden, sloot deze om 11 uur de vergadering. 

Voorgesteld als lid. 
D. M. Kruijt, Julianalaan 83, Overveen. (Eigen aangifte). 
J. C. van der Bilt, Garenkokerskade 28, Haarlem. (Door D. W. 

van Waard). 
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Aangenomen als lid. 
248. P. J. A. Varekamp, Westerhoutpark 29, Haarlem. 

Adreswijzigingen. 
43. P. Engelenberg wordt Van 't Hoffstraat 97, Haarlem (in

gaande 20 October 1930). 
196. W. Groenier wordt ? ? ? 
104. Ch. Fischman wordt Julianakade 59, IJmuiden. 
148. W. J. de Ronden wordt Albert Grootlaan 7, Bussum. 

83. F. L. W. Esman wordt Scheldestraat 110 hs., Amster
dam, Z. 

234. A. J. Reurts wordt Jacob van Lennepkade 225 III, Am
sterdam, W. 

222. E. A. H. J. van Papenrecht wordt ? ? ? 

Verzoek. 
De deelnemers aan de rondzending 1929-1930, die het ver

schuldigde bedrag nog niet hebben voldaan, worden beleefd 
verzocht dit per omgaande op mijn girorekening 128227 te 
storten. 

Daar aan de verkoopers vóór 1 November a.s. het hun toe
komende bedrag moet uitgekeerd worden, verwacht ik zeer 
zeker, dat ieder aan zijn verplichtingen zal voldoen. 

De penningmeester, 
B. AMELING, 

Berkenrodestraat 30, Haarlem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 31 October 1930 in den H. K. B. 
Inzendingen voor de veiling uiterlijk Woensdag 29 October 

a.s. aan den heer J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 rood, 
Haarlem. 

De secretaris, 
H. WEIJENBERGH. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 22 Sep
tember 1930, in „Suisse", te Groningen. 

Om 8yi uur opent de voorzitter de Vergadering, waarop 20 
leden tegenwoordig zijn, terwijl ook de 3 candidaat-leden aan 
den oproep hebben gehoor gegeven en door den voorzitter in 
het bijzonder worden welkom geheeten. 

De voorzitter begint met leen mededeeling te doen over de 
waardevermindering der postzegels naar aanleiding van den 
tegenwoordigen economischen toestand. Het grootste gedeelte 
der courante zegels is in waarde achteruit gtegaan, terwijl de 
klassieke zegels in waarde zijn gestegen. Tevens ontvangt de 
heer R. B. de Jonge een igelukwensch voor den behaalden priJs 
bij een prijsvraag. 

De notulen der vorige vergadering worden door den secre
taris voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Ingekomen is 
een sdhrijven van de Jeugd-Postzegelclub „Neerlandia" te Am
sterdam (secretaris de heer E. Zilver, Zach. Jansestraat 53). 
De leden worden verzocht de voor deze jeugdclub ter beschik
king gestehe zegels aan den heer Zilver te willen zenden. De 
voorzitter deelt de postzegels uit, voorzien van de afstempe
lingen van den 21en Nederlandschen Philatelistendag en de 
Postziegeltentoonstelling te Rotterdam. Eveneens worden de 
sluitzegels tegen den prijs van 1 cent per stuk aan de leden 
ten verkoop aangeboden. De nieuwe tandenmeter is uitge
komen, waarvan de prijs 35 cent bedraagt. Daarna heeft bal
lotage plaats van de drie candidaat-teden, die allen met al-
gemeene stemmen als lid der vereeniging worden toegelaten. 
De voorzitter spreekt hun een hartelijk woord van welkom 
toe en hoopt in hen ernstigis Philatelisten en trouwe verga-
deringbezoekers te vinden. De secretaris brengt verslag uit 
over zijn bezoek aan den Philatelistendag te Rotterdam. 

De vergadering wordt dan geschorst om de leden der jury 
gelegenheid te igeven tot beoordeeling der twee ingekomen 
verzamelingen Oostenrijk tot 1914 voor den wedstrijd. Aan
gezien de 'heer R. A. Cleveringa te Zuidhorn met kennisgeving 
afwezig is, wordt d'e heer P. Tanchette in zijn plaats als jurv-

lid benoemd. Intusschen heeft een verloting plaats van 10 
stuks catalogi, ter beschikking gesteld door de firma Zum-
stein, en van zegels, geschonken door de beeren R. A. Meiborg 
en K. F. Kielman. De vergadering wordt weer geopend en de-elt 
de heer J. Elzerman voor de jury mede, dat de ter be
schikking gestelde prijs is toegekend aan verzameling nr. 1, 
toebehoorende aan den beer R. A, Meiborg. De andere ver
zameling, toebehoorende aan den heer Kielman, was niet zoo 
volledig, ofschoon overigens een prachtige verzameling zijnde. 
De prijs bestaat uit een serie goede zegels; de voorzitter dankt 
de juryleden voor de gedane werkzaamheden. In de October-
vergadering zal een wedstrijd worden igehouden tussdhen de 
zegels van Joego-Slavië. 

Om ÖYJ uur sluit de voorzitter de vergadering, waarna nog 
een veiling van goede zegels plaats heeft. 

Nieuwe leden. 
142. T. J. van Heijningen, Nassauplein 42a, Groningen. 
143. G. van Duinen, Groote Markt 30, Groningen. 
144. P. B. N. Delteijk, Tuinbouwdwarsstraat 7a, Groningen. 

Candidaat-lid. 
J. J. de Vries, Witte de Withstraat 3a, Groningen. (Voorge

dragen door J. van der Warf). 

Adresverandering. 
99. W. C. A. Burgiers thans Luikerweg 1, Maastricht. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 October 1930, des avonds te 

S14 uur, in „Suisse", te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 22 Sep
tember 1930, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Om SVi uur wordt de vergadering door den heer Van de 
Ven als onder-voorzitter geopend en deelt deze mede, dat de 
voorzitter verhinderd is de vergadering te presideeren. De se
cretaris leest de notulen van de vorige vergadering voor, 
welke ongewijzigd worden goedgekeurd. 

Een ingekomen schrijven van de Jeugd-Postzegelclub 
„Ne-erlandia" te Amsterdam wordt voorgelezen. „Neerlandia" 
vraagt steun door toezending van zegels voor door haar te 
houden verlotingen en veilingen. De leden worden opgewekt 
doubletten af te staan, teneinde deze jonge Vereeniging in 
haar streven tot opbloei te helpen. 

Daarna wordt het door de beeren Van de Ven, Verzijl en 
Hermans uitgebracht verslag van de gehouden Bondsverga
dering te Rotterdam voorgelezen. De "heer Van de Ven lieh 
breedvoerig punt voor punt toe, hetgeen er behandeld werd. 
De heer Verzijl spreekt een woord van lof tot den heer Van de 
Ven met de bekroning van zijn keurig opgezette weldadigheids-
zegels op de Rotterdamsche Tentoonstelling en hoopt, dat deze 
bekroning een aansporing moge zijn, zijn verzameling tot ver
deren bloei op te voeren. 

Daarna wordt mededeeling gedaan, dat biJ den penning
meester de tentoonstellingszegels van Antwerpen en van de 
„Iposta" tegen nominaal te verkrijgen zijn. Door de meeste 
leden worden zegels genomen. Voorts wordt verteld, dat op 
den beursavond van 6 October, wanneer de heer Verzijl een 
lezing zal houden over de geschiedenis van de zegels van 
Luxemburg, kaders aanwezig zullen zijn, waarin elk lid in het 
vervolg zijn zegels of verzameling kan tentoonstellen. 

Daarna heeft de verloting plaats, waarvoor door enkele 
leden zegels worden geschonken. Vervolgens eenige gezellige 
kienpartijen en om 'half elf sluiting. 

Nieuw lid. 
77. J. Boekdrukker, Rue Vaes 6, Brussel-Midi. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 20 October 1930, vergadering, 
Maandag 3 November 1930, beurs, 
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Maandag 17 November 1930, vergadering, 
telkens te 8 uur, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 26 
September 1930, in de zaal van de weduwe Van Os. 

Te 8% uur opent de voorzitter, de heer M. van der Slug's, 
met een kort woord van welkom de vergadering. De voorzitter 
deelt mede, dat ons jeugdlid, de heer Verbey, den leeftijd van 
18 jaar heeft bereikt en nu in de Vereeniging als vol lid wil 
worden aangenomen. Hiertegen bestaat geen enkel bezwaar, 
zoodat de voorzitter ons nieuw lid Verbejj welkom heet. 

De notulen worden hierna voorgelezen en onveranderd goed
gekeurd. 

De voorzitter verzoekt alsnu den 'heer Polling verslag te wil
len uitbrengen omtrent zijn bevindingen op de algemeene ver
gadering van den Bond. Genoemde heer doet dit zoo uitvoerig 
mogelijk. Vooral de reglementswijziging wordt breedvoerig 
besproken. Enkele heeren vragen nog eenige inlichtingen, welke 
worden verstrekt. De voorzitter brengt den heer Polling dank 
voor diens verslag. 

Een uitvoerige discussie brengt het agendapunt tot voorstel 
om dit jaar ean tentoonstelling te houden. Door verschillende 
heeren wordt over dit punt gesproken. Besloten wordt een pro
pagandatentoonstelling te houden in de maand November. 
Tevens wordt besloten geen convocaties voor vergaderingen 
te sturen, doch hiervoor een advertentie in de Heldersche 
Courant te plaatsen, mede ten doel hebbende de aandacht op 
de Vereeniging te vestigen. 

De heer Quant brengt ter sprake het nietverschu'nen van 
het boek Warren en kan niet begrijpen waarom niet, wiJl toch 
het vorig jaar vrijwel alle voorbereidingen getroffen waren. 
Algemeen werd het niet verschonen betreurd. 

De heer Meijer brangt ter sprake e'en onaangename geschie
denis met de firma Champion en verzoekt het bestuur, hem te 
helpen dit in het reine te brengen. Hem wordt gewezen op 
het Bondsinformatiebureau. 

De heer Brouwer overhandigt het klaargemaakte reglement 
voor het vereenigingsruilboek en vestigt de aandacht van het 
bestuur op het groote werk van den heer Kortleve in deze. De 
voorzitter brengt namens de vergadering den heer Kortleve 
dank. 

Hierna pauze. Tijdens de pauze wedstrijd over Ned.Indië 
nr. 77, welke den heer Kreijger de meeste stemmen brengt, als
mede den prijs. 

De maandverloting brengt een aantal gelukkigen. De ge
houden veiling heeft niet veel animo. Te 10 uur wordt de ver
gadering gesloten. 

De secretaris, 
J. POLLING. 

Nieuw lid. 
Th. Verhei), Goverstraat 60, Helder. 

Bedankt. 
K. Hamminga. 

Adresverandering. 
J. Prins wordt Abeelstraat 69, Den Haag. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 29 Sep
tember 1930, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

De vicevoorzitter, de heer Bloemen, opent te 8.15 uur de 
vergadering met een hartelijk woord van welkom tot de aan
wezigen. De opkomst is niet bijzonder groot, doch hü hoopt, 
dat de volgende vergaderingen weder beter bezocht zullen 
worden. Gaarne ziet het bestuur ideeën of voorstellen tege

moet, om de bijeenkomsten meer aantrekkelijk te maken. De 
notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en on
gewijzigd goedgekeurd. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aange
nomen. Op de zegelveiling van den NederlandschIndisdhen 
Postdienst zal door de Vereeniging worden ingeschreven. Be
sloten wordt, te beginnen met de volgende vergadering, over 
een bepaald zegel een wedstrijd te houden. Hiervoor wordt ge
kozen Nederland nr. 1. De zegels moeten vóór den aanvang 
van de vergadering worden ingeleverd. De heeren Poland en 
Egger beklagen er zich over, dat te Rumpen meerdere malen 
poststukken zoekraken of zonder zegels worden ontvangen en 
■vragen hieromtrent inlichtingen. Hun wordt aangeraden zich 
te wenden tot den postdirecteur te Treebeek of zoo noodig 
hoogere autoriteit. Nadat de maandverloting heeft plaats ge
had, wordt de vergadering gesloten. 

CandidaatIid. 
A. Werner, Dautzenbergstraat 21, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 October 1930, des avonds te 

8 uur, in Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 

De Haagsche PostzegelKring, te 'sGravenhage. 
Secretaris: B. VERHEIJ, Van Panhuysstraat 16, Den Haaig. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 22 Sep
tember 1930, in Café „Boschlust", te 'sGravenhage. 

Nadat de vergadering met een welkomstwoord door den 
nieuw opgetreden voorzitter is geopend, worden de notulen 
der vergadering van Maandag 26 Mei 1930 met een kleine 
wijziging goedgekeurd en gearresteerd. Hierna volgen de in
gekomen stukken, waaronder een verzoek van een handelaar 
in postzegels in Den Haag om als lid te worden aangenomen, 
hetgeen, ingevolge de statuten, niet kan worden toegestaan. 

De voorzitter wekt de leden op om zooveel mogelijk in eigen 
kring voordrachten te houden aan de hand van hun verzame
lingen, hetgeen door enkele leden wordt aangenomen, o.a. 
door den heer Randoe over „Nsderlandsche" postzegels. Buiten 
de Vereeniging staande, bekende specialisten op philatelistisch 
gebied zullen ook daartoe worden aangezocht. Verder volgt 
het verslag van den heer Korteweg over zijn bevinding van 
de laatst gehouden vergadering van den Bond. Dit verslag luidt 
niet onverdeeld gunstig; spreker kan niet vinden, dat door 
den Bond de belangen van de verzamelaars der aangesloten 
Vereenigingen op voldoende wijze worden behartigd. Meer 
moet gedaan worden in zake 'het tegengaan van vervalschingen 
en zoo mogelijk bü de regeering worden aangedrongen op be
perking van nieuwe uitgiften en stelling worden genomen te
gen het in veiling bren^en van reeds uit koers genomen zegels. 

De voorzitter sluit daarna onder dankzegging aan de aan
wezige leden, de vergadering. 

De secretaris, 
B. VERHEIJ. 

Naamsverbetering van een nieuw aangenomen lid. 
ir. V. R. Y. Croesen, Prins Mauritslaan 56, Den Haag. (Zie 

Maandblad van Juni 1930). 

Bedankt als lid. 
jhr. J. E. C. Greven, Den Haag. 
mr. P. H. Stuurman, Den Haag. 
G. K. Smits, Den Haag. 
J. van Dongen, Rhenen. 
A. G. G. M. Giorges, Haarlem. 
H. F. J. Kaub, Utrecht. 
B. C. Krusemeyer, Bloemendaal. 
H. van Riesen, Utrecht. 

Adresverandering. 
H. J. Visser, lepenlaan 76, Bloemendaal. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op 

Maandag 27 October 1930, in Café „Boschlust", Den Haag. 
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Prijs dezer adver ten t ies : 
f 0,75 bij vooruitbetal ing. 
Po>tz. worden niet in betaling gen. 

Te koop aangeboden: 
Generaalverzameling; in Yvert-
album, met 39 landsgewijs gespe
cialiseerde supplementen. Ruim 
10 0 0 0 St. (geen Seebeckzegels 
e.d), cat. waarde 25/30.OOO 
francs, excl. Nederland en Kol., 
waarv. de waarde volgens Mebus 
± f 150,— bedraagt; alles keurig 

netjes, voor slectits 
f 3SO,—! 

De verzameling wordt desge-
wenscht aan serieuze refl. op 
aanvraag op zicht gezonden, 
tegen prima referentiën of depot. 
Brieven ooder no. 467 Bureau van dit b'ad* 

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

Zoek Chili-uitgiften tot 1867 
en Griekenland, groote Her-
meskop. 

Beide ook op brief. 
Zichtzending met uitersten prijs 
aan JOH. H. GRUNO, 
Kraneweg 92, - Groningen. 

H59) 

Pakketpostkaarten ' afknipsels. afstammend 
v a n Tijksveilmg. welke op afstempelingen, 
tandingen, enz. reeds uitgezocht zijn. te koop 
gevraagd. Brieven met prijsopgaaf, hoeveel
heid, enz. aan Postzegelhandel R. K O R M O S . 
A. v. Solmsstraat 21. ' - D E N H A A G 

C470) 

Door bijsondere omstandigheden 
aan den meestbiedende ter over
name aangeboden één fonkelnieuw 
exemplaar van den catalogns der 
geheels wereld 

STANLEY GIBBONS 1931, 
zooeven verschenen. 

(Haudelsprijs 16 sh, 3 d.) 
Aanbiedingen vóór 1 November 

onder no. 444. aan de admini
stratie van dit blad. 

TE KOOP G E V R A A G D : 

Indië, Port No. 2 
GEBRUIKT BLOK VAN 4. 
Alleen in uitmnnteude kwaliteit. 

Schriftelqke offertes met 
uitersten prijs aan 

P I B R R G V O S , 
Postbus 2S1, DEN HAAG. (463) 

tf 11 n lil 1 I n 'e koop gevraagd, gewone 

MLUWAAK '\^''"' '°°"!f "̂"W 
zakelijk van N e d e r l a n d . 

Quantiteit minstens 10 K.G. Brieven met 
prijsopgaaf en beschrijving of monsters aan 
P O S T Z E G E L H A N D E L R K O R M O S . 
A. V. Solmsstraat 21, Den Haag. (469) 

EEN GOEDE R A A D ! ! ! 
Een boekje ter inzage met speciaal zegels van 
Zneden. Noorwegen of Denemarken is 
ontegenzeggelijk toch veel aangenamer dan 
boekjes, waarin alles door elkaar zit zooals 
in vele rondzendingen. En indien U ons dan 
U w ontbrekende nummers opgeeft, kunt I I 
juist die open vakjes vullen, welke U w album 
zoo ontsieren. 
Mogen wij u ook eens zonder verplichting 
een boekje sturen? 

Beleefd aanbevelend, 
H E N R Y T E U N I S S E . 

Oacostastraat 17, - DORDRECHT. 
1462) 

ATTENTIE! Zend ons uw ouden 
Yvert 1929, 1930, ook Michel 
of Scott, en u ontvangt van ons 
franco prima linnen klemband m. 
50 bladen, of 6000 Ie kw. gom-
strookjes, of zegels ter waarde 
van F 1,—. 
Posizegelhandel „The Globe" Zaandam. 
U verschaft hiermede tevens een 
groot genoegen aan minder koop
krachtige verzamelaars. (474) 
TE KOOP GEVRAAGD: N e d e r l a n d 

1867 - 1872 - 1876 - 1891 
5 c — 5 c. - i | 2 Ö l c . — 5 c, 

punt en plaatsen stempels. 
N . A. Z I L V E R Zach. Jansestraat 53 , 
A M S T E R D A M , O (465) 

N I E U M T R U i V i B N I b . 
Mihay compl. 9 w.. uitkoers f 0.12 
Luchtpost 1928. met opdr 8 Juni 1930 „ 0.35 
Mihay met opdruk compl. 9 waarden ., 0.22 
Dienstzegels, 25, 30b, 1.2,3.6 en 10 Lei., O 12 

4 en 25 Lei „ 0.3o 
met opdruk 25. 50. 

bani. I, 2. 3, 6 Lei „ 0,20 
Yvert 324-335, ongebr. „ 2 . -

„ 309-318. .. ., 1.80 
Porto extra. Giro 40215. 

; O H N G O E D E , 
Brederodestraat 46, - AMSTERDAM. 

(471) 

BEGUNSTIGT DE ADVERTEERDERS! 

lllllliiillllllllllll llllllllllllliitiiiiilllllllllllllllliiiniiNlIllllllllllNiillllllllllll mill 
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nieuwe Catalopi 1931. 
Yvert & Tellier f 4,50 
Micheljuropa f 3 , -
Michel, geheele Wereld f 5 , -
Nieuwe supplementen „Ka-Be'' 
en „Schwaneberger'' voorradig. 

Aanbevelend, 

J . M . G O S S E . 
Giro 135793. Telefoon 15515. (396) 
lllllll"ini|||||llilliiili||||l|||llHMni Illlllllllllllimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii IUI 
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Postzegelverzameling Europa 
te koop aangeboden, 

waaronder vele oude stukken, 3 ban^ 
den. Fr. Frs. 1 2 5 0 0 , ^ (Yvert ^ 
Tellier). 

Brieven onder E 445 door N.V. 
Rudol f M o s s e , Amsterdam. (466) 
ll,?iniiiiiiiiii|[|iiiiiiii||||||iiiMii||||||iiiiii||||||iiiiii||||||iiiiii||||||iiiiiiiii||||||||iiiiiii||||| 

mil iimmiiiNmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiii 
NIEUW EN OUD. 

Turkije, nieuwe serie- met opdr., cpl. f 8,50 
Liechtenstein, compleet - - 4,60 
Liechtenstein, vliegpost - 1,40 
Denemarlien, Herd - 1,50 
Oostenrijli, nieuwe weldadigheid - 2^10 
Estland, 3 stuks, prov., cpl - 5,— 
IJsland, vliegpost -.. - 2,25 
IJsland, dienst, 2 en 5.kr - 4,75 
Nederland, 10 gld. 1905, pracht-ex. -11,50 
Suriname, Brandkast-opdrukken - 1,85 
Curagao, Brandkast-opdrukken - 6,50 
Oostenrijk, Feldpost, nr. 1-21 -17,50 

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

Spui 13, Amsterdam. (358) 
lllll|||i||||IIM|||l|||lllll||||||||llll||||ll|| 

iiiiiiiiiniiiiiii iiiiiiii iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mill I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Z o o e v e n v e r s c h e n e n : 

Yvert catalogus 1931 Prlisf4.50 
Indien aanteekenen gewenscht, porto extra. 
Portzegels 50 et en 1 gld f 0,25 

C N T 3. 6, 7, 7 l | 2 , 9. 11. 12. 25. 1 gld, „ 0,40 
1 2 et - 50 cl., compl. 17 w 0,75 
1 - 3 - 2 5 - 7 1 1 2 4 w. . . . , 0.25 
4 - 3 - 1 2 l | 2 - 5 4 w. . .' . „ 0.17 
2 5 - I 1 I 2 - 2 5 - 7 l | 2 2 w. . . . > 0.14 

1 g l d . - 1 7 l 2 en 1 0 - 3 2 w 0,25 
1, 2 i | 2 en 5 gld 1905 3 w. . . , „ 0 , 2 2 
1, 2 l | 2 en 5 gld.. koerseerend 0,30 
5 gulden grijs, per 10 stuks „ 0,75 
Jub. 1923, 2 et. - 1 gld 0.40 
Jub Ned.-Indië. 5 et. - 1 gld 0,45 
Weldadigheid 1924, 25, 26. 27. 28. 29 en Rembrandt .. 1.70 
let, - 60 e t , zonder watermerk, compl. 19 w 0.30 
1 2 et - 60 et , met watermerk 27 w . . . 0.40 
Rolt z w. 1 ct., 2i 2. 7 i | 2 , 12i |2 , 20. 30, 40. 50. 60 „ 1,75 

,. m w 2 et. - 40 et , compl. 2 zijdig . . . „ 2.25 
„ m w 4 zijdig i | 2 c t . - 60 et , zonder I 2 T | 2 rood ., 1,95 
.. 12i 2 ct., rood, 4 zijdig, zeldzaam . . . . 1,50 

40. 50. 60 e t , Yvert 80. 81. 81a. per 100 series . . .. 3.50 
40. 50. 60 e t . „ 149.150,151 3.25 
Vliegpost 60 ct.. per 10 stuks ., 0,60 
2—1 - 1 0 - 2 2 1 1 . compl. 7 waarden 0,20 
40 en 60 I 30 0.12 
Onuitgezochte Missiezegels, proefkilo . . . . . . 1.— 

Boven 5 gld. porto vrij. — Giro 40215. 
ZICHTZENDINGEN 

aan vereenigingen ook in Nederlandsch-Indië. 
WEDERVERKOOPERS GEVRAAGD. 

J O H N G O E D E , 
Brederodestraat 46, 
illlllllllllllllillllllllllllllllllllllliliiiiiiiil 

Amsterdam (W.) 
Ill Illllllllilllllllllllllll (313b 
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P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22. - DEN HAAG. 
Telefoon 12874. - Postrekening 92993. 
Steeds voorhanden alle soorten 

Scbbek-, Schwaneberg-en l B.-AIBUMS. 
Alle benoodigdheden verkrijgbaar. 

No. 
1867, Nederland, 15 c, bruin 

20 c, groen 

1869, 

tf 

1872, 

1923, 

1924, 
1025, 
1926, 
1927, 
1927, 
1928, 
1928, 
1929, 
1930, 

25 
50 

1 
iy2 

2 
2K 
7}^ 

22y, 
1 

violet 
c , goud 
c , zwart 
c , rose 
c , geel 
c , violet 
c , choc.bruin 
c , blauwgroen 
gld., jubileum 
gld. op 1 7 ^ 
Voor het kind 

Roode Kruis 
Voor het kind 
Olympiade 
Voor het kind 

Yvert 
9 
10 
11 
12 
14 
16 
17 
18 
20 
25 
126 

159/161 
162/164 
186/189 
190/194 
195/198 
199/206 
215/218 
223/226 
227/229 

Aant. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
5 
4 
8 
4 
4 
3 „ Rembrandt 

Bestell ingen boven 5 g ld. franco. 
YVERT & TELLIER, Catalogus 1931, ƒ 4,50 plus porto. 

Prijs 
ƒ 2 , -
- 1 . — 
-3,50 
- 7 -
-2,50 
-1,50 
-0,30 
-2 ,— 
-0,30 
-1,75 
-0,40 
-0,40 
-0,30 
-0,30 
-0,45 
-0,50 
-0,30 
-0,55 
-0,25 
-0,20 
-0,30 

(336) 

De Haaysche NOORDEINDE 90, 
Postzegelhandel ° D E N H A A G . 

E L E F . 13157. 
GIRO 110104. — 

OCCASIONS! 
NEDERLAND, 10 gld.. Jubileum 1913, 
lichtgestempeld, pracht-exemplaar, voor slechts 

f 17 ,50 . 
NED.- INDIË, Jubileum, 5 c. - 5 gld., serie 
compleet, uitsluitend pracht-exemplaren, slechts 

f 1 5 , - . 
Yvert 1931, ' f 4,50, franco p.p. f 4,75 
Michel 1931, f 5 , - , „ „ f 5,25 
Michel ! 931, Europa f 3 , - , „ „ f 3 ,25 
Senf 1931, f 3 , — , „ „ f 3,25 

Bestel reeds heden bij ons Uw 

,,Ka-Be' Supplement 
en U ontvangt het direct na verschijnen. {342) 

/ï 

V 

mcsMim 
VIA GREINA 2 , 

(W. WINDRATH's OPVOLGER). 

ii^nirsciHiii [!̂ ©iL©î flËiî . 
TANDINGEN, TYPEN EN AFWIJKINGEN 

ZIJN MIJN SPECIALITEIT. 

Prijslijsten en goedkoope aanbiedingen met 
prijzen in Nederlandsche munt op verzoek. 

VRAAGT MIJN ZICHTZENDINGEN ! 

U bekomt werkelijk voordeelige prijsnoteeringen. 
— Een enkele bestelling zal het U bewijzen. — 

S.v.p. prima referentiën. 

B R I C S M I T H , 
Lid „Breda", „Hollandia", enz. (381) 

^ 

■m^Ê 

De Nieuwe Zumstein 1 9 3 1 . 
De Catalogus met de juiste prijzen! 

Inhoud: Europa, Duitsche Koloniën, Buiten

landsche Postkantoren. Elk zegel is afgebeeld. 

EZ Prijs f 2,. ~ i 
Te bekomen door tusschenkomst van eiken 
postzegelhandel of door overschrijving van het 
bedrag op postrekening Den Haag No. 110750. 

ZUIVISTEIN&Cie.^BERN. ,442) 

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

POSTZEGELHANDEL „INSULINDE". 
Zoutmanstr. I4a, — DEN HAAG. 
Tel. 34929. — Giro 46266. — (349) 

I Adverteeren doet verkoopen. | 
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ST. NICOLAASGESCHENK. Indien gewenscht, worden de pakketten aan het door U opgegeven adres igezonden, tepwyl 
wij er zorg voor zullen drag>en, dat deze op 5 December besteld worden. Geen mooier geschenk denkbaar ! 

De door my aangeboden Lots overtreffen alles wat ooit op dit gebied is aangeboden. De reëele waarde der zegels over
treft eenige keeren het bedrag, hetwelk U ervoor betaalt. Profiteert Van deze zeldzame gelegenheid. Het zal U naast een 
bron van genot, vermaak, bevrediging van lang gekoesterde wenschen, winst bezorgen. Volkomen satisfactie met het ge
bodene wordt gegarandeerd. Deze aanbieding is slechts uitvoerbaar zoolang mün voorraad reikt. 

LOT „L' EUROPE". 
Deze samenstelling bevat 5000 Kegels. Prachtige sor

teering Oud-Beieren, Oud-Duitschland en Griekenland, 
Turkije, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Oud-België, 
Oud-Italië en Frankrijk, Rusland, Yougo-Slavië, complete 
series, Rumenië, Bulgarije, Monaco, Luxemburg, Ned.-
Indië en andere. 

Ook deze sorteering overtreft Uw stoutste verwiachting. 
Iets dergelijks is nimmer aangeboden. 

Franco aangeteekend slechts ƒ 14,—. 
Premie: weldadigheidsseries: 1924, 1926, 1927, 1928, 

1929, en Rembrandt-serie. 
Toezending na ontvangst bedrag of overschrijving op postrekening 40215. Zichtzendingen aan vereenigingen en 'weder-

verkoopers. Indië 50 cent extra per Lot voor portokosten. Zie ook de bijzondere aanbieding elders in dit nummer! 
J O H N G O B D E , - B R B D B R O D B S T R A A T 4 6 , - A M S T E R D A M . 
P.S. Nog af te geven: Rembrandt-zegels per 100 series ƒ22,—; Weldadigheid 1929, gewone- of roltanding per 100 ƒ20,—. 

(313a) 

LOT „DU MONDE". 
Dit lot bevat 2000 zegels: Fransche en Engelsche ko

loniën, verder Mexico, Nieuiw-Zeeland, Peru, oud-U.S.A., 
Siam, Tunis, Uruguay, Venezuela, Griekenland oude uit
giften, Brazilië, Argentinië, Chili, Algiers, enz. 

Hierbij vindt U zegels welke U nimmer »aagt. Yvert-
waarde enorm. 

Franco aangeteekend slechts ƒ 10,—. 
Gratis premie: complete series weldadigheid 1925, 1926, 

1927, 1928, 1929, en Rembrandt-serie. 

Twee Lots tezamen ƒ22,—. 

ini l l i l l i l l l i l l l l i ini i i l i i i inMll l l i l l l l l l l l lM linilMllllllllllllilIM ' I I ' IMIMIIIIMIIIIinillllllllllllll llltllMIMIIMIilllllll 

Zeldzame Britsche Koloniale Zegels 
zijn mijn specialiteit. 
Ik b e n In h e t b e z i t v a n e e n c o l l e c t i e 
z e l d z a m e ze<£els d e r Enig. K o l o n i ë n , 
i v e l k e e e n d e r m o o i s t e v a n d e i v e r e l d i s . 

Zichtzendingen tegen schappelijke prijzen worden op aanvraag naar aile doelen der wereld toegezonden. 

T. ALLEN, 
5, Blake Hall Rd, Wanstead, LONDON E. 1 1 . ^^,■, 

B I J Z O N D E R E R E C L A M E  A A N B I E D I N G ! — Wü likwideeren niet, noch geven wij 3 pf. Saksen. Onze aan
bieding is gebaseerd op gezonde mogelijkheden! Onze lots zijn beter dan alles wat op dit gebied aangeboden wordt. Meerdere 
onzer cliënten gaven blijk overtuigd te zijn, dat betere levering uitgesloten is en kochten wederom onze lots. Résumé dus 
als vroeger: Wie niet hooren wil, moet voelen, d.w.z. aan zijn portemonnaie. 
Ten einde te overtuigen, leveren wü tijdelijk: 
Elk lot naar keuze k ƒ 10,—. De 3 lots tezamen, inclusief premie ä 1200 diverse zegels gratig, dus bijna 10.000 zegels, tegen 
ƒ 2.5,—, franco aangeteekend. Profiteert ! ! ! 

f 
L O T S P E C I A L . . 

Zeer interessante sorteering Dit sortiment bevat 1500 
zegels, gedeeltelijk F R A N S C H E en E N G E L S C H E 
K O L O N I Ë N , verder CHILL SAAR GE B IE D. T U R 
KIJE. ITALIË , zeer interessant quantum L U X E M 
BURG. R U S L A N D , enz , enz Dit Lot bevat steeds 
vele mankeerende en schaarsche zegels. Zeer hooge 
waarde Yvert en kost slechts f 12. — , franco aan
geteekend. Gratis premie 150 verschillende Nederland 
en Koloniën. 

L O T L' E U R O P E . 
Dit sortiment bevat 4000 zegels uitsluitend van E U R O P A ; 
gelegenheidskoopje voor iedereen. De vele goede zegels 
hieronder stellen U zeker tevreden. Uit de rijke sorteering 
noem ik hier c a T U R K I J E , (Adrianopel) e a . NOOR
W E G E N , Z W E D E N . D E N E M A R K E N . BELGIË. 
SAAR GE B IE D. ITALIË. BOSNIË, vele nieuwe uit
giften van diverse landen, enz . enz. Dit sortiment. 4000 
zegels, waarde Yvert enorm, kost slechts f 15. — , franco 
aangeteekend. 

L O T S U P E R B E . 
Eveneens schitterend sortiment, bestaande uit 2500 zegels der 
geheele wereld Een mooier samenstelling is niet denkbaar, het 
overtreft U w verwachtingen, is ongeacht waarde der zegels in 
catalogus samengesttrlj. Uit de zeer groote verscheidenheid noem 
ik slechts: JAMAICA, diverse andere E N G E L S C H E K O L O N I Ë N . 
M A R O C C O . F I N L A N D . L U X E M B U R G . F I U M E . J O U G O -
SLAVIË. BOSNIË. CHILI . A R G E N T I N I Ë , enz , enz. Dit 
sortiment Superbe, extra mooi, kost slechts f 12,—, franco 
aangeteekend. 

Wie heeft groote kwantiteiten gewone en andere zegels van Nederland en Indië? Wij zijn bereid deze voor geheele of ge
deeltelijke betaling aan te nemen. Verzoeke om voorstellen met prys en omschrijving. 
Verzoeke betaling op onze postrekening 118330 of per postwissel. Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het 
bedrag. — Vele attesten ter inzage ! ! ! 
P O S T Z B G E L H A N D B I w „ T H E G I ^ O B E " . — H O O G E N D I J K 1 4 2 , — Z A A N D A M . 

Let op het nieuwe adres. (385) 
P.S. Bij uitstek ook voor verzamelaars in Ned.-Indië de meest serieuze gelegenheid tot koopen van Europa-zegels e.a. 

„-xa^iSÉkatt^kjUi'' AJite^aajifcf,;«. 
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Op een drukwerk, 28.10.27 uit Darmstadt gezonden aan een 
officier van gezondheid K.N.M, te Weltevreden, komt een aan
komststempel in rooden inkt voor, MARINE - WELTEVRE
DEN / 2.12.27., verder, eveneens in rood, een 5-regelige ad
ministratieve stempel Is gerepatrieerd / adres / DEPARTE' 
MENT VAN / MARINE / DEN HAAG. 

SURINAME. 
De in het vorig nummer reeds beschreven aankomststempel 

op maildagen „Leger des Heils / Steunt ons werk / April 
Maand van / Zelfverlooc'nening" dateert niet van dit jaar, 
doch van Maart 1929. 

bststuWkeïL tuWkeïL.^I 
mimwuHiiiHmiiMiimmmBinP 

NED.-INDIE. 
De enveloppe Ascher nr. 35 II, dus de 20 cent groen, werd 

ook overdrukt met de bekende 1234 cent opdruk. 
Ik maak van de gelegenheid gebruik om een fout te her

stellen, die destijds is geslopen in het jaarboek nr. 38 van 1928 
der Nederlandsche Vereeniging. Bij de beschrijving der en
veloppen uitgave 1915-1920 verzoek ik bij type I het getal 
50 mm. te wijzigen in 18-20 mm. en bij type II het getal 
30 mm. te wjjzigen in 40-42 mm. 

NEDERLAND. 
Massa-Baarfrankeering. 

Utrecht-Station. 
Hiervan zagen wij inmiddels een afdruk van het baar-

frankeerstempel aldaar in gebruik genomen. 
Het eigenaardige hiervan was echter, dat de afdruk alleen 

het kastje met „NEDERLAND / l'A CENT" omvat, doch 
geen plaatsnaam en datumrondje mede afdrukt. 

Op antwoordstukken zagen wij een dergelijk stempel reeds 
eerder (o.a. van 's-Gravenhage), maar op geadresseerde stuk
ken hebben wij het niet eerder gezien. 

Misschien dat, waar het slechts een paar honderd druk
werken, verzonden aan de leden der medische faculteit van het 
Utrechtsch Studenten-Corps betrof, men gemakshalve het 
plaatsnaam-datumrondje achterwege he-eft gelaten. 

De afdruk was in roode kleur aangebracht. 
Komusina. 

Dienstorder 767 van 23 September 1930, welke wij volledig
heidshalve in haar geheel hier overnemen, luidt als volgt: 

Frankeermachines. 
1. De frankeermachines systeem Komusina (Do. 621/30), 

waarmede frankeerwaarden van K cent tot 99 K cent kunnen 
worden aangebracht, zijn voorzien van een verbruiksteller, 
waardoor het verbruikte bedrag wordt aangegeven en van een 
controleteller, die het betaalde, door middel van een sleutel 
ingestelde bedrag aangeeft. Deze sleutel wordt door den leve
rancier der Komusina-frankeermachine aan de daarvoor in aan
merking komende kantoren verstrekt en is voorzien van een 
teller, welke het betaalde bedrag aangeeft. De instelling van 
alle ondet een kantoor ressorteerende Komusina-frankeer-
machines geschiedt met denzelfden instelsleutel. Omtrent de 
wijze, waarop dit moet plaats vinden, worden door den leve
rancier de noodige aanwijzingen gegeven. 

2. De sleutel behoort onder berusting te zijn van een daar
voor aangewezen ambtenaar. Bij overdracht van den sleutel 

behoort steeds de door den teller aangegeven stand — die 
overeen moet komen met den laatstgenoteerden stand in het 
hierna genoemde register 22G — te worden vermeld. 

3. Bij elke instelling van den controleteller moet de be
trokken ambtenaar zich overtuigen, dat de verzegeling der 
machine niet is verbroken. Vóór de ingebruikstelling geschiedt 
de verzegeling door den leverancier en het postkantoor te Am
sterdam. 

Indien opening van een machine moet geschieden door het 
kantoor, waaronder de machine ressorteert, — b.v. bij het op
treden van een fout in het inwendige van de machine — moet 
de machine vóór de weder-in-gebruikstelling opnieuw worden 
verzegeld door middel van de daarvoor door het Hoofdbestuur 
te verstrekken plombeertang met daarbij behoorende blikjes. 

4. Het door den gebruiker te betalen bedrag moet minstens 
ƒ 100 zijn en een veelvoud van f 10 uitmaken. 

5. Bij de ingebruikstelling der machine, welke in overleg 
met den directeur van het betrokken postkantoor geschiedt, 
worden twee controleboekjes, model nr. 22H, gereed gemaakt, 
waarvan één exemplaar aan den gebruiker der machine wordt 
ter hand gesteld en het tweede exemplaar ten kantore blijft 
berusten. De invulling van de controleboekjes geschiedt volgens 
de daarin voorkomende aanwijzingen. Ten einde den stand van 
den verbruiksteller der. machine te kunnen invullen, wordt een 
afdruk der machine gemaakt in nulstand. 

Het controleboekje, dat zich in het bezit van den gebruiker 
bevindt, behoort bij elke instelling van den controleteller der 
machine te worden overgelegd ter inschrijving van het gestorte 
bedrag. 

6. De gestorte bedragen worden ingeschreven in het register 
nr. 22G (met doorschrift) overeenkomstig de daarin voorko
mende aanwijzingen onder een volgnummer, dat elke maand 
met nr. 1 aanvangt. 

Elke maand wordt met een nieuw blad begonnen. 
De bewerking van de bovenbladen van register nr. 22G moet 

met inktpotlood geschieden. 
7. De kolom „betaald bedrag" van register nr. 22G behoort 

dagelijks te worden opgeteld. Het totaal bedrag moet in de 
desbetreffende kolom worden uitgetrokken. Deze kolom moet 
aan het einde der maand worden opgeteld. 

8. De ontvangen bedragen wegens frankeering door middel 
van frankeermachines systeem Komusina worden, dagelijks 
geboekt in het register nr. 230 (register A) onder het hoofd 
„Frankeering door middel van frankeermachines". 

9. Uiterlijk den derden van elke maand worden als bijlagen 
van den kasstaat nr. 400 aan het Hoofdbestuur 7e afdeeling A 
ingezonden de bovenbladen van het register nr. 22G, betrekking 
hebbende op de afgeloopen maand. 

10. De in art. 65p der V.P. binnenland bedoelde maande-
lijksche controle kan voor de Komusina-frankeermachines ach
terwege blijven, voor zooveel zij ten minste éénmaal per maand 
ter instelling worden aangeboden. 

11. De V.P. binnenland zal worden aangevuld. 
12. In de stempelafdrukken van de Komusina-frankeer

machine zal vóór het nummer der machine de letter „K" voor
komen. Een afbeelding van de stempelafdrukken, welke door 
middel van de onderwerpelijke frankeermachines worden aan
gebracht, is hieronder opgenomen. 

^TÜERDOT 

9 7 )é KI01 

O-CENT 
Francotyp. 

Machine 195 IIL 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging, te Rotterdam. Hiervan ont

vingen wij een afdruk, gedateerd 21.5.30 in type 195 II met 
links van het plaatsnaam-datumstempel: „L C Smith / Schrijf
machine / met / Kogellagers". 
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Het is ons niet bekend of deze reclame regelmatig in de af
drukken van genoemde machine voorkomt. 

Machine 200. 
Model C3, sedert 18 Augustus 1930 in gebruik bij de firma 

Gebrs. van Leer, Prins Hendrikkade 65, Amsterdam, C. Tus-
schen datum- en waardestempel een afbeelding van een pan, 
waarin in witte letters: „Gebr. van Leer / Amsterdam" en 
links van het plaatsnaam-datumstempel een afbeelding van 
een haard en een kachel en daarboven: „Haarden / Kachels". 

Machine 257. 
Model C3, sedert 15 September 1930 in (gebruik bij de N.V. 

Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken, te IJmuiden. Tus-
schen datum- en waardestempel drieregelig in kastje: „KON 
NED. / HOOGOVENS / IJMUIDEN". 

Machine 269. 
Model C3, sedert eenigen tijd in gebruik bij de firma Jonas 

Bing & Co., assurantiën, Wijnhaven 23, te Rotterdam. Tus-
schen datum- en waardestempel een afbeelding van haar kan
toorgebouwen. 

Machine 331, 
C. Misset Uitgevers-Maatschappij N.V., te Doetinchem. Bij 

nadere informatie blijkt ons, dat dit geen C-machine is, zooals 
op blz. 163 abusievelijk gemeld, doch wederom een A-machine. 
Een opvallend kenmerk hiervoor is ook, dat in den stempel
afdruk bij afdrukken beneden 100 op de plaats van het eerste 
cijfer geen stervormige figuur wordt afgedrukt, doch een cijfer 
O" 

„V . 
I,,, Hasler. 
'̂* Machine H. 505 III. 

N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, te Eindhoven. Onze aan
dacht viel op 2 afdrukken van H. 505 II, geheel verschilend van 
elkander, de eerste afgedrukt in April 1930 en de tweede in 
Augustus. 

Thans blijkt, dat in deze machine eien nieuw stempel is ge
plaatst; de oudere afdrukken, dus H. 505 II, vertoonen een 
breeder cijfer in het machine-cijfer, terwijl de waardecijfers 
dun en de plaatsnaamletters in grootere letters is uitgevoerd. 

De nieuw afdruk, H. 505 III dus, heeft een smaller machine-
nummer, terwijl de waardecijfers dik en de plaatsnaamlettex 
kleiner en anders van vorm is, het geheel is iets kleiner uit
gevoerd, waardoor de ruimte voor aanbrenging van reclame-
cliché's iets grooter is geworden. 

De afdruk tusschen datum- en waardestempel is geheel over
eenkomstig II ; dat is dus een stralende lamp waarboven 
„PHILIPS". 

Machine H. 531. 
Sedert 17 September 1930 in gebruik bij de N.V. Anton 

Hunink, te Deventer. Tusschen datum- en waardestempel: 
„N.V. Fijne Vleeschwaren / en / Conservenfabrieken / Anton 
Hunink / Deventer" en links van den datumstempel: „Vraagt 
/ Anton / Hunink's / Rookworst". 

Machine H. 533 I en II. 
Sedert 16 September 1930 in gebruik bij Auping's Fabrieken, 

te Deventer, en wordt mede gebruikt door hare zustermaat
schappij, de Intern. Handelmij. „Globe". Tusschen datum- en 
waardestempel: type I: „handelsmerk AUPING" en type II : 
„I.H.M. / GLOBE". 

Machine H. 534. 
Sedert 10 September 1930 in gebruik bij de Algemeene Ne-

derlandsche Bouwarbeidersbond, te Amsterdam. Tusschen da
tum- en waardestempel: een letter B, waarbij in de bovenste 
helft een A, en in de onderste ihelft een N. 

Machine H. 535. 
Sedert 2 October 1930 in gebruik bij de Handelswetenschap-

pelijke- Combinatie, te Leiden. Tusschen datum- en waarde
stempel in dubbele cirkel deze naam en in de binnenste cirkel 
de letters: „I. v. H. / H. B. bl.". 

Machine H. 536. 
Sedert half September 1930 in gebruik bjj de N.V. „Uni

lever", te Rotterdam. Zonder stempels tusschen datum- en 
waardestempel. 

Machine H. 537. 
Sedert 7 October 1930 in gebruik bij Turkenburg's Zaad-

handel, te Bodegraven. Tusschen datum- en waardestempel 
een afbeelding van een zaalenden landman, waarboven „TUR
KENBURG" en .waaronder „ZAADHANDEL". 

Machine H. 543. 
Sedert half October 1930 in gebruik bij den Rotterdamsche 

Lloyd, te Rotterdam. Tusschen datum- en waardestempel een 
afbeelding van een barer stoomschepen in volle zee en waar
onder de aanduiding: „ROTTERD. LLOYD". 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 11. 
In gebruik bij Het Algemeen Handelsblad v. N.-L, Drukkerij 

Benjamins, te Semarang. Tusschen datum- en waardestempel: 
„Algemeen Handelsblad / v. N. I. / Drukkerij Benjamins". 

Machine 28. 
In gebruik bij het N.V. Ned.-Indisch Pers Archief „N.I.P.A.", 

te Weltevreden. Tusschen datum- en waardestempel: een af-
deeling van een landkaart van Indië, alsmede een schaar en 
daarboven „N.V. Ned. Ind. Pers-Archief", daaronder „N I P A". 

Machine 31. 
In gebruik biJ Nestelé's Chocoladefabrieken, te Batavia. Tus

schen datum- en waardestempel: „Eet meer / Nestelé's / Cho
colade". 

XL VIII. 
LUCHTDIENST NEDERLAND—NED.-INDIE. 

Dienstorder nr. 721 bis van 27 Augustus j.1. meldt over dezen 
dienst o.m. het volgende: 

Eind September a.s. wordt een veertiendaagsche lucMdienst 
tusschen Nederland en Ned.-Indië ingesteld. Teneinde te ver
krijgen, dat in Ned.-Indië steeds een reserve-vliegtuig aan
wezig is, zijn de eerste twee vertrekdata uit Nederland met 
een tusschenruimte van één week vastgesteld. 

Vertrek uit Nederland. 
Van Amsterdam Schiphol te 6'uur 's morgens op: 25 Sep

tember, 2, 16, 30 October, 13, 27 November, 11, 25 December 
en vervolgens des Donderdags om de 14 dagen. 

Te Aleppo 27 September, 4, 18 October, INovember Zater
dag, vervolgens om de 14 dagen. 

Te Bagdad 28 September, 5, 19 October, 2 November Zon
dag, vervolgens om de 14 dagen. 

Te Jask 29 September, 6, 20 October, 3 November Maandag, 
vervolgens om de 14 dagen. 

Te Karachi 30 September, 7, 21 October, 4 November Dins
dag, vervolgens om de 14 dagen. 

Te Calcutta 2, 9, 23 October, 6 November Donderdags, ver
volgens om de 14 dagen. 

Te Akyab 3, 10, 24 October, 7 November Vrijdag, vervolgens 
om de 14 dagen. 

Te Bangkok 4, 11, 25 October, 8 November Zaterdag, ver
volgens om de 14 dagen. 

Te Medan 5, 12, 26 October, 9 November Zondag, vervolgens 
om de 14 dagen. 

Te Palembang 6, 13, 27 October, 10 November Maandag, ver
volgens om de 14 dagen. 

Te Batavia 6, 13, 27 October, 10 November Maandag, ver
volgens om de 14 dagen. 

Te Bandoeng 6, 13, 27 October, 10 November Maandag, ver
volgens om de 14 dagen. 

Tot het luchtvervoer toegelaten correspondentie. 
Met den onderwerpelijken luchtdJenst zal gewone en aan-
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igieteekende luchtpostcorrespondentie (geen stukken met aan
gegeven waarde) worden verzonden voor Syrië, Irak (Meso-
potamië), Perzië, Britsch-Indië (Birma inbegrepen), Siam, 
Indo-China, Straits Settlements, Ned.-Indië en verder gelegen 
landen. 

Luchtrecht. 
Het voor vorenbedoelde luchtpostcorrespondentie boven de 

gewone porten en rechten verschuldigde luchtrecht bedraagt: 
A. voor Syrië 15 cent per 20 gram; 
voor Irak en Perzië 30 cent per 20 gram; 
voor Britsch-Indië en Birma 40 cent per 20 gram; 
voor Siam, Indo-China en Straits Settlements CO cent per 

20 gram; 
B. voor Nederlandsch-Indië: 
briefkaarten en postwissels 30 cent per stuk; 
brieven, drukwerken, monsters, enz. t /m 5 gram 30 cent, 

boven 5 t /m 20 gram 75 cent, boven 20 gram 75 cent per 
20 igram; 

C. voor landen, verder dan die onder A genoemd, het lucht
recht tot het land tot waar het luchtvervoer plaats vindt (b.v. 
Afghanistan als Br.-Indië); 

voor landen verder dan Ned.-Indië 75 cent per briefkaart of 
postwissel en 75 cent per 20 gram voor de overige stukken. 

Het luchtrecht kan door middel van gewone frankeerzegels 
of luchtpostzegels worden gekweten. Luchtpostzegels van 30 
cent worden niet aangemaakt. 

Lichte enveloppen en licht papier. 
Omslagen en papier, van licht materiaal vervaardigd, zullen 

tijdig ten verkoop aan de postkantoren worden toegezonden. 
Verdere verstrekking geschiedt op aanvrage bij het Centraal
magazijn der P.T.T. De pr\js van 1 omslag -|- 1 vel papier, te 
zamen 5 gram wegend, is vastgesteld op 2 cent. De enveloppen 
en het papier zullen niet afzonderlijk worden verkrijgbaar 
gesteld. 

Luchtmail voor Britsch-Indië. 
De correspondentie voor geheel Britsch-Indië (Birma in

begrepen) wordt te Karachi gelost en vandaar met de be
staande middelen doorgezonden. 

Luchtvervoer in Ned.-Indië. 
Indien daardoor bespoediging kan worden verkregen, wordt 

de luchtpostcorrespondentie voor Semarang en Soerabaja met 
de luchtverbinding Batavia-Semarang-Soerabaja verzonden 
zonder dat door den Indischen dienst daarvoor kosten in re
kening worden gebracht. 

Bestelling in Ned.-Indië. 
In de plaatsen, waar de vliegtuigen in Ned.-Indië landen, 

wordt de met den luchtdienst Nederland-Ned.-Indië aange
brachte correspondentie in een extra bestelling opgenomen in
dien uitreiking in de gewone bestelling een belangrijke ver
traging zou veroorzaken, 

Thuisvluchten. 
De vluchten Nsd.-Indië—Nederland zullen 17, 31 October en 

vervolgens des Vrijdags om de 14 dagen beginnen. 
Door de Indische postadministratie zal voor het vervoer van 

Ned.-Indië naar Nederland het volgende luchtrecht worden 
geheven: 

briefkaarten en postwissels 30 cent per stuk; 
overige stukken t /m 5 gram 30 cent; 
boven 5 t /m 20 gram 75 cent; 
boven 20 gram 75 cent per 20 gram. 
Kwijting van dit luchtrecht kan alleen plaatsvinden door 

middel van Indische luchtpostzegels. 
Personen zonder relaties in Ned.-Indië. 
Personen, die luchtpostcorrespondentie naar Ned.-Indië wen-

schen te verzenden doch aldaar geen relaties hebben, kunnen 
deze stukkien adressieeren aan het Hoofd van de Afdeeling 
Vervoer Posterijen Bandoeng. De Indische dienst is bereid aan 
verzoeken om terugzending van "iet stuk of van den omslag 
te voldoen, mits de daarop vallende kosten (indien terug
zending per vliegtuig wordt verlangd ook het luchtrecht), zijn 
bijgevoegd, of tijdig afzonderlijk ziJn toegezonden, waarvoor 
o.a. gebruik kan worden gemaakt van Indische frankeer- en 
luchtpostz e-gels, of van antwoord-coupons. 

Vorenbedoelde Indische zegels zijn, wat de gewone frankeer
zegels betreft, in verschillende waarden tot ƒ 2,50 en, wat ds 

luchtpostzegels aangaat, in waarden van ƒ 0,10, ƒ 0,20, f 0,40, 
ƒ 0,75 en ƒ 1,50 verkrijgbaar aan de kantoren te Amsterdam, 
Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Delft, Dordrecht, Eindhoven, 
Goes, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Den Helder, Hen
gelo (O.), Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Neuzen, Rot
terdam, Tilburg, Utrecht, Vlissingen en Zwolle; zij kunnen 
door het publiek op de in art. 316 V.P. binnenland aangegeven 
wijze schriftelijk aan het postkantoor te Amsterdam worden 
aangevraagd. Het bepaalde in 'het derde- lid van genoemd ar
tikel (aanvragen ten minste ƒ5) is in dit geval niet van toe
passing. 

De antwoord-coupons vertegenwoordigen in Ned.-Indië een 
waarde van 15 cent. 

Beantwoording luchtpostcorrespondentie per keerend vlieg
tuig. 

Bij een overtochtsduur van 12 dagen wordt de regeling als 
volgt: 

vertrek uit Amsterdam des Donderdags; 
aankomst te Batavia des Maandags; 
vertrek uit Batavia den daarop volgenden Vrijdag; 
aankomst te Amsterdam des Dinsdags. 
Den daarop Volgenden Donderdag vertrekt wederom een 

vliegtuig naar Ned.-Indië. 
Voor de voornaamste plaatsen in Ned.-Indië en voor geheel 

Nederland is derhalve beantwoording van luchtpostcorrespon
dentie per keerend vliegtuig mogelijk. 

Het eerste vliegtuig is op 25 September j.1. van Amsterdam-
Schiphol vertrokken en vervoerde plm. 23000 stuks corres
pondentie. Het tweede vliegtuig vertrok op 2 dezer met 129 kg. 
post. V. B. 

WAT DE NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE ROTTERDAM TE ZIEN GAF. 

Bü nadere beschouwing van de ingezonden verzamelingen 
van Nederland en zijn koloniën valt het volgende in het bij
zonder op: 

Kampioensklasse, afdeeling A, de eenige inzending, en wel 
die van den heer mr. W. S. W. de Beer, de reconstructie der 
meeste platen van de 5 cent en 10 cent 1852 van Nederland. 
We zien hier het resultaat van een zeer nauwgezette studie 
op een gebied, dat slechts door weinig verzamelaars is be
treden. Alleen door vergelijking met paren, strippen en blok
ken van deze uitgifte, dus doorworsteling van een enorm ma
teriaal, is het mogelijk, losse prima gebruikte stukken de 
plaats te doen veroveren, die hun op elk vel der verschillende 
zettingen toekomt. Met de zoo moeilijke, bijna onmogelijke 
reconstructie van plaat 1 en 2 der 5 cent waarde hopen wij 
den inzender op een volgende tentoonstelling te zien ver-
söhijnen, waarvoor de mede-werking van bezitters van strippen 
en blokken (door toezending der stukken of foto's ervan) zeer 
op prijs zal worden gesteld. 

Klasse I, afdeeling A, Nederland gespecialiseerd. De door 
den heer J. van den Arend jr. tentoongestelde- verzameling der 
drie eerste uitgiften bevat als hoofdnummer een briefstuk van 
2 strippen van 3 exemplaren nr. 3 recht onder elkaar geplakt 
als blok van zes in bijzonder mooie conditie, bovendien een 
gebruikt blok van 4 van nr. 4. 

De verzameling van den heer A. Druijf Hzn., voor het eerst 
op een tentoonstelling uitkomende, toont ons Nederland in on
gebruikte blokstukken, op enkele nummers na compleet. Van 
de derde uitgifte zijn geen bloks, doch 2 lange strippen van de 
5 en 10 cent aanwezig. Van de 7K osnt in de 3-gaats twee
zijdige roltanding zien wij een strip van 8 exemplaren. Van de 
1 cent telegraafzegel is er een blok van 4 exemplaren, gedeel
telijk ongetand. Bij de uitgifte van 1872 valt ons in het bij
zonder op een blok van de 15 cent, dat zeer schaarsch is, ook 
een prachtblok van nr. 3 en nr. 6. 

De verzameling van arts L. Frenkel bevat verscheidene mooie 
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paren en strippen van verschiltende platen der eerste uitgifte 
in gebruikten staat, o.a. een strip van 3 van plaat 2 met randje 
van het vel, afgestempeld Appingadam (1854). Verder vallen 
diverse afstempelingen der hulpkantoren op de eerste uitgifte 
op, o.a. Baarn, langstempel in blauw. Moerdijk zwart in recht
hoek, alle op nr. 1. Op nr. 2 zien wij een rood halfrond stempel 
Kampen, daarovei'heen een penvernietiging. Van de half cirkel
stempels zien wij op nr. 1 Naarden (1862), Haarlem in rood; 
op nr. 2 Goor op een zegel van de z.g. hoornplaat (plaat VII), 
op een brief zien wij naast een paartje nr. 1 vet FRANCO met 
rond-stempel halfcirkelvormigen stempel Harderwijk (1863). 

Bij de uitgifte van 1864 vallen ons de proeven op, op dun wit 
papier in 7 verschillende kleuren, n.1. roodbruin, oranjebruin, 
zalmkleur, grijsbruin, zeeigroen, ultramarijn en violet. 

Van de uitgifte van 1867 is er een mooi exemplaar van de 
20 cent getand 10>^:10;^ op geheelen brief. Verder de 5 cent 
van plaat A (type I) in een gebruikt blok van 4 op geheelen 
brief in tanding 12>^ :12 (onregelmatige tanding, gaten hier 
en daar bijna niet doorgeslagen). Van de courantenzegels van 
1869 is de % en 2K cent gebruikt in pintanding 14 aanwezig. 

Van de uitgifte van 1872 is er de 5 cent en 20 cent onge
bruikt in pintanding 14, de 20 cent idem in tanding 1334 :13^^. 
De ƒ 2,50 ziet men in een horizontaal paar ongetand met ori-
gineele gom. Verder zijn alle waarden met opdruk SPECIMEN 
aanwezig, enkele in verschillende tandinger, o.m. de 5, 10, 
15 en 20 cent in pintanding 13K:14 en de 5 cant in tanding 
123^:12. 

Van de jubileumuitgifte van 1913 zien we de verschillende 
waarden verzameld naar tanding (11% en 1134:11) met ds 
plaatnummers. Van de 1254 cent is een exemplaar aanwezig, 
dat aan de onderzijde ongetand is en het plaatnummer 2 
draagt. Verder zijn er de 23^ en 25 cent aan de bovenzijde 
ongetand, en de 20 cent linkerzijde dubbel getand, alle af
komstig uit de colectie van mr. Meijer. 

Van de portzegels van 1870 zijn er ongebruikte blokken van 
vier der 5 cent, plaat A len B, en van de 10 cent, alle in tan
ding 1334:14. Van de portzegels van 1881 zijn van de 13^ cent 
in de zeldzame tanding 1234:12 verscheidene ongebruikte exem
plaren in verschillende typen, ook paren en een enkel blok-
stuk aanwezig. Verder van deze waarde als unicum een ge
bruikt paar, beide type IV, waarvan het eerste zegel 1134:12 
getand is, het tweede 1234:12. Alle genoemde zegels zijn af
komstig van zetting B. 

Van dezelfde zetting B is er een ongebruikte rechterbeneden-
hoek van het vel, bestaande uit 15 exemplaren, waarvan ver-
sdheidene type IV len een type V, alle getand IS'A-.lSVi. 

Van de tandingen 1234:12 en 1234 zijn verscheidene onge
bruikte bloks aanwezig, o.a. van de 10 cent de beide tandingen. 

De inzending Nederland en Koloniën van den heer Keiser, 
uit zijn privé-verzameling, munt uit door prima kwaliteit. We 
zien hier ongebruikte prachtexemplaren van de uitgifte van 
1852, ook enkele strips en bloks van de 5 cent, plaat 1, in de 
donkerblauwe kleur. 

Van de uitgifte van 1867 zien we het eenigst bekende on
gebruikte blok van 4 van de 20 cent donkergroen; van het
zelfde zegel een gebruikt exemplaar met rood puntstempel 67. 
Aanwezig zijn de postbewijszegels alle in horizontale paren 
ongebruikt en de postbewijsserie compleet op 3 origineele for
mulieren gebruikt. 

Van Ned.-Indië zien we vele landmailstrookjes op geheele 
brieven en van nr. 1 een ongebruikt blok van 9 stuks. 

De heer P. J. Maingay, te Brussel, toont ons verscheidene 
losse, paren en strips, gebruikt, der eerste twee uitgiften van 
Nederland van buitengewone kwaliteit, ook sommige op ge
heelen brief, n.1. twee paren nr. 1 en 3 in randstukken met af
stempeling Monnickendam 1852. Van nr. 5 is een verticale strip 
van dr'e met afstempeling FRANCO zonder rand. Van de 
staalblauwe 5 cent valt een paar en een schitterende strip van 
drie te bewonderen. Op een brief zien we naast nr. 4 met af-
stempe-ling FRANCO zonder rand een zwart radstempel 
Leiden. Op een anderen brief zien we in het midden een rood 
rondstempel EXPED. MOERDYK. *) 

In de verzameling van den heer J. Poulie, Amsterdam, zien 
we een groote verscheidenheid van brieven met bijzondere 

*) De heer Maingay heeft gemeend de hem toegekende me
daille n'et te moeten aanvaarden. 

stempels, zooals NA POSTTYD, ONTOEREIKEND, AAN-
GETEEKEND, HOLL. SPOORWEG, enz. Van de uitgifte 1913 
zien we de 2K en 25 cent aan de bovenzijde ongetand, ook voor
komende in inzending nr. 4 (L. Frenkel). 

De verzameling Nederland gespecialiseerd van den heei 
L. van Sdhijndel, Rotterdam, toont ons, hoe een eenvoudige op
zet geraken kan tot een mooi afgerond geheel. Eén enkele 
maal zien we een unicum, n.1. de 5 cent telegraafzegel onge
bruikt, rechterzijde ongetand. 

Van de afdeeling Nederlandsche Koloniën, gespecialiseerd, 
staat de verzameling van den heer A. Druijf Hzn. aan de spits 
met alle post-, port- en dienstzegels nagenoeg compleet on
gebruikt in blokken van 4. Als uniek stuk een blok van 4 exem
plaren van de ƒ 2,50 waarde in loslatende kleur, waarvan de 
linkerzijde ongetand. 

Van den heer Van Schijndel zien we nog eenvoudig opgezette 
verzamelingen van Nederland, niet gespecialiseerd, en Ned. 
Koloniën, wel en niet gespecialiseerd. 

De verzameling Nederland niet gespe-cialiseerd van mevr. 
L. Weimar toont ons verschillende nuancen van de 5 cent 1852 
ook enkele strips. Van de portzegels noemen we vele exem
plaren 1881 type IV, de De Ruijterserie, een exemplaar type II 
van de 1% en 123^ cent waarde in een ongebruikt blok van 9 
Verder de drukfout 8 ENT in een blok van 9. 

De op de tentoonstelling aanwezige proeven en ontwerpen 
van Nederland en Koloniën zullen in het volgend nummer 
worden besproken. 

In klasse III, afdeeling A, drie landen van Europa, niet 
gespecialiseerd, trok in de eerste plaats de aandacht de fraaie 
collectie Monaco van ir. A. G. Ferf, Den Haag. Wij noemen 
daarvan een schitterend stuk der 5 francs van de Ie uitgifte, 
alsmede den opdruk „20 Mars 1920" op een onbersipelijke-n 
5 francs. Zeer fraai waren eveneens de „Prir-opdrukken" van 
IJsland van denzelfden inzender. 

De heer J. Eijgenraam, Schiedam, in dezelfde klasse uit
gekomen, toonde- ons o.a. de complete eerste uitgifte van 
Zweden, terwijl ook diens IJsland uitmuntte door goede stuk
ken en fraaie opstelling.. In de collectie van mevrouw Van 
Hoboken, Wassenaar, door de jury naar een andere klasse 
overgebracht, trokken de aandacht de foutdruk 5 rappen licht
blauw inplaats van bruin (Yvert nr. 26d) en een tête-bêche 
paar der 5 rappen bruin van dezelfde uitgite. 

De concurrentie in deze klasse was door de talrijke inzen
dingen nogal zwaar. Het is daarom dubbel te betreuren, dat 
enkele verzamelingen, hoewel talrijke fraaie stukken bevattend, 
niet voldeden aan den eisdh van netheid en overzichtelijkheid. 
Dat hierdoor de betrokken inzenders wellicht teleurgesteld 
werden bij de bekendmaking der bekroningen, moge hun tot 
leering strekken en voor hen een aansporing zijn bij een vol
gende tentoonstelling dit belangrijk onderdeel niet te ver-
waarloozen. 

Gememoreerd dient te worden de collectie Turkije van den 
heer P. den Outer, Rotterdam, waarin o.a. de eerste uitgifte 
compleet, de 25 piaster zwart van 1884 en tal van zeldzame 
waarden der zoogenaamde „ossenkop-opdrukken". Voorts van 
denzelfden inzender de 2 skilling blauw van Denemarken, 
Yvert nr. 1, in ongebruikten staat. 

In de volgende afdeeling, een of meer landen van Europa 
gespecialiseerd, werd een zware strijd gestreden tusschen de 
beeren Van den Arend jr., Den Haag, en Adr. J. Hoek, Rotter
dam, met hun gespecialiseerde verzamelingen Griekenland. 
Eerstgenoemde toonde o.a. van de gereinigde platen der uit
gifte 1869-1870 zes stuks van de 1 lepton, 12 van de 10 en 
13 van de 20 lepta. Van de uitgifte 1872-1876 op dun door
schijnend papier 10 stuks der 20 lepta blauw. Voorts meerdere 
exemp-aren van den localen druk, van 1876-1882 op crème 
papier, met een zonder controle-cijfers. Ook van de uitgifte 
op olie-achtig papier toonde deze verzamelaar ons meerdere 
rariteiten. 

Voor wat de collectie Hoek bevatte, verwijzen wij naar de 
uitvoerige beschrijving in den catalogus. Wij noemen nog 
paren van de Yvert-nrs. 36, 44, 44b en 49a, alsmede een derde 
vel van nr. 49. 

De verzameling Bulgarije van den heer P. Jorissen, Rotter
dam, verdiende eveneens aller aandacht. Behalve door de zeld
zame stukken en nooit geziene proeven muntte deze collectie 
uit door onberispelijken opzet en nauwkeurige beschrijving. 

.JËÜ^^v >^^täh^:^i 
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Vermeld zij o.a. de 50 centimes van 1911 met kopstaand 
middenstuk. 

Terecht mocht deze inzender den specialen gelukwensdh van 
de jury ontvangen. 

De verzameling Liechtenstein van den heer J. Ordelman, 
Zutpben, verdient eveneens vermelding; hier vî erd opnieuw 
bewezen, dat men door naarstig snuffelen en bescheiden kosten 
een interessant geheel tot stand kan brengen. 

Zeer goed verzorgd was de collectie Begië van den heer 
G. V. van der Schooren (buiten mededinging), alsmede de 
verzameling Polen van den heer Weimar, Warschau, waarvan 
het grootste deel in albums was ondergebracht. 

De afdeeling Oud-Duitsche staten leverde n.o.m. teleur
stelling op; volledigheid en kwaliteit der stukken lieten nogal 
wat te wenschen over. Wat dit laatste betreft, maken wij een 
uitzondering voor de eerste uitgifte van Brunswijk, inge
zonden door den 'heer Den Outer en de-zelfde van den heer 
Van Sehijndel. 

In de afdeeling Oud-Italiaansche staten ging de bekende ver
zameling van den heer L. van Essen, Hilversum, met de 
hoogste onderscheiding, oorkonde van den heer Directeur-
Generaal der P., T. en T. voor de meest wetenschappelijke in
zending, strijken. Deze collectie is vroeger reeds in het Maand
bad uitvoerig beschreven. Wij vestigen nog de aandacht op 
den foutdruk 20 grana met oogenschijnlijk de waarde 120, 
waarvan slechts 1000 stuks bestaan hebben. De stempels met 
de variëteiten waren zeer nauwkeurig beschreven. 

Voorts vestigen wij nog de aandacht op een fraai exemplaar 
van X> t. kruis van Savoie, van Napels, eigenaar de heer Den 
Outer, Rotterdam, en een 3 lire geel van Toskane der dames 
Laverge, Rotterdam. 

In de volgende klasse, landen of gebieden van Europa, ont
staan na 1914, waren meerdere goede inzendingen, o.a. Danzig 
van den heer Den Outer, Ierland van den 'heer Poulie, Amster
dam, e.a. Te betreuren was het, dat ook hier de opzet vaak 
nogal te wenschen overliet. 

In de'gespecialiseerde verzamelingen van dezelfde rubriek 
trok de aandacht de rijk-opgezette verzameling Yougo-Slavië 
van den heer Th. van der Hurk, te Amsterdam, voorts de van 
veel studie getuigende collectie Ierland van den heer Vogel te 
Goedereede. De drie onderscheiden opdrukken .waren over
vloedig aanwez'g. Hetzelfde gold voor de verzameling Litauen 
van onzen landgenoot, den heer Weimar te Warschau. Hier
van was slechts een zeer klein deel geëxposeerd; de rest was, 
ter beoordeeling door de jury, ondergebracht in meerdere 
albums. Wij hopen t.z.t. op de verzameling Yougo-Slavië van 
den heer Van der Hurk uitvoerig in ons blad terug te komen. 

Van de afdeeling „Zegels van bezettings- en volksstemmings-
gebieden" verdient vermelding de goed verzorgde inzending 
Opper-Silezië van den heer Leon de Raaij, Amsterdam. Wij 
noemen daarvan de zeldzame C.I.H.S.-opdrukken op de in
valide zegels van Duitschland, alsmede blokstukken van de 
vier typen 5 op 15 pfennig. 

Van de gespecialiseerde zelfstandige staten buiten Europa 
zij in de eerste plaats vermeld de schitterende collectie Ethiopië 
van den heer Jorissen, Rotterdam, het resultaat van vijftien 
jaren philatelistischen arbeid. Een eenigszins volledige be
schrijving zou meerdere pagina's beslaan; wij hopen dan ook 
later in de gelegenheid te worden gesteld van deze hoogsc 
interessante verzameling een uitvoerig overzicht in het Maand
blad te kunnen geven. 

De collectie Slam van den heer Becking, Den Haag, getuigde 
van ernstig onderzoek en het doorworstelen van een over
vloedig materiaal. 

Deze afdeeling was wel een van de meest interessante der 
tentoonstelling 'en plaatste de jury voor menige moeilijke be
slissing, o.a. door de fraaie verzameling Perzië van den heei 
Spaapen, Zeist, Brazilië van den heer Rijkmans, Arnhem, en 
de bekende collectie Nieuwe Republiek van den heer Vogel, 
Goedereede. 

Onder de inzendingen Engelsche Kolon'ën muntte uit de 
verzameling Sydney-Views van den heer Van Dieten, Rotter
dam (buiten mededinging). Voor de uitvoerige beschrijving 
mogen wij verwijzen naar den catalogus. 

Voorts de bekende, van degelijke studie getuigende collectie 
Kaap de Goede Hoop van den heer L. van Essen, Hilversum. 

Zeer fraai en uitvoerig was de verzameling Cilicië, Syrië, 

Alawieten en Groot-Libanon van den heer H. Schmid, Am
sterdam. 

Van de weldadigheids- en gelegenheidszegels worde genoemd 
de inzending van den heer J. D. van Brink, Leeuwarden, die 
buiten mededinging had ingezonden en anders een ernstig con
current zou zijn geweest van den heer W. G. Zwolle, Amster
dam, die met een fraaie, beschrijvende verzameling op dit ge
bied uitgekomen was. 

Nog dient gememoreerd de collectie luchtpostbrieven van 
A. C. baron van Heerdt, Den Haag, bevattende tal van zeer 
zeldzame stukken. 

Hoewel er in afdeeling A van klasse I (Nederland, gespe
cialiseerd) wel eenige mooie stempels te bewonderen waren, 
vooral in nr. 5 van den her P. J. Maingay, Brussel (o.a. 10 et. 
1864 met afstempeling takje en franco van Tilburg 18 Januari 
1867) en in nr. 6 van den heer Jan Poulie, Amsterdam (H. 
Spoorweg, luchtpoststempels, langstempel PUTTERSHOEK), 
was klasse II afdeeling B, waar nr. 16, dr. C. Carsten, Amster
dam (gouden medaille) en nr. 17, de heer C. van der Lecq, 
Rotterdam (verguld zilversn medaille) hun stempels expo
seerden, voor den s tempelverzamelaar het dorado. In nr. 16 
vielen op: emissie 1852, franco dagteekeningstempels z o n d e r 
jaartal Amsterdam in grotesque letters op ge'heelen brief. 
Delfzijl, Medemblik, Veendam en op 5 cent paar Woudriehem, 
5 cent op brief stuk met franco-dag teekeningstempel Schiedam 
1853, waarin „FRANCO" met zwarten inkt is doorgestreept en 
„Ontoereikend' naast het zegel is geplaatst. 
Winterswijk 1-1-1852 op de 10 cent (dag van uitgifte) is een 
„witte raaf" onder de stempels, doch ook Steenwijk 4-1-1852 
op de 15 cent mag er zijn, evenals Geertruidenberg, Monnicken-
dam, Oostburg uit 1852, Steenbergen en Kamp Bij Zeist. 

Franco-dagteekeningstempel Tholen in rood met grotesque 
letters op de 10 cent, „franco zonder rand" in blauw op de 
10 cent en „franco met rand" in rood op de 15 cent zijn curieuse 
afwijkingen van den regel, die zwarte inkt voorschreef. 
10 cent, vernietigd met vertrek- en aankomststempel Amster
dam met jaartal 1867 is zeldzaam, evenals de 5 cent met „Na 
Pesttijd". Nummerstempels wijzien op een laat gebruik, daar 
deze stempels eerst in 1869 werden ingevoerd. 

Diverse hulpkantoorstempels (z.g. langstempels) waren aan
wezig, waaronder zeldzame van Alphen, Heynenoord, Lopper-
sum, Puttershoek, Stad a/h Haringvliet en Zaandijk, doch nog 
veel zeldzamer zijn op 5 cent briefstuk Houtrijk enz. + franco 
en de distibutiekantoor-stempels Hasselt in ovaal, Texel en 
Terschelling op de 5 cent. Ook een 5 cent op briefstuk af
gestempeld met „franco in rand" en daarnaast gebroken 
kringstempel Utrecht met jaartal 1856 is zeldzaam, daar dit 
het eerste jaar van ingebruikneming van den „Franco" in 
rand-stempel is als spoorstempel. 

Op de emissie 1864 zagen wij, behalve de altijd zeer gezochte 
nummerstempels, diverse hulpkantoorstempels in roode inkt 
van Breukelen, Makkum, Oosterwolde en Zuid'horn en de 5, 10 
en 15 cent (paar) met de administratieve stempels „Na Pest
tijd" omlijst en „Aangeteekend", ook in schrijfletters. 

Emissie 1867 vertoont vele „aangeteekend" stempels in di
verse vormen; op geheel en brief de roode hulpkantoorstempel 
MOLENAARSGRAAF en op de 25 cent HEENVLIET. 

Zeer zeldzaam op de 4e emissie (1872) is de 5 cent met 
bestelhuisstempel Zonnemaire. Voorts zijn nog diverse proef-
stempels uit LISSE, ZUIDLAND en e^n stempel MADE in 
groote eigenaardige letters aanwezig. Ieder kenner, die deze 
verzameling aandachtig bestudeerd heeft, zal wel begrepen 
hebben dat het aan dr. Carsten heel wat moeite en tijd gekost 
moet hebben om zoo'n collectie, die bovendien door de kwali
teit der zegels uitmunt, bijeen te brengen. 

In nr. 17 is de heer Van der Lecq doorgegaan tot de heden-
daagsche stempels, daar deze inzending bedoelde een overzicht 
te geven van de in Nederland gebezigde stempels sedert de 
invoering der postzegels tot op heden. Hierin is inzender ook 
uitstekend geslaagd, daar alle stempeltypen aanwezig waren. 
Vele nummerstempels, handrol-, handreclamestempels en alle 
gummi-postpakketstempels waren present, evenals de madhine-
stempels met en zonder tekst, volgens de catalogiseering van 
den heer A. M. Benders in „De Philatelist". Bij de goed ver
tegenwoordigde proefstempels 1884 (z.g. caoutchoucstempels) 
der hulpkantoren viel ons op AVENHORN met duidelijke stem-
pelfout 87 APR. 88. Was handrolstempel Apeldoorn 1920 als 
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bekend ? Dat deze collectie inderdaad „up to date" was, bewees 
wel de afstempeling van het eerst op 1 September j.1. geopend 
Internationale Luehtvaartcongres te 's-Gravenhage en de op
name van vele baarfrankeering-stempels. Een goed opgezette 
verzameling met mooi materiaal! 

Het is jammer, dat van onze overzeesche gewesten geen 
speciale stempel-collecties ingezonden waren. 

Afdeeling C, verzameling afstempelingen, behalve Neder
land en Koloniën, omvatte echter voor den aandachtigen be
schouwer nog eenige gezochte Nederlandsche stempels. 

Mr. W. S. W. de Beer, die als lid der jury buiten mede
dinging bleef, had onder nr. 90 een prachtige verzameling 
r o o d e stempels van versc'hillende landen ingezonden, waar
onder van Nederland op de Ie emissie Leiden 1861 gebroken 
kring, Haarlem, Aangeteekend; op de 1 cent zwart KLUN-
DERT en op andere waarden en de emissie 1867 de roode 
kantoornaamstempels BEMMEL, ELSLOO, EZINGE, GORRE-
DYK, KUINRE en TER APEL. Verder op de 5 en 10 cent 
koning Suriname de roode puntstempel zonder nummer. In
zending 91 van den bekenden handelaar Leon de Raaij, Am
sterdam, bevatte afstempelingen van Transvaal. De inzender 
schrijft hierover in den catalogus „Deze historische verzame
ling vertegenwoordigt een werk van jarenlange studie en 
voorbereiding, daar men hier de verschillende stadia ontmoet 
van afstempelingen van de eerste onafhankelijke Boeren-
periode af tot hunne annexatie door Groot-Brittannië. Alle 
steden, dorpen en zelfs hofsteden waar postagentschappen ge
vestigd waren, met de namen der functionarissen, zijn vermeld, 
tevens hun afstempelingen van plaatsen, die voor den oorlog 
bestonden «n verdwenen, of door andere werden verdrongen na 
den oorlog. Een eigenaardige blik op de verdeeling van het 
land, door het samentrekken van districten of opheffing wordt 
hier aanschouwelijk gemaakt door de verschillende afstempe
lingen. —" 

Wij gelooven gaarne, dat het zeer moeilijk is om van de 
Transvaalsche stempels een volledige collectie bijeen te krij
gen; inzender is hierin nog lang niet geslaagd, doch ook het 
pogen is schoon 

Dat in klasse XI, afdeeling B, philatelistische literatuur en 
tijdschriften, de heer P. C. Korteweg, Laren (N.H.), voor zijn 
werk „De V.O.C.-stempels" de hoogste onderscheiding, diploma 
voor gouden medaille, verwierf, zal wel niemand verwonderd 
hebben, die dit prachtwerk van groote historische waarde be
studeerd heeft. Vooral de wijze waarop hij aangetoond heeft, 
dat de meestal omkranste legss-stempels niets met de V.O.C.-
briefstempels te maken hebben, is logisch. 

In de afdeelinjg poststukken van Nederland en Koloniën 
waren 2 inzendingen, n.1. de gespecialiseerde verzameling van 
Nederland van den heer W. G. Zwolle en de gespe-cialiseerde 
verzameling van Indië van den heer W. P. Costerus. Bij de 
collectie van den heer Zwolle trof ons de overzichtelijke wijze 
van opzetten. Interessant waren de verschillende foutdrukken 
en opdrukaf wij kingen; de particuliere enveloppen, briefkaarten 
en postwissels waren zeer uitgebreid aanwezig. Bij de collectie 
van den heer Costerus valt te vermelden een ongebruikte en 
gebruikte enveloppe van 15 cent koningin zonder trema op de 
e van Indië, meerdere opdrukafwijkingen en een interessante 
collectie enveloppen en kaarten met valsche opdrukken, welke 
veel zeldzamer zijn dan de echte. 

In de afdeeling poststukken behalve Nederland en Koloniën 
toonde de 'heer Costerus ons zijn schitterende Victoria-verza-
meling van ongeveer 1300 stuks en zijn verzameling Tasmanië. 
Beide landen bevatten zeer zeldzame exemplaren, voornamelijk 
bij de particuliere enveloppen. De heer Zwolle toohde ons een 
verzameling ongebruikte officieele geïllustreerde briefkaarten 
(z.g. Bildpostkarten) van Europa. Vermeldenswaardig hierbij 
was de complete eerste uitgifte van Duitschland met de zeld
zame „Plensburg"-kaart. 

In de afdeeling verzameling proeven en herdrukken behalve 
Nederland en Koloniën liet de heer Costerus ons smullen van 
zijn unieke verzameling Fransche proeven. De N.V. Hekkers 
Postzegelhandel, welke buiten mededinging had ingezonden, 
liet een zeer interessante collectie Oostenrijksche proeven zien. 
Ten slotte toonde de heer Zwolle ons hier de officieele druk
proeven van de Duitsche Bildpostkarten. 

LIJST DER NEDERLANDSCHE BEKRONINGEN OP DE 
IPOSTA TE BERLIJN. 

Mr. W. S. W. de Beer, Turkije, gouden medaille. 
Leon de Raaij, Opper-Silezië, bronzen medaille. 
L. H. van Zevenhoven, Duitsche Koloniën, verg. zilveren m. 
J. L. van Dieten jr., N.-Z.-Wales, verguld zilveren medaille. 
Kleipool, Albanië, zilveren medaille. 
Mevr. Smulders, Yougo-Slavië, zilveren medaille. 
L. H. Weimar, Po'en, zilveren medaille. 
J. Poulie, Nederland, diploma. 
J. Poulie, Europa, bronzen medaille. 
Dames Laverge, Oud-Italiaansche staten, bronzen medaille. 
G. van den Arend jr., Spanje, diploma. 
Dames Laverge, Spanje, diploma. 
W. G. Zwolle, Nederlandsche poststukken, zilveren medaille. 
Leon de Raaij, Transvaal afstempelingen, diploma. 
Eeltjens, fiskaalzegels, zilveren medaille. 
P. C. Korteweg, V.O.C.-boekwerk, zilveren medaille. 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, zilveren medaille. 
Mr. J. H. van Peursem, boekwerk, bronzen medaille. 
Wjj ontvingen van onzen medewerker, den heer De Raaij, te 

Amsterdam, een uitvoerig verslag dezer tentoonstelling, dat 
in het volgend nummer zal worden opgenomen. 

KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH AfL 21. 
Verlag des Vereins der Freunde des Kohl-Briefmarken-

handbuchs, Berlin W 8, Friedrichstrasse 162. 
Het vervolg van de beschrijving der zegels van Groot-

Britannië ligt thans voor ons. 
Zeer interessant is de beschrijving van de verschillende 

proeftandingen, o.a. de „Treasury-Roulette", alvorens de tan-
dingsmachine van Arcker in gebruik genomen werd. 

De beschrijving der staaldruk-zegels wordt in deze afleve
ring niet geheel beëindigd, doch tijdelijk onderbroken door den 
relief-druk der uitgifte 1847 (10 pence en 1 shilling) en van 
1854 (6 pence). 

Het streven om inplaats van den kostbaren staaldruk het 
boekdruk-procédé te volgen, wordt uitvoerig behandeld onder 
afbeelding van een desbetreffende proef met den kop van den 
prins-gemaal. Vervolgens komt de uitgifte 1855 aan de beurt 
met tot watermerk groote, middel-groote en kleine kousen
band. 

Op zeer uitvoerige wijze worden achtereenvolgens de uit
giften behandeld, om te eindigen met die van 1902 (koning 
Edward). 

Talrijke informaties over drukkersteekens, plaatfouten, 
controle-cijfers, enz. enz., maken het lezen van dit werk tot 
een waar genot. 

Wij bevelen het opnieuw aan in de belangstelling van iederen 
waarachtigen philatelist. 

V. B. 
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POSTZEGEL-ALBUM VAN NEDERLAND EN KOLONIEN 
nr. 7, uitgave N.V. J. Mebus Postzegelhandel, te Amsterdam. 

Een fraai stuk werk ligt thans voor ons, waarvan, naar wj] 
vertrouwen, samensteller en uitgeefster alle voldoening zullen 
smaken. Het complete album nr. 7 bevat alles, wat zelfs de 
mieest-gevorderde speciaal-verzamelaar maar wensdhen kan. 

Van de eerste uitgifte Nederland zijn opgenomen de platen 
en de vyf nuances van de 15 cent geel; van de tweede uitgifte 
Utrechtsche en Haarlemmer druk. Van de uitgifte 1867 de 
beide types, gerangschikt naar de verschillende tandingen. 

De derde uitgifte is eveneens zeer uitvoerig behandeld; kam
en lijntanding, groote en kleine gaten, enz. enz., aan alles is 
een plaats ingeruimd. 

Op dezelfde uitvoerige w\jze zjjn de overige Nederlandsche 
zegels behandeld, alsmede die der overzeesche gewesten. 

Het geheel is smaakvol gerangschikt en gedrukt op ivoor
karton. 

Rekening is gehouden met hen, die de landmail-porten van 
Ned.-Indië en de La Guayra-zegels in hun verzameling opge
nomen willen zien. Mocht dit anderen te ver gaan, dan zijn 
de desbeireffende bladen, die afzonderlijk genummerd zijn, ge
makkelijk uit den klemband te verwijderen. 

Wij wenschen de energieke uitgeef? eer met dit inderdaad 
zeer ^'raaie werk alle succes toe; zy' heeft met deze uitgave 
tal van Nederlandsche verzamelaars aan zich verplicht, niet 
in het minst door den prijs op slechts ƒ 10,— te bepalen. 

Voor ''ordere bijzonderheden intake de uitvoering mogen 
wij verwijzien naar de desbetreffende advertentie, voorkomende 
op pag. VII van het September-nummer. 

V. B. 

CATALOGUE DE TIMBRES-POSTE 
YVERT & TELLIER, CHAMPION, 35e uitgave. 

Prijs fr. 42,— -|- port. 

Deze, hier te lande veel gebruikte catalogus, heeft een in
grijpende verandering ondergaan: de bladzijde is beduidend 
breeder gemaakt. Het is daardoor gelukt het aantal pagina's 
van den eigenlijken catalogus-tekst met plm. 150 stuks te ver
minderen en dit, in weerwil van de talrijke nieuwe zegels, die 
het afgeloopen jaar verschenen zjjn. Voorts heeft het kort
stondig gebruik, dat wij van den nieuwen catalogus maakten, 
ons reeds geleerd, dat het boekwerk in deze nieuwe gedaante 
gemakkelijker openligt en dus handiger is in Ihet gebruik. 

Voor het eerst zijn thans de uitgiften, verschenen met „un 
but purement philatélique", zooals de uitgevers ons schrijven, 
met kleine letter gedrukt, terwijl van de totaal overbodige ze
gels, om geen sterker uitdrukking te bezigen, zooals de kroon-
opdrukken op de Orval-serie van België, slechts volledigheids
halve melding wordt gemaakt, zonder af te dalen tot een num
mering of waardebepaling. 

Hoezeer wij ook het streven van den gezaghebbenden uit
gever toejuichen om paal en perk te stellen aan de meer dan 
overvloedige en aanvechtbare zegeluitgiften, toch blijven wij 
er bij, dat een meer tot oordeelen bevoegd lichaam, b.v. de Fe
deration Internationale de Philatelie, het beslissende woord 
iheeft te zeggen of een uitgifte al dan niet verzamel-waardig is. 

Ook dit jaar is aan de prijsbepaling, het zwakke punt van 
eiken catalogus, alle zorg besteed. Rekening is gehouden met 
de verlaging van de zoogenaamde „taxe de luxe" van 12 op 
3 pet., waarmede elke zending postzegels bjj het binnenkomen 
van Frankrijk wordt belast. Inderdaad is zulks merkbaar bij 
de waardebepaling van tal van zegels; uiteraard hield ook hier 
de uitgever rekiening met de markt-positie. Tal van kleinere-
en middelwaarden zijn dan ook in prijs gedaald, terwijl bij 
meerdere der gezochte oudere zegels een bescheiden prijsver-
hooging valt te constateeren. 

Een prijsverlaging moge voor de talrijke speculanten te
leurstellend zijn, van algemeen standpunt bezien verdient het 
streven om een einde te maken aan de dikwerf ongemotiveerde 
prijsopdrijving der laatste jaren alle waardeering. 

Het lijdt geen twijfel of deze graag-geziene catalogus, die 
keurig gedrukt en overzichtelijk gerangschikt is, zal door vele 
gebruikers hier te lande worden gewaardeerd en trouw ge
bleven. 

V. B. 

( 

Veilinóer 

79e VEILING RIETDIJK. 
Dinsdag 9 September j.1. had de 79e postzegelveiling onder 

leiding van den heer J. K. Rietdijk, te 's-Gravenhage, plaats. 
Deze veiling heeft een bijzonder geanimeerd verloop gehad en 
mocht zich in een groote belangstelling verheugen. Geen won
der ook: de grootste rariteiten van Nederland en Koloniën 
waren in onberispelijke exemplaren vertegenwoordigd. Dat er 
bij zoo'n flinke belangstelling duchtig geboden is, laat zich 
begrijpen. Een gelukkig verschijnsel is, dat het grootste ge
deelte tegen uitstekende prijzen wegging, ondanks de alge-
meene minder gunstige economische toestanden, waaruit weer 
blijkt, dat het koopen van goede postzegels geen slechte geld
belegging is!! Voor verschillende kavels werden tot nu toe 
ongekend hooge prijzen besteed. Opmerkelijk was, dat vele 
zegels tegen aanmerkelijk hoogere prijzen verkocht werden 
dan aangegeven in den hier te lande geraadpleegden „Uitge
breide Catalogus van Nederland en Koloniën". Ter illustratie 

•diene het volgende: 
Cat. Opbrengst. 

Nederland. 
1852, 15 cent postfrisch ƒ 45,— ƒ 66,— 
1852, idem - 45,— - 68,— 
1881, portzegel ƒ 1,— type IV - 8,50 - 33,— 
Postbewijsserie postfrisch -225,— -253,— 
Ned.-Indië. 
1902, K/2 et. kopstaand - 50,— - 57,— 
Java hoog ƒ2,50 • - 50,— - 55,— 
Bezit Buiten 22}^ cent - 40,— - 45,— 
Dienst, handstempel 30 cent - 125,— - 236,— 
Dienst, kopstaand 25 cent - 12,—■ - 12,25 
Dienst, kopstaand ƒ2,50 - 15,— - 23,— 
Dienst, kopstaand 25 cent - 25,— - 30,— 
Dienst, kopstaand ƒ 1,— - 30,— - 33,—• 
Curasao. 
Portzegel 5 cent, type II - 50,— - 52,— 
Portzegel 123^ cent, type Hl - 35,— - 42,— 
Portzegel 15 cent, type I - 8,50 - 13,— 

Voorts zijn de volgende opbrengstcjjfers vermeldswaard: 
Nederland. 
1852, 5 cent postfrisch paar ƒ 160,— 
1852, 10 cent postfrisch paar - 176,— 
1864, 5 cent postfrisch paar 29,— 
1864, 10 cent postfrisch paar - 60,— 
1864, 15 cent postfrisch paar - 105,— 
1891, 5 cent foutdruk oranje - 671,— 
1920, opdruk 2 op VA et. (zegel op brfkt.) -200,— 
1920, opdruk 3 op 2K et. (zegel op brfkt.) - 70,— 
Portz. z.g. proefporten 'kav. 106-110) -1100,— 
Portzegel 4/3 cent zonder port - 126,— 
Portzegel 5/1 cent kopstaand - 123,— 
Ned.-Indië. ' 
Landmail ƒ2,16 koper ƒ160,— 
Curasao. 
Portzegel 25 cent type II - 473,— 
Suriname. 
Portzegel 10 cent type II - 468,— 
Portzegel 30 cent type II - 88,— 
Portzegel 10/30 cent type I - 54,— 
Portzegel 10/30 cent typel l+I , III (2x) -627,— 

UITSLAG PRIJSVRAAG 79e VEILING RIETDIJK. 
Zooals men zich herinneren zal, kon men gedurende de Na

tionale Postzegeltentoonstelling te Rotterdam een gedeelte der 
rariteiten bewonderen, welke verkocht zouden worden in de 
79e veiling van den heer J. K. Rietdijk te 's-Gravenhage. Aan 
deze veiling was een prijsvraag verbonden. Degene, die de 
meest juiste taxatie kon geven van de opbrengst dezer ge-
exposeerde rariteiten, zou de winnaar worden van een com
plete serie Curasao jubileum 1923. De deelname was geheel 
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vrij. Geen wonder dan ook dat velen een kansj'e waagden. De 
heer ir. A. G. Ferf, te 's-Gravenhage, werd winnaar met een 
taxatieprüs van ƒ 6745,—. De opbrengst bedroeg ƒ 6988,—. 
De taxaties der verscnillende deelnemers liepen nogal uiteen 
en varieerden van ƒ 850,— tot ƒ 14120,— ! 

81e POSTZEGELVEILING RIETDIJK. 
Op Maandag 27 October a.s. zal te 's-Gravenhage de 81e 

postzegelveiling onder leiding van den heer J. K. Rietdijk 
plaatsvinden. Deze wederom uiterst belangrijke veiling bevat 
een keurcollectie zegels van Nederland en Koloniën in blokken! 
Aan den goed verzorgden geïllustreerden catalogus is een foto-
bijlage toegevoegd, uitgevoerd in origineele kleuren. Op deze 
kleurenfoto vindt men de volgende rariteiten afgebeeld: Ne
derland 1852, 5 cent, blok van 4; 15 cent, blok van 6 en bTok 
van 8 exemplaren; 1864, 10 en 15 cent, in blokken van 4; 
1891, foutdruk 5 cent, oranje in plaats van blauw, postfrisch 
blok van 4 (het eenigst bekende blok!); Ned.-Indië 10 cent, 
nr. 1, blok van 8 en idem nr. 2, blok van 4 (mogelijk het 
eenigst bekende blok!). 

De geheele collectie blokken, vrijwel compleet tot heden, is 
ongebruikt. Het laat zich aanzien, dat voor deze veiling veel 
belangstelling zal bestaan. De catalogus wordt op aanvraag 
gratis verstrekt door den auctionaris. (Zie ook de advertentie 
in dit nummer). 

DR. EMILIO DIENA, ROME. 
De vakpers moet ik, tot mijn spijt veel te laat, het gedenk

waardig feit ontleenen, dat onze zoo getrouwe vriend en cor
respondent der Nederlandsche Vereeniging gedurende 40 jaren, 
op 26 Juni zijn 70e geboortefeest in gezondheid gevierd heeft. 
Op postzegelgebied is hij nog een van de zeer weinigen, die 
als de hoogst staande wetenschappelijk ontwikkelden aange
merkt moet worden, afgezien van de hooge waardeering, welke 
zijn buitengewone werken over de zegels der Oud-Italiaansche 
staten afdwingen, studiën, door niet één tot nu toe geëvenaard. 
Van harte wenschen wij hem, in naam der Nederlandsche Ver
eeniging en met het minst persoonlijk geluk met het gevierde 
feest en vosgen daaraan onzen hartewensch, dat hij met de 
zijnen nog talrijke jaren gezond en gelukkig op dit aardsche 
levenspad moge doorbrengen en, zoo mogelijk, nog veel moge 
verrichten ten voordeele van de postzegelkundige liefhebberij 
in het algemeen en ter opwekking van de talrijke vrienden, die 
hij zich door zijn vriendelijk en hulpvaardig karakter heeft 
verworven. 

J. B. R. 

BELGIË ^^^^mm 
ILLIJKST 
OEKDRUKKER, J . 
R U S S E L - M i d i , 

6 Rue V a e s . 
Prijs-courant van België en Congo gratis 

en franco op aanvrage. (473] 

TE KOOP: 
Rusland en Randstaten ca. fr. 100000,— 
Extreme Orient ,, ,, 80000,— 
Bushire ,, ,, 205000,— 
Bagdad „ „ 45000,— 
Bezetting Duitsche Kol. ,, ,, 510000,— 

^ Francwaarde volgens Yvert 1930. ^ 
Detailverkoop tegen b i l l i j k e prijzen. 

MANCOLIJSTEN 
over bovengenoemde landen worden 

gaarne ingewacht. 

S. SPIEIER, 
BOSSGHESTfiAAT 87, 
SGHEVENIN6EN. 
TELEFOON 55692. 

GIRO 152885. H 
(333) 

Tegen de daarbij vermelde prijzen zijn te ver
krijgen de volgende zegels, alle ongebruikt: 
Nederland. 
1872, ƒ 1,— ƒ 3,50 
1898, 20 cent, groen -1,20 
1898, 20 cent, tweekleurig - 0,75 
1925, 2 z. roltanding z. w., 3 cent - 0,65 

idem, 6 cent -1,40 
idem, 10 cent -1,40 
idem, 15 cent -1,80 
idem, 25 cent - 1,10 

1928, 4 z. roltanding, 12'A cent, rood -1,40 
Ned.-Indië. 
1882, port, 10 cent - 0,65 

idem, 15 cent -0,75 
idem, 30 cent - 0,75 

Curasao. 
1879, 123̂  cent -1,90 
1892, 25 cent - 1 , — 
Suriname. 
1892, 12'A cent - 0,75 
1917, 323^ cent - 2,25 
Brieven met aanvragen te richten onder nr. 460 

aan het bureau van dit blad. 
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PORTEN CURAQAO. 

21/2 

5 
10 
121/2 

15 
20 
25 
30 
40 
50 

1 I 
ongebr. gebr. 
f 1,20 

f 10,.50 

f 10,-

— 

f 6,75 

f 24,-

— 

f 28,— 

— 

f 10,-

f 1,20 

f 10,50 

f 10,-

f 32,-

f 6,75 

f 25,-^ 

f175,-

f 45,-

— 

f 10,— 

1 " ongebr. gebr 
f 3,-

— 

f 16,— 

f 32,-

f 13,-

f200,— 

— 

f220,-

— 

f 12, 

f 3,20 

f 42,-; 

f 16,-

f 3 2 -

f 13,-

— 

— 

— 

f250,-

f 12,-

1 ''' 1 ongebr. gebr. 
f 0,80 

f 0,35 

— 

— 

f 5,50 

f 3,20 

f 30,— 

f 3,20 

f 3,20 

f 4,80 

f 0,80 

f 0,45 

f 5,25 

— ji 

f 5,-

f 3,20 

— 

f 3,60 

f 3,50 

f 4,75 

Brieven onder No. 461 aan aan de administratie 
van dit blad. 

MIIIMIJ 

Nillmii's postzegel ruilboekie 
op aanvraag verkrijgbaar: 

in Holland, bij Inspecteur ADR. KOOMAN, 
Tomatenstraat 125, 's-GRAVENHAGE; 

in i n d i ë , bij Inspecteur J. D. A. RAHDER, 
Noordwijk 34, WELTEVREDEN. r4i3) 

Het koopen van Postzegels is 
een kwestie van vertrouwen! 

ZICHTZENDINGEN, 
ook volgens Mancolijst, 

tegen billijke prijzen uit 
onzen zeer iiitgebreiden 

en ruim gesorteerden 
voorraad. ^ Wij leveren 

uitsluitend prima zegels 
onder volle garantie voor 

echtheid. ^ Vraagt nog 
heden bij ons aan of 

zendt ons Uw mancolijst 
(s.v.p. referenties bijvoegen.) 

p>@SirSli3glHÄNi!)lil 

Passage 25, DEN HAAG. 
Telef. 12438. Giro A26Z. (339) 

AANBIEDINGEN VAN ZEGELS TEGEN 2 CENT 
PER FRANC ZIJN MISLEIDEND, 

omdat een in alle opzichten goed zegel niet voor dien 
prijs geleverd kan worden. Koopers krijgen in der
gelijke gevallen alleen dat geleverd, wat de verkooper 
kwijt wil zijn. Als de verkooper een zegel voor 2 cent 
per franc kwijt wil zijn, zal hij daarvoor wel zijn 
reden hebben, hetzij, dat deze zegels al of niet zicht
bare gebreken hebben, of minder fraai zijn door de-
centratie, verkleuring of wat ook. 

nog heel Ook in mijn zichtzendingen bevinden zich 
goede zegels voor 2 cent per franc. Zelfs nog goeu-
kooper tot 34 cent per franc toe. Maar daartegenover 
vindt U er ook in voor 3, 4, 5 cent per franc en hooger. 

Toch zijn mijn prijzen steeds zoo laag mogelijk en 
indien een verzamelaar een bepaald zegel wil hebben, 
zal hij den door mij gevraagden prijs steeds bereid 
zijn te betalen. Ik vraag geen 2 cent per franc voor 
een zegel, dat nog geen 'A cent per franc waarde 
heeft, doch evenmin kan ik voor 2 cent per franc 
leveren, wat tegen 5 cent nog goedkoop zou zijn. 

Deze prijspolitiek is ontegenzeggelijk de reden van 
het steeds stijgend succes mijner zichtzendingen en 
ik noodig ook U uit, aan mijn zichtzendingen deel 
te nemen. 

HERMAN COHN. PHILATELIST, 
VAN LENNEPWEG 24, TEL, 51945, DEN HAAG. 

(472) 
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BRANDKASTZE6EI.S 
¥ÄN NißißlLÄNP m INIEßilglLÄNßS€IHÎ flNPIg. 

BIJ INSCHRIJVING zullen worden VERKOCHT: 

5000 complete series 
Brandkastzegels 

van Nederland, ongebruikt (7 waarden: 15 
cent, 60 cent, 75 cent, f 1,50, f 2,25, f 4,50 
en f 7,50), tegen nominaal plus kosten, is 
f 17,50 per serie. 

5000 complete series 
Brandkastzegels 

van Ned.-Indië, ongebruikt (7 waarden: 15 
cent, 60 cent, 75 cent, f 1,50, f 2,25, f 4,50 
en f 7,50), tegen nominaal plus kosten, is 
f 17,50 per serie. 

Na de vernietiging op 30 Mei j.1. kunnen er thans hoogstens in omloop zijn 
3800 series van Nederland en 3500 series van Nederlandsch-Indië, zoodat, met 
inbegrip van bovengenoemde 5000 series, de optage hoogstens 8800 series van 
Nederland en 8500 series van Nederlandsch-Indië kan bedragen. —:— 

De Toewijzing geschiedt ponds-pondsgewijze door Notaris 
F. L. G. d'AUMERIE. te Scheveningen. 

De gelden moeten worden gezonden aan het HOOFDBESTUUR DER 
POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE TE 's-GRAVENHAGE 

(Giro 45100, Staatsbedrijf P.T.T.), met duidelijke 
opgave van aantal en welke series (Nederland of Indië) men 
verlangt. Tevens duidelijk naam en adres van den inschrijver. 

Op 4 DECEMBER a.s. wordt de INSCHRIJVING GESLOTEN; na dien datum 
ingekomen inschrijvingen worden niet meer behandeld. 

DE EVENTUEEL NA DE INSCHRIJVING RESTEERENDE ZEGELS 
ZULLEN WORDEN VERNIETIGD, (464) 


