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OFFICIEEL ORGAAN VAN: 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht; 
de Haagsche Philatelisten-Vereeniging te 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" te Arnhem; 
de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage; de Neder
landsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; de Philatelisten Vereeniging „Groningen" te Gro
ningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limbnrg" te Maastricht; de Postzegelvereeniging „Helder" te Helder; de Post
zegelvereeniging „Heerlen" te Heerlen (L.); de „Haagsche Postzegel Kring" te 's-Gravenhage; de Eerste Surinaamsche 
Philatelisten-Vereeniging te Paramaribo; de Nieuwe Philatelistenvereeniging te Groningen en den „Nederlandschen Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". 
Bronzen Medaille Luxemburg 1922; Bronzen Medaille Brünn (Tsjecho-Slowakije) 1923; Zilveren Medaille Weenen 1923; Ver
guld Zilveren en Zilveren Medaille 's-Gravenhage 1924; Zilveren Medaille Parijs 1925; Gouden Medaille Frankfurt am Main 
1926; Bronzen Medaille New-York 1926; Verguld Zilveren Medaille Straatsburg 1927; Diploma Neu-Titschein (Tsjecho-
Slowakije) 1927; Verguld Zilveren Medaille Amsterdam 1927; Verguld Zilveren Medaille Luxemburg 1927; Zilveren Medaille 
Monte-Carlo (Monaco) 1928. Diploma Trencine (Tsjecho-Slowakije) 1928; Zilveren Medaille Durban (Zuid-Afrika) 1928; 
Zilveren Medaille Londen 1928; Zilveren Medaille Le Havre 1929; Zilveren Medaille Danzig 1929; Zilveren Medaille Malang 
(Ned.-Indië) 1980; Verguld Zilveren Medaille Algiers (Noord-Afrika) 1930; Verguld Zilveren Medaille Antwerpen 1930; 
Verguld Zilveren Medaille Rotterdam 1930; Zilveren Medaille Berlijn 1930. 

Alie bijdragen van postzegelkundigen wetenschappehjken en redactioneelcn 
aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J, D, van 
Brinft, Nieuweslad 132b, Leeuwarden; al wat Ned en Kol. betreft, aan A, M. 
Benders, Burg Reigerstraat 67, Utrecht, en wr G, W, A, de Veer, Park van 
Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L Frenkel, Een-
drachtsweg 7, Rotterdam (portzegels), poststukken van Ned. en Kol aan W. G. 
Zwolle, Ger. Ferboigsti aat 28-11, Amsterdam, en buttenlandsche poststukken 
aan W. P. Coslerus, Edam. Afstempelingen aan J. P. Traanberg, Brouwers
plein 25r, Haarlem. Frankeermachines aan H. Lampe Fzn., Sneek, 

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

9e JAARGANG. 

EEN POSTVERDRAG UIT HET BEGIN 
DER 19e EEUW. 

Uit de stempels, welke op enkele briefomslagen zijn aan
getroffen, kon worden afgeleid, dat door ons land vóór 1811 
met Frankrijk een postverdrag moet zijn gesloten, waarbij 
deze stempeling werd voorgeschreven. Bij nasporing in het 
Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, waar het archief van 
de Scatenpost en dat van de posterijen onder de Bataafsche 
Republiek en het Koningrijk Holland berust, is een afschrift 
van. dat verdrag aangetroffen en zijn ook belangrijke daarop 
betrekking hebbende bescheiden gevonden. Het onderzoek werd 
vergemakkelijkt door aanwijzingen, welke wij van den heer 
Van den Boom, hoofdcommies Hoofdbestuur P.T.T., mochter! 
ontvangen, waarvoor hier onze erken!:elijkheid wordt betuigd. 

Op 8 October 1808 werd te Parjjs door de postadministratie 
van 'het Koningrijk Holland en die van het Fransche Keizerrijk 
een verdrag gesloten, dat 9 December 1808 door koning Louis 
en 31 Maart 1809 door den keizer werd geapprobeerd. Op 
8 April 1809 werden de ratification uitgewisseld; 1 Augustus 
1809 trad het verdrag in werking. Van dit in het Fransch ge-
steMe stuk volgt hier het voor ons het meest van belang zijnde. 

De Hollandsche wissel- of grenskantoren voor de directe en 
transitoire correspondentie werden te Breda, Nijmegen, Eind
hoven en Middelburg gevestigd, de Fransche te Antwerpen, 
Kleef, Hammont en Vlissingen. 

Brieven, pakketten en monsters konden ongefrankeerd wor
den verzonden 'sn ook tot destinatie worden gefrankeerd. Hier
voor werd zoowel het Hollandsche als het Fransche port be
rekend, aan de hand van het in elk land van kracht zijnde 
tarief naar afstand voor de verzending van de binnenlandsche 
correspondentie. Volgens 'art. 1 van de wet van 1807 gold hier 
te lande een naar afstand oploopend tarief in 6 trappen. 

Deze tarieven werden ook toegepast bij de vaststelling 
welke bedragen door de beide landen onderling moesten wor-
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den vergoed voor de gefrankeerde stukken, maar voor de 
levering van de ongefrankeerde, welke het leeuwenaandeel 
uitmaakten, was een vereenvoudigde regeling getroffen, waar
bij Holland in drie en Frankrijk in vijf rayons was verdeeld 
en voor alle uit hetzelfde rayon afkomstige stukken hetzelfde 
bedrag per 30 gram werd vergoed. 

Zoolang het briefport in het internationaal verkeer nog niet 
uniform was geregeld, zorgden de machtigste staten er wel 
voor, dat zij aan het langste eind trokken en hiervan levert dit 
tractaat een interessant voorbeeld. Of wij van Frankrijk ver
goeding ontvingen voor de voor Frankrijk zelf bestemde brie
ven len — zoo ja — welke vergoeding, werd 'n.1. afhankelijk 
gesteld van de houding der Spaansche postadministratie. Als 
deze niet bereid werd bevonden om van de uit Holland naar 
Spanje en Portugal verzonden brieven het Fransche port voor 
de correspondentie naar Portugal te vergoeden, ontvingen wij 
slechts de 'helft van de overeengekomen vergoeding en als 
Spanje ook het Fransche port voor de correspondentie voor 
Spanje niet wilde vergoeden, behield Frankrijk het Hollandsche 
port voor de correspondentie voor Frankrijk zonder eenige 
vergoeding. 

Aanteekening van brieven en pakketten zonder aangegeven 
geldscwaarde was toegestaan tegen betaling van dubbel port. 
Couranten, journalen, catalogussen en prospectussen waren 
onderworpen aan gedwongen frankeering tot destinatie; het 
port werd niet berekend naar afstand, maar per vel, half vel 
of kwart vel. 

Op alle- stukken moest een stempel met den naam van het 
kantoor van afzending worden geplaatst, op de gefrankeerde 
een stempel P.P. = Port Payé, en op de aangeteekende stukken 
een stempel Chargé. 

Teneinde te kunnen bepalen welk bedrag voor de levering 
van de ongefrankeerde stukken was verschuldigd, moesten 
die, welke uit Holland afkomstig waren, aldaar vóór de ver
zending, naar gelang van het rayon worden voorzien van een 

BREDA, 16 NOVEMBER 1930. 
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stempel C.H.IR. — correspondance hollandaise du premier 
rayon, C.H.2R. of C.H.3R.; m Frankryk werden wederkeerig 
de voor Holland bestemde stukken voorzien van een stempel 
C.F.IR. = correspondance frangaise du premier rayon, C.F.2R., 
C.F.3R., C.F.4R. of C.F.5R. Dit waren dus portvergoedings-
stempels, gelijk alle overige rayonstempels. Ook z^n alle uit
sluitend op ongefrankeerde stukken afgedrukt. 

Voor de correspondentie uit de koloniën en het buitenland 
werden speciale verzendingstarieven en met de rayondeeling 
geen verband houdende vergoedingen vastgesteld, zoodat de 
rayonstempels hierop niet werden afgedrukt. 

De postkantoren en de grenskantoren hier te lande werden 
van instructies voorzien, waaraan 'het volgende is ontleend. 
Elk postkantoor ontving een naamstempel, een rayonstempel, 
stempels P.P., Chargé, Rebut (voor de brieven welke niet be
zorgd konden worden), en, teneinde de stukken van de onder 
dat kantoor ressorteerende bijkantoren te kunnen stempelen, 
ook stempels met den naam van het bijkantoor; de bijkantoren 
Dirksland en Harderwijk mochten echter zelf stempelen. De 
grenskantoren ontvingen een volledig stel rayonstempels. 

Al deze stempels zijn veivaardigd door den stempelsnijdei 
Hassan te Parijs, die een lijst heeft overgelegd met de namen 
van de 114 kantoren hier te lande. 

Er werd niet voorgeschreven om bij de stempeling inkt van 
een bepaalde kleur te gebruiken. De stempels op de ons be
kende Hollandsche stukken zijn met rooden inkt afgedrukt en 
eveneens die, welke door Hassan afgedrukt en als proef over
gelegd zijn. Dit zijn de stempels Amsterdam, C.H. Déb. Ier R. 
(met potlood doorgehaald), C.H. Ier R., Chargé in schrijf
letters. Chargé in drukletters (eveneens met potlood doorge
haald) en P.P. Wij mogen wel aannemen, dat de stempel-
modellen, waarvan de afdrukken doorgehaald werden, niet in 
gebruik zijn genomen. Op hetzelfde blad was het woord „Re-
buts" met inkt geschreven; blijkens een latere mededeeling 
van Hassan was de „s" door hem weggenomen. 

Hierna volgen de afbeeldingen van de in gebruik genomen 
stempels, zoomede van de beide in rood afgedrukte Fransche 
stempels, welke voorkomen op den omslag van een in 1810 uit 
Vlissingen naar Amsterdam verzonden brief. 

Behalve voormelde Fransche stempels hebben wtj alleen 
op omslagen, en wel van naar Roermond verzonden brieven 
nog gezien: Boisleduc en C.H. Ier R., benevens Amsterdam en 
C.H. 3e R. (opgemerkt zij, dat Roermond in 1795 en Vlissingen 
in 1807 werd ingelijfd). De Fransche grenskantoren hebben 
op de Hollandsche correspondentie een drieregeligen stempel 
afgedrukt, ter aanduiding dat het stuk door hun kantoor uit 
Holland ter verdere verzending werd ontvangen. In de „Cata
logue des estampilles et obliterations de France et des co
lonies frangaises" van 1929 is op blz. 384 melding gemaakt van 
de stempels Hollande Par Flessingue en Zélande Par Fles-
singue, welke beide te Vlissingen moeten ziJn gebruikt. Op den 
omslag van voormelden brief uit Vlissingen ontbreekt een 
overeenkomstige stempel Frankrijk over Hiddelburg; vermoe
delijk hebben de Hollandsche grenskantoren zich van dergelijke 
stempels niet bediend. 

Voor onze verzamelaars is hier dus een ruim veld, waarbij 
valt op te merken, dat de stempels, welke sedert 1 Augustus 
1809 zijn geplaatst op stukken uit Venlo of Haastricht voor 
ons land, mede in onze verzamelingen kunnen worden opge
nomen, daar deze plaatsen look in 1795 zijn ingelijfd. Het zal 
echter de vraag zijn of het lijstje van de bekende stempels 
wel belangrijk grooter zal worden. Temeer, omdat de naam
stempels en de rayonstempels slechts kort in gebruik zijn 
geweest, wijl 'het verdrag op 1 Januari 1811, toen wiJ postaal 
onder Fransch bewind kwamen, zijn kracht verloor. 

De Instruction Générale van Napoleon werd toen hier te 
lande van kracht. De naamstempels hadden dientengevolge 
afgedaan, aangezien de postkantoren een naamstempel met 
vermelding van het nummer van het departement moesten ge
bruiken en de stukken van de distributiekantoren (bijkantoren 
waren er destijds niet) op de postkantoren moesten worden 
gestempeld. Wel zullen de vroeger verstrekte stempels P.P., 
Chargé en Rebut in gebruik zijn gebleven, omdat gebruik
making van de twee eerste stempels in die Instructie was voor
geschreven en van den laatsten stempel daar valt uit af te 
leiden. Een stempel Port Payé, dus voluit, kan dan ook hoog
stens aan een enkel kantoor, waarvan de stempel P.P. was 
versleten, na 1 Januari 1811 zijn verstrekt. 

VELLINGA. 

EEN HUWELIJKSFEEST. 
Op 30 October j.l. vierde de heer L. C. A. Smeulders zijn 

25-jarige e-chtvereeniging. 
Het is tot dusverre gewoonte geweest van dergelijke familie

aangelegenheden geen maiding te maken in ons blad. Voor 
onzen volijverigen administrateur meent de Redactie evenwel 
een uitzonder'ng te moeten maken, want in de kwarteeuw die 
achter ons ligt is de jubilaris warkzaam geweest ten voordeele 
der Nederlandsche v^rzame'aars, daarbij de rechten, die echt-
genoote en gezin op hem konden doen gelden, somtijds achter-
stellend bij de behartig'ng van onze belangen, wanneer de 
Philatelie dit eischte. Wij wenschen het echtpaar en het gezin 
Smeulders met het bereiken van dezen gedenkwaardigen da
tum van harte geluk en voegen er voor ons zelven den wensch 
aan toe, dat Hevrouw Smeulders er nog lang genoegen mede 
moge nemen, dat haar echtgenoot op dezelfde verdienstelijke 
wijzs onze philatel'stische belangen behartigt als tot dusverre. 
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Urtaiftem 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

ALBANIË (October 1930). 
Luchtpostzegels in langwerpig formaat, links kop van ko

ning Zogoe in medaljon, rechts vliegtuig boven landschap: 
5 quint, groen. 

15 „ karmijn. 
20 „ blauw. 
50 „ bruin. 
1 franc, blauw. 
2 francs, roodbruin. 
3 „ violet. 

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

AUSTRALIË (October 1930). 
Frankeerzegel in het koerseerend type, watermerk kleine 

kroon en letter A: 
2 pence, rood. 

AZOREN. 
Opdruk landsnaam op frankeerzegels van Portugal, Ceres-

type: 
10 centavos, vermiljoen. 
1 escudo, roodbruin. 

BELGIË. 
Ter gelegenheid van de in October j.l. te Brussel gehouden 

vergadering van het „Bureau International du Travail" ver
schenen de eeuwfeestzegels met den opdruk „B.I.T. Oct. 1930". 

60 centimes, lila (opdruk blauw). 
1 franc, rood (opdiuk blauw). 
1 fr. 75, blauw (opdruk karmijn). 

De oplaag bedraagt 150.000 resp. 150.000 en 225.000 stuks. 
De opdruk is geplaatst op een nieuwe oplaag; aan den voet 

is vermeld A. de Winne (voor Leopold I) , J. Lempoels (voor 
Leopold II en Albert I ) . Op alle komen mede voor de initialen 
van den graveur, J. D. 

De zegels waren verkrijgbaar gesteld van 6 tot 20 Oct. jl.., 
tot ultimo November 1930 kunnen zij voor de frankeer'ng 
worden gebezigd. 

BHOPAL. 
Opdruk „Ser^rice" op onderstaande frankeerzegels der uit

gifte 1908: 
1 anna, rose. 
2 annas, blauw. 
4 „ lilabruin. 

« w v u u w u w i V'« w v : 

I « ! « « » » « « » « « , 

CANADA. 

BULGARIJE. 
Weldadigheidszegel in neven-

staande te-ekening: 
1 lewa, roodbruin en groen. 

Dit nieuwe product behoort tot 
de categorie toeslagzegels, voor 
de bestelling op Zondag verplich
tend gesteld. De opbrengst komt 
ten goede aan het herstellings
oord voor postpersoneel. 

Frankeerzegel in nieuwe teekening, Parlementsbibliotheek 
te Ottawa: 

10 cents, groen. 
Voor de portzegels is een nieuwe teekening in gebruik ge

nomen, afwijkende van de thans gevolgde (de versieringen, 
rechts en links van het waardeschild, staan omgekeerd). 

Als eerstelingen zijn te melden: 
1 cent, violet. 
2 cents, violet. 

Expresse-zegel in het bekende groote formaat, opschrift 
„Canada Special Delivery Express": 

20 cents, roodbruin. 
CIRENAICA. 
De gebruikelijke „Militie-zegels" (Previdenza) verschenen 

in de volgende waarden en kleuren en in de bekende teeke-
ningen. Engelenburcht e.a., alsmede overdrukt met den lands
naam: 

30+10 e., olijf groen en blauwgroen. 
504-10 c , olijfgroen en violet. 
1,25+30 c , sepia en roodbruin. 
5+1,50 1., blauwgroen en groen. 

DANZIG (Poolsch kantoor). 
Frankeerzegel van Polen, adelaarstype, overdrukt met „Port 

Gdansk": 
10 groszy, groen. 

DENEMARKEN. 
Frankeerzegels, uitgegeven ter gelegen

heid van den zestigsten verjaardag van ko
ning Christiaan X: 

5 ore, geelgroen. 
7 „ violet. 
8 „ grijs. 

10 „ grijsbruin. 
15 „ rood. 
20 „ lichtgrijs. 
25 „ lichtblauw. 
30 „ donkergeel. 
35 „ roodbruin. 
40 „ groen. 

Het papier toont het watermerk kruis. De zegels zijn ge
durende een vol jaar verkrijgbaar gesteld; gedurende dien tijd 
is de verkoop van de koerseerende serie stopgezet. Zij worden 
zonder extra toeslag verkocht. 

DUITSCHLAND. 
Frankeerzegel, koerseerend type, kop van Von Hindenburg: 

80 pfennig, geel. 
Kleurwijzigingen bij de koerseerende dienstzegels: 

10 pfennig, lilarose. 
20 „ grijs. 

EILANDEN EGEESCHE ZEE. 
Wat te vreezen wa=, is geschied. De Perrucci-zegels van 

Ital.ë zijn thans voor deze ei'anden verschenen, voorzien van 
de navolgende opdrukken: 

Calchi, Calino, Caso, Castelrosso, Coo, Lero, Lisso, Nisiro, 
Patmo, Piscopi, Rodi, Scarpanto, Stampalia en Simi. 

Voor de eilandjes, die klaarblijkelijk met geen mogelijkheid 
eenige aanspraak konden doen gelden op een eigen serie, werd 
de algemeene opdruk „Isole Italiane Dell' Egeo" in gebruik 
genomen. 

De liefhebbers kunnen zich dus moeite geven om 15 series 
compleet te krijgen! 

ERYTHREA. 
Als onder Cirena ca. 

FINLAND. 
Ter gelegenheid van het bezoek van de „Zeppelin" aan Hel-

singfors op 24 September j.l. werd de koerseerende 10 mark 
voorzien van den rooden opdruk „Zeppelin 1930". 

De oplaag bedraagt 50.000 exemplaren. 
FRANKRIJK. 
Opdiuk „Caisse d' Amortissement" en waarde op frankeer

zegels in het zaaister-type: 
10 c. op 40 c , rose. 
25 c. op 50 c, bruin. 
50 c. op 1,50 fr., violet. 
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GRIEKENLAND. 
Portzegels in de koeïseerende teebening: 

50 lepta, bruin. 5 drachme, grijs. 
1 drachme, lichtblauw. 10 „ grijsgroen. 
2 „ oranjegeel. 15 „ bruin. 
3 „ rose. 25 „ rose. 

GROOT LIBANON (October 1930). 

IM » — ■ ' » « " » " ■ " » " " " » " " 

Frankeerzegels in nevenstaande type: 
O p. 20, lichtbruin (kleiner formaat). 
4 piastres, roodbruin. 
4,50 „ 
6 

15 
25 
50 

100 

karmijn. 
violet. 
zwartviolet. 
blauwgroen. 
geelgroen. 
donkergrijs. 

Luehtpostzegels volgens afbeelding, diverse teekeningen: 
10 piastres 
15 
50 

100 

oranjerood. 
geelbruin. 
lila. 
donkerbruin. 

HAIDERABAD. 
Dienstzegels, opdruk in Indische letterteekens: 

4 p. op K anna, lila. 
8 p. op >2 „ groen. 

HONDURAS. 
Onder het motto „Niets is ons te dol", gaf het postbestuur 

een serie van 3 waarden uit ter gelegenheid van het honderd
jarig bestaan der staatscourant! 

De zegels, gedrukt in groot, liggend formaat, geven een re
productie weer van het titelblad van het eerste nummer der 
„Gaceta Del Gobierno" en dragen het opschrift „Centenario 
de la Prensa". 

Voor de liefhebbers noteeren wij: 
2 centavos, rood. 
2 „ ultramarijn. 
2 „ oranje. 

HONGARIJE. 
Luchtpostzegels in de koerseerende teekeningen: 

4 filler, oranje (liggend formaat). 
1 pengó, groen. 
2 „ karmijn. 
5 „ blauw. 

De dris laatste in staand formaat. 
Het papier draagt het watermerk viervoudlge kroon (type 

D, Yvertcatalogus). 
De firma Voet, te Rotterdam, dank voor bericht en toe

zending. 
IERLAND. 

Frankeerzegel in nevenstaan
de teekening, 't Ardnacrusha
krachtstation: 

2 pence, lichtbruinviolet 
Het is uitgegeven ter gele
genheid van de opening van 
genoemd station, dat 'n groot 
deel van het land van elec
trischen stroom voorziet. 
Gedurende den omloopstijd is 
de verkoop van de koersee
rende 2 pence in het land
kaarttype gestaakt. 

ITALIË. 

^ ^ • ^ ^ W P ^ ^ ^ ^ ^ W ^ B ^ W W W W » 

t t n n n i i n t u r ' i i 

Ter gelegenheid van de her
denking van den tweeduizend
sten geboortedag van Vergi
lius, werd onderstaande serie 
uitgegeven. 

Eigenlijk valt deze toerinne
ringsdag in 1931, daar de 
dichter in 70 voor Christus 
geboren werd. 

De zegelbeelden zijn ontleend aan zijn groote dichtwerken 
de Bucolica, de Georglca en de Aeneis. 

In het volgend nummer komt een onzer medewerkers uit
voerig op de voorstellingen der zegels in verband met de 
werken van den dichter terug. Wij zullen daarom thans vol
staan met een opsomming der waarden en kleuren. 

15 centimes, bruin. 
20 
25 
30 
50 
75 

1,25 1., 

vermiljoen. 
groen. 
violet. 
lila. 
rose. 

blauw. 

541,50 1., roodbruin. 
10+2,50 1., grijsgroen. 

Luchtpostzegels: 
50 centimes, sepia. 
1 1., vermiljoen, 
7,70+1,30 1., donkerviolet. 
9+2 1., donkerblauw. 

De extratoeslag bü de 2 hoogste waarden der frankeer en 
luchtpostzegels komt ten goede aan het fonds tot instand
houding van musea, monumenten enz., opgericht ter eere van 
den dichter. 

De teekeningen ziJn afkomstig van dr. Corrado Mezzana. 

Frankeerzegel in nevenstaande tee
kening: 

3,70 1., lichtviolet. 

ITALIAANSCH SOMALI. 
Als onder Cirenaica. 

JAPAN. 
De in het vorige nummer aangekondigde zegels, uitgegeven 

bij gelegenheid van de tweede volkstelling, zijn thans ver
schenen : 

IK sen, bruinviolet. 
3 „ rood. 

Zij geven de landkaart van Japan en Korea weer. Het op
schrift luidt, vertaald: „Ter gelegenheid van de tweede volks
telling — Japansche Post — 1 October — 5 Showa". 

MALTA. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, thans voor 

de afwisseling weer eens met het opschrift „Postage and 
Revenue": 

A'/i pence, grijs en violet. 
6 „ rood en lila. 
1 shilling, zwart. 
1 sh. 6 p., groen en ziwart. 
2 shilling, bruinviolet en zwart. 
3 „ blauw en zwart. 
5 „ groen en zwart. 

4 „ zwart/rood 10 „ karmijn en zwart. 
De tanding en het watermerk ziJn als die van de vorige 

uitgifte. 

Vi penny, bruin. 
'A „ groen. 

1 „ lichtbruin. 
ly, pence, rood. 
2 „ grijs. 
2"^ „ blauw. 
3 „ violet. 
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MEXICO. 
Onderstaande waarden der Carranza-luchtpostzegels van 

1929 werden voorzien van den opdruk „Habilitado 1930": 
5 centavos, olijfgroen en grjjsbruin. 

15 „ violet en blauwgroen. 

NABHA. 
Opdruk „Nabha State" op franfcserzegel van Britsch-Indië, 

lokale druk: 
3 annas, blauw. 

NEW-FOUNDLAND. 
Luchtpostzegels, opdruk „Trans-Atlantie / Air Mail / By 

B.M. / Columbia / September 1930 / Fifty Cents": 
50 op 36 cents, olijfgroen (type Caribou). 

Dit zegel werd in beperkte oplaag — naar verluidt 300 
stuks — gedrukt voor de frankeering der luchtpoststukken van 
Harbour Grace naar de Scilly-eilanden, te vervoeren door den 
vlieger Eroll Boyd op diens tocht van 9 tot 11 October j.1. 

Engelsche bladen melden, dat slechts 158 stuks voor deze 
frankeering werden benut. 

NICARAGUA. 
Stamp Collecting meldt de volgende serie-, uitgegeven ter 

gelegenheid van de opening van het nieuwe hoofdpostkantoor 
te Managua. De zegels toonen een afbeelding van het gebouw. 
Te melden zijn: 

% oentavo, bruin. 6 centavos, groen. 
1 „ rood. 10 „ blauw. 
2 centavos, rood. 25 „ blauw. 
3 „ oranje. 50 „ blauw. 
4 „ geel. 1 peso, purper. 
5 „ olijfgroen. 

OOSTENRIJK. 
Weldadigheidszegels in nevenstaande 

teekening, portret van Staatspresident 
W. Miklas: 

10 groschen, bruin. 
20 „ rood. 
30 „ donkerviolet. 
40 „ donkerblauw. 
50 „ grijsgroen. 

1 shilling, zwartbruin. 
De zegels worden verkocht tegen dub

bel nominaal; de extra-opbrengst komt 
ten goede aan een fonds tot bestrijding 
der tuberculose in Karinthië. 

De teekening is afkomstig van R. Junk, de gravure van F. 
Schirnböck. De oplaag bedraagt 100.000 series. 

De verkoop vindt plaats tot ultimo December a.s.; geldig 
voor de frankeering zön de zegels tot einde April 1931. 

In de koerseerende landschappen-teekeningen zijn te melden 
de frankeerzegels: 

10 groschen, grijsbruin (Cussing). 
lilarose (Salzburg). 24 

PARAGUAY. 
Frankeerzegels in het cjjfertype van 1927: 

2 centavos, rood. 
10 „ lilarose. 

PERU. 
Wapenopdruk en waarde op den frankeerzegel 10 centavos, 

rood (Yvert nr. 212): 
15 op 10 centavos. B. M. 

PORTUGAL. 
Frankeerzegels in het Ceres-type, lokale druk: 

25 centavos, groen. 
50 „ roodbruin. 

1 esc. 25, donkerblauw. 
Weldadigheidszegels, opdruk „Porte Franco 1931" en kruis 

op onderstaande waarden der Camoens-serie van 1924: 
25 centavos, grijs violet. 96 centavos, karmijn. 
32 „ groen. 1 esc. 60, blauwzwart. 
40 „ blauwviolet, 3 esc. 20, zwart op groen. 

RUMENIE. 
Frankeerzegels in drie verschillende nieuwe teekeningen, 

waarvan een tweetal hierbij is afgebeeld: 
25 bani, zwart. 

1 leu, donkerviolet. 
2 lei, groen. 
3 „ rose. 
4 „ rood. 
6 „ karmijnbruin. 
7K„ ultramarijn. 

10 „ blauw. 
16 „ blauwgroen. 
20 „ oranje. 
50 „ bruinviolet. 

De drie eerstgenoemde waarden en de 50 lei zjjn in de tee
kening koning met platte pet; de 3 lei tot en met IH lei 
koning bloodshoofds. De overige iwaarden zijn verschenen in 
een derde teekening: koning met pet kijkend naar links; op
schriften als bij het type zonder pet. 

De druk geschiedde aan de Staatsdrukkerij te Bucarest; het 
papier draagt het watermerk P.T.T. met koningskroon. 

Luchtpostzegels in nieuwe teekening, koning in generaals
uniform, op den achtergrond vliegtuigen in de lucht: 

1 leu, donkerviolet. 

ROHJHIi-PO™ 
^ M « i M ^ k M * « « « i 

2 lei, groen. 
5 „ karmijnbruin. 

10 „ blauw. 
RUSLAND. 

Frankeerzegel in nevenstaande 
teekening: 

3 roebel, groen en zwart. 
De naam Lenin komt er op 
voor; tot heden ontbreken ons 
nadere gegevens. 
Het is gedrukt op papier met 
het gewone watermerk. 

SALVADOR. 
Het Bulletin Mensuel meldt de verschijning van de onder

staande luchtpostzegels voor dienstgebruik: 
15 centavos, rood. 
20 „ groen. 
25 „ donkerviolet. 
40 „ blauw. 

Het zegelbeeld stelt een v.iegtuig voor, zwevend boven een 
berglandschap. 

SPANJE. 
Ter gelegenheid vin bet sluiten der tentoonstelling te S -

villa werd onderstaande serie van 35 waarden uitgegeven, 
welke uitslu'tend verkrijgbaar werden gesteld aan de postkan
toren in genoemde plaats, en '^'el op 29 September j.1. en 
enkele volgende dagen. 

De zegel? zijn grooten^eels vervaardigd naar bekende schil
derijen; voor enkele waarden werd de gravure verzorgd dooi 
Toda en Delkom van da Munt te Madrid; Waterlow & Son:; 
drukten de zegels. 

Zij zijn als regel fraai uitgevoerd, in het bijzonder de waar
den met den kop van Columbus. 

Hoewel tagan deze uitgifte gegronde bezwaren zijn aan te 
voeren, o.a. het totaal overbodig karakter, gaat het n.o.m. niet 
aan hierover den banvloek ui' te spreken, wat sommige En
gelsche bladen doen. Wij raden evenwel den belangstellenden 
verzamelaar aan voor deze producten geen hoogen prijs neer 
te tellen, daar n.o.m. betwijfeld mag worden of de Philatelisten 
wel animo genoeg zullen toonen te bezitten om hals over kop 
in deze fuik te schieten. 

De bewijsgronden tegen het authentieke van verschillende 
Spaansche uitgiften, waaronder de onderhavige, door de En
gelsche pers aangevoerd, zijn naar onze meening zwak. Hoe
wel wij ons volstrekt niet geroepen achten het Spaansche post-
bestuur behulpzaam te zijn bij het villen der verzamelaars, 
valt niet te loochenen, dat b.v. de Goya-serie werd uitgegeven 
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ingevolge een koninklijk decreet van 22 Maart 1930 en dat het 
voorgeschreven aantal dezer zegels werd ingeleverd biJ het 
Bureau Internat'onal der Wereldpostvereeniging. Dit laatste 
geschiedde eveneens met de zegels, uitgegeven ter gelegenheid 
van het Elfde Internat. Spoorwegcongres van 1315 Mei 1930. 

Op het oogenblik, dat wij dit schrijven, is het tijdschrift 
L' Union Postale van October j.l. nog niet verschenen, zoodal 
ons de zekerheid ontbreekt of bovenbedoelde Columbusserie 
hierin zal worden opgenomen. Wij boeken deze daarom onder 
het noodige voorbehoud. 

De zegels stellen het volgende voor: de Santa Maria, het 
vlaggeschip van Columbus, g:z'en van voren en op den achter
steven; de drie schepen, vormende de kleine vloot, die in 1492 
uitvoer (in driehoekvorm). Zegening van de zeevaarders by 
hun vertrek uit Palos. De landing op Guanahani op 12 October 
1492. Het klooster Santa Maria de la Rabida te Palos, waar 
Columbus een onderdak vond tijdens de periode van afwachtins: 
op het antwoord van koningm Isabella van Castilié op zijn 
voorstellen. Martinez lan Vincente Pinzon, vermogende burgers 
uit Palos, die hem steunden en als kapiteins mee uitvoeren. 
Columbus in zijn hut. Kop van den beroemden ontdekker. 
Columbus en de beide Pinzons. 

De oplaag beweegt zich tusschen ruim 240.000 (voor de 
1 centimes) en 7300 stuks (voor de 10 peseta's). 

De serie bestaat uit: 

[4rJL 
■VtffliBiftf** fiiUldHiMiilirn'.'ii'  _  J 

Prankeerzegels: 
1 eentimo, sepia; Santa Maria. 
2 centimos, olijf groen; Santa Maria. 
2 „ olijfgroen; Santa Maria (achterschip). 
5 „ lilarose; Santa Maria. 
5 ., lilarose; San^a Maria (achterschip). 

10 „ blauwgroen; Santa Maria (achterschip). 
15 „ ultramarijn; Santa Maria. 
20 „ violet; Santa Maria (achterschip). 
25 „ lood; (driehoek). 
30 „ zwart en blauw; (zegening). 
40 „ donkerblauw; (driehoek). 
50 „ violet en blauw; (zegening). 

1 peseta, zwart; (driehoek). 
4 pesetas, blauw en zwart; (landing). 

10 „ donkerroodbruin en bruin; (landing). 
Expresse: 

20 centimos, v'olet, opdruk „Urgen'^e". 

^W9 H M ■ > ■ 
^-iTzrr' 

CORREOAEREO 

A ^ a i > ■ t < ffl 

Luchtpostzegels: 
5 csntimos, roodbruin 

„ lichtbruin 
(klooster), 
(klooster). 

„ blauwgroen; (klooster). 
„ violet; (klooster). 
„ ultramarijn; (klooster). 
„ karmijn; (Martinez Pinzon). 
„ roodbruin; (Vincente Pinzon). 
„ indigo; (M. Pinzon). 
„ oranje; (V. Pinzon). 

peseta, violet; (M. Pinzon). 
pesetas, olijfgroen; (Columbus in zijn hut). 

„ kastanjebruin; (Columbus in zijn hut). 
Luchtpostzegels IberoAmerica: 

5 centimos, oranje; (Klooster). 
„ groen; (klooster). 
„ rose; (klooster). 
„ donkergrijs; (Columbus), 

peseta, roodbruin; (Columbus), 
pesetas, blauw; (Columbus en de Pinzon's). 

,, purpsrlila; (Columbus en de Pinzon's). 

5 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
1 
4 

10 

10 
25 
50 

1 
4 

10 

TRIPOLIS. 
Als onder Cirenaica. 

TUNIS. 
De luchtpostzsgels, Yvert nrs. 158160, werden overdrukt 

met de waarden 1 fr. 50. Te melden zijn: 
1 fr. 50 op 1 fr. 30, oranjerood en violet. 
1 fr. 50 op 1 fr. 80; grijsgroen en rood. 
1 fr. 50 op 2 fr. 55; roselila en grijsbruin. 

VENEZUELA (Juni 1930). 
Luchtpostzegels in de gewone teeksnmg: 

10 bolivar, purper. 
20 „ o'ij f groen. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Frankeerzegel in het gewone formaat: 

2 cents, karmijnrood. 
Het draagt d= beeltenis van generaal Von Steuben, den or

ganisator van he: Amerikaansche leger in den bevrijdings
oorlog, alsmede de jaartallen 1730 en 1930. 

■'"^'^^Mimimétf stee. 

wrm 
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ZWEDEN. 
De heer Uno Söderberg meldt ons de verschijning van den 

frankeerzegel: 
145 ore, groen; type posthoren en kroon. 

Gsen watermerk; uitsluitend verticaal getand. v. B. 

Tê crWaclhteïi 
îeuiVf Uitgiften 

0plaa^ci/'fers,en5.j 

BRITSCH-HONDURAS. 
Binnenkort zijn hier luchtpostzegels te verwachten in de 

waarden 15, 20 en 30 cents. 
CHILI. 
Van de in het vorige nummer beschreven „Salpeter"-zegels 

meldt het .iongste Bulletin Mensuel de oplaag-cijfers: 
5 centavos: 9.600.000 stuks. 
10 
15 
25 
70 
1 peso: 

12.600.000 , 
15.600.000 , 
1.200.000 , 
1.200.000 , 
1.200.000 „ 

De zegels zijn verkrijgbaar tot het einde van dit jaar. 
CUBA. 
Binnenkort zullen hier luchtpostzegels verschijnen voor het 

binnenlandsch ge'bruik, waartoe men voornemens is voorloopig 
gewone frankeerzegels te voorzien van een desbetreffenden 
opdruk. Spoedig daarna zullen luchtpostzegels worden uitge
geven, mede voor het internationaal verkeer in definitieve 
teekening. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Tot leniging van den nood der slachtoffers, gemaakt door 

de typhoon op 3 September j.1., waarbij een groot deel van 
San Domingo werd verwoest, zal een speciale serie verschijnen. 

ECUADOR. 
Het Bulletin Mensuel meldt, dat de postadministratie de res

tanten der expresse-zegels nrs. 1-5 heeft doen verbranden. 
Uit het bijgevoegde lijstje blijkt, dat de volgende aantallen 
dier zegels werden verkocht: 

2 op 2 centavos: 2989 stuks. 
5 op 2 „ 2725 

10 op 2 „ 2353 „ 
20 op 2 „ 2795 „ 
50 op 2 „ 2379 „ 

Van den kopstaanden opdruk 10 op 2 werden slechts 46 stuks 
verkocht (oplaag 1000 exemplaren). 

ETHIOPIË. 
Ter gelegenheid van de p'echtige kroning van keizer Hailé 

Sellace zal een speciale serie verschijnen. 
Voorts zijn nieuwe frankeer- en luchtpostzegels in bewer

king op het „Institut de Gravure" te Parijs. 
FRANKRIJK. 
Buiten koers zijn gesteld de navolgende frankeerzegels: 

1 fr. 10, rose, Yvert nr. 236. 
10 op 40, groen, Yvert nr. 261. 
25 op 50, lila, Yvert nr. 262. 
50 op 1 fr. 50, Yvert nr. 263. 

FRANSCHE KOLONIEN. 
Het volgend jaar zal te Vincennes bij Parijs een groote kolo

niale tentoonstelling worden gehoudan, voor welke gelegenheid 
alle Fransche koloniën, ten g.-iale van 26, begiftigd zullen 
worden met een sp3ciale serie van 4 waarden: 40, 50, 90 cen-
t'mes, 1 fr. 50. 

Voor elke waarJe wordt een afzonderlijke teekening vast
gesteld, welke gelden zal voor alle koloniën. 

GROOT-BRITANNIE. 
Op 30 September j.1. is de geldigheid voor frankeering van 

alle zegels met de beeltenis van koning Eduard VII geëindigd. 
Tot dien datum kon het publiek deze zegels inwisselen tegen 

overeenkomstige waarden in de koerseerende teekeningen. 
POLEN. 
Ter herinnering aan den opstand van 1830 zal binnenkort 

een speciale serie verschijnen. 
PORTUGAL. 
Hier zullen frankeerzegels verschijnen in nieuwe teekening, 

terwijl mede een serie luchtpostzegels zal worden uitgegeven. 
TRIPOLIS. 
Binnenkort verschijnen luchtpostzegels in de waarden 50, 

60 en 80 centimes, 1 lire, 1 1. 20, 1 1. 50 en 5 lires. 
ZWITSERLAND. 
De Pro Juventute-zegels zullen dit jaar bestaan uit de 

waarden 5, 10, 20 en 30 centimes. Zij brengen ons de wapens 
van de plaatsen Freiburg, resp. Altdorf en Schaffhausen. Op 
de hoogste waarde, in groot liggend formaat, is afgebeeld Je-
remias Gotthelf, de groote Berner volksdichter. 

De wapenserie is van de hand van Paul Bosch, leerling van 
wijlen Rudolf Münger; de 30 cents van den kunstenaar Fritz 
Pauli. 

„La Suisse Philatélique" meldt de volgende oplaagcijfers 
van de opdrukken 3 op 2K en 5 op 734 (Yvert nrs. 255-256). 
Deze zijn 5.600.000 resp. 1.200.000 stuks. 

V. B. 

Nederland er 
Overzecsclie 

y Gewesten 
NEDERLAND. 

Nederlandsch Postmuseum. 
Het Nederlandsch Postmuseum, te 's-Gravenhage, is Woens

dag 12 November j.1. voor het publiek opengesteld. 
Het is de bedoeling in den regel toegang te verleenen tot 

het tentoongestelde op Woensdag en Donderdag van 10-16 uur. 
Wijzigingen zullen tijdig worden bekend gemaakt. 

De toegangsprijs bedraagt 10 cent. 
De weldadigheidszegels 1930. 
Wij ontvingen van het Hoofdbestuur in dank de afbeeldmgen 

van de komende kinderzege's, die hierbij gaan. 

NEDEßL^ND NEDEPLAND 

VOOR HET KIND 

NEDERLAND 

YOOD HET KIND 

NEDEPLAND 

YOOK HET KIND VOOR HET KIND 
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De zegels zullen het formaat van de gewone frankeerzegels 
hebben en worden, zooals reeds vermeld werd, in plaatdruk 
(staalgravure) uitgevoerd. De kleuren zijn: 

'i-'A+'i-'A oent, rood, 
5 4-3 cent, groen, 
6 + 4 cent, paars, 

12M+3K cent, blauw. 
De afbeeldingen stellen volgens een nadere omschrijving 

het volgende voor: 
IA cent: Lente: Het jonge kind, „gedragen op de handen", 

opgeheven en gekoesterd in de zon. 
5 cent: Zomer: Een kind, buiten spelend en dartelend met 

een hond. 
6 cent: Herfst: Een oude man, het oude leven, dragende een 

kind, het jonge leven. 
123<> cent: Winter: De kerstkribbe, een os, een ezel en het 

kerstekind. 
De kans is groot dat de zegels ook in roltanding (en dan 

de nieuwe tweezijdige) zullen verschijnen. 

De nieuwe roltanding vervangt de oude! 
Op ons verzoek verstrekte het Hoofdbestuur ons nadeie in

lichtingen over de nieuwe tweezijdige rolperforatie, waarvan 
de laatst-verschenen waarden 6, 30 en 50 cent niet voor de 
automaten aan d- postkan'oren bestemd konden zijn. 

Het ligt in het voo'nemen, voortaan bjj behoefte aan fran-
keerzegels met rolperforatie u i t s l u i t e n d zegels van het 
nieuwe type, tweezij dig aan de hoeken versterkt, aan te maken. 

Frankeerzegcis met andere rolperfoi-atie zullen worden op
gebruikt, doch niet meer worden aangemaakt. 

De nog te verwachten zegels van 70 en 80 cent, die naar wij 
vernamen nog steeds „in voorbereiding" zijn, zullen dus ook 
niet meer met vierzijd ge roltanding verschijnen. 

Indertijd werd de v'erzijdige rol ingevoerd, omdat men ook 
postzegelrollen noodig had, uit de breedte der vellen gesneden. 
Deïgelijke rollen zijn met de nieuwe roltanding niet meer 
mogelijk; zijn deze rollen nu ineens niet meer noodig? 

De A cent in de nieuwe roltanding. 
Op 5 November verscheen als verdere waarde het zegel van 

A cent met de nieuwe tweezijdige roltanding. 

Nieuwe oplaagletters. 
A cent C, 1 cent J, 10 cent C, 15 cent C, 40 cent J. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
A cent C: 70, tanding 2 z. r o 1 p e r f. 

5 cent K: L 286, „ Gr. 
R 286, „ Gr. 

10 cent C: L 279. 
12 A cent C: 296 L, „ Gl, Grl4. 
15 cent C: 310, „ Gl. 
30 cent J: 303, „ Gl. 
40 cent J: 300, „ Gl. 
Met de plaatnummers zijn wij nu aan het vierde honderdtal 

begonnen. Wij brengen in herinnering, dat de reeks begon in 
Maart 1925; het tweede honderdtal in September 1926, het 
derde in November 1928, het vierde in October 1930, De voort
gang is dus vrij geleidelijk. 

Het nummer 296 L van de 12 J4 cent heeft nog de eigen
aardigheid, dat het plaatnummer boven het 6e en 7e zegel 
staat, en dat tusscben zegel 5 en 6 een halfcirkelvormig boogje 
op den rand voorkomt, zioals meestal op de vellen der lagere 
waarden. 

Hetzelfde is het geval bij nummer 294 L (12M cent), terwijl 
bij plaat 303 het nummer boven zegel 6 staat, bij plaat 310 
boven zegel 4 en 5. Beide laatstgenoemde platen hebben even
eens het boogje op het midden van den rand. 

Een nieuwe tandingmachine. 
Wij zagen vellen van de 3, 6 en 12M cent, die geperforeerd 

waren met een nieuwe machine voor gewijzigde kamperfo-
ratie, n.l. met in den bovenrand 1 resp. 14 gaatjes (inplaats 
van 16 of 15 bij de reeds bekende), en in den onderrand dus 

14 resp. 1 gaatje. Waar de bovenrand 14 gaatjes telt zullen 
wij deze machine in het vervolg Grl4 noemen; wanneer er 
1 gaatje in de rand uitsteekt zullen wij dit alleen Gl blijven 
noemen, omdat aan de bovenranden dan niet te zien is van 
welke machine de tanding afkomstig is; daarvoor zou men 
van elk plaatnummer ook nog onderranden moeten gaan ver
zamelen. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1 cent J: nrs. 44 (tanding Gr) en 45. 
IA cent E: nrs. 40, 41 en 42, alle tanding Gl. 
3 cent G: nr. 50. Dit reeds gemelde nummer heeft de 

nieuwe tanding G114, in den onderrand 14 gaatjes. 
Van de nummerreeks d.r lagere waarden zijn nu nog on

bekend de nummers 7, 8, 26, 32, 39, 56 en hooger. 

Vernietiging van brandkastzegels. 
De Directeur-Generaal der P.T.T. maakt bekend, mede na

mens het Departement van Koloniën, dat de Nederlandscho 
en Ned.-Indische brandkastzegels, welke bij sluiting van de in
schrijving betreffende bedoelde zegels op 4 December a.s. niet 
verkocht zijn, zullen worden vernietigd. 

Dit is dus de laatste gelegenheid, om deze zegels voor no
minaal machtig te worden. Aan Nederland-verzamelaars, die 
d:ze series nog niet in hun verzameling hebben, kunnen wij 
daarom den aankoop wel aanraden. Het is naar onze meaning 
niet aan te nemen, dat de zegels ooit beneden nominaal zullen 
worden aangeboden; wij meenen dat er ondanks alle gebeurte
nissen, die de zegels in opspraak hebben gebracht, vroeg of 
laat toch nog wel eens vraag naar zal ontstaan. 

Naar wij vernamen kan de firma Van Blaaderende boven
bedoelde series niet voor 3/8 van de waarde koopen. 

Van een besluit van de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaars om zich ook ditmaal van den verkoop af
zijdig te houden, is ons nog niets bekend. 

De ongetande 1 cent 1899. 
Naar aanle'ding van onze mededeeling over dit zegel in fiet 

vorig nummer ontvingen wij van den hser Pull, indertijd Con
troleur bij de zegelaanmaak, het volgende ter plaatsing: 

Op blz. 188 van de October-aflevering komt een mededee
ling voor over de ongetande 1 cent 1899. 

De slotzinsncde daarvan: „Wij vernamen verder, dat reeds 
een of meer vellen verkocht waren, en dat deze op verzoek van 
de Controle door de koopers teruggegeven zijn, waarna aan 
hen en enkele personen, die z ch bij de opsporing van den dief
stal verdienstelijk hadden gemaakt, een ongetand Wok van de 
1 cent als „aandenken" is uitgereikt, echter met het verzoek 
om deze blokken niet in omloop of in den handel te brengen", 
is, voorzooveel de- uitreiking van een blokstuk betreft, pure 
fantasie. 

Ik werd 30 Januari 1916 door de firma Booleman telefonisch 
opgebeld met de mededeeling, dat van bedoelde zegels aan 
haar te koop waren aangeboden. Onm'ddelHjk stelde ik mij in 
verbinding rret het toenma'ige hoofd der recherche te Amster
dam, den heer Heeroma, die den volgenden dag te mijnen huize 
een bespreking met mij hierover hield. Wij maakten een plan 
van onderzoek op, met het gevolg dat de aanbieder van de 
bewuste zegels (een familielid'van den dief) spoedig werd 
aangehouden, op het oogenblik dat hij naar Indié wilde ver
trekken. 

Aan de firma Booleman, die zoodanige inlichtingen ver
schafte, dat de zaak spoedig kon worden opgelost, werd door 
den Directeur-Generaal der P.T.T. een schriftelijke dankbe
tuiging gezonden voor de medewerking; aan niemand is een 
ongetand blok of zelfs ook maar een enkel ongetand exemplaar 
uitgereikt. Die, welke in OTiloop zijn of mochten komen, zijn 
alle, zonder eenige uitzondering, van diefstal afkomstig. 

In het courantenber'cht van 13 April 1916, dat op ge
noemde bladzijde is vermeid, komt nog een onjuistheid voor. 
Daar staat: In Haarlem werd daarop een huiszoeking bij e'sn 
der werklieden gedaan, met het gevolg dat ook daar nog 
eenige gelijke ongeperforeerde vellen aangetroffen werden. 
Bij de huiszoeking, door de recherche en mij verricht, is geen 
enkel vel of gedee'te daarvan aangetroffen. 

<ixMyji%Mtei^.äbiik< 
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„Dubbeldruk" De Ruijterzegels. 
De heer Speyer, Den Haag, zond ons een De Ruijterzegel 

van 1 cent, dat een duidelijke dubbsldruk vertoonde van het 
onderste deel van het zegel, het woord De Ruijter. Op een 
dergelijke afwijking hebben wij al eens de aandacht gevestigd 
(1928, blz. 159). Dat het geen e c h t e dubbeldrukken zijn is 
terstond te z!en aan het feit, dat steeds slechts een hoek of 
een van de zijden van het zegel de dubbeldruk vertoont, die 
ook altijd veel onduidelijker is dan de druk van het zegel zelf 

Een dergelijke afwijking komt nogal eens voor, en merk
waardigerwijze veel bij de De Ruijterzegels, hoewel wij hem 
cok wel bij eenige waarden van de emissie 18981899 zijn 
tegengekomen. Men neemt aan, dat bij het bedrukken der 
vellen een van de velhoeken door opwippen een tweede keer 
met de drukplaat in aanraking is gekomen, waardoor natuur
lijk het papier slechts even geraakt is en de tweede, onduide
lijke druk is ontstaan. Waarom dit juist bij de De Ruijter
zegels veel voorkomt, kunnen wij niet verklaren. 

NED.INDIE. 
Een nieuw luchtpostzegel 30 op 40 cent. 

Tengevolge van de verlaging 
van het luchtrecht naar Neder
land voor brieven tot 5 gram 
werd een luchtpostzegel van 30 
cent noodig. Aangezien de tijd 
te kort was voor aanmaak in 
Nederland werd besloten, een 
eerste voorraad van zegels van 
deze waarde in Indië zelf aan 
te maken door het overdrukken 
van het koerseerende luchtpost
zegel van 40 cent rood. 

Bij Gouv.Besluit van 26 September 1930, nr. 26, werd mach
tiging gegeven tot het doen overdrukken van een door het 
Hoofd van den P.T.T.dienst noodig geacht aantal luchtpost
zegels van 40 cent met den opdruk 30 cent. (Hoe groot dit aan
tal is, is ons nog niet bekend). 

De afbeelding van het nieuwe opdrukzegel, dat omstreeks 
15 October verschenen is, voegen wij hierbij. De opdruk be
staat uit het getal 30 in dubbellijnige cijfers, terwijl de oude 
waarde beiderzijds door drie horizontale balken onzichtbaar 
gemaakt is. Het overdrukken vond plaats bij het reproductie
bedrijf van den Topografischen Dienst te Weltevreden. De op
druk is in zwart uitgevoerd. 

Naar de heer Van der Willigen ons bericht, zal de opdruk 
30 op 40 cent ook hier te lande aan de verzamelaarsloketten 
verkrijgbaar worden gesteld. Een voorraad daartoe is reeds 
uit Indië onderweg. 

Luchtpostzegels van ƒ4,50 en ƒ7,50 in aantocht! 
Bij het genoemde Gouv.-Besluit nr. 26 werden de „Uit

voeringsbepalingen Postreglement 1925", waarin als lucht
postzegels slechts werden genoemd die van 10, 20, 40, 75 en 
150 cent, in dien zin gewijzigd, dat het aantal wordt uitge
breid tot 8 soorten, te weten 10, 20, 30, 40, 75, 150, 450 en 
750 cent. 

Behalve het reeds genoemde zegel van 30 cent komen er 
dus twee nieuwe waarden, ƒ 4,50 en f 7,50, bij. Deze laatste 
zijn speciaal bestemd voor het publiek, dat zware stukken 
per luchtpost verzendt, en daarvoor dikwijls enkele tientallen 
van de thans bestaande hoogste waarden moest gebruiken. 

De definitieve luchtpostzegels van 30 cent, «venals die van 
ƒ 4,50 en ƒ 7,50, zullen in Nederland worden aangemaakt, zeer 
waarschijnlijk in e e n a n d e r e t e e k e n i n g dan de thans 
bestaande (die over het algemeen niet bijzonder mooi wordt 
gevonden). 

Een recordvlucht Batavia-Amsterdam v.v. 
Misschien speciale zegels? 
Een Aneta-t;legiam uit Batavia van 10 October meldt, dat 

de piloot van de K.N.I.L.M. Te Roller van plan is om vóór of 
in den aanvang van 1931 een recordvlucht te maken naar Am
sterdam en terug, in hoogstens 14 dagen. Het ligt in zijn 

bedoeling om dag en nacht door te vliegen, waarbij hij een 
route heeft gekozen, welke afwijkt van die der Nederland-
Indië-vluchten. Eventueel zullen voor deze vlucht s p e c i a l e 
p o s t z e g e l s worden uitgegeven, waartoe de dienst der 
P.T.T. zijn medewerking toezegde. Nog twee piloten maken 
den tocht mee. Indien het publiek voldoende belang stelt in 
deze snelle postverzending, is het welslagen verzekerd. De 
heer Te Roller organiseert den tocht geheel buiten bemoeienis 
van de K.N.I.L.M. 

Een opdruk 12>^ op 20 cent blauw aanstaande. 
Machtiging is verleend tot het doen 

overdrukken van frankeerzegels van 20 
cent blauw met de waarde-aanduiding 
„123^" in rood, welke overdrukte zegels 
dan zullen worden uitgegeven als fran
keerzegels van 12K cent. Tot deze maat
regel is overgegaan, omdat door de 
portverlaging van brieven naar het bui
tenland van 20 tot 15 cent sedert 1 Ja
nuari 1929 de verkoop van frankeer
zegels van 20 cent sterk is teruggeloopen 

zoodat de voorraad voor tal van jaren voldoende zou zijn, ter
wijl de voorraad van 12M cent aanvulling behoefde. 

Door de vriendelijkheid van den heer Hajenius kunnen wij 
reeds nu de afbeelding van den opdruk geven. Deze bestaat 
uit een groot getal 12>2 (in rood) op de onderste helft van 
het zegel, terwijl de oude waarde 20 door twee lijnen door-
balkt is. Het is echter mogelijk, dat dit bij de definitieve op
druk drie lijnen worden. 

Vermoedelijk is de uitgifte nog in dit jaar te verwachten. 

De weldadigheidszegels. 

JEUGDZ0R6l9iS 

N E D E R l ^ 
gllNDIÈlQ 

Wij hebben nog niet vermeld, wat de be-
teekenis is van de voorstellingen op de ko
mende zegels. Deze zijn: 

2 cent: Balineesche tempel, 
5 cent: gardoe-huisje (wachthuisje), 

12>i cent: Menangkabausche kampong, 
15 cent: de Boroboedoer. 
De oplaag zou 400.000 exemplaren be

dragen. 
Door den heer Van Helsdingen, lid van 

den Volksraad, zijn aan de regeering een 
aantal vragen gesteld naar aanleiding van 
deze zegels. Uit het antwoord der regee
ring ' blijkt, dat de vereeniging Jeugdzorg 
a's eerste ontvangster van den opbrengst 

is aangewezen, omdat deze aan de regeering het plan tot de 
uitgifte aan ds hand heeft gedaan. Op de vraag, of niet voor 
elk: van de in aanmerking komende vereenigingen een af
zonderlijke serie zegels, vermeldende de naam der vereeniging. 
zou kunnen worden uitgegeven, zoodat het publiek kan kiezen 
voor welke- vereeniging het de toeslag bestemt, antwoordde de 
regeering, dat in dat geval de administratie voor een zeer 
zware taak zou komen te staan. 

Gelukkig maar! 

SURINAME. 

De VJ cent port verschenen. 
Op 25 October was hier te lande voor het eerst aan de ver

zamelaarsloketten verkrijgbaar het reeds aangekondigde port-
zegel van 'A cent. Dit zegel was noodig, omdat, nu het gewone 
brief port 6 cent is, vaak 12 cent straf port te betalen is, welk 
bedrag niet met de reeds bestaande portzegels kan voldaan 
worden. Wij zagen dan ook reeds een brief, waarvan het straf-
port gedeeltelijk door frankeerzegels aangegeven was! 

Het nieuwe zegel komt in afwerking geheel overeen met de 
andere waarden van de serie. Het is in lila gedrukt op wit 
papier, de gom loopt over het gehaele vel gelijkmatig door. 
Kamtanding 12K. Het zegel is gedrukt in vellen van 100 met 
oplaagletter A; in den reehteronderhoek een figuurtje als 
drukkersteeken. 
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NEDERLAND. 
Van de dienstorders is voor ons van belang H 810 van 

8 October betreffende: „Geïllustreerde briefkaarten". Deze 
luidt: 

„De oplaag geïllustreerde briefkaarten van de vroegere uit
. gifte is uitgeput. Bedoelde briefkaarten, welke ook in om
^ slagen, inhoudende 14 verschillende kaarten, verkrijgbaar ge

steld waren, zullen met meer worden aangemaakt. Van de ge
illustreerde briefkaarten van de tegenwoordige uitgifte worden 
geen exemplaren in omslag verkrijgbaar gesteld. 

Volledigheidshalve vermelden wij dienstorder H 832 van 
15 October betreffende: „Aankondiging geïllustreerde brief
kaarten", lu dende: „Aan de kantoren is een aankondiging be
treffende de nieuwe geïllustreerde briefkaarten toegezonden, 
welke in de wachtkamers behoort te worden voorgehangen. De 
aankondigingen, welke betrekking hebben op de geïllustreerde 
briefkaarten van de vorige uitgifte, moeten worden verwijderd. 

Eind October verscheen een nieuwe verhuiskaart van IJ^ 
cent paars. Zooalf uit bijgaande afbeelding blijkt, is de nota 

 r ^ ^ ^ ^ ■ r 
FORMULIER 

V O O R 

ADRESWIJZIGING 
MEOeoEELINO OMTRENT TELEFOON

AANSLUITING EN OF POSTREKENING Nn 

HAAM BEROEP, STRAAT EN WOONPLAATS 

T E L E F O O N N U M M E R 

P O S T R E K E N I N O N R 

HANDft DAGTEEKCNINO 

NEDERIANO 

ADRES 

op de adreszijde links van de scheidmglijn geheel vervallen 
en vervangen door een gelegenheid er mededeelingen te plaat
sen omtrent te'efoon en postrekeningnummer. Tevens is het 
lettertype gewijzigd. De achterzijde, 'die ook in het nieuwe 
lettertype is gedrukt, heeft slechts een kleine verandering 
ondergaan. Onder het hoofd „Nieuw adres", hetgeen nu 6
regelig is, is n.1. als 4e regel bijgekomen: „Postrekening Nr.". 

Dat het zijn nut heeft, regelmatig alle poststukken te koo
pen, bleek mij weer t.o.v. de arbeidslijst van 3 cent op geel
achtig karton, welke ik emd October kocht. Deze is n.1. in een 
geheel andere zetting uitgekomen. De hoofdverschillen met de 
vroeger gemelde zijn: 

Op de arbeidslijst zelf: Geer punt achter „Aanvang" onder 
de rubriek „2e Rusttijd". Tevens is de g van dit woord „Aan
vang" gebroken. 

Op het afschrift der arbeidslijst (dus de achterzijde van de 
eigenlijke briefkaart) ontbreekt de punt achter „3e Rusttijd" 
en ontbreekt de sluithaak achter „handteeken ng". 

Op de kleine strook naast dit afschrift beginnen de 7e, 10e, 
11e en 12e regel nu re=p. met „beidsinspectie", „ten", „stem
peld", „aangehecht". 

NED.INDIE. 
Uit de dooi' het bureau „afstempelingen" uit Indie ont

vangen kaarten blijkt, dat de op blz. 126 gemelde verhuis
kaartenopdruk „2 cent" voorkomt zoowel op de verhuiskaarten 
met wit als met geelachtig karton. 

De definit eve verhuiskaart van 2 cent (cijfertype op witten 
achtergrond) is inmiddels verschenen. De indeeling aan voor
en achterzijde is precies galijk gebleven, alleen de kleur der 
drukinkt is nu grijs, het karton is geelachtig. 

frarheer 
^ fiiacliirê  

NEDERLAND. 
Komusina. 

Dienstorder 828 van 15 October 1930, welke wiJ volledig
heidshalve vermelden, luidt als volgt: 

„In afwijking van het bepaalde biJ punt 4 van Do. 767/1930, 
moet het door gebruikers van Komusinafrankeermachines te 
betalen bedrag voor door middel van deze machines te fran
keeren stukken in verband met nader gebleken inrichting van 
de hier te lande te bezigen instelsleutels ƒ 100,— of een veel
voud daarvan ziJn." 

Francotyp. 
Machine 124 II. 
N.V. Rotterdamsche Bankvereeniging, te Amsterdam C. 

Ook bij deze machine is thans de teller defect; wij ontvingen 
afdrukken van 22-8, 30-8, 13-9, 20-9, 27-9 en 4-10-30, alle 
met telnummer 4162. 

Machine 174 II. 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging, Stationsplein 14, te Arn

hem. Se-dert begin September 1930 stempelt deze machine in 
haar tweede type en wel met vijfregeligen tekst links van den 
datumstempel: „HEBT U ONZE / NIEUWE / TOONKA-
MERS / STATIONSPLEIN 14 / REEDS BEZICHTIGD?!" 

Machine 176 IL 
N.V. Bruynzeel's Deurenfabriek, te Zaandam. Sedert 5 Au

gustus stempelt deze machine in haar tweede type, en wel: 
„BRUYNZEEL / DEUREN" tusschen datum- en waarde
stempel. 

Machine 195 IV. 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging, te Rotterdam. Hiervan za

gen wij inmiddels het vierde type, thans links van den datum
stempel in kastje: „Francotyp / Frankeermachine / Ruys' 
Handelsverg. N.V.". 

Machine 201. 
Model C3, sedert 21 October 1930 in gebruik bij de 

Coop. Vereeniging „Centiaal Beheer", Singel 126-130, te Am
sterdam, C. Tusschen datum- en waardestempel een spmne-
web en daarboven: „CENTRAAL" en eronder: „BEHEER". 

Machine 250 IV. 
N.V. G. W. Sikkens' & Co. Japanlakfabrieken, te Groningen. 

Sedert half October 1930 stempelt deze machine in haar vierde 
type, thans met „SIKKENS' / V A N OL /VERHARDINGS
PREPARAAT" tusscnen datum- en waardestempel. 

Machine 257 II. 
Deze machine wordt mede gebruikt door de N.V. Mij. tot 

Exploitatie van Kooksovengassen „MEKOG", te IJmuiden. 
De afdrukken van deze Maatschappij stempelen tusschen 
datum- en waardestempel: „ M E K O G / IJMUIDEN" in 
kastje 

Machine 264. 
Model C4, sedert October 1930 in gebruik biJ Magazijn „De 

Bijenkorf", te 's-Gravenhage. Tusschen datum- en waarde
stempel een afbeelding van een bijenkorf en daarnaast in 
schrijfletters „De Bijenkorf heeft ' t" (geheel als nr. 262). 

Machine 266. 
Model C3, sedert October 1930 in gebruik bij de R. K. Werk-

geversvexeeniging in het diocees Den Bosch, secretaris mr. 
B. J. M. van Spaendonck, Heuvel 95b, Tilburg. Tusschen 
datum- en waardestempel groote letters „B v S" in monogram 
(den raam van den secretaris). 
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Aan de abonné's. 
TeT kennis van de abonné's in het b i n n e n l a n d word+ 

gebracht, dat 1 December a.s. per postkwitantie over den abon
nementsprijs voor den volgenden jaargang (met de invorde
ringskosten ƒ 5,25) zal worden beschikt. Aan hen, wier kwi
tantie onbetaald mocht terugkomen en die nalatig blijven het 
verschuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het blad 
niet meer worden toegezonden. Voor eventueele toezending 
van den abonnementsprijs gelieve men zooveel mogelük ge
bruik te maken van den postc'heque- en girodienst, door over
schrijving of storting op onze rekening nr. 37183. 

De abonné's in het b u i t e n l a n d worden verzocht, den 
abonnementsprijs ad / 6,— per postwissel over te maken. In
dien daaraan op 10 Februari a.s. nog geian gevolg is gegeven, 
zullen zij van de abonnentenlyst worden afgevoerd. 

Breda, 15 November 1930. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

Inhoudsopgave van het Maandblad. 
De inhoudsopgave van den negenden jaargang zal aan het 

December-nummer worden toegevoegd. 

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

Nieuwe leden (ingaande 1 Januari 1931). 
47. mr. P. H. Stuurman, Sijzenlaan 10, Den Haag. (V.A.). 
71. G. D. C. Valewink, notaris. Oosterbeek. j(V). 
78. A. Carsjens, herv. pred., Oudega (SmalHngerland). (V). 
17. Eric Smith, Via Greina 2, Lugano (Tessin), Zwitserland 

921. W. F. Smit, amb. N.-I. Sp. MiJ., Kintelan, Semarang 
(Java). 

Aanmeldingen (ingaande 1 Januari 1931). 
F. L. Stumpf, Neuweg 205, Hilversum (oud-lid). (V.A.). 
I. J. Bueno de Mesquita, Rue Maes 47, Ixelles (Brussel). (V). 
mad. we . J. A. Buijs-Smit, Avenue de la Ghasse 63, Brussel, 
jhr. P. B. J. Vegilin van Claerbergen, Herema-State, Joure 

(V.A.). 
mevr. A. Vos de Waal-van Sonsbeeck, Slichtenhorststraat 6, 

Nijmegen. (V.A.). 
K. Gorter, onderw.. Nieuwe Tjandiweg 2a, Semarang (Java). 
J. S. G. Loucke, empl. B.P.M., Pladjoe, Palembang (Sumatra) 
J. M. Gosse, postzegelhandelaar. Kruisweg 43, Haarlem. 
J. C. van der Swaagh, boUwk. S.S., Willemslaan 4, Palembang 

(Sumatra). 
Adreswijzigingen. 

975. mr. L. F. J. Rijkmans, thans Batavia (Java). 
106. jhr. C. van Holte, thans Smedestraat 11, Heerlen. 

75. J. G. Buitenhuis, thans W. v. Noortstraat 63bis, Utrecht. 
423. C. Eeltjes, thans Haagweg 178, Leiden. 
113. H. W. A. Hofmeester, thans Padang Brarang hy Bindjei 

(Sumatra). 
588. E. J. F. Linssen, thans Papandajanlaan 136, Bandoeng 

(Java). 
928. J. Schneider, thans sf. Langsee, Pati-S.J.S. (Java). 
298. jhr. J. M. Schmidt auf Altenstadt, thans Lahat (Sum.). 
852. J. Jolly, thans Dept. van Koloniën, Den Haag. 
583. J. Zemel, thans Singkawang (W.-Borneo). 
443. H. Diephuis, thans Kebonkawoeng 40, Bandoeng (Java). 
484. G. B. Noothoven van Goor, thans Flatgebouw Oldenhove. 

Laan van Me-erdervoort 52, Den Haag. 
67. C. Lebbink, thans c/o mad. C. Riblier, k la Planchette, 

Fiers (Orne), France. 
857. H. M. Winkelaar, thans Bandastraat 9, Bandoeng (Java). 

Bedankt. 
45. H. B. Wijgmans. 282. J. A. W. van Kluijve. 

181. mevr. Bicker Caarten. 230. A. J. Willink. 
983. J. Van der Graaf. 364. J. C. Bree. 
289. E. P. V. Staden ten Brink. 443. H. Diephuis. 
213. G. Nijenhuis. 184. J. C. J. Romswinckel. 

Geroyeerd. 
982. Herman Smeets. 304. C. J. A. Snorn. *) 
461. mevr. H. BeVtling. *) 125. J, W. Logtenberg jr .*) 

Afgevoerd. 
378. K. F. F. J. Jeneson. 

Mededeeling. 
In de laatstgehouden vergadering van de afdeeling Haarlem 

en Omstreken werd tot haar eerelid benoemd de heer J. van 
Nifterik, zulks uit erkentelijkheid voor zijn groote verdiensten 
voor de philatelie in het algemeen en om die voor deze af
deeling in het bijzonder. 

Afdeeling „Verkoop". 
a. In de Algemeene Vergadering op 26 October 1930 te 

Haarlem gehouden, is op voorstel van den heer Hamelberg aan 
den directeur van de afdeeling Verkoop met algemeene stem
men machtiging verleend om boekjes, die niet geschikt zijn, 
aan de rondzendingen te onttrekken en deze, voorzien van toe
lichtingen, aan den eigenaar terug te zenden. 

b. Eveneens is met algemeene stemmen besloten, dat de 
verhooging der provisie tot 10 pet. zal toegepast worden lop 
boekjes, die van 1 Januari 1931 af ingezonden worden. 

Afdeeling „Bibliotheek". 
De bibliothecaris maakt bekend: 
1. dat de bibliotheek is ondergebracht in een lokaal van de 

Montessori-school (Oosteinde 14), te Voorburg; 
2. dat alle aanvragen om boekwerken enz. te richten zijn 

aan den bibliothecaris. Laan van Swaensteyn 11 te Voorburg, 
vergezeld van ƒ0,20 (zie reglement); 

3. dat van sommige exemplaren in de bibliotheek meerdere 
aanwezig zijn, waarvan een lijst op aanvrage aan gegadigden 
kan worden verstrekt; 

4. dat allen leden verzocht wordt na te gaan of zij nog boek
werken in hun bezit hebben en deze eventueel te willen terug
zenden; 

5. dat van den heer ir. H. Cramer te 's-Gravenhage voor 
de bibliotheek is ontvangen een uitgebreide, keurig gebonden 
collectie tijdschriften en catalogi — een zeer gewenschte aan
vulling — voor welke hem door den bibliothecaris namens het 
bestuur der Vereeniging is dank gezegd. 

Leescirkel. 
Onderzoek wordt gevraagd naar de portefeuilles 82b, 83b, 

84b, 86b, 88a, 89a, 89b, 90a, 91a, 91b, 91c, 92b, die alle te lang 
onderweg zijn. Berichten aan Burgemeestersplein 2, Arnhem. 

In den leescirkel zijn opgenomen de navolgende tijdschriften: 
L' Echo de la Timbrologie, L' Echangiste Universelle, Le 

Philatéliste beige, Illustrierter Briefmarken Journal, Die 
Postmarke, Berliner Briefmarken Zeitung, Archiv der Post
geschichte Bayerns, Das Postwertzeichen, General-Anzeiger 
für Philatelie, Internationaler Postwertzeichen Markt, Schwei
zer Briefmarken Zeitung, London Philatelist, Stamp Lover, 
Mekeel's Weekly, Gibbons Monthly, Philatelie Journal of Great 
Brittain, Collectors Club Philatelist, Nordisk Filatelist, Fila-
telica, Revue Philatélique, L' Union Postale. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 27 
October 1930, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van 
„De Beurs van Breda", te Breda. 

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
heet de 33 aanwezigen welkom, in het bijzonder den heel 
Ufkes, die langen tijd onze vergaderingen niet bezocht. De 
heer Smeulders is met kennisgeving afwezig. De notulen van 
de vorige vergadering worden zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd en vastgssteld, terwijl de ballotage tot uitslag 
heeft, dat het candidaat-lid, de heer Juursema, met algemeene 
stemmen als lid wordt aangenomen. 

Onder de ingekomen stukken is een schrijven van ons lid, 
den heer E. R. Lim, te Samarinda (O. K. Borneo), Postbus A, 
die zich beschikbaar stelt voor onzs leden voor het verschaffen 
van zegels, stempels of anderszins van Ned.-Indië tegen be
taling van den kostenden prijs of in ruil. Zijn aanbod wordt 
dankbaar aanvaard. 
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Van den heer mr. Van Peursem is wederom in dank ont
vangen nr. 7 van Philatelie en Geschiedenis, „De geschiedenis 
van Brazilië op de postzegels". 

Besloten wordt den heer Smeulders, die 30 October ziJn 
25-jarige echtvereeniging herdenkt, een bloemstuk te zenden 
op dien dag. 

In het drukraampje gaan intusschen ter bezichtiging rond 
nieuwe Columbus-zegels van Spanje en vliegzegels van Italië, 
eigendom van den heer mr. Van Mierlo, terwijl onderge-
teekende zijn verzameling reclame- en gelegenheidsstempels 
ter bezichtiging stelt. Ons voorstel aan den Bond, om het 
hoofdbestuur der P.T.T. te verzoeken in de toekomst de ma
chinestempels samen te stellen met reclametekst l i n k s , op
dat de zegels vernietigd worden met het r o n d s t e m p e l 
in plaats van met den r e c l a m e t e k s t , door welke laatste 
methode deze waardeloos worden, heeft succes gehad; Amster
dam stempelt sinds korten tijd met een dergelijk stempel. 

De heer Van den Bogaert verrast de aanwezigen door het 
schenken van een lucifers-etui, reclame zijner firma. De heer 
Cramerus schenkt voor de verloting een zegel van Curacao 
1'A gld. op 2'/, gld. Nederland, terwijl de heer Van Mierlo 
daarbij voegt de nieuwe Belgische zegels met opdruk B.I.T. en 
ondergeteekande een gevlogen brief met het eerste postvlieg
tuig, voorzien van een opdruk-vliegpostzegel 30 op 40 cent. 
Na verloting en rondvraag wordt de vergadering daarna door 
den voorzitter gesloten. 

Breda, 27 October 1930. De Ie secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

Nieuw lid. 
200. (E.Z.). ir. H. J. Juursema, N. O. Singel 11, Harlingen, 

postgiro 63162. (IVK 
Candidaat-leden. 

Paul Hauswaldt, Briefmarkenhändler, Zschopauerstrasse 135, 
Chemnitz. 

J. M. Horvath, bouwkundig teekenaar gem. Amsterdam, Van 
't Hoffstraat 109, Haarlem. 

E. S. Schudtl, student, Breestraat 15a, Leiden. 
(Allen eigen aangifte). 

John Goede, postzegelhandelaar, Brederodestraat 46, Am
sterdam, W. (Voorgedragen door L. C. A. Smeulders, te 
Breda). 

ir. J. F. L. Krügers, Ringbaan West 296, Tilburg. (Voorge
dragen door A. J. Jacobs, te Breda). 

ir. C. F. J. Hagedoren, Wethouder Romboutsstraat 55, Breda. 
(Voorgedragen door J. C. G. van den Berg, te Breda). 

H. Th. Fibbe, makelaar, Nassaustraat 14, Haarlem. (Voorge
dragen door J. C. G. van den Berg, te Breda). 

ir. H. E. Coiporaal, Wethouder Romboutsstraat 57, Breda. 
(Voorgedragen door J. C. G. van den Berg, te Breda). 

Bedankt als lid. 
14. 

323. 
298. 

72. 
330. 
177. 
283. 
277. 

S. B Boas. 142. C. 
Th. G. Bruijsters. 106. M. 
A. F. van den Burg. 416. mi 
J. J. van Diepenbrugge. 356. A. 
J. J. C. de Kort. 466. P. 
K. van Lanschot. 201. L. 
A. M. N. van den Broeke. 
dr. W. van der Beke Callenfels. 

G. F. Larsen. 
A. Manuskowski. 

. J. W. van der Poel 
L. du Puis. 
Roos. 
Stolk. 

Adreswijzigingen. 
195. (Z.). Joh. Langeraap, voorheen te Nieuwendijk, thans 

Deventerstraat 72, Apeldoorn. (Van III naar IV). 
237. O. Walsemann, te Utrecht, thans Goedestraat 11, al

daar. (IV). 
120. dr. Erwin Quedenfeldt, te Wien, thans p/a Frau Irma 

Gemes, Aichholsgasse 40, Wien XII. 
248. M. E. van Montfoort, te 's-Gravenhage, thans Dintel-

straat 42, aldaar. (V). 
66. A. Thill, voorheen te Enscheringen, thans Rue d' Esch, 

Rumelange (Luxemburg). 
Bekendmaking. 

Voor diegenen, die zich thans bij een der bestuursleden als 
lid aanmelden voor het vereenigingsjaar 1931, gaat het lid
maatschap reeds nu in en behoeven zij voor het tijdvak tot 

en met 31 December a.s. nog geen contributie te betalen, ter
wijl zij recht hebben deel te nemen aan de groote algemeene 
verloting in de Januari-vergadering. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 24 November 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 22 No

vember 1930, des namiddags van 3 tot 5 uur. 
Clubby eenkomst. 

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

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 25 October 
1930, des avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", te 
Amsterdam. 

Aanwezig 49 leden volgens presentielijst. De voorzitter 
opent om half negen de vergadering met het do«n van ver
trouwelijke mededeelingen omtrent een der onderwerpen, welke 
op de najaarsvergadering van den Raad van Beheer zijn be
handeld. Daarna volgt een geanimeerde discussie naar aan
leiding van de beschouwingen over de catalogi Michel, Senf en 
Yvert, welke de Iheer Van der Hurk hield. Deze zegt, dat Yvert 
alleen maar een prijscourant is. Voor speciaal-verzamelaars, 
wat wij tegenwoordig bijna allemaal zijn, is deze beslist on
voldoende. De beide andere catalogi zijn werkelijk beschrij
vende catalogi, waaruit men dus wat leeren kan. Deze waar
schuwen o.a. ook tegen vervalschingen. Zeer uitvoerig be
handelt hij Danzig, waaruit het vorenstaande duidelijk bl\jkt. 
De heer Poelman merkt op, dat de Yvert betere afbeeldingen 
geeft en dat de handelaars volgens Yvert verkoopen. De heer 
Van As vindt de keuze van Danzig minder gelukkig, gezien 
de rassenhaat, die nog steeds helaas uit de catalogi blijkt. De 
heer Boeg is van oordeel, dat men alle 3 de catalogi noodig 
heeft; zij vullen elkaar aan. Hij zegt, dat de handelaars op 't 
oogenblik nog de voorkeur geven aan Yvert, omdat Senf te 
lage prijzen geeft, zoodat op deze basis geen zaken gedaan 
kunnen worden. De heer De Vries houdt een heel betoog, waar
bij hij tot 1914 teruggaat, toen we den goeden Senf hadden, 
feitelijk een verkleinde Kohl. Yvert heeft toen door den oorlog 
het geluk gehad erin te komen, omdat deze de eenige was, die 
uitkwam; het was een surrogaat van Senf en blijft nog steeds 
ver achter. Hij raadt aan den nieuwen Kohl te koopen, hetgeen 
een schitterend handboek is. De voorzitter zegt uit de dis
cussies op te maken, dat Senf verre te verkiezen is boven 
Yvert, omdat Yvert niets meer is dan een prijscourant, terwijl 
we uit Senf en ook uit Michel heel veel kunnen leeren; het 
zijn wetenschappelijke catalogi. Besloten wordt door middel 
van onze notulen de andere Vereenigingen op te wekken dit 
punt ter sprake te brengen en ons daarna van hun zienswijze 
op de hoogte te brengen, waarvoor reeds nu onzen dank. 

Hierna houdt de 'heer Zwolle een belangrijke causerie over 
de door hem bezochte tentoonstellingen te Antwerpen, Rotter
dam en Berlijn en laat verschillende bijzonderheden hierom
trent circuleeren. Het applaus aan het slot geeft den dank 
der vergadering weer. 

De voorzitter vraagt den heer Carsten om ons zijn verza
meling afstempelingen eens te willen laten zien, hetgeen hij 
belooft te zullen doen. 

Hierna komt een principieele kwestie aan de orde. Er is n.1. 
een vraag bij het bestuur gekomen, om op een anderen dag 
dan Zaterdag te vergaderen. Hoewel alle aanwezigen voor het 
behoud van den Zaterdag zijn, gevoelt men toch iets voor een 
proef op een Maandag- of Dinsdagavond. De heer Kästeln 
zegt, dat hetzelfde reeds 10 jaar geleden beproefd is; men heeft 
toen schriftelijk de meeningen gevraagd van de te Amsterdam 
wonende leden. Het meerendeel was echter te laks om te ant
woorden. Wanneer men lid wordt, weet men, dat de verga-
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dering steeds op Zaterdag wordt gehouden; kan men dan niet, 
dan weet men dat van te voren en wordt men blijkbaar alleen 
lid om het Maandblad en om de rondzendingen. 

Vanwege het vergevorderde uur worden enkele punten tot 
de volgende vergadering uitgesteld. De luchtpostverzameling 
van den heer Bonjoanny van onze laatste Indië-vluchten gaat 
rond, terwijl het stembureau mededeelt, dat het candidaat-lid, 
de heer Gordon, met overgroote meerderheid is aangenomen. 
Onze dank wordt betuigd aan „De Haagsche Postzegelhandel" 
voor de schenking van de werkjes 5, 6 len 7, terwijl aan enkele 
belangstellende leden gratis kan worden uitgereikt het werkje 
nr. 6: „Tien jaar Vilnius-kwestie". Op het punt istaande met 
de pauze te beginnen, gaat plotseling het licht uit, tengevolge 
van een kortsluiting. Hoewel spoedig kaarsen aanwezig ziJn, 
wordt besloten de vergadering te sluiten, waartoe de voor
zitter noodgedwongen om half elf overgaat. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen als lid. 
P. Gordon, Kortekade 24a, Rotterdam. 

Bedankt als lid. 
J. A. Adriaens, Amsterdam. E. J. Martens, Amsterdam. 
W. J. Melchers Hzn., Amsterdam.G. A. L. Visser, Bussum. 
J. B. Straatman, Amsterdam. J. F. Bangert, Den Haag. 
Gaston Halle, Nieuwsr-Amstel. J. A. Hoekstra, Schiedam. 

Adresveranderingen. 
P. Engelenberg, Van 't Hoffstraat 97, Haarlem. 
P. B. de Ridder, Blaricumsche Plein 11, Den Haag. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 22 November 1930, des 

avonds te 8 uur, in Café Parkzicht, Hobbemastraat, Amster
dam. 

Ledenvergadering (jaarvergadering) op Zaterdag 29 No
vember 1930, des avonds te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, 
Warmoesstraat, Amsterdam. 

De Ie secretaris, 
J. A. KASTEIN. 

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

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

Aanwezig 29 leden en 1 introducé. Om ongeveer 8.10 uur 
werd deze vergadering door den voorzitter geopend, die mede
deelde, dat voor de volgende veiling ten bate van het jubileum
fonds zegels geschonken waren door de beeren Diesfeldt, 
Sanders, Kaub en Van Hulssen. Nadat de notulen der vorige 
vergadering onveranderd goedgekeurd waren, werden de in
gekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. 

Intusschen circuleerden een drukraampje van den heer 
Smits met een serie echte en een serie valsche exemplaren van 
de bekende Suez-zege!s, benevens de Europaliste 1931 van Ri
chard Borek en een boekwerkje over de geschiedenis van Bra
zilië op de postzegels van mr. J. H. van Peursem. Dit laatste 
werkje zal, evenals een tweetal boekwerkjes door den heer 
Burgersdijk geschonken, bestemd worden voor de bibliotheek 
der Vereeniging. 

Hierna werden de voorgedragen candidaat-leden H. F. van 
der Woude en G. W. I. M. Borg aangenomen als leden der 
Vereeniging. De voorzitter kon aan het inmiddels ter verga
dering gekomen nieuwe lid Van der Woude diens aanneming 
als lid mededeelen. 

Hierna bracht de penningmeester, de heer Kaub, zijn ver
slag uit. Uit dit verslag bleek, dat een batig saldo aanwezig 
was en de opbrengst van den verkoophandel was gestegen. 
Namens de financieele commissie bracht de heer Evers verslag 
uit over het nazien der rekening en verantwoording, welke 
accuraat en keurig bijgehouden bleken. Hij stelde voor den 
penningmeester te dechargecren. Dit voorstel verwierf de in-
s.emming der vergadering, zoodat het verslag van den pen
ningmeester werd goedgekeurd en dezen decharge verleend 
werd. Nadat de penningmeester bedankt was voor zyn vele 

werkzaamheden, die hij in het belang der Vereeniging heeft 
moeten verrichten, en de financieele commissie voor het na
zien der verantwoording, werd de daarna uitgebrachte be
grooting goedgekeurd. 

Hierna w:rden tot leden voor de verificatie-commissie van 
dit vereenigingsjaar banoemd de beeren Evers en Van der 
Hout en tot plaatsvervangend lid de heer Théonville. 

Vervolgens werden de aftredende bestuursleden, de voor
zitter, de penningmeester en het sectiehoofd II, bij acclamatie 
herkozen; allen namen de herbenoeming aan. 

Aangezien de vergadering het bestuursvoorstel om dispen
satie van een artikel van het huishoudelijk reglement te ver-
leenen met algemeene stemmen aannam, werd de heer Kaub 
hierna benoemd tot directeur van groep Z. 

Bij de rondvraag deed de heer Van der Woude een mede-
deeling omtrent de beschikbaarstelling van vliegzegels en 
deelde de voorzitter mede, dat de heer Cortenbach voor de 
commissievergaderingen voor het a.s. jubileumfeest gratie 
een lokaal beschikbaar gesteld heeft. 

Intusschen was de groote verloting door de beeren Baljet 
en De Bruijn gereed gemaakt, zoodat de aanwezigen verrast 
werden met een mooi prijsje. De overige prijzen zullen door 
de zorg van het secretariaat aan de daarvoor in aanmerking 
komende afwezige leden worden toegezonden. Nadat de beeren 
Baljet en De Bruijn voor hun werk bedankt waren, werden 
de aanwezigen in de gelegenheid gesteld de geëxposeerde be
kroonde collectie vliegbrieven van den heer Vuijstingh te be
zichtigen. Over den opzet der verzameling werden door den 
heer Vuijstingh toelichtingen verstrekt. Hierop werd de heer 
Vuijstingh door den voorzitter namens allen bedankt voor het 
ter bezichtiging stellen zijner collectie en het geven van zijn 
toelichtingen. 

De extra verloting ten bate van het jubileumfonds, waarbij 
de loten ad / 0,25 verkrijgbaar gesteld werden, bracht een 
batig saldo van tien gulden voor de jubileumkas op. 

Na veiling «n zichtzending werd de vergadering om 9.45 uur 
opgeheven. 

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

Nieuwe leden. 
(e). H. F. van der Woude, Croesestraat 59, Utrecht, 
(e). G. W. I. M. Borg, Zadelstraat 20, Utrecht. 

Mededeelingen. 
De prijzen der groote verloting — voor zoover niet uitge

reikt op de algemeene vergadering van 28 October — zijn 
30 October d.a.v. aan de daarvoor in aanmerking komend-
leden toegezonden. Den leJen, die bij ontvangst van dit Maand
blad nog niet in het bezit van hun prijs gekomen zijn, wordt 
verzocht hiervan vóór 25 November a.s. kennis te geven aan 
het secretariaat, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

Tot directeur van groep iZ is benoemd de heer H. Kaub, 
Stadhouderslaan 21, Utrecht. De inzendingen voor groep Z 
moeten dus voortaan aan dit adres worden toegezonden. 

Den leden wordt nogmaals dringend verzocht, conform het 
reglement, eventueele adresveranderingen onverwijld ter ken
nis van het secretariaat te brengen en niet alleen te willen 
volstaan met een kennisgeving daarvan aan de sectiehoofdsn 
voor de rondzendingen of den administrateur van het Maand
blad. 

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

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

De voorzitter, die van zijn buitenïandsche reis is terugge-

Vergadermgen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 18 November 1930. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 25 November 1930. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 27 November 1930. 
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keerd, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte 
welkom. Hij constateert met genoegen, dat de werklust der 
leden onverminderd is en betuigt ziJn dank aan de beeren, die 
gedurende zijn afwezigheid ztjn functies hebben waargenomen. 
De notulen der vorige- vergadering worden voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd. 

Na benoeming van een commissie ter bestudeering van ©en 
interne aangelegenheid der Vereeniging, wordt overgegaan 
tot het kiezen van een nieuw bestuur. Daar volgens art. 12 
van het H. R. en den rooster van aftreden de bibliothecaris, 
de heer Van 't Haaff, niet meer herkiesbaar is, en de com
missaris, de heer Keijzer, wegens overplaatsing voor zijn be
stuursfunctie hseft bedankt, is de vergadering genoodzaakt 
om twee nieuwe bestuursleden te kiezen. Voor de opengevallen 
plaatsen worden respectievelijk de beeren Bloys van Treslong 
Prins en A. Starink gekozen, terwijl de overige leden van het 
bestuur herkozen werden. Ook de directeur van den verkoop
handel en de beide leden voor den Raad van Beheer van het 
Maandblad werden herkozen; terwijl als plaatsvervangend lid 
de heer Cramer werd gekozen, in de plaats van den heer 
Ziedses des Plantes, daar het den laatste niet mogelijk is zich 
weder herkiesbaar te stellen. 

Hierna leest de penningmeester zijn begrooting voor het 
komende jaar voor, welke met een klein batig saldo sluit en 
goedgekeurd wordt. 

De voorzitter bedankt dan den heer Van 't Haaff voor de 
vele diensten, welke hij de Vereeniging als bibliothecaris heeft 
bewezen en heet de nieuVe bestuursleden van harte welkom. 

De candidaat-leden worden met algemeene stemmen aan
genomen. 

Tijdens de bezichtiging van de zeldzaam mooie verzameling 
vliegpostzegels van den heer Van Pesch wordt de verloting 
gehouden, waarna de voorzitter het officieele gedeelte der 
vergadering sluit. Velen bleven nog langen tijd samen. 

Nieuwe leden. 
F. Lorie, Thomas Schwenckestraat 12, Den Haag. 
W. Raadsveld, Amberboomstraat 38, Den Haag. 
F. R. Ommering, Cornelis Jilstraat 87, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
J. W. Oldenburg den Broeder, Riouwstraat 115, Den Haag. 
H. Hanekamp, Haringkade 77a, Den Haag. 
L. A. A. Jouai, Pouwenlaan 93, Den Haag. 
E. Smith, Lugano. 

Bedankt als lid. 
W. Windrath, Lugano. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 27 November 1930, des avonds 

te 8 uur, in het Café „Het Gouden Hoofd", Groenmarkt, Den 
Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Wijziging art. 12 
H.R. Ballotage nieuwe leden. Rondvraag. Verloting. Even-
tueele veiling. Sluiting. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: C. RAADSVELD, Spoorwegstraat 19, Arnhem. 

Het hoofd van de rondzendingen bracht hierna verslag uit 
over den omzet van zegels gedurende het vereenigingsjaar 
1929-1930, waaruit bleek dat het aankoopen van zegels weder
om toenam, waarbij echter moet worden opgemerkt, dat deze 
toeneming voor een deel het gevolg is van de gehouden al
gemeene verloting, volgens welke de toegekende geldprijzen 
moesten worden besteed door aankoop uit de rondzendingen. 
In totaal werden door de le-den over het afgeloopen vereeni
gingsjaar zegels aangekocht tot een bedrag van ƒ 1692,37. 
tegen ƒ 848,— over het tijdvak 1 Januari tot 1 September 1929. 

Verder werd ter sprake gebracht het houden van lezingen 
op het gebied van postzegels en het verzamelen ervan; be
sloten werd hieromtrent een nader onderzoek in te stellen. 

Daarna kwam aan de orde een voorstel van den voorzitter, 
om een tentoonstelling te organiseeren van zegels onzer leden, 
teneinde aan het bestaan van onze Vereeniging meer bekend
heid te geven. Dit voorstel vond algeheele instemming en 
leidde tot de benoeming van een commissie, die te zijner tijd 
e-en nader voorstel zal indienen. In genoemde commissie namen 
zitting de beeren Swart, Julius, Te Winkel en Van de Sandt, 
terwijl de heer Heidenreich als adviseerend lid van het bestuur 
aan bedoelde commissie werd toegevoegd. 

Bij de rond-vraag betreurt de heer Te Winkel het, dat, nu 
de soeieteitsavonden opgeheven ziJn, men niets meer van de 
verzamelingen der leden te zien kry'gt. Hierover ontspint zich 
ean levendig gesprek, waarna mevrouw Schuurman bereid ge
vonden wordt ter zake informaties bij een andere Vereeniging 
in te winnen. 

Over de aanschaffing van Kohl's handboek, voor rekening 
van de vereeniging, wordt nog van gedachten gewisseld, doch 
geen besluit genomen. De heer Lap zal omtrent de kosten enz. 
inlichtingen inwinnen. 

Bij den wedstrijd met de zegels nrs. 28 en 29 Nederland 
(ƒ1,— en ƒ2,50, beeltenis koning) werden de hiervoor be
schikbaar gestelde prijzen bij stemming door de aanwezigen 
toe-gewezen aan de beeren Pos, Van de Sandt en Te Winkel. 

Ten slotte werd de verloting gehouden, waarbij de prijs 
aan den heer Van de Sandt toeviel. Daarna sluiting. 

De secretaris, 
C. RAADSVELD. 

Nieuw lid. 
11. J. van Tongeren, Rijnstraat 42, Arnhem. 

Adresverandering. 
98. H. Pietzsch wordt Zwaagstraat 21, Nieuwendam. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 25 November 1930, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
Op deze vergadering wedstrijd met de Yvert-nrs. 47 en 47a 

Nederland (ƒ2,50 beeltenis Koningin). Van elk nummer éér 
zegel (gebruikt) in te zenden bij mej. C. Becking, Tivolilaan 
38, te Arnhem (retourporto bijvoegen) of ter vergadering in 
te leveren. 

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

's namiddags, dus op 13 December a.s. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 14 October 1930, des 
avonds te 7K uur, in Restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig 18 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 
opent de vergadering, waarna de notulen der vorige vergade
ring worden gele-zen en onveranderd goedgekeurd. De volgende 
ingekomen stukken worden ter tafel gebracht: 

Van den heer mr. J. H. van Peursem, te 's-Gravenhage, het 
boekje getiteld „De Volkenbond", benevens enkele exemplaren 
„10 jaar Vilnius-kwestie", waarvoor hem de- dank der Club 
is overgebracht. 

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

Aanwe-zig 16 leden, o.w. 2 dames. Na opening door den voor
zitter worden de notulen voorgelezen en goedgekeurd. 

De voorzitter doet mededeeling van een ingekomen schrijven 
van den directeur van het postkantoor alhier, naar aanleiding 
van een aan dien directeur gericht verzoek, of in de regeling 
omtrent het openstellen van het philatelistenlokeit alhier (één 
uur per maand) mogelijk zoodanige wijziging zou kunnen 
worden gebracht, dat het publiek wat vlugger kon worden 
geholpen. Uit het antwoord blijkt, dat wijziging niet mogelijk 
is; de aandacht wordt echter gevestigd op het tevoren schrif
telijk aanvragen van de- gewenschte zegels, waardoor de af
doening aan het loket zou worden bespoedigd. 

Het candidaat-lid, de heer J. van Tongeren, werd als lid 
aangenomen. 
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De velletjes der Berlijnsche Postzegeltentoonstelling worden 
afgegeven. 

Ter bezichtiging gaat hierna rond de scihitterende verzame
ling Ned.-Indië van onzen voorzitter. Vele en nooit geziene 
zeldzaamheden kwamen hierin voor en onder luid applaus 
wordt de eigenaar door den heer Frenkel hiervoor dank ge
bracht. 

Hierna heeft de maandverloting plaats. Nadat ten slotte de 
voorzitter nog eenige mededeelingen doet omtrent de afge-
loopen tentoonstelling, wordt de vergadering, na rondvraag, 
gesloten. 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Aangenomen als lid (oud-lid). 
L. H. Weimar, Rakowiecka 29, Warschau. 

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 22 Oc
tober 1930, in Café „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 
Aanwezig 43 leden. De voorzitter opent de vergadering met 

de mededeeling, dat hij om even voor 9 uur de vergadering zal 
moeten verlaten en dat daardoor zijn aangekondigde lezing 
tot een volgenden keer zal worden verschoven. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Melsert en Taenzer. Van den heer Van Eijck zijn voor de bi
bliotheek ontvanger 3 jaargangen van „L' Echo de la Timbro-
logie", van den heer mr. Van Peursem „Tien jaar Vilnius-
kwestie (1920-1930)", „De Volkenbond", „De geschiedenis van 
Brazilië op de postzegels". Aan alle milde gevers onze harte
lijke dank. Ter sprake komt het wederom ten verkoop aan
bieden der brandkastzegels. De vergadering kan zich met deze 
manier van doen niet vereenigen en besluit hiertegen bij het 
hoofdbestuur der P.T.T. te protesteeren. 

Hierna komt ons 20-jarig bestaan in 1931 ter sprake. Het 
plan is er een aparten avond aan te besteden. Getracht zal 
worden, evenals met ons 15-jarig bestaan, wederom in den 
Haagschen Dierentuin terecht te komen. Het bestuur had zich 
voorgesteld, dat een feestcommissie van 5 leden de zaak zal 
kunnen afwikkelen en een mooi feest tot stand zal brengen. 
Het bestuur heeft gemeend de beeren D. O. Kirchner en J. H. 
van der Veen daarin te moeten benoemen en zag gaarne, dat 
de heer Van der Veen, Carpentierstraat 159, Den Haag, als 
secretaris der feestcommissie zal optreden. Goede raad, voor
stellen, postzegels, cadeaux, enz., zullen aan zijn adres gaarne 
door bedoelde commissie worden ingewacht. De vergadering 
moet dus nog 3 leden benoemen. Een stemming uit 5 candi-
daten geeft tot resultaat, dat de beeren Sierig, Maas en Dord-
regter worden gekozen en de benoeming aanvaarden. 

De notulen worden zonder op- of aanmerking onder dank
zegging aan den secretaris goedgekeurd, die hierna het pre
sidium overneemt. 

De ledenverkiezing geeft 36 stemmen vóór, 6 blanco; één 
der candidaten werd onder voorbehoud aangenomen. 

De maandeliiksche verloting bezorgt den heer Boogaard 
den len prijs. Hierna veiling met minder gunstige resultaten 
dan wij gewend zijn. 

De heer Speijer zou vervolgens gaarne de meening der ver
gadering vernemen omtrent de wijze, waarop men de afstem
pelingen der frankeermachines moet verzamelen. Hij meent, 
dat men op enkele uitzonderingen na kan volstaan met de 
stempels uit te knippen, om de verzameling overzichtelijk te 
maken en de groote omvangrijkheid te vermijden, die ontstaat 
door het verzamelen der geheele enveloppen. Ondergeteekende 
geeft als zijn meening, dat, hoewel hij de bezwaren onder
schrijft, het verzamelen der geheele stukken als het meest 
juiste en karakter'stieke beschouwt. Aan de discussie wordt 
verder deelgenomen door de beeren Maas, Van der Willigen, 
Dordregter en Kirchner; de meeningen blijven verdeeld. 

De heer Meslier vraa^gt waarom in het Maandblad het be
richt en de afbeelding der a.s. nieuwe kinderzegels zijn over

genomen uit de N R.Ct. en niet rechtstreeks zijn verkregen. 
De heer Van Dijk vraagt inlichtingen over den inhoud van 

het reglement. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de waarnemend voor

zitter de vergadering. 
De secretaris, 

J. N. H. VAN REST. 
Nieuwe leden. 

20. J. Prins, Abeelstraat 69, Den Haag. 
470. A. Goudswaard, Jacob Catsstraat 67a, Rotterdam. 
488. J. Ph. Berkhout, Seringenstraat 20, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
C. Veldkamp, Willem Lodewijkstraat 155, Leeuwarden. (Voor

gesteld door A. Jansma, Leeuwarden). 
P. de Bar, Ombilinstraat 10, Amsterdam, O. (Voorgesteld door 

W. A. Schornagel). 
C. J. van Soestbergen, IZonstraat 33, Driebergen. (Voorge

steld door J. van den Brink). 
Eric Smith, postzegelhandel. Via Greina 2, Lugano. 

Van de afdeeling Tiel. 
ds. P. V. van Steijn Callenfels, predikant. Buren (Gld.). 

Bedankt. 
mej. E. Mathon, Den Haag. 
333. H. J. de Bres, Culemborg. 

Adres veranderin gen. 
435. C. van der Zee, Geraniumstraat 158, Den Haag. 
391. J. L. P. van den Berg, Frederikstraat 20, Dordrecht. 

Feestcommissie. 
In de December-vergadering zal een extra-veiling worden 

gehouden ten bate der kas van de feestcommissie. 
In de- November-vergadering zal reeds een extra verloting 

ten bate van dezelfde kas worden gehouden. 
De leden worden opgewekt aan het adres van den heer 

Van der Veen — zie hierboven in het verslag — hun giften 
in den vorm van zegels in te zenden. 

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

8K uur, op Woensdag 26 November 1930, in Café „Hollan
dais", Groenmarkt, Den Haag. 

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

Vergadering afdeeling 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 „Corbelün". 

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 Haarlent 
Secr.: H. WEIJENBERGH, Oranje-Nassaulaan 26, Overveen. 

VERSLAG van de ledenvergadering op 31 October 1930, in 
den Haarlemschen Kegelbond. 

Nadat de voorzitter de aanwezigen welkom had geheeten, 
verleende hij het woord aan den secretaris, die eerst de no
tulen der vorige vergadering voorlps, welke onveranderd goed
gekeurd werden en daarna de voornaamste ingekomen stukken 
bekendmaakte, t.w. de nrs. 5, 6 en 7 van de zeer interessante, 
aanbevelenswaardige serie „Philatelie en Geschiedenis" van 
den heer mr. Van Peursem. 

Van de rondvraag maakten vervolgens gebruik: Ie de 
heer J. C. Wildschut, de aandacht vestigend op een zending 
ruilboekjes, waarin voorkomen zegels van Eupen, Malmédy en 
Belg é met opdruk Allemagnc met afstempelingen van plaat
sen buiten het gebied, waarvoor ze bestemd waren; 2e de heer 
J. Verkoren, verzoekende attentmaking in het Maandblad over 
de openstelling van het Philatelistenloket te Haarlem op eiken 
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derden Zaterdag der maand van 3-5 uur; 3e de heer J. P. 
Traanberg, enkele besprekingen mededeelend van de verga
dering van den Raad van Beheer van het Maandblad. 

In de pauze circuleerden de kavelingen van de veiling, waar
van de opbrengst pl.m. ƒ40,— bedraagt. Tot slot had de ver
loting onder de aanwezigen plaats, waarna de leden wederom 
uiteengingen. 

Mededeelingen. 
Op de vergadering van 31 October 1.1. had uitde-eling plaats 

van de nieuwe jaarboekjes; aan de toen niet aanwezige leden 
zijn deze thans toegezonden. 

Wijziging sectiehoofden: sectie Amsterdam in plaats van 
den heer L. Braakensiek de heer C. T. Tellekamp, wiens tegen
woordige sectie wordt overgenomen door den heer P. H. S. 
Mos. 

Aangenomen als lid. 
249. D. M. Kruijt, Julianalaan 83, Overveen. 
250. J. C. van der Bilt, Garsnkokerskade 28, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
W. A. Middelkoop, Oostwal 8, Leerdam (door G. J. Vos). 

teT' P. A. Kok, De Genestetiweg 28, Bloemendaal (door H. Weijen-
bergh). 

Adreswijzigingen. 
183. H. H. Janssen wordt Middenweg 103, Haarlem. 
67. H. M. Braam wordt Hugo ds Grootstraat 31a, Delft. 

222. E. A. H. J. van Papenrecht wordt Emmalaan 13, Oegst-
geest. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 28 November 1930 in den 

Haarlemschen Kegelbond. 
Wedstrijd Zwitserland. Men wordt verzocht zijn collectie 

van dit land zooveel mogelijk mede te nemen. 
De secretaris, 

H. WEIJENBERGH. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 27 October 
1930, in „Suisse", te Groningen. 

De voorzitter opent om Sy, uur de vergadering, waarop 26 
leden aanwezig zijn, benevens een gast, de heer J. J. de Vries, 
die zich voor ballotage heeft opgegeven. De voorzitter ver
heugt zich over deze goede opkomst en roept allen een woord 
van welkom toe. 

De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en 
onveranderd goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken zijn brie
ven van de beeren G. J. Jeronimus, te Groningen, P. L. Busch
mann, te Rotterdam, en A. M. N.van der Broeke, te Laren 
waarmede zij bedanken als leden der Vereeniging. Verder 
brieven van G. Schlorke, te Eisenach, Rudolf Hauptmann, te 
Wien, en Richard Borek, te Braunschweig, waarmede zegels 
worden aangeboden. De beeren Van Heijningen Nanninga en 
Stoppelman bieden de vereeniging oude catalogi aan, die in 
dank worden aanvaard. Van mr. J. H. van Peursem zijn exem
plaren binnengekomen van „Tien jaar Vilnius-kwestie", „De 
Volkenbond" en „De geschiedenis van Brazilië", waarvoor de 
secretaris den schenker schriftelijk heeft bedankt. 

Daarna heeft ballotage plaats van den heer J. J. de Vries, 
te Groningen, die met algemeene stemmen als lid der Ver
eeniging wordt aangenomen. De voorzif-er heet het nieuwe lid 
welkom in ons midden. 

Voor den wedstrijd wordt de vergadering geschorst en de 
jury-leden, de beeren Van Heijningen Nanninga, A. van Delft 
en K. A. Cleij gaan tot het beoordeelen der twee inzendingen 
over. Intusschen heeft een verloting plaats van eenige exem
plaren van „Tien jaar Vilnius-kwestie" en van goede zegels, 
geschonken door de beeren R. A. Meiborg, Van der Warf, 
C. de Jong en Koning. Bij monde van den heer Van Delft deelt 
de jury mede, dat de prijs is toegekend aan de inzending nr. 2 
van den heer K. P. Kielman;deze bestaat uit een goed zegel. 
De inzending van den heer R. A. Meiborg is eveneens prachtig 
in orde, doch n-et zoo volledig. De voorzitter dankt de jury

leden voor de moeite. In de November-vergadering zal een 
wedstrijd worden gehouden tusschen de zegels van Zwitser
land en als jury-leden zullen optreden de beeren G. van Duinen, 
dr. Wachters en C. d. Jong. Voor de jaarverloting in Januari 
a.s. zullen doubletten van de leden worden gekocht, goede 
Europa-zegels in den prijs van 75 cent tot 1 gulden. De heer 
C. van Rijn zoekt ruilverbinding met verzamelaars van rol-
tanding met firmaperforatie; het nader adres verschaft de 
secretaris. 

De heer Herrmann brengt de Iposta-zegels mede uit Berlijn, 
8 series, die onder 12 leden worden verloot; de heer Herrmann 
ontvangt een woord van dank voor de moeite. De voorzitter 
zal zorg dragen, dat de andere liefhebbers van deze zegels 
eveneens worden bevredigd. 

De vergadering wordt om 9K uur gesloten, waarna nog een 
veiling van goede zegels plaats vindt. Na afloop daarvan 
houdt de voorzitter nog een kleine causerie over de zegels van 
Joego-Slavië, die met belangstelling wordt gevolgd. 

Nieuw lid. 
145. J. J. de Vries, Witte de Witbstraat 3a, Groningen. 

Candidaat-lid. 
J. S. Kloppenburg, Helperbrink 11, Groningen. (Voorgesteld 

door R. B. de Jonge). 
Bedankt als lid. 

69. G. J. Jeronimus, Groningen. 
76. P. L. Buschmann, Rotterdam. 

110. A. M. N. van der Broeke, Laren (N.-H.). 
Vergadering. 

De eerstkomende vergadering zal worden gehouden op 
Maandag 24 November 1930, des avonds te 8% uur, in 
„Suisse". 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 6 October 
1930, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", Vrijthof, 
te Maastricht. 

Aanwezig 18 leden. De vice-voorzitter opent te 8.15 uur 
met den gebruikelijken welkomstgroet de vergadering en deelt 
mede, dat de voorzitter wegens familie-omstandigheden de 
vergadering niet kan bijwonen. 

De voorzitter had kennis gegeven het voorzitterschap te 
willen neerleggen, doch de heer Van de Ven heeft den heer 
Haenecour in overweging gegeven, zijn voornemen alsnog in 
beraad te houden. 

Daarna herdacht de heer Van de Ven in passende woorden 
het afsterven van den zoon van onzen zeer geachten voor
zitter, den heer Haenecour. 

Vervolgens verzoekt hij den leden in grooteren getale de 
bijeenkomsten bij te wonen, dus niet alleen den komenden 
luilavond van Luxemburg, waarop dr. Verzijl zijn causerie zal 
houden, maar ook trouw de andere bijeenkomsten met hun 
tegenwoordigheid te vereeren. 

In het vereenigingïlokaal zijn de tentoonstellingscaders aan
wezig, gemaakt onder leiding van den heer Hermans. De 
voorzitter piijst het keurig stukje werk, dankt den heer Her
mans voor zijn bemoeiingen en bovendien voor het gratis in 
bruikleen stellen dezer kaders, ten behoeve der leden, voor 
het houden van eventueele tentoonstellingen of anderszins. 
Verder wordt het aanschaffen van den cati'ogus Yvert be
sproken. De heer Lammens is op informat e uitgegaan en deelt 
mede, dat de oude catalogussen kunnen worden ingeleverd. 
Hij zal zich met het aankoopen der nieuwe en het inleveren 
der oude belasten, waarvoor de voorzitter hem bij voorbaat 
dankt. 

Den heer Van de Ven iwas ter oore gekomen, dat genoemde 
heer Lemmens zijn 25-jarig ambtsjuibleum had gevierd en 
feliciteerde hem namens de Vereeniging. De jubilaris dankte 
voor de hartelijke gelukwenschen en hoopt nog lange jaren 
lid van „Zuid-Limburg" te blijven. 
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Ingekomen zijn een paar keurige werkjes van de hand van 
mr. Van Peursem; ze worden in dank aanvaard en zullen 
een plaats in de bibliotheek krijgen. Door ons lid in Indië, 
den heer Fermin, was een partijtje zegels gezonden, om te 
veilen of te verkianen, ten bate van het Instituut van „Pa 
van der Steur" voor verlaten Europeesche kinderen. Deze 
zegels brachten de som op van 5 gulden, welke den heer 
Fermin zullen worden toegezonden. 

Daar het gebleken is dat de uitdeeling der gewonnen prijzen 
op de manier, waarop dit thans geschiedt, een te groote ad
ministratie met zich medebrengt, is besloten, in het vervolg 
bonnetjes aan de winnaars af te geven. Voor het bedrag op 
deze bonnetjes vermeld kunnen door de leden uit de rond-
zending zegels naar verkiezing worden genomen en de bon
netjes bij den penningmeester ingeleverd. Na 6 maanden, in
dien de bonnetjes niet zijn ingeleverd, vervallen de prijzen 
aan de Vereeniging. Het bedrag op die bonnetjes is in Fran-
sche francs aangeduid en wordt gerekend ad 3K cent de franc. 

Na de verloting en eenige geanimeerde kienpartijtjes wordt 
de vergadering om 10 >< uur gesloten. 

20 October 1930 had de veelbesproken Luxemburg-avond 
plaats, waarop dr. E. Verzijl een causerie hield. Er waren 
een keur van zegels in de vereenigingskaders tentoongesteld. 
De oudere zegels werden bereidwillig afgestaan door den heer 
J. Willems. Piacht-exomplaren waren er te zien, de aanwe
zigen konden hun hartje e^ns ophalen. De spreker hield een 
zeer vlotte rede, welke ademloos werd gevolgd. Men stond 
verbluft wetenswaardigheden te vernemen, waarvan velen 
vóórdien geen begrip hadden. De opkomst was verrassend; 
zij, die niet kwamen, hebben veel gemist. 

De voorzitter dankte den spreker hartelijk voor diens in
teressante voordracht en den heer Willems voor het afstaan 
van zijn oudere zegels. Een langdurig applaus onderschre-ef 
de woorden van den voorzitter. 

Daarna vond het onderling ruilen van zegels van genoemd 
land plaats, waarvan door de aanwezigen bijzonder veel 
gebruik werd gemaakt. 

Adreswijzigingen. 
76. A. Thill wordt Rue d' Esch, Rumelange. 
62. F. Rutten wordt Turennestraat 37b, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 17 November 1930, vergadering, 
Maandag 1 December 1930, beurs, 

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 24 
October 1930, in de zaal van de wed. Van Os, Konings
plein, te Helder. 

Te ongeveer 8'/^ uur opent de voorzitter, de heer Van der 
Sluijs, met een kort woord van welkom de vergadering, welke, 
niettegenstaande het zeer slechte weer, goed bezocht is. In het 
bijzonder wordt welkom geheeten de heer J. Djjkstra, die als 
gast aanwezig is. 

De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. Een dankbetuiging 
van onzen oud-voorzitter, den heer A. de Jong, wordt voor 
kennisgev'ng aangenomen. 

Ingekomen zijn een drietal boekwerken van den heer mr. 
Van Peursem voor de bibliotheek, welke in dank worden aan
vaard. Tevens is ontvangen een catalogus Europa van Richard 
Borek, welke voor den prijs van 90 cent verkrijgbaar is. 

Besloten wordt hierna tot het laten drukken van nieuwe 
reglementen. 

Op voorstel van het bestuur wordt besloten de voorgenomen 
tentoonstelling, welke in November zou worden gehouden, vast 
te stellen op 13 December a.s. Een 16-tal beeren zullen voor 
deze tentoonstelling inzenden. Zoo mogelijk zal er een officieel 
karakter aan gegeven worden. 

Na de pauze begint de groote najaarsverloting, welke op 
geanimeerde wijze plaats vindt. Een ieder krijgt zijn prijs. Te 
ongeveer H uur behoort ook deze vergadering weer tot het 
verleden. 

De secretaris, 
J. POLLING. 

Candidaat-lid. 
J. Dijkstra, Havonplein 10b, Helder. 

Adresveranderingen. 
H. van Haaien wordt sergeant-konstabel, Departement van 

Marine, Batavia. 
W. van Baaren wordt Gemeente Centrale, Tandjong Balei 

(Sum. O. K.). 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 27 Oc
tober 1930, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Om half negen opent de vlce-voorzitter met een woord van 
welkom de vergadering. Tot zijn genoegen ziet hij ook weei 
eenige leden, die minder vaak aanwezig zijn. De notulen van 
de vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Voor de bibliotheek werden van mr. J. H. van Peursem ont
vangen de brochures „De Volkenbond", „Tien jaar Vilnius-
kwestie" en „De geschiedenis van Brazilië op de postzegels", 
alle verkrijgbaar bij den „Haagsche Postzegelhandel". De 
boekjes worden in dank aanvaard, evena's enkele meerdere 
exemplaren van nr. 6, welke bij de verloting worden gevoegd. 
Tevens werd nog ontvangen Borek's Europaliste 1931, welke 
verkrijgbaar is voor 1,50 mark; bij 10 stuks 1,20 mark. 

Het candidaat-lid wordt met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. Als de stemming heeft plaatsgehad, verschijnt 
ter vergadering de heer Werner, die door den voorzitter ver
welkomd wordt. 

Mevrouw Droge laat nog een luohtpostbrief van Indië, ge
frankeerd met een overdrukt luchtpostzegel 30 op 40 cent 
clrculeeren. De wedstrijd over Nederland nr. 1 wordt wegens 
te weinig deelname uitgesteld tot de volgende vergadering. 

Tot slot heeft de maandelijksche verloting p'aats en nog 
enkele kienpartijtjes, waarna sluiting. 

Nieuw lid. 
A. Werner, Dautzenbergstraat 21, Heerlen. 

Candidaat-lid. 
A. Bestebroer, Smaragdstraat 13, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 24 November 1930, des avonds 

te 8 uur, in Hotel Roberts, Stationsstraat, te Heerlen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 23 October 1930, des avonds te 8j<$ uur, in Hotel-
Restaurant „Willems", te Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede, dat de 
September-vergadering door een misverstand niet kon plaats 
vinden, doordat de zaal niet disponibel was. Notulen waren 
derhalve niet voor te lezen. 

Middelmatige en beginnende verzamelaais zullen vele beqeerde exemplaren aantretFcn in mi)n xichtzendingen van B R I H T S O M E ^ K O L O M Ï A I j E Z E ^ G E ^ I v S . 
Klasse 1, Eerst« u i tg i f ten , een zeer mooie sorteering in onberispeli]ken staat welke kunnen worden uitgezocht tegen een derde catalogus prijs. 
Klasse 2 E d u a r d - e n G c o r g e - z e g e l s , postfrisch waarvan de meeste tegen halven catalogus-prijs 
Klasse 3 F d u a r d - en G e o r g e - z e g e l s , prachtig gebruikt waarvan de meeste tegen halven catalogus-pnjs 

Mooie zichtzendingen op aanvraag aan soliede belanghebbenden onder overleoging van refereotien 417) 
J. BIRD, 6 W e s t Hill R o a d , S o u t h f l e l d s , L o n d o n , S . W. IS . 
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Ingekomen zijn van mr. J. H. van Peursem een tweetal num
mers van „De geschiedenis van Brazilië op de postzegels" en 
„De Volkenbond", en van „Tien jaar Vilnius-kwestie" een 
viertal exemplaren. Onze hartelijke dank voor deze aanwinst 
in de bibliotheek; en van Richard Borek een exemplaar der 
Europa-Liste 1931, welke voor de leden van de vereeniging 
beschikbaar is tegen den prijs van R.M. 1,50 plus porto. Hier
voor gaven zich bereids een aantal leden op. 

Daarna heeft een verloting plaats van een drietal zegels. 
Bij de rondvraag gaf de heer Dallinga in overweging om 

een tentoonstelling te houden in de maand December, ten einde 
de leden eens de gelegenheid te geven hun schatten te kunnen 
exposeeren en daardoor de Vereeniging meer bekendheid te 
geven. Het bestuur zal dit idee in beraad nemen en zoo 
spoedig mogelijk hieromtrent besluiten. 

De secretaris, 
H. STIENSMA. 

Vergadering. 
De eerstkomende vergadering zal worden gehouden op Don

derdag 27 November 1930, des avonds te 8K uur, in Hotel-
Restaurant „Willems". 

De H a a g s c h e P o s t z e g e l - K r i n g , t e ' s - G r a v e n h a g e . 
Secreitaris: B. VERHEIJ, Van Panhuysstraat 16, Den Haag. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
27 October 1930, in Café „Boschlust", te 's-Gravenhage. 

Nadat de vergadering door den voorzitter is geopend, geeft 

deze het woord aan den heer Randoe, die een causerie houdt 
over de Nederlandsche en koloniale zegels aan de hand van zyn 
verzameling, welke- in 3 albums is ondergebracht. Deze schit
terende verzameling, die met groote zorg is bijeengebracht 
en een groote hoeveelheid variëteiten en kleurnuances bevat, 
wordt ten zeerste bewonderd, terwijl door den inleider de noo-
dige ophelderingen worden gegeven. Voor het gebodene wordt 
hem onder instemming van de vergadering door den voorzitter 
bijzondere dank gebracht. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en met 
een kleine wijziging goedgekeurd en gearresteerd. Hierna 
volgt de verloting, waarvoor door den heer Randoe eenige 
fraaie zegels zijn beschikbaar gesteld. 

Vervolgens doet de voorzitter voorlezing van «en verslag 
der vergadering eener Fransche postzegelvereeniging, uit het 
tijdschrift „L' Echo de la Timbrologie", iwaarin geklaagd 
wordt over de onnoodige uitgiften van zegels door de staten, 
en waarin mededeeling wordt gedaan, dat vele leden voor
nemens zijn niet verder te verzamelen dan 1930 en een motie 
wordt aangenomen met de strekking geen zegels dezer uitgif
ten meer te koopen en de bij de „Federation" aangesloten Ver-
eenigingen ook het veto over de onnoodige uitgiften te doen 
uitspreken. 

Na eenige discussie over het uitgeven van uit koers ge
nomen zegels aan de loketten voor Philatelisten, waardoor 
deze in het algemeen worden gebaat, sluit de voorzitter onder 
dankzegging aan de aanwezigen de vergadering. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op 

Maandag 24 November 1930. 

Li l A D V E R T E N T I Ë N 

Prijs dezer adver ten t i es : 
f 0,75 bij vooruitbetal ing. 
P o i t z . w o r d e n n i e t i n b e t a l i n g g e n . 

Buitenomslag 
van een brief, 
in 1810 franco 

verzonden van Soerabaja naar 
Grissee, met het merkwaardige 
Soerabaja-stempel „Post Comp-
toir Sourabaya" G U L D E N S 
Stuivers. f 125,—. 

PIERRE VOS, 
P r i n s M a u r i t s l a a n 108, D E N H A A G . 
Postbus 281. Telefoon 55481. 
Giro 133631 (489) 

V L I E G P O S T I n d i ë - H o l l a n d . Echt ge
bruikte v l i e g z e g e l s bebbeu een g o u d e n 
t o e k o m s t . B R I E F gefrankeerd met: 
a c o m p l . s e r l a v l l e g p o s t N e d . - l n d . , 

1 0 - 2 0 - 4 0 - 7 5 et, - 1.50 gid. b. c o m p l . 
s e r i e W e l d a d i g h e i d 2 plus I, 5 plus 2 i 2, 
12 l |2 plus 2i |2 , 15 plus 5 et. franco aan-
geteekend per v l i e g m a i l slechts f 4 , — . 
Er wordt gebruik gemaakt van de o f f ic iee l s 
l u c h t p o s t e n v e l o p p e met b i j b e h o o r e n d 
b r i e f p a p i e r , welke door 't G o u v e r n e m e n t 
worden verkocht. G. N F L A M M A N , 
Ardjo;nostraat 20, Malang, N O I Lid 
„Utrecht". (481) 

Spoed. Wegens vertrek naar 
Indië verzamel ing te koop, 
bevattende oud Duitsche Staten, 
Duitsche Koloniën, Memel, Dan
zig en bezette gebieden, verza
meld in een Ka-Be Duitschland 
speciaal album. Deze collectie 
bevat vele ZELDZAAMHEDEN, 
waarvan de meeste gekeurd. 
Onder anderen Libau op Duitsch
land, Danzig Innendienst, zeer 
zeldzame Marienwerder met 
rooden en kopstaanden opdruk, 
tevens eenige doublettenboekjes 
met zeer zeldzame zegels, enz. 

Brieven aan het bureau van 
dit blad onder nummer 478. 

Duitsch postzegelhandelaar, lid der Int 
Postwcrtzeichcn-Händlcr-Vercin, Berlin, 

specialiteit oud-Duitschland, denkt 
in November-December Neder

land te bezoeken voor het 
vestigen van relaties 

en ontvangt gaarne adres
sen van hen, die zonder ver

plichting een bezoek van hem zou
den wenschen Prima NederI referenties. 

Brieven onder nr. 482, Bureau van dit blad 

100 ve rsch i l l ende ro l t and inoen 
me t f i r m a - p e r f o r a t i e . . . f 2,SO 
100 ve rsch . Nede r l and . . f 0 , 7 5 
2 5 „ „ f 0 , 0 6 

S A L L Y K E I Z E R , 
Schoutensteeg 2, - ZWOLLE, 

Giro 160702. (491) 

De 
van Dr. H. Brendicke, 

172 pag., 400 afb.. op kunstdruk
papier. Overal schitterend beoor
deeld. 1 ex. geleverd aan het 
Hoofdbestuur der P. en T. 

franco f 2 , — . 
REINOU KINGMA, - Apeldoorn. 

(Prospectus gratis) (492) 

Noorwegen Koopjes. 
Postvlucht, 
Svalbard 
Abel 
St. Olaf 
Dienst 
Porto II 
Ter verzending 

Yv. 101-107 , compl. 
1 0 8 - 1 1 1 , 
141 -144 . 
147 -150 

1 - 8 . 
7 - 1 2 

gereed 

f 1,40 
0 45 
0,25 

, 0.35 
0,45 
1,50 

zegels van Zweden, Noorwegen 
marken, ons speciaal gebied, 

H E N R Y T E U N I S S E . 
D o r d r e c h t , D a c o s t a s t r a a t 17. 

mooie boekjes met 
Dene-

(483) 

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

TE KOOP GEVRAAGD 
OLYMPIADE, GEBRUIKT, 

per 100 series. 
B. J. ABRAHAMS, Den Haag, 
Amsterd. Veerkade 6, Telefoon 10977. (485) 

T E K O O P G E V R A A G D 

Nederlandsche KILOWAAR. 
B . J . A B R A H A M S , 

D E N HAAG, Amsterdamsche Veerkade 6. 
Telefoon 10977. (484) 

7V2 c. drie gaaijes roltanding 
strip van vier op couvert f 60,— 
(Mebus f 100,—). P. GORDON, 
Kortekade 24a, R O T T E R D A M . 
(Giro 129598). (487) 

Z E P P E L I N - B R I E V E N met Zeppelinzegels. 
Naar Sevilla f 4. — : Rio de Janeiro f 8, — : 
Lakehurst f 1 4 . - ; Rundfahrt f 18,50; 
„Bremen" catapult f 4,50; „Europa" catapult 
f 10,— — Alle andere vluchten voorradig. 
P G O R D O N , Kortekade 24a. Rotterdam. 
Giro 129598 (486) 

T E K O O P : 
De Afstcmpelingen op de Postzegels 

van Neder land 
van Schreuders & Co. 

B e s c h r i j v i n g v a n a l l e N e d e r l a n d s c h -
O o s t - I n d i s c h e F r a n k e e r z e g e l s , e n z . 

v a n 1864 t o t h e d e n 
door mr. J. Mijer. 

Beide werkjes gebruikt, doch in goeden staat-
Br. onder no. 475 aan de adra. van dit blad. 

1 Q 2 0 . C O I V C O R D I A . 1930. 
W e n s c h t U r u i l c o n n e c t i e s m e t b u i t e n l a n d s c h e v e r 
z a m e l a a r s ? D e t h a n s 10 ) a a r b e s t a a n d e i n t e r n a t i o n a l e 
r u i l v e r c e n i g i n g „ C o n c o r d i a " , m e t m e e r d a n 3000 I v d c n 
i n v r i jwe l a l l e l a n d e n d e r w e r e l d , b i e d t U d a a r v o o r 
r u i m s c h o o t s d e g e l e g e n h e i d E i g e n , 5-ä 6 - m a a l p e r 
j a a r v e r s c h i j n e n d u i t g e b r e i d t i j d s c h r i f t „ C o n c o r d i a -
P o s t " ; K o d e x ; e i g e n J e u g d a f d . e i g e n r o n d z e a d v e r k e e r 
v o o r N e d e r l a n d , e n z . , e n z — L i d m a a t s c h a p v o o r h e t 
1s te j a a r f 4 ,25 ; v o o r h e t 2 d c e n v o l g e n d e j a r e n f 2,55 
p e r j a a r . 

A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r e n , p r o s p e c t i e n n a d e r e in
l i c h t i n g e n w o r d e n g a a r n e v e r s t r e k t d o o r d e n L a n d s -
s e c r e t a r i s v o o r N e d e r l a n d e n Koloniën» J. H O M M E S 
t e N I E U W O O R P (Z . ) . ( P o s t r e k e n i n g 144407), (4S8) 

Inkoop - Ruil - Verkoop. 
Zendt m a n c o l i j s t* 
Vraagt z ichtzcnding. 
Laagste pr i jsnotccr ing. 

POSTZEGELHANDEL „INSULINDE". 
Zoutmans t r . 14a, ~ DEN HAAG. 
Tel. 34929. — Giro 46266. — (349) 
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P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22. - DEN HAAG. 
Telefoon 12874. - Postrekening 92993. 
Steeds voorhanden alle soorten 

Schaubek-, Schwaneberg-en K. B.-ALBUMS. 
Alle benoodigdheden verkrijgbaar. 

1867, 

1869, 

1872, 

1923, 

1924, 
1925, 
1926, 
1927, 
1927, 
1928, 
1928, 
1929, 
1930, 

YVEI 

■ 

Nederland, 15 c , bruin 
20 c , groen 
25 c , violet 
50 c , goud 
1 c, zwart 

IK c., rose 
2 c., geel 

2K c , violet 
7K c , choc.bruin 

22 K c, blauwgroen 
1 gld., jubileum 
1 gld. op 17 K 

Voor het kind 

Roode Kruis 
Voor het kind 
Olympiade 
Voor het kind 

Rembrandt 

N o Yvcrt 
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 

3 
3 
4 
5 
4 
8 
4 
4 
3 

Bestellingen boven 5 gid. franco. 
IT & 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) 

< # 

A T T E N T I E f 

so^ p o * 
'^ (385) 

fêOeSIMIDÏÏiHI, 
VIA GREINA 2 , 

(W. WINDRATH's OPVOLGER). 

î lLAßiOP, 

^ 

V. 

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. 

E R I C S i U I T H , 
Lid „Breda", „Hollandia", enz. (381) 

^ 

De Nieuwe Zumstein 1 9 3 1 . 
De C a t a l o g u s met de juiste prijzen! 

Inhoud: Europa, Duifsche Koloniën, Buiten-
landsche Postkantoren. Elk zegel is afgebeeld. 

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

ZUMSTEIN &Cie. , BERN. ,442) 
R E C K ^ A J V i E - A A N B I E D I N G . 

Monaco No. 54—64 f 10,50. Monaco No. 73—103 f 4,—. 
Eupen No. 8—21, 36—38 compl. f 7,50. 
Malmedy No. 22—35, 39-41 compl. f 8,—. 

Spanje No. 367—380 f 5,—. Spanje No. 381—394 f 5,—. 
Fngelsche Levant No. 57—66 ongebr. f 7,—. 
Suriname No. UI , 112, 113 f6,50. 

Franco rembours of postwissel. 
J. J. A ENGELKAMP, SPUI 13, AMSTERDAM. (358b) 
"" ■- N E D E R L A N D 1 S T 2 . ■ 
20 c. 14 : 14, k.g. f 85,— 20 c. 13VJ : \3y, g. g. f 70,— 
25 c. I2V2 : 12, bl. v. 4 f 36,— i5 c. 12V2 blok van 4 f 30,— 
20 c. 12V2 blok van 4 met rand van vel en plaatfout 20 .c f 36,— 
22V2 c. 12V2 blok van 4 f 25,— 
27; g. blok van 4 met hoekrand van vel en controle P.Z. f 150,— 

(Alles met volle gom, behalve 20 c. 13V2 : I3V4). 
Mancolijst van tandingen wordt gaarne ingewacht 

P. GORDON, Kortekade 24a, Rotterdam. Giro 129598. (371) 
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Einde November zal verschijnen: 

GIDS VOOR PHILATELISTISCHE LITERATUUR VAN 
NEDERLAND EN KOLONIËN 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

Dit werk, groot 56 pagina's octavo kunstdrukpapier, omvat 
de complete, successievelijk in „De Philatelist" verschenen 
vervolgstukken, grootendeels een opgave van alle artikelen, 
in 56 Nederlandsche en buitenlandsche tijdschriften tot ultimo 
1929 voorkomend over Nederland en Koloniën, alphabetisch 
gerangschikt. De artikelen over Nederland zijn onderverdeeld 
in: 

Afstempelingen, Baarfrankeeringen, Diver
sen, Fiscaalzegels, Frankeerzegels, Frankeer-
zegels 1852, Frankeerzegels 1864, Frankeer
zegels 1867, Frankeerzegels 1869, Frankeer
zegels 1872, Frankeerzegels 1876, Frankeer
zegels 1891-1929, Herdrukken, Literatuur, 
Ontwerpen en Proeven, Portzegels, Postbe-
wijszegels. Postpakketverrekenzegels, Post
stukken, Postwezen, Tandingen, Telegraaf-
zegels, Vervalschingen en ongeveer dezelfde 
rubrieken voor Nederlandsch-Indië, Curasao 
en Suriname. 

De GIDS bevat voorts een OPGAVE van alle tijdschriften, 
nieuws- en advertentiebladen in Nederland en Koloniën uit
gegeven, van alle in het Nederlandsch verschenen origineele 
en vertaalde uitgaven en van de buitenlandsche boekwerken 
over Nederland en Koloniën. 

Het is EEN ONMISBAAR BOEK voor eiken SERIEUZEN 
VERZAMELAAR van de zegels van NEDERLAND EN 
KOLONIEN. 

De prijs is vastgesteld op ƒ 2,— per exemplaar plus 
20 cent porto. Degenen, die vóór 30 November a.s. een exem
plaar bestellen door inzending van onderstaand inteekenbiljet, 
ontvangen het franco toegezonden (voor het buitenland tot 
31 December a.s.), indien geiyktijdig het bedrag ad ƒ2,— 
wordt bijgevoegd. 

Uitgave van: 

„DE PHILATELIST", 
Postbus 897, Rotterdam. 

(Hierlangs af te knippen). 

Aan „DE PHILATELIST", Postbus 897, ROTTERDAM. 
Ondergeteekende verzoekt toezending van: 

. . . e x . GIDS VOOR PHILATELISTISCHE LITERATUUR 
VAN NEDERLAND EN KOLONIEN, ä ƒ2,— per ex. i) 

Het bedrag wordt GELIJKTIJDIG toegezonden: ̂ ) 
hierbij aan ongebruikte Nederlandsche postzegels niet hoo-

ger dan 15 cent, 
op postrekening 74007, 
per postwissel. 

Datum 1930. 

Naam 

Adres 

1) Bij bestelling tot 30 November (buitenland 31 December) 
franco; na dien datum 20 cent bijvoegen voor porto en 
verpakking. 

-) De niet gewenschte wijze van betaling door te halen. 
(476) 

TE KOOP AANGEBODEN. 
Nederland ongebruikt. 
Jubileum 1923, 10 ct., onderz. onget- ƒ 15,— 

idem, 5 ct., bovenzijde ongetand - 25,— 
Nederlandsch-Indië. 
'A op 2 ct., dubbelopdruk, ongebruikt - 60,— 

idem, gebruikt, op brief - 70,— 
2K op 3 ct., kopstaand, gebruikt - 90,— 
Java, 12K ct., dubbelopdruk, ongebruikt - 30,— 
1903, 12>2 ct., bovenz. ongetand, gebr. - 30,— 
Bezit Buiten, 15 ct., dubbelopdruk met 

4 strepen, ongebruikt - 30,— 
ITA op 22K ct., kopstaand, ongebruikt - 90,— 
Opdruk D 10 ct., dubbelopdruk, gebruikt - 10,— 
Suriname ongebruikt. 
2A op 50 ct., dubbelopdruk -37,50. 
Hulpz. 2A ct., paar, in 't midden onget- - 10,— 
20 op 30 ct., zonder kroon - 30,— 
Curasao. 
2A op 10 ct., kopstaand, ongebruikt -32,50 

idem, gebruikt - 40,— 
2A op 30 ct., opdruk dwars - 40,— 

Brieven onder nr. 480 bureau van dit blad. 

HET IS DE WENSCH VAN lEDEREN VERZAMELAAR, 
ZIJN POSTZEGELVERZAMELING ZOO BILLIJK 

MOGELIJK TE VOLMAKEN. 
Een der wijzen, waarop vele verzamelaars dit trachten te 

bereiken, is het deelnemen aan rondzendingen in Vereeni-
gingen. Het is aan te nemen, dat menig verzamelaar langs 
dezen weg zijn verzameling heel aardig uitgebreid heeft, doch 
zeker is dit niet de billijkste en ook niet de zekerste weg om 
een goede verzameling te krijgen. Immers hebben inzenders 
in Vereenigingen steeds rekening te houden met het com
missieloon der Vereeniging, wat den verkoopprijs in voor 
koopers ongunstigen zin beïnvloedt. Als tweede factor werkt 
hierop de lange omlooptijd uiterst nadeelig, terwijl een later 
verhaal voor inferieure zegels vrijwel onmogelijk is. 

Daar er ten slotte in de rondzendingen in het algemeen 
weinig variatie is, blijkt hieruit, dat het deelnemen aan rond
zendingen niet de juiste weg is, om een mooie verzameling te 
verkrijgen, al kan het wel eens een aardig hulpmiddel zijn. 
IN MIJN ZICHTZENDINGEN VINDT U VÉÉL VARIATIE, 
terwijl ieder verzamelaar gaarne bereid zal zijn den door my 
gevraagden prijs van een zegel, dat hij gaarne hebben wil, 
te betalen, omdat ik mijn prijzen steeds zoo laag mogelijk 
stel. 

DEZE PRIJSPOLITIEK IS ONTEGENZEGGELIJK DE 
REDEN VAN HET STEEDS STIJGEND SUCCES MIJNER 
ZICHTZENDINGEN EN ZONDER TWIJFEL ZULT OOK U 
DEZE GAARNE GEREGELD ONTVANGEN, INDIEN U 
EENS EEN PROEFZENDING THUIS GEHAD HEEFT. — 
UW AANVRAGE HIERTOE ZIE IK GAARNE TEGEMOET. 

HERMAN COHN.PH.uATEuisT, 
V A N L E N N E P W E G 2 4 , = T E L . 51945 . 

DEN HAAG. 
(472) 
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S P E C I A L E R E C LA M E A A N B I E D l N G . 

HiirilANP eOMPLiET. 
Yvert 1—2 fr. 1,20 

» 
}> 

f) 

» 

)) 

» 

5> 

3—5 
6—8 
9 
10—15 . . . 
16 
17 
18—23 . . . 
24 
25—33 . . . 
33a 
34—36 . . . 
37—38 . . . 
39—42 . . . 
43—46 . . . 
47—48 . . . 
49—50 . . . 
51—54 . . . 
55—58 . . . 
59—61 . . . 
62—67, 63a 
68 
69 
70—74 . . . 
75—78 . . . 
79 
80 

h. 1,20 ƒ 0,04 
„ 5,75 , 
„ 1 3 , - , 
„ 1 5 - , 
„ 8 , - , 
„ 17,50 , 
„ 2 5 , - , 
„ 14,40 , 
„ 1 1 - , 
„ 9,45 , 
„ 4 0 , - , 
„ 1,80 , 
» 1,10 , 
„ 3,50 , 
„ 5,10 , 
„ 5 , - , 
„ 1,65 , 
„ 5,75 , 
„ 2,95 , 
„ 4 6 , - , 
„ 13,60 , 
„ 0,35 , 
„ 3,75 , 
„ 311, 
„ 8 , - , 
„ 7,50 , 
„ 1 0 , - , 

, 0,15 
, 0,40 
, 0,75 
, 0,40 
, 0,70 
, 1 , -
, 0,60 
, 0,45 
, 0,40 
, 1,80 
, 0,07 
, 0,04 
, 0,20 
, 0,20 
, 0,20 
, 0,07 
, 0,20 
, 0,15 
, 1,75 
, 0,50 
, 0,02 
, 0,15 
, 9,50 
, 0,25 
, 0,35 
, 0,45 

Yvei Yvert 81—89 fr. 
90 
91 
92 
93—105 
106—108 
109—110 
111 
112 
113—117 
118—119 
120 
121—128 
128a 
129—131 
132—136 
137—141 
142 
143—148 get 
143_148 onget. .. 
149—153 get 
149—153 onget. .. 
154—161 get 
154—161 onget. .. 
J. 1—5 
J. 6—7 

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

IP©SÏÏIE©glLIHIANIS)EIL j . IBDJIIL S € © . 

20,65 
2 0 , -
65,— 
65,— 
4,90 
5,25 
7,50 

4 0 , -
85,— 
63,— 
4,50 

22,50 
4,35 
4 , -
5,75 

4 0 , -
12,50 
12,50 
54,50 
44,50 
4 0 , -
32,— 

9,75 
3,10 

ƒ 0,65 
0,80 
2,75 
2,75 
0,25 
0,12 
0,40 
2,25 
4,25 
2 , -
0,20 
0,90 
0,20 
0,20 
0,20 
1,25 
0,60 
0,65 
1,65 
1,65 
1,25 
1,25 

15,50 
15,50 
0,30 
0,10 

I. (423) 
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GROOTE HEUZE 
ST.NICOLAASCADBADX. 
ALBUMS, 

LOUPES, 
PINCETTES, 

BLANCOALBUMS, 
TANDENMETERS, 

CATALOGI, STOCKBOEKEN 
IN ALLE FORMATEN 
EN UITVOERINGEN. 

A a n b e v e l e n d , 

J . M . G O S S E . 
G i r o 135793. T e l e f o o n 15515. (396) 
IIIIII l l l l l l l l l l l i " n i l ! | | | l | | l l l l i i i i l l l l l H l l l l l l i i i i i i i i l l l l l l l l l l l l l i i i n i i i i H i i l i l l i i i i l l l i i i 
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St. NIGOLAASAANBIEDING. 
Bij aankoop boven f 10,— 
als premie 100 francs zegels. 

Portzegels 50 et en 1 gld. . . . . . 
C N T 3. 6. 7. 7 l l 2 , 9, 11, 12, 25, 1 gld 

„ I 2 et  50 et., compl. 17 w 
1  3  2 5  7 i | a 1 w. 
4  3  1 2 l l a  5 4 w 
2 5  U | 2  2 5  7 i | 2 2 w 

1 gld  1 7 i 2 en 1 0  3 2 w 
1, 2 l | 2 en 5 gld 1905 3 w 
1, 2 l | 2 en 5 gld , koerseereod 
5 gulden gnjs, per 10 stuks , . . 
Jub 1923, 2 et  1 gld 
Jub Ned Indie, 5 et.  1 gld 
Weldadigheid 1924, 25, 26, 27, 28, 29 en Rembrandt 
let,  60 e t . zonder watermerk, compl 19 w 
112 et  60 e t , met watermerk 27 w 
Rolt I w. 1 e t , 2i 2. li\z. 12i 2 , 2 0 , 3 0 , 4 0 . 5 0 , 6 0 

„ m w 2 et  40 et , compl. 2 zqdig . 
„ m w 4 zijdig l | 2 c t  60 et , zonder 12i|2 rood 
„ 12l |2 e t . rood, 4 zijdig zeldzaam 

40. 50, 60 e t , Yvert 80, 81, 81a, per 100 series 
40, 50, 60 e t , „ 149,150,151. „ 
Vliegpost 60 ct., per 10 stuks 
2—1  10—22i|a, compl 7 waarden 
40 en 60 I 3 0 . 
Onuitgezochte Missiezegels, proefkilo 

f 0.25 
„ 0,50 
., 0,75 
 0,25 
„ 0 17 
„ O.M 
„ 0,25 
„ 0,22 
,. 0,30 
» 0,75 
„ 0.40 
„ 0.45 
„ 1.70 
.. 0.30 
„ 0,40 
., 1,75 
„ 2,25 
„ 1.95 
„ 1.50 
„ 3,50 
., 3.25 
., 0 60 
„ 0,20 
., 0 12 
„ 1 . 

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

aan vereenigingen ook in NederlandschIndië. 
WEDERVERKOOPERS GEVRAAGD. 

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

Amsterdam (W.) 
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NILLMIi's Sliiitzegsllioelije 

(413) 

op aanvraag verkrijgbaar 

Paleisstraat 3, 
'sGravenhage. 

aji i , i.iiiiiiiii ,ill!ë 

I Zwitserland Nieuwigheden. | 
J Volkenbond 10 fr. groen. Int . Arbeidsbureau 10 fr. E 
M groen. Per paar 21 Zwitsersche francs. Per 10 paar 204 W 
^ Zwitsersche francs. Ik lever de oude 10 franc (violet) p 
^ Volkenbond en Int. Arbeidsbureau, welke spoedig uit g 
J verkocht zullen zijn, tegen denzelfden prijs. =̂  
1 Porto extra. Vooruitbetaling, p 
3 Prijslijsten éi*atls op aanvraag. 1 
M Speciaalhuis voor Zwitsersche zegels : g 

I E:. Kottel^t, Bern, | 
= E F P I I V G B R S T R A S S e 8 . (493) p 
ili'H|||||in|||||ii|||lll"llillin||||l|ini|ll|ii|||||l"l||||in||||||ii|i|i||ii|l||||iil|||||iill||lin|||i||iin^ 

ISLAND Billigste Preise! Schnellste Lieferung 
Grösztes I ager (auch ungebraucht fast 
alles lieferbar). 

50 75 100 125 150 175 200 versch Island 
RM 2,50 5,50 10 50 2 0 ,  3 8 .  6 2 ,  1 7 0 

P a r l a m e n t 930 = 1930 (gebr. oder ungebr.) 
Freimarken 3  4 0 Aur (10 W ) RM. 2,60 pr Satz 

komplett (16 W . ) 
Dienstm. 3  4 0 Aur. (10 W ) 

komplett (16 W.) 
Flugpost 1 5 A u r — 1 Kr ( 5 W ) 

2 und 5 Kr (Dienst Aug 1930) 
Porto extra fur Bestellungen unter 25 RM 

Ich erledige Fehllisten über Island von Sammlern und Händlern 
Handler u n d S a m m l e r ! Verlangen Sie die kostenlose Zusendung meiner 

ausführlichen IslandPreisliste 

B.PalSS0n^":^R7e'&'N'aïl:s,'^ Brüssel (Belgien) 

„ 25. • 
.. 3,80 .. ., 
» 3 4 ,  „ „ 
„ 4,50 .. „ 
„ 8 ,  „ „ 
Postcheckkonto Beilin 11994 

„Die Bezugsquelle für islandmarken". (490) 
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Machine 270 IL 
N.V. C. Polak Gzn., te Groningen. Sedert 13 October 1930 

stempelt deze machine in haar tweede type, thans links van 
den datumstempel zesregelig: „Bestel nu / ROMEI / ADVO
KAAT / Uit room / versehe / eieren." 

Machine 273. 
Model C3, sedert 12 Augustus 1930 in gebruik bij de N.V. 

Engelbert's Automobielhandel, te 'sGravenhage. Tusschen 
datum en waardestempel: „PACKARD / —NASH / HAR
LEYDAVIDSON". 

Machine 283. 
Model C8, sedert September 1930 in gebruik bij de fa. Stuijt 

Brothers, te Haarlem. Tusschen datum en waardestempel 
„STUIJT" in onversierde letters. 

Machine 334. 
Modiel C3, sedert 3 October 1930 in gebruik bij de Arbeiders 

Jeugd Centrale, Reguliersgracht 78, te Amsterdam C. Tus
schen datum en waardestempel het monogram „A.J.C." en 
daaronder: „GIRO 54638." 

Hasler. 
Machine H. 508 II. 
N.V. RiJn en ZeeTransport Mij., te Rotterdam. Sedert be

gin Augustus 1930 is de letter „a" uit het stempel dezer ma
chine verwijderd, zoodat de tekst tusschen datum en waarde
stempel thans luidt: „SCHIFFAHRT / PRINS HENDRIK
KADE 160". 

Machine H. 515 II. 
De Haagsche Post, te 'sGravenhage. Deze machine stem

pelt thans in haar tVveede type; de stempel is n.1. aangevuld 
met „Kleine / Zoekers / Reuze / Vinders" links van den 
datumstempel geplaatst. 

Machine H. 538. 
Sedert 16 October 1930 in gebruik bü de N.V. Heemaf, te 

Hengelo (O.). Tusschen datum en waardestempel het HEE
MAF monogram en links van den datumstempel: „Het / 
Eerste / En / Meest / Aanbevelenswaardige / Fabrikaat". 

Machine H. 540. 
Sedert 4 November 1930 in gebruik bij de Kon. Ned. Ma

chinefabriek „Begemann", te Helmond. Tusschen datum en 
waardestempel een afbeelding van een brugconstructie en 
daaronder: „KNM / Begemann / HELMOND". 

Machine H. 545. 
Sedert 29 October 1930 in gebruik bij het Handelsinstituut 

Harry Moscow, te Amsterdam. Tusschen datum en waarde
stempel: „HANDELS / INSTITUUT / HARRY MOSCOW. / 
OOSTEINDE  14 / =AMSTERDAM=". 

Komusina. 
De eerste „Komusina" is inmiddels op 9 October 1930 in 

gebruik genomen. Wij melden: 
Machino K. 101 I. 
Bij de fa. Lindenbaum & Van Gelder's Schrijf en Kantoor

machinehandel. De afdruk is geheel als op blz. 143 reeds af
gebeeld. 

NED.INDIE. 
Machine 23. 
In gebruik bij de N.V. Behn. Meyer & Co. H. Mij., te Soera

baja. Tusschen datum en waardestempel een afbeelding van 
een parlnphone, en daaronder „PARLOPHONE", terwijl onder 
het waardesterapel „BEHN. MEYER & Co." is aangebracht. 

Machine 24. 
In gebruik bij de N.V. Deli Maatschappij, te Medan. Nadere 

gegevens omtrent den afdruk ontbreken ons nog. 
Machine 26. 
In gebruik bij de N.V. Amsterdamsch Kantoor voor Indische 

Zaken, te Soerabaja. Nadere gegevens omtrent den afdruk 
ontbreken ons nog. 

Machine 27. 
In gebruik bij de N.V. Boekhandel en Drukkerij voorheen 

G. C. T. van Dorp & Co., te Soerabaja. Nadere gegevens om
trent den afdruk ontbreken ons nog. 

Machine 29. 
In gebruik bij de Levensverzekering MiJ. „Arnhem", te Wel

tevreden. Nadere gegevens omtrent den afdruk ontbreken ons 
nog. 

Machine 30. 
In gebruik bij de N.V. Amsterdamsch Kantoor voor Indische 

Zaken, te Batavia. Tusschen datum en iwaardestempel „Akiz". 
Machine 205 VI. 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging voor Indië, te Weltevreden. 

Deze machine stempelde inmiddels haar zesde type, thans het 
woord „Remington" onder het waardestempel. 

Machine 206 IV en V. 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging voor Indië, te Soerabaja. 

Deze machine stempelde inmiddels twee nieuwe types; wij ont
vingen: type IV „MONROE"; type V „MIMEOGRAPH Edi
son Dick"; beide onder het waardestempel afgedrukt. 

Machine 206 VI. 
Deze machine, tot heden regelmatig in gebruik bf de N.V. 

Ruys' Handelsvereeniging voor Indie, te Soerabaja, is in
middels van eigenaar verwisseld. Wij ontvingen afdrukken 
(gedateerd 6.10.30) van machine 206, gestempeld bü het 
Soerabaiasch Handelsblad, te Soerabaja. Tusschen datum en 
waardestempel de letters „SH" in monogram in kastje en 
onder den waardestempel tweeregelig: „SOERABAIASCH / 
HANDELSBLAD". 

NEDERLAND. 
Een Zwitsersch verzamelaar van afstempelingen uit Davos 

meldt ons de ontvangst van een gedeeltelijk verschroeiden 
brief met poststempel Rotterdam 8.VIII.1930 en 3regeligen 
administratieven stempel in blauwe inkt Beschadigd door 
brand / in een brievenbus door / de straatjeugd gesticht. 

Wij vermoeden dat de nakomelingen van Brusse's Boefje 
in de Maasstad wel brand, doch geen brievenbussen zullen 
stichten, zooals hier in slecht Nederlandsch vermeld staat! 

Aan nieuwe stempels zijn te melden: 
■• Rotterdam Mag. De Bijenkorf, typenraderstempel 1, ge

opend 16 October 1930. 
'sGravenhage, rolstempel 3. 
* Vlaardingen, rolstempel 1. 
* SchiebroekKleiweg, postagentschap, geopend 1 Novem

ber 1930. 
* HilversumMinckelerstraat, postagentschap, geopend 16 

November 1930. 
Opgeheven met ingang van 1 November 1930 het postagent

schap 'sGravenhagePaul Krugerlaan. 
* Op de stukken, welke door den heer Brave met het s.s. 

„Maaskerk" werden medegegeven en die 11 October van Sierra 
Leone over Plymouth naar hun bestemming kwamen, waren 
dr Nederlandsche postzegels op zee vernietigd met de scheeps
stempels in violette inkt: H. APR. L. / S.S. MAASKERK / 
3 OCT. 1930 in rechthoekig kastje, of een ovaal stempel met 
omschrift * Holland WestAfrika Lijn * AMSTERDAM * en 
in het midden s.s. „MAASKERK". 

Mr. O. A. Vexwey meldt ons de reclamestempel POST
ZEGELS RECHTS enz. uit Hilversum 89 N 21.X.1930, waar 
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in het datumrondje de 1 van 1930 tusschen de 21 en X scheef 
is terecht gekomen. Vriendelijk dank voor bericht! 

NED.-INDIE. 
Batavia, 17 Oct. (Aneta). Het Alg. Ned. Verbond ontving 

bericht van het hoofd van den dienst der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie, dat geen overwegend bezwaar bestaat tegen de 
verandering van den naam Weltevreden in Batavia, zoodat 
met ingang van 1 Januari 1931 de naam Batavia zal worden 
ingevoerd. Ter' voorkoming van verwarring zal het huidige 
hoofd-postkantoor te Batavia den naam Batavia-Stad krygen, 
terwijl de plaatselijke bijkantoren zullen worden omgedoopt in 
Batavia-Gondangdia, Batavia-Kramat, Batavia-Molenvliet er 
Batavia-Tanahabang. De namen der postkantoren Meester 
Cornells en Tandjong Priok blijven ongewijzigd. (Alg. Hbd.). 

Hierbij zij aangeteekend, dat de naam Weltevreden, die 
officieel slecht? nog door P., T. >3n T. gehandhaafd werd, af
komstig is van een reeds meer dan 100 jaar geleden afge
broken landhuis dat ter plaatse gelegen was. Door het zeer 
juiste besluit van P., T. en T. zal eindelijk dus deze niets
zeggende naam verdwijnen en de bovenstad van Batavia, de 
stichting van Daendels, denzelfden naam dragen als de be
nedenstad, die toch tezamen met de bovenstad één geheel 
vormt. 

XLIX. 
Nederland-Ned.-Indië. 
De in het vorig nummer aangekondigde luchtpost-omslagen 

voor de Indië-vluchten zijn aan de postkantoren verkrijgbaar 
gesteld. De enveloppen hebben een formaat van S'A bij 14% 
cm., zij bevatten links boven een ingedrukt etiket „Per Lucht
post, Par Avion", en links verticaal het woord Luchtpostdienst. 
Alles in blauwe kleur op grijs papier. De binnenzijde is blauw, 
waarin uitgespaard een vliegtuig in de wolken, dat naar 
rechts vliegt. Het vel papier heeft links boven de aanduiding: 
Dit papier weegt met bijbehoorend omslag 5 gram, en verti
caal in uitgespaarde letters weer het woord Luchtpostdienst. 

Het derde vliegtuig vervoerde 17408 brieven beneden 5 gr., 
251 briefkaarten en postwissels, 574 stuks voor tusschen-
liggende landen en 3930 stukken van meer dan 5 gram. 

Met het 4e postvliegtuig werden medegegeven 14823 brieven 
beneden 5 gram, 107 briefkaarten en postwissels, 835 stuks 
voor tusschenliggende landen en 4525 stukken van meer dan 
5 gram. Het gewicht was 191.3 kg. bruto. 

Ned.-Indië. 
In de eerste plaats is hier verschenen een nieuw luchtpost

strookje, thans alleen bevattende de woorden Per Luchtpost, 
Par Avion, en in den rechteronderhoek AV 6, het geheel met 
een randlijn en in wit uitgespaard op blauwen ondergrond. 
Deze strookjes zijn kosteloos aan alle Indische kantoren ver
krijgbaar gesteld. 

Ook verscheen hier een officieele luchtpost-omslag met bij-
behoorend vel papier. De enveloppe komt geheel overeen met 
de Nederlandsche, alleen is het blauw wat donkerder en vliegt 
het vliegtuig aan de binnenzijde van de klep naar links, ter
wijl het niet door wolken omgeven is. Het vel papier draagt 
dezelfde aanduiding als het Nederlandsche, alleen staat het 
woord Luchtpostdienst hier horizontaal. De prijs is ook 2 cent. 

De eerste retourvlucht is te Bandoeng aangevangen op 17 
October en vlot volbracht. Op het traject Bandoeng-Welte-
vreden-Palembang-Medan v.v. worden de vliegtuigen ook be
nut voor de verzending van binnenlandsche luchtbrievenposten. 
Voor deze verzending gelden dezelfde voorwaarden en ta
rieven als voor de per K.N.I.L.M. in het binnenlandsch verkeer 
verzonden luchtpoststukken. Het tarief is dus 10 cent per 
briefkaart en per postwissel en per 20 gram voor de overige 
stukken. 

De tarieven voor de post naar Nederland, met de verlaging 

tot 30 cent voo -̂ br'even tot 5 gram, zijn reeds vermeld. Voor 
de tusschengelegen landen gelden de volgende tarieven: 

a. voor briefkaarten en postwissels, en 
b. per 20 gram voor de overige stukken: 

voor en via Siam a. 20 et. b. 20 et. 
Britsch-Indië a. 40 et. b. 40 cl. 
Perzië a. 40 et. b. 60 et. 
Irak a. 40 et. b. 60 et. 
Syrië a. 40 et. b. 70 et. 

Alle stukken moeten voorzien zijn van een strookje Per 
Luchtpost, Par Avion. 

De luchtpostdienst Weltevreden-Palembang-Pakanbaroe-
Medan v.v. is op 27 September 1930 door de K.N.I.L.M. offi
cieel geopend. Vertrek van Weltevreden eiken Zaterdag om 
6 uur, aankomst de Medan denzelfden dag om 16.45 uur, zoo
dat aansluiting wordt gegeven op de des Zondagszorgens van 
Belawan vertrekkende thuisvarende mailbooten, waardoor men 
de stukken veel later kan posten; voor Palembang is b.v. het 
verschil 3% dag. 

Ook de afzenders in Europa kunnen van dezen dienst ge
bruik maken; de retourvluchten zullen n,l, worden uitgevoerd 
op de dagen, volgende op die van de aankomst der mail-
schepen. De eerste retourvlucht vond plaats op 2 October 1930. 
Door gebruik te maken van den luchtpostdienst in beide rich
tingen kan men de post met de mailboot van een week eerder 
verzenden dan wanneer ze anders zou vertrekken. 

Het luchtrecht voor dezen dienst is ook 10 cent per brief
kaart of postwissel en 10 cent per 20 gram voor de overige 
stukken. 

De brieven uit Nederland, die met den luchtpostdienst 
Medan-Weltevreden verzonden zullen worden, moeten de aan
duiding dragen: „Van Médan af per vliegtuig"; het recht van 
10 cent moet met gewone frankeerzegels voldaan worden. 

Luchtpost per „Graf Zeppelin". 
De administratie der P.T.T. heeft maatregelen getroffen, 

teneinde met het luchtschip „Graf Zeppelin", dat binnenkort 
den voorgenomen, doch eenige malen uitgestelden tocht boven 
ons land zal doen, luchtpostcorrespondentie te doen vervoeren. 

Verzonden kunnen worden niet-aangeteekende briefkaarten 
en brieven tot een bedrag van 20 gram, voor elke gewenschte 
bestemming (!). Op de correspondentie moet het volledige 
adres van den afzender vermeld worden, een luchtpostetiket 
worden geplakt en de aanwijzing „Mit Luftschiff Graf Zep
pelin" gesteld worden. Het luchtrecht, dat verschuldigd is 
boven het gewone port, bedraagt voor briefkaarten 60 cent en 
voor brieven f 1,20 per stuk. 

De correspondentie zal voorzien worden van een afdruk van 
een bijzonderen stempel. De tekst hiervan zal, volgens „Die 
Postmarke", luiden: „Luftschiff Graf Zeppelin, Fahrt nach 
den Niederlanden 1930". 

Luchtpost met de „DO X". 
Er bestaat gelegenheid om met de vliegboot Do X, die begin 

November naar New-York vertrekt, luchtpost naar Amerika 
te verzenden. De brieven mogen niet zwaarder wegen dan 20 
gram, het vervoer kost 6 Mark per brief. 

De voor de verzending per Do X gereed gebrachte brieven 
moeten in een ander briefomslag uiterlijk voor 8 November 
aan het postkantoor te Friedrichshafen worden ingezonden. 
Deze brieven worden op gewone wijze de vliegboot naar Lis
sabon nagezonden. 

De omslag, waarin de brief naar Friedrichshafen wordt ge
zonden, moet voorzien zijn van de woorden „Do X Sendung", 
de daarin gesloten eigenlijke brief van het opschrift „Mit 
Dornier Flugschiff Do X". 

Luchtpost voor Egypte. 
In verband met de gewijzigde route, welke het derde vlieg

tuig van den luchtpostdienst op Indië zal volgen, zullen daar
mede geen stukken voor Aleppo kunnen worden verzonden. 

Daarentegen wordt wel een dépêche gevormd voor Kairo, 
waarin gewone en aangeteekende luchtpostcorrespondentie 
voor Egypte, Palestina, Transjordanié Syrië en Cyprus zal 
worden opgenomen. 

Voor deze stukken is een luchtrecht verschuldigd van 15 cent 
per 20 gram, te voldoen boven het gewone port. 

i.^&tt. 
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EEN EN ANDER OVER DE EERSTE 
UITGIFTEN VAN ZWITSERLAND. 

I. 

By een beschrijving van de eerste zegels van Zwitserland, 
dient men drie episodes in de interessante ontwikkelingsge
schiedenis van het postwezen daar te lande te onderscheiden: 
a. de kantonale post, b. de post uit den overgangstijd, c. de 
bondspost. 

Wil men ©en recht begrip verkrijgen over het bestaansrecht 
der onderscheiden uitgiften, in elk van genoemde tijdvakken 
versehenen, dan dient een kort historisch overzicht van den 
Zwitserschen postdienst vooraf te gaan. 

In de kantons Zurich, Geneve en Bazel was vóór het in
werking treden van de staatsposterijen een eigen post in 
bedrijf. 

Zurich was het eerste Zwitsersche kanton en bovendien de 
eerste postadministratie van Europa, dat het Britsche voor
beeld van het gebruik van postzegels volgde. De uitgifte dier 
zegels werd geregeld bij een besluit van den „regeerings
raad"; zij vond plaats op 21 Januari 1843. 

Enkele maanden later volgde Geneve dit voorbeeld; op 13 
September van hetzelfde jaar besloot de raad tot de uitgifte 
van een frankeerzegel in de waarde 5 centimes. 

De Bazelsche postdirecteur Bernouli deed in 1843 aan den 
raad het voorstel het Engelsche voorbeeld te volgen. De raad 
keurde op 10 Januari 1844 dit voorstel goed, doch de uitgifte 
volgde eerst op 1 Juli 1845. 

De Zwitsersche bondswet van 12 September 1848 voerde het 
staatsmonopolie in voor het vervoer van brieven, enz. De uit
voering van het monopolie werd aan het Eedgenootschap toe
vertrouwd met gebruikmaking van de beschikbare verkeers
middelen. Het Eedgenootschap verkreeg daarbij het recht het 
materieel, dat de kantons en de particuliere ondernemingen bij 
de uitoefening van hun postdienst ter beschikking istond, tegen 
schadeloosstelling over te nemen. 

Door dezen maatregel werd het geheele bestaande postwezen 
in het staatsmonopolie opgenomen. De Bondsvergadering van 
28 November 1848 stelde de noodige .wettelijke maatregelen 
vast voor het overnemen der hiervoren bedoelde posterijen op 
1 Januari 1849, terwijl zij tegelijkertijd den kantons een ter
mijn toestond om de noodige voorbereidingen te treffen voor 
het handhaven van hun postwezen. 

Gedurende dezen overgangstijd bleven de kantonale zegels 
voor frankeering geldig en konden zij opgebruikt worden. Tot 
regeling van dezen tijdelijken toestand werd in den loop van 
1849 het land verdeeld in elf p'ostkringen, terwijl voorts de 
daarvoor geldende tarieven werden vastgesteld. Deze hielden 
verband met den afstand en het gewicht. 

Als gewichtseenheid werd het „lood" of half ons (15 gram) 
aangenomen, terwijl vier verschillende zone's of „rayons" voor 
den afstand golden, te weten' beneden 10 mijl, 1025, 2540 en 
meer dan 40 mijl. De tarieven waren als volgt voor het eerste 
rayon: 
Tot % lood 5 rappen; van % tot 1 ld. 1% rappen, 
van 1 tot IK ld. 10 rappen; van IK tot 2 ld. 12K rappen, 
van 2 tot 4 ld. 15 rappen; van 4 tot 8 ld. 20 rappen. 
van 8 tot 16 ld. 25 rappen; van 16 ld. t. 1 p. 30 rappen. 

Voor het tweede rayon het dubbele, voor het derde het drie
voudige en voor het vierde het viervoudige van bovenstaand 
tarief. 

De kantonale post had zich gedurende den overgangstijd 
aan deze tarieven te houden, terwijl bovendien de postwet van 
1849 aan den bondsraad machtiging verleende in gebieden met 
een levendig postaal verkeer de inrichting van een localen 
postdienst en verlaging der tarieven toe te staan. 

Uit dezen overgangstijd dateeren de zegels van Ihet kanton 
Geneve in de waarden 4 en 5 rappen — Yvert nrs. 5 en 6 ■— 
welke ten onrechte met den naam van „Waadt" worden aan
geduid; de 5 rappen van Ncuchatel of Neuenburg — Yvert 
nr. 7 — en de 2 K rappen van Geneve — Yvert nr. 11 ■— 
eveneens onjuist betiteld met „Winterthur". 

Wij komen nu aan de derde rubriek, de zegels van de Bonds
post. 

In de Bondswet yaij 1848 werd, ter bevordering van het 

postveïkeer en tot wegneming van alle belemmeringen een 
artikel opgenomen, luidende aldus: 

„Het postwezen van het Eedgenootschap wordt in zün ge
heelen omvang door den Bond overgenomen met inachtneming 
van het volgende: 

1. De thans bestaande postverbindingen mogen in het ge
heele gebied niet zonder toestemming van de belanghebbende 
kantons worden verminderd. 

2. De tarieven worden voor het geheele gebied van het Eed
genootschap naar dezelfde, zoo laag mogelijk gestelde grond
slagen vastgesteld. 

De postwet van 1849, dienende tot uitvoering van het hier
boven vermelde in de Bondswet, stelde de geldende tarieven 
vast, alsmede het in gebruik nemen van frankeerzegels (5 
April 1850). Voorts werd in 36 belangrijke streken een „locale" 
post ingericht („Ortspost" voor het Duitsche spraakgebied, 
„Poste locale" voor het Pransche). 

Het tarief voor de „Ortspost" werd vastgesteld als volgt: 
2K rappen voor 2 lood, 
5 rappen voor 2—4 lood, 

10 rappen voor 4—8 lood. 
De frankeering der brieven voor andere bestemming dan 

locaal verkeer, werd geregeld in den loop van 1850 en trad 
1 October van dat jaar in werking. De hierboven weergegeven 
rayonindeeling werd gevolgd en zegels voorzien van de aan
duiding rayon I en rayon II uitgegeven. Voor de frankeering 
van brieven naar het 3e en 4e rayon had men meerdere zegels 
van de waarden 5 en 10 rappen te benutten. 

Op latere wijzigingen in de tarieven, alsmede op het gebruik 
der munt „centimes" in plaats van „rappen", komen wij t.z.t. 
bij de behandeling dezer zegels nader terug. 

Na deze min of meer uitvoerige inleiding, waartoe het schit
terend Handboek over de Zwitsersche zegels van de firma 
Zumstein & Co., te Bern, ons talrijke gegevens verschafte, 
zullen wij de verschillende uitgiften thans meer in bijzonder
heden bekijken. Hierbij zullen tevens worden afgebeeld de 
meest voorkomende vervalschingen, ons daartoe bereidwilligst 
afgestaan door den heer Auf der Heide, te Hilversum. 

Zürich. 

Dit kanton gaf, zooals bereids gezegd, in 1843 twee zegels 
uit: 4 rappen voor lokale brieven; 6 rappen voor de frankeering 
van brieven, bestemd voor hetzelfde kanton, doch vallende 
buiten het lokaalport. 

De meest gebruikte munt in dit kanton was de rappen, 
waarvan de waarde iets meer was dan een centime; 4 rappen 
waren gelijk aan ruim 5, 6 rappen aan ruim 8K centimes. 

De zegels werden gedrukt in vellen van 100 stuks, 10 rijen 
van 10. De vervaardiging geschiedde aldus: de teekenaar tee
kende elke waarde 5 maal naast elkander; een dergelijke strip 
werd dan 20 maal op den steen overgebracht, waardoor het 
vel verkregen werd. De druk geschiedde in de lithografische 
inrichting van Orell Füssli & Co., te Zurich. De oplaag is 
onbekend. 

Hoe nauwkeurig de lithograaf ook te werk ging, het was 
niet te vermijden, dat elk exemplaar van het vijftal kleine af
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wijkingen vertoont van de vier andere; men kan dan ook in
derdaad 5 verschillende types onderscheiden; men vergelijke 
de verschillende vormen van meerdere letters van „Zürich", 
alsmede die der aanwijzingen „Local-Taxe" bij de 4, en „Can-
tonal-Taxe" bij de 6 rappen. Voorts lette men op de waarde
cijfers, die duidelijke verschillen aangeven. 

Doch er zijn nog andere typen-verschillen waar te nemen, 
welke uit bovenstaande afbeelding mogen blijken. 

Zooals bekend, werden de zegels in zwart ge-drukt lop wit 
papier, terwijl de achtergrond gevormd wordt door een fijne, 
schuine arceering. Ook hier maakte de teekenaar kleine af
wijkingen. De bovenste rij der afbeeldingen geeft den stapd 
dier aroeering weer bü de 4, de onderste bij de 6 rappen. Zij 
eindigt voor elke waarde anders in de hoeken. (Cliché ont
leend aan het genoemde prachtwerk der firma Zumstein). 

De zegels werden bovendien, om namaak te voorkomen, voor
zien van horizontale of verticale lijnen in rood (als regel 
bleekrood). 

Normaal zijn deze lijnen als volgt aangebracht: twee dicht 
naast elkander, de volgende met grootere tusschenruimten, enz. 
Het komt voor, dat door een overvloedig gebruik van de roode 
inkt de dicht naast elkaar vallende lijnen tot één dikke lijn 
zijn ineengevloeid, terwijl het ontbreken van de roode lijnen 
dikwerf het gevolg is van verkleuren. 

De beide zegels van Zürich toonen bovendien nog tal van 
plaatfouten, kleine afwijkingen, enz., waartoe voor den be
langstellenden speciaal-verzamelaar der Zwitsersche zegels 
verwezen wordt naar meergenoemd handboek. 

Zooals wij reeds zeiden, volgde Zürich het Engelsche voor-
beeM bij de benutting van frankeerzegels. Het is dus niet te 
verwonderen, dat de afstempeling of vernietiging der zegels 
eveneens naar Britsch model geschiedde. 

De algemeen voorkomende afstempeling 
is die, hiernevens afgebeeld. Dit stempel 
komt voor in rood, zwart en blauw. Deze 
laatste kleur is zeer zeldzaam, Roode 
stempeling was voorgeschreven voor de 
postkantoren van den stadskring Zürich; 
zwarte voor de overige kantoren in het 
kanton. Penvernietiging was eveneens toe
gestaan en komt dan ook meerdere malen 
voor. 

Het kanton Züi'ch heeft steeds den hierboven afgebeelden 
stempel benut: k'averb'ad van vier met het eedgenootschappe-
lijk kruis en in de vier hoeken cirkeltjes. 

Zooals wij uiteenzetten werden de 
zegels van Zürich ook nog in den 
overgangstijd naar de federale post 
gebruikt. Hierdoor wordt verklaard 
het gebruik van andere stempels, die 
dus van lateren datum zijn. Wij noe
men: het Eedgenootschappelijk ruit-
stempel met 13 lijnen (hierbij afge
beeld); de stempel P.P. (afkorting 
voor Port Payé) in verschillende 
grootte en dikte; het stempel „Fran
co" in schrijfletters (op de 6 rappen). 

Vorenstaande opgave is niet volledig; de afstempeling der 
kantonale zegels van Zwitserland vormt een studie op zich
zelf, hoewel Zürich de minste variëteiten toont. 

Van de 4 en 6 rappen bestaan ambtelijke herdrukken, waar
van de gesch'edenis als volgt is: Op verzoek der Pransche 
regeering werd in 1862 vergunning verleend van de origineele 
steenen afdrukken te vervaardigen op gewoon papier. De 
steenen waren echter zeer afgesleten, waardoor de herdrukken 
zeer onvolkomen onder de pers vandaan kwamen. Bij meerdere 
exemplaren is het waardecijfer slechts gedeeltelijk afgedrukt; 
ook ontbreekt veelvuldig de arce-ering van den achtergrond. 

Volgens Zumstein werden van de 4 rappen 120 exemplaren 
gedrukt, van de 6 rappen 400 (alle in zwart, op dun papier). 

Van deze herdrukken ontving het Fransche gezantschap 
te Bern van elke waarde 6 stuks; de andere werden opge
borgen in 'het archief, waaruit ze evenwel spoorloos zijn ver
dwenen. De steenen werden later vernietigd. Onbetwistbaar 
„echte" herdrukken zijn door de speciaalverzamelaars zeer 
gezocht. 

Wij komen nu tot een belangrijk onderdeel: de verval-
schingen. In het onderstaande kunnen wij ons uiteraard slechts 
beperken tot het vermelden der meest markante kenmerken 
der namaaksels, daar deze zeer gezochte zegels op talrijke en 
vaak zeer gevaarlijke wijze zijn nagebootst. Het spreekt dan 
ook vanzelf, dat geen verzamelaar deze zegels moet koopen 
zonder een garantie voor echtheid van een vertrouwd hande
laar of keurmerk van een werkelijken deskundige. 

Voor alles wordt gewaarschuwd tegen de uitknipsels uit 
meergenoemd werk van Zumstein en het standaardwerk van 
A. de Reuterskiöld over de Zwitsersche zegels, waarin de 
Zürich-zegels op onberispelijke wijze zijn afgebeeld. Hier ver
raadt evenwel het papier (glanzend, dik Hollandsch papier) 
de afkomst. 

De echte zegels vertoonen de volgende kenmerken: bij alle 
steeds een dubbele punt op de U van Zürich; voorts in de vier 
hoeken 5 puntjes, die een r e g e l m a t i g e n vierhoek vor
men met in het midden één punt. Verder bij de 4 rappen 
„Local-Taxe", bij de 6 „Cantonal-Taxe" aan den voet (er be
staat een vervalsching der 4 rappen met Cantonal-Taxe!). 

Tusschen „Local-Taxe" en „Cantonal-Taxe" komt steeds 
een verbindingsstreepje of trait d'union voor. Bij enkele types 
(zie de hierboven afgebeelde strips der 4 en 6 rappen) komt 
één punt voor achter „Zürich" en Taxe". Er bestaan verval-
schingen met t w e e punten. 

De cirkelsegmentjes, dienende tot ver
siering der verticale randen, zijn bij de 
echte onregelmatig (vergelijk afbeelding; 
het linker figuurtje geeft den stand dezer 
segmenten weer aan de linker-, het rechter 
dien aan de rechterzijde der zegels). Bij 
de echte zegels is het aantal dezer seg
menten steeds 6%. 

De versiering tusschen de segmenten be
staat bij de echte exemplaren uit een dik
kere korte streep met ter weerszijden twee 
k l e i n e puntjes (zie afbeelding). 

1 2 3 
Men vergelijke de hierboven beschreven randversiering met 

die van de v a l s c h e 6 rappen (cliché nr. 1) en lette voorts 
op het meer dan halve segment rechts onderaan, den grilligen 
vorm der boekversieringen en het ontbreken van de dubbele 
punt boven „Zürich". 
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Het ze?el van 4 rappen (cliché nr. 2) toont dezelfde fouten; 
het is bovendien valsch gestempeld (zie bij de afstempeling). 
Het laat ons echter nog een ander markant onderscheid zien, 
waardoor het zich verraadt als valsch: de diagonaal-arceering 
ontbreekt nagenoeg geheel in de open ruimte van het cijfer 4, 
een euvel waaraan tal van namaaksels, ook bij de 6 rappen, 
mank gaan. 

Afbeelding 3 is al heel gemakkelijk te herkennen als ver-
valsching: de hoekcijfers 1, 8, 4, 3, terwijl het rood stempel 
verre van volmeakt is. Deze cijfers zijn dikwij's uitgeradeerd 
en vervangen door de 5 puntjes. 

Bij de echte zegels zijn voorts de rechthoeken, waarin 
„Zürich" en „Local-Taxe" of „Cantona'-Taxe", zeer zuiver 
horizontaal gearceerd. Het aantal lijntjes bedraagt in den 
bovensten rechthoek 7 bij de 4 rappen, 8 bij de 6 rappen. 
Het aantal in den ondersten is afwisselend; het varieert van 
8 tot 10 bij eerstgenoemde waarde, 8 tot 9 bij de tweede. Dit 
IS mede een der typen-verschillen; het zou evenwel te ver 
voeren hierop nader in te gaan. Men boude evenwel in het 
oog, dat bij de echte zegels elk lijntje zuiver getrokken is 
en nimmer ineen vloeit met een ander, wat bij de valsche dik
wijls het geval is. 

Wij besluiten deze korte uiteenzetting over de zegels van 
Zürich met de uitdrukkelijke waarschuwing bij aankoop de 
noodige voorzichtlghe d te betrachten; valsche exemplaren 
komen voor op geheelen brief; soms is de penvernietiging v/eg-
gewerkt en een valsch stempel daarvoor m de plaati gesteld. 

(Wordt vervolgd). v. B. 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XIV. 
ITALIA (vervolg). 

1921. Venezia Giulia. 
15, 25, 40 centesimi, uitgegeven 5 tot 11 Juni, ter gele
genheid van de annexatie van de Venie-zia Giulia, het 
voormalige Oesterreich'sche Küstenland, Kärnten en 
Krain. Deze tcewijzing is voltrokken 5 Genaio (Januari) 
1921 ingevolge het toen tusschen Italia en Ceskoslo-
vensko gesloten verdrag; 5 Juni datum van de staats
regeling. 
De zegels vertoonen het oude wapen van de stad Trieste 
of Tergsatium (Triest) vóór de inleving destijds bij 
Oesterreich, met het middeleeuwsohe stadhuisi en de 
ispreuk: „Sistilanu publica castilla mare certos dat mihi 
fines" (De burdht Sistilanu en de zee geven mij zekere 
grenteien). Verder nog: „Annessione Ven-ezia Giulia 5 
Genaio 1921" (Annexatie van de Veneizia Giulia 5 Ja
nuari). Oplage 300000. 

1921. Overwinning. 
5, 10, 15, 25 centesimi, uitgegeven 4 
November, ter herinnering aan den 
groeten oorlog van 1914-1918. 
Op dien dag werd op pkchtige wijze 
het lijk van den onbekenden soldaat 
van Aquileja in het vroegere Küsten
land naar Roma overgebracht len al
daar bijgezet in het Nationaal Mo-
numierut op de Piazza Venezia, niet 
ver van het Capitool. 

De zegels vertoonen het in 1826 in Brescia opgegraven 
bronzen beeld, nu in het Museo Patrio aldaar, dat voor
stelt de Vittoria allata, de gevLeugelde godin van de 
overwinning, die op een oud Romeinsch schild de woor
den grift: „Vittorio Ventto 24 Ottobre 1918". 
Veneto is de naam van een plaatsje aan den voet van de 
Friauler alpen noordelijk van Venezia, dat door de Ita
lianen wordt verheerlijkt als plaats van de overwinning 
op de Oostenrijkers op 24 October 1918. 
Oplage 500000, waarvan 50000 voor de 3 koloniën. 

1921. Philatelistenicongres. 
10, 15, 25, 40 centesimi van de loopende uitgifte, over
drukt met: „IX Congresso Filatelico Italiano Trieste 
1922", ter gelegenheid van het van 4 tot 11 Juni te 
Trieste gehouden congres, dat, ond'er voorzitterschap 
van den kroonprins, tevens het eerste congres was, dat 
in de veroverde gewesten gehouden is. 
Alleen verkrijgbaar in Trieste, geldig tot 80 September, 
oplage 15000. 

1922. Mazzini. 

1923. 

25, 40, 80 centesimi, uitgegeven 20 September in Roma, 
Bologna en Geneva, ter nagedachtenis aan den 50en 
sterfdag van Giuseppe Maizzini, geb. 1805, gest. 10 Maart 
1872 te Pisa, den groeten patriot en onvermoeiden strij
der voor de éénheid van Italia. 
25 c. Het zwaard der gerechtigheid, gestaald in de vlam 
der liefde. 
40 c. Beeltenis van Mazzini. 
80 c. Zijn graftombe in Staglieno. 
Oplage 100000. 
Propaganda Fide. 

20, 30, 50 centesimi, 1 lira, ter viering van de 300-jarige 
oprichting van hovenigenoemde vereeniging, tot propa^ 
iganda van het katholieke geloef. 
Het middenstuk stelt voor Jesus te midden zijneT dis
cipelen het geloef predikend: Verkondigt het geloof aan 
alle schepselen. Links boven het portret van paus Gre-
gorius XV, stidhter van de vereeniging; links onder het 
wapen van Italia. Links en rechts van het middenstuk 
de woorden: „Italica Gens'" (Italiaansch geslacht) en 
„Patronato Romane" (Onder Roomsche bescherming). 
Zijn de- vier zegels zoover alle gelijk, in den rechter bo
venhoek vertoonen zij 4 verschillende portretten van 
heiligen, met rechts onder het wapen van de daarop 
betrekking hebbende kloosterorden. 
20 c. H. Theresia, een Spaansche zuster uit de 16e eeuw, 
hervormster van de kloosters de-r Karmelieten. 
30 c. H. Deminicus, stich''er van de orde der Domini-
kanen. 
50 c. H. Francescus van Assisi, stichter van de orde der 
Francescanen. 
1 1. H. Francescus Xaverius, bekend missio-naris in Indië 
en Japan, behoorende tot de door Ignatius de Loyola in 
1540 gestichte orde der Jezuïeten. 
Uitgegeven 11 Juni, oplage 125000 stel, waarvan over
drukt voor de koloniën. 
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Het eerste klooster met een bepaalden leefregel voor 
kleeding, levenswijze en geestelijke oefleningen werd in 
515 gesticht door Benedictus van Nursia, op den Monte 
Cassino; hij werd zoodoende de stichter van de orde der 
Benedictijnen. De leden moesten een drievoudige gelofte 
afleggen van kuischheid, persoonlijke armoede en ge
hoorzaamheid. 
In later eeuwen ontstonden meerdere orden, zoo in de 
tiende eeuw hieruit de strengere orde der Cluniaeensers, 
genoemd naar de abdij der Benedictijnen te Cluny, in 
het departement Saone-Loire in Frankriik. Eenigen tijd 
later ontstonden de Karthuizers, naar het klooster C'har-
treuse bij Grenoble, die een strenge en sobere levenswijze 
moesten in acht nemen. 
In de 13e eeuw ontstonden de zoogenaamde bedelorden; 
als eerste de door Prancescus van Assisi, eeni rijk koop
manszoon, opgerichte orde der Francescanen of Minder
broeders. Hii zelf trok in lompen gehuld al bedelend en 
boete predikend het land door; zijn vloonbeeld vond 
spoedig navolging en weldra verspreidde de orde zich 
over alle landen van Europa. Tot deze orde behooren ook 
de Capueiiners, verdsr de Karmelieten, genoemd naar 
den berg Karmel in Palestina, de Augustiinen, enz. 
Gelijktiidig met de Francescanen ontstond de orde der 
Dominikanen of Predikheeren, opgericht door Dominicus 
Guzman, een Spaansch (geestelijke. Hun voornaamste 
taak is de verkondiging van het geloof; ook legden zij 
zidh op de wetenschappen toe. 

1923. Opmarsch naar Roma. 

10 centesimi tot 5 lire (6 waarden), ter herinnering aan 
den opmarsch naar Roma eind October 1922 onder lei
ding van Mussolini; met zijn volgelingen fascis.ten of 
zwarthemden heeft hij toien Italia gered uit den chaos 
van het socialisme en bolchewisme ent de orde hersteld. 
Fascisten, fascii, genaamd naar fascio, de roede of 
pijlenbundel met de bijl, het teeken van de lictores uit 
het oude Roma. Dit door hen aangenomen embleem is 
later bij koninklijk besluit van December 1926 verklaard 
tot staatsembleem en opgenomen in het nu dubbele 
Italiaansche wapen. , 
10, 30, 50 c. Embleem van het fascism'e. 
1, 2 1. Adelaar met dit embleem in 'zijn klauwen. 
5 1. Stadsgezidht, met rookende schoorsteenen van de 
fabrieken; in de lucht vliegmachines leni een schitterende 
ster aan den hemel, alles als symbolen van de ontwikke
ling van het nieuwe rijk. 
Oplage 1 millioen, waarvan overdrukt voor de 4 koloniën 
10000. 

1923. Zwarthemden. 
30, 50 centesimi, 1 lira, in extra groot formaat, uitge
geven 28 Ott (obre) tegen de dubbele waarde, ter her
innering aan en ten bate van de Camicie nere of Zwart
hemden (zoo genoemd naar het zwarte hemd dat zij 
dragen). Later is de naam veranderd in Milizia Natio-
nalia, de nationale militie of politie, waarop Mussolini's 
regeering steunt. 
De zegels stellen een scene voor uit het oude Roma: 
Romeinen in hun lange toga's leggen dem eed af tegen
over een Vestaallsche maagd; de rechterarm is uitge
strekt boven het altaar. Dit gebaar heeft Mussolini als 
groet ingevoerd. 
Oplage 140000. 

(Wordt vervolgd) 

DERTIENDE PRIJSVRAAG. 
Uit de lettergrepen: 
a - a - af - ce - chi - chi - co - de - do - er - fa - fi 

fran - gha - gu - i - in - kra - kot - la - Ie - li - ma - me 
ne - ne - ne - ne - nis - o - o - o - r a - res - ri - rid - ro 
si - te - te - tê - tan - u - u - vis 
moeten de namen van 13 landen, gebieden, koloniën of eilanden 
gevormd worden, zooals deze voorkomen in den catalogus van 
Yvert & Tellier. In de goede volgorde gerangschikt, geven de 
dertien eerste lettergrepen, met weglating der accenten, achter 
elkaar gelezen, een opdruk op zegels van een Fransche ko
lonie. 

De landen 2, 8 en 10 l'ggen in Europa; de landen 1, 5 en 7 
liggen m Azië; de landen 4, 6, 9 en 12 liggen in Afrika; de 
landen 3, 11 en 13 liggen in Amerika. 

Oplossingen vóór 15 Mei a.s. in te zenden aan dr. P. H. 
van Gittert, Maliebaan 72bis, Utrecht. Op de enveloppe te 
vermelden: „Dertiende Prijsvraag". 

Voor tien goede oplossingen worden prijzen in zegels be
schikbaar gesteld. 

Correspondentie kan over de-ze prijsvraag niet gevoerd 
worden. 

LA POSTE BELGE ET SES DIVERSES 
MARQUES POSTALES. 

1814-1914. 
Van dit in 1929 door Le Philatéliste beige, naar aanteeke-

ningen van den in 1923 overleden heer L. Hanciau, uitgegeven 
werk is uiteraard de bewerking van het tijdperk 1815-1830 
voor de Nederlandsche verzamelaars het meest van belang. 
Dit gedeelte zal dan ook hier alleen worden besproken; een 
oordeel over den verderen inhoud moeten wij aan meer be
voegden overlaten. 

De dagteekeningstempels zün Ihet eerst behandeld. Hiervan 
vinden wij de verklaring op blz. 9 in de volgende zinsneden: 
„En Hollande et en 1807 une organisation legale stipulait 
„qu' un timbre ä date serait crée Ce timbre a date fut 
„continue sous la Royauté de Louis Bonaparte (1806-1810), 
„puis lors de la reunion de ce pays ä la France en 1810 et 
„enfin la Belgique en fit usage en 1814 lors de sa reunion ä 
„la Hollande." Het jaar 1814 zal een schrijffout zijn; op blz. 
18 is sprake van een „emission du Ier octobre 1815" voor de 
125 postkantoren. 

Deze stellingen zijn alle onjuist; Nederlandsche verzame
lingen bevatten dan ook alleen dagteekeningstempels uit la-
teren tijd en wel vanaf het jaar 1829. 

Onder de bescheiden van de posterijen tijdens het Koningrijk 
Holland, welke alle in het Algemeen Rijksarchief te 's-Graven- i 
hage berusten, bevindt zich geen enkel stuk waaruit blijkt dat 
toen reeds aan een dagteekeningstempel werd gedacht. De 
Instruction Générale van Napoleon, waarbij werd bepaald, dat 
op alle brieven vóór de verzending een stempel moest worden 
afgedrukt en dat de stempel den naam van het postkantoor 
en het nummer van het departement moest aanwijzen, was niet 
alleen gedurende het Fransche bewind maar look daarna van 
kracht. De naamstempels bleven dus in gebruik, doch de num
mers van de departementen werden weggenomen. 

De beihoefte aan een dagteekeningstempel deed zich zelfs 
in 1817, toen journalières of dagelijksche zendingen op alle 
postrouten werden ingevoerd, nog niet gevoelen, maar eersc 
nadat de gelegenheid was geopend om op eenzelfden dag 
méér dan eens te verzenden. Ten slotte werd bij Circ. 217 van 
26 Januari 1829 tot invoering van dagteekeningsternpel? voor 
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alle afgaande en aankomende brieven overgegaan. In art. 1 
werd bepaald, dat het vereischte aantal dagteekeningstempels 
zoude worden vervaardigd 'en dat de stempels, naar mate deze 
gereed zouden komen, aan de directeuren zouden worden ge
zonden met last om het gebruik onmiddellijk in te voeren. 

Van elk van deze stempels, welke in den loop van 1829 aan 
de 140 postkantoren zijn verzonden, is vooraf op den in den 
stempel aangegeven dag een afdruk genomen. Zeven afdrukken 
hebben als model gediend voor in het bekende werk van 
Schreuders afgebeelde stempels, waaronder echter een vroeger 
jaar is vermeld; één hiervan, een stempel van Brussel, is als 
type 1 in het Belgische stempelwerk opgenomen en is dus 
eerst in 1829 verstrekt. 

De heer Hanciau heeft niet vermeld waarop zijn uitgangs
punt is gebaseerd. Alleen vinden wiJ op blz. 28: „nous avons 
„vu au type 1, sur lettres de Hollande: Venant de 's Graven-
„hage (La Haye) en 1804, Venant d' Amsterdam 28 février 
„1807." Nu is het wel opmerkelijk, dat bü nr. 5 van Schreu
ders, een stempel van 's-Gravenhage zonder dag- en maand
aanwijzing doch overigens gelijk model 1829, eveneens het 
jaar 1804 is vermeld; de bedoelde stempel van Amsterdam 
doet, ook al is er een verschil in dagteekening van enkele 
dagen, denken aan dien van Schreuders, welke tot voormeld 
zevental be~hoort en voorzien is van het onderschrift 1807. 
Heeft de schrijver de stempels dan ook wel op brieven aan
getroffen, of ziJn deze aan Schreuders ontleend? Maar wat 
hiervan ook zyn moge, het uitgangspunt werd door het stem-
pelmateriaal alleen niet gerechtvaardigd. 

De bepalingen van de (ïenerale Instructie schijnen den 
schrijver niet bekend te zijn geweest. Wat hem heeft bewogen 
om, ondanks de 'hem bekende Circ. 217, te spreken van een 
emission van 1815 voor 125 postkantoren, is ons niet duidelijk. 
Er was hem, naar ons ter oore is gekomen, van Nederlandsche 
zijde medegedeeld, dat de opgaven van Schreuders niet alle 
betrouwbaar waren. Het gemis van een voorschrift in 1815 
omtrent het gebruik van een dagteekeningstempel noopte, en 
speciaal ten opzichte van de kantoren in de Zuidelijke pro
vinciën, tot voorzichtigheid. Het oordeel kon dus alleen wor
den gemotiveerd door stempels, welke op brieven uit het 
laatst van 1815 en volgende jaren waren aangetroffen, en dit 
hadden dan alle dagteekeningstempels moeten ziJn, omdat de 
naamstempel na de ingebruikneming van een dagteekening
stempel had afgedaan. Echter zijn op blz. 182 naamstempels 
van zeven postkantoren vermeld en hiertegenover staan in 't 
geheel twee dagteekeningstempels, welke de schrijver heeft 
gezien, n.1. stempels type 1 Eecloo en Wavre (blz. 19). Dit 
©enige bewijsmateriaal staat zelfs niet boven bedenking, want 
in geen van beide plaatsen is vóór 1830 een postkantoor op
gericht en de bewuste stempels, waarvan 'het jaar van gebruik 
niet is vermeld, zijn dan ook waarschijnlijk eerst na 1829 af
gedrukt. 

Waar de heer Hanciau er zelfs niet in is geslaagd om zijn 
stelling aannemelijk te maken, was er dus allerminst reden om 
bij de aanhaling op blz. 21 van Circ. 217 aan te teekenen: 
„M. Ie Conseiller d' Etat semble ne pas se douter que Ie timbre 
„ä date qu' il annonce si pompeusement est en emploi depuis 
„1807." Er had bovendien moeten zijn bedacht, dat de ambte
naren van w.e de circulaire is uitgegaan, als dagteekening
stempels inderdaad algemsen waren verstrekt, daarmede na
tuurlijk rekening zouden hebben gehouden en zouden hebben 
voorkomen, dat nog koninklijke machtiging tot invoering van 
een dagteekeningstempel werd gevraagd. 

Als type 2 is afgebeeld de franco-dagteekeningstempel zon
der jaartal van 's-Gravenhage, welke aan Schreuders is ont
leend evenals het tijdperk van gebruik, 1829-1853. Dit model 
is in 1844 ingevoerd en wel reeds eerder, doch niet vóór 1838, 
op een enkel kantoor gebruikt, zoodat type 2 moet vervallen. 

Uit de behandeling van de stempeling op de grenskantoren 
blijkt, dat stempels, waarvan melding is gemaakt, niet onder 
oogen ziJn gekomen en dat alleen rekening is gehouden met 
den Franschen tekst van de daarop betrekking hebbende cir
culaires, waardoor eigenaardige onjuistheden zijn ontstaan. 
Volgens den Nederlandschen tekst heeft Amsterdam gebruik 
gemaakt van een stempel: Franco Hamburg, Hellevoetsluis 
van: West-Indiën over Hellevoetsluis en Brielle, zoomede an
dere grenskantoren voor de Engelsche correspondentie, van: 
Engeland over, gevolgd door den naam van het grenskantoor. 

In den Franschen tekst zijn de stempels ten onrechte vertaald 
en zoo is de heer Hanciau er toe gekomen om gewag te maken 
van de stempels: Franco Hambourg, Indes Occidentales par 
Hellevoetsluis en Angleterre par la Brielle. Voor een Franschen 
tekst bestond in de Noordelijke provinciën geen aanleiding; te 
Meenen en Dinant zijn zelfs geen soortgelijke stempels met 
een Franschen tekst gebruikt, maar Frankrijk over Meenen 
en Frankrijk over Dinant, welke in het Belgische stempelwerk 
voorkomen. Waar de schrijver bovendien heeft vermeld, dat 
de kantoren in de Zuidelijke provinciën, waarvan de naam ver
taalbaar was, na 1815 naamstempels met de Nederlandsche 
benaming hebben ontvangen, Ihad de Nederlandsche tekst van 
de bewuste circulaires geraadpleegd dienen te worden. 

Allemagne par is dan ook niet gebruikt, maar evenmin 
vóór 1830 Duitschland over Hoofdzakelijk is de stempe
ling op de grenskantoren in de Noordelijke provinciën be
schreven en dan nog onvolledig of onjuist, zoodat lOok dit ge
deelte niet tot zijn recht is gekomen. 

Wij moeten dan ook tot ons leedwezen verklaren, dat deze 
bewerking van de stempeling op de binnenkantoren en op de 
grenskantoren ver beneden onze verwachting is gebleven. Het 
hadde aanbeveling verdiend, dat de heer Hanciau zich hadde 
vergewist van hetgeen hier te lande daaromtrent bekend was. 
De behandeling zoude dan op een hooger peil zijn komen te 
staan en de lijsten van de bekende stempels hadden aan
merkelijk uitgebreid kunnen worden. 

VELLINGA. 

DE „KA-BE" POSTZEGELALBUMS OP DE „IPOSTA". 
Op de „Iposta" (Internationale Postz. Tentoonstelling) te 

Berlijn, welke gehouden is in het midden van September, was 
het wederom „Ka-Be", het merk met de komeet, dat de hoogste 
onderscheiding kreeg. Voor verzamelaars een aanwijzing om 
zich dit ten nutte te maken. 

„PHILATELIE EN GESCHIEDENIS". 
In deze serie (uitgave van den „Haagsche Postzegel'handel") 

zijn de reeds aangekondigde nummers 5 en 6 verschenen, resp. 
„De Volkenbond" en „Tien jaar Vilnius-kwestie". 

Het eerste boekje opent met een portret van Hugo Grotius, 
dat van de Nederlandsche briefkaarten, en geeft in 36 blad
zijden een beschrijving van de oprichting, doel en werkzaam
heden van den Bond. De verschillende opgeloste conflicten zijn 
met zegel-afbeeldingen geillustreerd (Tacna en Arica, Para
guay-Bolivia, enz.). Het is zeer nuttig, de geschiedenis te lezen 
van de plebiscieten, welke ook zoo duide-lijk op de postzegels 
tot uiting komt. Al behandelt dit boekje ook geen philatelie 
in engeren zin, toch zal het daarom voor menig verzamelaar 
van groot nut kunnen zijn. 

Het tweede boekje behandelt de beroemde Wilna-kwestie 
(het is, zooals wij reeds schreven, op aanvrage gratis bij den 
auteur verkrijgbaar). Op objectieve gronden wordt aange
toond, dat Wilna bij Litauen hoort en ten onrechte door Polen 
bezet wordt gehouden. Tal van kaartjes en zegelafbeeldingen 
illustreeren dit werkje, dat 32 bladzijden telt. 

Aan alle postzegelvereenigingen is hiervan een aantal exem
plaren ter uitdeeling onder belangstellende leden verstrekt. 

Br blijkt groote belangstelling voor te bestaan, reeds is er 
een tweede en derde druk van verschenen. 

Ondertusschen verscheen ook nummer 7 van de serie, „De 
geschiedenis van Brazilië op de postzegels". Het is even keurig 
uitgevoerd als de voorafgaande boekjes, en telt 24 bladzijden 
groot formaat. 

De teks^ wordt weer verlucht door talrijke afbeeldingen 
van po=tz:gels, en behandelt, zooals de titel aangeeft, uit
voerig de geschiedenis van deze grootste der Zuid-Ameri-
kaansche staten. Begonnen wordt met de periode van het 
Portugeesche bewind, om via het keizerrijk tot de republiek 
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te komen. Zelfs de jongste revolutie wordt reeds vermeld) 
met een afbeelding van den verjaagden Julio Prestes (op het 
zegel dat ter eere van zijn bezoek door Paraguay werd uit
gegeven). 

B. 

DE „IPOSTA" TE BERLIJN 
door LEON DE RAAIJ. 

De belofte om een beschrijving van deze tentoonstelling te 
geven was gemakkelijker gedaan dan ingelost; toen ik haar 
gaf, dacht ik niet, dat het mij zooveel moeite zou kosten om 
een eenigszms klaar beeld te geven van al wat ik daar gezien 
heb. 

Ofschoon ik in de laatste jaren vele tentoonstellingen mocht 
bezoeken, heb ik toch nimmer een expositie medegemaakt, zoo 
grootsch als te Berlijn. 

Er zijn talrijke Nederlanders, die den „Dierentuin" te Ber
lijn kennen; welnu, de groote „Marmeren Zaal" van 42 meters 
lengte, de Keizerszaal met Voorzaal, de Nieuwe- en Oude 
Wintergarten, de Gele, Roode en Groene Veranda's, de Banket
zaal en bovendien alle galerijen, gangen, hallen, prijkten met 
uitgelezen collecties van de geheele wereld. De catalogus om
vatte 597 inzendmgen, een aantal dat nog nimmer op eenige 
tentoonstelling bereikt werd. 

En als ik er nu aan toevoeg, dat al deze zijn ondergebracht 
zonder eenige systematische volgorde, zoodat èn jury èn pu
bliek van den esnen hoek naar den anderen moesten loepen 
om de gewenschte verzamelingen te zoeken, dan kan de lezer 
nagaan hoeveel kostbare tijd hiermede verloren is gegaan. 

Gelukkig voor ons heeft het comité dit euvel nog bijtijds 
ingezien, met het gevolg dat het eenige dagen later lijsten 
verkrijgbaar stelde met de plaatsen der verzamelingen, wat 
tenm nste een kleine verbetering was. Ik zeg kleine, omdat 
het dikwijls bleek, dat b.v. nr. 42 naast nr. 340 enz. geplaatst 
was. Men moest dan toch weer ergens anders zün om b.v. 
nr. 48 als opvolger van nr. 42 te bezichtigen of te beoordeelen. 

Een andere maatregel, dien men hier nam en dien ik nog 
nimmer op eenige internationale tentoonstelling zag toegepast 
was, dat een ieder, exposant of niet, d>en catalogus betalen 
moe^t en w^l voor den niet geringen prijs van Mk. 2,50 
(ƒ1,50). De gewoonte was steeds dat iedere exposant een 
exemp'aar grat 's ontvmg, en zich daardoor overtuigen kon 
dat zijn co'leciie aanwezig of juist gecatalogiseerd was. 

De belichting liet nogal veel te wenschen over; alles moest 
met kunstlicht geschieden, zoodat menig zegel in donker
blauwe tint voor rwart wcïd aangezien. 

De vitrines waren samengesteld uit vleikante ramen van 
1 meter, waarvan de achtergrond uit dik wit carton bestond, 
docA de afsluiting liet zeer veel te wenschen over. Van lood- of 
ander: verzekering was geen sprake en menig zeldzaam stuk 
kon gemakkelijk vanonder het glas verwijderd worden, iets 
wat onverantwoordelijk is. Gelukkig, dat er een flinke be
waking dag en nacht aanwezig was, zoodat mij van ontvreem
ding n ets bekend is. 

Het geheel deed echter aangenaam aan, daar alles in wit 
geschilderd en met roode biezen afgezet was, terwijl onder 
de vitrines een groene stof de openingen maskeerde. 

Donderdagochtend was de laatste termen van het opzetten 
der collecties; ik behoef u niet te zeggen, dat tot laat in den 
avond aan alle kanten hard gewerkt werd om klaar te komen, 
daar den volgenden dag om 11 uur de officieele opening zou 
plaats vinden. Het comité stond een ieder bereidwillig te 
woord en liet hulp aanrukken, zoodat alles op tijd gereed was. 

Vrijdag 12 September te 11 uur werden de officie-ele be
zoekers, die daarvoor een speciale uitnoodiging gekregen 
hadden, ontvangen. Onder leiding van dr. Bruno Seidler bracht 
het orkest de Egmond Symphonie ten gehoore, waarna door 

den voorzitter van het comité, prof. dr. Erich Stenger, een 
welkomstgroet werd toegeroepen aan alle aanwezigen en aan 
alle buitenlanders die zich de moeite en kosten hadden ge
troost om aan zijn roepstem gehoor te geven. De minister der 
posterijen, dr. Schatzel, bracht een schrijven van den Rijks-
president over, die de Iposta geluk wenschte met haar wel
geslaagde onderneming, waarna burgemeester Scholz, baron 
Von Rudbeck, Zweedsch minister der posterijen, en de heer 
Van der Schooren uit naam van de Federation Internationale 
de Philatelie het comité geluk wenschten met de geslaagde 
tentoonstelling, waarna deze officieel voor geopend verklaard 
werd. 

Bijna alle gezantschappen der vreemde mogendheden waren 
aanwezig om de tentoonstelling te bezichtigen. 

Twee postkantoren waren keurig ingericht om aan alle 
aanvragen te voldoen, en ofschoon later vele bezoekers de 
zalen vulden (men beweert dat den eersten Zaterdag en Zon
dag telgens 15-17000 bezoekers werden toegelaten), was van 
dringen geen sprake. ledere bezoeker kon zooveel zegels 
bekomen als hij wenschte, door het nemen van de benoodigde 
aantallen entreekaarten. 

Er was dan ook zeer veel reclame gemaakt voor de Iposta 
in vak- en dagbladpers, zoowel in woord als in beeld. Groote 
artikelen, rijk geïllustreerd, hebben er toe bijgedragen dat 
een zeer groot aantal bezoekers van alle oorden toestroomde. 

Daartoe werkte in sterke mate de tentoonstellingszegel 
mede, reeds in het vorige nummer beschreven. Deze velletjes 
op handgemaakt pap.er speciaal met het watermerk IPOSTA 
en 1930 in dubbellijnige letters aangebracht, de zegels voor
zien van het watermerk adelaar, maken een aardigen indruk, 
daar de vier waarden in vier kleuren in staaldruk uitgevoerd 
zijn. 

Deze zegels worden in November a.s. als weldadigheids-
zegels uitgegeven, doch zonder bovengenoemd watermerk en 
elk afzonderlijk op gewoon watermerk papier. 

Bij een vluchtig kijkje in de zalen, valt het den bezoeker 
direct op welk een groot verschil er bestaat tusschen den 
Engelsc'hen en Amerikaanschen en den Duitschen verzamelaar. 
Dit is zóó in het oog loopend, dat de Duitsche pers er haar 
opmerkingen over maakte, tot leering van haar landgenooten. 

Daar waar de eersten hun verzamelingen met de uiterste 
nauwkeurigheid en zorg opzetten, breedvoerig doch keurig 
beschreven, zóó zelfs, dat op plaatsruimte niet gelet wordt, 
teneinde zooveel mogelijk de goede en zeldzame zegels te doen 
uitkomen, laat dit bij de Duitsche verzamelingen veel te wen
schen over; in vele gevallen slordig en onaesthetisch opgezet 
en (in sommige gevallen) met potloodschrift van notitiën 
voorzien. Zelfs trachtte men, ten einde op de plaatsruimte te 
bezuinigen, zooveel zegels als mogelijk op de cartons te plaat
sen, waarbij de randen van de cartons werden benut! 

Persoonlijke gesprekken, gehouden met vakmenschen en 
buitenstaanders, hebben bewezen, dat deze tentoonstelling in 
het teeken stond van wetenschap .en dat de jury niet lette op 
waardevolle zegels volgens den catalogus, doch in de eerste 
plaats in aanmerking nam de bewerking van het materiaal 
dat men onder handen had. Vandaar dat de jury niet gul was 
met hooge bekroningen; vele inzendingen, die reeds op menige 
tentoonstelling met een gouden medaille bekroond werden 
moesten zich hier tevreden stellen met zilver, ja, in sommige 
gevallen met brons of een diploma. 

Men begrijpt dus, dat zij, die voor een onderscheiding in 
aanmerking kwamen, zulks ten zeerste verdienden. Een groot 
aantal kwam ze^fs niet voor de minste onderscheiding in aan
merking. 

De jury, uit 26 vooraanstaande Philatelisten der geheele 
wereld bestaande, was bijna voltallig, uitgezonderd M. Lang-
lois uit Parijs en René Poncelet uit Brussel, die wegens ge
zondheidsredenen afwezig waren. Als voorzitter fungeerde 
dr. Munk. De jury was verdeeld in 5 commissiën, die om hun 
omvangrijk» taak niet te benijden waren, want niet alleen 
moesten zij in de diverse zalen de verzamelingen opzoeken en 
beoordeelen, doch een zeer uitgebreid materiaal was in de 
kelders in brandkasten ondergebracht (ongeveer 500 albums). 

Alvorens het tentoongestelde te bespreken, wil ik nog even 
enkele woorden wijden aan de verschillende feestelijkheden, 
die er gehouden werden. 

. r ^ ^ f e ) ^ : : « . ! -
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Zaterdag werd een groote feestavond gegeven in de Konings
zaal, waaraan talrijke Philatelisten der geheele wereld deel
namen en welke om circa 5 uur des ochtends eindigde. 

Maandag een gezellige vaart naar Potsdam over de Wann-
see, waaraan velen deelnamen, doch daar men pas 's avonds 
aankwam was er geen tijd meer over de kasteelen te bezoeken. 
Ook de maaltijd aan boord bleek door de slechte regeling een 
fiasco te zijn. 

Daartegenover was de fe-estvoorstelling op Dinsdag in de 
Staatsopera van Kroll, met de opvoering van „Die Fleder
maus", een groot succes, en toen daarna een souper in de 
prachtige Marmerzaal gehouden wexd, opgeluisterd door een 
schitterend programma, afgewisseld door dans, steeg de aan
gename stemming ten top. zoodat men om circa 5 uur on
gaarne afscheid nam. 

Woensdagavond een gezellig bezoek aan het Scala, bekend 
als het grootste variété te Berlijn, terwijl daarentegen de ge-
eenkomst van Donderdagmiddag in den Dierentuin een teleur
stelling was door den regenval. 

Vrijdagavond waren de meeste bezoekers uitgenoodigd de 
bijeenkomst bij te wonen van de „Berliner Verein", doch ook 
dit viel niet mee, daar de avond gevuld werd met voordrachten 
waarvoor de aanwezigen niet in de stemming waren. 

Eindelijk Zaterdag, de avond waarnaar een ieder reikhalzend 
uitzag, vanwege de bekendmaking der bekroningen. Deze was 
zeer druk bezoCht; ik schat de deelnemers op 4-500. Jammer 
dat het comité na het eerste gerecht 18 sprekers aan het woord 
liet, waaronder de beeren Van der Schooren, Tresling en De 
Beer, die zeer veel bijval oogstten. Pas om half elf werd de 
maaltijd voortgezet, waarna de lijst der bekroningen voor
gelezen werd. Ik behoef er niet aan toe te voegen, dat dit een 
langdurig werk was, daar er ongeveer 600 inzenders waren 
te noemen. Gelukkig, dat het comité gezorgd had voor ge
drukte lijsten der bekroningen, zoodat alleen zü die met goud 
bekroond waren, genoemd werden; de overige kon men in de 
lijst niet vinden. Alleen zij die 'een gouden medaille ver
wierven, konden deze, gegraveerd met hun naam, in ontvangst 
nemen. Ook hier eindigde men zeer laat door het dansen en 
de variété-nummers. 

Zondagavond was de officieel-e sluiting, en Maandagmiddag 
om 12 uur was alles van deze reusachtige tentoonstelling zoo 
volledig opgeruimd, dat er niets meer in de zalen te zien 
was, waarvoor een woord van lof aan het comité niet ont
houden mag worden. 

Talrijke landgenootan, verschillende met !hun dames, waren 
aanwezig. 

(V. R. J. C. ie L.). 1. Beszaat er een middel om de post
zegels, die in Yvert onderscheidenlijk als „lithographié" en 
„typographié" aangegeven zijn, te onderscheiden? De om
schrijving b.v. bij Yougo-Slavië 1919 zegt m.i. weinig. 

— Het verschil bij losse zege's tusschen typografie en litho
grafie is dikwijls zeer moeilijk te zien. Bij typografie, boek
druk, waarin b.v. ook boeken en kranten gedrukt worden, zjjn 
op de drukvorm de lijnen van de teekening verheven boven 
de oppervlakte. Wanneer de drukvorm krachtig tegen het pa
pier gedrukt wordt kunnen de lijnen van de teekening aan de 
achterzijde van de zegels als verhoogingen in het papier zicht
baar zijn. De druk bij lithografie geschiedt daarentegen van 
geheel vlakke steenen (tegenwoordig meestal metalen platen), 
zoodat de achterzijde van de zegels hierbij geheel vlak blijft. 
Dit algemeene kenmerk is echter in vele gevallen niet vol
doende, maar meestal zijn, zooals ook bij het door u genoemde 
voorbeeld van Joego-S'avië, verschillen in de teekening aan
wezig, die het onderscheid gemakkelijker maken. Yvert bevat 
hierover maar wein'g, maar in Senf staan de verschillen dui
delijk aangegeven. 

2. Bij sommige postzegels — bij de Engelsche koloniën her

haaldelijk — is geen watermerk waarneembaar, wanneer men 
ze met ether bevochtigt en op een donkeren ondergrond legt. 
Kan men het watermerk dan op andere wijze zichtbaar maken? 

— In nagenoeg alle gevallen wordt het watermerk zicht
baar, wanneer men de zegels óf tegen het licht houdt, óf op 
een donkeren ondergrond legt en eventueel het licht er schuin 
laat opvallen. Ook een donkere ondergrond en eenige druppels 
benzine voeren vaak tot het gewenschte doel, maar daar kun
nen vele zegels niet tegen. 

3. Wat is het verschil tusschen kamtanding en lijntanding? 

kamtanding. lijntanding. 

— De kamtandingm-achine maakt met één slag in het papier 
een indruk, die op een kam gelijkt (zie afbeelding). Hierdoor 
worden dus van elk zegel van een rij drie zijden tegelijk ge
perforeerd; de vierde zijde wordt geperforeerd door de volgende 
slag van de machine, die tegelijk weer drie zijden van de na
burige zegelrij (in horizontale of verticale richting) per
foreert. 

De lijntandingmachine geeft met één slag een indruk van 
een lijn (zie afbeelding), en perforeert dus slechts één zijde 
van een rij zegels tegelijk. Van een zegelvel worden dus eerst 
alleen de horizontale ruimten tusschen de zegels geperforeerd, 
daarna wordt het vel 90 graden omgedraaid en komen de ver
ticale tusschenruimten aan de beurt. 

Bij kamtanding is de tanding op de kruispunten geheel regel
matig, bij lijntanding onregelmatig, hier vallen vaak twee 
gaatjes gedeeltelijk over -elkaar he-en. 

Kamtanding is gebonden aan een bepaald formaat zegels 
b.v. de machines voor onze koerseerende zegels. Onze rol-
zegels hebban ook kamtanding. Zegels in afwijkend formaat 
(de guldenwaarden, de jubileumzegels) moeten met de lijn-
tandingmachines geperforeerd worden. De tuberculosezegels 
van 1906 hebben kamtanding, maar daar' heeft men de „tan
den" van de kam om den andere verwijderd, zoodat deze zegels 
het dubbele formaat van de gewone zegels hebben. 

4. Wat heeft men te verstaan onder „offset-druk"? 
— „Offset-druk" is een soort lithografie, waarbij echter de 

zegelbeeldpn niet direct van de lithografische steen (tegen
woordig bijna steeds e^n aluminium of zinken plaat) op het 
papier worden afgedrukt, maar op e-an gummi-rol, die ze op 
zijn beurt weer „afzet" pp het te bedrukken vel papier (offset-
afgezet). Door het tusschen schakelen van de gummi-rol bij 
den aanmaak moeten op de zinkplaat de zegels in positief 
staan, op de gummi-rol komen ze dan in negatief, om weer 
positief op het papier te komen. 

Tegenwoordig wordt door de z.g. „step and re-peat"-machine 
geheel mechanisch een fotografische reproductie van de oor
spronkelijke zegelteekening op regelmatige afstanden en in 
het benoodigde aantal op de zink- of aluminiumplaat aange
bracht. De mooie hiermede bereikte resultaten ziet men b.v 
aan de tegenwoordige zegels van Italië en het Saargebied. 

B. 

Wie onzer lezers is bereid de verzorging van deze rubriek 
op zich te nemen, nu de dood aan de zoo zeer gewaardeerde 
medewerking van wijlen den heer A. C. Voss een einde heeft 
gemaakt? 

Correspondentie aan den hoofdredacteur, den heer J. D. van 
Brink, te Leeuwarden. 

NIEUWE REPUBLIEK. 
De heer Leon de Raay te Watergraafsmeer verzoekt be

leefd alle bezitters van zegels der Nieuwe Republiek, welke 
niet voorkomen in den catalogus Yvert of Stanley Gibbons, 
hem deze ter inzage te doen toekom-en ter opneming in den 
deor hem in bewerking zijnden speciaalcatalogus. 

Tevens verzoekt genoemde heer om bericht, wie der lezers 
hem kan inlichten omtrent A. de Vletter, postmeester (?) te 
Vrijheid, de voormalige hoofdstad der Nieuwe Republiek. 
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POSTZEGEL-VERVALSCHING. 

In het Algemeen Handelsblad van 3 October komt het ver
slag voor van een zitting van de Haagsch'e rechtbank, dat wij 
hier laten volgen. 

De koopman J. H. D. te 's-Gravenhage stond volgens de 
dagvaarding terecht, dat hij een drukker bewogen heeft van 
Rijkswege uitgegeven zegels na te maken door roode 1-cents 
postzegels van 1928 te doen opdrukken met de woorden „te 
betalen 5 cents port''. 

Voorts heeft verdachte een valschen postzegel van Baden, 
waarvan de valschheid hem bekend was, verkocht voor ƒ 510. 

Deze- zaak was reeds door de Rotterdamsche Rechtbank en 
door het Hof in Den Haag behandeld. 

Naar de president mr. Kühn opmerkte, liet de dagvaarding 
aan duidelijkheid wel iets te wenschen over. 

In deze zaak werden als getuigen gehoord o.a. een drukker 
te Rotterdam, de- expert der firma Enschedé te Haarlem en 
de directeur van het Nederlandsch Postmuseum. Als getuige 
a décharge trad op de postzegelhandelaar P. V. te 's-Graven
hage, die verklaarde dat in den postzegelhandel veel geknoeid 
werd. 

Mr. Rijkens, requisitoir nemende, achtte hier de feiten uit 
de verschillende verklaringen bewezen. De officier bij de 
Rechtbank te Rotterdam had indertijd tegen dezen verdachte 
een jaar gt-vangenisstraf geëischt. Spreker vond aanleiding 
iets clementer in den eisch te zijn en vroeg veroordeeling tot 
acht maanden. 

De verdediger mr. J. W. Dekker bestreed uitvoerig de ten 

las e legging. Volgens spreker is er geen mislukte uitlokking 
w^lke strafbaar, doch een mislukte medeplichtigheid, welke 
niet strafbaar is. 

Voorts bestreed pleiter dat een portzegel een van Rijkswege 
uitgegeven dienstzegel is. Zij worden als curiositeit, als ve--
zamelobject verkocht. Ook worden postzegels dikwijls als 
betaalmiddel gebezigd, doch dit gebruik wordt niet door den 
Staat beschermd. Spreker meende dat geen veroordeelmg op 
grond van het ten laste gelegde sub 1 zou kunnen volgen en 
verzocht ontslag van rechtsvervolging subsidiair vrijspraak. 

Ten aanzien van het tweede feit, de vervalsching, zegt spre
ker dat er heel wat geknoeid wordt en dat in bijna alle ver
zamelingen valsche exemplaren worden aangetroffen. Pleiter 
zegt dat, indien alle postzegelknoeiers vervolgd moesten 
worden, er heel wat terecht zouden moeten staan. Er staan 
niet zooveel belangen op het spel. Pleiter verzocht voor de 
tweede tenlastelegging een voorwaardelijke veroordeeling. 

De verdachte J. H. D. werd 14 dagen later wegens het ver
koopen van verva^schte zegels veroordeeld tot zes maanden 
gevangenisstraf. 

GANDHI-„POST"-ZEGELS. 
Door de Britsch-Indische nationalistische partij (de partij 

van Gandhi) worden eigen postzegels uitgegeven, die naar 
blijkt ook inderdaad gebruikt worden voor een eigen postdienst, 
die door de nationalistische partij georganiseerd werd. Aan 
„Stamp Collecting" werden twee van deze zegels getoond. 
Beide vertoonen het portret van Gandhi in ovaal, met de aan
maning „Boycott British Goods". Zij zijn uitgevoerd in slechten 
lithografischen druk. Het eene zegel is rose, en ongetand, het 
andere roodbruin en ruw geperforeerd aan de hoeken. Dit 
laatste heeft bovendien nog de inscriptie „No violence". 

In de officieels „Gazette of India" van 9 Augustus wordt het 
vervoer van stukken met deze zegels verboden, de stukken 
zullen in beslag worden genomen en vernietigd. B. 
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BESTUUR DER DOMEINEN. POSTZEGELVERKOOP. 
DE ONTVANGER DER REGISTRATIE Nr. 2 EN DOMEINEN te 's-Gravenhage is voornemens op VRIJDAG 1 
28 NOVEMBER 1930, 's namiddags te 2 uur, bij inschrijving te verkoopen, in het gebouw van het Hoofdbestuur | ' 
der Posterijen, enz., Kortenaerkade 12, 's-Gravenhage (alwaar gedrukte voorwaarden verkrijgbaar zijn), 

Frankeer- en Portzegels. 
(494) 
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Zeldzame Britsche Koloniale Zegels 
Ziijn mijn specialiteit. 
Ik b e n i n 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 z e g e l s d e r B n g . K o l o n i ë n , 
^ v e l k e e e n d e r m o o i s t e v a n d e ^ v e r e l d i s . 

Zichtzendingen tegen schappelijke prijzen worden op aanvraag naar alle deelen der wereld toegezonden. 

' T. ALLEN. 
5, Blake Hall Rd, WanstearJ, LONDON E. 1 1 . ^,,,^ 
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