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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 Philatellsten-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-Limburg" 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; de Postzegelvereeniging 
„Zeeuwsch-Vlaanderen" te Terneuzen; de 's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te 's-Hertogenbosch 
en den „Nederlandsche 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-Slowaküe) 1928; Zilveren Medaille Durban (Zuid-Afrika) 1928; 
Zilveren Medaille Londen 1928; Zilveren Medaille Le Havre 1929; Zilveren Medaille Danzig 1929; Zilveren Medaille Malang 
(Ned.-Indië) 1930; Verguld Zilveren Medaille Algiers (Noord-Afrika) 1930; Verguld Zilveren Medaille Antwerpen 1930; 
Verguld Zilveren Medaille Rotterdam 1930; Zilveren Medaille Berlijn 1930; Eervolle vermelding Parijs 1930. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen. wetenschappelijken en redactioneelen 
aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van 
Brink, Nieuwestad 132b, Leeuwarden: al wat Ned. en iCoI, betreft, aan A, M. 
Benders, Burg, Reigerstraat 67, Utrecht, en mr, 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. Terboigstraat 28-11, Amsterdam, en buitenlandsche poststukken 
aan J. J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage. Afstempelingen aan 
J. P. Traanberg, Biouwersplein 25r, Haarlem. Frankeermachines aan H. 
Lampe Fzn., Sneek. 

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN REDACTIE. 
De heer W. P. Costerus, te Edam, heeft zich wegens drukke 

werkzaamheden genoopt gezien te bedanken als redacteur 
Buitenlandsche Poststukken. In zijn plaats heeft zich bereid 
verklaard deze functie op zich te nemen: 

de heer J. J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, te 's-Graven
hage. 

Hoewel wij den heer Costerus noode laten gaan, moeten wij 
ons bij zijn beslissing neerleggen; gelukkig dat genoemde heer 
behouden blijft voor het Maandblad als vaste medewerker, 
zoodat onze lezers, naar wij hopen, nog menigmaal van zijn uit
gebreide kennis der poststukken zullen kunnen profiteeren. 

Het is ons voorts een behoefte den heer Costerus namens 
talrijke lezers hartelijk dank te zeggen voor zijn jarenlange 
getrouwe medewerking, waardoor hij velen aan zich verplicht 
heeft. 

Tot de vaste medewerkers zullen voorts gaan behooren: 
M. J. baronesse van Heerdt-Kolff, te Baarn. 
Dr. G. W. Bölian, Koninginneweg 77, Hilversum, die de ver

zorging van de „Vragenbus" op zich zal nemen, wat tot voor 
korten tijd geschiedde door den diepbetreurden heer, wijleh 
A. C. Voss, te Amsterdam. 

Mr. J. H. van Peursem, Zeestraat 40, 's-Gravenhage, die 
de lezers regelmatig zal vergasten op zijn bekende philate
listisch-historische schetsen en beschrijvingen, die hy velen 
zoozeer in den smaak vallen. 

Aan de vier nieuwe medewerkers onder hartelijke dank
zegging voor hun bereidverklaring om tot onzen vasten staf 
toe te treden, zij een welkom toegeroepen bij de aanvaarding 
van hun nieuwe functie, die ongetwijfeld ten goede zal ko
men aan den inhoud van ons blad. 

Eereleden der Redactie: J. B. Robert en H. J. Spitzen. 

'Vaste medewerkers: H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bölian, W. P. Costerus, 
M. J, baronesse van Heerdt-Kolff, J. A, Kästeln, mr. J. H. van Peursem, 
Leon de Raaij, J. G. Millaard, G. V. van der Schooren, Pierre Vos. 

Tot bet plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzon
derlijke nummers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere 
vereenigingsberichten en voor alles, wat de uitgave, het beheer en de 
administratie betreft, zich te wenden tot L. C. A. Smeulders, Wilhelmina
park 128, te Breda. Telefoon 1397, Postrekening 37183. 

ADVERTENTIËN (bjj vooruitbetaling): 
1/1 pagina ƒ30,— V6 pagina ƒ7,50 Vlö pagina ƒ4,— 
1/2 „ „17,50 1/8 „ „6,— 1/18 „ „3 ,— 
1/3 „ „12,50 1/9 „ „5,50 Bf 3,6, 12x plaat-
1/4 „ „10,— 1/12 „ „4,50 sen 5, 10, 15% red. 

Nr. 12 (108). 

DE RICHTING IN HET TOEKOMSTIG 
VERZAMELEN VAN POSTZEGELS. 

LEZING, DOOR DEN VOORZITTER VAN „PHILATELICA" 
C. J. REIJERSE, GEHOUDEN IN DE VERGADERING 

VAN 27 NOVEMBER 1929. 
Geachte dames en beeren, Philatelisten! 

Tijdens den grooten oorlog en de jaren daarna is men in 
alles, volgens mijn meening, overstuur geraakt, zoo ook in 
het verzamelen van postzegels! Verzamelde men vóór dien tijd 
over het algemeen de zegels zonder meer als een geliefd 
veïzamel-object, tijdens en na het wereldschokkend gebeuren, 
is men in onze liefhebberij zoogenaamd wetenschappelijk ge
worden, wat weldra onder den invloed van den zenuwachtigen 
tijd tot een bedenkelijke ziekelijkheid is overgeslagen! Werd 
aan den eenen kant elk oud zegel, dat niet absoluut eerste 
kwaliteit was, als waardeloos beschouwd, aan den anderen 
kant werd het een wedstrijd in het zoeken naar alle mogelijke 
en onmogelijke fouten, die vooral in de nieuwere zegels (door 
den slechten druk) in massa voorkwamen. Dit werd zoo erg, 
dat velen door die foutenmanie 'n het verstandsvermogen wer
den 'geschokt, en bijna of werkelijk in een zenuwinrichting te
recht kwamen! Door de verschillende landen, die meest met 
een chronisch geldgebrek te kampen hadden, werden geregeld 
enkele noodige, maar massa's onnoodige zegels uitgegeven, 
waarbij altijd iets extra was, b.v. direct uitverkocht ( ? ) , kop-
staande opdrukken, enz. enz. Dit schiep een groote massa spe
culanten, die al die mooie verhalen nog aandikten, en het gros 
van de verzamelaars en ook handelaren lieten zich door deze 
leiden, evenals vele dames door de mode, en om dan evenals 
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deze tot de er^'aring te komen, dat den volgenden dag er al 
weer iets nieuwer was, dat het foutieve belegging was. Dit 
hebben èn verzamelaars èn handelaren in hun beurs geducht 
kunnen merken; ik behoef u maar te wijzen op het groote ver
schil in prijs van de eerste serie Fiume; toen enkele honderden 
guldens, nu in veiling 10 tot 15 gulden. Voorts de groote prijs
daling in de zegels van Beieren, Zuid-Slavië, bezetting van 
Hongarije, Tchecho-Slowakije, Turk\je en zoo vele andere! 
Zeker, er zijn enkele zegels of series in prijs gestegen, maar 
het is er net mee als bij speelbanken en loterijen: geringe 
kansen op winst, maar veel kansen op een zeker verlies! 
Daar kwam dan nog bij, dat velen de moed ontzonk om verder 
te verzamelen, omdat het door de overstelpende massa nieuwe 
uitgiften het voor de meesten onmogelijk werd iets compleet 
te krijgen. Deze waren dan voor onze sport verloren, en hun 
verzameling kwam de jnassa aan de markt zijnde zegels ver 
meerderen. 

Ik wil u even met enkele cijfers demonstreeren hoe de di
verse landen op de zakken van de verzamelaars hebben ge
speculeerd, en noem u eerst de cijfers over het tijdvak tot 1914, 
dus over ongeveer 60 jaar, en dan over 1914 tot 1928, dus 
14 jaar, en dan enkel over postzegels, geen port-, dienst-, 
spoorwegzegels, enz.: Bulgarije 106 (107); Italië 97 (158); 
Luxemburg 94 (116); Nederland 93 (125); Portugal 225 (287); 
Turkije 176 (567); Hongarije 122 (296). 

Ik zou u nog tientallen van landen of koloniën kunnen op
noemen, die het even erg of nog erger gemaakt hebben. Daar 
tegenover staat een groot land als de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika vóór 1914 198 stuks, na 1914 84 stuks; En
geland vóór 1914 158 stuks, na 1914 45 stuks. Als men de 
cijfers ziet van de twee laatste landen, moet het u toch duide
lijk zijn, dat al die andere een zeer groot aantal onnoodige en 
speculatieve zegels hebben uitgegeven! Een ander bezwaar 
tegen al die uitgiften is, dat met de oplaag op de verzame
laars wordt gerekend, zoodat deze zeer groot wordt. Komt een 
enkele maal een kleine oplaag, dan zit deze meestal direct in 
de handen van bevriende speculanten; dus ge-plukt wordt 
men toch! Verder is een zeer eigenaardig verschijnsel, dat bij 
bijna alle nieuwe uitgiften, en voornamelijk bij opdrukken, alle 
mogelijke en onmogelijke fouten voorkomen, die ondanks de 
z.g. strenge keuring aan de drukkerijen, toch in circulatie 
komen. Ra, ra, wat is dat? Nu komt gelukkig weer eenigszins 
de tijd aan, dat we objectiever tegenover alle mogelijke vraag
stukken komen te staan; zoo is b.v. in de kunst met het ultra
moderne en kubisme en alle andere -ismen al gebroken; ook, 
dat men alle tijden en stijlen bij en door elkaar plaatste be
hoort zachtaan tot het verleden! Zoo zullen we ook in de 
Philatelie tot een splitsing moeten komen, en wil ik voorop
stellen dat mijn meening is, dat de zegels vóór 1900 de grootste 
kans zullen krijgen, immers zijn deze op enkele uitzonde
ringen na werkelijk uitgegeven om in de frankeer-behoefte 
te voorzien. De oplaag was veel kleiner dan tegenwoordig, en 
in de tweede plaats zijn, omdat het verzamelen nog niet zoo 
algemeen was, vele zegels verloren gegaan, terwijl tegen
woordig er veel grootere oplagen noodig zijn, en er nog extra 
op de verzamelaars wordt gerekend en er bijna geen zegel 
meer vernietigd wordt! Dit geeft mijns inziens het groote 
onderscheid in verzamelwaarde voldoende weer; ook is mijn 
meening dat die oude zegels weer wel verzamelwaarde zullen 
krijgen, al is er al een iets minder breede rand aan, of al heb
ben ze een dun plekje of een ander klein gebrek. Immers denkt 
toch niemand er aan om een oud-Delftsch of Chineesch por-
celein, dat een barstje heeft of een ander klein gebrek als 
waardeloos weg te werpen, of een antiek schilderij of meubel 
dat beschadigd is als waardeloos te beschouwen, of laat ik 
bij hetzelfde materiaal blijven als onze liefhebberij: een oude 
Engelsche of Fransche prent met een vlek of een scheur heeft 
toch ook nog waarde. Natuurlijk zal er altijd waarde- en 
prijsverschil blijven, in alles brengt de beste kwaliteit altijd 
den hoogsten prijs op! Tevens iwil ik u nog even wijzen op een 
groot verschil, dat tot nadenken aanleiding geeft: bij de ar
tikelen hiervoor genoemd, is de waarde als er een fout aan is 
veel, veel minder, terwijl we voor de zegels met fouten veel 
meer dan voor die zonder fouten betalen. 

Vervolgens komt het tijdperk 1900-1914, dat ook voor de 
zegels nog een tamelijk gezonde periode is, al waren de op

lagen al veel grooter, en werd er al veel minder vernietigd, 
waar tegenover stond dat door de slechtere druk en uit
voering er al zeer veel plaatfouten en kopstaande opdrukken 
werden geboren. Toch is dit nog een zeer verzamelwaardig 
materiaal, zooals dit al door velen is begrepen, die niet verder 
gaan dan tot 1914. 

Nu komen we aan het derde tijdperk: 1914 tot heden, dat 
ik zou willen noemen het tijdperk van de massa-productie, het 
tijdperk van den grooten aanslag van de regeeringen op de 
zakken van de verzamelaars en handelaren, want door beiden 
worden, als ze niet erg voorzichtig zijn, aan die nieuwe massa-
artikelen groote verliezen geleden. De veilingen bewijzen het, 
dat het een zeldzaamheid is, als voor ongebruikte series van 
den laatsten tijd die onder den hamer komen nog de nominale 
prijs wordt gehaald. Over de verzamelwaarde van de zegels 
na 1914 »wil ik nog dit opmerken, dat niemand van u het in 
zijn hoofd zal krijgen om b.v. nieuw glaswerk of porcelein, 
of welk massa-artikel ook, dat men overal in winkels en 
warenhuizen koopen kan, te gaan verzamelen, maar in de 
Philatelie laat men zich door de diverse regeeringen een 
nieuw massa-artikel als verzamelwaardig in de hand stoppen. 
Het is een fraaie vertooning: hier in ons land brandkast-zegels 
die met de post niets hebben uit te staan en enkel nog schijnen 
te dienen om de brandkast van zekere firma te helpen vullen; 
vliegz egels voor Nederland en koloniën, maar als men zijn 
brie-ven met de post wil laten vliegen, hoeft men niet met de 
zoogenaamd daarvoor uitgegeven vliegpostzegels te fran-
keeren, maar-mag-men-het-ook-met-de-gewone-frankeerzegels-
doen! Men weet tegenwoordig niet meer of men in Veendam-
land of in Nederland woont! Als philatelist raakt men er 
zeker mee in de war. Als men dan toch waardelooze rommel 
verzamelen wil, neem dan lucifers- of schoensmeerdoosjes, die 
leveren de fabrikanten u voor een civielen prijs, en zonder ze-
van een duurderen opdruk te voorzien! 

Resumeerend kom ik voor mij aan de hand van wat ik tot 
heden met u besproken heb tot de vaste overtuiging dat in de 
toekomst elke verstandige philatelist terug zal keeren tot het 
verzamelen van oude, werkelijk verzamelwaardige zegels, en 
dat het volplakken van albums met onnoodige massa-producten 
van zelf zal ophouden. 

Ik wil besluiten met de hoop uit te spreken, dat in de naas-te 
toekomst de organisators van postzegel-tentoonstellingen het 
den bezoekers zullen besparen, om tegen massa- en zwendel-
producten aan te kijken! 

Uitaiflen 
N.B. De afbeeldingen zijn steeds op ware grootte, ten

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

ALBANIË. 
Van de in het vorig nummer 
vermelde luchtpostzegels ge
ven wij hierbij de afbeel
ding. WiJ memoreeren nog, 
dat de serie bestaat j i t de 
waarden: 
5, 15, 20 en 50 quint, 1, 2 
en 3 francs. 
De firma J. Voet, te Rotter
dam, dank voor toezending. 

AUSTRALIË (November 1930). 
Frankeerzegel, koerseerend type, watermerk kleine kroon 

en letter A: 
1' / pence, roodbruin. 

AZOREN (November 1930). 
Opdruk landsnaam op frankeerzegel in het Ceres-type: 

5 centavos, donkerbruin. 
32 „ donkergroen. 

1 esc. 25, donkerblauw. 
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BRAZILIË. 
De 200 reis blauw van 1909, uitgegeven ter gelegenheid 

van het Pan-Amerikaansche Congres, werd voorzien van den 
opdruk „Expresso" en de waarde 1000 reis. B. M. 

BULGARIJE (November 1930). 

Ter gelegenheid van het huwelijk van koning Boris met de 
Italiaansche prinses Giovanna, verscheen onderstaande serie 
zegels: 

1 leu, groen. 
2 lewa, bruinviolet (als de 6 lewa). 
4 „ rose (als de 1 leu). 
6 „ donkerblauw. 

CANADA (November 1930). 
Portzegel in de gewijzigde teekening: 

4 cents, violet. 
CUBA. 
De gelegenheidszegel van 1927, uitgegeven b;j de herden

king van het 25-jarig bestaan der Republiek, 25 centavos 
donkerviolet, werd voorzien van den opdruk „Correo Aereo 
Nacional" en de waarde 10 e. B. M. 

DANZIG. 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der VriJstad 

Danzig werden onderstaande waarden der koerseerende serie 
voorzien van den opdruk „1920 15 November 1930" op drie 
reffels c 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 en 75 pfennig en 1 gulden. 
De opdruk is in zwart aangebracht; op de 1 gulden in 

karmijn. 
DUITSCHLAND. 

Weldadigheidszegels in nevenstaande 
teekeningen — tentoonstellingsblok der 
Iposta —: 

8 pfennig, groen (Aken). 
15 „ karmijn (Brandenb. pt .) . 
25 „ blauw (Marienwerder). 
50 „ bruin (Würzburg). 
De extra-toeslag bedraagt 4, respec

tievelijk 5 10 en 40 pfennig. 
De zegels zijn gedrukt in vellen van 100 stuks op papier 

met het watermeik ruiten; zij zijn van 1 November tot 15 
Januari a.s. aan alle postkantoren verkrijgbaar. 

ETHIOPIË. 
Ter gelegenheid van de kroning van koning Hailé Sellace 

zou een bijzondere serie verschijnen, welke in Frankrijk zou 
worden gedrukt. De zegels waren evenwel niet op tigd gereed 
en dus maakte men van den nood een deugd en voorzag on
derstaande waarden der koerseerende serie van een opdruk, 
die ons meldt, dat Ras Tafari gekroond is tot koning der 
koningen. 

Te melden zijn: 
1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 en 8 mehaleks, 1, 2, 3 en 4 thalers. 

De opdruk is in blauw, rood of violet aangebracht. 
FRANKRIJK. 
Frankeer zegel in bijgaande afbeelding, kathedraal van 

Reims: 
3 francs, grijsblauw. 

Als propaganda- of reclamezegels voor de a.s. Koloniale 
Tentoonstelling in 1931 verschenen twee frankeerzegels, vol
gens afbeelding: 

15 centimes, grijs. 
50 „ rood. 

Ter gelegenheid van de in het „Pavillon de Marsan" te 
Parijs gehouden Luchtposttentoonstelling, verscheen de lucht
postzegel — Yvert nr. 268 — in blauwviolet; waarde 1 fr, 50. 

Dit zegel was uitsluitend verkrijgbaar van 6 tot 20 No
vember j.1. op vertoon van een entreekaart ad 5 francs tegen 
de nominale waarde. De oplaag bedraagt 60000 stuks. 

GRIEKENLAND. 
Herinneringszegel aan het aandeel, dat Kreta nam aan 

den Griekschen bevrijdingsoorlog, portret van den abt Gabriel: 
8 drachmen, purper. 

Het zegel, gedrukt in groot liggend formaat, draagt den 
datum 8 November 1866, 

HONDURAS. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt onderstaande op

drukken: 
15 centavos blauwgrijs (Yvert nr. 201), in karmijn over

drukt met „1929 ä 1930". 
10 centavos blauw (Yvert nr. 178), als voren met „Vale 

2 ets 1930" (vertikaal). 
1 centavo lilabruin (Yvert nr. 147), in blauw overdrukt 

met „Habilitado julie 1930". 
10 centavos blauw (Yvert nr. 178), in rood overdrukt met 

, Servicio Aéreo internacional Vale 5 ets oro 1930" 
(vertikaal). 

JAPAN (November 1930). 
Ter gelegenheid van de tempelwijding te Meiji, verschenen 

onderstaande waarden: 
IK sen, groen. 
3 „ oranje. 

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

KUWAIT. 
Dienstzegel van Britseh-Indië, lokale druk, meervoudig wa

termerk, voorzien van den opgedrukten landsnaam: 
15 rupees, olijfgroen en blauw. 

MOCAMBIQUE. 
Senfs 111. Briefmarken-Journal van 15 November j.1. brengt 

de afbeelding van een zegel in staand formaat, met het por
tret van Joaquim Mousinho d' Albuquerque, die als koloniaal 
officier in 1895 zich bijzonder onderscheidde bij den opstand 
in Mosambique. De waarde bedraagt 0.50 escudo, de kleuren 
zijn grijs en rood. 

Naar genoemd blad meldt gaat het hier om een zooge-
naamden verplichten toeslagzegel, gedurende een vastgestel-
den tijd te benutten naast de gewone frankeering. De op
brengst zou bestemd ziJn voor het oprichten van een monu
ment ter ere van den afgebeelden persoon. 

PARAGUAY (November 1930). 
Frankeerzegel in het cijfer-type: 

20 centavos, lilabruin. 
PERU (November 1930). 
Wapenopdruk op de 10 centavos rood (Yvert nr. 212). 
Naar een onzer lezers meldt is deze opdruk aangebracht, 

ten einde het portret van den door de revolutie verjaagden 
president dr. Augusto B. Leguia onherkenbaar te maken. 
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De in het vorige nummer vermelde waardeopdruk werd 
gecompleteerd met: 

2 op 10 c , rood. 
4 op 10 c , rood. 

POLEN. 
Ter gelegenheid van het eeuwfeest 

van den Poolschen opstand van 1830, 
verschenen onderstaande frankeer
zegels: 

15 groszy blauw. 
25 „ roodbruin. 
30 „ rose. 

Alle volgens afbeelding. 

PORTUGAL. 
Frankeerzegel in het Cerestype, met aan den voet de aan

wuging „ClichesEduardo S.": 
4 centavos, donkeroranje. 

Wij hebben hier zeer waarschijnlijk te doen met de eerste
ling eener nieuwe serie. 

ROEMENIE. 
Men leze in de opgave, vermeld in het vorige nummer, 

blz. 205: 
50 bani bruinviolet, i. p. v. 50 lei. 

■ RUSLAND. 
Frankeerzegel in de teekening 
ier 7 kopeken van 1929, Yvert 
ir . 428, papier met watermerk: 

15 kopeken donkerolijf. 
Frankeerzegel in nevenstaande 
teekening, afbeelding van het 
telegraaf kantoor te Moskou: 

1 roebel, grijsblauw. 
Het papier draagt het water
merk „parketvloer". 

SPANJE (November 1920). 
Tot sluiting der tentoonstelling te Sevilla verscheen onder

staande serie: 
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Frankeerzegels: 
1 centimos, blauwgroen. Wapen. L. 
2 „ bruin. Landkaart van MiddenAmerika. S. 
5 „ grijs. Ingang tentoonstelling. S. 

10 „ groen. Paviljoen van Columbia. S. 
15 „ donkerblauw. Idem van Dominica. L. 
20 „ oranje. Spaansche Plaats. L. 
20 „ violet. Paviljoen van Uruguay. L. 
25 „ karmijn. Idem van Argentinië. L. 
25 , karmijn. Idem van Chili. L. 
30 „ wijnrood. Idem van Brazilië. L. 
40 „ lichtblauw. Idem van Cuba. L. 
40 „ lichtblauw. Idem van Mexico. L. 
50 „ donkeroranje. Idem van Peru. L. 
1 peseta, blauw. Idem van de V.S.A. L. 
4 pesetas, roodviolet. Idem van Portugal. S. 

10 „ bruin. Koninklijk echtpaar en toren van Se
villa. S. 

Luchtpostzegels: 
5 centimos, grijszwart. Eerste vlucht van Santos Du

mont. L. 
10 „ donkerolijf. Eerste vlucht over de Rio de la 

Plata. L. 
25 „ blauw. Eerste vlucht over de Andes. L. 
50 „ grijsblauw. Transatlantische vlucht 1922. L. 
50 „ zwartviolet. ZuidAmerikavlucht van Si

dar. S. 
1 peseta, karmijn. Transatlantische vlucht van Ji

menez. S. 
1 „ groen. Idem van Lindbergh. L. 
4 pesetas, grijsblauw. Vliegtuig en karveel van Colum

bus. L. 
De firma Keiser & Zn., te 'sGravenhage, hartelijk dank 

voor toezending. 
Hoewel ook deze zegels officieel ziJn uitgegeven, wat even

eens geldt voor de in het vorige nummer vermelde Columbus
serie, moeten wij tegen deze en soortgelijke uitgiften een 
ernstig woord van protest laten hooren. Wij komen daarop in 
het Januarinummer in een afzonderlijk artikel terug. 

SYRIË (October 1930). 
Frankeerzegels in de landschapteekeningen: 

6 piastres grijs (Sednaya). 
7% „ blauw (Aleppo). 

50 „ bruin (Palmyra). 

ZWITSERLAND. 
Opdrukken „Société des Nations" en „S. d. N. Bureau In

ternational du Travail" op de 3 rappen, violetgeel op grijs
geel. Teil jr. 

Frankeerzegel met den jongen Teil, papier met meervoudig 
watermerk kruis: 

5 rappen, groen op grijsgeel. 

» » » l i i » i » t t m » > i i m » » M 

Weldadigheidszegels; voor de lagere waarden met de wa
pens van verschillende steden: 

5f 5 centimes, groen en blauw (Fribourg). 
1 0 + 5 „ paars, geel en rood (Altdorff). 
20+ 5 „ karmijn, geel en groen (Schaffhausen). 
30 + 10 „ Jeremias Gotthelf, bekend volksdichter 

(17971854). 
De 10 en 20 centimes zijn in hetzelfde formaat gedrukt als 

de 5 centimes. 
De firma Voet, te Rotterdam, dank voor spoedige toez

zending. 
Men zie voorts het Novembernummer, blz. 207. 

V. B. 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 225 

ALAWIETEN. 
In het October-nummer vermeldden wij op blz. 188, dat in

gevolge een besluit van den Hoogen Franschen Commissaris 
de zegels van Syrië voortaan zullen voorden overdrukt met 
„Alaouites" (in het Fransch en het Arabisch). Thans is be
paald, dat deze landstreek zal worden aangeduid met „Lat-
taquié", waarom de reeds met „Alaouites" overdrukte zegels 
bovendien nog den opdruk „Lattaquié" (twee-talig) zullen 
erlangen. 

ALGIERS. 
Eenige maanden geleden kondigden wij de a.s. verschijning 

aan van de eeuwfeest-serie, voorzien van den opdruk „14 
Juin 1930", datum, waarop een eeuw geleden het Fransche 
expeditie-leger ontscheept werd. Een inschrijving op deze 
zegels was bereids geopend; de Fransche bladen melden thans, 
dat het postbestuur van het overdrukken dezer zegels heefl 
afgezien en de reeds gestorte gelden heeft terugbetaald. 

Deze herziening van zijn houding door het postbestuur is 
een felicitatie waard en moge tot voorbeeld strekken voor 
andere postadministraties, die geregeld doorgaan met het 
brandschatten der verzamelaars, tot de kip met de gouden 
eieren afgeslacht is. De actie van verzamelaars en hande
laren tegen deze uitgifte is evenwel niet vreemd aan het 
verkregen resultaat. 

ARGENTINIË. 
Ter herinnering aan de revolutie van September j.1. zullen 

eenige speciale zegels verschijnen; naar verluidt in de waar
den 5 en 12 centavos. Aanvankelijk zou men voornemens zijn 
geweest een kleine twintig waarden, w.o. de 5, 10, 20 en 50 
peso's, op de verzamelaars los te laten, doch ook hier is men 
tüdig op de dwalingen zijns weegs teruggekeerd. 

BELGIË. 
Groot rumoer is ontstaan door de onverwachte verschijning 

van de koerseerende 5, 25, 35, 60 centimes, 1 fr. en 1,75 fr. 
als tête-bêche paartjes, zonder dat aanvankelijk iemand de 
herkomst kon aanwijzen. 

Thans heeft de bekende Brusselsche handelaar V. Gisquière 
hierin klaarheid gebracht. 

Enkele firma's benutten voor haar reclame de postzegel
boekjes, o.a. „Persil Ferrand" en „Sirop Manceau". Voor den 
aanmaak dezer boekjes is het noodig, dat een of meer rijen 
op de ongevouwen vellen, waaruit de boekjes worden samen
gesteld, tête-bêche worden gedrukt. Hetzelfde verschijnsel 
dus als b\j de TA cent Nederland vorige uitgifte en verschil
lende Zwitsersche waarden. 

De firma's verzochten nu, ten einde bevrijd te worden van 
het scheuren der zegels uit de boekjes, in het genot te worden 
gesteld van meerdere ongevouwen vellen; hierdoor wordt de 
verschijning der tête-bêche paartjes verklaard. 

Ten einde alle ongewenschte speculatie den kop in te druk
ken heeft het postbestuur thans bepaald, dat deze tête-bêche 
paartjes aan het postkantoor Brussel verkrijgbaar worden ge
steld. Er bestaat dus geen enkele reden om een hoogen prijs 
voor deze abnormaliteiten te betalen. 

FRANSCH-MAROKKO. 
In den loop van het volgend jaar zullen nieuwe frankeer- en 

luchtpostzegels verschijnen, brengende kiekjes van het land. 
LETLAND. 
Een weldadigheidsserie in de waarden 1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 

20, 25 en 30 santimi is binnenkort te verwachten. De op
brengst is bestemd voor de tuberculose-bestrijding. 

PORTUGEESCHE KOLONIEN. 
Bij regeerings-decreet is bepaald, dat verschillende waar

den der Camoëns-serie zullen worden opgebruikt in onder

staande koloniën, v. z. n. voorzien van een nieuwen waarde-
opdruk. 

Angola: 80 en 96 centavos, overdrukt met 0.80 angolare; 
1 en 1,20 esc. met 1 angolare; 1,50 esc. met 1,40 angolare; 
20 escudos met 20 angolares. 

Portugeesch-Guinea: 25 centavos overdrukt met 0.20. 
Kaap Verde: 40 centavos, niet overdrukt. 
St. Thomas en Principe: 25 centavos, overdrukt met 0.20. 
Moeambique: 1,60 esc. en 2 escudos met 1,40 esc ; 2,40 esc , 

3 esc, 3,20 esc. en 4,50 esc. overdrukt met 2 esc. 
Opgemerkt wordt nog, dat in Angola voortaan als munt 

zal gelden de „angolare", in waarde overeenkomend met de 
escudo. 

SAN SALVADOR. 
Op 3 dezer zijn verschenen of zullen verschijnen twee series 

herinneringszegels, ieder in een oplaag van 5000 stuks voor 
elke waarde. De eene serie dient ter herinnering aan den 
honderdsten herdenkingsdag van de geboorte van generaal 
Francisco Mendez en zal de waarden 1, 3, 5 en 10 centavos 
omvatten. De tweede serie wordt uitgegeven ter herdenking 
van het feit, dat een eeuw geleden Simon Bolivar, de Be
vrijder, gestorven is. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Binnenkort zijn luchtpostzegels te verwachten in de waar

den 30, 50 haleru, 2, 4, 5 en 10 kronen. 
v. B. 

NEDERLAND. 
De kinderzegels verschenen. 
Op 10 December zijn de kinderzegels verschenen; afbeel

dingen en beschrijving vindt men in het vorig nummer. 
De zegels worden aangekondigd bij Dienstorder H 906 van 

12 Novembe» 1930, die voor ons verder geen nieuws bevat, be
halve dat daarin vermeld wordt: De zegels zijn ook in rollen 
verkrijgbaar. 

Bij dit nummer is een gekleurde bijlage gevoegd, die tot 
koopen opwekt. Wij hopen/ dat de resultaten dit jaar ondanks 
de crisis nog beter zullen zijn dan vorige jaren. 

Het zijn: 
134 4-134 cent, rood, 
5 -|-3 cent, groen, 
6 +i cent, donkerlila, 

123^-f3X> cent, ultramarijn. 
De zegels zijn in staaldruk uitgevoerd op wit papier zonder 

watermerk, en hebben het formaat van de gewone frankeer-
zegels. De vellen zijn groot 100 stuks. 

De t a n d i n g leverde ons een verrassing op; het is de 
eerste maal dat zegels met lij nperforatie worden uitgegeven, 
die tevens met roltanding bestaan. De zegels in de gewone 
tanding hebben l i j n p e r f o r a t i e 1234:1234. (Dat er an
dere tandingen voor zouden komen is niet waarschijnlijk, 
maar blijft mogelijk). 

Ook is de serie met r o l t a n d i n g uitgegeven, en wel 
de nieuwe tweezijdige. Dit is natuurlijk een kamperforatie. 
Bij de vellen, die wij zagen, liep de tanding in boven- en 
rechterrand niet door. 

Alle vellen zijn voorzien van een p l a a t n u m m e r , dat 
op het midden van den onderrand voorkomt, rechts van een 
verticaal streepje. Overigens zijn de randen blanco, behalve 
een liggend streepje in het midden van de ziJ randen. Wü 
zagen reeds de volgende plaatnummers: 

1J4 cent: 2, 3, 4; 5 cent: 1, 2, 3; 6 cent: 1, 2; 1234 cent: 1, 2. 
Over de teekening zal wel weer verschillend geoordeeld 

worden; wü voor ons kunnen deze niet in alle opzichten be
wonderen. De uitstekende druk verhoogt het aanzien der 
zegels zeer. 
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De Rembrandtzegels. 
Wij brengen in herinnering, dat de Rembrandtzegels na 

|j, 31 December van dit jaar niet meer voor de frankeering ge
bruikt zullen kunnen worden. 

Ook Dienstorder H 970 van 3 December herinnert hieraan. 
Nieuwe oplaagletters. 

- 2 cent I, 25 cent G. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent K: 285 L, tanding Gr. 
R 286, „ Grl4. 

6 cent F : R 249, „ Gr. 
L 275, „ Gl. 

6 cent G: L 277, „ Gl. 
6 cent H: 298 L. 

10 cent C: R 279, „ Gl. 
12 >̂  cent C: 294 R, „ Gr. 

296 R. 
25 cent G: 301, „ Gl. 
50 cent H: 306, „ Gl, in een tweede type. 

' , De heer Van Dongen meldde ons het tweede type van de 
50 cent H nummer 306. Een nadere omschrijving komt in het 
volgend nummer. Type 306 I is dat, dat op de vellen met rol-
perioratie voorkomt. 

Sinds nummer 104 is het niet meer voorgekomen dat een
zelfde plaatnummer in twee typen verscheen. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
Ij4 cent E: nummers 39, 66 en 67. Tanding Gl. 
2 cent I: nummer 56. 

Dubbele perforatie. 
De heer Polling, te Helder, zond ons een deel van een vel 

van de 2K cent in roltanding, dat in den linkervelrand een 
tweede perforatie vertoonde. By nader toezien bleek echter, 
dat deze ontstaan was doordat deze velrand omgevouwen was 
geweest. Het vel vertoonde verder nog het bijzondere, dat de 
rechterrand zeer smal was, zoodat alle te^cijiers geheel ont
braken, de linkerrand zeer breed. De heer Jfolling uit nu de 
o.i. niet onwaarschijnlijke veronderstelling, dat met opzet de 
linkeriand omgevouwen werd, om het vel beter onder de pex-
toreermachine te doen passen. 

De jubileumzegels 1813-1913. 
Ons werd gevraagd naar een opgaaf van de tandingaf-

wij kingen by de jubileumzegels van 1913. In den Leiddraad 
zijn hiervan maar enkele aangegeven; de volgende zijn ons 
bekend: 

2>^ cent: ongetand boven, ongetand rechts, dubbel getand 
links. 

3 cent: dubbel getand rechts. 
5 cent: dubbel getand Imks (ll'/j-.liyj). 

10 oent: ongetand oijder, dubbel getand verticaal door het 
zegel. 

123^ cent: ongetand onder (plaat 2), ongetand rechts ( ? ; 
wiJ zagen een zegel met een rand van 3'A mm.). 

20 cent: dubbel getand links. 
25 cent: ongetand boven, ongetand onder, dubbel getand 

onder (11>^:11). 
1 gulden: dubbel getand verticaal door het zegel 

2'A op 10 gld.: ongetand rechts. 
Over de plaatnummers is ook nog het een en ander op te 

merken. De nummers 1 tot en met 5 bi) de 2>4, 3, 5 en 10 cent 
komen alle m Deide tandmgen voor; van de 12J4 cent ont
breekt volgens den Leiddraad plaat 1, maar er bestaat een 
plaat zonder nummer van deze waarde. Ook deze plaat en de 
platen 2 t.m. 5 van de 12 >i cent bestaan alle in beide tan
dmgen. Echter zou in de 12e veiling van de firma Hekker 
plaac 1 van de 12>4 cent m beide tandingen ziJn geveild; wie 
bezit deze plaat? 

Van de 2% cent en 3 cent bestaat eveneens een plaat 
z o n d e r nummer, terwijl aldus ook de 5 cent zou bestaan 
(Philat. Maandblad 1914, blz. 40). Deze laatste hebben wf 
echter nooit gezien. 

De platen 1 en 2 van de 20 oent komen ook in beide tan
dingen voor. 

\ a n de 1 gld. schijnt nog steeds geen onderrand met plaat-
nummer ontdekt te zijn; van de 10 gld. is na het uitgeven van 
den Leiddraad een onderrand zonder nummer gevonden. 

Frankeerzegels als portzegels. 
In het Sep^ember-nummer beschreven wij op blz. 160 een 

briei, waarop nei, stiaiporc van io cent, (.vooi een in üe uus 
gavvorpen aangeteeKeno stuii) aoor miaael van IranKeeizegeis 
voldaan was. xnans toont ae neer Meicnexs te Amsteraam ons 
een aeigelyK stuK. ii,en aan nem geauiesseerüe oriei mee ae 
opmerKmg: Aanteekenen, was in ae orievenuus gewoipen (en 
was OOK voorzien van net stempeltje „orievenoua ). Aan net 
aistricLspostKanuoor Amsterüam-Uobi, waar üe oriet ontvangen 
werü, waren geen portzegeis aanwezig, en men vroeg toen uen 
neer ivi. oi net goea was aat net strdiport met gewone iran-
Keerzegeis voiüaan werü: ueze zegels weraen van net fauempel 
Amsteraam-Uost voorzien. 

Schrift onder frankeerzegels. 
Dienstorder H 927 van 19 November deelt mede, dat worde 

voorgescnreven, dat tegen veriaagü tariei gelrankeerae stuk
ken, waarop gescnreven meüedeeimgen voorKomen welke on^ 
der de op die stuüKen genecnte iianKeerzegeis zijn aange-
Oracht, voortaan met üe nooaige toelicntmg met port oeiast 
moeten worden doorgezonüen. 

Luchtpostenveloppen. 
'Ier kennis wordt gebracht, dat bij gelijktijdige afname van 

tenmmste öOUu lucntpostenvdoppen mee Duoehoorend schryi-
papier op den daarvoor vastgeotelden prys een Kortmg ad 
üö pet. kan worden verleend. (jJienstorder tsö90is van ö iNov.;. 

NED.-INDIE. 
De weldadigheidszegels. 
Een mededeelmg van den heer Hajenius en van het Depar

tement van K-Oionien melüt ons, dat de Inüiscne weldadigneids-
zegels op 1 December zuilen verschynen, en tot en met üen 
3ien December worden verkrijgoaar gesteld, levens is be
paald, dat de genoemüe zegels na 30 September 1931 niet 
meer voor de Irankeermg geldig zullen zjjn. 

Uitgegeven worden de volgende aantallen: 
360.000 van 2 -|-1 cent, 
365.000 van b -h2>^ cent, 
340.000 van 12>^+2>i> cent, 
260.000 van 15 -|-5 cent. 

De na 31 December 1930 onverkocht gebleven exemplaren 
worden vernietigd. 

Op 3 December waren de zegels ook aan de verzamelaars
loketten hier te lande; de heer Van der Willigen zond ze ons 
toe. De zegels zijn inderdaad keurig uitgevoerd en doen teeke
naar en drukker alle eer aan. Het zijn dus: 

2 -|-1 cent, lila en sepia, 
5 +2% cent, donkergroen en sepia, 

12>^-|-2J4 cent, karmijnrood en sepia, 
15 -|-5 cent, ultramarijnblauw en sepia. 

De sepia-kleur is misschien nog beter bruin te noemen. De 
zegels zun gedrukt in rotogravure, m vellen van 50 stuks, op 
wit papier. De velranden zyn geheel blanco. 

De tanding vertoont weer eens iets nieuws, namelijk een 
k a m tanding 11:11>^. Deze is zoodanig ingericht, dat zij aan 
de lange zijden van de zegels 11 en aan de korte zijden 11% 
meet. De tanding is dus: 2 en 5 cent: 11>^:11; 123^ en 15 cent: 
11:11K. 

Aan de lange zijden van het vel steekt zoowel in den boven-
als in den onderrand een gaatje uit; een van de korte randen 
is doorgepertoreerd, de andere niet. 

Het Departement van Koloniën verzoekt ons, nog eens de 
aandacht erop te vestigen, dat de Indische weldadigheids
zegels tot en met 31 December verkrijgbaar zijn. 
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pcrtzegel van 37 >i cent verschenen. 
Op 29 November verscheen hier het 

reeds langen tijd aangekondigde portzegel 
van 31'A cent, welke waarde noodig was 
geworden in verband met den dienst der 
„petits paquets" (zie Maandblad van Juni 
blz. 103). Het zegel is in de gewone tee
kening, in roseroode kleur, en ook verder 
afgewerkt als de andere portzegels. Voor 
zoover wij kunnen zien is het in éénmaal 
gedrukt. r ~ " * 

De 30 op 40 cent vllegpost. 
Op 12 November is het opdrukzegel 30 op 40 cent vliegpost 

van Indië ook in Nederland aan de verzamelaarsloketten ver
krijgbaar gesteld. 

De heer Kramer te Rijswijk toonde ons een hoekzegel van 
dezen opdruk (uit den rechterbovenhoek, met oplaagletter A 
en teleijfer 10), waarbij de tanding van de korte zijden van 
het zegel niet tot aan den velrand doorliep, maar een onge
perforeerd strookje ter breedte van 2 a 3 gaatjes openliet. 
Dit was over de geheele hoogte van het vel het geval. Deze 
afwijking schijnt bij dit zegel meer voor te komen; wü kennen 
nu twee verzamelaarsloketten waar dergelijke zegels ver
kocht zijn. 

Plaatfouten. 
"Wij danken den heer Nuse te Tapatoean (Atjeh) voor de 

opgave van eenige nog niet gemelde plaatfouten. In de eerste 
plaats vond de heer Nuse van de 10 cent rood scheepjestype 
drie exemplaren, die een duidelijke roode punt vertoonden 
boven het cijfer 1. 

Verder een jubileumzegel 1923 van 5 cent met een plaatfout, 
analoog aan de bekende van de 20 cent, n.l. een groene punt 
in het waardeschildje links boven de 5. 

SURINAME. 
Intrekking van oude uitgiften; nieuwe zegels van 6 en 7M c. 
Me+ ingang van 1 Februari 1931 zal in Suriname een groote 

opruiming m de frankeerzejels gehouden worden; voor mede
deelingen hierover danken wij de beeren Gerdes Oosterbeek, 
De Bie en Van der Voet Van beide eerstgenoemde beeren is 
ook elders in dit nummer het een en ander erover opgenomen. 

In de eerste plaats volgt hier het Besluit van 28 Augustus 
1930 (Gouvernementsblad nr. 69), houdend' benalingen om
trent het buiten omloop stellen van eenigs frankeer en port
zegels, briefkaarten en briefomslagen. 

In naam der Koningin! De wnd. Gouverneur van Suriname, 
overwegende, enz., enz., heeft besloten: 

Art. 1. 
Worden buiden omloop gesteld: 
a. de frankeerzegsls of hulpfrankeerzegel«, welke in tvpen, 

kleur, waarde of soort afwijken van de in art. 3 van het Be
sluit van 28 Augustus 1930 (G B. nr. 68) genoemde en daar 
nader omschreven frankeerzegels; 

b. de portzegels, welke in tvpen, kleur, waarde of soort af
wijken van de in art. 5 van het sub a aangeduide besluit ge
noemde en daar nader omschreven portzegels; 

c. de briefkaarten, welk3 in typen, kleur, waarde of soort 
afwijken van de in artt. 1, 6, 7 en 8 van het sub a aangeduide 
besluit genoemde en daar nader omschreven briefkaarten; 

d. de briefomslagen, welke in typsn, kleur, waarde of soort 
afwijken van de in art. 9 van het sub a aangeduide besluit 
genoemde en daar nader omschreven briefomslaken. 

Art. 2. 
1. De in art. 1 buiten omloop gestelde frankeer en port

zegels, briefkaarten en briefomslagen kunnen, mits gaaf en 
ongeschonden, gedurende drie maanden na het in werking tre
den van dit besluit, op de post en hulppostkantoren in Suri
name tegen gangbare frankeer en portzegels,briefkaarten en 
briefomslagen van andere waarden worden ingewisseld. 

2. Bij de inwisseling van weldadigheidszegels zal slechts 
met de frankeerwaarde daaivan rekening worden gehouden. 

Art. 3. 
Dit besluit treedt in werking tegelijk met dat van 28 Augus

tus 1930 (G.B. nr. 68), houdende bepalingen omtrent het_ in 
gebruik stellen en de wijze van uitgifte van postzegels, brief
kaarten en andere postformulieren van Suriname. 

Gegeven te Paramaribo, den 28en Augustus 1930. 
VAN HAAREN 

Uitgegeven den ]6en September 1930. 
De wd. Gouv.secretaris. 

H. F. ESSER 
Het hierboven aangehaalde Beslu't van 28 Augustus 1930 

(Gouvernementsblad nr. 68) is te uitvoerig om hier in zijn ge
heel over te nemen. Het bevat bepalingen voor het gebruik 
van de frankeerzegels en een opsomming daarvan. Slechts 
geldig zullen zijn (art. 3): 

1. cijfertype: 'A cent lichtlila, 1 cent olijf groen, 1% cent 
donkerblauw, 2 cent roodbruin, 2% cent groen, 3 cent geel
bruin, 4 cent lichtblauw, 5 cent paars, 6 cent oranje, IA cent 
geel. 

2. Koninginnetype: 
a. gewijzigd jubileumtype: 10 cent rood, 12A cent oranje, 

15 cent lichtblauw, 20 cent donkerblauw, 21 cent bruin, 25 cent 
violet, 30 cent groen, 35 cent sepiabruin. 

b. palmtype: 50 cent donkergroen, 100 cent bruin, 150 cent 
violet, 250 cent rood. 

3. luchtpostzegels: 10, 15, 20, 40, 60, 100, 150 cent. 
De buiten gebruik te stellen zegels zijn tot 1 Februari 1931, 

voor zoover de voorraad strekt, hier te lande aan de phila
telistenolketten verkrijgbaar; de hoeveelheden, welke dan nog 
over zijn, zullen worden vernietigd. 

De bovengenoemde opsomming bevat twee zegels in nieuwe 
kleuren, n.l. de 6 cent oranje (de kleur van de vroegere IA 
cent) en de IA cent geel. 

Naar de heer Gerdes Oosterbeek ons op ons verzoek be
richtte, worden deze zegels op 1 Februari 1931 ingevoerd. 

Voor de briefkaarten en briefomslagen zie men onder de 
poststukkenrubriek. 

Over de na 1 Februari 1931 nog gangbare portzegels ver
meldt art. 5: 

„Van de portzegels bestaan 12 soorten, namelijk van A, 2A, 
5, 10, 1 2 ^ , 15. 20, 25. 30. 50, 75 en 100 cent. Alle soorten 
dezer zegels zijn van dezelfde kleur — lila — en dragen te 
woorden Te betalen Port." 

De luchtpostzegels. 
Van de invoering van de luchtpostzegels werd in Suriname 

mededeeling gedaan door een Besluit van 28 Augustus 1930 
(Gouv.Blad nr. 67), dat wij in dank van den heer Van der 
Voet ontvingen Hierm staat o.a. vermeld, dat de luchtpost
zegels dienen tot kwijting van het luchtrecht en het overige 
port bij zendingen per luchtpost. 

In een later Gouv.Adverteniieblad ve=tigt de Administra
teur van Financiën hier nog eens de aandacht op; het gebruik 
van deze zegels voor zendingen met gewone mailgelegenheden 
is niei toegelaten. 

Poststukken, voorzien van luchtpostzegels, bestemd voor 
zendingen per gewone mal'gelegenheden, zullen als ongefran
keerd, eventueel als ontoereikend gefrankeerd, worden aan
gemerkt en met strafport belast. 

Voorts wordt in het bijzonder de aandacht erop gevestigd. 
dat stukken, welke bestemd zün om per luchtnost te worden 
verbonden, volledig gefrankeerd moeten zijn. zullende anders 
de verzending niet per luchtpost kunnen geschieden. 

De frankeering van per luchtpost te verzenden stukken met 
gewone frankeerzegels blijft toegelaten, ook het gebruik van 
gewone frankeerzegels en luchtpostzegels tezamen is ge
oorloofd. 

CURACAO. 
Vllegpostzegels. 
Wij konden reeds mededeelen, dat er ook voor Curasao 

vliegpostzeaels in voorbereiding zün (tusschen haakjes: even 
..noodzakelijk" als de Surinaamsche, want ook de gewone 
frankeerzegels bliiven voor de betaling van het luchtrecht 
geldig!); verdere bijzonderheden waren evenwel nog niet be
kend. Nu bevat de „Berner Briefm. Zeitung" van December 
reeds een afbeelding van deze zegels, en wel van een zegel 
van 20 cent, zeer veel gelijkend op de Surinaamsche: een groo
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tere, naar rechts ziende Mercuriuskop met op ziJn helm een 
posthoorn; voor hem twee vogels. Het woord Luchtpost, de 
landsnaam en de waarde zijn op geheel dezelfde wijze ge-
teekend als voor Suriname. 

NEDERLAND. 
In de eerste helft van November, precies te laat om nog 

vermeld te kunnen worden in het November-nummer, ver
scheen de stadsbriefkaart van 3 cent met twee afzenders-
lijnen. De bestaande is naar boven verschoven en ligt in het 
verlengde van de 4e adreslijn. In het verlengde der 5e adres-
lijn is de 2e afzenderslijn, uitsluitend uit stippen bestaande; 
deze is 62 M mm. lang. 

NED.-INDIE. 
Nadat wij plotseling verrast waren door een 12 K cent op

druk op een 20 cent enveloppe, die zonder opdruk totaal on
bekend was, waren enkele Indische verzamelaars op hun qui 
vive toen de overdrukte verhuiskaarten uitkwamen. Alle ver
huiskaarten van 1 cent waren sinds 1 Juli 1930 ongeldig en 
moeaten te Bandoeng worden ingeleverd. Daar de kaarten 
Ascher nrs. 28 en 41 nog steeds geldig waren, vermoedde men 
dat ook dergelijke kaarten ingeleverd waren. En werkelijk, 
in een pak van 100 stuks vond men 6 van het vroegere lange 
formaat, en wel 5 stuks nr. 28b (met 16 regels op de achter
zijde) en 1 stuk van nr. 41. Alle andere postkantoren te Ban
doeng werden afgeloopen, echter zonder resultaat. Bij na
vraag op het magazijn van zegel waarden kon men zich daar 
herinneren verhuiskaarten van het langere formaat te hebben 
overdrukt. Men geloofde dat ze uit Makasser waren opge
zonden en dat ze daar na het overdrukken ook weer naar toe 
waren gegaan. 

Indien dit zoo is, verzoek ik een der verzamelaars te Ma
kasser mij de noodige aantallen der verschillende langere soor
ten te sturen, opdat ik die hier onder de Nederlandsche ver
zamelaars kan distribueeren. Mochten zij op andere plaatsen 
te voorschijn komen, dan houd ik mij beleefd voor melding 
aanbevolen. 

De briefkaarten met reclame-opdruk voor den luchtdienst 
Indië-Nederland zijn op 21 November j.1. op de groote kan
toren verkrijgbaar gesteld. De opdruk is in oranje kleur aan
gebracht op de linkerzijde van de briefkaarten, en bestaat uit 
een vliegtuig, waarboven: NED. INDIE - HOLLAND (in een 
boog) / PER en waaronder: LUCHTPOST / 10-12 DAGEN 
(in een boog). De geheele opdruk is ruim 3 cm, hoog. 

Voorloopig bestaat slechts één soort, n.1. de oranje opdruk 
5 cent in kastje op de briefkaarten van ly, cent op geel kar
ton. Wellicht komen later nog nieuwe briefkaarten van 5 cent 
blauw met dezen opdruk in omloop. 

Ook bestaat nog de kans, dat een andere reclame-opdruk 
wordt aangemaakt. 

Den heer Hajenius dank voor bericht! 

SURINAME. 
Ingevolge de Surinaamsche Gouv.-Besluiten nrs. 68 en 69 

van 28 Augustus 1930 (uitgegeven 16 September d.a.v.) wor
den alle poststukken van vroegere uitgiften op 1 Februari 1931 
buiten gebruik gesteld. 

Een persbericht van het Departement van Koloniën meldt 
verder: Met ingang van voormelden datum (1 Februari 1931) 
zullen de Surinaamsche briefkaarten uitsluitend bestaan uit 
enkele en dubbele binnenlandsche en buitenlandsche brief
kaarten, onderscheidenlijk met zegelstempel van 5 cent (cij f er-
type) in paars en 10 cent (cijfertype) in rood en de gezegelde 
briefomslagen uit die met zegelstempel ter waarde van 6 cent 
(oranje, nieuwe waarde), 10 cent (rood) en 15 cent (blauw), j 
terwijl de overige thans nog geldige briefkaarten en om

slagen op dien datum buiten gebruik worden gesteld en dus 
na 31 Januari 1931 niet meer worden verkocht aan de phila-
telistenloketten hier te lande. De hoeveelheden, welke dan 
nog over zijn, zullen worden vernietigd. De buiten omloop ge
stelde briefkaarten en omslagen kunnen, mits gaaf en on
geschonden, gedurende 3 maanden na het in werking treden 
van dat besluit op de post- en hulppostkantoren in Suriname 
tegen gangbare briefkaarten en omslagen van andere waarden 
worden ingewisseld. 

Wij kunnen dus een nieuwe enveloppe van 6 cent oranje te
gemoet zien. Mag ik een der verzamelaars in Suriname ver
zoeken mij deze dadelijk na het verschijnen te zenden opdat 
ik haar dadelijk kan melden. 

Ten slotte de vermelding dat de prijs der briefkaarten de
zelfde is als van de er op afgedrukte zegelwaarde, van de 
omslagen 1 cent hooger. 

NEDERLAND. 
Amsterdam. In het avondblad van het Alg. Handelsblad 

dd. 5 November 1930 komt het volgende bericht voor: 
Brievenbussen voor stadscorrespondentie. 

De directeur van het postkantoor deelt ons mede, dat met 
ingang van 4 November in de wachtkamer of vestibule van 
de bijkantoren Amstel, Tulpplein, Kerkstraat, Hobbemastraat, 
Van Eeghenstraat en Zuid, een afzonderlijke brievenbus is 
geplaatst, waarin men uitsluitend kan posten brieven, brief
kaarten en spoeddrukwerken, bestemd om in de stad zelve te 
worden uitgereikt. Het posten in deze vestibulebussen wordt 
+en zeerste aanbevolen. De daarin ge-worpen correspondentie 
gaat n.1. niet eerst met d«n grooten hoop naar het expeditie
gebouw van het Centraalstation om daar te worden gesor
teerd, doch wordt direct naar de punten gebracht, vanwaar 
de bestellingen uitgaan." 

Bij een proefneming met de-ze nieuwe wijze van posten, bleek 
den heer Vellinga, dat de brieven, die in bedoelde bussen ge
worpen werden, den poststempel van het bijkantoor droegen 
met uitzondering van een op het bijkantoor Tulpple-in gepost 
stuk, dat toch via het Centraalstation gegaan is. Zooals be
kend werden vroeger op de bijkantoren slechts de aange-
teekende en expresse stukken gestempeld en groote partijen 
drukwerk, die- niet in de bus geworpen werden. 

Wij ontvingen nieuwe rolstempels uit: * Nijmegen 1, * Rot
terdam 2 en " Zaandam 1. 

* Utrecht-Station. Op 14 November j.I. kwam hier in de 
machinestempel met nieuwe uur-indeeling en onderin 3 dichte 
zesstralige sterren de tekst VERZEND PER / LUCHTPOST 
tusschen 2 dubbele golflijnen te staan. Naar de heer Benders 
ons bericht kent hiJ van 8 en 10 November afdrukken van 
deze machine met 7 golflijnen in plaats van de tekst. 

Rotterdam. De heer John Goede toonde ons op een pakket-
kaart uit Suriname een paartje der koerseerende 35 et. post
zegels, welke vernietigd waren met een 2-regeligen stempel 
in violetten inkt: POSTKANTOOR ROTTERDAM / BUREEL 
INKLARING. 

De heer E. J. Lunenberg legt ons een brief over uit 
Londen 16.IV.30 naar Rotterdam verzonden. Op de voorzijde 
komt een groote A in langwerpige achthoek voor. De heer L. 
ontving op zijn verzoek van de afdeeling Aankomst van het 
postkantoor te Rotterdam de volgende inlichtingen over het 
gebruik van dezen stempel. 

„Deze stempels kunnen alleen voorkomen op brieven en 
briefkaarten uit Engeland en worden slechts te Rotterdam 
gebruikt. Daar herhaaldelijk werd geklaagd ovei vertraagde 
aankomst van Enge'.sche brieven worden de stukken welke 
des morgens via Harwich-'Hoek van Holland worden ontvangen 
met A gestempeld, terwijl die, welke des avonds via Harwich-

http://16.IV.30
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Vlissingen aankomen een C krjjgen. Uit de genoemde stempel
afdrukken is na te gaan, wanneer ze te Rotterdam zijn aan
gebracht." 

Wij kennen deze letters A en C reeds op stukken uit April 
respectievelijk Augustus 1927, doch zijn den heer Lunenberg 
dankbaar voor zijn opheldering! 

Venlo. Op de stukken welke per luchtschip „Graf Zeppelin" 
op zijn laatste tocht te Venlo werden aangebracht kwam in 
violette inkt een aankomststempel voor 

N E E R G E L A T E N 
BOVEN VENLO UIT HET 
* LUCHTSCHIP ♦ 
GRAF Z E P P E L I N 

11 NOVEMBER '30 

Op de stukken welke naar diverse bestemmingen verzonden 
konden worden en door middel van een kabel op de heide nabü 
Venlo door de Zep aan boord geheschen zijn, kwam, eveneens 
in violette inkt, een stempel te staan 

VERZONDEN VOOR 
INLADING BOVEN 
* V E N L O * 
INHETLUCHTSCHIP 
G R A F Z E P P E L I N 
11 NOVEMBER ' 30 

Op briefkaarten welke wij op 10 November door tusschen
komst van den postdirecteur te Venlo naar Berlijn en Halle 
zonden, was genoemde stempel als vernietigingsstempel der 
Nederlandsche postzegels gebezigd; ook de heer Lampe legt 
ons een dergelijke briefkaart over. 

NED.INDIE. 
* Soerabaja. Evenals in vorige jaren werd hier wederom op 

de jaarbeurs de speciale stempel SOERABAJA JAARBEURS 
gebruikt. 

NED. WESTINDIE. 
"" Het voormalige s.s. „Prinses Juliana" der Stoomvaart M^'. 

„Nederland", dat nu in den Colondienst der Kon. Ned. Stoom
boot Mij. vaart sedert 17 October j.l. en omgedoopt is in 
„Costa Rica", bezigt op de aan boord geposte stukken den bij 
de K.N.S.M. gebruikelijken stempel, in kastje 3regelig: 
K.N.S.M. / S.S. COSTA RICA / 3 DEC. 1930. 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 178. 
Model 04, sedert 16 October 1930 in gebruik biJ de Ge

meente Electriciteitswerken, Hooge Kadijk 200, Amsterdam. 
Tusschen datum en waardestempel in kastje: het wapen der 
gemeente Amsterdam en de naam: „GEMEENTE / ELEC 
TRICITEITSWERKEN / AMSTERDAM", 

Machine 205 II. 
Firma Hope & Co., te AmsterdamC. Stempelt sedert einde 

October in haar tweede type, thans het wapenschild en de 
leeuw tusschen datum en waardestempel in een kleinere 
teekening. 

Machine 249 III en IV. 
N.V. Centrale Suiker Mij., te Amsterdam. De reclamestem

pels in deze machine zijn sedert begin November 1930 ge
wijzigd; het ovaaltje tusschen datum en waardestempel is 
thans in grooter en duidelijker uitvoering aangebracht, terwijl 
de tekst links van het datumstempel naar believen mede kan 
worden afgedrukt dan wel uitgeschakeld. 

Zoo melden wij 249 III met ovaaltje tusschen datum en 
waardestempel als boven omschreven en links van het datum
stempel drieregelig in een klein model schrijfletter: „Wester 
/ suiker / de beste!". 

249 IV met ovaaltje tusschen datum en waardestempel en 
zonder den tekst links van het datumstempel. 

Machine 272 II. 
Firma H. B. Sterenborg, Stoomschoenenfabriek, te Lich

tenvoorde. Deze machine, welke oorspronkelijk stempelde in 
uitvoering C3, is gewijzigd geworden en zoo ontvingen wij af
drukken (o.a. van 2.10.30) in uitvoering C4 (vier cijfer 
stelling). 

Machine 272 III. 
Deze machine hierboven genoemd heeft echter niet lang in 

„C4" gestempeld, want zij is inmiddels verhuisd en stempelt 
biJ haar nieuwen gebruiker wederom in „C3". Wij melden: 
Model C3, op 10 November 1930 in gebruik genomen bij de 
Carton en Papierfabriek v/h W. A. Scholten N.V., te Gro
ningen. Tusschen datum en waardestempel: „SCHOLTEN'S 
/ CARTON BOARDS" en daartusschenin haar handelsmerk 
„S" in stervorm aangebracht. 

Machine 29.5. 
In model C4 is dit de opvolger geworden van 272 II bij de 

firma H. B. Sterenborg, te Lichtenvoorde. De afdruk tusschen 
datum en waardestempel gehel als bij 272, de letters H B S 
in witte uitvoering op rooden ondergrond en daaromheen 
„GEDEPONEERD / HANDELSMERK", het geheel is een 
ovaaltje. 

Machine 296. 
Model C4, sedert half October 1930 in gebruik bij Magazijn 

„De Bijenkorf", te Rotterdam. Tusschen datum en waarde
stempel een afbeelding van een bijenkorf en daarnaast in 
schrijfletters: „De Bijenkorf heeft ' t" (geheel als 262 en 264). 

Hasler. 
Machine H. 541. 
Op 3 December 1930 in gebruik genomen bij Ten Hagen's 

Drukkerij en Uitgevers Mij., te 'sGravenhage. Tusschen da
tum en waardestempel een sierlijke vierhoekige figuur, waar
omheen: „TEN HAGEN'S / DRUKKERIJ / UITGEVERS / 
MAATSCHAPPIJ". 

Machine H. 542. 
Op 21 November 1930 in gebruik genomen bij de Gemeente

lijke Electriciteitswerken, te Leiden. Tusschen datum en 
waardestempel een gasreservoir waarop een bliksemstraal af
gebeeld, het geheel met den naam „LICHTFABRIEKEN / 
LEIDEN". 

Machine H. 544. 
Op 20 November 1930 in gebruik bij het Girokantoor dei 

gemeente Amsterdam. Tusschen datum en waardestempel een 
cirkelteekening met in het hart het gemeentewapen. 

Machine H. 546. 
Op 5 December 1930 in gebruik genomen bij de Patroons

bond voor de bouwbedrijven in Nederland, te Haarlem. Tus
schen datum en waardestempel de letters P.B. in monogram. 

Komusina. 
Wij melden nog, dat in de Komusinafrankeermachine twee 

stempelplaten naast elkander ziJn aangebracht, welke beurte
lings afdrukken. Het is zoodoende mogelijk twee verschillende 



230 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

afdrukken van zulk een K.-machine te bekomen, maar nimmer 
kan één hiervan zeldzaam zijn, daar deze stempels steeds 
beurtelings afdrukken. 

Verder vermelden wij, dat het model van de duif in den 
stempelafdruk der Komusina nog is gewijzigd; de afdiuk uit
gevoerd in het oude model is alleen aangebracht geworden in 
de machine K. 101, en wel zooals wij dien op blz. 143 reeds 
hebben afgebeeld. 

K. 101 wordt echter binnenkort ook van een stempel in de 
nieuwe uitvoering voorzien en nemen wü hieronder een afdruk 
op van den nieuwen stempelafdruk (K. 110). 

Machine K. 106. 
Sedert 11 November 1930 in gebruik bü N.V. Schenker & 

Co.'s Intern. Expeditie, Spui 15, te Amsterdam C. Onder het 
datum- en waardestempel tweeregelig: „N.V. Schenker & Go's 
/ Intern. Expeditie". 

Machine K. 109 I en IL 
Sedert 11 November 1930 in gebruik bü firma Is. Franco 

Mendes, Keizersgracht 224, te Amsterdam. Onder het datum-
waardestempel tweeregelig: „Is. FRANCO — MENDES. 
AMST.-C. Ao 1765 / Tel. Stadsnet 44800 (6 lijnen) Int. 43310. 
43670. 43730" en links van het datum-waardestempel, bij het 
eene type (K. 109 I) „Vraagt / onze / Premie- / Offerte" en 
bij het tweede type (K. 109 II) „Assurantiën / op / elk 
gebied". 

c» . 
ca 

\ 1 
Rule 

tbeMa*et 

CNEDERLAND 

O-CEN: 

HERM.HEMMIMK 
U T R E C H T H O L U > X r s O 

Machine K. 110. 
Sedert 18 November 1930 in gebruik bij de firma Herrn 

Hennink, te Utrecht. Onder datum-waardestempel „HERM 
HENNINK / UTRECHT HOLLAND" en links van het da
tum-waardestempel een afbeelding van een doos met op
schrift: .,B.C.M. Stencils - Rule the Market". 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 24. 
N.V. Deli Maatschappij, te Medan. Tusschen waarde- en 

datumsetmpel de letters „D.M." omlijnd. 
Machine 25. 
Sedert 25 October 1930 in gebruik bij de Vrije Emigratie 

(fan D.P.V. en A.V.R.O.S., te Medan. Tusschen datum- en 
waardestempel een embleem, voorstellend een bloeiende ta
baksplant, geflankeerd door twee heveastammen en daar
boven- „VRIJE EMIGRATIE", eronder „D.P.V. & A.V.R.O.S." 

Machine 27. 
N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. G. C. T. van Dorp & Co., 

te Soerabaja. Een embleem dezer N.V. en daaronder: „G. C. T. 
Van Dorp & Co / Semarang / Soerabaja / Bandoeng". 

Machine 29. 
In gebruik bij de N.V. Levensverzekering Maatschappij 

„Arnhem", te Weltevreden. Tusschen datum- en waarde
stempel in ovaaltje: „N.V. LEVENSVERZ. Mij. / „ARN
HEM" / WELTEVREDEN" en onder het waardestempel 
„STUDIEBEURZEN". 

Machine 206 VIL 
Soerabaiasch Handelsblad, te Soerabaja. Wij ontvingen van 

deze machine nog een afdruk in een nieuw type, en wel als 
bij 206 VI de letters „SH" in monogram, in kastje, en thans 
onder het waardestempel in sierletter „Nieuwe / Soerabaja / 
Courant". 

A. J. WARREN t 
Geboren in Kentish Town, Londen, in 1847, overleed deze 

echte „gentleman" en vooraanstaande philatelist te Epsom op 
17 November j.1., in den ouderdom van 83 jaren. 

Met hem is een der oudste Philatelisten, wellicht de oudste, 
verloi-en gegaan, daar Warren reeds als schooljongen met het 
verzamelen van postzegels begon. 

Aanvankelijk algemeen verzamelaar, ging hiJ zich meer en 
meer interesseeren voor de zegels van Nederland en Koloniën, 
waartoe in niet geringe mate ziJn langdurig verblijf op Java 
medewerkte. Het gevolg was, dat hij zijn algemeene verzame
ling aan den kant deed en zijn geheele philatelistische genegen
heid verpandde aan de zegels van Nederland en Koloniën. Wat 
Warren daarin bereikt had, hebben velen van ons o.a. op de 
Haagsche Internationale Tentoonstelling van 1924 kunn«n be
wonderen. Gelukkig, dat deze hoogst interessante en weten
schappelijke verzameling grootendeels, zoo niet geheel, voor 
ons land behouden is gebleven. 

Jaren lang reeds kwam Warren in ons land bij philatelis
tische ontmoetingen; hij vertoefde er gaarne en telde onder de 
„veteranen" tal van warme vrienden. 

Zjjn eerste bezoek aan Nederland vond plaats in 1907 te 
Hoorn en aan de afdeeling „West-Friesland" komt de eer toe, 
hem voor het eerst beloond te hebben met een medaille (ver
guld zilveren), waarvjor de thans ontslapene steeds zeer er
kentelijk was. 

Talrijke onderscheidingen vielen hem ten deel; hij was een 
der „kampioenen" van de Internationale Jubileum Postzegel
tentoonstelling te Londen in 1912, terwijl in 1921 zijn naam 
geplaatst werd op de „Roll of Distmguished Philatelists", een 
hooge Engelsche onderscheiding. 

Ook hier te lande werd hij naar verdienste beloond, door 
hem in 1925 de Bondsmedaille toe te kennen, een geste die, 
naar hij ons toen ter tijd psrsoonlijk verzekerde, buitengewoon 
door hem op prijs werd gesteld. 

Vele vrienden heeft deze zeer vooraanstaande doch be
scheiden verzamelaar z ch in den loop der jaren weten te ver
werven, niet het minst in ons land. Velen ^zullen hem in ge
trouwe vriendschap blijven hei-denken. 

Dat hij ruste m vrede. 
v. B. 

ipricVcïilbu^ 

Door overvloed van copie moesten tal van bijdragen, o.a. 
Luchtpost, blijven liggen tot het Januari-nummer. 

Waar de redactie nog eenige gegevens ontbreken over de 
nieuwste Spaansche uitgiften, moet het artikel, dat zy hierover 
wenschte te geven, eveneens blijven liggen tot het volgende 
nummer. 

( 

! f ^ ^ 

' Ini^ezondem 

(g?L 

V.' 

Mr. J. H. van Peursem, te 's-Gravenhage, stelt er prijs op 
aan de lezers van het Nedeilandsch Maandblad voor Philatelie 
mede te deelen, dat hij n'et langer bereid is aan „De Phila
telist" mede te werken wegens het optreden van den heer 
Heijmans. 
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TWEE NIEUWE VEREENIGINGEN TOT ONS BLAD 
TOEGETREDEN. 

Het is ons aangenaam onzen lezers te kunnen mededeelen: 
1. dat de Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Viaanderen", ge

vestigd te Terneuzen, in haar algemeene vergadering van 11 
October 1.1., met algemeene stemmen besloten heeft het maand
blad „De Philatelist" op te zeggen en het „Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie" als haar officieel orgaan aan te 
nemen; 

2. dat door de 's-Hertogenbossche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars, gevestigd te 's-Hertogenbosch, in haar al
gemeene vergadering van 6 November 1.1., eveneens met al
gemeene stemmen besloten werd het „Maandblad" als qfficieel 
vereenigingsorgaari te beschouwen. 

Breda, 17 November 1930. 

HET MAANDBLAD DIT JAAR VOOR DE VIJFDE MAAL 
BEKROOND ! 

Op de Eerste Internationale Luchtposttentoonstelling, ge
houden te Parijs van 6-16 November 1.1., werd aan het Neder
landsch Maandblad voor Philatelie een eervolle vermelding 
toegekend. Wanneer in aanmerking genomen wordt, dat de 
klassen-indeeüng alleen melding maakte van „tijdschriften, uit
sluitend gewijd aan de luchtpost", bewjjst de verleende onder
scheiding toch voldoende, dat de rubriek „Luchtpost" in ons 
blad op peil staat. 

AAN DE ABONNE'S. 
Ter kennis van de abonné's in het binnenland wordt ge

bracht, dat heden p e r p o s t k w i t a n t i e over den abonne
mentsprijs voor den tienden jaargang (met de invorderings
kosten ƒ5,25) is beschikt. Aan hen, wier kwitantie o n b e 
t a a l d mocht terugkomen en die nalatig blijven het ver
schuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het blad 
n i e t m e e r worden toegezonden. Eventueele toezending van 
den abonnementsprijs gelieve men zooveel mogelijk te doen 
door overschrijving of storting op onze postrekening nr. 37183. 

De abonné's in het buitenland word-en verzocht, den abonne
mentsprijs ä ƒ 6,— per postwissel over te maken. Indien daar
aan op 10 Februari a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen zjj 
van de abonnentenlijst worden a f g e v o e r d . 

Breda, 2 December 1930. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

BERICHT. 
Heeren redactieleden en medewerkers worden verzocht hun 

nota's, wegens voorgeschoten porti over het tweede halfjaar 
1930, vóór 27 December a.s. te willen inaenden aan de Ad
ministratie. 

De talrijke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige in
lichtingen, welke ons gevraagd worden, vaak over onder
werpen van den meest eenvoudigen aard, nopen er ons toe 
alleen dan een antwoord te zenden, wanneer het retour-porto 
is bijgevoegd. 

Redactie en Administratie. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

VERSLAG der Bondsbestuursvergadering op Zondag 23 No
vember 1930, des voormiddags te 11 uur, in Hotel „Cen 
traal", te Amsterdam. 

Aanwezig de beeren Van der Schooren, mr. Vuijstingh, Cra-
merus, Costerus, Kästeln, mr. De Beer en Jorissen, zjjnde het 
voltallig Bondsbestuur. 

De voorzitter opent de vergadering. Naar aanleiding van 

■jtaT .kijc^K....^ «» e. . . *jn^^ikjntj~ 
enkele onjuistheden, voorkomende in het verslag der Bonds
vergadering op 6 September 1.1. te Rotterdam, wordt de wen
schelijkheia uitgesproken, om naast den verslaggever een 
stenograaf te stellen, die zich speciaal bezig zal houden met 
het opmaken der notulen dier vergadering. 

De heer Costerus vraagt, waarom bij de opening van het 
Postmuseum het Bondsbestuur niet is uitgenoodigd. De voor
zitter deelt hierop mede, dat geen officieele opening heeft 
plaats gehad. De heer Costerus betreurt dit zeer, aangezien 
in de eerste plaats het Bondsbestuur zijn krachten kan aan
wenden tot het verrijlKn van dit museum; hij noemt het 
bovendien een groote fout, dat hieraan met is gedacht. 

Door de beeren mr. Vuijstingh en Kästeln wordt aanmerking 
gemaakt op de regeling der plaatsen aan het Bondsdiner, 
aangezien aan het diner te Rotterdam voor hen niet de toe
komende plaatsen waren geTeserveerd, en moet in het vervolg 
de vertegenwoordiger van het Bondsbestuur met den Bonds
voorzitter de plaatsen regelen. 

Wegens zeer drukke werkzaamheden zal de heer mr. Vuijs
tingh, thans Ie secretaris van den Bond, zijn functie omwisse
len met den heer Costerus, thans penningmeester. In verband 
hiermede wordt met ingang van 1 Januari 1931 de heer Cos
terus Ie Bondssecretaris en de heer mr. Vuijstingh penning
meester. 

Vervolgens wordt het voorloopig programma van den Phi
latelistendag, in 1931 te Utrecht te houden, als volgt vast
gesteld : 

Vrijdag 4 September, des avonds. Bondsbestuursvergadering. 
Zaterdag 5 September te 103^ uur, Bondsvergadering. Daar

na gemeenschappelijke luncn en voortzetting der Bondsverga
dering. Receptie. Feestdiner. 

Zondag 6 September Congres, waarvoor sprekers zullen wor
den aangezocht. Gemeenschappelijke lunch. Eventueele ex
cursie, enz. 

De heer mr. Vuijstingh wordt aangewezen als vertegen
woordiger van het Bondsbestuur. 

Omtrent het keuren van zegels wordt aangenomen, dat de 
buitenlandsche zegels, die gekeurd moeten worden, direct door 
den inzender aan de in het Maandblad opgegeven keur
meesters kunnen cworden toegezonden, doch ook aan het hoofd 
van dsn keuringsdienst, die dan voor de toezending aan de 
desbetreffende keurmeesters zal zorgdragen. De inzenders 
worden dus in deze geheel vrijgelaten. Anders is het met de 
keuring van de Nederlandsche en Nederlandsche koloniale 
zegels. Deze m o e t e n om het Bondskeurstempel te ver
krijgen aan het hoofd van den keuringsdienst worden toege
zonden, en is dit dus een verplichting. 

De op de te Rotterdam op 6 September 1.1. gehouden Bonds
vergadering door den afgevaardigde van „Helder" ter sprake 
gebrachte kwestie, dat zegels aan het keuringsbureau waren 
teruggezonden met de mededeeling „niet te beoordeelen", is 
na onderzoek gebleken niet geheel juist te zijn voor
gesteld. Het betrof een zegel Nederland 1867, waarvan moest 
worden uitgemaakt, of dit type I of II was. Nu was op de 
plaats, waaraan dit te zien is, een vlek gekomen, zoodat het 
type niet kon worden vastgesteld. 

Nadat de heer Costerus reeds op de vergadering van de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaaxs de aan
schaffing van een kwartslamp tot keuring van zegels had be
pleit, brengt hij dit thans op deze veigadering ter sprake, en 
wordt besloten hierover leerst de Bondskeurmeesters ite raad
plegen. 

Zooals bekend, bestaat bij de „Federation" een reglement op 
de Internationale Tentoonstellingen. Door de beeren Van der 
Schooren en Costerus wordt thans voorgesteld, om ee.n zoo
danig reglement ook voor de Nationale Tentoonstellingen in 
het leven te roepen. De verschillende bestuursleden geven 
hieromtrent hun meening te kennen, en wordt dit eenparig 
goedgekeurd. 

Den beeren Van der Schooren, Costerus en mr. De Beer 
wordt opgedragen, een lijstje te maken, houdende wenken tot 
het bevorderen van Nationale Tentoonstellingen, hetwelk op 
de a.s. vóórvergadering van Bondsafgevaardigden in Maart 
kan worden besproken. 

De vóórvergadering van Bondsafgevaardigden wordt be
paald op 8 Maart 1931 te Utrecht. 
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Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van den Bel
gischen Bond is op de heden te Brussel te houden Bonds
vergadering als vertegenwoordiger van den Bond aanwezig 
de heer Mjjnssen, te Breda, de secretaris van de „Federation", 
terwijl mede een telegram met gelukwensch is verzonden. 

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

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

* * * 
Op de laatstgehouden bestuursvergadering van den Bond 

is besloten, dat de tegenwoordige secretaris en penningmeester 
van 1 Januari 1931 af hun functies zullen omwisselen. Van 
dien datum af zal dus de heer P. W. Costerus Pzn., Voorhaven, 
te Edam, fungeeren als secretaris, en de heer mr. J. H. 
Vuijstingh, Plompetorengracht 24, te Utrecht, als penning
meester. 

* 
De vergadering van het Bondsbestuur met afgevaardigden 

der aangesloten Vereenigingen is bepaald op Zondag 8 Maart 
1931, des namiddags te 2 uur, in Hotel „Des Pays Bas", Jans
kerkhof, te Utrecht. 

De secretaris, 
mr. J. H. VUIJSTINGH. 

HET 40-JARlG JUBILEUM DER „FEDERATION ROYALE 
DES CERCLES PHILATELIQUES DE BELGIQUE". 

Op Zondag 23 November j.1. woonde ik, in myn nieuwe hoe
danigheid van secretaris der „Federation Internationale de 
Philatelie", het 40-jarig feest van de „Federation Royale des 
Cercles Phüatéliques de Belgique" in/ het hotel Scheers, te 
Brussel, bij. Waar de heer Van der Schooren dien dag tot zyn 
leedwezen verhinderd was het feest bij te wonen, was mij, 
naast de vertegenwoordiging der Federation Internationale, 
ook die van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars opgedragen. Om half 10 werd ik door 
den heer Maingay op de vergader.ng ingeleid en stelde hij mij 
aan het bestuur en aan de voornaamste leden voor. De ont
vangst was uiterst hartelijk en voorkomend, en onmiddellijk 
werd ik door den voorzitter, den heer Armand Ruhl, tot hono
rair lid der jury aangesteld. Dit schonk mij de gelegenheid 
de kleine, maar keurige tentoonstelling nauwkeurig te be
zichtigen. 

Het fraaiste stuk was wel een Baseier duifje op geheelen 
brief, dat dan ook den hoogsten prijs verwierf. 

Om half elf werd de vergadering geopend en heette de 
voorzitter mij, als eenig aanwezigen, buitenlandschen ver
tegenwoordiger, hartelijk welkom. Na de behandeling van de 
gewone huishoudelijke zaken werd de gouden medaille voor 
bijzondere philatelistische verdiensten in tweevoud uitgereikt, 
t.w. aan den president en aan den heer Atout uit Namen, en 
daarna gaf de secretaris, de heer R. Bijl, een zeer uitvoerig 
en goed verslag van de tentoonstelling te Kortrijk, waarbij hij 
o.a. alle eer aan onzen Nederlandschen gedelegeerde, den heer 
Cramerus, te Breda, liet wedervaren. 

Daarna had de Ie tombola plaats, waarvoor inderdaad zeer 
fraaie prijzen beschikbaar waren gesteld, en toen deze tot 
aller tevredenheid was afgeloopen, werd er receptie gehouden, 
waarna men zich voor het feestmaal ging kleeden. Dit begon 
om half drie. De tafel werd door den voorzitter, den heer 
Armand Ruhl, gepresideerd en bijna alle hoofdfiguren op 
philatelistisch gebied in België zaten daarbij aan. Ik noem 
slechts de beeren Maingay, Poncelet, Bijl, Rotsaert, Sloot-
maeckers, Van der Auweraa, dr. Huisman, Coremans, Ver-
eecke en Maes en den grijzen nestor der Belgische verzame
laars, baron Paul d' Udekem d' Aioz. Na den dronk van den 
voorzitter op het Koninklijk Huis nam ik het woord, om voor 
de schitterende ontvangst te bedanken en namens den heer 
Van der Schooren, wien het na reeds zooveel congressen in 
België bijgewoond te hebben, zeer speet ditmaal verhinderd 
te zijn, de feestvierende vereeniging te huldigen. Ik herdacht 
met een enkel woord de verdiensten van wijlen den vorigen 

voorzitter mr. Bigwood, aan wiens initiatief het te danken is, 
dat de Federation Internationale werd opgericht, en huldigde 
in den heer Ruhl zijn kranigen opvolger. Voorts sprak ik de 
hoop uit, dat België, dat zich in den grooten oorlog zoo held
haftig gedragen heeft, voort moge gaan ook op postzegel-
gebied een voorbeeld te zijn voor alle philatelistische vereeni
gingen in den vreemde en besloot mijn toast door mijn glas 
te ledigen op België en op de Federation Royale, waarop het 
strijkje het „Wien Neêrlandsch Bloed" inzette, dat staande 
door allen werd aangehoord. 

De maaltijd verliep verder zeer aangenaam en gezellig, 
waarna er een tweede tombola met nog mooiere prijzen dan 
's morgens gehouden werd. Het was een biJ uitstek geslaagd 
feest, waaraan ik sceeds de beste herinneringen zal blijven 
behouden. Ten slotte rest mij nog aan den heer Maingay mijn 
besten dank te brengen voor zijn voortreffelijke hulp bij het 
samenstellen mijner tafelrede en het geven van alle mogelijke 
inlichtingen, en aan zijne vrouw voor de prettige ontvangst, 
mij in hare gastvrije woning bereid. 

Breda, 28 November 1930. 
F. J. MIJNSSEN, 

secretaris der Federation Internationale de Philatelie. 

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

Bekendmaking. 
De leden word€n,overeenkomstig het reglement, beleefd uit-

genoodigd hun contributie 1931 (ƒ 6,50) vóór 1 Februari a.s. 
te voldoen. Na dien datum zal op hun kosten over het bedrag 
beschikt worden. De leden in Ned.-Indië worden verzocht hun 
contributie te zenden asn onzen vertegenwoordiger J. Hoek, 
Soenarioweg 21, Semarang. 

Selon les Statuts les membres sont priés de bien vouloir ac-
quiter leur contribution pour 1931 (ƒ 6,50) avant Ie Ier fé-
vrier. Au de Ia de cette date on en disposera a leurs frais. 

Members are kindly reminded according to the rules that 
their subscription for 1931 (ƒ 6,50) has to be paid before the 
1st of February. After that date extra expenses for corres-
pondance are for their account. 

Die Mitglieder werden den Bestimmungen des Reglements 
entsprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1931 
(ƒ 6,50) vor dem 1. Februar an den Kassenwart zu entrichten. 
Nach diesem datum wird darüber auf ihre Kosten verfügt. 

De penningmeester, 
TH. H. KLINKHAMER. 

Gironummer 33805, Zevenhuizen (Z.-H.). 
Nieuwe leden (ingaande 1 Januari 1931). 

80. F. L. Stumpf, Neuweg 205, Hilversum, (oud-lid) (V.A.). 
89. F. J. Bueno de Mesquita, Rue Maes 47, Ixelles (Brussel). 

(V.). 
115. mad. we . J. A. Bujjs-Smit, Avenue de la Chasse 63, 

Brussel. 
173. jhr. P. B. J. Vegilin van Claerbergen, Herema-State, 

Joure. (V.A.). 
171. mevr. A. Vos de Waal-Van Sonsbeeck, Slichtenhorst-

straat 6, Nijmegen. (V.A.). 
174. J. M. Gosse, postzegelhandelaar. Kruisweg 43, Haarlem. 
908. K. Gorter, onderwijzer. Nieuwe Tjandiweg 2a, Semarang 

(Java). 
910. J. S. G. Loucke, employé B.P.M., Pladjoe, Palembang 

(Sumatra). 
912. J. C. van der Swaagh, bouwk. S.S., Willemslaan 4, Pa

lembang (Sumatra). 
Aanmeldingen. 

J. Dorrestein, adm. Aer. Simpang, p.k. Tjoeroep (Sumatra). 
W. M. G. van den Arend, empl. sf. Assembagoes, Sitoebondo 

(Java). 
F. A. Schoevaart, Rampal 29, Malang (Java), 
ir. H. E. Lesueur, sf. Tjepper, Tjepper (Java), 
ir. L. P. Stephan, Nieuw Merkida 43a, Bandoeng (Java). 
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mevr. A. Schouten, Malang (Java). 
mej. G. Hijmans, TheresiasLraat 149, Den Haag. 
H. ïancrelle, Syzenlaan 7a, Den Haag. 
D. van der Plaats, Graaf van Lijndenlaan 16, Apeldoorn. 

Adreswijzigingen. 
888. ir. J. W. J. van Beek, thans ing. S.S., Palembang (Su

matra). 
689. A. B. Meihuizen, thans ond. Kwala Mentjirin, Bindjei 

(Sumatra). 
992. E. Karthaus, thans Anth. Duyckstraat 147, Den Haag. 
47. mr. P. H. Stuurman, thans Laan van Meerdervoort 720, 

Den Haag. 
863. ir. K. L. van Geelen, thans p.a. Dep. van Koloniën, Den 

Haag. 
303. mr. ri. J. M. Plate, thans pension Sweelinck, Banstraat 7, 

Den Haag. 
766. C. J. de J^ang Evertsen, thans ond. Alas Tlèdèk, Halte 

Ngebroek, Pasoeroean (Java). 
684. J. A. M. J. Dekker, thans St. Annastraat 103a, Nijmegen 

(tot 15 Maart 1931). 
836. H. Feddema, thans Balikpapan (N.-I.). 
250. G. D. Klaassen, thans Langeviel K 234, Middelburg. 
789. G. M. Kok, thans Bist 71, Mariaburg, Eekeren (België). 
777. A. O. U. Wilkens, thans Pensione Neuhaus, Meïano 

(Italia). 
52. Ph. J. D. A. van Rees, thans Ie Constantijn Huijgens-

straat 118, Amsterdam, W. 
7. A. O. Tittmann, thans Cumberland Lodge, 83 West Hill, 

Putney, London, S.W. 15. 

Bedankt. 
737. mr. W. J. Woldringh van der Hoop. 
942. mevr. H. J. Scherit-van Haastert. 
907. A. J. M, van der Heijden. 

72. Lamb. W. C. Berge. 332. J. Boorsma. 
882. L. R. J. Nahuijs. 463. O. Z. van Sandick. 
895. jhr. A. de Rotte. 564. H. Baumbacn. 
688. R. F. Bokelman. 617. mr. S. D. de Vries. 
768. J. van Maaren. 635. A. W. Brave. 
770. J. F. L. Rietdijk. 679. A. J. P. J. Vogel. 
329. J. M. A. Engelhart. 853. E. Hamakers. 

62. J. H. Boerrigter. 34. Paul Schvi^ank. 

Overleden. 
851. J. F. Tierie. 

Geroyeerd. 
745. H.Dekker. 496. F. W. K. Setzekorn. 
370. L. F. Elzinga. 325. A. Hoekstra. 
457. C. H. M. van Wieringen. 

VERSLAG der algemeene vergadering op 26 October 1930, 
te Haarlem. 

Aanwezig het bestuur, de afgevaardigden der afdeelingen 
(behalve Amsterdam) en 10 belangstellende leden. 

Na den heer P. A. Leupen, voorzitter der afdeeling Haar
lem en Omstreken, dank te hebben gezegd voor zijn vriendelijke 
woorden, waarmede hij alle aanwezigen een hartelijk welkom 
toeriep, opende de voorzitter de vergadering. 

In korte trekken herdenkt hij allereerst het jubileum van 
de afdeelingen Haarlem en West-Friesland. Heeft zulks ons 
tot vreugde gestemd, daartegenover istaat het leed, het verlies 
van 23 leden, die der Vereeniging in het afgeloopen jaar door 
den dood zijn ontvallen. Van hen zijn enkele naar voren ge
treden, n.l. G. H. Blansert, A. C. Voss en G. J. Stork, die hun 
beste krachten hebben gegeven voor de philatelie in het al
gemeen en voor de Vereeniging in het bijzonder. 

Vervolgens wordt overgegaan tot de behandeling der agenda. 
Het vermelde onder punt 2, 3 en 4 wordt goedgekeurd. Bü de 
behandeling van punt 5 — begrooting 1931 — deelt de voor
zitter mede, dat de bibliotheek in Voorburg is ondergebracht. 
Met dankbaarheid is aanvaard de schenking van een der leden 
te 's-Gravenhage, den heer ir. H. Cramer, waardoor de biblio
theek met een uitgebreide, keurig gebonden collectie tijd
schriften en catalogi is verrijkt. 

Een der leden vraagt om in het jaarboekje op te nemen een 
bijdrage op philatelistisch gebied. 

De voorzitter zegt, dat hiertoe pogingen zijn aangewend, 
doch zonder resultaat; voor het volgend jaarboekje echter 
heeft de heer L. van Essen een bijdrage toegezegd. 

De heer Kriebel merkt op, dat te weinig publiciteit wordt 
gegeven wat de kosten zijn van het lidmaatschap en geeft in 
overweging om dit ook in het jaarboekje te plaatsen. 

Naar aanleiding van het verlies, dat de afdeeling Verkoop 
heeft opgeleverd en zulks naar de meening van vele leden 
hoofdzakelijk een gevolg is van de te hooge porti, stelt de heer 
Hamelberg voor om boekjes met zegels van 1 cent te wei
geren. De voorzitter zegt, dat dergelijke boekjes n i e t ge
weigerd kunnen worden; geen enkele bepaling daarover kom*-
in onze reglementen voor. 

De heer Van Houten wil bovendien ook de boekjes met 
duur geprijsde zegels niet in circulatie brengen. 

De heer Rodenhuis geeft in oveiweging, om de boekjes niet 
in 5 maar in 4 sectiën te doen rondgaan,ten einde tevens een 
vluggere circulatie te bevoi'dcïen. 

De heer Van Essen, directeur der afdeeling Verkoop, zegt, 
dat het verlies hoofdzakelijk een gevolg is geweest van den 
minderen verkoop, hetgeen hij met cijfers heeft toegelicht. 
Ten slotce is met algemeene stemmen het voorstel Hamelberg 
aangenomen om den directeur der afdeeling Verkoop te mach
tigen, de boekjes, die niet geschikt zijn, aan de rondzendingen 
te onttrekken en deze, voorzien van toelichtingen, aan den 
eigenaar terug te zenden. Vervolgens wordt overgegaan tot 
de verkiezing van bestuursleden. 

De secretaris deelt mede, dat candidaat zijn gesteld door 
de afdeelingen Gooi en Eemland en West-Friesland respec
tievelijk de beeren M. P. Burgdorffer en dr. A. H. van den 
Berg en door een der leden de heer J. van Nif terik, die echter 
verklaarde niet in aanmerking te willen komen. 

Er ontspint zich nu een gedachtenwisseling over die ver
kiezing; nadat de heer dr. De Ruijter ds Wildt uit Hoorn had 
gevraagd of de heer Boeken bij zijn besluit blijft en deze de 
bedoeling van zijn schrijven aan de afdeelingen nader toe
gelicht had, werd tot stemming overgegaan, met het resultaat, 
dat de beeren Boeken en Doorman werden herkozen met 49 
van de 51 uitgebrachte stemmen. Beiden nemen hunne be
noeming aan. 

Aan de orde komt thans punt 7 van de agenda. 
a. Moet 6T verandering worden gebracht in de wijze van 

stemmen? De afgevaardigde van de afdeeling Nijmegen, de 
heer A. J. Vermeulen, leest het voorstel dier afdeeling voor en 
geeft daarna de noodige toelichtingen, waarbij hij erop wees, 
dat het daarin voorgestelde meer moest worden beschouwd 
als een idéé, een grondslag waarop wellicht verder gebouwd 
kan worden. De heer Doorman vraagt hoe men dan moest 
handelen ten opzichte van de Indische leden; de heer Kaijser 
stelt voor de losse leden tot een afzonderlijke afdeeling te 
vormen; de heer Hamelberg zegt, dat onderbrenging van losse 
leden bij de afdeelingen de autonomie dier afdeelingen raakt. 
Ten slotte wordt het bestuursvoorstel aangenomen om een 
commissie te benoemen, die deze zaak zal bestudeeren. Het 
bestuur hoopt den leden op de eerstvolgende algemeene ver
gadering een definitief voorstel te kunnen doen. Als leden dier 
commissie worden aangewezen de beeren Boeken, Hamelberg 
en Van Berckel, die de benoeming hebben aanvaard. 

b. Na bespreking van de verhooging der provisie van de 
afdeeling Verkoop tot 10 pet., is met algemeene stemmen be
sloten, dat die verhooging zal toegepast worden op boekjes, 
die van 1 Januari 1931 af ingezonden worden. 

c. Voorstel toelating van de vereeniging „Philatelica" als 
mede-eigenares van het Maandblad, wordt met algemeene 
stemmen goedgekeurd, e-venals 

d. Het voorstel om het geleden verlies Knegtmans voorloo-
pig af te schrijven en te dekken uit het reserve-fonds. 

Als plaats, waar het volgend jaar de algemeene vergadering 
zal worden gehouden, wordt Amsterdam aangewezen. 

Bij de rondvraag zegt de heer Vermeulen, dat hij dankbaar 
is voor de uitbreiding van het aantal keurmeesters; toch zou 
hij wenschen de lijst nog aangevuld te zien met een of meer 
keurmeesters van de Engelsche koloniën. 

De voorzitter antwoordt, dat er in Engeland een keurings-
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commissie bestaat, die echter zeer duur is. Evenwel ziJn er 
pogingen aangewend, om tot een bevredigend resultaat te 
geraken; we dienen dus den loop der onderhandelingen af te 
wachten. 

De heer Valewink vraagt om verandering te brengen in de 
bepaling van het keuren van valsch bevonden postwaarden. 
De voorzitter zal dit in de a.s. Bondsvergadering ter sprake 
brengen. 

De heer Van der Horst vraagt om bekendmaking' in het 
Maandblad van de Ijjst van tijdschriften enz. waarop de Ver-
eeniglng geabonneerd is en van het aanschaffen van nieuwe 
boekwerken. 

De heer Vermeulen vraagt ook namens meerdere leden, of 
het niet mogelijk is ernstige pogingen aan te wenden, die 
kunnen leiden tot een verfraaiing van de uitgifte onzer wel-
dadigheidszegels. De voorzitter zal trachten zulks te bewerk
stelligen. 

Nadat de directeur van de afdeeling Verkoop een beroep 
heeft gedaan op de mede-werking van de sectiehoofden om de 
rondzendboekjes niet langer dan noodig is te houden, ten 
einde een vluggere en geregelder afrekening te bevorderen, 
sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging aan den 
voorzitter der afdeeling Haarlem en Omstreken voor de gast
vrije ontvangst en allen voor hunne medewerking om deze ver
gadering tot een goed einde te brengen. 

Afdeeling Dordrecht. 
Donderdag 13 November 1930 was het juist 10 jaar geleden, 

dat de afdeeling Dordrecht wexd opgericht. Besloten was dit 
feit op eenigszins feestelijke wijze te herdenken. Bjjna alle 
leden waren op dien avond aanwezig. Onder genoeglijken kout 
en met kaarten en schaken werd een gedeelte van den avond 
doorgebracht en met een souper besloten. Enkele beeren heb
ben nog het woord gevoerd. De heer J. L. van Dalen opende de 
rij der sprekers met het wedervaren der afdeeling gedurende 
deze tien jaren de revue te laten passeeren. Door verandering 
van woonplaats bedankten eenige verdienstelijke leden; hij 
herdacht het te vroeg ontvallen medelid, den heer H. Vriesen 
dorp. Hij sprak vervolgens den iwensch uit, dat de afdeeling 
moge groeien en bloeien tot in lengte van dagen. 

Enkele heeren getuigden van den gezelligen geest, die op 
de vereenigingsavonden heerschte. Een der leden gaf in 
overweging om in plaats van om de tien jaar, om de vijf jaar 
een feestelijken avond te houden. 

Ook werden nog waardeerende woorden tot het bestuur ge
richt. Het was een zeer gezellige avond, die bij de leden lang 
in aangename herinnering zal blijven. 

Aanwinsten bibliotheek. 
Stamp Collecting, vol. XII t.m. XXXII (Sept. '29). 
Gibbons' Stamp Monthly, vol. I t.m. III ('27-'29). 
L' Echangiste, 1921, '24, '27, '28. 
Philatelia, jaargang 10, 11 en 12 (1926 t.m. 1928). 
Van Peursem, Philatelie en Geschiedenis, 7 deeltjes. 
Serrane, Vademecum du Specialiste-Expert, 2 deelen (1927 

en 1929). 

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

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

Als de voorzitter, de heer Cramerus, de vergadering opent, 
zijn slechts 24 leden en 2 candidaat-leden aanwezig. HiJ heet 
allen welkom, in het bijzonder de candidaat-leden ir. Cor-
poraal en ir. Hagedoorn, waarna de heer Smeulders dank zegt 
voor het hem aangeboden bloemstuk en de afvaardiging van 
voorzitter en Ie secretaris op den dag van zijn zilveren huwe
lijksfeest. Om zijn erkentelijkheid te toonen, schenkt hij vooi 
de verloting de 1 gld. en 2)4 gld. jubileum Ned.-Indië gebruikt. 
De voorzitter zegt hem daarvoor dank, evenals aan de heeren 
Weber (Berlijn), die de nieuwe serie Duitsche weldadigheids-
zegels, en ir. Reus (Barcelona), die een 50-tal tentoonstellings
zegels van Spanje tot dat doel gezonden hebben. De voort

durende belangstelling van den heer Reus in onze Vereeniging 
wordt in 't bijzonder op prijs gesteld. De heer Broeders stelt 
voor de leden de Duitsche weldadigheidszegels tegen kosten
den prijs beschikbaar. De heer Smeulders laat circuleeren 
eenige zegels, welke hij gebruikte op een postzending, afge
geven aan het bijkantoor Parkstraat, alliier, welke zegels ge-
heer verstempeld zijn en uit zijn misnoegen daarover. 

De ballotage heett tot uitslag, dat de 8 candidaat-leden met 
algemeene steramen als lid worden aangenomen. De voor
zitter heet thans de heeren ir. Corporaal en ir. Hagedoorn als 
lid welkom. 

Ingekomen is een schrijven van de Jeugd-Postzegelclub 
„Neerlandia", te Amsteidam, verzoekende om steun. De voor
zitter meent, dat dit niet op den weg der Vereeniging ligt, 
doch spoort de leden individueel aan eenige doubletten af te 
staan. Hijzelf en de heer Hekking voldoen hieraan reeds 
staande de vergadering. Verdere zendingen worden gaarne bij 
den len secretaris ingewacht, die dan voor toezending zorg 
zal dragen. 

Van de Vereeniging „Hollandia" is een schrijven ingekomen, 
waarin men verzoekt om de meening der vergadering, welke 
catalagus de voorkeur verdient, die van Yvert, Senf ot Michel. 
Ditzelfde onderwerp weid reeds besproken in onze October-
vergadering en werd de Senf toen zeer geroemd en besloten 
een exemplaar voor de bibliotheek aan te schaffen. De voor
zitter meent, dat velen zich geen opinie zullen kunnen vormen 
wegens onvoldoende bekendheid met de verschillende catalo
gussen, doch dat het verschil tusschen Yvert en Senf zoo groot 
is en zoozeer in het voordeel van Sanf uitvalt, dat deze cata
logus van zelf zijn weg onder de verzamelaars wel zal vinden 
en op den duur op zijn beurt den Yvert wel zal verdringen. 
De heer Mijnssen merkt op: „Goede wijn behoeft geen krans". 

Door het bestuur wordt voorgesteld de Januari-verloting 
weer te doen plaats hebben op dezelfde wijze als vorige jaren 
en in de verlotingscommissie voor 1931 te herbenoemen de 
heeren Van den Berg, Brantjes en Cramerus. Aldus wordt 
besloten. 

De heer Mijnssen deelt enkele bijzonderheden mede van zijn 
bezoek aan Brussel ter bijwoning van den Belgischen Phila-
telistendag en het 40-jarig bestaan van den Belgischen Bond, 
waar hij zeer hartelijk werd ontvangen in zijn kwaliteit van 
secretaris van de Federation Internationale de Philatelie en 
als afgevaardigde van den Nederlandschen Bond. De voor
zitter meent, dat door het Bondsbestuur in deze e>en verzuim 
is gepleegd door het niet zenden van een „officieelen" ver
tegenwoordiger, hoezeer hij ook de bereidwilligheid van den 
heer Mijnssen, om als zoodanig op te treden, apprecieert. Op 
de j.1. Zondag gehouden bestuursvergadering van den Bond 
heeft hij dan ook zijn misnoegen te kennen gegeven, dat hem 
als bestuurslid niet bekend was, dat de Belgische Bond aan 
den Nederlandschen Bond een uitnoodiging nad gezonden om 
2 vertegenwoordigers te zenden, en dat de voorzitter van den 
Nederlandschen Bond het niet noodig geacht had een Bonds-
bestuurslid af te vaardigen. Op voorstel van den heer Triebel 
wordt besloten aan den Bond een schrijven te richten, waarin 
onze Vereeniging haar spijt uitdrukt, dat geen officieele ver
tegenwoordiging naar Brussel is gezonden. 

De heer Smeulders deelt mede, dat hij in zijn functie van 
administrateur van het Nederlandsch Maandblad voor Phi
latelie op uitnoodiging van den directeur van het Postmuseum, 
aanwezig is geweest, toen het Postmuseum, twee dagen vóór 
de definitieve openstelling, toegankelijk gesteld werd voor de 
Nederlandsche pers. Bij die gelegenheid heeft hij de autori
teiten erop gewezen, dat de uitgifte van een postzegel van 
12 cent door den handel zeer op prijs gesteld zou worden 
De voorzitter vraagt zich af, waarom de Bond niet bij de of
ficieele- opening werd uitgenoodigd. 

De heer Wolterbeek vraagt, of het niet mogelijk is in plaats 
van postzegels bonnen met geldswaarde voor aankoop van 
zegels uit de rondzendingen te verloten. Hem wordt door 
verschillende leden aangetoond, dat een dergelijk systeem bij 
onze Vereeniging niet uitvoerbaar is. 

Ten slotte heeft de verloting plaats, waarvoor de heer 
Cramerus alsnog de nrs. 1 en 2 van België in onberispelijken 
st^at beschikbaar stelt. Als extra-prijs wordt nog een nieuwe 
Senf-catalogus 1931 verloot. 
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Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering daarna 
door den voorzitter gesloten. 

Breda, 24 November 1930. De Ie secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG 

Nieuwe leden. 
72. (E.S.NK.) ir. H. E. Corporaal, Wethouder Rombouts-

straat 57, Breda. (II). 
6. (E.) H. Th. Fibbe, Nassaustraat 14, Haarlem, giro 

51319. (VII). 
119. (-) John Goede. Brederodestraat 46, Amsterdam, W., 

giro 40215. (VII). 
12. (E.S.NK.) ir. C. F. J. Hagedoorn, Wethouder Rombouts-

siraat 55. Breda. (II). 
170. (E.) Paul Hauswaldt, Zschopauerstrasse 135, Chemnitz 

ffiro Leipzig 48980. 
177. CE.S.BE.NK.) J. M. Horvath, Van 't Hoffstraat 109. 

Haarlem. (VII). 
201. CE.Z.BE.) ir. J. F. L Krugers, Ringbaan We<;t 296, Til

burg, eiro 81989. (III). 
175. (E.S.Z.NK.) E. S. Schudel, Breestraat 15a, Leiden. (V) 

Bedanken ingetrokken. 
330. J. J. C. de Kort, Ed. Wintgensstraat 20, Treebeek, L. (VI). 

Candidaat-leden. 
H. Hanekamp. Overtoom 301 II, Amsterdam, C. 
W. K. M. Sc^immelmann.chartering clerk, Zennelinstrasse 43 

Fmden, Ostfriosland. Duitschland. (Eiijen aangifte"' 
J. B. Seegers Ide, Chrysantenstraat 51, Hilversum. (Eigen 

aangifte). 
C. E. Stolk, kapitein infanterie Wilhelmiriasi-raat 9,Zwolle. 

(Voorgedragen door N. A. Malcorps, te Zwolle). 
L. R. C. M. van der Ven. commissionair in effecten, Willem II 

straat 9. Tilburg (Eigen aangifteV 
Felix Pollak, Buehsachverständige, Albertgasse 30, Wien VIII. 

(Eigen aangifte), 
mevr. J. .7. M. Mertens, Markt 7, Roosendaal. (Voorgedragen 

door W. M. J. van Welij, Ginneken). 

361. 
447. 

78. 
498. 
126. 
2?3. 
289. 

12. 
292. 
297. 
176 
290. 

barsse E. M. van Tuijll 
L. J . Biesterbosch. 
dr. K. T. A. Ha lber t sma 
N. Reinalda. 
E. N . J. Jongmans . 
W. Post 
Jos. L. M. Lauri issen. 
mevr . M. Lauri issen. 
H. J . L. van Leeuwen. 
mei. G. Burgman . 
Max Pool. 
P . Siesling. 

van 
377. 
252 
296. 
305. 
17.'). 
^riO. 
174. 
241. 
206. 
314. 

71. 

3erooskerken. 
W. G. van der Ven. 
C. C. J . Verschure . 
C Smit. 
J. Kerssemakers. 
J. H J. Op den Oordt. 
P. Veen. 
mr. E. P. van Lanschot 
H. B. Kieft. 
P. Smits. 
H. Periz. 
A. Sluiters. 

Adreswijzigingen. 
294. P. A. M Davvt, voorheen t" Oosterbeek, thans Rozen-

bosch 9 De S^eeg. (TV^. 
272. J. F. Mutsaerts te Tilburg, thans Heuvelstraat 75, al

daar, a r i v 
168. J. J. Lümbnch. te Breda, thans Marathonslaan 14, al

daar. (Van I naar 111. 
271. A. O. Tjttmann, voorheen te Essex, thans Cumberland 

Lodge, 83 West Hill, Putney, London S.W. 15. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandair 29 December 1930. des avonds 
te 8 uur, in de bovenzaal van „De Beurs van Breda", te Breda 
(ingang St. Janstraat). 

Clubbi)eenkomst. 
Clubbiieenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 

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

Philatelistenloket. 
Geopend in het bijkantoor Parkstraat op Zaterdag 20 De

cember 1930, des namiddags van 3 tot 5 uur. 

Bekendmakingen. 
I. 

Den leden in Breda en aangrenzende gemeenten wordt bij 
deze kennis gegeven, dat in de vergadering van 26 Januari a.s 
voor hen gelegenheid zal bestaan tot voldoening der contri
butie k f 4,— voor het vereenigingsjaar 1931. Aan de leden, 
niet aanwezig op die vergadering en de leden buiten Breda, 
wordt verzocht hun contributie voor 1931 aan den penning
meester, den heer A. J. Jacobs, Wethouder Romboutsstraat 
12, Breda, over te maken vóór 1 Februari a.s., door over
schrijving of storting op ziin postrekening 88101. Mocht 
hieraan niet worden voldaan, dan zal over de contributie, ver
hoogd met f 0,25 voor incassokosten, per kwitantie worden 
beschikt. Na ontvangst van de contributie zal het bewijs van 
lidmaatschap, gelijk met het zegel uit de verloting, worden 
toegezonden. 

II. 
Aan degenen, die zich vóór de vergadering van 26 Januari 

a.s. nog als lid aanmelden bij den len secretaris, wordt kennis 
gegeven, dat zij zullen deelnemen aan de groote algemeene 
verloting (zonder nieten), waarvoor een bedrag van ongeveer 
ƒ 500,— zal worden uitgetrokken. 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden on Zaterdag 
29 November 1930. des avonds te 8 uur, in Hotel „Kras-
napolsky", te Amsterdam. 

Om half 9 opent de voorzitter, de heer Vredenduin, de door 
43 leden bezochte vergadering. Hij begint te vertellen jaren 
geleden moeite gedaan te hebben, om in het Handelsblad phi-
la+elistische mededeelingen geplaatst te krijgen Zijn pogincen 
ziin helaas mislukt. Den laats'-en tijd verschiinen er in het 
Handelsblad echter kle'ne artikelen, we^ke blijkbaar gesc'hre-
ven worden door een niet ter zake kundïp'e. Dat over de 
Kaapsche zegels mc'st door den heer Van Essen, die van dit 
onderwern een speciale studie heeft gemaakt, worden recht 
gezet. Bij het bericht over de opening van het Pos^museum 
wordt een onsomming gegeven van enkele bijzondere dingen! 
Elk beginneling kan dit verbeteren. Het ware gewenseht. dat 
de redactie van het Handelsblad beter werd ingelicht; tot nu 
toe zijn JP berichten van nul en s-eener waarde geweest. 

De notulen worden goedgekeurd. Als ingekomen stukken is 
er een schrijven van dr. Reedeker, dat hij door familie-omstan-
digheden verhinderd is aanwezig te zijn. Eveneens van onzen 
v'ce-voorzitter, den heer Boeg. D ' .Jeugdvereenie'ing ,.Neer-
landia" deelt mede, dat de vereeniging sinds 1 November is 
opgeheven vanwege de weinip-e animo, d'e er onder de leden 
bestond en door de weinige belangstelling, die zij ondervonden 
hebben van de ouderen onder de Philatelisten. 

Tijdens de ballotage van de beeren Brave en De Wit, die 
met algemeene stemmen werden aangenomen, gaan rond: 
1. de Indische weldad'gheidszegels; 2. een Z°ppelin-kaart, die 
te Venlo is neergelaten en een. die aldaar is ingeladen: 3. en
kele prentkaarten van de Cook's eilanden (in verband met 
wijziging der zegels): 4. Japansche zegels, uitgegeven bij ge
legenheid der volkstelling, met een bijzonder stempel ver
nietigd. 

Daarna werden de jaarverslagen uitgebracht, achtereen
volgens door den len secretaris, den penningmeester en het 
hoofd der afdeeling verkoon. Nadat de vergadering met an-
plaus elk verslag beloond heeft, dankt de voorzitter de drie 
beeren nog eens hartelijk voor het werk. dat zij voor de ver
eeniging gedaan hebben. Verder brengt hij dank aan de ver
schillende sectiehoofden, die in ons belang werkzaam ziin. 
Hun komt ook een warm woord van hulde toe, omdat zij dik
wijls onaangenaam behandeld worden. De voorzitter vraagt 
ons aPer medewerking, vooral wat betreft het kenmerken van 
de vakjes, waaruit een zegel is genomen. Omdat er nog steeds 
fraude wordt gepleegd, ziet het bestuur zich genoodzaakt 
krassere maatregelen te nemen, zoodat met instemming van 
de vergadering het volgende wordt bepaald: 

„Nadat men uit een der boekjes een zegel heeft genomen, 
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is het plaatsen van een nummerstempel verplichtend; een 
handteekening of een paraaf is ten strengste verboden. Bij 
niet nakomen dezer verplichting wordt de nalatige van het 
rondzendingsverkeer uitgesloten." 

De heer Vrieling brengt hierna namens de kascommissie 
verslag uit: „Alles werd volkomen in orde bevonden". De pen
ningmeester en hoofd der afdeeling verkoop worden daarna 
door den voorzitter gedechargeerd. 

De voorzitter houdt daarna een causerie over: „Samen
werking tusschen bestuur en leden". De leden van het bestuur 
doen al hun best steeds aanwezig te zijn, de overige leden 
moeten van hun kant zoo trouw mogelijke bezoekers zijn. Het 
bestuur zal trachten de veTgaderingen zoo aangenaam moge
lijk te maken door het houden van lezingen of op andere ma
nieren. Er wordt verder een verandering in de wiize van ver
loting voorgesteld. Trok men tot nu toe een „niet", dan ver
trok men dadelijk, hetgeen vrij ongepast is. De voorzitter kan 
op deze wijze nooit de vergadering behoorlijk sluiten. Wij zul
len de rondvraaig houden na de verlot'ng, en verzoc'ht wordt de 
vergadering niet te ver"'aten voor het officieele sluiten. Daar
na kunnen wii nog wat bij elkaar blijven, om persoonlijk met 
elkaar te spreken en om ruil-connecties aan te knoopen. Dit 
laatste juicht de heer De Haan van harte toe. De voorzitter 
memoreert ten slotte den gunstigen stand onzer financiën; wij 
moeten echter =terk zijn. want, al is 't nog maar voorloopige 
muziek, in 1937 wilden wij gaarne een Internationale Tentoon
stelling houden. 

De heer Van den Hurk behandelt daarna uitvoeriger de 
plannen om onze avonden aangenamer en aantrekkeliiker te 
maken. Maar de liefde kan niet van een kant komen, laat er 
ook eens iets komen uit den boFzem der vergadering. 

Sprekende over het concours in de December-vergadering, 
wordt besloten hiervoor te nemen: IJsland tot 1900. Dit be
hoeft niet uitsluitend „gebruikt" te zijn; terwijl verder collec
ties, we-lke niet geheel compleet zijn, gaarne worden verwacht. 

Alsnu komt aan de orde het voorstel de December-verga
dering niet te houden op Zaterdag den 27en, omdat tusschen 
Kerstmis en Nieuwjaar meerdere leden afwezig zijn, maar OP 
Ma.indag den 22en December. Hiertoe wordt besloten: wij 
honsn op een goede opkomst, te meer omdat wii zullen ^rächten 
als spreker voor dezen avon^ te krijgen dsn heer De B°er. 
die ons dan za'' laten z'en ziin Turkiie-verzameling, die in Ber
lijn met foud bekroond is a-eworden. 

Als leden van den Raad van P»hp«>r worden herkozen de 
beeren Kastein en Vredendu'n met als plaatsvervanger den 
heer Zwolle. 

Als df' 5 vertpo'enwoor'l'fers voo"̂  »len Bond worden her
kozen de beeren Van den Hurk, Van Kooten, Schmid. Vreden-
duin en ZwoUe. Aai de beurf van aftreden waren verder de 
pennin-^mee-ter en het hoo^d van de afdeelinff verkoop Op 
voorstel van den heer De Vries worden de beeren Van den 
Hurk en Van Kooten Wi acclamatie herbenoemd. Alle beeren 
nemen de benoeming aan. 

Na de pauze kwam d° veiling, waarbii zeer veel bescha
digde zegels, die- slechts bii een paar leden aftrek vonden Bii 
de algemeenp verlotino' waren ditmaal de eelukk'a'en de le-'nn 
nrs. 147. 2Se. 27.5 "̂ 69 18. 85. 3.57 123. 252. HO 282. 15R, 
238, 205. 108. 42. 30. 170, 251. 113 W 11R 67 83 «n 209 
De verloting onder de aanwezif^en werd on de nieuwe manier 
gehouden, we%e voor eenis-e verbeterinp; vatbasr bleek te ziin. 

Bij de rondvraag bracht de heer Hanekamp de kwaliteit 
der geveilde zegels ter «prake. Wii moeten een betere kwali
teit zien te kriigen, terwijl de kavels verder behoorlijk om
schreven moeten zijn wat de kwaliteit betreft. AHe aanwezigen 
zijn het er mede eens: wii zullen trachten betere zegels voor 
de veiling te krijgen. De inzenders kunnen met dezen wensch 
rekening houden. De heer De Haan ondersteunt ten zeerste 
het voorstel, om na afloop nog wat bij elkaar te blijven. 

Om kwart voor 11 sluit de voorz'tter het officieele gedeelte 
Hoewel het meerendeel der leden hierna wegging, bleven 
meerder: leden nog eenigen tijd geno-eglijk bij elkaar. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen als lid. 
A. W. Brave A.Bzn., Nassaukade 163, Amsterdam, W. 

J. de Wit, Irisstraat 15a, Hilversum. 
(Beiden eigen aangifte). 

Bedankt als lid. 
mr. T. de Jong Tzn.. Groningen. 
E. Werkman, Musselkanaal. 
H. Lijppens, Terneuzen. 
B. J. C. Pothast, Laren (N.-H.). 

Adresveranderingen. 
J. G. Deerenberg, De Genestetstraat 2, Amsterdam, W. 
S. Onderwijzer jr.. Albrecht Dürerstraat 33 II, Amsterdam, Z 
A. Thill, Rue d' Esch, Rumelange (Lux.). 
C. Eeltjes, Haagweg 178, Leiden. 
H. Paetz,Distellaan 24, Aerdenhout (Haarlem). 

Nummeropgave. 
262. P. Gordon, Kortekade 24a, Rotterdam. 
126. A. J. Houweling, Van Eeghenstraat 159, Amsterdam, Z. 

69. J. Keizer, Sumatra straat 10 II, Amsterdam. 0. 
61. M. Kuijlman, Gentiaanplein 8, Amsterdam, N. 

253. dr. J. A. Lente, Acad. Ziekenhuis. Leiden. 
230. J. I. M. Pauwels, Da Costastraat 32. Amsterdam, W. 
256. mej. M. M. Plas. Oranjslaan 36, Rijswijk (Z.-H.). 
252. D. de Zwart, Valeriusstraat 229, Amsterdam, Z. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 20 December 1930, des 

avonds te 8 uur, in Café „Parkzicht", Hobbemastraat, Am
sterdam. 

Ledenvergadering op Maandag 22 December 1930. des avonds 
te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
De leden g'elieven er g-oede nota van te nemen, dat deze 

maand de vergadering NIET op den laatsten Zaterdacr der 
maand gehouden wordt, doch op MAANDAG 22 DECEMBER 
19,30. 

De Ie secretaris, 
J. A. KASTEIN. 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering op Dinsdae 25 No 
vember 1930, in het Hotel Des Pays Bas, te Utrecht. 

Aanwezig 25 leden. Om ongeveer 8.10 uur werd deze verga
dering door den voorzitter geopend. Nadat de notu'en der 
vorige vergadering onveranderd goedgekeurd waren, werd 
het meerendeel der ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen. 

Van den heer Van der Woude circuleerden de nieuwe tête-
bèche-zegels en de nieuwe reclame-zen-els van België, een blok 
van d» nieuwe 37ÏX cent port van N.O.I. en de nieuwe wel-
dadighe'dszegels van N.O.I. in heele vellen en een drukraamnie 
van den heer Van den Hout met de nieuwe weldadigheids-
zegels van N.O.I. en een opdruk vliegzegel. Omtrent die 
nieuwe weldadigheidszegels werd opgemerkt, dat deze zegels 
een heel goeden indruk maken en het te betreuren valt. dat de 
op komst zijnde kinderzegels van Nederland weer op den ouden 
weg van onbenullige teekeningen blijven voortgaan. 

Nadat de beeren bedankt waren voor het ter bezichtiging 
stellen dier nieuwigheden, v/erd de brief van „Hollandia" om
trent het gebruik vgn de catalogussen Yvert, Senf en Michel 
behandeld. De heer Kaub verstrekte hierop enkele gegevens. 
De heer Vuijstingh vond het moeilük, om daarin een keuze te 
doen. De heer Van den Hout ge''ooft, dat de meeste verzame
laars liever volgens Senf willen verzamelen en dat het zeer 
in het belang van de verzamelaars zou zijn, wanneer de 
handel voorloopisr in ziin prijsliisten, enz. zoowel de nrs. vol
gens Yvert als die van Senf en Michel zou vermelden. Na op
merkingen hieromtrent door de beeren Nieuwenhuiizen, Sluijp. 
Deen'k en Marsé werd het beter geacht eerst in stemming te 
brengen of de vergadering- vet-andering van catalogus wenscht. 
Uit de stemming (13-5) bleek, dat men verandering wenschte, 
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terwijl de daarop volgende stemming als resultaat bracht, dat 
de meerderheid naar den Senf wilde overgaan. Besloten werd 
dit ter kennis van „Hollandia" te brengen en daarbij tevens 
het verzoek van den heer Van den Hout over te brengen, om 
als overgang den handel te verzoeken, voorloopig op de 
mancolijsten, de boekjes en de prijslijsten, enz. de nrs. der 
twee catalogussen te vermelden. 

Na de gewone verloting deeMe de voorzitter bij de rond
vraag mede, dat het bestuur zich aanbevolen houdt ,dat leden 
hunne doubletten tegen niet te hoogen prijs voor de verlotingen 
der Vereeniging aan het bestuur afdragen, wanneer deze dou
bletten daarvoor geschikt zijn. De beoordeeling of deze zegels 
voor het doel gescTiikt zijn, blijft echter bij het bestuur be
rusten. De heer Nieuwenhuijzen deed het voorstel, om als 
prijzen voor de groote verloting bonnen te verstrekken, opdat 
ieder lid uit de rondzendingen zegels kan betrekken, welke 
hij verzamelt; dit voortitel verwierf geen instemming. 

Vervolgen" deelde de voorzitter mode, dat door den heer 
Sluiip een bedrag van tien gulden was geschonken voor het 
jubileumfonds, welke schenking in dank aanvaard werd. 

Hierna werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld de 
twee geëxposeerde collecties voor den landenwedstrijd Oranje
Vrijstaat te bezichtigen. Alhoewel de heer Moesman buiten 
mededinging had medegebracht zegels op geheelen brief en 
andere bijzonderheden, werd "het voorstel om beide collectiei 
te bekronen met algemeene ■s+emmen aangenomen. 

De daarna gehouden extra verloting ten bate der jubileum
kas, waarbii de loten ad f 0,25 ter beschikk'nc werden ge
steld, bracht een voordeel voor die kas op van f 10,—V,. Voor 
een volgende verloting we' den reeds zegels geschonken door 
de beeren Van Gittert en Van Hulssen. 

Na veiling en zichtzending werd de vergadering om onge
veer 10 uur opgeheven. 

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

Candidaatleden. 
Eric Smith, Via Greina 2, Lugano. 

Bedankt als lid. 
W. Windrath, Via F. Rodan' 12, Lugano. 

Afgevoerd als lid. 
P. J. Herman, HeiHgenbergerweg 67a, Amersfoort. 

Adresverandcringen. 
W. B. Brocx wordt Bergweg 62b, Rotterdam. 
K. Groot wordt Amazonenstraat 52, Amsterdam, Z. 
F. Keith Dixon wordt Westerlaan 2, Rotterdam. 
J. H. van d"r Smissen wordt Leeuweriklaan 37, IJmuiden. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 16 December 1930. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 23 December 1930. 
Afdeeling Gouda op Woensdag 24 December 1930. 

Haagsche Philatelisten Vereen., te 'sGravenhage. 
Seer.: E. K. BOISSEVAIN, Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 27 November 1930, des avonds te 8 uur, in het Café 
„Het Gouden Hoofd", Groenmarkt, te 'sGravenhage. 

Daar de voorzitter afwezig is, opent de heer A. Starink de 
vergadering en heet de 30 aanwezigen van harte welkom. De 
notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onver
anderd goedgekeurd en gearresteerd. 

Ingekomen is een brief van het afgetreden bestuurslid, den 
heer Keijzer. met een afscheidsgroet aan de leden der Ver
eeniging. De heer Starink herdenkt de vele diensten door den 
heer Keijzer bewezen en hoopt, dat het dezen in ziin nieuwe 
woonplaats goed moge gaan. De vergadering beduidt met 
applaus hiermede haar volle instemming. 

Dan wordt de vraag, door de Vereeniging ,.Hollandia" ge
steld, welke catalogus het meeste aanbeveling verdient, Yvert. 

Michel of Senf, besproken. Het algemeen gevoelen van de ver
gadering is, dat de Yvertcatalogus voor ruiling met het bui
tenland verre de voorkeur verdient, daar men met Michel min
der en met Senf in het geheel niet meer terecht kan. Voor 
het opzetten van een verzameling zou de catalogus van Michel 
gebruikt kunnen worden, daar deze zeer uitgebreid is. De ver
gadering iwais tevens sterk tegen het plan om den Senfcata
logus weer in eere te herstellen, daar d't slechts aanleiding 
kan geven tot verwarring. 

Bij de bespreking v n art. 12 wordt dit artikel zonder dis
cussies in ziin ooispronkelijken vorm teruggebracht met als 
toevoeging, dat ook eereleden in het bestuur gekozen kunnen 
worden. 

"̂ •i de ba'lotage werden de candiiaatleden met algemeene 
stemmen aangenomen. 

Bii de rondvraag wordt de wenschelijkheid naar voren ge
bracht, om bij den agent van Yvert aan te dringen, dat in de 
Yvertalbums van Nederland en Koloniën een plaats worde 
ingeruimd voor de roltandingzegels en wel in enkelvoudige 
exemplaren. Verzamelaars, die paren en blokken willen ver
zamelen, moeten zulks maar doen op blanco bladen. De wijze, 
waarop in de KaBealbums voor dit vraagstuk een oplossing 
is gevonden door het geven van dubbele bladen, is wel het 
beste, maar tevens kostbaarder. 

Door de besprekingen was het wat laat geworden, zoodat 
er niet veel animo voor de veilino' meer bestond; enkele kavels 
moesten zelfs worden opgehouden. 

Na de verloting sloot de waarnemend voorzitter de verga
dering. 

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

Bedankt als lid. 
L. van den Broeke, Laren. 
C. F. de Ruijter de WiHt, Den Haag. 

Adresverandering. 
A. Keijzer, Kalkoenstraat 10, Amersfoort. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 18 December 1930, des avonds 

te 8 uur. in het Café „Het Gouden Hoofd", Groenmarkt, te 
'sGravenhage. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Rondvraag. Ver
loting. Eventueele veiling. Sluiting. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van 25 November 1930, 
des avonds te 8 uur. 

Aanwezig 18 leden. onJer wie 1 dame. Na een welkomst
woord van den voorzitter, speciaal tot den heer J. van Ton
geren als nieuw lid worden de notulen der vorige vergadermg 
gelezen en na een kleine wijziging goedgekeurd. 

Ingekomen is een sehriiven van he* lid W. C. de Bruin 
waar'n hii mededeelt, dat hü voo ̂ het li'lmaat'chap bedankt 
Verder is ingekomen een sehriiven van het bestuur van „Hol
landia", te Amsterdam, houdende verzoek d° vraag ter sprake 
te brengen, welke van de m ^ s t gebruikeMike catalogi, t.w 
Yvert, Senf of Michel, naar het oordeel onzer leden de voor
keur verdient. Dit punt wordt terstond in behandeling ge
nomen. Uit de discussie volgt dat. naar de meening van een 
groote meerderheid, als handleiding van stelselmatig en oor
deelkundig verzamelen een cata'ogus als die van Senf de voor
keur verdient boven de and°re genoemde catalogi, welke — 
vooral wat den Yver* betreft — als priislijst voorloopi? nog 
beteekenis kunnen hebben, docTi die bezwaarlijk als handboek 
kunnen worden beschouwd. 

Van mr. .1 H. van Peursem kwamen exemplaren in van 
..Tien jaar Vilniuskwestie", ..De Volkenbond" en ,.De geschie
denis van Brazilië op de postzegels", welke onder dankzegging 
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werden aanvaard. Na verkregen inlichtingen van den heer 
Lap werd besloten om Kohl's handboek voor rekenmg van 

&<' de Vereeniging aan te schaffen. 
^'^ Me-vrouw Schuurman doet daarna mededeeling van een door 

haar gedaan onderzoek bij een andere vereeniging inzake het 
ter bezichtiging stellen van verzamelingen der leden. Aan
gezien deze mededpeling geen bevrediging kan brengen, ver
klaart de heer Te Winkel zich bereid, om de leden, die hier
voor lust gevoelen, te zijnen huize te ontvangen, om zoo
doende eikaars verzamelingen in oogenschouw te nemen en 
te bepraten. Bij de rondvraag doet de heer Swart eenige me-
dedeelingen in verband met het besluit tot het organiseeren 
van een tentoonstellins van zegels van de leden onzer Ver
eeniging. De vraag omtrent den meest geschikten tijd, om een 
dergelijke tentoonstelling te houden en den duur ervan, wordt 
uitvoerig besproken; men is algemeen van gevoelen, dat zulk 
een tentoonstelling in Mei of Juni h^t meest tot haar recht 
zal komen, en minstens twee dagen zal moeten duren. 

De wedstrijd met de zegels Yvert nrs. 47 en 47a, Neder
land, wordt uitgesteld tot een volgende vergadering. 

Nadat nog de gewone maandelijksche verloting onder de 
aanwezigen heeft plaats gehad, wordt de vergadering ge 
sloten. 

De secretaris, 
C. RAADSVELD 

Bedankt als lid. 
113. W. C. de Bruin, Schelm=cheweg 44, Oosterbeek. 

Boekjes voor de rondzendingen. 
Mevrouw Schuurman, Apeldoornscheweg 57, Arnhem, v r -

zoekt boekjes voor de rondzendingen van Nederland en Ko
loniën aan haar adres te doen toekomen. 

Postzegeltentoonstelling. 
Leden van de Vereen'ging van Postzegelverzamelaars „De 

Globe", die wenschen deel te nemen aan de te Arnhem te 
houden onderlinge ten*^oonstelling in Mei of Juni 1931, worden 
verzocht vóói* 1 Februari 1931 hiervan opgave te doen bii den 
heer K. A. Swart, De Wetstraat 12, Arnhem, me'- vermelding 
van den aard hunner inzending en van de daarvoor benoodigde 
tafelruimte. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 30 December 1930, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
Op deze vergadcr'n? wedstrifd met de zegels Yvert nrs. 

47 en 47a van Nederland (f2.50 beeltenis koningin). Van elk 
nummer één zegel (gebruikt) in te zenden bij mejuffrouw 
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 uur 

namiddag, dus op 10 Januari 1931. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 11 November 1930, 
des avonds te 1% uur, in Restaurant „Suisse", te Rotter
dam. 

Aanwezig 17 leden. Na opening der vergadering door den 
voorzitter worden de notulen der vorige vergadering gelezen 
en onveranderd goedgekeurd. 

Van den heer mr. J. H. van Peursem is ontvangen het 
boekje, getiteld .,De geschiedenis van Brazilië op de post
zegels", waarvoor hartelijk is bedankt. 

Mochten wji de vorige maal genieten van de schitterende 
verzameling Nederlandsch-Indië van onzen voorzitter, ditmaal 
hadden wij het voorrecht van hem te mogen zien de niet 
minder prachtige verzamelingen van Curacao en Suriname, 
waaronder vele blohstukken, complete vellen in diverse zet

tingen, enz. De heer Van den Hoven van Genderen dankte den 
heer Van Harderwijk voor het vele schoone, dat hij dezen 
avond heeft doen genieten. 

Hierna had de zegelverloting plaats. 
Een zegelverkoop bracht f 1,10 in de kas. 
Na rondvraag sloot de voorzitter de vergadering met een 

opwekking tot bijwoning der jaarvergadering op 9 December. 
De secretaris, 

P. JORISSEN P.Czn. 
Bedankt als lid met 31 December 1930. 

J. Nijenhuis, 's-Gravendijkwal 9, Rotterdam. 

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 26 No
vember 1930, in Café „Hollandais", Groenmarkt, Den 
Haag. 

Aanwezig 55 leden. De voorzitter opent de vergadering. Ze
gels voor de verloting' zijn geschonken door de beeren Schar
renburg, Van der Houwen. Taenzer; voor het falsificatenalbum 
door den heer Rijpkema. Bovendien gaf de heer Van der Moer 
een boekje „Vilniuskwestie" en de heer Rosseel 3 jaargangen 
philatelistische maandbladen. 

Ter rondgang zijn aanwezig de maandbladen der biblio
theek. De heer J. Eckhart heef*- toegezegd in de volgende ver
gadering zijn collectie Luxemburg te exposeeren. 

De feestcommissie is als vo^gt samensesteld: voorzitter de 
heer Sierig; penningmeester, de heer Maas; secretaris, de 
heer J. H. van der Veen, Carpentierstraat 159, Den Haag, die 
nog gaarne adviezen of giften in den vorm van zegels of 
anderszins in ontvangst zal nemen. Reeds kwamen bij hem 
meerdere giften binnen, evenwel nog niet voMoende. 

Reeds eerder werd in onze vergadering gediscussieerd over 
de meer of m'ndere b'langstellin^ of voorkeur voor een der 
catalogi Yvert. Senf of Michel Op verlangen van onze zuster-
vereenigins" „Hollandia" verzoekt de voorzitter door hand
opsteken ziin voorkeur uit te snreken, telkens voor elk der 
p-enoemde catalogi afzonderlijk. Het resuHaat is, dat voor Mi
chel een stem wordt uitgebracht, voor Yvert en Senf zijn de 
stemmen ongevee"" gelijk, met een klein verschil ten gunste 
van Yvert. 

De notulen worden daarna, zonder op- of aanmerkingen, on
der dankzegging aan den secretaris goedgekeurd. De leden-
vprkiez'ng levert 45 stemmen vóór. 6 blanco, 1 van onwaarde 

De heer Reii^rse beo^'nt nu de tweede helft zijner lezing over 
de f'l 'if 'caten van Europa Vóór 1870 heeft men de zegels 
700 slecht nagemaakt dat ieder philatelist ze kan onderschei
den van de echte. De me"- d= hand nagemaakte gravures ziin 
hiervan de oorzaak Na 1870 kwamen foto's en fotocMche's. 
To"h ziin de cliché's b"Ti'> nooit luist grlukt. Geknoei aan de 
negatieven of aan do cliché's of we^ke retoucheering dan ook 
geven aan d" falsificaten nn-nten. str'enies boogjes. en'̂  
"om^ mfpr enkele zeer moeiliik te v'nden, d'e bii do ec^ite nie' 
voorkomen. SprekT heeft twee exemplaren van Vademecum 
v*>n F. Sorran». In deze boeken heeft de heer Serrane in het 
fll-jrempan de oude zegels besnroken en met tal van voorbeelden 
als bovereeno°mde kenmerken en verschillen ziin werk riik 
p-eïllustreerd. Ook vele afs'-empelinp'en zijn opgenomen. Snre-
ker hoeft beide boeken doorschoten en op verscheidene plaat
een echte en va^sche zeo'^ls naast de voorbeelden en beschrij
vingen gevoegd Aan do hand van dit materiaal, me* nog 
»emVe ' pHch*-ing en nadere aanwijzing, is ieder in de gelegen
heid ziin dub'eus zegel te proeven Snreker zal z'ch beloond 
z'en xvanneer men to* de conclusie komt, dat men aan de hand 
vfiri hoven!?enosmd werk en meorderp «neciale werken uit on'e 
bi'hiio+heok zijn kennis en inzicht op dit gebied zeer kan uit-
b'-eiden. Onder het circuleeren is de feestcommissie met haar 
tapk begonnen Deze commissie heeft ernstig en veel gewerkt 
en de verlotin-^ keurig voor elkaar gemaakt. In een ommezien 
ziin de lo+en wep-. De verloting zelf neemt door het groot aan
tal prijzen een flinken tijd inbeslag. 
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Hierna de gewone maandelijksche verloting; de heer De 
Ronde is ditmaal de gelukkigste. De veiling heeft weder een 
geanimeerd verloop. Bij de rondvraag blijkt, dat het zeer 
gewenscht is, dat ieder, die eenige onregelmatigheid in de 
rondzendboekjes ontdekt, hiervan direct kennis geeft aan zijn 
sectiehoofd en de boekjes zoolang ophoudt. 

Aan het eind gekomen meent ondergeteekende, dat, daar 
straks de gelegenheid niet zoo gunstig was als nu, doch dat 
hij meent namens de aanwezigen te spreken, als hij den voor
zitter dank brengt voor zijn toelichting en uiteenzetting bij 
de werken van Serrane. Terwijl de vergadering dit met applaus 
beaamt, sluit de voorzitter de vergadering, op wat later tijd
stip dan wij gewoon zijn. 

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

Nieuwe leden. 
260. C. Veldkamp, Willem Lodewijkstraat 155, Leeuwarden. 
508. P. de Bar, Ombilinstraat 10, Amsterdam, O. 
527. C. J. van So^stbergen, Zonstraat 33, Driebergen. 

18. Erie Smith. Via Greina, Lugano. 
301. ds. P. V. van Steijn Callenfels, predikant. Buren (Gld.). 
342. W. Goeden. Wielewaalplein 5, Den Haag. 
545. A. M. Conrads, Durbanstraat 44, Den Haag. 

Candidaat-Ieden. 
S. Mink, boekhouder v. h. kadaster. Overweg, Sneek. (Voor

gesteld door L. H. Slothouwer). 
Otto Luders, Rosenstrasse 66 I, Dresden-Altstadt 1. (Eigen 

aangifte). 
P. Spiekhout, Anjelierstraat 15, Leeuwarden. (Voorgesteld 

door A. Jaasma, Leeuwarden). 
L. J. T. M. Eilers, Kelders 1, Leeuwarden. (Voorgesteld door 

A. Jaasma, Leeuwarden). 
F. W. H. Srumpff, assis'^ent-resident. Laan van Meerdervoort, 

Den Haag. (Voorgesteld door J. J. van den Houwen). 
M. A. Marifs, Laan van Rustenburg 7, Voorburg. (Voorgesteld 

door B. Meslier en C. M. Puijk). 
.1. H. Uhl, kapitein generale staf, Riouwstraat 14, Bandoeng. 

(Voorgesteld door F. J. Bruggeman). 
J. L. Smit, Willem van Oudshoornstraat 45, Den Haag. (Voor

gedragen door Terwen en Verhoeff). 
W. Smit, Juliana van Stolberglaan 239, Den Haag. 
P. A. van Marie, Goudsbloemlaan 161, Den Haag. (Voorge

dragen door Verhoeff en Michon). 
Voorgesteld als adspirant-Iid. 

J. B. Boesman, Grachtweg, Zierikzee. 
Adresveranderingen. 

581. D. Wouters, poste restante, Capetown (Zuid-Afrika), 
D 391. J. L. P. van den Berg, Frederikstraat 120, Dordrecht. 
237. A. van Dop, Perziklaan 29, Den Haag. 
292. W. J. Koffijberg, Soestdiiksrstraatweg 142c, Bilthoven. 
584. M. Feddema, employé B.P.M., Balikpapan (N.-L). 
231. mr. D. J. W. J. Kluiver, Kramat 19, Weltevreden (Java). 
578. H. M. Stap, Groot Hertoginnelaan 158, Den Haag. 
226. M. Engles, leplaan 25, Den Haag. 
295. A. O. Tittmann, Cumberland Lodge, 83 West Hill, Putney, 

Londen, S.W. 15. 
112. A. Brandt, Noordwijk 14a, Weltevreden (Java). 

Bedankt. 
431. L. A. van Koekenberg, Den Haag. 
D 403. H. P. Paans, Dordrecht. 
D 409. J. Roeland, Dordrecht. 
J. van den Ende (adspirant-lid), Dordrecht. 
422. Ph. A. A. Regensburg, Den Haag. 

95. Max Pool, Den Haag. 
375. W. Aars, Den Haag. 
143. H. P. J. W. Schnabel. 
203. J. Booster, Den Haag. 
538. H. Logcher, Rijswijk (Z.-H.). 
493. W. P. Zekveld, Den Haag. 
161. E. J. Boellaard, Den Haag. 
162. R. J. A. Stoup, Den Haag. 
154. F. van Buren, Goes. 
490. J. Noordijk, Den Haag. 

Mededeeling. 
De tijd voor bedanken is verstreken. Vóór 15 Januari a.s. 

verzoekt de penningmeester voldoening der contributie over 
1931; na dien datum wordt per postkwitantie beschikt over het 
bedrag plus incassokosten. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, algemeene vergadering te 

8% uur, op Woensdag 24 December 1930, in Café „Hollan-
dais", Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Expositie: Luxemburg. 6. Verloting. 7. Extra veiling 
voor de feestcommissie. 8. Rondvraag en sluiting. 

Op de vergadering in December zal ook behandeld worden 
het voorstel, om in overeenstemming met het besluit van de 
ledenvergadering van 1 December j.1. van de „Venlosche Phi
latelistenclub", opgericht 10 December 1923, deze club in „Phi-
latelica" op te nemen als afdeeling Venlo. 

De club bestaat heden uit 18 leden, waarvan voorzitter is 
de heer Van der Valk, Stalbergweg, Venlo; secretaris F. 
Groeneboer, Groote Lambertusstraat, Blerick; penningmeester
administrateur der rondzendingen K. de Hartog, Dr. Mathij-
senlaan, Venlo; en commissaris H. Knorr, Antoniuslaan, 
Blerick. 

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

Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: 3. Sonneveldt), den 
2en Donderdag der maand in Hotel „Corbelijn". 

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

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

VERSLAG van de ledenvergadering op Vrijdag 28 November 
1930, in den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

De notulen worden onveranderd goedgekeurd. Van de in
gekomen stukken komt voor bekendmaking alleen in aan
merking een schrijven van den secretaris van „Hollandia", 
den heer Kästeln, naar aanleiding waarvan enkele catalogi 
beoordeeld en vergeleken worden; conclusie is, dat hierbij 2 
onderwerpen onderscheiden moeten worden, n.1. de catalogus 
als prijslijst en de catalogus als handleiding voor den ver
zamelaar. Yvert is voornamelijk prijslijst en noemt zegels aan 
de hand der voorstelling, Senf is meer handleiding en geeft 
meer een chronologisch, historisch overzicht. Onjuistheden 
van de prijzen zijn in alle catalogi wel aan te treffen. 

Tijdens de pauze beoordeelt de jury, bestaande uic de hferon 
Buissink, Van der Vlugt en Van Waard, de inzendingen voor 
den wedstrijd Zwitserland; de uitslag is: speciale klasse col
lectie van dr. Kersten, gewone klasse respectievelijk de ver
zamelingen der beeren Rol, Stolp, Rezelman en Misset. 

Van de rondvraag maakt gebruik de heer Mos, enkele vra
gen stellend omtrent het jaarboekje, welke hem bevredigend 
beantwoord worden; daarna vertelt de heer dr. Kersten zijn 
„ontdekking" van een niet-gecatalogiseerd zegel van de wapen-
serie van Nederland. Tot slot heeft de gebruikelijke verloting 
onder de aanwezigen plaats. 

Denkt aan de openstelling van het philatelistenloket, eiken 
3en Zaterdag der maand, van 3-5 uur! 

AVijziging sectiehoofd. 
In plaats van den heer Oostwald: ds heer J. Stolp. 

Aangenomen als lid. 
251. W. A. Middelkoop, Oostwal 8, Leerdam. 
252. P. A. Kok, De Genestetweg 28, Bloemendaal. 

Bedankt als lid met 1 Januari 1931. 
34. K. P. Manus, te Am-sterdam. 

181. ir. E. J. Wijers, te Bloemendaal. 
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Voorgesteld als lid. 
A. B. Melchers jr., Röntgenstraat 19, Amsterdam. (Door G. 

Sanders). 
N. Reinaida, Teslastraat 36, Haarlem. (Door C. J. Wiestera). 
D. C. J. S. Janse, p / a C. Hoogenboom, Van Oosterzeestraat 

32a, Rotterdam. (Door B. Bruins). 
J. H. van der Smissen, Leeuweriklaan 37, IJmuiden. (Eigen 

aangifte). 
Adreswijzigingen. 

223. G. J. Vos wordt p /a A. Dierikx, Lingedijk 26, Leerdam 
1. mr. F. H. Westerouen van Meeteren wordt Wassenaar-

scheweg 103, 'is-Gravenhage. 
196. W. Groenier wordt Voltaplein 33b, Amsterdam, O. 

71. dr. H. C. Valkema Blauw wordt Siweerts de Landas-
straat 54, Arnhem. 

Correcties laatstverschenen jaarboekje. 
20. P. Lugt, Zijlweg 263, Haarlem (huisnummer-wijziging). 
96. W. F. van der Vlugt, Zaanenlaan 29, Haarlem. 

240. Lissone. 
243. Haroekoestraat. 
234. Reurts. 
Eerelid mr. H. P. Visser 't Hooft is overleden. 

De secretaris, 
H. WEIJENBERGH. 

Vergadering. 
Ledem ergadering op DINSdag 23 December 1930, in den 

Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 
O.a. veiling. Inzendingen voor de veiling uiterlijk Zaterdag 

20 December 1930 aan den heer J. P. Traanberg, Brouwers
plein 25 rood, te Haarlem. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 24 Novem
ber 1930, in „Suisse", te Groningen. 

Deze vergadering is wederom bezocht door een bevredigend 
aantal leden, n.l. 25, en wordt om 8K uur door den voorzitter 
geopend, waarna de notulen der vorige vergadering worden 
voorgelezen en goedgekeurd. 

Ingekomen is e-en schrijven van het lid D. M. Botje, waarbij 
hij bedankt als lid der Vereeniging met 1 Januari; verder een 
schrijven van „Hollandia" te Amsterdam, dat op voorstel van 
den voorzitter aanstonds zal worden behandeld. Ontvangen is 
een exemplaar van de Borek Europa-Liste 1931, welke de leden 
kunnen betrekken tegen den priis van 1,50 Mark plus porto 

Langzaam maar zeker komt de voltooiing van Kohl's Brief
marken Handbuch: dp 21e aflevering over Groot-Brittannië i« 
thans ontvangen. De heer Van der Sman doet een mooi ge
schenk aan het fal=ificaten-album, bestaande uit valsche zege''s 
en nieuwdrukken uit verschillende landen. De voorzitter zegt 
den heer Van der Sman bijzonder dank voor deze schenking 
waardoor het album zeer wordt uitgebreid. 

Daarna heeft ballotage plaats van den heer J. S. Kloppen
burg, die met algemeene stemmen als lid wordt aangenomen. 
De heer Kloppenburg is bijzonder welkom in ons midden, als 
ziinde een oud-lid en mede-oprichter der Vereeniging. 

Een verloting van mooie zegels heeft daarna plaats, waar
van een serie ge-schonken is door den heer R. A. Meiborg. 

De voorzitter stelt voor thans den brief van „HoPandia" 
in behandeling te nemen omtrent de vraag, welke catalogi in 
het algemeen de voorkeur hebben, die van Senf, Yvert of 
Michel. De voorzitter leest het verslag van ..Hollandia" in het 
jongste Maandblad voor, waarna zich een algemeene discussie 
ontspint. De heer J. Beukema meent, dat de Yvert het best 
geschikt is voor de algemeen-verzamelaars en de Senf, respec-
tieveliik Michel, voor de «peciaalverzamelaars, waarmede hii 
wel de algemeene zien=wlize vertolkt. Een rondvraag wordt 
gehouden en daaruit bliikt, dat 16 leden den Yvert en 5 leden 
den Senf uitsluitend gebruiken, terwiil 3 leden nog geen be
slissing hebben kunnen nemen als jong-verzamelaars. Ver-

schillende leden gebruiken aUe drie de catalogi, wegens de 
uitgebreidheid hunner verzamelingen. De voorzitter meent, dat 
Yvert en Michel betere prijsnoteeringen hebben dan Senf. 
Gedurende den oorlog is Yvert meer bekend geworden, terwijl 
de prijs van Senf laag gehouden is om de oude plaats bij de 
verzamelaars weer te veroveren. Ook de Zumstein is een zeer 
te waardeeren catalogus, die in Zwitserland uitsluitend ge
bruikt wordt. De heer Stoppelman meent, dat de Duitsche taal 
der catalogi voor de meeste verzamelaars gemakkelijker is 
en het gebruik ervan eigenlijk moest bevorderen. 

De vergadering wordt dan gesloten om de juryleden gele
genheid te geven tot het beoordeelen der twee inzendingen 
Zwitserland voor den wedstrijd. Na wederopening deelt de heer 
dr. Wachters namens de jury mede, dat de eerste prijs is toe
gekend aan inzending nr. 2, toebehoorende aan den heer K. F. 
Kleiman, en de tweede prijs aan die van den heer R. A. Mei
borg. Aan de inzending nr. 2 ontbreken vele oude zegels en 
aan nr. 1 veel van de nieuwere; beide zijn echter pracht-
collecties. De prijzen bestaan weer uit goede zegels. De voor
zitter dankt de juryleden voor de moeite. 

In de December-vergadering zal een wedstrijd worden ge
houden tusschen de zegels van het Saargehied, waarvoor als 
.iuryleden zullen optreden de beeren mr. Van Ommen Kloeke, 
A. C. Sietinga en R. B. de Jonge. De voorzitter wekt de leden 
op tot inzending van hun collecties. 

De heer dr. Van der Spek deelt weer de nieuwtjes uit, die 
grif van de hand gaan, evenals de door den voorzitter aan
geboden goedkoope Duitsche d'enst- en andere zegels. 

Bij de rondvraag deelt de heer ir. W. A. B. Meiborg mede, 
dat de heer Hom^n te Haren gratis de nieuwe tandenmeters 
heeft rondgedeeld, waarvoor den heer Homan dank toekomt. 
De heer dr. Wachters informeert naar den keurmeester der 
Vereeniging; het bestuur is nog niet goed geslaagd, doch zal 
verder moeite doen. 

Om lOK uur sluit de voorzitter deze bijzonder geanimeerde 
vergadering, waarna nog een veiling van goede zegels plaats 
vindt. 

Nieuw lid (oud-lid). 
146. .J. S. Kloppenburg, Helperbrink 11, Groningen. 

Bedankt als lid. 
50. D. M. Botje, Groningen. 

Jaarverloting. 
In de December-vergadering zal de groote jaarlijksche ver

loting plaats hebben. 
Vergadering. 

De eerstkomende vergadering zal worden gehouden op 
Maandag 22 December 1930, te 8Muur in „Suisse", te Gro
ningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 17 No
vember 1930. in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 
Vrijthof te Maastricht. 

Deze vergadering, door 29 leden bezocht, wordt om 8.15 uur 
door den vice-voorzi^ter met een hartelük woord van welkom 
geopend en deelt hii mede, dat de voorzitter kennis heeft ge
geven dr- vergadering niet te kunnen bijwonen. De notulen 
van de vorige vergad°ring worden door den secretaris voor
gelezen en na een kleme wijziging goeda-ekeurd. 

In -en schrijven van de Vereenieing „Hollandia", te Amster
dam, wordt verzocht, om in onz» Vereenig'ng de vraar te be
handelen, welke van de mees*" gebruikeliike catalogi de voor
keur verdient, die van Yvert, Senf of Michel. Het meerendeel 
der leden is van oordeel, dat Yvert als een priislijst moet wor
den beschouwd, terwijl dr. Verzijl opmerkt, dat Senf weten
schappelijker is opgezet. Over Senf kunnen de meeste leden 
niet oordeelen, daar deze bij hen niet zoo bekend is. De secre
taris zegt, dat Senf een catalogus heef*̂  gezonden. Bij dr. Ver
zijl wordt deze ter beschikking gesteld, bij wien de leden hem 
ter inzage kunnen krijgen. 
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Hierna volgt een discussie over de Spaansche zegels. De 
leden zeggen over de vele uitgiften niet voldoende te ziJn in
gelicht. De secretaris krijgt opdracht tot de redactie van het 
Maandblad het verzoek te richten, z^n lezers hiermede uit
voeriger op de hoogte te brengen. 

Vervolgens herinnert de voorzitter aan het feit, dat wij in 
1931 ons 10-jarig bestaan herdenken en meent dit feestel^k 
te moeten doen. Hij geeft in groote lijnen een plan voor feest
viering en eventueele tentoonstelling en zegt, dat, wanneer d" 
leden iets voor een viering volgens deze lijnen voelen, het 
bestuur op de volgende vergadering met een uitgewerkt pro
gramma zal komen. Hiertoe wordt besloten. 

Na de gebruikelijke verloting en k'enpartijen wordt deze 
zeer geanimeerde vergadering om 11 uur gesloten. 

Nieuw lid. 
91. mevr. P. Paumen-Beurskens, Sanga-Sanga Dalem, Borneo 

(Ned.-Indië). (Oud-lid). 
Adreswijzigingen. 

1. mevr. Dresens, Stationsstraat 20, Maastricht, wordt mevr. 
Beinen, Koninginneweg 3, Valkenburg. 

94. L. Nellisson, Nieuwstraat 6, Maastricht, wordt Victor de 
Stuersstraat 38, aldaar. 

Bedankt. 
21. A. P. Uni, Leusderrweg 229, Amersfoort. 
83. mevr. Schillings, Heijlerhoflaan 21, Maastricht. 

121. mevr. C. de Bruijn-Vrins, Van Pallandtstraat 59, Arnhem. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 22 December 1930, vergadering. 
CBespreking feestviering 10-jarig bestaan der vereen'ging). 
Maandag 5 Januari 1931, beurs. 

* * * 
1 December had do beurs, teven=i ruilavond van Duitschland. 

plaats. Bij deze gelegenheid wer3 de meernalen bekroonde 
verzameling Duitschland en oudere staten van den heer Gros-
simlinghaus tentoongesteld. Men was enthousiast over het
geen geboden werd. De voorzitter prees den heer Grossimling-
haus dan ook terec'ht voor diens schitterend opgezette en 
waardevolle verzameling en dank+e hem tevens voor de bereid
willigheid voor het bij die gelegenheid afstaan zijner zegels. 
Het ruilen had een aangenaam verloop. Het moge tot na
volging bij andere leden strekken, om dergelijke avonden te 
doen slagen. ' 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 28 
November 1930, in de zaal van Van Weelde. 

Te ruim half negen opent de voorzitter, de heer Van der 
Sluijs, met een kort woord van welkom de vergadering. In het 
bijzonder worden welkom geheeten de beeren J. Efferl en 
P. van Koyet jr., als gast aanwezig. 

Ballotage wordt gehouden over den heer J. Dijkstra, die met 
algemeene stemmen als lid wordt aangenomen. De voorzitter 
heet genoemden beeren vervolgens welkom in onze Vereeni-
ging. 

De secretaris krijgt gedegenheid tot voorlezing der notulen, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Een bedankje van den heer Geurts wordt voor kennis
geving aangenomen. 

Evenals vorige jaren stelt mevrouw Buhse zich beschikbaar 
om voor de Zwitsersche Pro Juventute-zegels te zorgen, waar
van door een aantal leden gebruik wordt gemaakt. Jammer 
was, dat mevrouw Buhse zich genoodzaakt zag als liH onzer 
Vereeniging te bedanken. 

In behandeling komt een schrijven van de Vereeniging „Hol-
landia", waarin verzocht worjt in de vergadering ter sprake 
te brengen, welke van de meest gebruikelijke catalogussen de 
voorkeur verdient, Yvert, Senf of Michel. De voorzitter meent 
dat dit nu juist niet zoo'n gemakkelijk vraagstuk is; volgens 
hem ligt dat aan de gedachte van den verzamelaar. De heer 
Brouwer daarentegen zegt, dat volgens hem de meest ge

schikte is Senf, daar dit de meest wetenschappelijke is, ook 
wat betreft de prijzen. De heer Polling zegt, dat, wat de 
prijzen betreft, geen enkele catalogus juist is, en toont dit met 
enkele cjjfers aan. Wetenschappelijk is Senf zeer zeker de 
beste. Ook de heer Witkop verklaart Senf als de beste. De 
heer Klerk daarentegen meent, dat als men zijn verzameling 
opgezet heeft volgens Yvert, men nu juist niet zoo gemakkelijk 
aan een anderen begint. Tevens vestigt hij de aandacht op het 
feit, dat de handel als prijsbepaling den Yvert gebruikt. 

Als conclusie der besprekingen kan men wel aannemen, dat 
Senf als het meest wetenschappelijk genoemd kan worden, 
maar dat de Yvert nu een burgerrecht heeft verworven, dat 
niet zoo gemakkelijk meer is te niet te doen. De grootste stoot 
hiertoe zou door den handel kunnen worden gedaan en wel als 
deze de prijzen bepaalde volgens Senf. 

De voorzitter deelt mede, dat door onvoorziene omstandig
heden de tentoonstelling groote kans loopt niet door te kunnen 
gaan, daar wij tot heden niet de zekerheid hebben over de zaal. 

De heer Brouwer vestigt nog eens de aandacht op het ruil-
boek; ook vestigt hij de aandacht op het rondzendingsverkeer 
en meent, dat er soms boekjes bij zijn, die er feitelijk niet 
thuis hooren. Ook zou hij er graag betere zegels in zien. Aan 
een en .ander zal de aandacht worden geschonken. 

Besloten wordt in de volgende vergadering een wedstrijd te 
houden over een buitenlandsch zegel of zegels. De wedstrijd 
over zegel Nederland nr. 20 brengt den heer Quant het grootst 
aantal stemmen alsmede den prijs. 

De maandverlotin? brengt een zestal gelukkigen. Waarna te 
ruim 11 uur sluiting. 

De secretaris, 
J. POLLING. 

Nieuw lid. 
J. Dijkstra, Havenplein 10b, Helder. 

Candidaat-Iid, 
P. Koyet jr.. Van der Hamstraat 8, Helder. 

Bedankt. 
mevr. A. Buhse (met 1 Januari 1931). 
C. Geurts. 
Th. J. W. van der Sei (met 1 Januari 1931). 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 19 December 1930, des avonds te 

8y> uur. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 24 No
vember 1930, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Te ruim 8 uur opent de vice-voorzitter met een hartelijk 
woord van welkom de goed bezochte vergadering. De notulen 
van de vorige vergadering worden voorgelezen en ongewijzigd 
goedgekeurd. 

De ingekomen stukkan worden voor kennisgeving aange
nomen. Het cand'daat-lid wordt met algemeene stemmen als 
lid aangenomen. Van de rondvraag wordt weinig gebruik ge
maakt. 

Voor den wedstrijd over Nederland nr. 1 zijn vijf inzen
dingen. Bij stemming door de aanwezigen wordt de eerste 
prijs toegekend aan den heer Schoenmakers. 

Tot slot hebben de maandeHjksche verloting en nog enkele 
kienpartijtjes plaats, waarna sluiting. 

Nieuw lid. 
A. Bestebroer, Smaragdstraat 13, Heerlen. 

Candidaat-lid. 
H. Vroomen, Vroenstraat 8 A, Bleijerheide-Kerkrade. 

Bedankt. 
F. Baar, Heerlen. S. J. Ween, Overveen. 
H. Hermans, Simpelveld. P. Bekker, Heerlen. 
J. te Velthuis, Heerlen. 
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Bekendmakingen. 
De leden worden beleefd uitgenoodigd, hun contributie 1931 

(ƒ 4,—) vóór 1 Februari te voldoen. Na dien datum zal op hun 
kosten over het bedrag worden beschikt. 

Voor de jaarlijksche verloting kunnen zegels met prijs
opgave bij ondergeteekende worden ingezonden. 

De penningmeester, 
Gironummer 144344, Heerlen. P. SCHOENMAKERS. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 22 December 1930, des avonds te 

8 uur, in Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 
Op deze vergadering wedstrijd over Nederland 1 cent, zwart 

(Yvert nr. 14). Door ieder lid is slechts één gebruikt zegel 
in te leveren. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 24 No
vember 1930, in het Café-Restaurant „Bosch", Gortstraat, 
Den Haag. 

De voorzitter opent de vergadering met de mededeeling 
van het overlijden van den heer H. J. van Brink en gedenkt 
in gevoelvolle woorden het vele, dat de overledene voor de 
Vereeniging heeft verricht, waarvan deze tot de mede-op
richters behoorde. De statuten waren bijna geheel van zijn 
hand en hij droeg de Vereeniging een warm hart toe. Zijn 
nagedachtenis zal door allen, die hem gekend hebben, in hooge 
eere worden gehouden. Besloten wordt een brief van rouw
beklag aan de familie te zenden. 

Daarna gaat de voorzitter over tot het houden eener 
causerie over „Onnoodige uitgiften", welke door de verga
dering met de meeste belangstelling wordt aangehoord. 

Nadat bij monde van het oudste lid, namens de vergadering, 
den voorzitter dank wordt gebracht voor zijn belangwekkende 
lezing,waarvan aan de redactie verzocht zal worden de ver
korte inhoud in het Maandblad op te nemen, worden de notu
len van de vorige vergadering gelezen en gearresteerd. 

In verband met het late uur wordt besloten de bespreking 
van een brief van „Hollandia", te Amsterdam, in zake de 
waarde der verschillende catalogi, uit te stellen tot een vol
gende vergadering. 

De secretaris, 
B. VERHEIJ. 

Overleden. 
H. J. van Brink, te 's-Gravenhage. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal plaats hebben op Maandag 

15 December 1930 in Café-Restaurant „Bosch". 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 27 November 1930, des avonds te 8M uur, in Hotel-
Restaurant „Willems". 

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secre
taris voorlezmg der notulen van de vorige vergadering. Deze 
worden onveranderd goedgekeurd. 

Het voorstel van het bestuur betreffende het houden van een 
onderlinge postzegeltentoonstelling (op initiatief van den heer 
Dallmga) wordt met algemeene stemmen aangenomen. De 
eventueele tekorten kunnen uit de kas worden bestreden, zoo
dat geen garantiefonds behoeft te worden gevormd. Deze ten
toonstelling zal plaats vinden van 14 t.m. 17 Januari 1931 
in de Kunstzaal van he*̂  Veilingsgebouw, Oosterstraat, Gro
ningen. De verdere bijzonderheden zullen nader worden bekend 
gemaakt naar aanleiding van diverse besprekingen en voor
stellen, welke daaromtrent werden gedaan. 

Een verloting van een drietal mooie zegels heeft plaats, 
waarna een kleine veilmg het slot van dezen avond is. 

Desecretaris. 
H. STIENSMA. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 18 December 1930, des avonds 

te 8j<; uur, in Hotel „Willems", te Groningen. 

's-Hertogenbossche Ver. van Postzeeelverzamelaars. 
Secr.: J. H. M. PRINSSEN, Graafscheweg 13, 's-Hertogenbosch. 

KORT VERSLAG der oprichtingsvergaderingen op 8 October 
en 6 November 1930, in Hotel „Central", Markt, te 
's-Hertogenbosch. 

Op initiatief van eenige postzegelverzamelaars te 's-Her
togenbosch werd op Woensdag 8 October 1930 een vergade
ring belegd, om te komen tot de oprichting eener vereeniging 
van postzegelverzamelaars. Op deze bijeenkomst werd in 
principe de veTeeniging opgericht. Aanwezig waren 15 per
sonen, terwijl enkele anderen eveneens tnedewerking hadden 
toegezegd. Allen traden als lid toe. 

Het daartoe gekozen voorloopig bestuur ontving de op
dracht statuten en huishoudelijk reglement te ontwerpen en 
deze in de eerstvolgende ledenvergadering ter vaststelling aan 
te bieden. 

Op Donderdag 6 November j.l. nu werd deze eerste al
gemeene ledenvergadering gehouden. Aanwezig waren 17 le
den, terwijl 2 nieuwe leden konden worden genoteerd. Na de 
opening door den voorzitter werd direct een aanvang gemaakt 
met de behandeMng van de statuten en het huishoudelijk 
ree'lement. Over enkele punten werd een zeer drukke en ge
animeerde diseus'ïie gevoerd. Ten slo*"te werden de voorstePen 
van het voorloopig bes'-uur, behoudens enkele aanvullingen en 
wijzigingen, vastgesteld. Bij den doop ontving de vereeniging 
den boven dit verslag vermelden naam. De contributie werd 
bepaald op f 0,40 per maand, te voldoen per 3 maanden. Hier
in is begrepen gratis abonnement der leden op het „Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie", welk tijdschrift- met al
gemeene stemmen als officieel orgaan der Vereeniging werd 
aansenomen. De bijeenkomsten zullen als regel op den len 
Donderdag der maand in Hotel „Central" plaats hebben. 

Vervolgens ging men over tot de benoeming van een de
finitief bestuur, hetwelk als volgt werd samengesteld: J. Th. 
Frissen, voorzitter, F. Scheefhals, ptenningmeester, en J. H. M. 
Prinssen, secretaris, we^ke leden ook het voorloopig bestuur 
hadden gevormd. 

Na dit meer ernstige gedeelte werd een verloting gehouden 
van eenige zegels, daartoe welwillend beschikbaar gesteld door 
de beeren Raaijmakers en Roelands. De gelukkige winnaars 
waren de leden Van de Meerendonk en Scheefhals. 

Vervolgens had het voorloopig bestuur een verrassing voor 
de leden. Doordat de secretaris zich in verbinding had gesteld 
met de „Nillmij", kon aan elk lid een aardig linnen ruilboekje 
worden uitgereikt. Bij de uitreiking dankte de voorzitter de 
„Nillmij" voor deze mooie, practische reclame. 

Eindelijk deelde de voorzitter ook nog mede, dat aan den 
Directeur-Generaal der Posterijen te 's-Gravenhage een ver
zoek was gericht om openstelling' van een z.g. „philatelisten-
loket" aan het postkantoor te 's-Hertogenbosch, op welk ver
zoek echter nog geen antwoord was ingekomen. *) 

De heer Roelands dankte daarna het voorloopig, thans de-
fin'tief, bes*^uur voor de vele verr'chte werkzaamheden, welke 
zeer veel hadden bijgedragen tot de oprichting der vereeniging. 

Het verdere gedeelte van den avond werd bestemd tot ruil-
avond. waarvan zeer druk gebruik werd gemaakt. 

De vereeniging telt momenteel 20 leden. 
De secretaris, 

J. H. M. PRINSSEN. 

*) Inmiddels is een gunstige beschikking ingekomen in dien 
zin, dat, te beginnen me*- Zaterdag 13 December, op den 2en 
Zaterdag van elke maand, bij wijze van proef, van 2-4 uur 
aan het postkantoor te 's-Hertogenbosch een verzamelaars
loket zal worden opengesteld. 
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HET IS EEN BEKEND FEIT, 
dat vele vervalschingen van opdrukken in den laatsten tijd 
oorzaak zijn geworden, dat verzamelaars, bevangen door 
vrees, geen opdrukzegels meer wenschen te koopen, of zelfs 
geheel hebben opgehouden deze te verzamelen. 

DEZE VREES IS ONGEGROND. Alleen zij, die door zoo
genaamde koopjes bij Jan en alleman hun verzameling trach
ten te volmaken, hebben hiertoe gegronde redenen. Immers 
hebben zij in dergelijke gevallen vrijwel nooit verhaal op hun 
twijfelachtigen leverancier. 

HET IS UW BELANG uitsluitend te koopen bij bonafide 
handelaren, want alleen zij leveren zegels, die zij met hun 
zakelijke verantwoordelijkheid kunnen dekken. En als ook zij 
eens een zegel mochten leveren, dat niet goed blijkt te zijn, 
dan zullen zij steeds bereid blijken volledige satisfactie te 
geven. 

Een goed zegel is niet voor 2 cent per franc te leveren, 
MAAR DAAROM BEHOEFT HET NOG LANG NIET DUUR 
TE ZIJN. 

Mijn prijzen zijn steeds zoo laag mogelijk en ieder verzame
laar, die een bepaald zegel wil hebben, zal bereid zijn den 
door mij gevraagden prijs te betalen. 

DEZE PRIJSPOLITIEK IS ONTEGENZEGGELIJK DE 
REDEN VAN HET STEEDS STIJGEND SUCCES MIJNER 
ZICHTZENDINGEN EN ZONDER TWIJFEL ZULT OOK U 
VEEL VAN UW GADING IN MIJN VOORRAAD KUNNEN 
VINDEN. — MAG IK U UITNOODIGEN EEN ZICHT
ZENDING BIJ MIJ AAN TE VRAGEN ? 

H E R M A N C O H N . PHILATELIST. 
V A N L E N N E P W E G 2 4 . = T E L . 51945. 

DEN HAAG. 
(472) 

Trots malaise en crisisstemming, blijkt 
de verkoop aan de verzamelaarsloketten 
niet te verminderen. De philatelie gaat 
zich populariseeren; het is niet meer 
alleen een liefhebberij voor den intellec
tueelen geldbezitter. Vanzelf ontstaat er 
meerdere vraag naar ongebruikt Ne
derland en Koloniën, vooral in de niet 
kostbare zegels van de oudere uitgiften. 

Op dit voor ons speciaal gebied kunnen wij dan altijd iets bijzonders 
doen. Wij wenschen onze afdeeling Postorders uit te breiden en 
hebben hiervoor een origi'neele reclame bedacht. Wij hebben daartoe 
samengesteld 1000 Lots „Vos Verkoopt Voordeeliger". Eïk Lot 
bestaat uit 30 verschillende postfrissche exemplaren en bevat altijd 
meer aan nominaal dan het bestede bedrag. Deze ongebruikte 
zegels worden nu beneden inkoop gesteld; wij garandeeren meer 
dan /■ 5, — cataloguswaarde. Het bevat Koningskoppen van Indié', 
Kinderkopjes Wühelmina en opdrukken op Brandkastzegels van 
Suriname, De Euijterzegels, Portzegels van Nederland en Indié', 
De Euijterportzegels, Dienstzegels, Boode Kruis, enz. Om dit Lot nog 
aantrekkelijker te maken, geven wij bovendien een verkoopwaarde 
van ruim f 7,W cadeau. Ofschoon deze reclame ons geld kost, zijn 
wij tevreden, indien de verzamelaar reclame voor ons maakt. Wij 
zijn ook overtuigd, dat U dit doen zal, daar U dit Lot verbluft, 
verbaasd en verrast doet staan: temeer daar wij den prijs bepaald 
hebben op f 2,41 franco aangeteekend. Rembourszendingen worden 
hierop niet uitgevoerd. Indien het aantal aanvragen de 1000 zou 
overtreffen, verplicht ik mij het bedrag terug te eexiden. Zend 'post
unssel of giro, waarop vermeld „Vos Verkoopt Voordeeliger". 

PIERRE VOS, 
Prins Mauritslaan 108,  DEN HAAG. 
Postbus 281,  Giro 133631,  Telefoon 55481. 

(340) 

^^^^■■i^^^^^^H^^HIH^^^HHH^^^^H 
1 MAX P O O L POSTZEGELHANDEL  DEN HAAG 1 

INKOOP VERKOOP. 
ZICHTZENDINGEN. 

Voor volgende 
veilingen 
kan steeds 
worden 

ingezonden. 

Condities wc 

P O S T Z E G E L V E I L I N G E N 

IN BEWERKING: 

POSTZEGELVEILING No. 42. 
m ^ Voor deze veiling i<unnen nog eenige 

belangrijke objecten worden inge

zonden. — Nauwi<eurige, val<kundige 
bewerking gegarandeerd. — — — — 

VLUGGE, CONTANTE AFWIKKELING! 

)rden gaarne op aanvraag 

TAXATIES  EXPERTISE. 
ADVIEZEN. 

Bij belangrijke 
objecten 

zeer 
voordeel ige 

voorwaarden. 

toegezonden. 
(500) 

I^^^HJ^^^^^I^^HHHHI^^^H^^^HI^H^H 
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Prijs dezer advertenties : 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Poitz. worden niet in betaling gen. 

De Haagsehe Postzagelhandel, 
Noordeinile 90,', Den Haag, 

wenscht alle lezers van dit blad 
een gelukkig nieuwjaar. 

Vóórafstempelingen 
gezocht door: A. DE MUNCK, 
Archimedesweg 29,  A'DAH. 

(507) 

(511) 

B E L G I Ë 
I L L I J K S T 
O E K O R U K K E R , J . 
R U S S E L  M I D I , 

Prijscourant van België en Congo gratis en 
franco op aanvrage (513) 

G o e d K o o p e a a n b i e d i n g . 
Z W E D E N , Yvert 86 en 96, ongebruikt, 

samen voor f 1 5 , — (Yvert 600 fr.). 
B . J . A B R A H A J V L S , 

D E N H A A G . Amsterdamsche Veerkade 6. 
Telef, 10977. Postchequekonto 708080. (512) 

ICTC UiniU/Q I Laat mij U eens 1200 
Itlü niLUnO ! zegels van de geheele 
wereld zenden, geplakt in 3 boeken 
van 400 stuks. Prijs hiervan is, niet
tegenstaande de veel grootere waarde 
f 6,50. IK ZEND U DEZE COLLECTIE 
OP ZICHT. Geen schreeuwende recla
me, maar waar voor uw geld. Zelf kunt 
U dan constateeren, dat niet de kwan
titeit, maar de kwaliteit den prijs be
paalt. Bij niet voldoen, retourzending 
binnen 3 dagen, in welk geval het porto 
voor retourneering voor aanvrager is. 
JOHN'GOEDE, Brederodestraat 46 , 

AMSTERDAM. (508) 

T E K O O P G E V R A A G D : 
Fals i f icaten V. Neder land en K o l o n i ë n , 
Aanb ied ingen met pr i jsopgaaf (geen 
f ancy p r i j zen ) a a n : 
d r . G . W, W . Bö l ian , — H I L V E R S U M , 
Kon ing inneweg 7 7 . 1199) 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5" in te zenden 
aan de Administratie. 

100 verschill. Nederl zegels f 0,60, p r i m a 
kwaliteit, p r i m a sorteenng. Korting bij kwan
tum op aanvrage. — Porto extra Te koop 
gevraagd: O L Y M P I A D E , in series of los 
H.A. MAAS, Hooge Prins Willemstr. 2, 
SCHEVENINGEN.  Telefoon 53265, 

Giro 137684. (510) 

G e v r a a g d ove rnemina 21 a f l e v e 
r i ngen a b o n n e m e n t K O H L , t o t 
c o n t i n u e e r i n g , voo r elk a a n n e 
me l i j k bod. Br . te r ichten a a n : 
P. V A N DER M E U L E N . 
Obrechtstr. 380.  Den Haag. (503) 

P r i j s v e r l a g i n g Z w e d e n . 
Landstorm I , Yv. No. 7 6  8 5 f 1,55 

II op Porto 8 7  9 5 ., 3,80 
III, ., „ 112121 „ 1,50 

Luchtpost, compleet ., „ H8—150 „0 ,85 
Gustaf W a s a 151153 „ 1,40 
PostCoogres, 580 Bre „ „ 163174 „ 4,')0 
PostUnie, 580 178189 „ 4,40 

Ter verzending gereed mooie boekjes met 
zegels van Zweden, Noorwegen en Dene

marken, ons SPECIAAL G E B I E D . 
H E N R Y T E U N I S S E , 

Dacostastraat 17. — DORDRECHT. 
(501) 

Spoed. Wegens vertrek naar 
Indië verzameling te koop, 
bevattende oud Duitsche Staten, 
Duitsche Koloniën, Memel, Dan
zig en bezette gebieden, verza
meld in een KaBe Duitscliland 
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 502. 

Zeldzame Britsche Koloniale Zegels 
îjn mijn speemliteit. 

Ik b e n In h e t b e z i t v a n e e n c o l l e c t i e 
z e l d z a m e z e g e l s d e r E n g . K o l o n i ë n , 
w e l k e e e n d e r m o o i s t e v a n d e w e r e l d i s . 

ZiGhtzendingen tegen sciiappelijice prijzen worden op aanvraag naar alle deelen der wereld toegezonden. 

T. ALLEN. 
S, Blake Hall Rd, Wanstead, LONDON E. 1 1 . (477) 

TE KOOP: 
3/4 viool met toebehooren R.M. 30,— 
4/4 viool met toebehooren R.M. 60,— 
Oude meesters viool Hopf R.M. 150,— 
1/2 cello ■
4/4 cello 
Gitaar 
Mandoline banjo 
Gitaarciter 
Esclarinet 
Aclarinet 1/2 Böhm syst 
Gebruikte fagot 
Gebruikte fluit 

R.M. 100,— 
R.M. 250,—. 500 
R.M. 20,—. 30,—. 40,—. 50,
R.M. 20,—. 30 
R.M. 15,—. 20,—. 25,—. 
R.M. 36,—. 140,— 
R.M. 100 
R.M. 125,— 
R.M. 20,—. 30,—. 40,

Ook verkrijgbaar in ruil tegen postzegels. 
E. R. VOIGT, Markneukirchen (Saksen). 

40,—, 
75,— 

200,— 
100,

IJS m 

(496) 

Tentoonstellings  Object 
(Bosnië, VariëteitenVerzameling), 
in complete, ongebruikte prachtvolle series, 

(proeven, ongetand, enz.), 
tegen billijken prijs te koop. 

— Nauwkeurige beschrijving op aanvraag. — 

RUDOLF HAUPTMANN, 
Klosterneuburgerstrasse 33, WIEN XX (Oostenrijk). 

(Lid van „ZuidL mburg). (509) 

II ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN II 
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GOGEN OPEN ! 
Zonder twijfel neemt Nederland met zijn 

luchtlijn Holland-Indië een der eerste, 
zoo niet de eerste plaats op het gebied der 
luchtpost in. Doch de luchtpostverzameling 
is in Nederland het minst ontwikkeld. Wel 
begint men hier en daar de oude Indische 
proefvluchten tegen hooge prijzen uit het 
buitenland te importeeren, maar men ver
waarloost de roemrijke historische vluch
ten der laatste jaren, als: Etappenpost, 
Siameesche- en Achter-Indische Post der 
Holland-Indië lijn, de IJsvluchten Pebru-
ari-Maart 1930, de eerstvluchten naar Ba
den, enz., Nachtvluchten, Indische Eerst
vluchten (Singapore- en Medan-lijn), Su
riname (Nickerie- en Cayenne-lijn), eu-
ragao (Puerto Cabello- en Maraibo-lün). 

MIJN BESTE WENSCHEN VOOR 1931: 
— BEGIN E E N_ GESPECIALISEERDE 
LUCHTPO'STVÈRZAMELING van "Neder
land en Koloniën. Met een paar gulden per 
maand hebt U de zekerste kapitaalbeleg
ging met 1000 % rente. Op de eerste In
ternationale Luchtposttentoonstelling, wel
ke van 6 tot 12 November in Parijs gehou
den werd, heeft men de belangrijkheid der 
Nederlandsche Luchtpost kunnen zien en 
welke hoeveelheden bij mij gekocht ziJn, 
niet uitsluitend die van Nederland, maar 
der geheele wereld, aangezien ik mij se
dert eenige jaren uitsluitend toeleg op den 
in- en export van luchtpostbrieven. Leve
rancier aan de voornaamste aërofilatelis-
ten der wereld, een stock van méér dan 
10.000 luchtpostbrieven der geheele we-
•eld, dat zijn de slogans, waarmee ik Uw 
iandacht vraag. Schrijf mij nu voor na-
lere inlichtingen. 

SPECIALE 
ZEPPELIN-HOLLANDTOCHT-

AANBIEDING. 
Op het laatste oogenblik werden een 70 

aarten aan het Postkantoor Venlo gege-
en voor de Zeppelin. Aangezien echter de 
ijd ontbrak, om ze op het postkantoor af 
e stempelen, werden deze, volgens mede-
eeling van het Hoofdpostkantoor Venlo, 
n de auto, welke naar de Venlosche heide 
:ing, afgestempeld, echter niet met het 
ewone datumstempel, doch met het spe-
iale stempel op de zegels. Deze stukken 
ijn hoogst zeldzaam. Ik bezit hier eenige 
aarten van, welke ik vrijblijvend aanbied 
oor ƒ 15,— per stuk. 
Elke bestelling, welke vóór 1931 in mijn 

ezit is, wordt uitgevoerd met gratis toe-
ift van een kaart Friedrichshafen-Venlo, 
iet speciaal aankomststempel van Venlo 
1 eveneens het gewone dagteekeningstem-
sl Venlo. 
Voor alles wat betreft de romantiek der 

uchtpost, wende men zich tot 

. A. G. THOOLEN, 
's-Gravenhage, 

|Nederland's eenige luchtpost-specialist. 
Giro 36006. 

(504) 

C^9 

& ) 
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-1930 compleet. 

Schanbek 
het album voor 
alle klassen van verzamelaars. 
Voor 

RM. 0,80 
een Album voor beginners op houtvrij papier. 

RM. 1,90 
een Permanent-Album voor beginners. 

RM. 4,50 
een Jeugd-Permanent-Album. 

RM. 9, 
het middelmatige Permanent-Album voor alle 
werelddeelen. 

RM. 12, 
Duitschland van 

RM. 14, 
Europa compleet. 

RM. 1 2 0 , — 
Overzee compleet. 

O N Z E S C H L A G E R : 
De kleine Schaubek: 
De geheele wereld in één band, 507 éénzijdig 
bedrukte bladen (1014 bladzijden), 15000 vak
jes voor zegels, 3800 afbeeldingen, houtvrij 
papier, halfleeren band met schroefsluiting, 
jaarlijksche supplement- ^ « — ^ ^ 
bladen RM. 17, 
Prospectus en beschrijving gratis! 

C. F. LÜCKE, 
LEIPZIG C 1. 
Uitgever van liet Schaubek-Album. 

(497) 
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VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
DE POSTMEESTERZEGELS. 

Bü de kinderen der 20e eeuw kan men alles kwijt tegen veel 
geld, al breekt sommiger hart bij de velerlei van alle zjjden, 
liefst per „snel-radio" (de nieuwste waanzinnige droom) over
gebrachte smartkreten van den „vooruitgang" (ja! ja! niet 
alleen gaat de redeloosheid van het menschdiex vooruit) der 
„werkloosheid" en van het „geldgebrek"! Zonderling? Nu ja, 
maar volkomen juist! 

De heer W. B. Atkin vestigt in „The Phüatelic Magazine" 
de opmerkzaamheid der lezers op bedoelde, vroeger weinig of 
niet verzameld wordende „lokaalzegels". Hjj verklaart, dat 
minstens 99 pet. dezer voor hooge prijzen aangeboden en door 
verzamelaars gekocht wordende zegels niets anders zijn dan 
vervalschingen of „nadrukken". Deze laatste kwamen gedeel
telijk uit de zeer beruchte drukkerij van Seebeck, doch ver
scheidene andere van die soort oplichtersgroepen hebben ook 
groot aandeel in de voortbrenging en verspreiding van deze 
volkomen waardelooze prullen. Hoe vele kinderlijke liefhebbers 
verheugen zich wel in die met veel geld geheel waardelooze 
bedrogsprentjes, vele op geheelen brief met adres, enz.? 

J. B. R. 

K i l o ' s u i t R l j k s - z e é e l v e i l i n é e n . 
Gelegenheidsaanbieding voor Verzamelaars en Handelaren . 
Alleen kleine uitknipsels van pakketkaarten; daarom slechts 
weinig waarden, welke voor de gewone correspondentie ge
bruikt worden. Gegarandeerd onuitgezochle origineele waar, 
rechtstreeks van de bron afkomstig. 

D e n e m a r k e n 1921—27, zeer rijkhoudend, 1 K.G. 
(circa 4000 zegels) f 6,50 

D a n z i g , uitgiften in guldenswaarden van 1924 af, zeer 
kleine voorraad, V^ K.G. f 5,25; 1 K.G. (3500 zegels) f 9,30. 

N o o r i v e ^ e n , 1924—28, alzoo bijzonder veel verschil
lende met herinnerings- en provisorische uitgiften, enz., 1 K.G. 
(3500 zegels) . . . . . . . f 5 50 

T u r k i j e , 1923-'26, rijkhoudend, f^KG. f 6.50- 1 KG. f 11,80. 
Geld vooruit . — Por to f 1,— ; Indië 2 t /m 5 K.G. f 2,—. 
KARL WALTER, - Aschaffenburg (Duitschland), 

Gabelsbergerstrasse 7. — Opgericht in 1920. (514) 

|liiiiiillllli>lllllliilllllliillllllhlllllliilllllliilllllliilllllliilllllliilllllliillllliiiilillliillllliiilllH 

I Zwitserland Nieuwigheden. | 
j Volkenbond 10 fr. groen. Int. Arbeidsbureau 10 fr. W 
"% 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- s 
J verkocht zullen zijn, tegen denzelfden prijs. I 
1 Por to extra . Vooruittsetaling« = 
1 Prijs l i jsten gra t i s op a a n v r a a g . 1 
= Speciaalhuis voor Zwitsersche zegels: g 

j E:. Kottelot, Bern , | 
1 B F P I I V G E R S T R A S S E : S . (493) p 
iii''<l|||llin|||||ii|||||l>i||||||ii||||||iN|||||i>l|||||n||||||ii|||{||M||{|||ii||||||ii|{||||ii|||^^ 

P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22. - DEN HAAG. 
Telefoon 12874. - Postrekening 92993. 
S t e e d s voorhanden alle soorten 

Scliaybek-, Schwanebery-en K. B.-ALBUMS. 
Alle benoodigdhcdcn verkrijgbaar. 

1867, 

1869, 

1872, 
> } 

1923, 

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

Nederland, 15 
20 
25 
50 
1 

1 ^ 
2 

,, 2J^ 
7}^ 

,, 22 >̂  
1 
1 

c., bruin 
c , groen 
c , violet 
c., goud 
c , zwart 
c , rose 
c., geel 
e., violet 
c , choc.bruin 
c , blauwgroen 
gld., jubileum 
gld. op 17 K 
Voor het kind 

Roede Kruis 
Voor het kind 
Olympiade 
Voor het kind 

Rembrandt 

N o Yvert 
9 

10 
11 
12 
14 
16 
17 
18 
20 
25 

126 

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

Aant 

3 
3 
4 
5 
4 
8 
4 
4 
3 

Bestellingen boven 5gld. franco. 
YVERT & TELLIER, Catalogus 1931 ƒ 4,50 plus porto. 

Pn,s 
ƒ 2 , -
- 1 — 
-3,50 
- 7 , -
-2,50 
-1,50 
-0,30 
-2 ,— 
-0,30 
-1,75 
-0,4C 
-0,4t 
-0,3( 
-0,3( 
-0,4£ 
-0,5C 
-0,3C 
-0,55 
- 0,2f 
-0,2t 
-0,3( 

(336) 

■ 

I Weldadigheidszegels 1930. 
^ Pas verschenen. 
1 Rol of gewone tanding per 10 series f 1,75. 
% Porto extra. 
j Curacao, 30 et grijs f 0,22 
2 „ 35 et. „ en rood, gebr. cat. f 0,50 „ 0,45 
5 „ 50 ct. groen „ 0,30 
^ Suriname, l gulden, bruin „ 0,35 
2 „ 30 Jub. type „ 0,25 
% „ 35 Jub. type „ 0.27 
5 Ned. Indië, jub.. 5 et.  1 gld. . . . „ 0,35 
2 „ 34 — 23^ gld., IM o. 27117, 18 w. „ 0,40 
1 „ 12M/173/2  80/1 gld. . . . „ 0,18 
^ Nederland, roltanding m.w. 2 zijdig, compl. „ 2,25 
2 , „ m.w. y260ct., z. 12J4 ct., 23 w. „ 1,95 
^ Vliegpost, 60 et. per 10 stuks , 0.60 
5 40 en 60/30 „ 0,12 
2 Jubileum 1923, 2 et. — 1 gld., 2 w. . . „ 0,40 
1 1, 23^ en 5 gld., 19U5 . . „ 0,22 
S 1, 2)4. en 5 gld., koerseerend . „ 0,28 
2 5 gulden, grijs, per 10 stuks . „ 0,55 
5 Weldadigheid 1927, per lO series . . . „ 2,— 
5 „ 1928, „ 1 0 „ . . . „2
2 „ 1929, „ 10 „ 2,20 
% Rembrandt, „ 10 „ . . . „ 2,20 
J Boven 5 gulden porto vrij. — Giro 40215. 

Vraagt eens zichtzending. Wederverkoopers gevraagd. 
Prqscourant op aanvraag. 

BREDERODESTRAAT 46. 
AMSTERDAM (W.). 

g Onuitgez. Missiezegels proef kilo f 1,porto extra. (313) 
JOHN GOEDE, 
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P '̂ DE VERGILIUSZEGELS 
door dr. A. L. HEERMA VAN VOSS. 
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Publius Vergilius Maro werd op de Idus (den 15en) van 
October in 70 vóór Chr. geboren te Andes bij Mantua uit 
eenvoudige ouders, die echter welgesteld genoeg waren, om 
hun zoon een wetenschappelijke opleiding te kunnen geven. 
Na zijn studiejaren te Milaan en Rome, bracht hij den läng
sten tijd zijns levens buiten door, deels op zijn boerderij in 
zijn geboortestreek, deels op zijn landgoed in Campanië. Al
daar ontstonden zijn groote dichtwerken de Bucolica (4239 
V. Chr.), de Georgica (±37±29 v. Chr.), en tenslotte de 
Aeneis (2919 v. Chr.), die hem een on^terfelijken naam als 
dichter van alle tiiden bezorgden, en waarover hieronder 
nader. Door de bemiddeling van Maecenas, met wien hij be
vr'end was, kwam hij in contact met Augustus, bij wien hii 
sinds zeer in de gunst stond. Toen de Aeneis nagenoeg voltooid 
was, ondernam Vergilius een reis naar Griekenland en Klein
Aziè om aMaar rustig in de omgeving, waar een deel van zijn 
heldendicht speelt, aan de voltooiing ervan te kunnen werken 
In Athene echter bewoog Augustus, die uit het Oosten terug
keerde, hem mede naar Rome te gaan. Onderweg werd hij te 
Megara door een zonnesteek getroffen, aan de gevolgen waar
van hij kort na aankomst te Brindisi overleed op den 21en 
September van het jaar 19 v. Chr. Hij werd nabij Napels 
begraven. 

Thans iets meer over zijn dichtwerken en de daaraan ont
leende versregels, die voorkomen op de herinneringspost
zegels, welke Italië uitgaf ter herdenking van Vergilius' ge
boorte voor 2000 jaren. 

De Bucolica of Eclogae vormen een verzameling herders
zangen naar Grieksch model, deels ontleend aan den Sicili
aanschen dichter Theocritus, die in gestileerden vorm het 
herdersleven bezingen. 

In Buc. VII verhaalt zekere Mehboeus (Meliboea was 
een zeestad in Thessalië), dat hij op zoek naar een weg
geloopen bok Daphnis (herder en jager, zoon van Hermes 
en een nymph) ontmoette, die hem geruststelde over het 
lot van zijn kudde en hem uitnoodigde een dichtwedstrijd 
bij te wonen tusschen Corydon en Thyrsis. Deze wisselen 
dan verder vierregelige gedichten, gewijd deels aan de 
goden van den akker, deels aan hunne liefde, waarbij 
eerstgenoemde overwinnaar wordt. 

Aan het vierde tegenvers van Thysis, dat een welbe
schutte winterherdershut beschrijft, is vers 49 ontleend, 
voorkomende op het zegel van 5 lire: 

„Hic focus et taedae pingues, bic plurionus iguis 
(semper) " 

„Hier is een haardvuur van harsrijke dennen, hier 
(steeds) een krachtige vuurgloed." 

In 37 v. Chr. begon Vergilius op verzoek van Maecenas te 
arbeiden aan de Georgica (landelijke gedichten). Laatstge
noemde had hiermede tevens een practisch doel, t.w. de be
vordering van den landbouw in Italië, nu een tijdperk van 
burgeroorlogen was afgesloten. Toch moet men de vier boeken 
der Georgica niet uitsluitend beschouwen als een leerdicht over 
den landbouw, maar er daarnaast in zoeken een poëtische be
schrijving van het eenvoudige, arbeidzame en gelukkige land
leven. 

Bk. II behandelt na een aanroep aan Bacchus, den god 
van de wijnstok en de boomen, de verschillende boomsoor
ten en o.m. den voor ieder geschikten grond, waarbij ge
legenheid is op te merken, dat geen enkele kan opwegen 
tegen den Italiaanschen bodem. Op het zegel van 30 cent 
vers 173: 

„Salve, magna paren? f^'ugum, Saturnia tellus". 
„Heil u, o machtige moeder des landbouws, o land van 

Saturnus [oudItaliaansche god van zaadvelden en land
bouw; dichterlijk voor: Italië], (metrische vertaling van 
Mr. Scheuer). 

Verder behandelt de dichter dan de kweekwijze van 
verschillende boomsoorten, om het boek te beëindigen 
met een lofschildering op het landleven, aanvangende met 
vers 458 (op het zegel van 50 cent.): 

„O fortunatos nimium sua si bona noriut Agricolas!" 
„Overgelukkig de boer, die zijn rijkdom leerde be

seffen!" 
Aan hetzelfde gedeelte is (op het zegel van 75 cent.) 

ontleend vers 523: 
„Interea dulces pendent circum oseula nati." 
„Aan hem klemt zijn lief kroost zich dan vast om ge

liefkoosd te worden." 
N.B. Terwii' Vergilius hier van den boer spreekt, heeft 

de teekenaar kennelijk de boerin ten tooneele gevoerd. 
Vergilius' laatste en tevens zijn hoofdwerk is de Aeneis 

(het verhaal van Aeneas). In dit epos, voortbrengsel van zijn 
nationaal en religieus gestemd gemoed, geeft de dichter in 
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symbolischen vorm oude legende-verbalen weer met het doel 
te schilderen den weg onder goddeljike leiding van Rome naar 
grootheid onder de regeering van Augustus' geslacht. 

In Bk. I zeilt Aeneas (zoon van Anchises en Venus) uit ziin 
vaderstad Troje naar het hem door Jupiter beloofde Italië. 
Een storm werpt hem op de Afrikaansche kust. Venus is zijn 
voorspraak bii Jupiter en deze voorspelt Aeneas, en door hem 
Italië en de Romeinen, een grootsche toekomst. 

Vers 278 (op de luchtpostzegcls): 
„Hi's ego nee metas rerum nee tempora pono." 
„'k Stel dat volk geen palen of perken van macht en 

van tijden." (Metrische vertaling van Dr. Chalet). 
Venus bewerkt dan, dat Dido, de koningin van Carthago, 

Aenneas en zijn tochtgenooten gastvrii opneemt. In Bk. II 
begint de held aan de koningin te verhalen van Troje's lot
gevallen en zijn vlucht uit die stad. 'Zijn relaas vervolgt hij 
in Bk. III met zijn omzwervingen ter zee. Op het eiland Delos 
raadpleegde hij het orakel van den Delischen Apollo, dat hem 
aanspoorde het land zijner vaderen (Italië) op te zoeken. 

Vers 96 (dat op alle zegels staat vermeld): 
„ antiquam exquirite matrem." 
, zoekt uw aloude moeder op!" 

In Epirus ontmoetten zij Helenus, koning Priamus' zoon, 
die vader Anchises het beloofde land (zij 't niet het voor hen 
bestemde deel daarvan) aan de overzijde der zee wees: 

Vers 477 (op het zegel van 15 cent.): 
„Ecce tibi Ausoniae tellus: hanc arripe velis." 
„Ziedaar het Ausonische land (dichterlijk voor: Italië): 

tracht dat met uw vloot te bereiken." 
Zij zetten hun reis voort en naderden den volgenden dag 

de Italiaansche kust. 
Vers 524 (op het zegel van 1,25 lire): 
„Italiam laeto socii clamore salutant." 

Juichend 
roepen 't mijn makkers, met jublende klanken Italië 

groetend." 
(metrische vertaling a. v.). 

In Bk. III wordt verder de tocht tot in Afrika verhaald, 
waarna Bk. IV de liefde van Dido voor Aeneas behandelt, 
zijn vertrek op bevel van Jupiter en haar zelfmoord. In Bk. V 
hooren we van Aeneas' land'nqr en verbluf op Sicilië, waar bii 
lijksnelen organiseert voor ziin vader, die tijdens hun vorig 
verblijf op het eiland gestorven was. Bk. VI brengt de landing 
on Italië's vasteland, waar Aeneas de sybilla van Cumae raad
pleegt, die hem met behulp van de gouden tak den weg naar 
de onderwereld baant. Aldaar vindt hij o.a. zijn vader An
chises, die aan hem doet voorbijtrekken de geesten, die Aeneas' 
nakomelingen en de groote mannen der Romeinsche geschie
denis zullen bezielen. 

Aan Anchises' peroratie is op het zegel van 20 cent. ont
leend vers 851: 

„Tu regere imperio populos, Romane, memento." 
„Gij moet echter. Romein, met uw krijgsmacht volken 

beheerschen." (vertaling a. v.). 
Bk. VII. De vloot vaart eindelijk den mond van den Tiber 

binnen, en na de landing spreekt Aeneas: 
VeTS 120 (op het zegel van 25 cent.): 
„ salve fatis mihi debita tellus." 
Vers 122: 
„Hic domus, bic patria est " 
„Wees mij gegroet, gij land mij beschikt door het nood

lot " 
„Hier is 't huis en 't land!" -(vertaling a. v.). 

Wij vernemen voorts de aanleiding van den strijd in Italië 
om Lavinia, dochter van Latium's koning Latinus, tusschen 
Aeneas en Turnus, den vorst der Rutuli. 

Bk. VIII verhaalt van de voorbereidingen tot den krijg en 
de drie volgende boeken van diens wisselende kansen. Dat 
Turnus ook in hachelijke oogenblikken den moed niet verliest, 
klinkt uit zijn woorden in Bk. XI: 

Vers 419 (op het zegel van 10 lire): 
„(sin) et opes nobis et adhuc intacta inventus " 
„Hebben wij middelen nog, staan krachtige zonen ten 

dienste, 
(Waarom zullen wij dan )." (vertaling a. v.). 

Toch mag zijn heldenmoed hem niet baten en het Xlle en 
laatste boek brengt de beslissing: in een tweegevecht over
wint Aeneas zijn tegenstander en verwerft daarmede Lavinia's 
hand en de macht over Latium, het Midden-Italiaansche land
schap, waar Rome, de zetel der wereldmacht, zou verrijzen. 

SURINAAMSCHE POSTWAARDEN 
door W. F. GERDES OOSTERBEEK. 

Uit het in dit nummer opgenomen communiqué van het 
Departement van Koloniën (zie- rubriek Nederland en Over-
zeesche Gewesten) blijkt, dat in het begin van 1931 in Suri
name, op het gebied der postwaarden, voornamelijk wat de 
frankeerzegels betreft, groote schoonmaak zal worden ge
houden. 

Terwijl tot dusver, bij de invoering van zegels van een 
nieuw tvpe of van een andere kleur van het bestaande tvno. 
de zegels van het oude tvpe of de vroegere kleur, op enVclp 
uitzonderingen na, voor frankeerin'-^ sreldif bleven, zal. fifo-°-
scheiden van de onlangs inp-^voerde luchtpostzegels, met in
gang van 1 Februari 1931 elke waarde slechts in één type en 
één kleur geldig zijn. 

Dit is een verstandige maatregel, want het werd langzamer
hand een chaos, waaruit moeilijk was wijs te worden. 

Zooals uit het hieronder opgenomen „Overzicht van de in- "^ 
buitengebruikstelling van de Surinaamsche frankeerzegels" 
kan blijken, zijn thans geldig voor de frankeering in het 
cijfertype: 3 cent geelbruin en groen en 5 cent groen en paars, 
terwiil, naast het in 1927 ingevoerde gewüzi^dp iubi1eii'-"+"-^ 
de zegels van het tvpe koningin met scheepje, alsm^de do 
lokale opdrukken op het laatstgenoemde tyne. gel'lig ziin (">-
bleven, waardoor men den toestand heeft gekregen, dat voor 
frankeerin? gebruikt kunnen worden: 

10 cent: vier soorten (cijfertvne- rood, scheepjestype rood 
opdruk 10/12K rood en gewijzigd jubileumtype). 

12yi cent: zes soorten (scheep.iestype blauw en rood. op 
druk 12*/;/221'!;. ondruk op 40 cent port oud en nieuw type en 
gewüzia-d .iubileumtvpe). 

15 cent: viif soorten (scheenjestvne oliif en blauw, opdruk 
15/12'/; en 15/20 en gewiizigd iubileumtvne). 

20 cent: vier soorten (scheepjestype groen, blauw en olijf 
en gewiizigd iubileumtvpe). 

Dat men bii de invo°rinff van het e-ewiizie-d iubileum+vüp 
niet aanstonds is overgeeaan tot intrekkinar van het scheeni°s-
type is begrijpelijk, aans-ezien daarvan nog groote voorraden 
bestonden, maar het werd nu waarlijk tijd om dat geheel ver
ouderde type te laten vervallen. 

Veel nieuwigheden brengt het Surinaamsche besluit van 
28 Augustus j.l. (G.B. nr. 68) overigens niet. 

De K cent, die sedert 1924 niet meer werd aangemaakt, 
doch zoolang de voorraad strekte, verkriigbaar was. wordt 
weder in eere hersteld en is nu weder ongenomen onder de 
22 soorten, waaruit de frankeerzegels, afgescheiden van de 
luchtpostzegels, bestaan. 

De 3 cent wordt met ingang van 1 Februari 1931 weder in 
de oude kle-ur (geelbruin) uitgegeven. 

Nieuw ziJn de op dien datum in te voeren 6 cent in de tegen
woordige kleur van de TA cent (oranje) en de 73^ cent geel. 

De reden van deze kleurwijziging is, dat. na de laatste 
briefportverlaging, de 6 cent het meestgebruikte zegel is ge
worden, waarvoor de oranje kleur be-ter past dan de gele. 
Het lag oorspronkelük in de bedoeling de kleuren van de 6 en 
de 1/4 cent eenvoudig om te wisselen, maar, aangezien d° 
kleur van de 6 cent dezelfde is als de oude, thans weder in
gevoerd wordende kleur van de 3 cent — het verschil in nu
ance tusschen de kleur van de 3 cent van 1913 en de 6 cent 
van 1926 ligt uitsluitend daaraan, dat het papier -vroeger 
eenigszins geel getint was en thans zuiver wit papier wordt 
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gebruikt — moest voor de 7K cent een afwijkende kleur 
gekozen worden. 

Uit het communiqué blijkt dat alle thans nog voor fran
keering geldige zegels van ander type of andere kleur, dan 
die, welke in het communiqué zijn vermeld, met ingang van 
1 Februari 1931 buiten gebruik worden gesteld, dat die zegels 
tot dien datum, voor zoover de voorraad strekt, in Suriname, 
'alsmede aan de z.g. philatelistenloketten hier te lande ver
krijgbaar zullen zijn en dat de hoeveelheden, welke dan nog 
over zijn, vernietigd zullen worden. In verband met dit laatste 
volgt hier, ten behoeve van degenen, die zich daarvan nog 
willen aanschaffen, een opgaaf van de buiten gebruik te 
«tellen frankeerzegels, welke tot 1 Februari 1931 hier te lande 
aan de philatelistenloketten verkrijgbaar zijn. 

Cijfertype: 3 cent groen, 6 cent geelbruin, 6/7% cent oranje. 
734 cent oranje, 10 cent rood. 

Koningin scheepjestype: 12'/^ cent blauw, 15 oent blauw 
20 cent groen, 20 cent blauw, 25 cent paars, 30 cent grijs. 

Van de overige buiten gebruik te stellen zegels, t.w. cijfer
type: 5 cent groen en T}4 cent griis, en Koningin scheepjes
type: 10 cent rood, 12 K cent rood, 15 cent olijf, 20 cent olijf en 
35 cent grijs met waarde in rood, is hier te lande geen voor
raad meer aanwezig. 

Overzicht van de in- en buitengebruikstelling van de 
Surinaamsche frankeerzegels. 

(Het eerste jaartal is dat der reeds plaats gehad 
hebbende of nog te volgen ingebruikstelling; het 
tweede jaartal is dat der reeds plaats gehad heb

bende of nog te volgen buitengebruikstelling). 
Cijfertype. 

y, cent lichtlila, 1913—bliift geldig. 
1 cent olijfgroen, 1913—^bliift geldig. 
IK cent donkerblauw, 1921—bliift geldig. 
2 cent bruin, 1913—blijft geldig, 

(volgens het Sur. besl.: r o o d b r u i n ) . 
2K cent groen, 1913—blijft geldig. 
3 cent geelbruin, 1913—blijft geldig. 
3 cent groen, 1926—1931. 
4 cent lichtblauw, 1926—blijft geldig. 
5 cent rood, 1913—1926. 
5 cent groen, 1922—1931. 
5 cent paars, 1926—blijft geldig. 
6 cent geelbruin, 1926—1931. 
6 cent oranje. 1931—wordt geldig. 
7K cent grijs, 1914—1931. 
1^4 cent oranje, 1928—1931. 
T/i cent geel, 1931—wordt geldig. 

10 cent paars, 1922—1926. 
10 cent rood, 1926—1931. 

Opdrukken. 
3/5 cent groen, 1925—1931. 

locale opdruk, niet in Nederland verkrijgbaar ge
steld. 

6/734 cent oranje. 1930—1931. 
opdruk in Nederland vervaardigd en ook verkrijg
baar gesteld. 

rood, 1915—1931. 
blauw, 1913—1931. 
rood, 1922—1931. 
oliif, 1915—1931. 
blauw, 1926—1931. 
groen, 1915—1931. 
blauw, 1922—1931. 
olijf, 1926—1931. 
oranje, 1915—1926. 
paars, 1915—1931. 
grijs, 1915—1931. 
paars met waarde in rood, 1924—1926. 
grijs met waarde in rood, 1926—1931. 

Locale opdrukken. 
Niet verkrijgbaar gesteld in Nederland. 

Koninginnetype. 
Scheepiestype. 

10 
1234 
1234 
15 
15 
20 
20 
20 
223^ 
25 
30 
3234 
35 

cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 
cent 

10/1234 cent rood, 1925—1931. 
15/123^ cent blauw, 1925—1931. 

15/20 cent blauw, 1925—1931. 
123^/223^ cent oranje, 1926—1931. 

1234/40 cent port, waarde in zwart, 1925—1931. 
1234/40 cent port, waarde éénkleurig, 1925—1931. 

Jubileumzegels (1898-1923). 
5, 10, 20 en 50 cent, 1, 234 en 5 gld., in gebruik gesteld 6 cent 
en 1 gld. 31.8.1923, overige waarden 11.10.1923, buiten gebruik 
gesteld 16.7.1924. 
Gewijzigd jubileumtype. 

10 cent rood, 1927—blijft geldig. 
1234 cent oranje, 1927—blijft geldig. 
15 cent blauw, 1927—blijft geldig. 

(volgens het Sur. besl. l i c h t b l a u w ) . 
20 cent grijsblauw, 1927—blijft geldig, 

(volgens het Sur. besl. d o n k e r b l a u w ) . 
21 cent bruin, 1930—blijft geldig. 
2234 cent bruin, 1928—1930. 
25 cent violet, 1927—blijft geldig. 
30 cent groen, 1927—blijft geldig. 
35 cent sepiabruin, 1927—blijft geldig. 

Koninginnetype van 50 cent en daarboven. 
50 cent donkergroen, 1914—blijft geldig. 
1 gld. bruin, 1913—blijft geldig. 
13^ gld. violet, 1926—blijft geldig. 
234 gld. rood, 1914—blijft geldig. 

Opdruk-brandkastzegels. 
Niet verkrijgbaar gesteld in Nederland. 
3 op 15, 10 op 60, 123^ op 75, 15 op ƒ1,50, 25 op ƒ2,25, 
30 op ƒ 4,50, 50 op ƒ 7,50, October 1927—1931. 
Luchtpostzegels. 

10 cent rood, 1930—bliift geldig. 
15 cent blauw, 1930—blijft geldig. 
20 cent groen, 1930—bliift geldig. 
40 cent oranje, 1930—blijft geldig. 
60 cent paars, 1930—bliift geldig. 

1 gld. zwart, 1930—blijft geldig. 
134 gld. bruin, 1930—blijft geldig. 

Weldadigheidszegels. 
Vereeniging „Het Groene Kruis" in Suriname. 
Termiin van verkoop 1.9.27 (in Nederland reeds verkrijgbaar 
gesteld met ingang van 25 Augustus 1927 in verband met de 
postzegeltentoonstelling te Amsterdam) tot 1.1.28; geldig voor 
frankeering tot 1 Februari 1931. 

2 + 2 cent grijs. 
5 + 3 cent paars. 

10 + 3 cent rood. 
Gouverneur Van Heemstrastichting. 
Termijn van verkoop 1.12.28 tot 1.7.29; geldig voor frankee
ring tot 1 Februari 1931. 

134+134 cent blauw. 
2 + 2 cent groen. 
5 + 3 cent paars. 
734+234 cent rood. 

Vereeniging „Het Groene Kruis" in Suriname. 
Termijn van verkoop 1.12.29 tot 1.6.30; geldig voor frankee
ring tot 1 Februari 1931. 

134 + 134 cent groen. 
2 -i-2 cent rood. 
5 + 3 cent blauw. 
6 -j-4 cent zwartgrijs. 
(Overnemen met bronvermelding geoorloofd). 

BESCHOUWINGEN NAAR AANLEIDING 
VAN EEN BELANGRIJK BESLUIT 
(Zie G.B. 1930, nrs. 68 en 69, onder „Suriname") 

door H. J. L. DE BIE. 
Bij G.B. van 28 Augustus 1930, nrs. 68 en 69, zijn afgekon

digd de nieuwe bepalingen omtrent het in gebruik stellen en 
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de wijze van uitgifte van postzegels, portzegels, briefkaarten 
en andere postformulieren van Suriname. Het is een m.i. heel 
belangrijk besluit. En wel hierom. Het beoogt in hoofdzaak 
de buiten omloopstelling van diverse zegels, kaarten en brief
omslagen, zoomede de buiten omloopstelling van eenige oudere 
frankeer en portzegels. De huidige postadministratie is hier
bij nog al eenvoudig te werk gegaan, door n.l. in G.B. nr. 68 
te noemen en te omschrijven de frankeer en portzegels, brief
kaarten en briefomslagen, welke met 1 Februari 1931 geldig 
zijn, terwijl in G.B. nr. 69 de intrekking wordt geregeld van 
alle frankeer en portzegels, zoomede briefkaarten en brief
omslagen, welke in typen, kleur, waarden of soort, afweken 
van de in het G.B. nr. 68 genoemde en daarin nader om
schreven frankeer en portzegels, briefkaarten en brief
omslagen. 

Het is wel jammer, dat in het overigens zoo practisch sa
mengestelde besluit een twijfelachtige explicatie voorkomt. 
In art. 1 sub d van het G.B. nr. 69 van 1930 (door mij genoemd 
intrekkingsbesluit) wordt er b.v. het volgende gezegd: 

Art. 1. 
Worden buiten omloop gesteld: 
d. de briefomslagen, welke in typen, kleur, waarden of 

soort afwijken van de in art. 9 van het sub a aangeduide 
besluit genoemde en daar nader omschreven briefomslagen, 
(vetdrukking van mij). 

Terwijl nu art. 9 van bedoeld G.B. nr. 68 het volgende zegt; 
Art. 9. 

De briefomslagen bestaan uit drie soorten, namelijk van 6, 
10 en 15 cent; zij zijn voorzien van zegelstempels ter waarde 
van 6, 10 en 15 cent. (Vetdrukking van mij). 

Nu mogen we ons terecht afvragen: „Wat wordt nu in
getrokken?" Ook is m.i. absoluut niet bebend genoeg, welke 
briefomslagen met 1 Februari 1931 zullen geldig zijn. Men 
heeft slechts gezegd, dat deze van 6, 10 en 15 cent zijn. Welke 
briefomslagen moeten wij ter omwisseling aanbieden en welke 
briefomslagen zullen wii daarvoor terug ontvangen? 

Deze vraag stelde ik ook ter bevoegder plaatse, alwaar mii 
werd medegedeeld, dat, tengevolge van de bestaande redactie 
van sub d van art. 1 van het G.B. nr. 69 alleen di" brief
omslagen zullen kunnen worden buiten omloon gesteld, welk» 
in waarden verschilden met de genoemde briefomslagfn van 
6. 10 en 15 cent. Alle oudere briefomslagen zull'Pn teng?vol"e 
daarvan dus ook na 1 Februari 1931 geldig zijn, tenminste 
djo van 6, 10 en 15 cent. 

Waarom voorts vooral G.B. nr. 69 van beteekenis is. 
Ook om verschillende andere redenen was herziening bo

slist noodig. Eenige oudere uitgaven zullen er door worden 
ingetrokken, zooals serie 1912 (hulpzegels) en de kroontjes
serie met beide roode porten. Ook bestond de volgende eieon
aardiffheid. waarbii ik even wil stilstaan. 

In de stukken staat, dat de serie „medaillonzegels" gaande
weg zouden worden vervangen door zegels van gelijke waarde 
in de z.g. scheepiestypen. Dit laatste heeft menigeen hoofd
brekens gekost. Indien men b.v. wil weten, wanneer een me
daillonzegel is ingetrokken of op welken datum het zngel van 
10 cent in scheepjestype in koers is gekomen, dan kan men 
niet aan de band van een of ander besluit daar achter komen. 
Deze moeilijkheid bestaat trouwens voor de meeste zesrels 
der scheepiesserie 19131915. We zouden vergelijk.^nderwijze 
kunnen zeggen, dat de medaillonzeeels geen overlijdens en 
de zegels in type scheepje 19131915 geen geboorteacte 
hebben. 

Medaillonzegels. 
Dit is m.i. dan ook een van de meest aannemelijke factoren 

waarom de ongebruikte medaillonzegels zoo schaarseh en der
halve duur ziin, hoewel zij toch niet zoo oud zijn. 

Ook zijn ze absoluut niet snecu'iatief hierdoor. Immpr«, 
..gaandeweg", zoo ze?gen de bescheiden, zouden de medail'on
zegels worden vervangen. Telkens dus. als de voorraid ■''in 
een der waarden van de zeoels in melaillon on was. werrl ,h^T^ 
zonder voorafgaard" bekendmaknp' door zesrels van geliüf' 
waarden in de tvne koninein met «cheenje verwisseld. 

Het is hierom m.i. heel goed verklairbaar, dat het ver
dwijnen van medaillonzs'gels over het aVemeen aan de aan
dacht van de verzamelaars is ontsnapt. Dit laatste is vooral 

in het bijzonder het geval met het 1 gld, medaillonzegel. Dit 
zegel was gebruikt zoo'n algemeen zegel, dat men zich niet 
bekommerde er over om" het zegel aan de post aan te schaffen. 
Zonder dat men er erg in had, was alles aan de post geheel 
opgebruikt en kwamen de nieuwe 1 gld. zegels van het tegen
woordige palmtype. Waien dus de medaiFonzegels op de ge
bruikelijke wijze buiten omloop gesteld, dan zou het voren
staande niet hebben plaats gehad. Ten overvloede behoefde 
het publiek, waaronder zakenlui, die 1 gld. medaillonzegels 
voor frankeering thuis hadden, deze niet om te wisselen, maar 
konden de zegels gebruiken tot ze op waren. 

Van voorraden inslaan, zooals van sommige oude Sun
naamsche zegels gezegd kan worden, is om de reeds genoemde 
redenen geen sprake geweest. 

Deze zegels zijn met 1 Februari 1931 buiten omloop gesteld. 
Zooals ik reeds zeide, worden ook de beide roode porten 

10/30 cents en 10/50 cent buiten omloop gebracht. Verleden 
jaar heb ik bij den Administrateur van Financiën alhier, schrif
telijk aangedrongen om het afstempelen van deze zegels te 
beletten. Dit was toen na de ontdekking van de hoeveelheid 
valsch in omloop gebrachte zegels. Immers, de mogelijkheid 
stond nog open, om deze zegels af te laten stempelen. Allicht 
zouden er, ter goeder trouw, door tusschenpersonen in Suri
name b.v. valsche overdrukken 10/30 cent en 10/50 cent ter 
afstempeling worden aangeboden. Trouwens, dit gevaar be
stond óók voor de beide kroontjeszegels 15/25 cent en 30/2.50 
gld. en de drie 1234 cent overdrukken van 1926. 

Hoe licht vliegt men er niet in, als het zegel echt en de 
val=che opdruk, soms schitterend nagemaakt, ten overvloede 
wordt bedekt door een echten stempel van Paramaribo. Dit 
gevaar zal natuurlijk blijven bestaan, zoolang al de zegels 
zonder den overdruk goedkoop zijn en gemakkelijk zijn aan 
te schaffen, zooals de 50 en 30 cent groote port, de 40 cent 
lila port en 2234 cent oranje met scheepje. 

Alle zegels met scheepje zullen buiten omloop worden 
gesteld. In verband hiermede acht ik het noodig om ook hier
bij even stil te staan. 

Ruim 6 jaren kon men in Suriname geen 20 cent groen aan 
de post koopen, terwijl in Nederland nog verleden jaar deze 
zegels aan de verzamelaarsloketten verkrijgbaar waren. Is 
zoo iets al bar, nog erger vind ik het, dat men de zegels naar 
Suriname opzond om te laten afstempelen. Zoo stuurde men 
dan b.v. 20 oent groen met randcijfer 2, terwijl het vaststaat, 
dat deze in Suriname nooit verkocht zijn. Is zoo iets regulair? 
Men kan er weinig aan doen; de zegels waren niet ingetrokken, 
dus was men verplicht het gebruik ervan toe te staan. Met 
de 12'A cent blauw was het al precies eender gesteld. De een
kleurige 40 cent lila port werd in Nederland nog steeds door 
verkocht, hoewel in de resolutie het zegel niet meer onder de 
bestaande portzegels werd genoemd. Een echt gebruikt port
zgel 40 cent lila op brief is dan ook zéér zeldzaam. 

Paramaribo, 26 October 1930. 

DE BEVRIJDER SIMON BOLIVAR 
door mr. J. H. VAN P E U R S E ; M , 

Geheel Latijnsch Amerika herdenkt op 17 December a.s. 
den honderdsten sterfdag van een der grootste staatslieden die 
het Westelijk halfrond ooit der menschheid heeft geschonken, 
van Simon Bolivar, meestal met den eeretitel „de Bevrijder", 
„el Libertador" aangeduid. Een man, van wien eens gezegd 
werd, dat hij een Napoleon gelijkwaardige figuur was, een man 
met groote gaven, met groote deugden, een man ook met 
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groote fouten, maar in alles een groot man. Waarom deze man 
herdacht in een phdatelistisch blad? Omdat hij, na Columbus, 
de persoon is, die 'Wij op de zegels van de meest verschillende 
landen aantretten. Op den herdenkingsdag verschijnen m 
meerdere staten, die tot heden geen Bolivar-zegels hebben, ner-
inneringszegels; toch lijkt ons heden de aangewezen dag iets 
over zijn leven te zeggen. 

Geboren uit een oud geslacht op 24 Juli 1783 te Caracas, 
vertrok hij op jeugdigen leeftijd naar Europa om daar zijn 
studies te voltooien. Na den vroegen dood van zijn vrouw 
kwam hij in de Vereenigde Staten en aanschouwde daar voor 
het eerst in zijn leven de werking van de vrijheidsrechten, die 
sinds 1776 aldaar golden. Dit beteekende de ontvlamming van 
zijn hartstocht voor land en volk — teruggekeerd in zijn 
moederland, nam hij deel aan den opstand van April 1810; 
later moest hij vluchten naar Curagao. Na langdurige om
zwervingen en vergeefsche pogingen tot bevrijding van Zuid-
Amerika, gelukte het den bevrijder op 7 Augustus 1819 de 
Spaanische troepen te verslaan bij Boyaca, waar later een ge-
denkteeken werd opgericht, dat wij kennen van de 5 ps. van 
Boyaca en van de 20 c. van Columbia van 1917. 

Korten tijd later, op 17 December, vereenigde hij de tot toen 
afzonderlijk strijdende republieken Nueva Granada en Vene
zuela tot een republiek „Colombia". Na medegewerkt te hebben 
aan de bevrijding van Bolivia en Ecuador sloot hij in 1820 een 
wapenstilstand voor den tijd van zes maanden; na afloop van 
dien termijn wist hij spoedig de onafhankelijkheidskrijg van 
Venezuela te beëindigen: op 29 Juni 1821 deed hij zijn intrede 
in Caracas, in Augustus werd hij president van de republiek. 

Doch zijn taak was niet geëindigd: nog zuchtten Peru en 
Ecuador onder iiet vreemde juk; ook hier woedde de strijd: 
op ö Augustus 1824 versloeg hij de Spaansche troepen bij 
Junm (men zie den datum op de 1 o. van Bolivia van 1909), 
terwijl op 9 December maarschalk Sucre den vu and definitief 
versloeg bij Ayacucho. Een nieuwe staat, naar den Bevrijder 
genoemd, Bolivia, ontstond. 

In 18ü6 werd een groot congres van de meeste Ameri
kaansene republieken gehouden te Panama, welk land in 1821 
reeds was bevrijd — het eerste denkbeeld van een pan-
amerikanisme in ^uid-Amerika. 

Het land was bevrijd maar een eenheid was het niet 
geworden. Het zou verre het bestek van dit artikel te buiten 
gaan melding te maken van alle samenspanningen tegen Bo
livar, zelfs al komen meerdere van zijn tegenstanders op de 
postzegels voor. Meerdei e malen trad hij al als president van 
net eene land om weer aan het hoofd te treden van een ander 
deel van het Zuid-Amerikaansche volk: laatstelijk aanvaardde 
hiJ op 27 Augustus 1828 net presidentschap van Colombia, 
welke functie hij uitoefende tot zijn dood. 

Dikwijls beschuldigd van dictatorsneigingen en zeker niet 
van heerschzucht vrij te pleiten: allen, die over hem schreven, 
zijn het daarover eens dat hij slechts kende het belang van zijn 
volk, waarvoor hij zijn leven heeft gegeven; waarvoor hiJ zijn 
arbeidskracht heeft verbruikt; waaraan hij zijn groot ver
mogen vrijwel geheel heeft opgeofferd. Dat een deel van zijn 
leven mislukt is geen staatsman zou in staat geweest zijn, 
het volk zonder samenhang te vereenigen, het land, dat nooit 
een geheel was geweest, tot één staat te maken; ook een Na
poleon, een Washington zou dat niet hebben kunnen doen. Dit 
waren zijn tijdgenooten, in ons land veel bekender dan de 
Bevrijder; wat niet wil zeggen, dat Bolivar een man van min
dere grootheid is geweest. Zijn woorden, tijdens zijn leven 
zonder resultaat en ook thans nog niet in vervulling gegaan. 

zullen steeds het grootsche woord van een groot man blijven 
voor Zuid-Amerika: Union, union, o la anarquia os devorara. 

Op de postzegels vinden wij vele herinneringen aan den op 
17 December 1830 te San Pedro overleden, staatsman, en wel 
de volgende: 
1810. Bevrijding van Venezuela (1910, 25 cts.). 

Bevrijding van Colombia (1810, 5 cts.). 
1820. Bevrijding van Ecuador (1920, 1 b.). 
1821. Bevrijding van Panama (1921, 2i4 ct.). 
1824. S'ag bij Junin (Bolivia, 1909, 1 b.). 
1824. Slag bij Ayacucho (Venezuela, 1924, 25 cts., Peru 1924). 
1826. Congres van Panama (Panama, 1926). 

Portretten op de volgende zegels: 
Venezuela: 1871-1901; 1911, 50 c. en 1 b.; 1913, 50 c ; 1914; 

1915-1929; Instruccion- en Escuelaszegels. 
Colombia: 1886-1889, 5 c ; 1902-1904, 50 c ; 1917-1924, 5 c. 
Bolivar: 1878-1903. 
Bolivia. 1897 en 1912, 2 b. 
Peru: 1909, 10 c ; 1918, 2 c. 
Costa Rica: 1920, 15 c. 
Ecuador: 1930, 5 s. 
Brazilië: 1909, 200 rs. 

Standbeelden: 
Santander: 1927, 20 c. 
Boyaca: 1903, 5 ps. 
Panama: 1926. 
Colombia: 1917, 20 c. 

Verdere herinneringen aan den Bevrijder: 
De staten Bolivia en Bolivar; de munten bolivar en boliviano; 
de stad Ciudad Bolivar (Venezuela 1892 en 1928); tenslotte 
komt een uitspraak van Bolivar (klemtoon op de „i", niet op 
de „o"!) voor op de 5 c. van 1921 van Panama, naar aan
leiding van het bevrijden van dien staat. 

NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 
Zooals wij bereids meldden, werd op 12 November j.1. dit 

museum voor het publiek opengesteld. Gaarna geven wü 
plaats aan het volgende. 
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Het Nederlandsch Postmuseum is een stichting, in het le
ven geroepen bij de Wet van 18 Mei 1929 (Staatsblad nr. 249). 

Tot leden van het bestuur der stichting werden door den 
minister van waterstaat benoemd de beeren A. A. G. van Er
ven Dorens, prof. dr. W. Martin, J. van Nifterik, G. V. van 
der Schooren en P. W. Waller, en tot directeur de heer 
J. D. Tresling. 

Het bestuur benoemde dsn heer Waller tot voorzitter en 
den heer Van Nifterik tot secretaris. 

Genoemde beeren werden den 28en Februari j.1. door den 
minister van Waterstaat geïnstalleerd. 

In het jaar 1924 werd van den heer P. W. Waller ten ge
schenke ontvangen ziJn gespecialiseerde verzameling post
zegels van Nederland en Koloniën en zijn belangrijke postaal-
historische verzameling en zijn boekerjj. Deze schenking heeft 
een grooten stoot gegeven tot de oprichting van het Neder
landsch Postmuseum. 

Huisvesting werd verkregen in leenige lokalen van het 
Hoofdbestuur der posterijen, telegrafie en telefonie. 

Met de instelling van een Postmuseum wordt beoogd, het 
scheppen van een orgaan, waarin Staat en belanghebbenden 
tot het gestelde doel kunnen samenwerken. 

De medewerking van den Staat aan het welslagen bestaat 
o.a. in het overdragen aan de stichting van die roerende goe
deren, welke daarin naar hun aard behooren en die alleen in 
de stichting volledig aan het gestelde doel dienstig kunnen 
zijn. 

Medewerking van verschillende zijden werd gezocht en ver
kregen voor het opsporen en bijeenbrengen van voor het doel 
geschikte zaken. Onnoodig te vermei isn, dat hiervoor veel 
tijd noodig is geweest en st.eds noodig zal zijn. Verblijdend 
is het verschijnsel, dat het Postmuseum vele bewijzen van 
sympathie ontvangt; vele nuttige connecties zijn reeds ge
maakt. Het volle vertrouwen wordt gekoe3terd, dat het aan
tal belangstellenden zxh steeds zal uitbreiden. Samenwerking 
van verschillende zijden is bes'ist noodig om ons Postmuseum 
te plaats te geven, welke het in de rij der buitenlandsche post-
musea moet innemen. 

Op deze plaats wordt dan ook een opwekking geplaatst om 
te helpen bevorderen, dat het Postmuseum in het bezit komt 
van: voorwerpen, documenten, platen, foto's, boekwerken, enz., 
betrekking hebbend op den post-, telegraaf- en telefoondienst 
en op de philatelie. 

Op geregelde tijden zal het Postmuseum laten zien wat al-
zoo verzameld wordt, zoodat bezoekers ook daaruit kunnen 
zien, hoe ze daadwerkelijk steun kunnen verkenen. 

Het Postmuseum is nog erg bescheiden gehuisvest, zoodat 
van een blijvende opstelling nog geen sprake kan ziJn. Op 
gezette tijden zal voor verscheidenheid in het tentoongestelde 
worden gezorgd. 

Wat tentoongesteld is. 
Kleine zaal: 
Posthoorns, wijzertelegraaftoestellen 1845 (van Wenckebach, 

eerste ingenieur der Rijkstelegraaf) en van 1848 en 1850, te
lefoontoestel 1884 (een van de eerste toestellen door parti
culieren gebruikt). 

uithangbord (vroeger station der diligencepost), 
brandijzers voor de hoeven der postpaarden (nummers 1 

t.m. 9 en posthoorn), 
misthoorns van postschippers Texel-Vlieland (door drie ge

slachten gebruikt); in 1926 is de dienst opgeheven, 
oude poststempels met doosjes en karakters, 
postbodelampje-, insignes en uniformplaten postbeambten, 
oude knoopen uniformjassen, 
boekwerk: Algemeene Instructie der posterijen 1810, Pran-

sche en Hollandsche tekst, 
mand voor postbode (voor brieven en pakketten), 
gipsafdruk gevelsteen posthuis (Thurn und Taxis) te Aken 

(eind 18e eeuw), 
brieven- en telegrammenbus gebouw Ie Vredesc jnferentie 

1899, 
stempelmachine (proef), 
wapenborden, bord huis-postbode, oude weegschalen met ge

wichten, 
herinneringsstukken postvliegtuig Amsterdam-Batavia (Van 

der Hoop) 1924, 
model vliegmachine, waarmede de eerste Nederlandsche post 

is vervoerd, 
lantaarns voor uitwerppost (postzak werd hier uit den trein 

geworpen), 
portretten telegraaf-autoriteiten, 
vlieger met rol en draad (nood-antenne). 

Groote zaal: 
Documenten: Publicatie van koning Lodewijk Napoleon 1807 

betreffende Wet op de briefporten, enz., 
ordonnanties op het rijden der postwagens 1754, 
ordonnanties op de schippersveeren (briefvexvoer) 1585, 

1620, 
handleiding gebruik postzegels 1851, 
almanakken 18e eeuw (postverbindingen met stations der 

posterijen), 
man met brief in apotheek, 
aanstelling (koninklijke) tot postdirecteur 1816, 
aanstelling tot schipper op het postjacht, Helle-voetsluis 

1809, 
lijst van vrachtloon jachtschuiten Leiden-Utrecht 1667, 
idem marktschippers Leiden-Rotterdam 1737, 
oude brieven met postale afstempelingen 18e en begin 19e 

eeuw, 
advertentie postwagendienst Antwerpen-Amsterdam 1822, 
afdruk penning postmeester Roelof Meulenaar 1688, 
ontvangbewijs van brief en geld verzonden per schipper 

1842, 
instructie postillons Staatsposterij 1800, 
de postzegels van 1852, 1864 en 1867 met portretten van Z.M. 

koning Willem III, proeven en teekeningen; van 1852 en 1864 
de postzegels op brieven; een bijna volledig vel postzegels 
5 cent 1864, 

jubileumzegels 1923, plaatnummers, waaronder het eenig 
bekende exemplaar n.1. van 2 cent met plaatnummer 2; verder 
verschillende tandingen, 

interneeringszegels (geen. postzegels, dus geen frankeer-



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 237 

waarde) afzonderlijk en op brief 1916; een afdruk van den 
dagteekeningstempel moest er op gezet worden, 

het Paelhuys te Amsterdam (1560-1680); hier moesten brie
ven worden bezorgd met schepen aangebracht; de paelhuys-
knecht behandelde die brieven. Bijgevoegd ziJn 2 brieven van 
Februari 1676, welke in het Paelhuyis behandeld zijn, 

stafkaart van Letland, bedrukt met postzegels wegens ge
brek aan papier 1918 (gegomd), 

Nederlandsche postzegels naar typen geordend, hangend 
achter glas, 

postkaarten 1798, 1832 (Duitschland en aangrenzende lan
den) en 1810 van Holland, 

buitenlandsche postzegels, gedeelte uit de algemeene ver
zameling, t.w. Duitschland, Baden, Beieren. 

In de gang: 
Model stoomboot van de Maatschappij „Zeeland", waarmed-

post wordt vervoerd ook uit het buitenland, 
wapenborden van post- en van telegraafkantoor, 
Deensche brievenbus. 

DE „IPOSTA" TE BERLIJN 
door LEON DE RAAIJ. 

(Vervolg). 
Alvorens thans over te gaan tot een bespreking van het 

geëxposeerde, moet ik even opmerken, dat ik slechts kan vol
staan met hier en daar een gre-ep te doen, daar het onmogelijk 
IS alles op te noemen. Eerstens wijl ik hiervoor eenige vol
ledige nummers van het Maandblad zou noodig hebben, ten 
tweede daar mij de tijd ontbrak om alles behoorlijk te be
kijken. Er was té véél. 

Wanneer men in aanmerking neemt dat hier een muur
oppervlakte van ruim 2000 vierkante meter en een 50-tal 
vitrines waren bedekt voor een waarde van circa 30 millioen 
mark, dan kan men nagaan dat het onmogelijk was alles te 
bekijken en te noteeren, zoodat de lezers zich met dit kort 
uittreksel tevreden moeten stellen. 

Ik zal dus beginnen met het noemen van de officieele re-
geeringsdeelnemers, in 18 afdeelingen ondergebracht. Deze 
waren: de Duitsche Rijkspost; het Postmuseum te Bierlijn; het 
Postministerie te München; het Rijkskunstwerk van het Mi
nisterie; de Hoofddirectie der Posterijen van Oostenrijk; de 
Oostenrijksche Staatsdrukkerij; het Poolsche Post- en Tele
graaf museum; Sovjet Rusland; het Nederlandsche Post-
museum (hier zag men voornamelijk een gedeelte van de col
lectie Waller, indertijd aan het RiJk geschonken. Bijzondere 
aandacht trokken de eerste drie uitgiften van Nederland 1852, 
met de samengestelde ongebruikte platen van 5, 10 en 15 ct., 
bijna geheel compleet, de retouches en de zeer overzichtelijke 
beschrijving die een ieders bewondering uitlokte. Voorts de 
vernietigde platen en het materiaal, kleurveranderingen, op
laag der drukken van de uitgifte 1913); de Zweedsche Pos
terijen, Tsjecho-Slowakije en Liechtenstein. Al deze deelnemers 
ontvingen een porceleinen plaquette. 

De clou van de tentoonstelling waren de wereld-rariteiten 
die in twee (van binnen verlichte) kleine brandkasten op
gesteld, en door twee politieagenten bewaakt werden. Hiertoe 
behoorde de Badensche foutdruk 9 kreoizer groen in plaats 
van rose, waarvan slechts 3 exemplaren bestaan, waarvan 
hier 2 stuks te zien waren, een op brief, behoorende aan het 
Rijkspostmuseum, het andere van Th. Champion te Parijs en 
afkomstig uit de Ferrari-collecti. Van Bergedorf is een brief 
aanwezig met het eenig bekende paar van de, K schilling. Uit 
de Bernbachsche verzameling 2 stuks van de 81 parale, verder 
het eenig bekende exemplaar van den foutdruk 3 st. geel in 
plaats van groen van Zweden. Van de overzeesche zeldzaam-
beden zien wij de koperen plaat waarvan de beroemde Mau
ritius Post Office zegels gedrukt werden, toebehoorende aan 

een Engelschen handelaar en geschat op 200.000 mark. Verder 
een brief met 2 stuks 1 penny rood; een briefstuk met 2 d. 
blauw van Mauritius; van Reunion 2 ongebruikte nr. 1 en een 
ongebruikt exemplaar van nr. 2. Voorts was te zien de be
roemde 1 c. van Britsch-Guyana, zwart op karmijn, van 1856, 
ook uit de Ferrari-collectie en door den Amerikaanschen ver
zamelaar A. Hind aangekocht. Verder de in 1929 ontdekte 
Badensche omslag van 12 kreuzer in roodbruin, evenals de 
zeldzame briefomslag van Thurn und Taxis met afstempeling 
„Frankierter Stadt brief" in omranding. 

Uit een philatelistisch oogpunt zijn belangrijker de inzen
dingen in de „Meesterklasse", die een korte beschrijving ten 
volle verdienen. Alle deelnemers in deze klasse moeten reeds 
met een of meerdere gouden medailles op internationale post
zegeltentoonstellingen bekroond zijn geworden, zoodat men 
gerust kan zeggen dat men hier met ihet neusje van den zalm 
te doen heeft. 

Van Adolf Prasser uit Praag was hier te zien de te weinig 
bekende Angora-verzameling. Niet alleen compleet in geheele 
vellen, doch ook compleet wat zeldzaamheden betreft, op 
brieven, enz. Voorts zijn niet minder beroemde collectie Tur
kije, eerste uitgifte, waarbij een vel van 132 stuks van de 
1 piaster, waarvan alleen mankeert een bovenstrook van 12 
zegels. Ook de proefdrukken der Turksche uitgiften van 1865 
tot 1919 waren er te zien. Dan de niet minder beroemde ver
zameling Bosnië, welke gediend heeft als materiaal voor de 
bewerking in de „Kohl". Daar Passer lid der jury was, bleef 
hij buiten mededinging. 

De Birnbachsche collectie Rumenië is terecht bekend als eer 
der beste; zij werd op alle tentoonstellingen met goud be
kroond. Jammer, dat hier de uitvoerige beschrijving die er biJ 
behoorde, ontbreekt, iets waardoor de Engelsche verzamelingen 
zioh zoo uitstekend kenmerken. Zij werd bekroond met een 
porceleinen plaquette. 

Een nog schriller tegenstelling vormden de Ott'sche ver
zamelingen Schleswig-Holstein en buitenlandsche poststempels 
in de Hansasteden. Deze verzamelingen maakten den indruk 
alsof zi] reeds meer dan 20 jaren zijn opgezet en of er sinds 
dien tijd niets aan veranderd werd. Het kostbare materiaal is 
zeer slordig opgezet; zegels buiten de omranding der cartons 
geplakt; brieven op zoo klein mogelijk bestek samengedrongen. 
Bekroond met porceleinen plaquette. 

De verzameling van Alfred Lichtenstein (buiten mede
dinging als jurylid), Britsch-Columbia en Vancouverland, zal 
haar weerga in de geheele wereld niet aantreffen. Deze col
lectie, die door een onderzoekingsexpeditie in 1859-1871 is 
samengesteld, vormde de grondslag voor de studie dezer zeld
zame zegels. 

Wederom buiten mededinging wegens jurylidmaatschap, is 
de buitengewone collectie van Tracery Woodward, van de zoo 
weinig bekende zegels van Japan, Korea en Formosa. Er wa
ren slechts 4 meters ter beschikking gesteld, doch de 20 albums 
die deze schatten bevatten, geven een beeld van 45 jaren 
noesten arbeid. O.a. waren te zien de eerste Japansche zegels 
in samengestelde plaatnummers en naar tanding gerang-
schikt. 

Op het gebied van postgeschiedenis behoort de collectie van 
dr. Siegfried Ascher, te Berlfn, tot een unicum met zijn 
Mulready-couverts. Ze bevat 750 omslagen, zoowel ongebruikt 
als gebruikt, verder talrijke caricaturen en vervalschingen. 
Ook deze was buiten mededinging. 

Schitterend, prachtig opgezet en goed beschreven is de col
lectie van E. H. Lee, Croydon, namelijk België 1849-1863; zij 
behaalde met recht de gouden plaquette. 

Buiten mededinging zag men de beroemde verzameling van 
Bergedorf van dr. A. Wexner, waarvan alle waarden in com
plete vellen aanwezig waren, alsmede vele bijzondere en zeld
zame foutdrukken. 

Van de collectie, door onzen ouden vriend Henri Bauer ten
toongesteld, n.l. Elzas-Lotharingen, met uitvoerige beschrij
ving omtrent den Pransch-Duitschen oorlog van 1870-1871, 
behoef ik niets te vermelden. Deze behaalde terecht de gouden 
plaquette. 

De belangrijkste verzameling van de tentoonstelling, be
kroond met de hoogste onderscheiding, n.l. den Hindenburg-
prijs, een portret met handteekening van den president in 
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breede zilveren lijst en gouden plaquette, was ontegenzegge
lijk de collectie van Groot-Brittannié van J. B. Seymour, uit 
Londen. Deze collectie is de schoonste, rijkste en meest weten
schappelijk opgezette verzameling die er op dit gebied bestaat 
en heeft gediend voor materiaal voor Kohl's handboek. De 
opzet, de uit de hand geteekende onderdeelen, vormen een 
studiewerk van den eersten rang. Het is op echt Engelsche 
wijze doorgewerkt, en steekt hemelhoog boven alle andere 
verzamelingen uit. Zelfs maar een klein gedeelte op te noemen 
is ondoenlijk, doch ik wil er alleen op wyzen dat de 1 penny 
zwart 184U hier vertegenwoordigd is in alle samengestelde 
platen, waarvoor ook groote blokstukken gebruikt zijn. Even
zoo de 2 penny blauw, ongebruikte blokstukken, tot samen
stellen van de platen, enz. enz. 

Een niet minder beroemde verzameling, ook weer buiten 
mededmging, is die van onzen vriend, dr. Emilio Diena: 
Parma, samenstelling in geheele vellen van de nrs. 1, 2, 9, 
10 en i l ; stempels, zeldzaamheden, brieven met zegels enz., 
vormen een schitterend geheel. 

De verzameling van Max Borchardt, die met z'n pracht-
coliectie Pruissen een eereprijs en porceleinèn plaquette be
haalde, is terecht aldus bekroond, daar zij uitmunt door 
keurig materiaal en goeden opzet. 

Alweer zien wij een verzameling van Alfred Lichtenstein, 
n.1. de Ziwitsersche kantonale zegels. Deze collectie is het top
punt van volmaaktheid voor aen waren kenner. Men vinat 
nier o.a. een unicum: een volledig gedeeltelijk vel van nr. 4 
V>i dubbele geneve met het bovenste gedeelte van het vel, 
waarop de inlichtingen voor het publiek gedrukt zyn. i^ürich 
horizontale en verticale strips van de 4 en ö rappen, zoo ook 
volledig ia typen. Merkwaardig is een genaiveerae 4 met een 
neele 4 lappen op brieistuk om de noodige porto ö rappen te 
bereiken, van \vaadt een randbiok van 1^, een blok van 8 
en een strip van 4 met gedeelten van de instructien voor het 
gebruik. Uazel een ongeoruikt iblokstuk van lö met rechter 
ranüvel, enz. enz. 

Een speciale verzameling van Spanje, eigendom van A. 
Hind, geelt o.a. te zien ongebruikte biokstukken van b, 15, 
16 en lö stuks van de 6 c. plaat 1, 1850. Een samengestelde 
plaat van üöo zegels met zwarte afstempeling van dezelfde 
plaat. Plaat 11 toont ons blokstukken van 54, 41 en 20 zegels, 
enz. enz. Deze collectie behaalde een eereprijs en een gouden 
plaquette. 

Alweer een beroemde verzameling die buiten mededinging 
bleef, was die van Poien nr. 1, van Von Rachmanow. Ik ver
meld hiervan alleen, dat alle kantoorstempels van nr. 1 tot 
nr. 269 aanwezig waren, terwijl een massa brieven een mooi 
geheel vormden. 

De niet minder beroemde en bekende collectie van Mavro-
gordato, Russische Levant 1863-1884, is ons reeds bekend van 
de Haagsche tentoonstelling. Deze werd bekroond met een 
porceleinèn plaquette. 

Een gouden plaquette behaalde de collectie van Zweden van 
consul Benzinger met bovendien een eereprijs. Wat deze in
zender bijeenbracht van dit land is in geen paar woorden te 
zeggen, o.a. 3 sk. banco, een hoekstukpaar, 4 sk. ultramarijn 
in blokstuk en strip van 3, de 1 riksdaler in blokstuk van 
37 stuks, enz., enz. 

BiJ de beroemde collectie Ceylon van de Worms uit Londen 
zal ik miJ bepalen tot het noemen van 1857, 1 d. ongebruikt 
in blokstuk van 12, de 2 d.blokstuk van 34, de 4 d. twee on
gebruikte en 1 paar gebruik t.D e 1 d. wm. ster blokstuk van 
96; zonder wm. 1 d., 6 d. en 1 sh. in ongebruikte blokstukken. 
Daarvoor ontving de inzender een gouden medaille. 

In dezelfde klasse treffen wij aan de beroemde verzameling 
Victoria van H. Harvey, te Londen. Het is mij ondoenlijk deze 
te beschrijven, alleen wil ik volstaan met mede te deelen dat 
hieraan de collecties Ferrari en Mann zijn toegevoegd. Een 
korte beschrijving van den inhoud beslaat 2% pagina kleine 
druk in den catalogus! Een welverdiende gouden plaquette. 

Dezelfde bekroning viel te beurt aan Karl Gunthner met zijn 
collectie Saksen. Hieruit kan men de volledige geschiedenis 
van het postwezen van dit land leeren. 

De niet minder beroemde collectie Kaap de Goede Hoop 
van Riesco, te Londen, met zijn ruim 2000 stuks driehoeken, 
behoef ik hier niet te memoreeren, daar deze meermalen door 

miJ in deze kolommen reeds beschreven werd. Ook hier de gou
den plaquette. 

Tot hen die een porceleinèn plaquette behaalden, behooren 
de beroemde verzamelingen van N. Z. Wales, van Steinway 
uit New-York (buiten mededinging), Agnew uit Londen met 
zijn China-coilectie in 20 albums, Saas uit Straatsburg met 
zijn prachtcollectie Monaco, waarin afstempelingen voorkomen 
uit de jaren 1792 en 1?93, oneven van dezelfde jaren tot 1848, 
enz. enz.. Consul Wemoerger uit Brunn met zijn groote schar 
van zeldzaamheden van Uud-Duitschland, o.a. ürunswijk 1853 
1 sgr. zwart-geel in blokstuk, ongebruik^ blokstuk van 6 op 
Drieistuk, een strip van 6 op brief. Üud-itaiië, Modena vol
ledige serie op 2 brieven, Napels 60 c. staalblauw, enz. enz. 

lot zoover de meester-klasse, waarvan de porceieinen pla
quettes uitgereikt werden aan hen, die niet voor een gouden 
m aanmerking kwamen. 

In klasse ü , onderzoekingen, mocht mr. W. S. W. de Beer 
uit Amsterdam lüet genoegen smaken dat z^n collectie Turkye 
eerste emissie, met een gouden meaaile bekroond werd. Hec 
IS den eigenaar mog>en gelukken deze uiterst zeldzame en moei
lijke zegels te piaien, iets dat tot nog toe tot de onmogenjk-
neüen behoorde, en wat zelis door aen grooten kenner Adolf 
ir-asser vergeeis geprooeerd is. 

In dezeliue klasse Denaaide de gouden medaille en een eere-
prvjs VV. Kichter uit lleiaeiuerg, met zjjn oorlogszegels, jjeze 
verzameling m IZ alDums geen zeer duidelyk een overzicüt 
van net .wezen der posteryen gedurende den wereldoorlog. 
f. jjiueman uit r a r^s , mee zijn üordeaux-collectie, A. Ar-
gyropouios uit Athene, met zjjn buitengewone collectie (iiie-
keiuarid, emissie lSbi-iöo2 groote ±iermeskop. VValdemar 
itameri uit uenua o.a. met zyn bicuie, samengestelde platen, 
origmeele platen, zegels op oneven, iNapels 1808 50 gr. in 
suips met origineeien rana, loskane Ibui i q. zwart-uiauw 
in uioK van i<i, ue ó la-e ongeoiuikt, georuikt l s. 38 stuks, J. q. 
óo stUKS, en een OIOK van lu, enz. enz. uv. W. isyam uit Londen 
meo üigypte löoo, waarin wu zien net ontstaan der piaten van 
üe o, xu en zu paras, de Z, o en w piasters, die in steendruk 
uitgevoeru weruen. D. nomann Ujt iNew-ïork met zyn couectie 
öt. ijucia. uezfe verzameling toont alleen ae diepdruk-zegeis 
en nun onistaan van iöou-iöoz gearukt door rerkins, üa.-
con ö£ co. Uat aiecnts een plaat niervan bestond, Dewjjst de 
exposam üoor een samengestelde plaat te exposeeren, be
staande uit strips, blokstukken enz., tezamen ü39 van cle 240 
zegels bevattende. E. A. famytnies uit iNaini-Tal (Britscn-
xnaiej met zyn collectie üntscn-inaie 1854-löö5. De exposant 
laat hier aanschouwen ruim lOOU exemplaren van de j4 anna 
en 380 van de 4 annas, alies beschreven en met de noodige 
toehcating duidelijk gemaakt. 

Om een voorbeeld te geven, wat het beteekende in deze 
klasse uit te komen, vermeld ik maar, dat verzamelingen als 
die van Zirkenbach (Duitsche legerpost), Rotte (Memel met 
19 albums), Trondle (Memel), Mc. Gordon (Groot-Bnttannie), 
Ruhl (Spanje), Diemer (Luxemburg), Wastberg (Zweden), 
Wyrowje (Ukraine), Buning, Star (China), Grant (1'alkland-
eilanden) een verguld zilveren medaille behaalden, collecties, 
die op alle internationale tentoonstellingen met goud be
kroond werden! 

Met zilver werden bekroond Ott (Hanzesteden), Roescke 
(Pruissen), ir. Becker (Memel), Braczko (Memel), Hirsch 
(Memel), Erne (Zwitserland), Klein (Helgoland), Reinschild 
(Albanië), Kastter (Elzas-Lotharingen), ïrubsbach (Pieters-
burg-zege-is), Nollberg (Queensland); al deze verzamelingen 
getuigden van onderzoekingszin en naarstigen arbeid. 

Met brons: Sieber-Boratti (Beieren), Lindenberg (Duitsche 
Levant), Metzner (Duitsche Rijk), Knittel (Landsboden), De 
Raay(Opper-Silezië), Christiansen (Sleeswijk), Bornefeld (Gr. 
Brittannië), Hageman (Denemarken), Joergensen (Zweden), 
Blumel (Litauen), Leitenberger (Tsjecho-Slowakije), Mac-
kenie Low (Egypte), Holland (Haiderabad), Schmidt (Egyp-

Uit het bovenstaande kunnen de lezers nagaan welk een 
enorme concurrentie er in deze klasse bestond. 

In onderklasse B, speciale verzamelingen, was de concur
rentie echter nog sterker. Ik volsta met teenige der bekroon
den te noemen die met een gouden medaille naar huis gingen. 
Ik noem daarom slechts o.a. Bolaffi (Modena), Castellini (Oud 
Italië), Bernhard (Nevis), Newbury (Brazilië, zie mijn aan-
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teekeningen daaromtrent in een vorig nummer), Mortimer 
(Kashmir), Hallu (Frankrijk), Schneider (Duitsche Rü'k), 
in het kort 19 mededingers. 

Met verguld zilver werden begiftigd: onze landgenoot 
Zee-venhoven (Duitsche Koloniën), De Cock (België), Siggars 
(Groot-Brittannië, de winnaar van de internationale eereprijs 
te Antwerpen), Mormod (Zwitserland), L. J. van Dieten (N. 
Z. Wales), Bernhard (West-Australië), Riesco (St. Vincent), 
Lind (Guatemala), Bernhard (Transvaal) en anderen. 

Onze landgenooten Kleipool (Albanië), Weimar (Polen) me
vrouw Smulders (Yougo-Slavië), mochten een zilveren me
daille behalen (47 deelnemers in deze klasse). 

De Nederlander Jan Poulie behaalde brons met Nederland. 
In de klasse C, verzamelingen, behaalde dezelfde een diploma 
met zijn Europa-collectie, de dames Laverge (Oud-Italië), 
Van den Arend (Spanje) en de dames Laverge (Spanje). 

In de klasse stempelkunde, De Raay (Transvaal) diploma, 
voor poststukken onze landgenoot Zwolle (Nederland) zilver. 

Van de afdeeling zeldzaamheden zal ik maar niet probeeren 
een beschrijving te geven, daar ik niet weet, waarmede te 
beginnen. Moet ik b.v. noemen dr. Alfons de Rothschild uit 
Weenen, die buiten mededinging bleef, met ziJn ongeëvenaarde 
Sardinië 1851, 5, 20 en 40 c. ongebruikte blokstukken van 25; 
Kerkelijke Staat 1852, 15 c. een blok van 16 op brief met den 
foutdruk CETN; 1 lire in strip van 3 op brief; Parma 1859 
5 c. geelgroen in blok op brief, enz. enz., AckeTman uit Plain-
field, met ziJn onvergetelijke New-Yorkers 1847, 5 c. roodbruin 
in ongebruikt blok van 16 stuks, enz.. Kaap 1 sh. geelgroen 
in blok van 12; Spanje 1850, 6 c. zwart ongebruikt blokstuk 
van 63, enz.; Adolf Schwabe, Mexico zeldzaamheden; John 
Wilson met z\jn Rumenië, Shanghai, Victoria? 

Onze landgenoot C. Eeltjes behaalde met zijn fiscaalzegels 
een zilveren medaille, en in literatuur mocht P. C. Korteweg 
met zijn boekje V.O.C, dezelfde bekroning behalen. Mr. Van 
Peursum met zijn boekjes brons, en eindelijk onder de tijd
schriften ons Maandblad een zilveren medaille. 

Nederland heeft alweer getoond niet ten achter te staan bij 
zooveel grootere landen. 

Ik ben ervan overtuigd dat indien eenige mij bekende groote 
Nederlandsche Philatelisten aan derzen wedstrijd hadden deel
genomen, ziJ ook met roem en bekroningen naar huis waren 
gegaan. 

Zooals de jury in haar voorwoord terecht opmerkte: „Deze 
tentoonstelling stond op hooger peil dan haar voorgangsters, 
vandaar de teleurstellingen voor hen, die gewend waren bij 
vorige tentoonstellingen met goud te worden bekroond en zich 
nu tevreden moesten stellen met verguld zilver, zilver, brons, 
en in sommige gevallen met een diploma. 

Laat ons dus hopen dat in de toekomst dit een spoorslag 
moge zijn voor de thuisblijvers om ook een poging te wagen 
om met hooge onderscheidingen thuis te komen. 

Noot van de redactie. 
Wij danken den heer De Raay hartelijk voor zijn uitvoerig 

verslag. 

h. Veiliriócn 

UITSLAG VAN DE RIJKSZEGELVEILING OP 
19 SEPTEMBER 193a. 

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

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

ƒ 2,50 „ 

Hoogste 
inschrijving. 

250 
350 
350 

4250 
3400 
3200 

ƒ5,-
ƒ2,50 
diverse 
idem 
idem 

waarden 

ƒ 28,10 

- 38,10 
- 48,— 
- 36,65 
- 16,10 

13 
14 

16 

17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 

27 

28 

29 

30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 

39 
40 

4400 stuks van idem 1924/1925 6 
7 
8 
9 
10 
11 

4400 
3800 
600 
1500 
1200 
2000 

17,50 
50,— 

12 1000 

800 
1000 

15 850 

„ diverse opdrukken -. 
„ 30 cent, voorzien van de opdruk 

„zestig cent" resp. „veertig oent" - 24,10 
reddingszegels van f 0,10 - 3u,10 
luchtpostzegels en reddingszegels - 42,50 
gemengde Ned. frankeerzegels, w.o. 
jubileumzegels 1898/1923 tot ƒ0,50, 
opdrukken en luchtpostzegels - 20,10 
gemengde- Ned. frankeerzegels, w.o. 
jubileumzegels 1898/1923 tot ƒ0,50 
opdrukken en luchtpostzegels - 12,70 
opdrukzegels op overdr. dienstz. enz. - 67,50 
frankeerzegels van diverse waarden 
met gummistempelingen - 15,-
idem 1 2 , -

90,15 

63,62 
54,62 

94,75 

Strooken van adreskaarten van de pakketpost. 
25 kg -

Luchtpostzegels 1921. 
300 Seriën luchtpostzegels van 10, 15 en 60 cent 
250 „ idem 

Jubileumzegels 1813-1913. 
55 stuks (5 van elke waarde, behalve 3 cent) 
25 „ van f 10,— _ opgehouden 

250 „ „ ƒ 5,— - 231,62 
250 „ „ ƒ 1,— _ - 51,62 
100 „ „ ƒ 0,50 - 63,15 
900 „ „ diverse waarden - 215,35 

Jubileumzegels 1898-1923. 
3400 stuks van diverse waarden - 80,— 
3000 „ „ idem - 60,— 

Weldadigheidszegels. 
1100 stuks van diverse waarden 

Roode Kruiszegels. 
275 stuks van diverse waarden 

Oly m piadezegels. 
200 stuks van diverse waarden 

Portzegels. 
500 stuks van f 1,— 

„ ƒ 0,50 500 
5000 

1500 
1350 
2000 
1200 
1500 

„ w.o. 2500 van ƒ0,25, 1912/1922, 
2500 van ƒ0,25, 1925 

„ diverse waarden 
„ idem 
„ idem -

opdrukken 
van 1/4 cent en 7% cent, voorzien 

- 38,15 

- 21,— 

- 17,81 

- 46,— 
23,20 

17,60 
41,15 
26,10 
9,15 

24,10 

38 2400 

55 
2500 

van den opdruk 25 cent - 34,-
diverse waarden, opdr. portzegels 
op frankeerzegels 

41 1500 

opdruk op frankeerzegel 
gemengde portzegels, w.o. opdrukken 
portzegels van ƒ 1,—, ƒ 0,50, enz 
van idem 

33,— 
50,50 

35,— 
20,65 

Frankeerzegels Tan ie Ned. Koloniën. 
42 8000 stuks gemengd zonder opdrukzegels 
43 4875 „ gemengd w.o. opdrukzegels 

Jubileumzegels 1898-1923. 
44 600 stuks van diverse waarden 
45 840 „ „ idem, rw.o. Suriname en Curagao 
46 455 „ „ idem, w.o. Suriname en Curasao 

Buitenlandsche frankeerzegels. 
47 8000 stuks gemengd 
48 6000 „ idem 
49 5000 „ idem 

Zegels afkomstig Tan het Dep. van Buitenl. Zaken. 
50 7200 stuks gemengd -

25,25 
48,— 

31,— 
85,10 
52,50 

78,12 
51,52 
53,56 

71,10 
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Tij'dlsclhrafftcri. 
Catalogi, en^J 

DE NIEUWE „KA-BE"-SUPPLEMENTEN 
EN DE HERDRUK „KA-BE"-NEDERLAND EN KOLONIEN 

ALBUMS. 
Zooals in andere jaren zijn ook dit jaar de „Ka-Be"-supple-

menten op tijd versciienen. De supplementen zijn meer dan up 
to date, daar er zelfs zegels zijn opgenomen, welke nog ver
schijnen moeten, o.a. de a.s. Kinderzegels van Nederland, de 
nieuwe roltanding, weldadigheidszegels van Ned.-Indië, lucht
post van Curasao en Suriname, enz. 

Van de „Ka-Be" Nederland en Koloniën-albums kunnen wij 
mededeelen, dat de 2e druk is verschenen. Hieruit blijkt 
zeer zeker de populariteit, waarin zich dit fabrikaat mag 
verheugen. De albums hebben door wijziging veel aan belang
rijkheid gewonnen. Aanbeveling is hier zeker niet noodig, 
gezien de vele hooge onderscheidingen met „Ka-Be"-albums 
behaald. 

'pjhilatelisliicï^^erlci 

m. 
EEN POSTZEGELVERVALSCHING-ZAAK VOOR DE 
BREDASCHE RECHTBANK OP 27 NOVEMBER 1930. 
De postzegelhandelaar J. H. D. uit Den Haag had op ver

schillende tijdstippen van 1926 den heer W. van der H., te 
Breda, bewogen tot afgifte van een bedrag totaal groot 
ƒ 999,25, voor welk geld hij voor Van der H. postzegels zou 
koopen voor diens verzameling. Verdachte had aan Van der H 
in ruil voor het geld postzegels geleverd, welke later bleken 
valsch te zijn. Aangezien verdachte niet verschenen was, ver
leende de rechtbank verstek. 

De bovengenoemde heer W. van der H., majoor bij het regi
ment genietroepen, thans te Utrecht, had aan verdachte, die 
hem als betrouwbaar postzegelhandelaar was aanbevolen, ver
schillende opdrachten tot aankoop van postzegels op veilin
gen of anderszins verstrekt en hem ook het algemeen voor
schot aaiigeboden, dat bij de leveringen telkens werd verrekend 
of aangevuld. 

Voor een bijzonder exemplaar, waarvoor geen voorschot 
was verstrekt, had getuige ƒ 625,— betaald. Dit betrof een 
portzegel van Suriname. In alle gevallen had D. voor de 
echtheid der zegels ingestaan en deze verklaringen zelfs op 
zegel bevestigd. Op verlangen van getuige werd zijn merk op 
de zegels aangebracht, zoodat getuige altijd zou kunnen aan-
toonen, van wien hij de postzegels had gekocht. 

Als getuigen deskundigen werden gehoord de beeren gen. 
H. F. W. Becking, bekend deskundige op het gebied van Ne-
derlandsche en koloniale zegels, en G. A. Th. Keiser, uit Den 
Haag, keurmeesters van den Nederlandschen Bond van Ver-
eenigingen van Postzegelverzamelaars, die een aantal hun 
ter keuring toegezonden exemplaren hadden onderzocht en 
ten opzichte van verschillende dure exemplaren tot de ont
dekking waren gekomen, dat de zegels zelf echt, maar dat de 
opdrukken valsch waren. Zoodoende veranderde verdachte een 
zegel van ƒ 50,— waarde in een van ƒ 625,— waarde. 

Een vergelijking ter drukkerij van de firma Joh. Enschedé 

& Zonen en een bespreking met den directeur van het Post-
niuseum bevestigden de bevindingen van de keurmeesters. 
Bij een clichémaker te Rotterdam werden later de cliché's, die 
voor het vervaardigen van de valsche opdrukken hadden ge
diend, in beslag genomen. 

Getuige Van der H. was door een waarschuwing naar aan
leiding van dit geval in het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie ertoe gekomen de door D. aan hem geleverde post
zegels aan bovengenoemde keurmeesters toe te zenden. 

Aangezien de verdediger van verdachte telegrafisch had 
medegedeeld wegens een noodzakelijk onderzoek verstek te 
zullen laten gaan, werd de zaak uitgesteld tot 22 Januari 1931. 

NEDERLANDSCHE PRIVAATPOSTZEGELS. 
Reeds enkele malen werd door den heer Korteweg in „De 

Philatelist" mededeeling gedaan van Nederlandsche privaat
postzegels, waarvan het bestaan waarschijnlijk aan de meesi^e 
lezers onbekend zal zijn. Men ziet deze zegels dan ook na
genoeg nooit. Toch zijn ze het verzamelen overwaard, vooral 
nu den laatsten tijd meer aandacht aan de oude post-toestanden 
wordt geschonken. 

Doel van dit stukje is, eenige door den heer Korteweg niet 
genoemde zegels te vermelden. 

Den heer Korteweg zijn bekend in de eerste plaats de zegels 
van den „Algemeenen Besteldienst" te Amsterdam, in de 
kleuren rood op rose, blauw op lichtblauw en bruin op geel
achtig papier. In de tweede plaats die van den Bodedienst 
Venlo-Tegelen-Steyl, in de waarde 6 cent. Van de oudste soort 
waarschijnlijk luidt de eerste regel: Tramweg-Mij., later: 
Tram-Onderneming, en nog later: Eerste Nederl. Motortram-
wegmij. Van de Tram-Onderneming luidt de waarde-aandui
ding: Te betalen 6 cent, de kleur der zegels is blauwzwart op 
grijs papier. Van de Motortramwegmij. zijn bekend zegels in 
zwart op wit met tekst: Betaald 6 cent, en in zwart op karmijn 
met tekst: Te betalen 6 cent. 

In „Le Philatéliste Cosmopolite", een indertijd door den heer 
Donath uitgegeven blaadje, troffen wiJ een opsomming aan 
van den heer B. Halberstadt met vele hierboven niet genoemde 
zegels. 

1. In de eerste plaats de zegels van den Algemeene Bestel
dienst te Amsterdam met opdruk „10" in lila, de opdruk komt 
ook kopstaand voor. 

2. Arnhemsche Besteldienst J. C. Reese Wz., rose, zonder 
waarde-aanduiding. 

3. Frankeerzegel, Stoomtrammij. 's Bosch-Helmond, 10 cent 
zwart op wit, 2% cent blauw op wit, 4 cent rood op wit. 

4. Bodedienst Tramweg MiJ. Eindhoven-Geldrop, 2% cent 
en 5 cent, rose op iwit, 2% cent zwart op wit. 

5. Tramwegmij. Venlo-Tegelen-Steyl, Bagage, 3 cent blauw 
op wit. 

6. Zuid-Nederl. Stoomtramwegmij., 2 cent rood op groen en 
25 cent rood op rose. 

Het is de vraag of van alle zegels op het oog«nblik nog 
exemplaren bewaard zijn gebleven. Kent een van de lezers er 
misschien eenige van? Zoo ja, dan zullen wiJ het zeer op prijs 
stellen, ze ter inzage te ontvangen. A. M. B. 

LIECHTENSTEIN. 
De laatste serie van Liechtenstein komt in verschillende 

tandingen voor. Volgens de „Berner Briefmarken-Zeitung" 
bestaan de volgende tandingen: 

10}<: 3, 5, 10, 20, 25, 30, 60, 90 rappen, 1,20, 1,50, 2 francs. 
11!^: 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60, 90 rappen, 1,20, 1,50, 2 francs. 
ll'A-.lOy,: 35, 40, 50 rappen. 
In deze laatste tanding zou ook de 2 francs moeten be

staan. Welke tandingen zeldzaam zijn, is op het oogenblik 
nog niet aan te geven. 

B. 

h fl 
B R I T S O H G K . O L « O N I A L « E Ï Z E Ï O E Ï L / S > . Ik heb een zeer waardevolle collectie uit elkaar gehaald, en daa rna als volgt opnieuw ingedeeld 

Klasse 1. Eerste u i t g i f t e o , welke kunnen worden uitgezocht tegen een derde catalogus prijs. 
Klasse 2 E d u a r d - e n George-zege ls» in postfnsschen staat, waarvan de meeste kunnen worden uitgezocht tegen meer dan 50 pet beneden catalogus-pnjs 
Klasse 3 B d n a r d - e n Geo rge -u i t g t f t en» prachtig gebruikt, waarvan de meeste kunnen worden uitgezocht tegen meer dan 50 pet. beneden catalogus-prijs 

Alle zegels zijn in goeden staat — Referentien verzocht (498) 

a. BIRD, 6 West Hill Road , Southf ie lds , London, S. W. IS. 


