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Alle bijdragen van postzegelkundigen. wetenschappelijken en redactioneelen 
aard, benevens nieuwe uitgitten, te zenden aan den hoofdredacteur, J, D. van 
Brink, Nieuwestad 132b, Leeuwarden; al wat Ned. en Kol, betreft, aan A, M. 
Eenders, 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. Terborgstraat 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. 

Lereleden der Redactie; J. B. Robert en H. J. Spitzen. 
iVaste medewerkers; H, J. L. de Bie, dr. G, W. Bölian, W. P. Costerus, 

L. van Fssen, M. .T, haronessp van Heerdt-Kolïi J. A. Kästeln, mr. J, H. 
van Pcirsem, 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. 

HET EERSTE NUMÏHER VAN DEN 
NIEUWEN JAARGANG. 

Op het afgeloopen jaar kunnen redactie en medewerkers 
met eenige voldoening terugzien. Herhaaldelijk werd ons blad 
bekroond, terwijl de staf van medewerkers aangevuld werd 
met meerdere namen, die een goeden klank hebben op phila
telistisch gebied. De lezerskring breidde zich voortdurend uit; 
een tweetal vereenigingen koos het Maandblad tot haar 
orgaan. 

Een en ander is voor ons een spoorslag om op den inge
slagen weg voort te gaan, om te trachten in elk nummer 
w;at te geven naar ieders smaak en daarbij steeds het principe 
in acht nemend: voor en door de verzamelaars, voor en door 
den reëelen postzegelhandel. 

Aan allen, die het Maandblad over 1930 steunden, onzen 
hartelijken dank. 

Redactie en administratie bieden voorts den getrouwen le
zers en adverteerders haar beste wenschen aan voor het 
nieuwe jaar. 

UITBREIDING STAF VAN VASTE MEDEWERKERS. 
Het is ons een genoegen den lezers te kunnen mededeelen, 

dat de heer L. van Essen, te Hilversum, van wien wij reeds 
vroeger eenige pennevruchten opnamen, toegetreden ,is tot 
den staf van vaste medewerkers. 

ONNOODIGE UITGIFTEN. 
In de vergadering van den „Haagsche Postzegel Kring" 

van 24 November j.1. werd een causerie gehouden over „On-
noodige Uitgiften", waarvan, ter wille van de actualiteit van 
het behandelde onderwerp, de verkorte inhoud hieronder is 
opgenomen. 

Allereerst werd de wenschelijkheid betoogd, eens na te 
gaan welke afmetingen het euvel der onnoodige uitgiften, dat 
reeds op meerdere vergaderingen van den Postzegelkring ter
loops ter sprake is gebracht, heeft aangenomen. 

Voor het verkrijgen van de noodige gegevens werd in hoofd
zaak geraadpleegd het Pransche officieele orgaan van 117 
postzegelvereenigingen „L' Echo de la Timbrologie". 

In beschouwing is genomen het tijdperk van half September 
1929 tot half November 1930, en wel ten aanzien niet alleen 
van nieuwe uitgiften, doch ook van de opdrukken, daar elke 
opdruk voor de meeste verzamelaars een nieuwe uitgifte be-
teekent. 

Het hierna volgende cijfermateriaal omvat in hoofdzaak de 
zoogenaamde „gelegenheidszegels", waarnaast echter ook an
dere uitgiften, waarvan de onnoodigheid zonneklaar aan den 
dag treedt, zijn verwerkt. Op absolute volledigheid en nauw
keurigheid kan de becijfering geen aanspraak maken; het 
doel is een indruk te geven van den ernst van de kwaal. 

De in chronologische volgorde in „L' Echo" vermelde uit
giften van bovenbedoelden aard werden voor een beter over
zicht landsgewijze (eventueel met de koloniën) bij elkaar 
gevoegd. De beschikbare ruimte in het Maandblad laat niet 
toe ten aanzien van alle landen, die zich aan onnoodige uit
giften schuldig maakten, in bijzonderheden te treden, zooals 
ter vergadering geschiedde. Er worde hier volstaan met nader 
in beschouwing te nemen die landen, die in 't bijzonder de 
aandacht op zich vestigden door overmatige uitgiften in het 
hierboven aangegeven tijdperk. 

Voor de berekeningen werd gebruik gemaakt van de prijzen 
in den catalogus Yvert & Tellier en de supplementen 1 en 2 
van 1930. Weliswaar prijken enkele series daarin reeds met 
een veel hoogere verkoopwaarde dan de nominale, ten gevolge 
van de geringe oplagen en de noodwendig daaraan verbonden 
speculatie, doch het leek meer rationeel juist deze cijfers in 
beschouwing te nemen, om te doen uitkomen op welke kosten 
deze uitgiften het gros der gegadigden komen te staan. De 
vermelde prijzen zijn die van ongebruikte zegels; de gebruikte 
zijn over 't algemeen nog duurder. 

Spanje. — Gaf in de jaren 1926-1929 een vijftal weldadig-
heids- en gelegenheidsseries uit, bevattende 144 stuks, met, op 
het oogenblik, een Yvert-waarde van ruim 2300 frs. Verraste 
in het onderwerpelijke tijdvak de verzamelaars o.m. met: 1. de 
opdruk „Société des Nations etc." op 13 zegels; 2. de Goya-
serie van 30 zegels; 3. den opdruk voor het spoorwegcongres 
op 14 zegels; 4. voor de sluiting van de tentoonstelling te Se
villa de Columbus-serie van 35 zegels; 5. de serie Ibero-
Americana van 20 zegels. 

In totaal 112 zegels met een Yvert-waarde van ruim 780 frs-
Italië (met de koloniin Cyrenaika, Eritrea, Somaliland en 

Tripolis). — 1. weldadigheidsserie Montecassino; 2. Roode-
Kruis-serie bij het huwelijk van den kroonprins; 3. weldadig
heidsserie „Previdenza"; 4. herdenkingsserie Francesco Fer-
rucci 5. herdenkingsserie geboortejaar Vergilius 6. voor de 
eilanden in de Egeïsohe Zee een opdruk, voor elk eiland af
zonderlijk, op de Ferrucci-serie (15x5 zegels!). 

In totaal 205 zegels met een Yvert-waarde van 1125 frs. (de 
eventueele opdruk voor de koloniën op de Vergilius-zegels 
niet meegerekend). 

IJsland. — Geeft ter gelegenheid van het 1000-jarig bezit 
van een parlement in 1930 een serie postzegels van 16 stuks 
uit, alsook een opdruk op die serie om er dienstzegels van te 
m^ken. Bovendien een luchtpost-serie van 5 zegels. 

In totaal voor dit eiland 37 zegels met een Yvert-waarde 
van 660 frs. 

Algiers. — Ter herdenking van het eeuwfeest 100.000 series 
van 13 zegels, bij inschrijving tegen de dubbele waarde ver
kocht, en 50.000 zegels van 10 frs., ook met dubbele verkoop
waarde. 

14 zegels met een Yvert-waarde van 108 frs. 
Malta. — In 1921 verschijnt voor 't eerst een serie, waarop 

ook het woord „Revenue" voorkomt; deze aanduiding ver-
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dwijnt weer in 1926; wordt 2 jaai later door middel van een 
opdruk weer ingevoerd en geeft in 1930 gelegenheid tot het 
uitgeven van een serie geheel gelijkvormig aan die van 1926, 
nu echter weer met toevoeging van „Revenue". Wat de her
haaldelijk zich wijzigende inzichten ten aanzien van het al of 
niet bijvoegen van „Revenue" den verzamelaars kost, is niet 
gering. De serie van 1930 bevat 17 zegels, met een nominale 
waarde van 29 shilling. _ 

Komt den verzamelaars te staan op een Yvert-waarde van 
217 frs. 

Litauen. — Herinneringsserie voor den dood van den groot
hertog Vitovias (500 jaar geleden). 

21 zegels met een Yvert-waarde van 232 frs. 
Albanië. — Een opdruk van 8 waarden, ter gelegenheid van 

den 35en verjaardag van den koning (5000 series, onmiddel
lijk aan de loketten uitverkocht, in Yvert & Tellier niet ge
prijsd). Daarna een opdruk op 7 luchtpostzegels: „Mbr 
Shqiptare". 

7 zegels, Yvert-waarde 1050 frs. 
Liechtenstein. — Onnoodige uitgave van een serie van 19 

zegels en een herinneringsserie van 4 zegels. 
In totaal 23 stuks, met een Yvert-waarde van 100 frs. 
Mexico. — Herinnering aan de „vliegweek", 2 zegelb 

(Yvert-waarde 257,5 frs.), een weldadigheidsserie en een over
druk op de herinneringszegels van het post-congres van 1926. 

In totaal 13 zegels, met een Yvert-waarde van 300 frs. 
Uruguay. — De kleinste der Zuid-Amerikaansche repu

blieken geeft ter gelegenheid van het herdenkingsfeest voor 
de 100-jarige onafhankelijkheid een serie van 16 postzegels 
uit (5 m. tot en met 5 p.). 

Yvert-waarde ruim 1000 frs. 
Transjordanië. — Een sprinkhanenplaag geeft het gouver

nement, dat juist slecht bij kas was, aanleiding tot het aan
brengen van een opdruk „Logust Campaign" op een serie van 
12 zegels. 

Yvert-waarde ruim 500 frs. 
Ethiopië. — Heeft één vliegtuig, geeft daarvoor uit een 

luchtpost-opdruk op 10 zegels (Yvert-waarde 213 frs.). Ter 
gelegenheid van de proclamatie tot keizer van den ex-koning 
Tafari weder een opdruk op 10 zegels (niet in Yvert op 
genomen). 

10 zegels met een Yvert-waarde van 213 frs. 
Aan deze „bloemlezing" zou nog een jeremiade over 30 

staten kunnen worden toegevoegd, die in het tijdperk van 
medio September 1929 tot medio November 1930 weldadig 
heids- of gelegenheidsseries uitgaven, met een Yvert-waarde 
varieerende tussohen 5 en 125 Irs. Genoeg zij het, hier als 
resultaat van de becijferingen te vermelden, dat in het even
genoemd tijdperk aan dergelijke zegels door 42 staten werden 
uitgegeven ca. 825 postzegels met een Yvert-waarde van 
ca. 9000 frs. 

Op grond van dit resultaat kan er dus werkelijk, vooi 
\ï'at de onnoodige uitgiften be„rcft, van een e r n s t i g 
k w a a d worden gesproken, dat de philatelie bedreigt en dat 
haar wel eens den nekslag kon geverv Het gevaar is toch niet 
denkbeeldig, dat de epidemie nog meerdere van de 300 post
zegel-uitgevende staten aantast. 

Hierna wordt de aandacht gevestigd op het verschil in aard 
der onnoodige uitgiften. 

In de eerste plaats worden in beschouwing genomen de 
herinneringszegels, zooals die o.a. door de Vereenigde Staten 
in den laatsten tijd in gering aantal, met geringe nominale 
waarde en zonder verhoogde nominale verkoopwaarde in een 
dermate groote oplaag worden uitgegeven, dat de speculanten 
geen aanleiding hebben er zich mede te bemoeien en het voor
deel voor de schatkist problematiak is. 

In de tweede plaats worden genoemd de kinderzegels, kerst
zegels en overeenkomstige soorten, die, verkocht in kleine 
series van geringe waarde, een practisch hulpmiddel vormen 
voor de liefdadigheid. Deze postzegels komen niet in hoofd
zaak op kosten der Philatelisten; een aantal van bijna2.000.000 
zooals werd verkocht van de 6 et. van onze in December 1929 
uitgekomen kinderzegels, wijst daar wel op. Een zeer groot 
deel van de bevolking doet aan deze weldadigheid mee. 

Ten slotte worden besproken de uitgebreide en dure series, 
waarmede o.a. vele der hierboven met name genoemde staten 
misbruik maken van den begrijpelij ken wensch der verzame
laars om open plaatsen in hun album niet onbezet te laten. Bij 
deze uitgilten treedt het spekken van de schatkist duidelijk 
als dool naar voren. Daar de philatelie over de geheele wereld 
is verspreid, wordt de aanvulling van de schatkist en de hulp 
aan noodlijdende instellingen grootendeels uit de zakken van 
buitenlandsche verzamelaars geklopt. Voorwaar een dwaze 
toestand! Indien er geen paal en perk aan dergelijke schade
lijke 'uitgilten wordt gesteld, is er in de toekomst nog een 
„postzegel-oorlog" tusschen de staten onderling te voorzien, 
waarbü men elkaar door middel van schitterend uitgevoerde 
series tracht te overtroeven! 

De oorzaak van het kwaad ? Dat zijn de Philatelisten zelf, 
die maar steeds weer de beurs trekken, ook voor de meest 
speculatieve ondernemingen der begeerige postadministraties. 

Maatregelen tegen dit euvel dienen dan ook uit te gaan van 
de verzamelaars zelf, en niet, zooals „v. B." in het 2e nummer 
van 1930 van dit Maandblad terecht opmerkt, van handelaren 
of vereenigingen van handelaren. 

Naar aanleiding van een „dreigenden" opdruk op de Jubi
leumserie 1930 van Algiers werd in de „Association philaté 
lique Bitteroise" op haar vergadering van 5 October j.l. een 
levendige discussie gevoerd met o.m. als resultaat een motie, 
waarbij de „zonder ophouden hernieuwde uitgifte van on
noodige postzegelseries" in den ban werden gedaan, en, naast 
het besluit van de leden der vereeniging om geen enkelen 
aankoop meer te doen van uitgiften van dien aard, de hulp 
van de Fransche „Federation" werd ingeroepen om ook do 
overige aangesloten vereenigingen tot actie daartegen op te 
wekken. Hoe goed ook bedoeld, deze inotie bestrijkt slechts de 
Fransche verzamelaars, en dan nog alleen daarvan de bij 
vereenigingen aangeslotenen. Doeltreffend kan alleen zijn een 
internationale actie, en daarvoor is, vanzelfsprekend, aange
wezen de „Federation Internationale". 

De vraag, in hoeverre de „Postzegelkring", door tusschen-
komst van den Nederlandschen Bond, daartoe kan medewerken 
zal het onderwerp uitmaken van een bespreking in de verga
dering in de maand Januari a.s., nadat ook de leden, die niet 
op de vergadering van 24 November j . l . tegenwoordig waren 
van het besprokene door tusschenkomst van het Maandblad 
kennis kunnen hebben genomen. 

Het hierboven vermelde, dat een • schel licht wei'pt op de 
tegenwoordige toestanden op philatelistisch gebied, geeft ons 
aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen. 

In de eerste plaats schildert do woordvoerder in den H.P.K 
de toekomst naar onze meening nog veel te rooskleurig, waar 
hij schertsenderwijze sprak over ean „postzegel-oorlog". Im
mers, wat thans op ons terrein plaats grijpt, is anarchie, die, 
als zij nog lang bestendigd blijft, ongetwijfeld onze mooie 
sport zal vernietigen. Wij zullen trachten dit nader aan te 
toonen en moeten daarom even teruggaan. 

In het nummer van 13 Februari 1930 waarschuwden wij, 
onder den titel „Op den goeden weg?" , bereids tegen de 
komende wanorde, wanneer van één zijde, i.e. den handel, 
wordt uitgemaakt of een zegel of serie al dan niet een ver 
zamelwaardig object is. Wij haddon daarbij het nieuwigheidje 
op het oog, dat de Fransche handelaar en catalogus-uitgevei 
Th. Champion regelmatig ging toepassen, door alle uitgiften, 
die aan geen enkele postale behoefte beantwoorden, met kleine 
letter te vermelden. Dit systeem is thans in de jongste uitgave 
van den Yvert-catalogus verwerkt en wij zullen eens nagaan, 
tot welke consequenties het leidt. Wij doen een willekeurige 
greep; 

Frankrijk. — Congres van het Internationaal Arbeids
bureau. Do twee waarden met een desbetreffenden opdruk 
zijn vermeld ia gewone letters. 

Griekenland. — Eeuwfeest der onafhankelijkheid, 18 waar
den, waarin de 50 lepta en de 1'/, drachme elk in twee ver
schillende teekeningen en kleuren. Vermelding in gewone 
letters. 

Bahama's. — Herdenking der driehonderdjarige samen
horigheid met Engeland. Vermelding als voren. 

Al deze zegels verschenen in den loop van 1930. 

http://bijna2.000.000
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Nederland. — Ki:nderzegels van 1929, Rembrandtzegels van 
1930. Vermelding in kleine letters. 

Uruguay. — Eeuwfeest der onafhankelijkheid. Vermelaing 
als voren. 

V. S. van Noord-Amerika en Duitschland. — Zeppelin-zegels 
vermeld in gewone letters. 

Wij zouden den samensteller van den catalogus wel eens 
willen hooren uiteenzetten, welk verschil in wezen er bestaat 
tusschen de hierboven genoemde gelegenheidszegels der Bä-
hama-eilanden en Griekenland, en die van Uruguay, terwijl 
wü voorts uitermate nieuwsgierig zijn te vernemen, op welke 
gronden de „postale behoefte", die aan de speciale Zeppelin
zegels bestond, aanneembaar wordt gemaakt. 

Na deze enkele voorbeelden, die zeer gemakkelijk met tal 
van andere zijn aan te vullen, zal het lederen onbevooroor-
deelden lezer duidelijk zijn, dat het standpunt, door de samen
stellers van den Yvert-catalogus ingenomen, onhoudbaar is. 
Ware het slechts, dat de „vorm" ons niet beviel, wij zouden er 
het zwijgen toe doen. Doch er schuilt een adder onder hef 
gras, op de aanwezigheid waarvan wij reeds wezen in het 
meergenoemde artikel van Februari 1930. 

De afwijkende letter toch maakt deze zegels, die hierin zijn 
vermeld, in het oog van menig verzamelaar verdacht of ver
laagt ze in waarde, tenzij hij er zich niet veel van aan
trekt! En hierop bestaat een niet geringe kans. Elke verzame 
laar, die geen slaafsche volger is van wat de beeren catalogus
uitgevers voorschrijven, zal zijn eigen weg blijven bewandelen 
ook al stelt de catalogus door het kleine lettertype het signaal 
op onveilig. Om bij ons zelven te blijven: die twijfelachtige 
eeuwfeestserie van Uruguay zouden wij wat gaarne compleet 
bezitten en wij geven daarvoor in alle opwewektheid goede 
zegels van andere landen in ruil, zegels, die zonder uitzonde
ring in den Yvert-catalogus staan aangegeven in gev.'oon 
lettertype en waartegen derhalve niets is aan te voeren! 

Is men dus zelfstandig genoeg bij het volgen van zijn ver-
zamel-aandriften, dan is de brandmerking met kleine letter 
nutteloos; mist men die onafhankelijkheid, dan wordt de zaak 
erger. Wie aldus zweert bij wat de catalogus opdient, z.il on
getwijfeld dikwerf het kind van de rekening worden en dat op 
gronden, waarvan wy de onhoudbaarheid hierboven door en
kele voorbeelden reeds aantoondeh. 

Hij, die zijn zegelschatten vroeg of laat liquideert, zal dan 
n.o.m. ongetwijfeld moeten hooren, dat die en die serie met 
kleine letter is aangegeven en dus minderwaardig is. 

Teveel wordt vergeten — niet in het minst door hen, die de 
Philatelie willen beschermen en in zuiverder banen terug
leiden — dat het karakter van den postzegel zich in den loop 
der jaren heeft gewijzigd. 

Aanvankelijk slechts frankeermiddel, is het gekleurde pa
piertje dienstbaar gemaakt aan zeer belangrijke nevenfuncties 
die door inhalige postadministraties zijn v e r w o r d e n tot 
het hoofddoel, met voorbijgaan van zijn oorspronkelijke be
stemming. 

Wie kan ernstige bezwaren aanvoeren tegen een uitgifte 
ter gelegenheid van b.v. het eeuwfeest van een volksbestaan, 
de vijfhonderdjarige herdenking van de ontdekking van Ame
rika, een gebeurtenis in de wereldgeschiedenis van zeer vér
strekkende gevolgen ? Wie tegen het postzegel, dat reclame 
maakt voor een belangrijke gebeurtenis als b.v. de Olympische 
spelen ? 

Welk bezwaar is in te brengen tegen de- Volta-zegels van 
Italië, verschenen in 1927, in welke uitgifte, gehouden binnen 
redelijke grenzen, men een daad van piëteit had kunnen zien? 

Wat is er in te brengen tegen het dienen der liefdadigheid 
door het koopen der kerst- of kinderzegels ? 

Het is alleen het gedrag van tal van postadministraties, die 
een niet te stillen honger naar goud toonen te bezitten, dat 
den postzegel, eertijds s t a a t s p a p i e r , heeft verlaagd tot 
rubbish. 

Hier kan slechts een gesloten front der verzamelaars uit
komst brengen, een front, gesteld tegenover die postadmini
straties, die ongeacht de gevolgen, blijven doorgaan met het 
uitgeven van de eene overbodige uitgifte na de andere. De 
verzamelaars behoeven dan hun vuur niet te eoncentreeren 
op b.v. de Spaansche post. Neen, er zijn Engelsche koloniën, 
met name Malta, die minstens even erg handelen als het 

Spaansche postbestuur, toen dit de vergunning gaf tot de 
uitgifte van de veel gesmade series van den laatsten tijd. 

Zoo ver is het gekomen, dat het voldoen aan de verplichting, 
de landen der Wereldpostvereeniging opgelegd bij art. 90 
van het reglement op het postverdrag van Londen, geen vrij
brief meer is voor het onvoorwaardelijk aanvaarden der tal-
loozen uitgiften door de verzamelaars. 

Genoemd artikel toch verlangt o.m. van de postadmini
straties drie exemplaren van haar postzegels en de afdrukken 
van haar stempelmachines in te leveren bij het Internationaal 
Bureau der Wereldpostvereeniging te Bern, welk bureau dan 
van de ingekomen zegels enz. opgave doet in het tijdschrift 
L' Union Postale. 

En nu komen wij tot de Spaansche zegels van den laatsten 
tijd, waarover reeds zooveel te doen is geweest en waarover 
wij tal van brieven kregen. Deze zegels, d.z. de Catacomben-
serie van 1928, de Tentoonstellingszegels van 1929, die van 
den Volkenbond van hetzelfde jaar, de Spoorwegcongres- en 
Goya-zegels van 1930, en niet te vergeten de allerjongste pro
ducten, zij zijn alle geregistreerd door meergenoemd bureau, 
maar de verzamelaars huiveren ervan. En toch is tegen 
het a u t h e n t i e k e dezer uitgiften niets in te brengen; wat 
meer is, wij zagen tali'ijke exemplaren van een bepaalde 
waarde postaal gebruikt op reclamekaarten, tijdens het St. 
iNicolaasfeest afgezonden uit Spanje door een Nederlandsche 
firma van naam, die ons op deze wijze de illusie wilde bij
brengen, dat de goede Sint nog leeft! 

Wie tegenwoordig de uitgifte van dergelijke series op touw 
zetten — en in Spanje was het een handelaars-consortium 
dat de bescherming genoot van enkele „grooten" in den lande 
— zijn niet voor één gat te vangen en treffen hun maat
regelen goed. En tot deze laatste behoort de inzending van 
het voorgeschreven aantal aan meergenoemd bureau. 

Tijdens den Philatelistendag in September j.1. te Rotterdam 
gehouden, werd deze aangelegenheid door ons in bespreking 
gebracht. Het antwoord van de bestuurstafel heeft ons eens
deels verwonderd, anderdeels met hoop verxfuld voor de toe
komst. Verwonderd, wijl niet meer en niet minder verwacht 
werd, dat een tusschenkomst van den chef van het inter
nationaal bureau de gewenschte uitwerking op de beperking 
dier overbodige uitgiften zou hebben. Naar onze meening 
hield dit antwoord een onjuist beeld in van de positie van 
dezen ambtenaar. 

De hoop putten wij uit de toezegging, dat het Bondsbestuur 
deze aangelegenheid in behandeling zou nemen en op den Phi
latelistendag van 1931 het resultaat zijner bemoeiingen zou 
berichten. 

In afwachting van het succes dezer pogingen, die, naar wij 
vertrouwen, zvllen werden gesteund door de Federation Inter
nationale, zij het ov.z verband als onze meening te doen ken
nen, dat slechts a l g e h c e l w e r e n van de op goede gronden 
in den ban gedane uitr::ift3n uit catalogus en album redding 
kan brengen. Gesn haKolaohtige maatregelen als thans toe
gepast door Cham7:io:i en volgens de laatste berichten in 
Senfs 111. Briefmarken Journal door tal van andere hande
laars nagevolgd. 

Hier kan slechts eend,i'achtig samenwerken tusschen ver
zamelaar en handelaar uitkomst brengen. 

Toegestemd zij, dat de te regelen materie groote moeilijk
heden met zich zal brengen, doch de „baet" is de „cost" waard; 
het gaat toch om niet minder dan het voortbestaan eener 
gezonde philatelic. Den weg, dien de Federation daarbij n.o.m. 
heeft in te slaan, wezen wij reeds in het meergenoemd artikel 
van Februari 1930, doch op een andere mogelijkheid zij nog 
de aandacht gevestigd. 

Meer en meer nemen de postadministraties het juiste stand
punt in, dat de gebruikers van haar diensten, het publiek, 
worden gehoord over wat er leeft aan wenschen en verlangens 
op postaal gebied. De instelling van den Postraad hier te 
lande is daarvan een voorbeeld. De vraag rijst, of het mil-
lioenen-leger van postzegelverzamelaars niet in de gelegen
heid kan worden gesteld op de congressen der Wereldpost
vereeniging zijn stem te laten hooren, opdat deze universeel 
moge klinken tot voordeel en voldoening van beide partijen. 
Wellicht, dat hier een taak is weggelegd voor de Federation 
Internationale. v. B. 
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Hït^fifteïi 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

ALA WIETEN. 
Frankeerzegel van Syrië, overdrukt met den landsnaam in 

het Pransch en Turksch: 
1 P. 50, rood. 

AUSTRALIË. 
Frankeerzegel, kangoeroe-type, meervoudig watermerk 

kroon en letter A: 
2 pond sterling, rose en zwart. 

Portzegel in het koerseerend type, watermerk kroon en 
letter A: 

4 pence, groen en rood. 
BELGIË. 
Frankeerzegels in het leeuwen-type: 

40 centimes, lila. 
70 „ roodbruin. 

Dlenstzegels, opdruk gevleugeld wiel: 
40 centimes, lila. 
70 „ roodbruin. 

1 fr. 75, blauw. 
Luchtpostzegel in de bekende teekening, panorama van 

Brussel: 
5 francs, violetbruin. 

Dit zegel, gedrukt in een oplaag van 40.000 stuks, werd 
uitgegeven ter gelegenheid van den vliegtocht door de kapi
teins Van der Linden en Fabry naar den Kongo. 

Pakketpostzegel in het koerseerende type, hoofdpostkantoor 
te Brussel: 

6 francs, bruinviolet. 

Weldadigheidszegels in verschillende teekcningen, waarvan 
een tweetal hierbsven is afgebeeld: 

10-|- 5 c , roselila; kasteel Bornhem. 
25 + 15 c , sepia; kasteel Wyncndaele. 
40-)-10 c , bruinviolet; kasteel Beloeil. 
70-1-15 e., grijs; kasteel Oydonck. 

1 fr.-f-25 c , wijnrood; kasteel der Graven te Gent. 
1 fr. 75 + 25 c , blauw; citadel van Bouillon. 
5 fr. + 5 fr., groen; kasteel Gaesbeek (groot formaat). 

De teekeningen zijn van den lr;nstenuar De Bast. De extra
opbrengst komt ten goede aan het fonds tot bestrijding der 
tuberculose. 

De oplaag van de hoogsLe waarde bedraagt 150.000 stuks; 
voor de andere waarden is zij onoeperkt. De zegels waren aan 
de postkantoren verkrijgbaar tot 15 Januari j.1. 

BELGISCH CONGO. 
Opdrukken op de Stanley-zegels: 

Ifr. 75 op 1 franc. 
2 francs op 1 fr. 75. 

Deze opdrukken zijn een gevolg van de jongste verhooging 
der posttarieven. 

BHOPAL. 
De koerseerende teekening werd voorzien van het ge

wijzigde opschrift „Postage and Revenue" inplaats van „Re
venue and Postage". 

Overdrukt met „Service" zijn aldus te melden de dienst-
zegels: 

1 anna, karmijn. 
4 annas, bruin. 

BRITSCH-NOORD-BORNEO. 
Ter herinnering aan het feit, dat een 

halve eeuw geleden aan de Noord 
Borneo-Company een charter werd uit
gereikt, waarbij zij verschillende hoog-
heidsrechten verwiert, werd een serie 
van 8 waarden uitgegeven, waarvan een 
enkele hierbij is afgebeeld: 

3 c , zwart en groen (Murut-kop). 
c , zwart en oranje (Orang-oetan). 
c , zwart en rood (Dajakker). 
c , zwart en blauw (berg Kinabalu). 
c , zwart en lilagrijs (luipaard). 

6 
10 
12 
25 
1 
2 
5 

dollar, zwart en groen (wapen). 
„ zwart en bruin (wapen). 
„ zwart en helrood (wapen). 

CANADA (Dec. 1930). 
Frankeerzegels in de nieuwe teekening, kop van koning 

George: 
4 cents, olijfgeel. 
8 „ oranjerood. 

Luchtpostzegel in nieuwe teekening, liggend formaat: 
5 cents, donkerbruin. 

In groot, liggend formaat, waarvan wij de afbeelding in het 
volgend nummer zullen brengen, zijn te melden de frankeer
zegels: 

12 cents, zwart. 
20 „ karmijn. 

' 50 „ blauw. 
1 dollar, grijsgroen. 

CIRENAICA (Nov. 1930). 
De Vergilius-zegels verschenen voor de koloniën in andere 

kleuren dan die voor het moederland en werden voorzien van 
den kolonienaam. 

Te melden zijn: 
15 centimes, grijsviolet. 
20 „ roodbiuin. 
25 „ groen. 
30 „ bruin. 
50 „ violet. 
75 „ karmijn. 
1 1. 25, blauwgroen. 
5 l. + l 1. 50, donkerviolet. 

10 1. + 2 1. 50, lichtbruin. 

Frankeerzegels in nevenstaande teeke
ning, waarvan de extra-opbrengst ten goe
de komt aan het Koloniaal LandbouVv-
Instituut: 

50 centimes, bruin. 
1 1. 25, blauw. 
1 1. 75, groen. 
2 1. 55, violet. 
5 1. rose. 

De extra-toeslag bedraagt 20 centimes 
voor elk der drie laagste waarden, voor de 
beide hoogste 50 centimes resp. 1 lire. 

EILANDEN EGEESCHE ZEE (Nov. 1930). 
De Vergilius-zegels, in gewijzigde kleuren, werden voorzien 

van den opdruk „Isole Italiane Dell' Egeo". 
Hetzelfde geldt voor de bijbehoorende luchtpostzegels. 
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ERYTHREA. 
Als onder Cirenaica, wat betreft de 

Vergiliuszegels en de uitgifte ten bate 
van het Landbouwinstituut. 

Wat deze laatste zegels betreft, deze 
werden gedrukt in nevenstaande tee
kening. 

FRANKRIJK (Dec. 1930). 
Propagandazegels voor de Koloniale 

Tentoonstelling van 1931: 
40 centimes, grijsbruin. 

1 fr. 50, blauw. 
Het in het vorig nummer vermelde 

betreffende den luchtpostzegel al 1,50 
fr. in blauwviolet, uitgegeven ter gele
genheid van de Internationale Lucht
post Tentoonstelling te Parijs vereischt 
eenige aanvulling. Zooals wü schreven 
werd voor die gelegenheid deze zegel 
m genoemde blauwviolette kleur uitge
geven. Het blijkt evenwel, dat de blauw
violette kleur de b l i j v e n d e zal zijn. 
ter vervanging van die in karmijn. De 
zegels in de nieuwe kleur zullen echter eerst over eenigen tij a 
a l g e m e e n verkrijgbaar worden gesteld; een uitzondering 
maakte men voor bovengenoemde tentoonstelling. 

Het comité, dat van dit voornemen op de hoogte was, voor
zag, om de exemplaren, verkocht tijdens de tentoonstelling, 
te onderscheiden van de „nakomers", eerstgenoemde van de 
perforatie „E.I.P.A. 30". 

GROOTLIBANON (Nov. '30). 
Frankeerzegels in de landschapteekeningen: 

0 p. 10, geelbruin. 
1 piastre, groen. 

GUAM. 
Het jongste Buletin Mensuel meldt de volgende opdrukken 

,,Guam Guard Mail" (drieregelig) op frankeerzegels der 
Philippijnen van 19061914: 

2 cents, groen. 
„ karmijn. 

HONDURAS (Dec. '30). 
Luchtpostzegels voor dienst

correspondentie, groot, liggend 
formaat, met afbeelding van '̂  
parlementsgebouw. 

5 centavos, oranjegeel. 
10 „ rose. 
15 „ groen. 
20 „ violet. 

1 peso, bruin. 

HONGARIJE. 
De 10 filler blauw der koerseerende serie verscheen met 

het thans in gebruik zijnde meervoudige watermerk kroon. 
Frankeerzegel in de teekenmg, gezicht op den Donau en het 

parlen;entsgebouw: 
50 filler, geelbruin. 

ITALIAANSCH SOMALI. 
Als onder Cirenaica. 
Pe zegels voor het Koloniaal 

Instituut werden voor deze ko
lonie gedrukt in nevenstaand 
beeld. 

Onderstaande koerseerende 
waarden van het moederland 
verschenen met den opdruk 
„Somalia Italiana" (2regelig). 

I'rankeerzegels: 
30 centimes, grijs. 
50 „ lichtviolet. 

ITALIË. 

Luchtpostzegel in de koer.eerende 
teekenmg, gevleugeld paard: 

10 lire, rose. 

LETLAND. 

M » i i i » m i i i P * p 

Pakketpostzegel: 
30 lires, lila. 

t M i M M M hM*M^UM*M4 

Weldadigheidszegels in verschillende teekeningen, gedrukt 
op papier met het watermerk hakenkruis: 

2 santimi, violet en rood (S). 
4 „ oranje en rood (S). 
8 „ groen en rood (S). 

10 „ groen en bruin (S). 
12 „ groen en geel (S). 
20 „ rood en zwart (S). 
30 „ roodbruin en groen (S). 
40 „ karmijn en zwart (S). 
50 „ blauwgroen, rood en bruinviolet (L). 
60 „ blauw, donkergroen en bruin (L). 

De zegels zijn slechts voor de helft van de hierboven ver
melde waarden geldig voor frankeering. De extraopbrengst 
komt ten goede aan een fonds tot bestrijding der tuberculose. 

Zij zijn gedrukt in de volgende aantallen: 
2 santimi 60.000; 4, 12 en 30 santimi elk 75.000; 8, 10, 20 

en 40 santimi elk 45.000; 50 en 60 santimi elk 40.000 stuks. 

LUXEMBURG. 
Kerst of kinderzegels volgens afbeel

ding, poitret van prins Karel, het jongste 
spruitje van het groothertogelijk echt
paar: 

10 c , blauwgroen en donkerbruin. 
75 c , brum en blauwgroen. 

1 fr.. rose en donkerviolet. 
134 fr., olijfgeel en sepia. 
IVi fr., blauw en roodbruin. 

De extratoeslag bedraagt 5, resp. 10, 
25, 75 centimes en 1 fr. 50. 

De zegels zijn gedrukt in de volgende aantallen: 10 cen
times 194.400 stuks; 75 centimes 146.000 stuks; 1 fr. 125.000 
stuks; VA fr. 100.000 stuks; IK fr. 100.000 stuks. Zij zvjn 
aan de postkantoren verkrijgbaar tot 31 dezer en blijven 
geldig voor de frankeering, ook in het internationaal verkeer, 
gedurende het geheele jaar 1931. 

MADAGASCAR. 
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Frankeerzegels in de hierboven afgebeelde teekeningen: 
2 centimes, rood en bruin (S). 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
45 
65 
75 
90 

1 fr. 
1 fr. 
5 fr. 

20 fr. 

50, 

sepia en violet (S). 
groen en karmijn (L). 
oranje en groen (S). 
vaalrood (L). 
grijs en blauw (L). 
violet en bruin (S). 
blauwgroen (L). 
groen en karmijn (S). 
violet (L). 
grijsgroen en violet (L) 
donkerbruin (L). 
rood (L). 

grijs en blauw (S). 
blauw (S). 
violet en bruin (S). 
bruin en blauw (S). 

NIEUWZEELAND. 
Weldadigheidszegels, in teekening gelijk aan die van 1930 

verpleegster, doch met het gewijzigd opschrift „Help promote 
health 1930": 

1 + 1 penny, karmijn. 
PAPUA. 
Luchtpostzegels, opdruk vliegtuir; en „Air Mail" in karmijn 

op koerseerende fiankeerzegel?: 
3 pence, groen en grijs. 
6 ,, lila en bruinviolet. 
1 shilling, olijfgroen en donkerbruin. 

Dienstzegels peifoiatie O.S. in koerseerende frankeerzegels 
'/i penny, olijf en donkergroen. 

1 „ rood en donkerbiuin. 
2 pence, roodbruin en biuinlila. 
4 ., oranje en brum. 

POLEN (Dêc. 1930). 
Aanvullingswaarde op ' de in 

vorig nummer vermelde serie: 
5 groszy, bruinviolet. 

PORTUGAL (Dec. 1930). 

het 

nw^wvMw«*« 

Verdere waarden in het Cerestype: 
50 centavos, grijsgeel. 
75 ,, karmijn. 
80 „ donkergroen. 

Onderstaande waarden der Camoensserie verkregen den 
rooden opdruk „Porte franco + 1930": 40, 50, 96 centavos, 
1 e. 60, 3 en 20 escudo's. 

Alsvoren met den rooden opdruk „Porte franco + 1931": 
25, 32, 40, 90 centavos, 1 e. 60, 3 en 20 escudo's. 

SPANJE. 
Frankeerzegel in het nieuwe koningstype: 

5 centimes, bruin. 
30 „ roselila. 

TRIPOLIS. 
Als onder Cirenaica. 
De zegels voor het Koloniaal Instituut 

volgens nevenstaande afbeelding. Boven
dien werden voor deze kolonie de Vergilius
luchtpostzegels uitgegeven in andere kleu
ren en met den opdruk „Tripolitania": 

50 centimes, 
1 lire. 

7,70 + 1̂ 30 lire. 
9f 2 lire. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
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Luchtpostzegels ia landschapsteekeningen: 
50 hellei, groen (klein formaat). 

1 kroon, karmijn (idem). 
2 „ grijsgroen (groot, liggend formaat). 
3 „ bruinviolet (idem). 
4 „ grijsblauw (idem). 
5 „ roodbruin (idem). 

10 „ blauw (idem). 
20 „ donkerviolet (idem). 

TUNIS. 
De frankeerzegel 40 centimes, bruin, koerseerend type, werd 

voorzien van den waardeopdruk 50. 
URUGUAY. 
Weldadigheidszegels volgens afbeel

ding: 
1 centimos, violet. 
2 „ groen. 
5 ,, vermiljoen. 
8 ,, blauwviblet. 

Zy worden verkocht tegen dubbel
nominaal; de extraopbrengst komt 
ten goede aan de hulpbehoevende ouden 
van dagen. 

ZUIDWESTAFRIKA. 
Luchtpostzegels der Unie van ZuidAfrika, voorzien van den 

opdruk „S. W. A." in kleine, vette letters: 
4 pence, groen. 
1 shilling, oranje. 

v. B. 

îeuWe Uitgiften 

ALBANIË. 
Senfs 111. Briefmarken Journal van 15 November 1930 waar

schuwt tegen de valsche opdrukken „Besa" en posthoren op de 
Skanderbegzegels van 1920, welke in grooten getale vanuit 
Parijs op de markt zijn gebracht. 

BELGIË. 
Naar aanleiding van wat wij in het vorige nummer op blz 

225 over de têtebêche zegels schreven, bereikt ons een mede
deeling van een Belgischen postzegelhandelaar, waaraan wij 
gaarne een plaatsje inruimen. 
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„Het is juist, dat deze thans aan het postkantoor in Brussel 
verkrijgbaar zijn, doch alleen in geheele vellen. Wil men ze 
hebben, dan dient men een geheel vel te koopen. Aldus vor
dert aankoop van 40 stel téte-bêche, welke in een volledig vel 
voorkomen, niet ininder dan b. fr. 1150,— ongeveer (het juiste 
bedrag staat me op het oogenblik niet bij, doch het is boven 
de 1100 fr.). Men krijgt dan natuurlijk een massa gewone 
zegels van 5, 25 centimes, enz., zoodat het voor den handel 
met mogelijk is deze tegen nominaal + commissie te leveren; 
de rest moeten handelaars wel onder nominaal afzetten, want 
niemand begeert op philatelistische correspondentie een partij 
zegels van 35, 60 c , 1,— fr. enz. 

„Ik ben het volkomen met u eens, dat men geen dwaze 
prijzen voor dergelijke abnormaliteiten (want dit zijn het 
zeker) betalen moet. Persoonlijk beschouw ik die dingen als 
zuiver „maakwerk" zonder bijzonder interesse, dat elk ernstig 
handelaar zooveel mogelijk vermijdt. Toch is het goed, voor de 
goede orde te vermelden, dat om reden dezer levering in 
vollen het niet doenlijk is ze eenvoudig tegen nominaal aan 
Ie s_hif^on. Hier i'i 'den handel doet het stelletje 12-15 fr." 

Mfn maakte den laatsten tijd een 
fout in een tv/eetal waarden, waar-
"nn talrijke Bel<ren aanstoot namen. 
Tot hun woordvoerder wierp zich 
op de bekende Brusselsche post 
"rTr>lhqndelaar Victor Gisquière, en 
hij had succes' 

Op de expresse-zegels toeh kom' 
het foutieve opschrift „Express" 
voor, dat Vlaamsch noch Fransch 
is. Bij een nieuwen druk zal dit ge
wijzigd worden in „Expres". Als de 
Vlamingen daarmede nu maar ac-
coord gaan! 

De tweede reden tot ergernis Vormde het feit, dat op de 
vleugels van het vliegtuig, dat de luchtpostzegels siert, de 
afkortingen voorkomen, die er op wijzen, dat men met een 
Italiaansche machine te doen heeft, in plaats van met een 
Belgische. Ook dit wordt veranderd bij een nieuwen druk. 

m i t t t , 

LUXEMBDÜRB LUXEMBURG. 
De Berner Briefmarken Zeitung meldt, 

dat de koerseerende frankeerzegels in de 
waarden 5 en 10 centimes binnenkort buiten 
koers worden gesteld en vervangen door de
zelfde in nevenstaande teekening. 

De dienstzegels in genoemde waarden 
blijven voorshands ongewijzigd. 

NEW-FOUNDLAND. 
Drie luchtpostzegels, in de waarden 15, 50 cents en 1 dollar, 

zullen binnenkort verschijnen. 

NIEUW-ZEELAND. 
Binnenkort is een luchtpostzegel in de waarde 3 pence te 

verwachten. 
RUSLAND. 
Ter herinnering aan de revolutionaire beweging van 1905 

zal een speciale serie van drie waarden verschijnen. 
SOUDAN. 
In afwachting van de uitgifte van een definitieven lucht

postzegel, zal een beperkt aantal koerseerende frankeerzegels 
in de waarden 10 millièmes en 2 piastres, worden voorzien 
\ an den opdruk „Air Mail". 

Deze zegels zullen in den loop van deze maand verkrijg
baar worden gesteld. Bestellingen, onder bijvoeging van de 
gelden, mede voor aangeteekende terugzending, kunnen wor
den gericht tot „Director Posts and Telegraphs Department, 
Khartoum, Soudan". v. B. 

Nederland 
en Overzeesche Gewesten 

NEDERLAND. 
De kinderzegels. 
De opgave van de bestaande plaatnummers kan als volgt 

aangevuld worden: 
IK. cent: 
5 cent: 
6 cent: 

12K cent: 

NEDEPtAND 

;V0OD HET KIND! 

1, 2, 3, 4. 
1, 2, 3, 4. 
1, 2, 3, 4. 
1, 2. 

Al deze plaatnummers zijn ook bij de 
vellen met r o l p e r f o r a t i e gevonden 
(wij danken de beeren Van Dongen, 
Pareira en J. de Vries jr. voor opgaven). 

Hierbij de afbeelding van een der ze
gels in rolperforatie. 

Bijzonderheden zijn ons nog niet be
kend geworden. Van de 5 cent zagen wij 
een vel, dat een groene lijn op den on-
dcrvelrand vertoonde, evenwijdig aan 
de zegels en 2S!A mm. daarvan ver
wijderd. 

Naar de heer Paraira ons schreef, bjvatte het Handelsblad 
het berichï, dat er een tweede oplaag van de kinderzegels 
werd gedrukt, ter grootte van 90.000 series. Er is een kleine 
kans, dat voor deze oplaag een andere tanding gebruikt is; 
v/ij hebben echter nog geen zegels in afwijkende tanding ge-
v'onden. Mogelijk is ook, dat de tweede oplaag van de eerste 
iets in tint verschilt, ook hiei-van hebben wij nog niets ge
merkt. 

Een vrij groot deel van de kinderzegels, die wij ontvingen, 
was door een extra-zware stempeling volslagen waardeloos 
geworden. Een kennis zond ons als verrassing een brief, waar
op alle vier waarden naast elkaai geplakt waren. Elk zegel 
afzonderlijk was door een al te ijverig postambtenaar met een 
dik, zwaar stempel „vernietigd"; wat er nog van de zegels 
over was, was met eenige inktvlekken onherkenbaar gemaakt. 
Wij hebben nauwelijks de verleiding kunnen weerstaan, er een 
afbeelding van te geven. Op die manier zal de verkoop niet 
bevorderd worden, want de verzamelaars gebruiken deze ze
gels toch niet alleen uit weldadigbeids-overwegingen. 

Nieuwe plaatnummers en tandinyen. 
6 cent G: L 282, tanding Grl4. 
6 cent H: 297 R, „ Gl. 

304 R, „ Gl. 
Zooals reeds vermeld werd, bestaan van de 50 cent plaat 306 

twee typen. Bij het eerste (tot dusver alleen met rolperforatie 
gevonden) heett de 3 een lange bovenste haal en een kleine 
krul; de ophaal van de 6 is kort en begint bovenaan. Bij type II 
heeft de 3 een kleine bovenste haal en een groote krul, de op
haal van de 6 is lang en boven omgebogen. 

Bij de 6 cent plaat 304 R ontbreekt op zegel 6 van het vel 
de tniddelste dwarsbalk van de eerste E van Nederland. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
ly, cent E: 64, tanding Gl. 
3 cent G: nr. 47 komt voor in tandingen G115 en G114. 
Dubbele tanding. 
De heer Van Dongen meldt ons de koerseerende 1 gulden, 

blauw, met een dubbele tanding langs den rechterrand van 
het vel. 
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De 2 cent vierzijdige rolperforatie uitverkocht. 
De 2 cent met vierzijdige rolperforatie is aan de verzame

laarsloketten uitverkocht (in Rotterdam zou begin Januari 
nog een hoeveelheid van dit zegel geweest zijn), terwijl geen 
zegels van die waarden met rolperforatie verkrijgbaar waren. 
Naar aanleiding van door hem gevraagde inlichtingen zond de 
her De Groot te De Bilt ons de volgende mededeeling van 
den cojitroleur te Haarlem: „Ik heb de eer, u te berichten, 
dat de magazijnvoorraad frankeerzegels 2 cent met 4züdig 
rolperforaat is uitgeput. Zegels met dit perforaat worden niet 
meer aangemaakt. Bij eventueele herdruk zou het nieuwe 
2zijdige rolperforaat v/orden gebezigd." 

Luchtdienst naar Indië. 
Op het oogenblik worden onderhandelingen gevoerd tus

schen de K.L.M, en de Nederlandsche en Indische Postadmini
straties, om in October van dit jaar te komen tot een w e k e
1 ij k s e h e n luchtdienst op Indië, vice versa, waardoor na
tuurlijk een nog veel betere verbinding tot stand komt. 

Over het aandeel van de Posterijen in het luchtrecht troffen 
wij een berichtje aan in „L' Union Postale" van Augustus j.1. 
Daarin wordt medegedeeld, dat de Nederlandsche Posterijen 
voor het vervoer van gesloten postzakken T/, goudcentiemen 
rekent voor elke 100 gram bruto (niet afgerond) en per 
100 km. Deelen van 100 km. worden als volle 100 km. be
schouwd. 

Philatelistenloketten. 
Ook te 'sHertogenbosch zal, zooals in het vorig nummer op 

blz. XII werd vermeld, bij wijze van proef een loket voor ver
zamelaars worden opengesteld, en wel op den tweeden Zater
dag van iedere maand, te beginnen met Zaterdag 13 December. 

Naar wij vernamen waren op 20 en 27 December in Den 
Haag wegens de groote drukte twee philatelistenloketten ge
opend, het eene uitsluitend voor de Indische weldadigheids
zegels. 

DE OPLAGEN DER ZEGELS IN ROLTANDING. 
Nadat het hoofdbestuur der P. en T. ons vroeger al eens 

op ons verzoek de oplaagcijfers had verstrekt van de wel
dadigheidszegels, die met roltanding waren verschenen, ont
vingen wij nu een opgave van de aantallen gewone frankeer
zegels, die in de verschillende roltandingen zijn aangemaakt 

Omdat de prijzen voor deze zegels bij de verschillende han
delaars nogal eens uiteenloopen, ■ kan deze opgave van groot 
nut zijn. Het is echter verkeerd om, wanneer van een bepaald 
zegel een groote hoeveelheid in roltanding is aangemaakt, ter
stond tot geringe zeldzaamheid daarvan te besluiten. In ver
scheidene gevallen is namelijk een bepaalde oplaag nooit aan 
de verzamelaarsloketten verkrijgbaar geweest, maar geheel 
in rollen versneden en aan kantoren en handelshuizen ver
strekt. Daar werden de zegels meestal van firmaperforatie 
voorzien, en dergelijke, geperforeerde, zegels neemt men 
liever niet in zijn verzameling op (wij zien hier op het oogen
blik geheel af van de belangstelling, die juist de firma
perforatie tegenwoordig bij meerdere verzamelaars geniet). 

Dat soms geheele oplagen alleen in rollen, en niet in vellen 
verstrekt zijn, was al bekend voor de 15 cent oplaag G, waar
van eenige zegels met achtergeplakt strookje gevonden zjjn, 
waarop de letter G voorkomt, terwijl dergelijke vellen niet 
aan de verzamelaarsloketten verkocht zijn. Uit het hieronder
volgende lijstje blijkt, dat nog een aantal oplagen meer dit
zelfde lot heeft ondergaan. 

Helaas zijn volledige gegevens eer^t van 1928 af bekend, 
van de voor dien tijd verschenen waarden is in de meeste 
ge'^allen de hoeveelheid onbekend. 

Voor de algemeenverzamelaars laten wij hier eerst een lijst 
volgen van de verschillende waarden met roltanding. 
Tweezijdige roltanding zonder watermerk. 

1 cent oplaag 100.000. 
2 cent onbekend. 
2yj cent onbekend. 
3 cent 200.000 (catalogus 0,90 0,80). 
4 cent 200.000 (catalogus 0,40 0,35). 
5 cent 200.000 plus een onbekend aantal. 

6 cent 300.000 (catalogus 2.— of meer!). 
T/j cent geel, onbekend. 
9 cent 98.800. 

10 cent rood, onbekend. 
12K' cent karmijn, onbekend. 
15 cent bl., 400.000 plus een onbekend aantal (cat. ƒ2.50). 
20 cent 500.000 plus een onbekand aantal. 
25 cent onbekend. 
30 cent onbekend. 
40 cent onbekend. 
50 cent onbekend. 
60 cent onbekend. 

Tweezijdige roltandin;:: r.-.ct watermerk. 
2 cent 600.000 pl^s een onbekend aantal. 
3 c e n t 639.400. 
4 cent 34.000 plus een onbekend aantal. 
5 c e n t 200.000. 
6 c e n t 315.400. 
TVs cent paars 125.000. >) 

10 cent rood 400.000. 
15 cent blauw C89.000 plus een onbekend aantal. 
22^4 cent 90.400. 
25 cent 80.000. 
30 cent onbekend. 
35 cent 100.000. 
40 cent 80.000. 

Vierzijdige roltanding. 
34 c e n t 275.400. 

1 cen t 357.400. 
lyi c e n t 7.400.200. 
2 cent 100.000. 
2K cent 1.146.400. 
3 c e n t 776.400. 
4 c e n t 252.000. 
5 c e n t 1.544.600. 
6 cent 1.523.400. 
7K cent paars 700.400. 
TA cent rood 2.009.400. 
9 cent 201.000. 

10 cent paars 271.400. 
12 K cent rood 30.000. 
12'A cent blauw 762.400. 
15 cent blauw 662.200. 
15 cent geel 526.400. 
20 cent 260.000. 
25 cent 268.000. 
27 A cent 146.800. 
30 cent 66.800. 
40 cent 162.200. 
50 cent 114.000. 
60 cent zwart 126.200. 

Nieuwe tweezijdige roltanding. 
A cent 208.600. 

1</, cent 634.800. 
5 cent 625.800. 
6 cent 1.151.200. 

30 cent 50.000. 
50 cent 62.200. 

De aantallen van elke oplaag afzonderlijk. 
Hieronder volgt het aantal rolzegels, dat van elke oplaag 

afzonderlijk is aangemaakt. Van niet-genoemde oplagen zijn 
geen zegels in rol verschenen. Bij rolzegels die aan de ver
zamelaarsloketten geweest zijn gaven wjj ook het drukkers-
teeken of plaatnummer op; in de meeste gevallen kan men de 
maximum-oplaag hiervan dus berekenen door het aantal rol
zegels door 200 te deelen; het is echter zeer waarschijnlijk 
dat het grootste deel dezer vellen tot rollen versneden is. — 
2zzw. is 2-zijdige rol z. watermerk, 4z. is 4-zijdige rol, enz. 

1) Hieronder begrepen het, helaas niet nauwkeurig be
kende, aantal 3-gaats roltanding. 
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1 
1 
1 
1 
l'A 
ly. 
1)4 
IK 
2 
2 

% cent A (dr. teeken cirkeltje), 4z., oplaag 84.200. 
yi cent B (zonder dr. teeken), 4z., 191.200. 
K cent C (dr. teeken cijfer 70), nieuwe 2z., 208.600. 

1 cent B (dr. teeken blokje), 2zzw., 100.000. 
1 cent C, D en E komen in de lijst voor met een vraag-

teeken, zijn ons ook niet bekend met rolperf. 
cent G (zonder dr. teeken), 4z., 86.600. 
cent H (zonder dr. teeken), 4z., 47.600. 
cent I (dr. teeken cijfer 25), 4z., 165.000. 

(ons nog niet in rol bekend), 4z., 58.200. 
(dr. teeken cirkel met kruis), 4z., 1.691.600. 
(dr. teeken streepjes), 4z., 3.215.800. 
(dr. teeken cijfer 1), 4z., 2.492.600. 
(dr. teekens cijfers 53 en 55), nw. 2z., 634.800. 
(dr. teeken kruisjes), 2zzw., oplaag onbekend, 

cent B (dr. teeken figuurtje), 2zzw., in de lijst met 
een ? opgenomen, maar wèl bestaand, 

cent C (dr. teeken 1 en ster), 2zzw., in de lijst met 
een ? opgenomen, maar wèl bestaand, 

cent E (dr. teeken 4 en cirkel), 2zmw., opl. onbekend. 
F (dr. teekens 21 en 31 in cirkel), 2zmw., 600.000, 
G (dr. teekens 3, 4 en 6 in cirkel), 2zmw., oplaag 
onbekend, 

cent H (dr. teeken cirkel), 4z., 100.000. 
cent C (dr. teeken blokje), 2zzw., oplaag onbekend, 
cent D en E, in de lijst met een ? voorkomend, ons 

ook niet bekend, 
cent H ons niet in rol bekend, 4z., 28.600. 
cent I ons niet in rol bekend, 4z., 64.800. 
cent J (zonder dr. teeken en met cijfer 4), 4z., 596.800. 
cent L (dr. teekens cijfers 35 en 36), 4z., 456.200. 
cent A bestaat volgens de lijst n i e t in rol, ons wèl 

bekend in 2zzw., dr. teeken figuurtje en cijfer 2. 
cent B (dr. teeken figuurtje en cfr. 3), 2zzw., 200.000 
cent C (dr. teekens vlek en cirkel m. cijfer 1), 2zmw., 

500.000. 
cent D ons niet in rol bekend, 2zmw., 139.400. 
cent E (z. dr. teeken of met speerpunt), 4z., 776.400. 
cent B (dr. teeken blokje), 2zzw., 200.000. 

2 
2 
2 
2 
2% 

2K 
2K 
2K 
2)^ 
3 

3 
3 

3 
3 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 

5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 

cent J 
cent A 
cent B 
cent C 
cent E 
cent A 

cent 
cent 

cent D op de l;jst met een ? opgenomen, ons ook niet 
bekend, 

cent E (dr. teeken cirkel en cijfer 2), 2zmw., opl. onb 
ons niet in rol bekend, 2zmw., 34.000. 
(dr. teeken cirkel), 4z., 100.400. 
(dr. teeken cijfer 43), 4z., 151.600. 
(zonder plaatnr.), 2zzw., oplaag onbekend. 
(plaatnrs. 42 en 46), 2zzw., 200.000. 

cent F 
.cent G 
cent 
cent 
cent B 
cent C 

H 
A 

opgenomen, ons ook niet 

A 
B 
C 

6 
VA 

TA 

TA 
7K 
TA 

7K 
TA 
9 
9 

in de lijst met een 
in rol bekend, 

cent D(plaatnrs. L 95 en L 97), 2zmw., 200.000. 
cent E en F, in de lijst met een ? opgenomen, ons 

niet in rol bekend, 
cent G (plaatnr. L 169), 4z., 82.600. 
cent H (plaatnrs. L en R 194), 4z., 560.000. 
cent I (plaatnr. R 226), 4z., 425.200. 

ons niet in rol bekend, 4z., 476.800. 
(plaatnr. R 286), nieuwe 2z., 625.800. 
(plaatnr. 45), 2zzw., 100.000. 
(plaatnr. 72), 2zzw., 200.000. 
(plaatnrs. 108 en 155), 2zmw., 315.400. 
(plaatnr. 171), 4z., 180.600. 
(plaatnr. 195), 4z., 213.800. 
(plaatnrs. L en R 249), 4z., 1.129.000. 

cent H (plaatnrs. L en R 299), nieuwe 2z., 1.151.200. 
cent geel A (plaatnrs. 2 en driehoek 2), 2zzw., oplaag 

onbekend, 
cent B in de lijst met een ? opgenomen, ons ook riet 

in rol bekend, 
cent C (plaatnr. R 65), 2zzw., oplaag onbekend, 
cent D (plaatnr. 77 L), 2zzw., oplaag onbekend, 
cent paars A (plaatnrs. L en R 137), 2zmw., 125.000 

(waaronder ook begrepen de 7A cent driegaats). 
cent B (plaatnrs. L en R 179), 4z., 700.400. 
cent rood A (plaatnr. R 204), 4z., 2.009.400. 
cent A (plaatnr. 66), 2zzw., 98.800. 
cent B (plaatnr. 198), 4z., 93.400. 

cent J 
cent K 
cent 
cent 
cent 
rent D 
cent E 
cent F 

9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
12 K 
12K 

12>^ 

12A 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
I o 
20 
20 
20 

20 
20 
22 K 
25 
25 

25 
25 
25 
25 
27} 
30 
30 
30 

30 
30 

30 
30 
30 
35 
35 

40 
40 

40 
40 

40 
40 
50 
50 

50 
50 
50 
60 
60 
60 

60 

cent C (plaatnr. 41), 
cent D (plaatnr. 69), 
cent E (plaatnr. 92), 
cent F (plaatnr. 118), 

cent C (plaatnr. 219), 4z., 107.600. 
cent rood A (zonder plaatnr.), 2zzw., opl. cnbekend 
cent B (plaatnr. R 37), 2zzw., oplaag onbekend. 
cent C (plaatnrs. L en R 84), 2zmw., 200.000. 
cent D (plaatnrs. L en R 106), 2zmw., 200.000. 
cent paars A (plaatnr. R 216), 4z., 154.000. 
cent B ons nog niet in rol bekend, 4z., 117.400. 
cent karmijn B (plaatnr. 1), 2zzw., oplaag onbekend. 
cent C en D, in de lijst met een ? opgenomen, ons 

niet in rol bekend, 
cent P (plaatnr. 176), 4z., 30.000. Dit zegel is alleen 

in vellen verstrekt, er kunnen dus 150 plaatnrs. 
voorkomen, 

cent blauw A (plaatnr. L 203), 4z., 762.400. 
cent blauw A (zonder plaatnr.), 2zzw., opl. onbekend, 
cent B (plaatnr. 14), 2zzw., oplaag onbekend. 

2zzw., oplaag onbekend. 
2zzw., 400.000 
2zmw., 400.000. 
2zmw., oplaag onbekend, 

cent G aleen in rollen uitgegeven, 2zmw., 280.000. 
cent H (plaatnr. 184), 4z., 662.200. 
cent geel A (plaatnrs. L en R 229), 4z., 526.400. 
"cn^ \ (zonder plaatnr.), 2zzw., oplaag onbekend, 
cent B (plaatnr. 24), 2zzw., 500.000. 
cent C in de lijst met een ? opgenomen, ons niet in 

rol bekend, 
cent E (plaatnr. 196), 4z., 104.000. 
cent G was ons niet in rol bekend, 4z., 156.000. 
cent A (plaatnr. 140), 2zmw., 90.400. ' 
cent A (plaatnr. 3), 2zzw., oplaag onbekend, 
cent B in de lijst met een ? opgenomen, ons niet in 

rol bekend, 
cent C (plaatnr. 129), 2zmw., 80.000. 
cent D (plaatnr. 173), 4z., 74.600. 
cent E ons niet in rol bekend, 4z., 119.000. 

F ons niet in rol bekend, 4z., 75.000. 
A (plaatnr. 205), 4z., 146.800. 
A (plaatnr. 10), 2zzw., oplaag onbekend, 

cent B (plaatnr. 26), 2zzw., oplaag onbekend, 
cent C en D, in de lijst met een ? opgenomen, ons 

niet in rol bekend, 
cent E (plaatnr. 124), 2zmw., oplaag onbekend, 
cent F in de lijst met een ? opgenomen, ons niet in 

rol bekend, 
cent G (plaatnr. 181), 4z., 27.400. 
cent H ons niet in rol bekend, 4z., 39.400. 
cent J (plaatnr. 303), nieuwe 2z., 50.000. 
cent B (plaatnr. 105), 2zmw., 50.000. 
cent C ons noch in gewone noch in roltanding be

kend, 2zmw., 50.000. 
cent B (plaatnr. 27), 2zzw., oplaag onbekend. 

cent 
cent 
cent 

cent C in de liist met een 
rol bekend, 

cent D (plaatnr. 104), 2zmw. 

opgenomen, ons niet in 

80.000. 
opgenomen, ons niet in 

cent 
cent 
cent 

cent E in de lijst met een 
rol bekend. 
G (plaatnr. 197), 4z., 59.800. 
I ons niet in rol bekend, 4z., 102.400. 
A (zonder plaatnr.), 2zzw., oplaag onbekend, 

cent B in de lijst met een ? opgenomen, ons niet in 
rol bekend, 

cent D (plaatnr. 168), 4z., 18.000. 
cent E (plaatnr. 202), 4z., 96.000. 
cent H (plaatnr. 306), nieuwe 2z., 62.200. 
cent paars A (zonder plaatnr.), 2zzw., opl. onbekend, 
cent B (plaatnr. 30), 2zzw., oplaag onbekend, 
cent C in de lijst met een ? opgenomen, ons niet in 

rol bekend, 
cent zwart A (plaatnr. 230), 4z., 126.200. 

NED.-INDIE. 
B. 

De weldadigheidszegels nog verkrijgbaar. 
Blijken/s een bericht van het departement van koloniën, ge

dateerd 31 December 1930, is nader bepaald dat de Indische 
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weldadigheidspostzegels van 1930 ook gedurende de maand 
Januari 1931 nog verkrijgbaar zullen worden gesteld. 

Het portzegel van 37'A cent. 
Dit zegel is op 5 December in Indië verschenen, een week 

later dus dan in Nederland. 
Eerste postvlucht naar Australië, 
Op 11 Mei 1931 zal door den kapiteinvlieger ir. M. Patist 

een vlucht IndiëAustralië worden ondernomen, in aansluiting 
op het aankomende HollandIndië vliegtuig, terwijl in omge
keerde richting een vlucht zal worden gemaakt, die in Indië 
aansluiting geeft op het retourvliegtuig naar Nederland. Het 
eindpunt zal Melbourne zijn. 

Deze vlucht naar Australië zal worden benut voor post
vervoer. Aangezien met kapitein Patist geen garantieover 
eenkomst zal worden aangegaan, doch hem de opbrengst zal 
worden uitgekeerd van het op die stukken gekweten lucht
recht, zal een speciaal postzegel worden uitgegeven. Dit zegel 
zal in Nederland worden aangemaakt en alleen voor deze 
postvlucht gebruikt worden. Het tarief voor postvervoer is 
voorloopig gedacht op ƒ 1 , — per 20 gram. 

In omgekeerde richting zal de Australische postadmJni-
stratie vermoedelijk ook postvervoer doen plaatsvinden. 

Wij kunnen hierbij reeds 
een afbeelding geven van het 
goedgekeurde ontwerp voor 
dit speciale zegel. In een af-
geschuinden rechthoek be
vinden zich langs de randen 
de inscripties, de landsnaam 
en: 1ste Postvlucht Java-
Australie, in het middenstuk 
een deel van de wereldbol, 
waarop Java, de kleine Soen-
da-eil£.nden en de Noord
westhoek van Australië te 

zien zijn, beschenen door de (onzichtbare) tropenzon. Op den 
voorgrond een vlieger met in de handen een stuurrad. Het 
ontbreken van het vliegtuig zal voor onze verzamelaars, die 
na het verschijnen van onze jongste kerstzegels in de sym
boliek doorkneed zijn, geen bezwaren opleveren. 

Een Aneta-telegram van 29 November berichtte, dat te 
Londen de leiding van de K.N.I.L.M. met den premier van 
Australië, Scullin, onderhandelde over de inrichting van een 
luchtpostdienst van Port Darwm naar Batavia, met aanslui
ting op Singapore. Met de beslissing wordt gewacht op den 
terugkeer van den heer Scullin naar Australië. 

Recordvlucht Indië-Nederland. 
Naar wij vernemen is het nog niet geheel zeker dai. de dooi 

ons reeds aangekondigde vlucht van den heer Te Roller naar 
Nederland zal doorgaan. Indien dit echter het geval is, dan 
zal ook voor deze vlucht een speciaal postzegel verschijnen. 

SURINAME. 
De portzegels. 
Door de in het vorig nummer genoemde belangrijke Gouver-

nementsbesluiten nrs. 68 en 69 is in het aantal waarden van 
de portzegels geen wijziging gebracht, vandaar dat het over
zicht op blz. 233 ook alleen van de frankeerzegels spreekt. 
Van het Departement van Koloniën ontvingen wij nu in dank 
een overzicht van de lotgevallen van do Surinaamsshe port
zegels sinds 1907, waarin de veranderingen opgesomd worden. 

Gouv.-Besluit nr. 67 van 1907 noemt 8 waarden: 2><, 5, 10, 
20, 25, 30, 40 en 50 cent. 

Gouv.-Besluit nr. 9 van 1908: Artikel 1. De portzegels oud 
model (zonder cent) van 30 en 50 cent worden buiten gebruik 
gesteld. Artikel 2. De port.;egels van 30 en 50 cent zullen 
tijdelijk niet verkrijgbaar zijn. 

Deze t ij d e 1 tj k e maatregel duurde 18 jaren, tot 1926, toen 
hij buiten werking gesteld werd bij Gouv.-Besluit nr. 86 van 
1926. 

Gouv.-Besluit nr. 7 van 1924 noemt 7 waarden: 2K, 5, 10, 

1234, 20, 25 en 40 cent. Het portzegel van 12 K cent is er duó 
bijgekomen, die van 30 en 50 cent zijn uit ' t lijstje verdwenen. 

Gouv.-Besluit nr. 86 van 1926 noemt 11 waarden: Z'A, 5, 
10, 12M, 15, 20, 25, 30, 50, 75 en 100 cent. Erbijgekomen zijn 
dus 15, 30, 50, 75 en 100 cent; afgevallen is het portzegel 
van 40 cent, waarvan de voorraad gebruikt was voor het 
overdrukken tot frankeerzegels van 1234 cent. Bij dit besluit 
werd, zooals hierboven gezegd is, art. 2 van het Gouv.-Besluit 
nr. 9 van 1908 buiten werking gesteld. 

Een Surinaamsche postzegelveiling. 
Van den heer C. J. J. v. d. Kuyp ontvingen wij den catalogus 

eener 30 Oct. 1930 te Paramaribo gehouden postzegelveiling, 
ten overstaan van notaris Drielsma. Het was voornamelijk 
een groote hoeveelheid zegels van Suriname, die onder den 
hamer kwam. Voor de oudere zegels werden over het algemeen 
prijzen gemaakt, die niet veel van de hier geldende verschillen, 
die van de latere uitgiften gingen veel goedkooper. 

Enkele voorbeelden: De 10 et. lila cijfertype ƒ9,50 per 
50 stuks (ongebruikt), 22)4 cent oranje ƒ20,— per 50 stuks, 
3234 cent ƒ40,50 per 50 stuks (alles ongebruikt). Van dit 
laatste zggel werden niet minder dan 1277 stuks geveild. De 
35 cent zwart en rood ƒ 20,— per 50 stuks, dus iets meer dan 
nominaal, hier ƒ 0,90 per stuk. Jubileum 1923 ƒ 39,50 per serie, 
opdruk 123^ cent op 40 cent port lila en zwart ƒ 7,50 per 
50 stuks (!). 

Van de portzegels: 10 op 30 cent blok met 3 type I en 
1 type II ƒ 470,—, verticale strip met de 3 type ƒ 340,—, 10 op 
50 cent horizontale strip met de 3 type ƒ 35,— per strip. 
10 stuks type II ƒ35,—, 13 stuks type I ƒ29,—(!) . 

De vliegpostzegels. 

LUCHTPOST 

CURACAO. 

Hierbij de afbeelding van de komen
de vliegpostzegels. Over deze zegels 
kunnen wij thans, dank zij een mede-
deeling van het departement van ko
loniën, nader berichten. 

De volgende waarden zullen ver
schijnen: 

^CUDACAOS] 
60 cer>t paars, 
70 cent zwart, 

1,40 gld. bruin, 
2,80 gld. sepia. 

20 cent rood, 
35 cent blauw, 
40 cent groen, 
45 cent oranje. 

De zegels hebben alle dezelfde teekening, naar een ontwerp 
van Audré van der Vossen, voorstellende een vliegenden koe
rier. Zij zullen in staaldruk worden uitgevoerd door de firma 
Enschedé. 

De datum van verschijnen is nog niet bekend; de zegels 
zullen ook aan de verzamelaarsloketten hier te lande ver
krijgbaar worden gesteld. 

'ostetuKkerL. 

NEDERLAND. 
Dienstorder H 992 van 10 December 1930 bepaalt omtrent 

„Geïllustreerde briefkaarten": 
1. De directeuren gelieven zoo spoedig mogelijk na 15 De- ^ 

cember a.s. aan het Hoofdbestuur te doen toekomen een op
gaaf van het aantal geïllustreerde briefkaarten, welke op ge
noemden datum te hunnen kantore en in het ressort daarvan 
(met inbegrip van de in de kassen der ambtenaren aanwezige 
exemplaren) aanwezig zijn. 

2. Bedoeld aantal moet voor elk der 16 soorten afzonderlek 
worden opgegeven, met vermelding van serie, nummer er 
voorstelling der kaarten. 

Wat zou de bedoeling hiervan zijn, zou men nieuwe soorten 
willen aanmaken? 
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HERHAALD VERZOEK. 
Heeren Vereenigings-secretarissen en Adverteerders worden 

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

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

Wilhelminapark 128, Breda. 

RAAD VAN BEHEER. 
Ter kennis van de leden der verschillende Vereenigingen 

wordt gebracht, dat de Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie voor het jaar 1931 is samengesteld 
uit de beeren: 

J. D. VAN BRINK, te Leeuwarden. 
dr. P. H. VAN GITTERT, te Utrecht. 
J. G. CRAMERUS, te Breda. 
J. J. DEGGELLER, te 's-Gravenhage. 
A. S. DOORMAN, te Voorburg. 
L. VAN ESSEN, te Hilversum. 
P. S. VAN 'T HAAFF, te 's-Gravenhage. 
K. H. J. VAN HULSSEN, te Utrecht. 
J. A. KASTEIN, te Amsterdam. 
L. C. A. SMEULDERS, te Breda. 
P. VREDENDUIN, te Amsterdam. 
Toegevoegd met een adviseerende stem de beeren: 
J. C. HEIDENREICH, te Arnhem. 
J. N. H. VAN REST, te 's-Gravenhage. 
C. J. REIJERSE, te 's-Gravenhage. 
J. P. TRAANBERG, te Haarlem. 

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

Bekendmaking. 
De leden worden, overeenkomstig het reglement, beleefd 

uitgenoodigd 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.-Indié worden verzocht hun 
contributie te zenden aan onzen vertegenwoordiger J. Hoek, 
Soenariov/eg 21, Semarang. 

Selon les Statuts les membres sont priés de bien vouloir 
regier leur contribution pour 1931 (f 6,50) avant Ie Ier fé-
vrier. Au delä de cette date on en disposera k 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. 

Dit Mitglieder werden den Bestimmungen der Satzung ent
sprechend, 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. 

904. J. Dorrestein, adm. Aer. Simpang, p.k. Tjoeroep (Su
matra). 

894. W. M. G. van den Arend, empl. sf. Assembagoes, Sitoe 
bondo (Java). 

802. F. A. Schoevaart, Rampal 29, Malang (Java). 
879. ir. H. E. Lesueur, sf. Tjepper, Tjepper (Java). 
878. ir. L. P. Stephan, Nieuw Merkida 43a, Bandoeng (Java). 
834. mevr. A. Schouten, Malang (Java). 
178. mej. G. M. E. Hijmans, Theresiastraat 149, Den Haag. 
179. D. van der Plaats, Graaf van Lijndenlaan 16, Apeldoorn. 

830. H. E. Tancrelle. empl. Ned. Kol. Petr. MiJ., Palembang 
(Sumatra). 

Aanmeldingen. 
A. Janssen, kap. genie, Biesbosehstraat 30 II, Amsterdam, Z. 

(Oud-lid). 
E. V. d. Vrijhoef, empl. Ned. Handelmij., Singapore. 
W. L. Welter, Hugo de Grootstraat 33, Nijmegen. (V.L.). 
H. M. van Haften, Heemsteedsche Dreef 255, Heemstede. 

(V.A.). 
mevr. C. Tengbergen-Brouwer, Albertus Perkstraat 53, Hil

versum. (V.). 
ir. J. Klein, ing. Waterschap Dengkeng, Klatèn (Java). 
J. E. Scheffer, secret. Waterschap Dengkeng, Klatèn (Java). 
J. G. Allebé jr., handelsman werkzaam in N.-O.-Indié, tijdelijk 

adres Hendrik van Borsselenkade 34, Buitenveldert, Nieuwer 
Amstel. 

J. A. Schrama, boekhouder. Dubbele Buurt 57, Haarlem. (V.A.). 
W. H. Overbeek, Voorhelmstraat 45 zw., Haarlem. (V.L.). 

Adreswijzigingen. 
73. P. de Korte, thans Brakenburgstraat 19 rood, Haarlem. 

703. J. H. Frederikse, thans sf. Paroengkoeda, Cheribon 
(Java). 

931. B. B. Lindberg, thans Parkstraat 89a, Den Haag. 
581. F. G. van Delden, thans Groot Hertoginnelaan 89, Den 

Haag. 
765. A. J. Kuijl, thans Art. Kazerne, Ede (G.). 
303. mr. W. J. M. Plate, thans Pension Sweelinck, Banstraat 

27, Den Haag. 
95. dr. A. H. van den Berg, thans Jachtlaan 64, Apeldoorn. 

452. J. W. Schachtschabel, thans Kanaalstraat 208 R, IJmui-
den. 

Bedankt (met 31 December 1930). 
204. 
956. 
811. 

74. 
689. 
951. 
988. 
693. 
44. 

H. J. A. M. Coebergh. 
D. Alebé. 
A. Ritzau von Ulrich. 
dr. S. Ascher. 
A. B. Meihuizen. 
C. H. Vogelzang. 
mej. M. Renou. 
J. Zillinger Molenaar. 
mevr. J. Juda-Stolting. 

691. 
335. 
622. 
429. 
132. 
418. 

68. 
651. 

1. 

H. M. F. V. d. Pieterman. 
J. P. de Borst. 
Ch. A. Nooij. 
E. Th. Witte. 
James Mac Queen. 
K. Nolen. 
A. P. Aganoor. 
A. Hoelen. 
N. J. C. Jeekel. 

Overleden. 
913. L. C. R. Breeman. 

Afdeeling Haarlem. 
De heer Leupon heeft als sectiehoofd voor Haarlem bedankt 

en als zijn opvolger is aangewezen de heer J. Kroon, Wester-
houtpark 1, te Haarlem. In haar vergadering van 8 December 
1930 werd de heer E. J. Martens, oud-bestuurslid, tot eere-lid 
der afdeeling benoemd. 

Financieele commissie. 
Genoemde commissie zal voor het jaar 1931 bestaan uit de 

leden J. Molenaar en J. F. van Strijen, te 's-Gravenhage, en 
A. J. Vermeulen, te Nijmegen. 

Afdeeling verkoop. 
De directeur verzoekt de leden beleefd, doch zeer dringend, 

om alle opmerkingen in de boekjes te onderteekenen (zie art. 
13 reglement verkoop). Durft een lid dat niet te doen, laat 
hij dan liever niets vermelden. 

In ieders belang wordt in herinnering gebracht het be
paalde in artt. 12 en 14. 

Art. 12. 
De leden zijn gehouden in elk vakje, waaruit zij een zegel 

nemen, duidelijk leesbaar hun diplomanummer af te drukken 
Leden, die een zending ontvangen, waarin een of meer on-
afgestempelde open vakjes voorkomen, zijn verplicht m die 
vakjes te schrijven „open bevonden door" en dit te onder
teekenen. Zij brengen hun bevinding onmiddellijk ter kennis 
van hun voorganger en van het sectiehoofd. De waarde van 
ontbrekende zegels en poststukken wordt in rekening gebracht 
van het voorgaande lid. 
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Art. 14. 
De leden zijn verplicht onmiddellijk na ontdekking van 

fraude, b.v. vervi^isseling van zegels, daarvan kennis te geven 
aan het sectiehoofd, onder opgave van het nummer der zen
ding en van het boekje. 

Mededeeling. 
De secretaris brengt in herinnering, dat op de algemeene 

Tergadering van 26 October 1930 te Haarlem met algemeene 
stemmen is bepaald, dat de provisie voor de afdeeling verkoop 
10 % bedraagt, met dien verstande, dat de verhoogde provisie 
toegepast zal worden op boekjes, die van 1 Januari 1931 af 
ingezonden worden. 

Bibliotheek. 
Bti den bibliothecaris A. S. Doorman, Laan van Swaen-

steijn 11, tü Voorburg (Z.-H.) zijn onderstaande werken en 
tijdschriften te verkrijgen tegen elk aannemelijk bod: 

Berliner Briefm. Zeitung: jrg. 1908 (1 nr. ontbreekt), idem 
jrg. 1909; jrg. 1911 en 1912 compleet, losse nrs. van jrg. 
1915-1920. 

Deutsche Briefm. Zeitung: IV jrg. 1893, 1896, 1905, alle 
gebonden. 

Donaupost: 1918. ' 
Die Ganzsache: 1922. 
Germania Berichte: 1912 (Dec. ontbreekt). 
111. Briefm. Journal: 1908, 1909 t /m 1914 (6 deelen ge

bonden), 1915, 1916, 1917, 1918, 1919; van 1918 nog 10 nrs 
111. Briefm. Zeitung: jrg. 1893. 
Der Philatelist: X 1889; XXVI, beide gebonden. 
Philatelisten Zeitung: 1908 en 1918, beide gebonden. 
Die Post: 1914. 
Die Postmarke: 1929. 
Schweizer Briefm. Zeitung: XXXIII jrg. 1920. 
Hermann. Nachträge Moschkau's Handb. 1885/86, 2 banden. 
Handbuch Moschkau-Haas: VI Aufl. 1888; VII Th. I und 

11 (2 exemplaren). 
Broschüre Thier: Preisse. 
Joris und Sedlmayer: Gesch. und Kat. Bayern I (1843). 
Kohl: Marken von Kaschmir. 
Zumstein: Spez. Kat. Handb. Briefm. Schweiz 1909. 
Katalog Senf: 1900, 1901, 1902/03, 1903/04 (2 exemplaren), 

1905 (2 exemplaren), 1906 ( I - f l l en I) , 1907, 1908, 1911 (2 
exemplaren), 1912, 1913. 

Normal Katalog: 1910, 1911, 1914. 
Michel 1910/19 (2 exemplaren). 
Kohl Gr. Kat. und Handbuch: 1912 (4 exemplaren), 1912 

(Bd. I I ) . 
Kohl Preis. Kat.: 1902, 1903/04, 1905, 1906 (2 exemplaren). 
The Collector's Club Philatelist: Vol. V (1926) 1 en 2. 
London Philatelist: Vol. XV (1908), 1917 (Nov.-nr. ont

breekt), 1928 (alleen Dec.-nr.). 
Mekeel: 1929 (43st. Vol. I, nrs. 1-46). 
The Phil. Journal of America: November 1845. 
Stamp Collecting 1924 (2 banden), 1925 (idem), 1926 (los). 
Stamp Lover: Vol. 15, 16, 17 en 19,alle gebonden, 21 (ont

breekt nr. 7), 22 (ontbreekt nr. 8). Enkele losse nrs. van 
1912/20. 
Stanley Gibbons' Monthly Journal: Vol. 19 (1911), 20 (2 

exemplaren), 21 alle gebonden, 22 (Ie halfjaar). 
Gibbons' Stamp Monthly: Vol. 2 (Oct. 1928-Sept. 1929). 
Poole: Palklands Islands; Hongkong. 
Melville: Jamaica; Tonga. 
Stamp Coll. Library: Egypt 1925 (4 exemplaren). 
Cat. Scott: 1904, 1911. 
Cat. Stanley Gibbons: 95/96 Part . I, II, III, 99 (I), 1911 

(I) 2 exemplaren, 1909 (I), 1913 (I) , 14/15 (I) 2 exemplaren, 
17 (I) , 1911 (II), 1914 (II) 2 exemplaren. 

L' Amateur de Cartes et d' Enveloppes: enkele losse nrs. 
L' Echo de la Timbrologie: 43e annéé (ontbreekt nr. 80). 
Journal des Philatelistes (Lemaire): 1907, 1908, 1912, 1913 

(ontbreekt Dec. 14-Dec. 15), 1916 (1 nr. ontbreekt), 1917 
(niet compleet) en verder enkele losse nrs. 

Le Philateliste beige: 1929, 1929 (April-Decemher). 
Le philateliste frangais: 1892-96 in één band, 1898-1900, 

enkele losse nrs. 

Revue Phil, frang.: XXII (1911), 23e en 24e Vol. (3 banden), 
XX in losse nrs. 

Sigismund Jean. Timbres de 1' Uruguay. Paris 1908. 
Champion. Poste aerienne 1924. 
Cat. de la Société de Timbrologie: 1908, 1910. 
Cat. Yvert: 1909, 1913. 1914 (2 exemplaren), 1915, 1918 (2 

exemplaren), 1919 (2 exemplaren), 1921, 1922, 1923, 1924. 
Ned. Tijdschrift voor Postzegelkunde: 
a. geheel compleet (1 exemplaar); 
b. jaargangen, van 1895-1921, samen te stellen uit den voor

raad; 
c. verschillende deelen gebonden. 
Ned. Maandblad voor Philatelie: 1926 (2 exemplaren), 1927, 

1928, alle gebonden. 
Phil. Maandblad: 1912 (le jrg.) , 1913 (1 ex. geb., 1 los), 

1914, 19915 in één band, 1916 (ontbreekt 1 nr.), 1917 (idem), 
1918 (2 exemplaren gebonden), 1919 (gebonden), 1920 (ge
bonden). 

Het Postzegelblad: 12e jrg. gebonden, jrg. 11 t /m 15, jrg. 
10 (Mei-December). 
Ned. Philatelist: jrg. 1907, 1908, 1909, 1910. 
Postz. Ver. „Breda": Proeve eener lijst post- en portzegels 
van Nederland. Breda 1911. 

Ontwerpen en Proeven Moens (vert. Van Kinschot). 
Poststukken onzer Koloniën. Overdruk Jaarboekje nr. 38 

(1928), Costerus (vele exemplaren). 
Overdruk Voss. Jaarboekje nr. 37 (1927) (vele exemplaren). 
Jaarboekjes (vele exemplaren). 
Standaardwerk, Deel IV (idem). 

Afdeeling Amsterdam. 
In haar vergadering op 18 December 1930 werd door den 

heer L. van Essen een lezing gehouden over de „Annullato"-
stempels op zegels van Napels, en door den heer T. G. de Vries 
over zegels der Duitsche Koloniën; beide lezingen trokken 
niet alleen de onverdeelde aandacht der in bevredigend aantal 
opgekomen leden, doch werden bovendien verduidelijkt door 
daarop betrekking hebbende verzamelingen, welke met zeei 
groote belangstelling bezichtigd werden. 

Nadat een der leden nog had aangedrongen op gestadige 
propaganda voor de afdeeling, waarvan hij goede resultaten 
verwacht, mits men „philatelie" in de goede beteekenis opvat, 
m.a.w. geen hoofdzaak wordt gemaakt van bijkomstigheden, 
sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de 
inleiders voor hun bijdragen. 

Mededeeling aan de leden in Ned.-Indië. 
Van het Handboek der Postwaarden van Ned.-Indië zijn 

10 exemplaren van Deel I en 10 exemplaren van Deel II in 
depot bij ons eerelid dr. H. W. Borel, Tjiliwoenstraat 2, te 
Bandoeng. 

De kosten z\jn: voor deel I: ƒ2,50; voor deel II: ƒ7,—; 
beide deelen tezamen: ƒ8,50. 

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

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

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
heet de 38 aanwezigen welkom. De notulen van de vergade
ring van 24 November worden zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd en vastgesteld. De ballotage van 6 candidaat-
leden lieert tot uitslag, dat deze met algemeene stemmen als 
lid worden aangenomen. Ballotage over het candidaat-lid 
Seegers vindt op voorstel van het bestuur niet plaats, daar 
niet voldoende informatiën omtrent dezen te krijgen waren 

Tot leden van den Raad van Beheer van het Maandblad 
voor het jaar 1931 worden op voorstel van het bestuur her
benoemd de aftredende beeren Cramerus en Smeulders en als 
plaatsvervangend lid de heer dr. Gommers. In de commissie 
tot het nazien der rekening en verantwoording van den pen
ningmeester worden benoemd de beeren Mijnssen en Qui-
rijnen en als plaatsvervanger de heer Sprengers, welke bee
ren zich daartoe bereid verklaren. 



16 J A N U A R I 1931. N E D E R L A N D S e n M A A N D B L A D VOOR P H I L A T E L I E . I l l 

Begrooting der Pos tzege lvereen igmg „ B r e d a " voor liet j a a r 1931. 

O N T V A N G S T E N . 
1. Vermoedelijk b a t i g saldo over 1930 . . . P ro memorie . 
2. Contributie v a n 443—5=438 leden k ƒ 4 , — . . ƒ1752,— 
3. Contributie en en t ree van in 1931 aan te nemen 

leden - 200,— 
4. 10 % van he t verkochte in de rondzendingen . . - 550,—■ 
5. Verkochte nummers t empe l t j e s - 25,— 
6. Onvoorziene o n t v a n g s t e n - 125,— 

T o t a a l der O n t v a n g s t e n . . ƒ2652,— 
Aldus vastgeste ld in de ve rgader ing van 29 December 1930. 

U I T G A V E N . 
1. Kosten van het Vereenig ingsorgaan , na a f t r ek 

opbrengs t adver tent iën , abonné's , enz 
2. Kos ten l idmaatschap van dèn Neder landschen 

Bond van Vereenigingen van Pos tzege lverzame
l aa r s ( 4 4 3 x / 0 , 3 5 ) 

3. Kosten van drukwerken , portefeuil les, enz. . . 
4. Kos ten van nummers tempel t jes en doosjes . . 
5. Po r t i en bureaubehoeften secre tar i s . . . . 
6. idem admin i s t r a t eu r . . 
7. idem penningmees te r . . 
8. idem acht sectiehoofden . 
9. idem bibliothecaris . . 

10. Zaa lhuur van he t vergader lokaa l 
11. Kos ten van elf maandeli jksche ver lo t ingen . . 
12. Kosten der jaarl i jksche a lgemeene ver lo t ing in 

J a n u a r i 1931 
13. Assuran t i e -p remie 
14. Kosten van afgevaardigden n a a r de Bondsver

gade r ingen 
15. Acht t iende jaarl i jksche bijdrage a a n he t Re

servefonds (Beslui t van 5 Mei 1913) . . . . 
16. Kosten van ui tbreiding der bibliotheek . . . . 
17. Kosten der feestelijkheden t e r gelegenheid van 

de v ier ing van het 40-jarig bes taan der Vereeni-
g ing in 1933 

18. Onvoorziene u i tgaven 

ƒ 800,-

155,05 
100,— 

10,— 
100,— 

40,— 
15,— 

200,— 
5,— 

20,— 
60,— 

475,— 
35,— 

7 5 , -

50,— 
1 0 , -

200,— 
301,95 

Totaa l der U i t g a v e n . . ƒ 2652,— 
De penningmees ter , A. J . JACOBS. 

Mededeeling w o r d t gedaan , da t de volgende ve rgader ing in 
Januar i zal a a n v a n g e n om half acht, in verband met de werk
zaamheden voor de a lgemeene groote ver lot ing. 

Wegens afwezigheid van den heer Jacobs wordt de begroo
t ing voor het j a a r 1931 voo'.^elezen en toegelicht door den 
voorzitter en v a s t g e s t e l d in on tvangs ten en u i tgaven to t een 
bedrag van ƒ 2652,—. 

De voorzit ter h e r i n n e r t a a n het overlijden van den heer 
Warren en zijn ve rd iens ten t en opzichte van de Neder landsche 
philatelic. 

De verloting, we lke dan volgt , m a a k t menigeen gelukkig 
met een zegelt je. 

Bij de r o n d v r a a g word t door meerdere leden geklaagd over 
het phi la te l is tenloket hier t e r stede. Waa r veel zegels, zelfs 
niet na herhaalde a a n v r a a g , te bekomen zijn, en de Bredanaa r s 
zich tot bekenden in andere s teden moeten wenden, beant 
woordt dit loket n i e t a a n zijn doel. De leden vertel len hoe zij 
reeds verschillende malen gevraagd hebben o.a. n a a r de YJ, 
30 en 50 cents-zegels me t nieuwe 2-zijdige ro l tand ing en de 
'4 cent portzegel v a n Sur iname, doch steeds vergeefs , hoewel 
deze zegels a a n a n d e r e loket ten reeds lang verkr i jgbaar zijn, 
terwijl de oudere soor ten nie t of in zoo'n kleinen voorraad 
aanwezig zijn, d a t men al kor t na 3 uur „u i tverkocht" te 
hooren krijgt. De h e e r ir. Corporaal geeft in overweging een 
kastje met een e x e m p l a a r van ieder in voorraad zijnd zegel 
te plaateen b.v. een week vóór den da tum van openstel l ing 
/an het loket, o p d a t men zijn bestel l ing zoo veel mogelijk te 
voren schriftelijk k a n indienen. Dit zou volgens spreker veel 
drukte op de u r e n van openstel l ing voorkomen. De heer 
Mijnssen, d i rec teur v a n Ket pos tkantoor alhier, zegt toe dit 
in overweging t e willen nemen, doch geen toezegging te 
kunnen doen. W a t de eers tgenoemde kwestie a a n g a a t , zal hij 
een onderzoek ins te l len en den betreffenden a m b t e n a a r op
dragen nieuw ve r schenen zegels, alsmede aanvul l ing van uit
verkochte w a a r d e n t i jdig aan t e v ragen . De ve rgader ing is 
den heer Mijnssen voor zijn woorden dankbaar en tevreden 
met de oplossing. 

Een voorstel om de „Club" te Ginneken (bes taande uit leden 
onzer Vereeniging) bij h a a r 5-jarig bes taan in J a n u a r i a.s., 
te r gelegenheid w a a r v a n men plannen heeft een feestavond 

t e o rganiseeren , een subsidie toe t e kennen van ƒ 10,—, word t 
me t app laus goedgekeurd. 

De voorz i t te r wenscht ten slot te den leden op zijn Bredasch 
een „zal ig ui te inde", w a a r n a de ve rgader ing door hem wordt 
ges loten. 

Breda, 29 December 1930. De Ie secre ta r i s , 
J . C. G. VAN D E N BERG. 

Nieuwe leden. 
143. (S .NK. ) . H. Hanekamp, Overtoom 301 I I , A m s t e r d a m , C , 

giro 150627. ( V ) . 
174. (E.S .Z. ) . mevr . M. Mertens-Van der Loo, Mark t 7. 

Roosendaal . ( I I I ) . 
27. ( E . ) . Fel ix Pollak, Alber tgasse 30, Wien VII I . 
60. ( E . ) . W. K. M. Schimmelmann, Zeppel ins t rasse 43, E m 

den, Ostfr iesland (Deutsch land) . 
297. (E .S . ) . C. E. Stolk, Wi lhe lminas t raa t 9, Zwolle, gi ro 

9735. ( I V ) . 
206. (E.S.Z.NK.-). L. R. C. M. van der Ven, Willem II s t r a a t 9. 

Ti lburg. ( I I I ) . 
Candidaat- leden. 

P . Bleeker, D o r p s s t r a a t 339, Wormer . (Voorgedragen door 
G. van Dijk, te W o r m e r v e e r ) . 

me j . G. M. E. Hijmans, The res i a s t r aa t 149, Den H a a g . (Eigen 
a a n g i f t e ) . 

J . Kaas , pos tzegelhandelaar . Ri jns t raa t 80, A m s t e r d a m , Z. 
(Eigen aang i f t e ) . 

H. van Dijk, a r t s , Koes t r aa t 34, Zwolle. (Voorgedragen door 
N. A. Malcorps, te Zwolle). 

Overleden. 
200. ir. H. J . J u u r s e m a . 

Bedankt als lid. 
456. me j . W. E. Hoffscholte. 53. L. G. J a m e s . 
460. L. H. Penninkx. 
496. S. Bok. 
350. A. Schröder. 
237. O. Wal semann . 
317. G. H. Tissen. 
256. M. A. van Pern i s , 

469. J . J ansen . 
147. Jac . J . M. H a g e r a a t s . 
451. B. van der Reijden. 
492. H. F . J . Br ink. 
444. J, Gaancjerse, 
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Adreswijzigingen. 
189. mr. W. S. W. de Beer, te Amsterdam, thans Euterpe-

straat 125 huis, aldaar. (VII). 
335. (Z.). jhr. mr. F. E. M. de Roy van Zuidewijn, te Breda. 

thans Julianaplein 23, 's-Hertogenbosch. (Van II naar 
I II) . 

99. H. Raaijmaakers, te Vught, thans Kerkstraat 16, aldaar. 
(III) . 

415. F. A. Witlich Hoek, te De Bilt, thans Utrechtscheweg 
326, aldaar. (IV). 

275. J. A. L. Aarts, te Rotterdam, thans Statenplein 8, al
daar. (V). 

Bekendmakingen. 
Aan de leden, die zulks nog niet mochten hebben gedaan, 

wordt verzocht hun contributie ä ƒ 4,— voor 1931 aan den 
penningmeester, den heer A. J. Jacobs, Weth. Romboutsstraat 
12, te Breda, over te maken vóór 1 Februari a.s. door storting 
of overschrijving op zijn postrekening 88101. Mocht hieraan 
niet worden voldaan, dan zal over de contributie, verhoogd met 
ƒ 0,25 voor incassokosten, per postkwitantie worden beschikt. 
Na ontvangst der contributie zal het bewijs van lidmaatschap, 
gelijk met het zegel uit de verloting, worden toegezonden. 

Aan degenen, die zich vóór de vergadering van 26 Januari 
a.s. nog als lid aanmelden bii den len secretaris, wordt kennis 
gegeven, dat zij zullen deelnemen aan de groote algemeene 
verloting (zonder nieten), waarvoor een bedrag van ƒ 475,— 
is uitgetrokken. 

Philatelistenloket. 
Geopend op Zaterdag 24 Januari 1931, des namiddags van 

3 tot 5 uur, in het bijkantoor Parkstraat. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 26 Januari 1931, des avonds 
te HALF ACHT, in de bovenzaal van „De Beurs van Breda" 
(ingang St. Janstraat) . 

Clubbijeenkomst te Ginneken. 
Feestvergadering, ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan 

der Club, op Woensdag 28 Januari 1931, des avonds te 7 uur, 
in Hotel „Dennenoord", te Ginneken (bij Breda). 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Maandag 
22 December 1930, des avonds te 8 uur, in Hotel „Kras-
napolsky", te Amsterdam. 

Tegen half negen opent de voorzitter de vergadering, die be
zocht werd door 47 leden en 1 introducé. Voldoende aan tot 
ons gerichte vragen om eens op een anderen dag dan den 
Zaterdag te vergaderen, was er nu in verband met de Kerst
dagen een geschikte aanleiding om heden, een Maandag, te 
vergaderen. Helaas zien wii geen enkel nieuw gezicht; het 
zijn allemaal bekende gezichten, de trouwe garde en anders 
niet. De proef is derhalve niet voor voortzetting vatbaar, zij 
is totaal mislukt. De voorzitter wijdt hierna harteliike woor
den aan de nagedachtenis van den heer Warren, den nestor 
onzer verzamelaars, die regelmatig onze philatelistendagen 
bezocht en een gaarne geziene gast was. Gelukkig is ziin 
verzameling voor ons land bewaard gebleven, omdat deze is 
overgegaan in handen van den heer Van Nifterik. Aan den 
anderen kant is er echter ook stof tot vreugde, omdat er 3 
nieuwe redacteuren tot ons Maandblad zijn toegetreden, ter
wijl de heer Stieltjes den heer Costerus vervangt. Van hier uit 
onze gelukwenschen aan het Maandblad, opdat het tot nog 
meerderen bloei moge komen. 

Destijds hebben wij besloten onze bibliotheek aan het Post-
museum te schenken; in Den Haag bestaat e^ Mükbaar niet 
veel animo voor. Er wordt besloten op dit besluit terug te 
komen; de bibliotheek moet evenwel veranderd worden, om
dat er anders, in verband met de ruimte, geen bibliothecaris 

te vinden is, die alles bij zich aan huis kan hebben. De biblio
theek zal in het vervolg alleen bestaan uit Nederlandsche tijd
schriften en verder uitsluitend uit boekwerken, zoodat de 
buitenlandsche tijdschriften worden opgeruimd. 

Door het bedanken van den heer Donath als keurmeester 
hebben wij het eenige maanden zonder moeten doen. Het is 
het bestuur daarom aangenaam te kunnen mededeelen, dat de 
heer D. de Vries deze taak op zich heeft willen nemen. Wij 
hopen, dat het hem gegeven moge zijn zijn taak met lust en 
liefde te kunnen voortzetten. 

Reeds in de vereenigingsverslagen van de vorige maand 
hebben wij de discussies kunnen lezen over de verschillende 
catalogi. Van bijna alle vereenigingen is er een schrijven hier
omtrent ingekomen. De Ie secretaris zal hiervan een resumé 
maken en het op de volgende vergadering behandelen. Reeds 
nu kan worden medegedeeld, dat in de Januari-vergadering 
de heer Van Peursem een lezing zal houden over historische 
zegels, terwijl onze voorzitter, de heer Vredenduin, in Fe
bruari een causerie zal houden over onnoodige uitgiften. Met 
volgende sprekers zijn wij in onderhandeling, om aldus te 
trachten het vergadermgsbezoek grooter te maken. Aan den 
anderen kant hopen wij, dat de leden persoonlijk het hunne 
voor onze Vereeniging zullen doen. Het bestuur looft daarom 
5 prijzen uit voor die leden, die in het loopende vereenigings-
jaar de meeste nieuwe leden zullen hebben aangebracht. 

De leescirkel zal worden uitgebreid met meerdere buiten
landsche tijdschriften. De notulen worden goedgekeurd. In het 
drukraampje gaan rond een Indische briefkaart met den offi-
cieelen reclame-opdruk voor de vliegtochten en verder 3 Ja-
pansche afstempelingen. De candidaat-leden, de beeren Van 
Kempen en De Roever, worden ondertusschen met algemeene 
stemmen aangenomen. Voor het concours IJsland-zegels meldt 
zich helaas slechts één deelnemer aan, zoodat de jury, be
staande uit de beeren Boeg, Schröder en De Vries, een ge
makkelijke taak heeft. De voorzitter geeft nu het woord aan 
den heer De Beer. Met z-jer veel belangstelling wordt diens 
causerie over de eerste emissie Turkije, waarvoor hij op de 
Iposta met goud bekroond is geworden, gevolgd. Hij laat zeer 
veel bladen met allerzeldzaamste zegels circuleeren, die met 
zeer veel interesse worden bekeken. De heer De Beer kon he
laas alleen maar behandelen de postzegels op dun en dik pa
pier en beloofde t.z.t. de rest te zullen behandelen. Een lang
durig applaus is de belooning voor de moeite en de welwillend
heid, welke de spreker voor ons heeft over gehad. De voor
zitter dankt hem daarna nog eens recht hartelijk. 

Na de pauze worden 23 kavels geveild. Hierna veiling van 
20 prijzen onder de aanwezigen. Bij de rondvraag wordt be
sloten om den volgenden keer voor het concours te nemen 
één zegel, daar een gedeelte van een land geen succes is 
gebleken. Aangewezen wordt het gebruikte 5 fr. zegel van 
Frankrijk. Yvert nr. 33. Niets meer aan de orde zijnde, sluit 
de voorzitter om ruim 11 uur de vergadering. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen als lid. 
J. W. de Roever, Mozartkade 16, Amsterdam, Z. 
W. L. van Kempen, Oranje Nassaulaan 18, Amsterdam, Z. 

Bedankt als lid. 
A. M. N. van den Broeke, Laren. 
E. Hagnauer, Batavia. 
J. M. Meihuijzen, Baarn. 
jhr. P. H. Bicker, Driebergen. 
G. van den Arend, Den Haag. (Overleden). 
N. W. Harry Struve, Boskoop. 

Adresveranderingen. 
A. O. Tittman, Cumberland Lodge, 83 West Hill, Putney, 

London, S.W. 15. 
H. Pijpers, Geestersingel 27, Alkmaar. 
H. J. G. Strasmeijer, Sumatrastraat 57 II, Amsterdam, O. 
A. B. C. Bonset, Patroclosstraat 12, Amsterdam, Z. 
A. G. Dekker, Chasséstraat 65 II, Amsterdam, W. 
dr. A, H. van den Berg, Jachtlaan 64, Apeldoorn. 
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Candidaat-lid. 
E. E. Kip jr., commissionair in effecten, Cath. van Clevepark 

79, Amstelveen. (Voorgesteld door J. C. de Groot). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 24 Januari 1931, des 
avonds te 8 uur, in Café Parkzicht, Hobbemastraat, Amster
dam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 31 Januari 1931, des avonds 
te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

De Ie secretaris, 
J. A- KASTEIN. 

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

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

Aanwezig 27 leden. Om ongeveer 8.15 uur werd deze ver
gadering door den voorzitter, den heer Van Gittert, geopend 
die mededeelde, dat door den heer Burgersdijk voor de extra-
verloting ter beschikking gesteld was een tweetal banden voor 
oplegging van maandbladen. Bovendien schonk de heer Bur
gersdijk voor de bibliotheek der Vereeniging twee deelen van 
Stanley Gibbons Monthly Journal. Verder deelde de voor
zitter mede, dat voor een volgende extra verloting ten bate 
van het jubileumfonds reeds zegels geschonken werden door 
de beeren De Bas, Van der Woude, Deenik, Van Hulssen en 
Van Lunteren. Nadat de notulen der vorige vergadering on 
veranderd goedgekeurd waren, werd het meerendeel der in
gekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. 

Hierna werd het voorgedragen candidaat-lid Eric Smith 
met algemeene stemmen tot lid van de U. Ph. V. aangenomen. 
Aangezien de beeren Minnema en Hoefsmit jr. nog steeds in 
gebreke gebleven zijn aan hun verplichtingen te voldoen, 
werden zij met algemeene stemmen geschorst als leden. 

Tot leden van den Raad van Beheer van het Maandblad 
werden benoemd de beeren dr. P. H. van Gittert en K. H. J. 
van Hulssen en tot plaatsvervangend lid de heer H. Kaub. 

Na de gewone- en extra-verloting deelde de voorzitter een 
en ander mede omtrent de feestviering van de U. Ph. V. 

Bij de rondvraag informeerde de heer Sluijp naar het vol
gende: Of het werkelijk waar is, dat gewone brieven naar 
Indië, door bijbelasting van ƒ0,10 eerder hun bestemming 
bereiken, wanneer deze van Medan per vliegtuig worden 
doorgezonden. Het was hem namelijk niet gelukt een brief, 
op dergelijke wijze verzonden, bespoedigd te krijgen, terwijl 
ten postkantore te Utrecht hieromtrent geen voldoende in
lichtingen verstrekt konden worden. Zelfs bleek, dat de eti
quette „Per luchtpost" met potlood doorgeslagen was. Boven
dien klaagde de heer Sluijp over te zware afstempeling, o.a. 
speciaal te Utrecht, van vliegbrieven bestemd voor Indië. 

Voor den landenwedstrijd Zwitserland was een keurige col
lectie ingezonden. Na zichtzending werd, niets meer aan de 
orde zijnde, deze vergadering om 9.45 uur opgeheven. 

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

Nieuwe leden. 
Eric Smith, Via Greina 2, Lugano. 

Candidaat-leden. 
H. de Groot, ontvanger der registratie en domeinen, Bleeker-

singel, Gouda. 
J. Efferl, Dahme (Mark), Duitschland. 

Geschorst als lid. 
W. H. Hoefsmit jr., Witte de Withstraat 14, Amsterdam, W, 
G. M. Minnema, Oegstgeesterlaan 41, Leiden. 

Adresveranderingen. 
K. van Wijk wordt Kattensingel 82, Gouda. 
H. M. Dereksen W.Jzn. wordt Krugerlaan 67, Gouda. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 20 Januari 1931. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 27 Januari 1931. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 18 December 1930, des avonds te 8 uur, in het Café 
„Hollandais", Groenmarkt, te 's-Gravenhage. 

Wanneer de voorzitter do vergadering opent, zijn 32 per
sonen aanwezig, onder wie 2 dames. De notulen der vorige 
vergadering worden na voorlezing onveranderd goedgekeurd 
en gearresteerd. Ingekomen is een brief van de firma Keiser, 
agente van Yverl, waarin deze mededeelt, dat, hoewel de 
Yvert-albums over het algemeen geen tandingsverschillen op
nemen, toch voor de roltandingzegels blanco bladen aan de 
albums Nederland en Koloniën zullen worden toegevoegd, zoo
dat verzamelaars deze zegels naar eigen inzicht kunnen ver
zamelen. Het geven van een voordruk is uit een technisch en 
financieel oogpunt te moeilijk uitvoerbaar. 

Van den heer Van Essen is een brief ingekomen, waarin hij 
mededeelt, wel genegen te zijn op de vergadering van Januari 
a.s. een causerie op philatelistisch gebied te houden. 

Nadat de ingekomen stukken behandeld zijn, deelt ile voor
zitter een en ander mede over zijn bezoek aan het postkan
toor te Rotterdam, waar een brievensorteermachine werd be
zichtigd. Deze machine — een vinding van den heer Marchand 
— vereenvoudigt het brievensorteeren zoodanig, dat een groote 
besparing aan tijd en personeel verkregen kan worden. 

Bij de rondvraag worden inlichtingen gevraagd omtrent den 
afloop van de inschrijving van de Brandkastzegels. Niemand 
der aanwezigen weet evenwel bijzonderheden te vermelden. 

Een der leden deelt mede, dat hij tot zijn verwondering in 
het laatste Maandblad heeft gelezen, dat de Indische welda-
digheidszegels, welke eerst op 1 December voor het publiek 
verkrijgbaar waren, reeds op 25 November op een vergadering 
eener postzegelverzamelaarsvereeniging waren tentoonge
steld. 

Een ander lid vraagt, of het geen aanbeveling verdient, om 
de besprekingen, welke in onze vergadering van 27 November 
over de verschillende catalogi gehouden zijn, in broederen 
kring, b.v. in het Maandblad, kenbaar te maken. 

De heer Starink deelt mede, dat hij zich beschikbaar stelt om 
de leden hy den aankoop van Nederland- en Koloniën-zegels 
behulpzaam te zijn. Het langdurige wachten op Zaterdag
middag aan het postkantoor zal dan voor de leden niet meer 
noodig zijn. Verder doelt hij nog mede, dat een beperkt aantal 
series Brandkastzegels tegen nominaal plus gemaakte on
kosten beschikbaar zijn. Hierna komt de verloting en de vei
ling, waarna de voorzitter met een afscheidswoord aan het 
oude en een wensch voor het komende jaar de vergadering 
sluit. 

Candidaat-leden. 
H. A. Lyppens, Axelschestraat 21, Terneuzen. 
J. J. L. Hesselt van Dinter, Koningin Wilhelminalaan 342a, 

Voorburg. 
B. H. Parret Jentink, Van Bleiswijkstraat 27, Den Haag. 
C. A. Oudemans, Oude Delft 212, Delft. 
mevr. E. Weltevreede, Wassenaarscheweg 98, Den Haag. 

Bedankt als lid. 
Th. Mac. Gillavry, Heideweg 18, Soest. 
L. de Bock, St. Nicolaïlaan 21, Arnhem. 
mevr. D. Weijerman, Oener'veg, Epe. 
C. von Bornemann, Willem de Zwijgerlaan 15, Den Haag. 

Adresverandering. 
H. Hanekamp, Overtoon 301, Amsterdam. 

Vergadering. 
Vergadering op 22 Januari 1931, des avonds te 8 uur, in het 

Café „Het Gouden Hoofd", Groenmarkt, te 's-Gravenhage, 
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Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Causerie van den 
heer Van Essen. Ballotage nieuwe leden. Rondvraag. Ver
loting. Eventueele veiling. Sluiting. 

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

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

Aanwezig 16 leden, onder wie 3 dames. Na een welkomst
woord van den voorzitter, speciaal tot mejuffrouw Veering, 
die wegens familie-omstandigheden de laatste vergaderingen 
niet heeft kunnen bijwonen, worden de notulen van de vorige 
vergadering voorgelezen en goedgekeurd. 

Hierna komen aan de orde de navolgende ingekomen stuk
ken: een bijvoegsel van de Ned. Staatscourant, bevattende de 
gewijzigde statuten van „De Globe", en het bedanken voor 
het lidmaatschap van de beeren P. W. van Vledder te Borne 

- en W. L. Welter te Nijmegen. 
Hierna geeft de voorzitter het woord aan ondergeteekende, 

ten einde verslag uit te brengen van de besprekingen, welke 
ziJn gehouden door de commissie, aangewezen voor de te 
houden tentoonstelling van zegels van leden onzer Ver-
eeniging. Ondergeteekende heeft hieromtrent een rapport 
samengesteld, hetwelk door den voorzitter aan de vergadering 
wordt voorgelezen. Tijdens de bespreking van verschillende 
punten van bedoeld rapport, verlaat de voorzitter wegens an
dere bezigheden de vergadering, waarna de heer Heidenreich 
de plaats van den voorzitter overneemt. Nadat nog over 
eenige punten van meening is gewisseld, worden de voor
stellen van de commissie, zooals deze in het rapport zijn aan
gegeven, in principe door de vergadering aanvaard. 

De wedstrijd met de zegels Yvert nrs. 47 en 47a Nederland 
wordt uitgesteld tot een volgende vergadering. Nadat nog de 
gewone maandelijksche verloting onder de aanwezigen heeft 
plaats gehad, wordt hiermede de vergadering gesloten. 

De wnd. secretaris, 
K. A. SWART. 

Candidaat-lid. 
G. J. Looijen, Huijgenslaan 8, Arnhem. (Voorgesteld door 

A. F . Bruil). 
Bedankt als lid. 

77. P. W. van Vledder, te Borne. 
116. W. L. Welter, te Nijmegen. 

Postzegeltentoonstelling. 
Leden van de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De 

Globe", die wenschen deel te nemen aan de te Arnhem te 
houden onderlinge tentoonstelling op een Zaterdag en Zondag 
in Mei of Juni 1931, worden verzocht vóór 1 Februari a.s. 
hiervan opgave te doen bij den heer K. A. Swart, De Wet
straat 12, Arnhem, met vermelding van den aard hunner in
zending en van de daarvoor benoodigde tafelruimte. 

Hierbij wordt nog medegedeeld: 
1. dat voor het exposeeren van zegels geen kosten ver

schuldigd zijn; 
2. dat de zegels alle onder glas geëxposeerd zullen worden; 
3. dat de inzendingen tegen brand en inbraak gratis ver

zekerd worden. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Dinsdag 27 Januari 1931, des avonds 
te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Op deze vergadering wedstrijd met de zegels Yvert nrs. 
47 en 47a van Nederland (ƒ2,50 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, 

dus op 14 Februari 1931. 

J1 Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret.: P. JORISSEN P.Czn., Pr. Julianalaan 73, Rotterdam. 
(Voor aangeteekende stukken: Bijkant. Avenue Concordia). 

JAARVERGADERING op Dinsdag 9 December 1930, des 
avonds te TA uur, in Restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig 16 leden. De voorzitter, de heer Van .Harderwijk, 
opent de vergadering, waarna de notulen der vorige verga
dering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Hierna wordt een schrijven voorgelezen van „Hollandia", te 
Amsterdam, met verzoek het oordeel onzer Club te mogen 
vernemen inzake den meest gewenschten catalogus. Met 
groote meerderheid wordt de Senf catalogus verkozen. 

De voorzitter geeft hierna het woord aan den secretaris tot 
voorlezing van het jaarverslag, waarvoor hem hierna hartelijk 
wordt dankgezegd. Aangezien de heer Stok niet aanwezig is, 
wordt diens verslag als boekbewaarder door den voorzitter 
voorgelezen en onder dank goedgekeurd. Namens de keurings
commissie deelt de heer Frenkel mede, dat er dit jaar geen 
zegels ter keuring zijn aangeboden. Als verkoopcommissaris 
brengt eveneens de heer Frenkel verslag uit omtrent de 
gecirculeerde rondzendingen. Er hadden dit jaar slechts 
5 rondzendingen plaats, ook al in verband met weinige in
zendingen daarvoor. Er werd slechts voor ƒ 187,62 verkocht, 
zoodat slechts ƒ 18,76 aan den penningmeester kon worden 
afgedragen. Hij spoort de leden aan, om boekjes tegen bil
lijke prijzen in te zenden ter circulatie, welke aanstaand jaar 
beter zal worden geregeld, terwijl hij de leden verzoekt het 
den verkoopcommissaris zoo gemakkelijk mogelijk te maken 
door snellere doorzending der boekjes. 

Nadat dit verslag onder dankzegging is goedgekeurd, deelt 
de voorzitter mede, dat thans een commissie, bestaande uit 
de beeren Frenkel, Van Harderwijk en Van den Hoven van 
Genderen, voor de circulatie der boekjes zal zorg dragen, zoo
dat minstens éénmaal per 3 weken een zending in zee gaat, 
en verzoekt hij den leden, die boekjes wenschen in te zenden, 
dit te doen aan het adres van hem, voorzitter (Dam 30, Schie
dam). 

Het woord is thans aan den penningmeester, den heer 
Bakker. Vooreerst brengt hij verslag uit over de tentoon
stelling en de daaraan verbonden feestelijkheden. De commis
sie, bestaande uit de beeren Klaphaak en Van Vierssen, heeft 
de ontvangsten en uitgaven nauwkeurig nagegaan en alles 
accoord bevonden. Vervolgens doet de heer Bakker rekening 
en verantwoording der club-kas, welke sluit met een batig 
saldo van ƒ 43,58, waarna hij voor zijn accuraat beheer wordt 
gedechargeerd; de door hem ingediende begrooting voor het 
volgend vereenigingsjaar wordt goedgekeurd. De heer Bakker 
wordt door den voorzitter onder applaus dankgezegd voor 
alles wat hü voor de Club in het afgeloopen jaar heeft gedaan. 

Tot stijving der kasmiddelen hebben sommige leden een 
verhoogde contributie toegezegd. 

Voorts wordt bepaald dat in het vervolg ƒ 50,— per jaar 
zal worden verloot, welke onder de prijswinnaars na afloop 
van elk jaar in postzegels zullen worden afgegeven, waar
voor reeds verschillende schenkingen zijn toegezegd. Ook 
thans worden aan de respectievelijke prijswinners hun prijzen 
in postzegels uitgereikt. 

Op voorstel van den heer Van Smaalen worden bestuur en 
keuringscommissie bij acclamatie herkozen. De herkozenen 
nemen, voorzoover tegenwoordig, allen hun herbenoeming aan. 

Dan neemt de voorzitter het woord en dankt nogmaals 
allen, die hebben bijgedragen tot het welslagen van ons jubel
jaar, voor hun groote medewerking, en verklaart hiermede de 
diverse commissies voor ontbonden. 

De heer Pesch vraagt, of het geen aanbeveling verdient, 
dat ieder lid een mancoljjstje aanlegt en dit ter vergadering 
medebrengt; allicht zijn er dan leden die onder hun duplicaten 
daarvan iets hebben, zoodat die manco's op die wijze zouden 
kunnen worden aangevuld. De voorzitter spoort de leden hier
toe aan. Voorts huldigt de hoer Pesch de zienswijze van Senf 
en anderen, door uit hun catalogi onnoodige of niet-officieele 
uitgiften te weren of met kleine netters te drukken, desnoods 
zonder prijsopgave, en zou gaarne een waarschuwend woord 
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tegen het verzamelen daarvan tot de verzamelaars richten. 
De secretaris antwoordt hierop, dat dit een moeilijke kwestie 
is, aangezien de schuld bij de verzamelaars zelf ligt, en men 
moeilijk hen kan verbieden, wat zij verzamelen willen. 

De heer Weijer laat enkele geheele vellen der laatste uit
giften van België circuleeren met tête-bêche-paren, en de heer 
Immink twee Zeppelin-vliegbrieven. 

Een verkoop van een paar albums en tijdschriften brengt 
ƒ 10,— aan de kas. 

Nadat de voorzitter den leden een gelukkig nieuwjaar, zoo
wel in familiekring als in zaken, heeft toegewenscht, sluit 
hjj de vergadering. 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

JAARVERSLAG, uitgebracht in de algemeene vergadering 
van 9 December 1930. 

Volgens art. 28 van het huishoudelijk reglement rust op my 
als secretaris de aangename plicht, het jaarverslag op te 
maken van het wedervaren onzer Club. Thans heb ik het ge
noegen u dit aan te bieden over ons 25e vereenigingsjaar. 

Bestuur en keuringscommissie bleven intact; vijf nieuwe 
leden werden aangenomen, terwijl er twee bedankten. 

Telde onze Club einde December 1929 61 leden, thans 64 
leden, waarv'an 42 te Rotterdam woonachtig, 19 buiten Rot
terdam en 3 in het buitenland. 

Er werden 9 gewone bijeenkomsten gehouden en een jaar
vergadering, een feestvergadering ter herdenking van het 
25-jarig bestaan op 11 Februari en een feestvergadering met 
damesgenoodigden op 23 September 1.1. 

De gewone bijeenkomsten werden respectievelijk bezocht 
door 25, 21, 22, 16, 17, 14, 22, 18 en 17 leden, de jaarverga
dering door 23 leden, de feestvergadering op 11 Februari 
door 26 leden en de feestvergadering op 23 September door 
15 damesgenoodigden en 19 leden. 

Op de gewone bijeenkomsten werden verschillende verza
melingen bezichtigd. Op enkele avonden werden zegelverlo
tingen en zegelverkoopingen gehouden. Vele schenkingen van 
falsificaten en boekwerken hadden plaats, terwijl ook de ca
talogus onzer bibliotheek gereedkwam. 

Op de vóórvergadering van Bondsafgevaardigden in Maart 
te Utrecht was onze Club vertegenwoordigd door de beeren 
Van Harderwijk en Frenkel en op de Bondsvergadering te 
Rotterdam op 6 September door den heer Den Outer, tevens 
vertegenwoordigende de beide laatstgenoemden. 

Ziehier in het kort opgenomen de inwendige dienst onzer 
Club, doch dat zij ook naar buiten haar vleugels uitslaat, be
wijst het houden der Nationale Postzegeltentoonstelling ter 
gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, gehouden in „De 
Doele", van 4 tot 7 September 1.1. Nadat in onze October-
vergadering 1929 besloten was, ter viering van dit 25-jarig 
bestaan, een Nationale Postzegeltentoonstelling te houden, 
werd onmiddellijk overgegaan tot het vormen van een eere-
comité en het stichten van een waarborgfonds, waarbij van 
alle zijden groote steun werd ondervonden. Het programma 
werd vastgesteld en aan ruim 3000 Philatelisten verzonden. 
Op 11 Februari had onze feestvergadering plaats en uit het 
verslag onzer Club, opgenomen in het Maart-nr. van het 
Maandblad, bleek hoe deze avond voor ons allen is geweest, 
niet het minst voor uwen secretaris, door diens benoeming tot 
eerelid. En nu moest worden afgewacht, de deelname aan de 
tentoonstelling, giften van medailles, enz. Lang vóór de ope
ning der tentoonstelling was de beschikbare ruim 400 vier
kante meter bezet, giften van medailles kwamen in, evenals 
schenkingen in geld, ook uit het buitenland, zoodat onze ver
wachtingen ruimschoots bekroond werden. 

Donderdag 4 September v.m. 1014 uur werd de tentoon
stelling door den burgemeester van Rotterdam officieel ge
opend. Hierna rondgang op de tentoonstelling, gevolgd door 
een lunch in restaurant ,,Bristol". De middag werd besloten 
door een thé te inijnen huize. Vrijdag 5 September had, onder 
stralend weder, de door het Gemeentebestuur van Rotterdam 
aangeboden boottocht plaats. Op allen, die daaraan hebben 
deelgenomen, heeft deze tocht een onvergetelijken indruk ge
maakt; na afloop daarvan hield de Club een drukbezochte 
receptie in een der bovenzalen van „Tivoli". Ook hier was aan 

jolijt geen gebrek, maar de feestvreugde bereikte haar hoogte
punt op het feestdiner in „Tivoli" op Zaterdag 6 September. 
Toespraken, muziek en dans wisselden elkander af, terwijl 
ook enkele verrassingen niet uitbleven. 

Gedurende den maaltijd werden de bekroningen bekend ge
maakt en bleef men daarna nog lang bijeen. 

Zondag 7 September 5 uur werd de tentoonstelling door 
onzen voorzitter officieel gesloten. 

En de tentoonstelling èn de daaraan verbonden feestelijk
heden zijn schitterend geslaagd, en met grooten dank aan 
allen, die tot het welslagen hebben bijgedragen, kan de Phi
latelistenclub „Rotterdam" met groote voldoening terugzien 
op de viering van haar 25-jarig bestaan. 

Zooals hierboven reeds is medegedeeld, had op 23 Septem
ber nog een feestvergadering plaats, waaraan 15 dames
genoodigden deelnamen, en welke een niet minder prettig 
verloop had. 

Dat ons volgend lustrum met evenveel opgewektheid en 
goede samenwerking gevierd moge worden, is de wensch en 
de hoop van uw 

secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 24 De
cember 1930, in Café „Hollandais", Groenmarkt, te 
's-Gravenhage. 

Aanwezig 42 leden. De voorzitter, de heer Reijerse, opent 
de vergadering met een speciaal welkom aan de beeren 
Stumpf f en Marijs, candidaat-leden. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door den heer 
H. van Buüren e.a. Van den heer Lorang wordt ter bezichti
ging gesteld een met de luchtpost aangekomen briefkaart van 
Ned.-Indië met dubbelen opdruk 5 cent; deze opdruk is duide
lijk en scherp: éénmaal in 't midden, éénmaal iets lager. Ter 
rondgang zijn wederom aanwezig de tijdschriften der bi
bliotheek. 

De nieuwe afdeeling Venlo en omstreken wordt met alge
meene stemmen aangenomen. De voorzitter spreekt met in
stemming der vergadering zijn tevredenheid uit over dezen 
gang van zaken en dankt den secretaris voor diens be
moeiingen. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. 
De candidaat-leden worden aangenomen met 33 stemmen 

vóór, 4 blanco, 1 tegen, 1 van onwaarde. De aanwezige can
didaat-leden worden hierna op de gebruikelijke wijze door 
den voorzitter geïnstalleerd. Tevens is daarmede reeds ge
stemd over de hieronder opgenomen leden „onder voorbe
houd", omdat hun namen nog niet in het Maandblad waren 
gepubliceerd. 

Middelerwij 1 heeft de heer Eckhart zijn schoone collectie 
Luxemburg uitgestald en wordt die door de aanwezigen be
zichtigd. 

Bij de verloting krijgt de heer Verhoeff den len prijs. De 
veiling en een extra verloting geschieden door de feest
commissie. 

De voorzitter brengt den dank der vergadering over aan 
den heer Eckhart en gaat over tot de rondvraag, waarbij de 
heer Maas eenige interessante mededeelingen doet over de 
vliegkaarten van Venlo en de heer Eckhart mededeelt, dat hii 
invoerrechten heeft moeten betalen voor een brief met zegels 
naar Polen. 

De voorzitter wenscht de aanwezigen een prettig Kerst
feest, een goed uiteinde en een gelukkig nieuwjaar en sluit 
de vergadering. 

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

Mededeelingen. 
^SÊF' Postrekening „Philatelica", C. van der Willigen, 25142. 

Door het hoofdbestuur is tot sectiehoofd benoemd de heer 
A. Jaarsma, te Leeuwarden. 
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Feestcommissie. 
In de Januari-vergadering zal een veiling (op Ameri-

kaansche wijze) worden gehouden van enkele goede zegels, 
aangekocht door de feestcommissie. 

De veiling van de December-vergadering heeft ruim ƒ 31,— 
opgebracht. 

Mogen wij nogmaals onzen oproep, opgenomen in de notulen 
van de November-vergadering, onder de aandacht van de 
leden brengen? 

De secretaris der feestcommissie, 
J. H. VAN DER VEEN, De Carpentierstraat 159. 

Overleden. 
65. F. H. D. H. von Ende, Voorburg. 

Bedankt. 
210. mevr. C. E. Wilton van Reede, Goes. 
378. mevr. Eijkma-n, 's-Hage. 
358. H. Waterman, Soekaboemi. 
506. mej. P. C. M. Lorang, 's-Hage. 
36. J. P. Timmer, Delft. 396. J. v. d. Meulen, Hoorn. 

432. W. van Leeuwen, R'dam. 4Ó2. P. Loujetzky, 's-Hage. 
74. A. Mees, Oosterbeek. 558. G. Spalter, Zierikzee. 
76. mr. J. G. Huijser, R'dam. 31. J. Hanekamp, A'dam. ^) 

255. J. Mijs, Oostburg. 1) 

1) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 
-) Is al lang geen lid meer van „Philatelica". Adm. 

Afgevoerd. 
355. O. Holterman, Delft. 

Niet bedankt. 
143. H. F. J. W. Schnabel, Thomsonlaan 240, Den Haag, doch 
251. J. R. G. Schnabel, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
16. S. Mink, Overweg, Sneek. 
74. Otto Lüders, Rosenstrasse 66 I, Dresden-Altstadt I. 
25. P. Spiekhout, Anjelierstraat 15, Leeuwarden. 
36. L. J. T. M. Eilers, Kelders 1, Leeuwarden. 
65. F. W. H. Stumpff, Laan van Meerdervoort 364, 's-Hage. 
76. M. A. Marijs, Wesselstraat 342, 's-Hage. 
97. J. H. Uhl, Riouwstraat 14, Bandoeng. 

145. J. L. Smit, Willem van Outhoornstraat 45, 's-Hage. 
154. W. Smit, Juliana van Stolberglaan 239, 's-Hage. 
170. P. A. van Marie, Goudsbloemlaan 161, 's-Hage. 

A d s p i r a n t - l i d . 
J. B. Boesman, O. Haven 496, Zierikzee. 

V a n d e n i e u w e a f d e e l i n g : 
„ V e n l o s c h e P h i l a t e l i s t e n c l u b". 

181. J. van der Valk, Stalbergweg 9, Venlo. 
210. K. M. de Hartog, Dr. Mathijsenstraat 9, Venlo. 
239. H. Knorr, Antoniuslaan, Blerick. 
246. J. Biard, Heutstraat 48, Venlo. 
255. L. Nies, Stationsstraat 46, Deurne. 
162. J. Poeth, Spoorstraat 55, Tegelen. 
282. K. Janssen, Kaldekerkerweg 58, Venlo. 
161. H. Bastiaans, Straelscheweg 5, Venlo. 
333. J. B.̂  Henderson, Stationsstraat, Blerick. 
375. F. Bakhuis, Stalbergweg, Venlo. 
354. S. A. Blok, postzegelhandel. Noordeinde 90, Den Haag. 
358. J. Bocken, Spoorstraat, Venlo. 
381. J. Aarts, Lohaffstraat, Venlo. 
(Enkelen zijn reeds lid van „Philatelica"). 
Onder voorbehoud v a.n reclame bovendien 

n o g d e v o l g e n d e n . 
388. J. van der Geest, Barend Fockestraat, Leeuwarden. 
398. P. H. Leffering, Roekstraat 4, Leeuwarden. 
407. A. Corée, Botastraat 1, Leeuwarden. 
408. Th. Groeneveld, 3e Rembrandtdwarsstraat 14, Leeuw

arden. 
421. T. E. Kalma, Raadhuisstraat 3, Huizum. 

(Alle vijf voorgesteld door A. Jaasma). 

422. P. N. Sonsbeek, Gagelplein 62, Den Haag. 
432. J. Vaandrager, Galileïstraat 2a, Den Haag. 
452. H. H. J. Hoogesteger, Markt C 4, Middelburg. 
496. W. A. Keulenaer, Prinses Mariannelaan 141, Voorburg. 
499. K. T. E. Karthaus, suikerfabriek, Poerwokerto, Java 

(Voorgesteld door D. van der Does). 
504. dr. W. Sneijders de Vogel, Laan van Meerdervoort 855, 

Den Haag. 
506. J. W. de Vries, commies N.S., Driehoefijzersstraat 8a, 

Breda. 
Candidaat-Ieden. 

A. P. Schrier, Gemeentehuis, Colijnsplaat. (Adspirant-lid). 
ir. K. L. van Geelen, Copernicusstraat 111, Den Haag. (Eigen 

aangifte). 
J. Gaanderse Mzn., Lange Warande 30c, Rotterdam. (Voor

gesteld door K. A. Heijmans j r . ) . 
Adresveranderingen. 

427. C. W. M. Roskes, Turnstraat 28, Breda. 
277. D. van der Does, Poerwokerto (Java) . 
327. mej. J. Nieberding, Van Loostraat 13, Den Haag. 
30. W. J. Pénard, Weteringschans 46, Amsterdam, C., post

bus 20. 
534. mr. F. A. Polkersma, Balistraat 2, Soerabaja. 
118. J. F. Bangert jr., Binnenweg 103b, Rotterdam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, algemeene vergadering te 

8% uur, op Woensdag 28 Januari 1931, in Café „HoUandais", 
Groenmarkt, Den Haag. 

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

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

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

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

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

VERSLAG van de ledenvergadering op Dinsdag 23 Decem
ber 1930, in den Haarlemsehen Kegelbond, te Haarlem. 

Met kennisgeving is van het bestuur alleen afwezig de heer 
P. Engelenberg. De notulen der vorige vergadering worden 
onveranderd goedgekeurd. 

Van den heer Middelkoop circuleert een aantal interessante 
brief stukken (b.v. een in de postauto Arnhem-Emmerik ten 
deele verbrande enveloppe met daarop betrekking hebbend 
stempel). 

Van de rondvraag maakt gebruik de heer Van der Smissen, 
de bedoeling vragend van de openstelling der philatelisten-
loketten, waarop de voorzitter hem bevredigend van antwoord 
dient. 

De algemeene verloting heeft tot uitslag, dat de leden met 
de nummers 211, 92, 253, 232, 239, 199, 173, 174, 194, 254, 5, 
178, 148, 250 en 1 een prijs ten deel valt; voorzoover niet tei 
vergadering uitgedeeld, zullen deze door den secretaris den 
gelukkigen worden toegezonden. De veiling brengt ruim ƒ 30 
op, terwijl, dank zij toevoeging van enkele prijzen door aan
wezige leden, allen bij de maandelijksche verloting een prijs 
ten deel valt. 

Adreswijziging. 
187. F. H. Proper wordt Rozenhagenstraat 45, Haarlem. 

Aangenomen als lid. 
253. A. B. Melchers jr., Röntgenstraat 19, Amsterdam, O. 
254. N. Reinalda, Teslastraat 36, Haarlem. 
255. D. C. J. S. Janse, p /a C. Hoogenboora, Van Oosterzee

straat 32a, Rotterdam. 
256. J. H. van der Smissen, Leeuweriklaan 37, IJmuiden. 
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Voorgesteld als lid. 
B. R. Pietersen, Verlengde Jan Steenstraat 62, Haarlem. 

(Eigen aangifte). 
Bedankt als lid. 

234. A. J. Reurts, te Amsterdam. 
124. F. A. Berkemeijer, Haarlem. 

Philatelistenloket. 
Openstelling Haarlemsch Philatelistenloket op eiken Zater

dag der maand van 3-5 uur. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Vrijdag 30 Januari 1931, in den Haar-
lemschen Kegelbond, te Haarlem. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 22 Decem
ber 1930, in Café „Van Duinen", te Groningen. 

Door bijzondere omstandigheden kon de vergadering niet 
worden gehouden in „Suisse" en werd als plaats van bijeen
komst het café „Van Duinen" gekozen. Om 8K uur opent de 
voorzitter de vergadering, die door 32 leden is bezocht, met 
een woord van welkom aan allen, speciaal aan die leden, die 
in den laatsten tijd de vergaderingen niet hebben bezocht. De 
notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen en 
goedgekeurd. Ingekomen is een schryven van den heer J. L. 
van Dieten jr., te Rotterdam, met de voorwaarden omtrent 
het keuren van zegels, waarmede de vergadering accoord kan 
gaan en de heer Van Dieten als keurmeester der Vereniging 
wordt benoemd. De leden worden verzocht bij voorkomende 
gelegenheden zich direct tot den heer Van Dieten te wenden, 
zonder tusschenkomst van het bestuur. 

De vergadering wordt dan geschorst ter beoordeeling der 
inzendingen Saargebied voor den wedstrijd. In de plaats van 
mr. Van Ommen Kloeke, die niet aanwezig is, wordt de heer 
T. Bakker als jurylid benoemd. Ondertusschen wordt de ge
wone maandelijksehe verloting van goede zegels gehouden, 
r-eschonken door de beeren Van Delft, Kielman, W. A. B. Mei
borg en dr. Van der Spek. De heer S. S. Ongering treft voor
bereidingen voor de groote jaarverloting, ondersteund door 
de beeren Cleij en Stoppelman. Alle leden der Vereeniging 
krijgen een prijs, bestaande uit goede zegels. De niet ter ver
gadering aanwezige leden krijgen hun prijs toegezonden. 

Na wederopening der vergadering deelt de heer Bakker 
voor de jury mede, dat de prijs is toegekend aan de inzending 
nr. 1 van den heer R. A. Meiborg, terwijl tevens de verzame
ling van den heer Kielman een prachtige collectie is. De prijs 
bestaat uit een blok Saargebied. In Januari van het volgend 
jaar zal geen wedstrijd gehouden worden, terwijl het bestuur 
wellicht met nieuwe voorstellen zal komen. 

Van de rondvraag maakt de heer C. de Jong Hzn. gebruik 
door de leden op te wekken toch vooral de maandelijksehe 
vergaderingen te bezoeken. De heer dr. Van der Spek stelt 
zich beschikbaar voor het aannemen van bestellingen voor 
de nieuw uitgekomen uitgiften. 

Om 9.45 uur wordt de vergadering gesloten na een zeer 
geanimeerd verloop, waarna nog een groote veiling plaats
heeft. 

Keurmeester. 
Als keurmeester der Vereeniging treedt thans op de heer 

J. L. van Dieten jr., Delftschevaart 44, te Rotterdam. 
Jaarverslag. 

Door den secretaris zal het jaarverslag over 1930 worden 
uitgebracht. 

Contributie. 
De leden gelieven de contributie voor het jaar 1931 ad 

ƒ 4,— te gireeren aan den penningmeester, den heer S. S. 
Ongering, Schuitendiep 15, te Groningen, onder gironummer 
128363. 

Candidaat-lid. 
dr. H. P. Coster, St. Lukasstraat Ba, Groningen. (Voorgesteld 

door dr. J. van der Spek). 

Vergadering. 
De eerstkomende vergadering zal worden gehouden op 

Maandag 26 Januari 1931, des avonds te SU uur, in „Suisse", 
te Groningen. 

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

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

Aanwezig 26 leden. Nadat de voorzitter te 8.15 uur de ver
gadering geopend heeft, leest de secretaris de notulen van de 
vorige vergadering voor, welke ongewijzigd worden goed
gekeurd. Daarna memoreert de voorzitter het overlijden van 
den heer R. Brants en schetst den overledene als een zeer 
sympathiek persoon, in wien onze Vereeniging een trouw lid 
verliest. 

Hierna heeft de behandeling plaats betreffende de lustrum-
plannen in 1931. In het algemeen vindt de idee, om een ten
toonstelling te houden, instemming. Verschillende leden ma
ken echter bszwaar deze te doen plaats hebben in de maand 
September en vinden Augustus geschikter, ook in verband 
met het vreemdelingenbezoek in Valkenburg, waar propaganda 
kan worden gemaakt. Na dit punt breedvoerig te hebben be
sproken, wordt het volgende besloten: 

1. Een bescheiden tentoonstelling, annex verloting, te hou
den in het Stedelijk Museum op 29, 30 en 31 Augustus 1931. 

2. Een gezellige bijeenkomst met souper in den Raadskeldei 
op een nader te bepalen datum. 

3. De jaarverloting 1931 te laten doorgaan met ieder lid 
een prijs. 

Vervolgens worden verschillende leden aangezocht om in 
diverse commissies, tot het uitwerken van deze feestplannen. 
zitting te nemen. Na afloop hiervan worden in de verlotings
commissie voor 1931 benoemd mejuffrouw Doppler en de 
beeren Jonkers en Rikmenspoel. Mejuffrouw Doppler, Vrijt
hof 33, te Maastricht, neemt gaarne boekjes, tot aankoop van 
zegels voor deze verloting, in ontvangst. 

Als slot wordt de kascommissie voor het afgeloopen jaai 
1930 samengesteld uit de beeren Jonkers en Rikmenspoel, 
waarna de gebruikelijke verloting en kienpartijen plaats heb
ben en vervolgens sluiting. 

Overleden. 
96. R. Brants, Boschstraat 112, Maastricht. 

Bedankt. 
56. E. A. van Poelvoorde, Molenbergpark 17, Heerlen. 
65. J. Dankelman, Brusselschestraat, Maastricht. 

Adreswijzigingen. 
124. mevr. Ising wordt Alex. Battalaan 19a, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
De jaarvergadering, oorspronkelijk vastgesteld op 19 Ja

nuari, zal, wegens uitstedigheid van den voorzitter, plaats 
hebben op Maandag 26 Januari 1931. 

Maandag 2 Februari 1931 beurs. 
Maandag 16 Februari 1931 vergadering, 

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

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 18 
December 1930, in de zaal van den heer Van Weelde. 

Te ongeveer 8>^ uur opent de voorzitter met een kort woord 
van welkom de vergadering. In het bijzonder wordt welkom 
geheeten de heer J. A. Habig, voor het eerst aanwezig. De 
secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. Ballotage wordt gehouden 
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over de heeren H. Breeuwer, P. Koicte en J. A. Habig, die met 
algemeene stemmen worden toegelaten, en welke beide laat-
sten door den voorzitter worden welkom geheeten. 

Door het niet beschikbaar zijn van een zaal moest de voor
genomen tentoonstelling opnieuw worden uitgesteld en heb
ben wij op 16 en 17 Januari a.s. de beschikking gekregen 
over de zaal, waarna besloten wordt op dezen datum de ten
toonstelling te houden. 

Besloten wordt verder een Senf-catalogus voor de biblio
theek aan te koopen. 

De maandverloting geeft wederom twee gelukkigen. Te on
geveer 11 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

De secretaris, 
J. POLLING. 

Nieuwe leden. 
J. A. Habig, Kanaalweg 38, Helder. 
P. Koicte, Van der Hamstraat 10, Helder. 
H. Breeuwer, Keizerstraat 40, Helder. 

Bedankt. 
C. B. Brouwer. J. W. Frans. D. de Leeuw. 

Afgevoerd. 
S. Pluim. 

Adresveranderingen. 
A. Fondse wordt Spoorstraat 79, Helder. 
J. Dijkstra wordt Hoofdgracht 18, Helder. 

Verzoek. 
Den leden wordt vriendelijk verzocht hun veranderd huis

nummer bij den secretaris op te geven en niet bü den admini
strateur van het Maandblad. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 23 Januari 1931. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (!/.)• 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Saroleastraat 48, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 22 De
cember 1930, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Te ruim 8 uur opent de vice-voorzitter de vergadering met 
een hartelijk woord van welkom tot de aanwezigen, in het 
bijzonder tot den heer Bestebroer, die voor de eerste maal 
aanwezig is. De notulen worden voorgelezen en ongewijzigd 
goedgekeurd. Het candidaat-lid wordt met algemeene stemmen 
als lid aangenomen. 

De heer Hol beklaagt zich over de onzakelijke wijze van 
correspondeeren met sommige postzegelhandelaren. Den laat-
sten tijd van diverse zegels aan bekende handelaren prijs ge
vraagd hebbend, ontving hij meerendeels onduidelijke ant
woorden. Een luchtpostspecialist gaf, inplaats van de ge
vraagde prijzen, prijsopgaaf van niet gevraagde zegels en 
vroeg om geregeld zichtzendingen te mogen maken, waarin 
dan ook de gevraagde zegels. Eén firma reageerde in het ge
heel niet, ofschoon retour-porto was ingesloten. In verband 
met nog andere dergelijke staaltjes, zooals het leveren van 
ongebruikte inplaats van, zooals uitdrukkelijk gevraagd, ge
bruikte zegels, kwam de heer Hol tot de conclusie, dat som
mige handelaren meenen, dat de verzamelaars er voor hen zijn. 

De heer Widdershoven brengt vervolgens een ruilkwestie 
met een Nederlandsch „groot-verzamelaar" ter sprake. Voor 
diverse Nederlandsche zegels (waarde ± 1600 fr. Yvert) ont
ving hij Rusland nr. 113a, onder voorbehoud, dat hiervoor an
dere zegels volgens manco-lijst zouden worden gezonden. 
Later blijkt de tegenpartij ongenegen andere zegels te zenden 
of de Nederlansche zegels terug te geven, terwijl het Russische 
zegel, dat ter keuring werd opgezonden, zeer twijfelachtig en 
waarschijnlijk vervalscht is. Getracht zal worden deze kwestie 
naar genoegen op te lossen. 

Hierna hoeft een uitvoerige bespreking plaats over de voor
waarden voor junior-lid en om een jeugd-afdeeling op te 
richten. 

Voor den wedstrijd over Nederland nr. 14 zijn drie inzen
dingen. Bij stemming door de aanwezigen wordt de eerste 
prijs toegekend aan den heer Pelzer, 

Ondertusschen worden de bestelde weldadigheidszegels van 
België, Duitschland en Ned.-Indië uitgereikt. 

Bij de rondvraag wordt geïnformeerd of ons oordeel over 
de catalogi Yvert, Senf of Michel ook gevraagd werd, waarop 
ontkennend wordt geantwoord. 

Na de gewone maandelijksche verloting en nog enkele kien
partijtjes wordt de vergadering gesloten. 

Nieuw lid. 
H. Vroomen, Vroenstraat 8a, Bleijerheide-Kerkrade. 

Candidaat-lid. 
Fr. Pot jr., Saroleastraat, Heerlen. 

Bedankt. 
P. J. Valkenberg, Vaals. 

Bekendmaking. 
De leden worden beleefd uitgenoodigd, hun contributie 1931 

(ƒ4,—) vóór 1 Februari te voldoen. Na dien datum zal op 
hun kosten over het bedrag worden beschikt. 

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

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 Januari 1931, des avonds te 

8 uur, in Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 
Op deze vergadering wedstrijd over Nederland 15 cent 

oranje, 2e uitgifte (Yvert nr. 6). Door ieder lid is slechts één 
gebruikt zegel in te leveren. — Verkiezing voorzitter en twee 
bestuursleden wegens periodiek aftreden van de beeren Clos-
set en Schoenmakers. — Groote jaarlij ksche verloting. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
15 December 1930, in Café-Restaurant „Bosch" te 's-Gra
venhage. 

De voorzitter opent de vergadering en na lezing van de 
notulen der vorige vergadering, worden deze onveranderd 
goedgekeurd. Op verzoek van eenige leden geschiedt nog
maals lezing van het kort verslag der voordracht „Onnoodige 
uitgiften", gehouden door den voorzitter op de vorige verga
dering en worden ook nu de noodige toelichtingen door dezen 
gegeven. Hierna volgt bespreking van een schrijven van de 
Vereeniging „Hollandia", te Amsterdam, in zake voorkeur 
voor bepaalde catalogi. Uit de discussie blijkt, dat geen al
gemeene voorkeur bestaat en deze dikwijls afhangt van de 
ruilrelatie. 

Na bespreking van verschillende ondervindingen, opgedaan 
met verzamelaars in het buitenland, wordt de vergadering 
gesloten. 

De secretaris, 
B. VERHEIJ. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Maan

dag 26 Januari 1931. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 18 December 1930, des avonds te 8% uur, in Hotel-
Restaurant „Wiilenis", te Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede, dat de 
tentoonstelling een week later zal worden gehouden dan was 
vastgesteld en wel van 21 tot en met 24 Januari 1931, dit in 
verband met beschikbaarstelling van de zaal. 

Deze tentoonstelling belooft zeer interessant te worden, 
daar reeds tal van leden toezegging voor inzending hebben 
gedaan. Naar aanleiding van de opmerking van den heer Dal-
linga, om verscheidenheid van inzending te betrachten, kan 
reeds nu worden geconstateerd, dat hieraan ruimschoots vol-
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daan wordt en een bezoek aan deze expositie ten volle waard 
zal zijn. 

De secretaris leest daarna de n^^ulen van de vorige ver
gadering voor en worden deze goedgekeurd en vastgesteld. 

Een verloting beeft plaats van aardige prijzen, welwillend 
door leden beschikbaar gesteld, waarvoor onzen hartelijken 
dank. 

Bij de rondvraag zegt de heer Wierseman, dat hij op een 
veiling van de firma Hekker op een viertal kavels heeft in
geschreven en dat het hem zeer bevreemd heeft, dat deze alle 
juist voor de opgegeven limiet zijn toegewezen. 

De secretaris, 
H. STIENSMA. 

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

KORT VERSLAG der algemeene ledenvergadering, gehouden 
op Donderdag' 4 December 1930, des namiddags te 8% 
uur, in Hotel „Central", Markt. 

Te ruim half negen opent de heer Frissen de vergadering 
en heet alle leden hartelijk welkom. Aanwezig ziJn 11 leden, 
terwijl van een 5-tal leden, wegens St. Nicolaas-drukte, be
richt van verhindering is ingekomen. De notulen der oprich
tingsvergaderingen van 8 October en 6 November 1930 worden 
onder dankzegging aan het adres van den secretaris, onver
anderd goedgekeurd en vastgesteld. 

Onder de ingekomen stukken bevindt zich een schrijver 
van het hoofdbestuur der posterijen, houdende gunstige be
schikking op het verzoek om openstelling van een philate-
listenloket aan het postkantoor te 's-Hertogenbosch, en wel 
voorloopig, bij wijze van proef, op den 2en Zaterdag van elke 
maand, des namiddags van 2 tot 4 uur. De secretaris zal een 
dankbetuiging zenden. De leden worden dringend uitgenoodigd 

zooveel mogelijk gebruik te maken van dit loket. 
De heer Oscar Otto te Schijndel heeft schriftelijk inlichtin

gen omtrent de Vereeniging gevraagd; door den secretaris 
zullen deze worden verstrekt. 

Van den heer mr. Van Peursem zijn eenige werkjes op phi
latelistisch gebied ingekomen, welke tot de eerste nummers 
der bibliotheek van de Vereeniging zullen worden bestemd. 
Aan de „Nillmij" is een dankbetuiging gezonden voor de be
schikbaarstelling van de linnen ruilboekjes. 

Medegedeeld wordt voorts, dat de statuten en het huis
houdelijk reglement in druk zijn. De leden krijgen gratis een 
exemplaar hiervan toegezonden. 

De secretaris bespi'eekt vervolgens de nieuwe uitgiften van 
Nederland en overzeesche gewesten. 

Hierna vindt de verloting plaats. In de eerstvolgende ver
gadering zal een concept-reglement op het houden van verlo
tingen aan de leden worden aangeboden. 

Door den heer Diedrich is een blok oude portzegels van 
Ned.-Indië beschikbaar gesteld en door de Vereeniging een 
aantal zegels van Suriname. De gelukkige winnaars zijn de 
beeren Duijn, Raaijmaakers, Scheefhals en Thijssen. Van de 
rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Besloten wordt de 
eerstvolgende vergadering op den 2en Donderdag te houden 

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering, waarna 
ruilavond. De secretaris, 

J. H. M. PRINSSEN. 
Philatelistenloket. 

Verzamelaarsloket aan het postkantoor te 's-Hertogenbosch, 
op den 2en Zaterdag van elke maand, des namiddags van 
2-4 uur. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Donderdag 8 Januari 1931, des avonds 

te 834 uur, in Hotel „Central", Markt, te 's-Hertogenbosch. 
Vergaderingen en ruilavonden als regel op den len Donder

dag van elke maand. 

MAX POOL 
T E L E F O O N 
N O . 5 5 4 6 2 9 

INKOOP - VERKOOP. 
ZICHTZENDINGEN. 

POSTZEGELVEILING No. 42 
zal in Februari 1931 te 
Den Haag plaats hebben. 

H. H. Verzamelaars, die 
nog niet regelmatig mijn 
catalogi ontvangen, worden 
reeds thans verzocht, hun 
adres op te willen geven, 
waarna t.z.t. g r a t i s en 
f r a n c o toezending volgt. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
S T E V I N S T R A A T 70. 

- DEN HAAG. 

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

POSTZEGELVEILING No. 43. 
Voor deze veiling kunnen nog eenige 
belangrijke objecten worden inge-
zonden. — Nauwkeurige, vakkundige 
bewerking gegarandeerd. — — — — 

VLUGGE, CONTANTE AFWIKKELING 

P O S T R E K E N I N G 
N O . e i 9 8 9 

TAXATIES - EXPERTISE. 
ADVIEZEN. 

POSTZEGELVEILING No. 42 
bevat uitsluitend zegels in 
superbe kwaliteit, zooals 
zelden in veilingen wordt 
aangeboden, w. o. Ned. en 
Kol., een zeer belangrijice 
wereldverzameling,belang
rijke restantverzamelingen 

enz. enz. 
ALLES ONGELIMITEERD!!! 

Condities worden gaarne op aanvraag toegezonden. 
(538) 
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Tekst dezer Annonces 
voor den 5« in te zenden 
aan de Administratie. 

BE L C i Ë 
I L . I . I . I K S T 
O E K O R U K K E R , J. 
R Ü S S E L - M l D l , 

R u e V a e s 6 . 
Prijscourant van België en Congo gratis en 

franco op aanvrage. (513) 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postx. worden niet in betaling gen. 

NOG ENKELE GOEDKOOPE 
SERIES NOORWEGEN. 

Poolvlucht Yv. 101 -107 compl. f 1,40 
Svalbard, „ 1 0 8 - 1 1 1 „ „ 0 , 4 5 
Ibsen. „ 128-131 „ „0 ,30 
Opdruk Post, „ 1 3 2 - H O „ „2 ,35 
Abel. „ 141-14-1 „ „0 ,25 
St. Olaf, „ 1 4 7 - 1 5 0 „ „ 0 , 3 5 
Dienst I, „ 1 - 8 „ „ 0 , 4 5 
Porto II, „ 7 - 12 „ „ 1,50 
Mooie boekjes zonder verplichting op zicht 
met zegels van Zweden, Noorwegen en 
Denemarken, ons S P E C I A A L G E B I E D . 

Henty ïeunisse, gèRÊ.RE?HT" (522) 

C E V R A A C D : 
Nederland, punt- en plaatsen-
stempels, — Engeland, Victoria 
plaatnummers en letters. 
N. A. ZILVER, Zach. Jansestraat 53. 

AMSTERDAM (O) (515) 

B o d g e v r a a g d o p 
1000 series Olympiade-zegels 
1000 „ Roede Kruis-zegels 
1000 „ Rembrandt-zegels 
Brieven onder No . 520, bureau van dit Blad, 

Groote, uitgebreide albums, éénzijdig bedrukt, 
gevraagd. Liefst tot en met 1930 volledig. 

Zegels erin geen bezwaar 
J. KROESE, 

Van Nahuijsplein 11, - ZWOLLE. 
Lid „Philatelica". (532) 

N E D E R L A N D . 
Te koop gevr tegen contant elk kwant. Ned. 
post- en portzegels, zoowel gebr. als ongebr, 
doch van minstens f 0,10 Mebus- cat. waarde 
per stuk. — Gespec. aanbiedingen met uit-
terste prijsopgave onder No . 519 aan de 
Administratie van dit blad. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen, 

Aangebeden t 3e, 4e, 5e (No. 3 ontbr.), 6e, 
7e en 8e Jaargang Ned, M, v Ph. (1924, 25, 
26. 27. 28. 2») Ned. Tijdschr. v. Postzegel-
kunde, 30e Jaargang 1913. Per Jaarg f 2,50 
plus f O 40 porto. ld. ingeb. jaarg. 27 No, 6-
12 jaarg. 28en29C19IO, 11,12) f 6.-pi. f 0,60 
porto. Postgiro 128227. B. A M E L U N G 
Berkenrodestr. 30, H A A R L E M . (517) 

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

Zeldzame Britsohe Koloniale Zegels 
2cijri mijn speeia l i te i t . 
Ik t i 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 é c l s d e r E n ^ . K o l o n i ë n , 
i v e l k e e e n d e r m o o i s t e v a n d e i v e r e l d i s . 

Zichtzendingen tegen schappelijke prijzen worden op aanvraag naar alle deelen der wereld toegezonden. 

T. ALLEN, 
5, Blake Hall Rd, Wanstead, LONDON E. 1 1 . ,„7, 

Ondergeteekende wenscht in relatie te 
treden met actieve en eerlijke verzame
laars, die zich bezig kunnen houden met 
den verkoop in commissie van oude zegels 
van Nederland en Koloniën. 

Prima referentiën vereischt. 
MÄRGEL HUYGHE, 
Méry s/Ourthe (België), (sig) 

GELEGENHEID TOT RUIL MET 
TSJECHOSLOWAKIJE ! 

Tegen 100 verschillende zegels van Ne
derland en Koloniën geef ik 120 verschil
lende van Tsjechoslowakije; tegen 150 ver
schillende geef ik 200 van Tsjechoslowakije; 
tegen 200 — 230 van Tsjechoslowakije. 

Masaryk, Vliegpost, port, jubileum 1918-
1930 ! 

MAX R. HOCHMUTH, Koopman, 
Schillerstrasse, Königsberg a/Eger. 

(516) (Tsjechoslowakije). 

• Inkoop - Ruil - Verkoop. | 
t Zendt m a n c o lij s t . | 
f Vraagt zichtzending. | 
t Laagste prijsnoteering. } 
] POSTZEGELHANDEL „INSULINDE". { 
J Zoutmanstr. 14a, — DEN HAAG. } 
i Tel. 34929. — Giro 46266. — (536) t 

Lot „SPECIAL" . . f 12, 
1500 zegels, premie 150 Ned. en Indië. 
Lot „SUPERBE" . f 12, 
2500 zegels. 
Beide Lots tezamen f 21,— 

Alles franco aangeteekend. 
Giro 118330 of postwissei. 

Postzegelhandel „THE GLOBE", 
ZAANDAM. (385) 

i POSTZEGELHANDEL „HOLLÄNDIÄ'\ i 
i Binnenweg 103b, _ _ _ Rotterdam, i 
• Hiermede maken wij U bekend met de opening van boven- • 
; genoemd magazijn en bevelen ons beleefd aan voor de levering } 
\ van alle soorten Postsegels, „Ka-Be" albums en Philatelistische J 
\ benoodigheden tegen zeer billijke prijzen. (523) } 

K O O P T BIJ O N Z E A D V E R T E E R D E R S . 
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Opmerkzaam gemaakt door verschillen bij Duitsche en Oos-
tenrüksche Bildpostkarten ben ik aan het onderzoeken gegaan 
of zich iets dergelijks misschien ook bij onze geïllustreerde 
kaarten had voorgedaan. Ik vond sechts 1 soort met een af
wijking, n.1. de kaart serie XI nr. 1, Amsterdam Groenburg
wal (bij de overige 15 soorten heb ik gelukkig niets kunnen 
ontdekken). Van deze Amsterdamsche kaart bestaan 2 op
lagen, n.1.: 

1. de voet van den boomstam geheel links is ruim 1 mm. 
van den rand van het beeld verwijderd, het haantje van den 
toren is gedeeltelijk zichtbaar; beeldgrootte 1093^x74 mm. 

2. de voet van den boomstam raakt aan den rand van het 
beeld, haantje geheel zichtbaar; beeldgrootte 110% X73 mm. 

NED.-INDIE. 
De in de December-aflevering gemelde reclame-opdruk werd 

officieel door de posterijen aangebracht; poststukken met deze 
reclame werden echter alleen aan de grootere kantoren ver
krijgbaar gesteld. Er is nog een tweede soort aangemaakt, 
eveneens in oranje, n.1. in een cirkel rechts boven en links 
onder een vliegtuig (de PHAGR), tusschen deze vliegtuigen 
3-regelig „NED. INDIE - HOLLAND / PER LUCHTPOST / 
10-12 DAGEN". Tot nu toe zijn met deze reclame-opdrukken 
verkrijgbaar gesteld: 

1. Sinds 21 November de briefkaart 5/7>$ cent op geelachtig 
karton met reclame met 1 vliegtuig, aangebracht links van de 
scheidingslijn; 

2. Sinds 1 December de briefka.art 5/7K cent op geelachtig 
karton met reclame met 2 vliegtuigen in cirkel, aangebracht 
links van de scheidingslijn; 

S. Sinds 2 December op de laatst uitgegeven 12><; cent en
veloppe met reclame met 1 vliegtuig, aangebracht in den lin
ker bovenhoek; 

4. Sinds 5 December op de laatst uitgegeven 12"/̂  cent en
veloppe met reclame met 2 vliegtuigen in cirkel, aangebracht 
in den linker bovenhoek, 

BUITENLAND. 
In de rubriek Poststukken Buitenland was door bijzondere 

omstandigheden een kleine pauze ingetreden. De bedoeling is, 
deze thans weder geregeld te vervolgen, de melding van 
nieuwe uitgiften regelmatig weder voort te zetten en zoo 
daartoe aanleiding bestaat, aan eenig onderdeel een bijzondere 
studie te wijden. De belangstellende medewerking van alle 
lezers wordt hie»-bij ingeroepen; gaarne zullen berichten of 
meldingen van nieuwigheden en gedane ontdekkingen, liefst 
met het bewijsstuk, dat desverlangd dadelijk geretourneerd 
zal worden, ter verdere bewerking in ontvangst genomen 
worden door ir. J. J. Stieltjes, Koninginnegracht 140, Den 
Haag. 

AUSTRALIË. 
Verschenen is een briefkaart in de tegenwoordige uitvoering 

van 114 p. roodbruin op wit karton. 
CANADA. 
Een nieuwe serie briefkaarten zag het licht, met een nieuwe 

kopteekening van koning George in poortomranding. In den 
boog staat de landsnaam vermeld, daarboven bevinden zich 
in de hoeken twee eschdoornbladeren. Aan den voet is de 
waarde-aanduiding in cent(s) met twee groote cijfers aan 
weerszijden aangegeven. Het karton is roomkleurig. 

Briefkaart 1 cent oranje: 
a. zonder eenigen opdruk; is bestemd voor reclame, 
b. met tekst alleen in het Engelsch, 
c. met tekst in het Fransch en Engelsch. 

2 c. groen: 
a. met tekst in het Engelsch, 
b. met tekst in het Fransch en Engelsch. 

1-1-1 c : oranje, tekst alleen in het Engelsch. 
DUITSCHLAND. 
De firma Robert Noske in Borna liet eenige privaat post

stukken aanmaken, te weten: Briefomslagen en kaartbrieven, 
alle met ingedrukten violetten 10 pf. waardestempel (Ebert). 

ITALIAANSCH SOMALILAND. 
Verschenen zijn de volgende poststukken met zwarten één-

regeligen opdruk „Somalia Italiana": 
Briefkaart 30 c , bruin op roomkleurig karton. 
Briefkaart 30-f-30 c . i d e m . 
Briefkaart 60 c , rood op groen karton. 
Briefkaart 60-1-60 c , idem. 
Pakketkaart 40 c , blauw op wit karton. 
Pakketkaart 2,50 1., grauw op wit karton. 
Pakketkaart 5,— 1., olijf op wit karton. 
Pakketkaart 7,50 1., rood op wit karton. 
Pakketkaart 12,50 1., bruin op wit karton. 
Alle briefkaarten hebben het oude wapen van 1893. De 

antwoordkaart 30 + 30 c. draagt het getal 26 als drukdatum. 
De opdruk staat tusschen het wapen en den eersten tekst
regel. 

De pakketkaarten dragen rechts den kop van den koning, 
halflinks gekeerd. Bovendien den fascistenbundel. Zij zijn ge
drukt met de beide bekende watermerken: het kruis van 
Savoye en het fascistenwapen. Hier staat de opdruk rechts 
van de waarde-aanduiding. 

Bovendien wordt nog gemeld een postwissel-formulier 
(Vaglia) met een nieuw wapen: 10 c , zwart met rooden op
druk als boven, in de afmetingen 45 : 3 mm. 

JOUGOSLAVIE. 
De briefkaarten van 50 para groen voor het binnenland 

hebben een nieuw opschrift gekregen. In plaats van de aan
duiding „Royaume des Serbes, Croates et Slovenes" in de drie 
verschillende talen is nu getreden de vermelding: „Royaume 
de Yougoslavie", eveneens in de drie landstalen. 

Het woord „Carte postale" is nu 20 mm. in plaats van' 
32 mm. 

Briefkaart 50 para groen op zeemkleurig karton. 
TRAVANCORE. 
In de bekende schelpteekening van de loopende briefkaart

serie wordt ons thans een dienstkaart van five cash, donker
groen op zeemkleurig papier, voorgelegd. Boven den waarde
stempel is eenregelig gedrukt: On Service. 

De geheele tekst luidt: 
Travancore Service Anchal Card. 
This side reserved for address with signature and offi

cial designation of sender. 
TCHECHOSLOWAKIJE. 
De pakketkaart nr. 17 c van den Ascher-catalogus is nu 

pas in gebruik gekomen en wordt vanuit Duitschland gemeld, 
Evenzoo de kaart nr. 14 c van de pakketkaarten met aan 
hangenden rembours-postwissel. 

Aan die serie zijn nog toegevoegd twee nieuwe gelijksoortige 
kaarten, blauw op wit karton met Tchechischen en Franschen 
tekst, beide met merk D 1930. 

De juiste aanduiding is derhalve: 
Pakketk. 50 (60) h. blauw op groen, Slowaaksche tekst. 
Pakketk. 50 (70) h. blauw op groen, idem met rembours-

wissel. 
Pakketk. 50 (60) h. blauw op wit, voor het buitenland, 

met Tchechische en Fransche tekst. 
Pakketk. 50 (70) h. blauw op wit, idem met rembours-
ZWEDEN. 
De 10 ore briefkaart lila, voor het binnenland, wordt nu in 

het vervolg in rotatiedruk gemaakt en moest daartoe haar 
bleeklila kleur voor een krachtiger, meer roode tint, ver
wisselen. 

Briefkaart 10 ore roodlila op wit karton (rotatiedruk). 

rieVcïilbiiJ^'' 

De rubrieken „Afstempelingen" en „Frankeermachines" 
moesten wegens plaatsgebrek blijven overstaan. 
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GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XV. 
m » ■ 11 m i m i i T f ' W ^ 

iSAM^Êék 

ITALIA (vervolg). 
1923. Manzoni. 

10 centesimi tot 5 lire (6 
waarden), uitgegeven 31 
December alleen te Roma 
en Milano, ter nagedachte
nis van den 50en sterfdag 
van den didhter Alessan
dro Manzoni. 
De centesimiwaarden ge
ven vloorstellingen weer, 
ontleend aan zijn weïken, 
landschappen van het Lec
comeer, uit den grooten 

historischen roman „I Promesi Sponsi", waarin de ge
schiedenis van Milano verwerkt wordt. De 1 1. zijn woon
huis, ds 5 1. zijn beeltenis. 
Oplage: centesimi 210000, 1 1. 43000, 5 1. 35000; overdrukt 
voor de 4 koloniën: oenltesimi 22500, 1 1. 6250, 5 1. 3750. 

1924. Crociera Italiana. 
10, 30, 50, 60, 85 centesimi, 1 en 2 lire van de loopende 
uitgifte, overdrukt met „Orociera Italiana 1924", ter her
innering aan den kruistocht van het Italiaansche oorlogs
schip „Italia" naar America. 
Dit schip was geheel omgebouwd en uitgerust als een 
drijvende jaarbeurs met de producten van de verschillende 
Italiaansche industrieën en ging daarmede als reclame 
een todht van 7 maanden maken naar de Oost en West
kust van Zuid en MiddeniAmerica voor handelspropa
ganda. 
Oplage: 10, 30, 50 c. 100000; 60, 85 c. 40000; 1, 2 1. 25000. 

1924. Anno Santo. 
20 centesimi tot 5 lire (6 
waarden), uitgegeven 24 
December, ter viering van 
het Heilige Jaar 1925. 
De zegels werden met een 
toeslag verkocht, bestemd 
voor het Vaticaan. 
De beteekenis van het Hei
lig Jaar gaat terug tot 
paus Bonifacius 12941300, 
die het jaar 1300 verklaar
de tot een bijzonder, een 

jubeljaar, waarin bijizondere absolutie zou worden ge
geven onder speciale boetedoeningen. Dit zou tevens in 
den vervolge om de 100 jaar geschieden. Later is die 
periode teruggebracht tot 33 en nog later onder Paul II 
in 1470 tot 25 jaar. Alexander VI bepaalde voor 1500 
een bijzondere ceremonie voor de opening en sluiting 
van de Heilige Deur in de basilica van den St. Pieter 
te Roma. Deze ceremonie bleef bestaan en werd door 
paus Pius XI verr.cht op de vooravond van Kerstmis 
in bijzijn van de hoogste geestelijkheid. 
1 l.f50 c. De paus slaat met den gouden hamer op het 
marmeren kruis, onder het uitspreken van de woorden: 
Openen wij de Deur der Gerecintigheid. Bij den 2en slag: 
Heer, Ik wil ingaan in Uw Huis. Bij den 3en slag: Open 
de Deiar, want God is met Ons. Hierop treedt hjj binnen 
en wordt door de geloovigen begroet. 
5 l. + 2,50 1. Het sluiten van de Heilige Deur. 
Deze zelfde ceremonie had tegelijkertijd in 's pausen 

naam plaats in andere kerken van Roma, te weten: 
20f 10 c. Chiesa di Santa Maria maggiore. 
30+15 c. Chiesa di San Giovanni di Laterano. 
50+25 c. Chiesa di San Paola. 
60+30 c. Chiesa di San Pietro, de St. Pieterskerk. 
De zegels werden overdrukt voor de 4 koloniën. 

1925. Regeeringsjubileum. 
j 60 centesimi, 1 lira (later nog een 

"̂  van 1,25 lire by de portoverhooging 
voor het buitenland), ter viering van 
het 25jarig regeeringsjubileum van 
koning Vittorio Emmanuele III. 
Overdrukt voor de koloniën. 
1926. Prancescus. 
20 centesimi tot 5 lire (later nog 
een 30 c. toegevoegd), totaal 6 waar
den, ter herdenking van den 700en 
sterfdag van den H. Francescus van 
Assisi. 
Hij trok al bedelend en (boete predi
kend het land door, is de stichter van 
de orde der Franeestanen in 1222 en 
overleed 4 October 1226. 
20 c. Visioen van den heilige. 
30 c. Beeltenis van hem, naar een 
schilderij van Lucas della Robbia. 
40 c. Klooster van St. Damianus. 
60 c. Sacroconvento van Assisi. 
1,25 1. Dood van den heilige. 
5 1. Als de 30 c. 
Deze laatste waarde alleen is met 
toeslag 2,50 1. verkodht. 
Oplage: 20, 40, 60 c. 1500000; 1,25 1. 
1000000; 5 1. 500000. Overdrukt voor 
de koloniën. 

iwvNWVvmw 
VIICENTENARIO 

1926. Milizia. 
40 + 20 c, 60 + 30 c , 1,25 1.+60 c , 5 + 2,50 1., met toeslag, 
ter herinnering aan den opmarsch naar Roma in October 
1922 en ten voordeele van de „Opera di Previdenza della 
M(ilizia) V(olontaria) S(icurezza) N(azionale)", het 
Voorzorgwerk van de vrijwillige nationale veiligheids
militie. 
40 c. Castello St. Angello, Engelenburgt, de overblijfse
len van de vroegere begraafplaats van keizer Hadrianus, 
130 jaar na Chr., te Roma. 
60 c. Acquedotta di Claudio, waterleiding van Appius 
Claudius, 312 voor Chr., hij legde ook den bekenden Via 
Appia aan, den grooten weg van Roma naar Capua, 
later verlengd tot Brindisi. 
1,25 lire. Campidoglio, Capitool te Roma, met het Fo
rum Romanum. 
5 lire. Porto del Populo te Roma, waardoor de Zwart
hemden binnentrokken. 
Rechts en links zeer groot het fase stisch embleem en 
de data 1II1923 en 1II1926, driejarig bestaan van die 
militie. Uitgegeven 25 October. 
Oplage: 40, 60 c. 200.000; 1,25 1. 150.000; 5 1. 100.000. 
Overdrukt voor de koloniën. 

1927. Volta. 
20, 60 centesimi, 1,25 lire (later bij 
de portoverlaging voor het binnen
land nog een 50 c. toegevoegd), ter 
gelegenheid van de plechtige herden
king van den dood van Alessandro 
Volta 100 jaar geleden, den grooten 
natuurkundige, ontdekker van de 
Voltazuil, den galvanischen stroom. 
Geboren 19 Februari 1745 te Como. 
overleden 5 Maart 1827. Onder inter
nationale deelneming heeft de her
denking te Como plaatsgehad. 
Overdrukt voor de koloniën. 

1928. Milizia. 
30 + 10, 50+20, 1,25 + 50, 5 + 2 lire, uitgegeven in Maart, 
als voor 1926. 
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De zegels zijn geheel dezelfde gebleven, zelfs de data 
heeft men niet noodig gevonden te vs^ijzigen, alleen in 
andere kleuren gedrukt. 
Overdrukt voor de koloniën. 

1928. Emanuele Filiberto. 

iliWiigligBBWMw««»: 
20 centesimi tot 20 lire (10 waarden), ter herinnering 
aan den 400€n geboortedag van Emanuele Filiberto, te
vens ter herdenking van de overwinning in den grooten 
oorlog 10 jaar geleden, uitgegeven ter gelegenheid van 
de tentoonstelling in Torino. 
Emanuele Filiberto, hertog van Savoia, bijgenaamd het 
IJzeren Hoofd, geboren 1528, gestorven 15SC, wist in 
den Fransch-Spaanschen oorlog aan het hoofd van de 
Spaansche troepen de overwinning te behalen bü St. 
Quintin en Grevelingen; bij den daarop volgenden vrede 
van Chateau Cambresis in 1559 kreeg hij zijn bezittingen 
terug waarna er eindelijk orde en rust kwam; hij ves
tigde zoo de dynastie van het Huis van Savoia, het nog 
regeerende koningshuis van Italia. 
20, 25, 30 c , 5 lire geven zijn beeltenis als ridder van 
het Gulden Vlies. 
1,25, 20 lire idem te paard. 
50, 75 c , 1,75, 10 lire geven het moment weer, waarop 
hij zijn zwaard in de scheede steekt om zich voortaan 
aan de vreedzame ontwikkeling van zijn land te wijden, 
als einde van zijn krijgsmansloopbaan; genomen naar 
het standbeeld van hem van Marocchetti te Torino 
(Turijn). Op den voorgrond een modern soldaat met 
ijzeren helm, aldus vereenigende de herinnering aan 
den grooten voorganger en de overwinning in den laat 
sten oorlog. 

1929. Roma, 

5 centesimi tot 50 lire (19 waarden), ter hermnering 
aan de stichting van RoTia, 753 voor Chr., uitgegeven 
op dien stichtingsdag. 21 April, en aan den opmarsch 
naar Roma in 1922. 
5 c , 2,55, 5 lire, Remus en Romulus met de wolvin; 
onderaan het dubbele Italiaansche wapen, kruis van 
Savoia en lictorenbundel. 
7,5, 20 c , 20 lire, Caius Julius Caesar. 
10 c , 1,75, 25 lire. Augustus imperator (keizer). 
15, 35 c , 2, 10 lire, Vrijheidskop. 
30, 50 c. Vittorio Emanuele III. 
25, 75 c , 1,25, 50 lire, idem. 
Ter toelichting van deze figuren een kort overzicht. 
Volgens een oude mythe werd koning Numiter door zijn 
broeder Amulius van den troon gestooten en zijn doch
ter Rhea S Ivia tot Vestaalsche Maagd bestemd, opdat 
zij kinderloos zou blijven. Zij beviel echter toch van een 
tweeling, die op last van Numiter aan den oever van 
de Tiber t s vondeling werden gelegd; een wolvin vond 
hen hier en zoogde hen, tot de herder Faustulus hen la
ter in zijn huis opnam. Volwassen geworden, doodden 

zij Amulius, herstelden Numiter en legden op den berg 
Palatinus de grondslagen voor het latere Roma, 753 jaar 
vóór Christus. 
De beide broeders kragen later oneenigheid, waarbij Re-
mus het leven verloor. Om nu zijn stad, die door de 
vele vluchtelingen wel sterk in aantal was toegenomen, 
maar geen vrouwen had, ook hieraan te helpen, gaf Ro
mulus een groot feest, waarop de vrouwen en maagden 
der Sabijnen, die een anderen heuvel bewoonden, ge-
noodigd waren; deze werden daarbij geroofd (Sabijnsche 
Maagdenroof). 
In 509 V. Chr. werd het koningschap afgeschaft en Roma 
tot een republiek verklaard; de macht kwam in handen 
van den senaat. 

/ 60 jaar v. Chr. vormde Caius Julius Caesar een trium
viraat met Pompeius en Crassus, dat weldra alle macht 
in handen kreeg; hij vooral wist de macht van Roma 
naar buiten uit te breiden en werd zelf stadhouder van 
Gallia. In zijn afwezigheid trachtte Pompeius hem zwart 
te maken en de macht in handen te krijgen; Caesar 
keerde terug, trok de Rubico over, verdreef zijn tegen
stander en deed zich tot keizer uitroepen. Bij een samen
zwering onder Brutus en Cassius in 44 v. Chr. vermoord. 
Na Caesar's dood trad Octavianus Augustus, een klein
zoon van zijn zuster, op den voorgrond, vormde met 
Antonius en Lepidus een 2c triumviraat. Bij de machts-
verdeeling kreeg Antonius het oostelijk deel van het 
groote Romeinsche rijk, kwam daar onder invloed van 
de schoone Cleopatra, gevolg oorlog met Augustus. Deze 
verliep in het nadeel van Antonius, die zich met eigen 
zwaard doodde. Nadat ook Lepidus verslagen was, had 
Augustus da alleenheerscliappü en deed hij zich in 31 
V. Chr. tot keizer uitroepen. Gouden eeuw van Roma. 

1929. Montecassino. 

20 centesimi tot 10 lire (totaal 7 waarden, waarvan de 
hoogste 5 met toeslag verkocht), ter herdenking van de 
stichting van de abdij van Montecassino, 1400 jaar ge
leden, uitgegeven einde Juli. 
De zagels zijn uitgegeven naar aanleiding van het ver
zoek van de commissie voor de tentoonstelling van den 
Italiaanschen Arbeid, die te Cassino gehouden werd en 
waarvoor de toeslag bestemd is. 
Montecassino, ten noordwesten van Napoli, is een van 
de 12 kloosters, die gesticht zijn door den H. Benedictus, 
den stichter van de orde der Benedictijnen; in dit kloos
ter trok hij zich met zijn volgelingen terug in 529 n. Chr. 
20 c , 1,25-1-25 c. Binnenhof van de abdij. 
25 e. De H. Benedictus temidden zijner discipelen. 
50-)-10 c. Mosaik in de basilica, den bouw weergevende. 
75-1-15 c , 5-|-l lire. Gezicht op Montecassino. 
10-)-2 lire. Beeltenis van de H. Benedictus, naar een 
mosaik uit het klooster; rondom het middenstuk staat 
vertaald: In zijn tegenwoordigheid worden wiJ in ge
hoorzaamheid gesterkt. Links en rechts in het midden: 
Ora et labora (Bid an werk). Links boven het wapen van 
Italia (kruis van Sav'oa), rechts dat van de orde. 
De 10 1. is later varschenen. In omloop tot 31 December. 
Ook overdrukt voor de koloniën. 

RODL 
Rodi of Rhodus, het grootste van de Egeische eilanden, be

hoort sinds 1912 tot Italia; in de middeleeuwen in den tijd der 
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kruistochten vormde het eiland een belangrijk steunpunt voor 
deze, waaraan dan ook ds motieven voor de volgende zegels 
zijn ontleend. 
1929. Kruisr'dders. 

5 cente ,mi tot 10 liie, uitgegeven in Juli naar aanlei
ding van het koninklijk bezoek aan het e.land, ter her-
nnering aan de kru'-ridders. 

5 c. Vestingtoren. 
10 c. Kru'sriiderschip voor Rodi, met het Malthezerkruis 
op het zeil. 
20, 25 c. Kruisridder, die ds stadspoort verdedigt. 
30 c , 5, 10 lire. Kruisridder geknield, in het gez cht van 
Jerusalem, in gebed. 
50 c , 1,25 lire. Kruisriddergraf. 
Sedert de 4e eeuw reeds vk'erden er pelgrimstochten 
gedaan naar het HeJige Land; de moeilijkheden, vcaar-
mede de pelgrims te kampen hadden, de afpersingen en 
wreedheden, waaraan zij van de zijde der ongeloovigen 
blootstonden, deden op het einde der 11e eeuw paus 
Urbanus II er toe besluiten den heiligen oorlog te pre
diken, daartoe overgehaald door den pelgrim Peter van 
Amiens. 
Een eerste tocht in 1096 onder Peter kwam niet veel 
verder dan Constantinopel, maar een volgende onder 
Godfried van Bouillon eindigde met de verovering van 
Jerusalem in 1099. 
Nadat de stad weer was verloren gegaan in 1187, werd 
onder groote geestdr ft in aUe landen een 3e tocht ge
daan onder Frederik Ba-baros =a, Richard Leeuwenhart, 
koning van Engeland, on anderen, in 1190; dt herovering 
van Jerusalem mocht ech'er niet gelukken. 

In 1219 werd wederom een tocht gedaan onder den ko
ning van Hongarije, waarbij zich ook graaf Willem I 
aansloot, maar deze eindigde met de verovering van 
Damiate in Egypte. 
In 1229 kwam bij een 5en tocht weliswaar de stad bij 
verdrag weer in de macht der Christenen, maar 3 jaar 
later ging deze weer verloren; ook volgende kruis
tochten b'even vruc'iteloos, totdat op het einde der 13e 
eeuw aan de Chr'stenoverheersching in het Heilige Land 
een tinde kwam. 
Met de kruistochten ontstonden tevsns da ridderorden; 
net meest bekend zijn de Johannieter- of Hosp taal-
ridders. Na het verlies va i het Heilige Land vestigden 
zij zich op Rhodus, maar toen ook dit in 1522 door de 
Turken werd veroverd, kregen zij van Karel V het 
ti'and Malta toegewezen; sinds d'en dragen zij den 
naam van Mal ezer ridders, totdat in 1798 het a'land 
door Napoleon veroverd werd en de orde haar be-
teekenis grootendeels verloor. 
Deze Johannieter ridders waren vooral van Italiaanschen 
oorsprong; Frankrijk had ds Tempeliers en Duitschland 
de Duitsche Heeren. 

(Wordt vervolgd). 

VASCO DA GAMA 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

In de middeleeuwen v/as Portugal niet veel ni^er da.i oen af
gelegen hoekje van het groote Iberische schiereiland. Maar 
door de energie en de durf van eenige koene zee/aardevs 
werd dat land in de zestiende eeaw een machtige staat met 
vele groote koloniën. Do Portugeezen waren, op onbekende 
wereldzeeën varende met hun schepen, steeds verder door
gedrongen; de „terra incognita" van de oude wereldkaarten 
was aldoor kleiner geworden. Vóór allen moet hier genoemd 
worden prins Hendrik de Zeevaarder, die in de loop van de 
vijftiende eeuw talrijke ontdekkingstochten heeft georgani
seerd en door de opricViting van een sterrenwacht en andere 
wetenschappelijke instellingen het werk der pioniers heeft 
verlicht. Merkwaardig is het zeker, dat het leven van dezen 
vorstenzoon, die zelf aan geen tocht heeft deelgenomen, voor 
Portugal van zooveel beteekenis zou zijn. 

Op 13 November 1460 overleed Hendrik de Zeevaarder, te 
Sagres; omstreeks hetzelfde jaar werd de man geboren, wiens 
naam grooter vermaardheid zou krijgen: Vaseo da Gama. Hier 
ziet men weer dat merkwaardige verschijnsel in de geschie
denis: degene, die het doel bereikt, waarvoor anderen hun 
leven lang hebben gewerkt, wordt veel bekender dan zij, die 
het pionierswerk hebbeh verricht; da Gama werd door de 
ontdekking, die Hendrik de Zeevaarder heeft voorbereid, een 
man van groote beroemdheid. 

In het jaar 1495, op 25 October, werd Manoel, later ,.de 
Groote" genoemd, koning van Portugal. Hij rekende het zich 
een plicht het werk, dat de Zeevaarder had aangevangen, 
voort te zetten. Zijn regeering is dan ook te noemen als het 
hoogtepunt van de geschiedenis van zijn vaderland. Reeds 
korten tijd na zijn troonsbestijging riep hij den derden zoon 
van Estevao da Gama, Vasco, naar het hof te Estremoz. 
Aanvankelijk had hü Estevao, die gouverneur was van Sines, 
opdracht willen geven om een expeditie voor te bereiden: de 
dood maakte het onmogelijk. Zoo kreeg Vasco dan het oom-
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mande over de schepen, die voor een ontdekkingsreis zouden 
worden uitgerust: op dezen tocht zou het gelukken den zee
weg naar Indië te vinden, wat voor de handel van overgroote 
beteekenis was. 

Genoemde Vasco da Gama aanschouwde in of omstreeks 
het jaar 1460 het levenslicht te Sines, als zoon van den 
plaatselij ken gouverneur. Wanneer men weet, dat Sines een 
van de weinige goede havenplaatsen aan de Portugeesche 
kust is, zal men begrijpen, dat de bewoners zich tot de zee 
voelden aangetrokken; en hoe kon het anders, of meerdere 
inwoners hebben min of meer interessante pogingen onder
nomen de onbekende wereldzee te bevaren. Geen van die 
reizen is echter zoo vermaard geworden als de tocht van 
da Gama. Immers door de daaraan verbonden ontdekking 
was het mogelijk een directe verbinding met het Oosten tol 
stand te brengen: niet langer was men afhankelijk van de 
willekeur der Islamitische heerschers, die hooge rechten hie
ven op de doorgevoerde waren, terwijl ook de tijd veel korter 
werd om Indië te bereiken. De handel van Portugal ging een 
periode van grooten bloei tegemoet; de rijkdom vermeerderde 
zienderoogen — maar niet alleen Portugal zou de vruchten 
plukken van de ontdekking: ook andere staten, o.a. Holland, 
zouden later zelfs de macht van Portugal verdringen in het 
Oosten om zelf de heerschersrol te gaan vervullen. Zoolang 
het Suezkanaal niet was gegraven, zou de weg om de Kaap 
de naaste verbinding blijven met de rijke landen van Indië. 
Het behoeft dus geen verwondering te wekken, dat het boek 
der geschiedenis veel weet te verhalen van den tocht van 
da Gama: met onverholen belangstelling aanschouwt vrouwe 
„Historia", zittende voor een geopend venster van een oud 
bouwwerk, het vcrtr3k van de kleine vloot: uitvoerig zal zij 
daarvan berichten aan het nageslacht. 

In audiëntie ontvangen door koning Manoel in het begin 
van den zomer van het jaar 1497, legde Vasco da Gama den 
eed van trouw af. Ah geschenk ontving hij een zijden vlag 
met het kruis van de orde van Christus, welke orde da Gama 
op meerdere van zijn portretten draagt. Onmiddellijk reisde 
de zeeman naar Lissabon om daar het commando te aan
vaarden over de vier schepen, welke hij ter beschikking had 
en welke reeds op de Tejo tot vertrek gereed lagen. De toen
maals nog vrijwel onbekende inwoner van Sines zou weldra 
aan de vergetelheid worden ontrukt. 

Twee van de schepen waren speciaal voor den tocht ge
bouwd volgens adviezen van den ontdekkingsreiziger Bartho-
lomeu Diaz, die wilde aantoonen, dat de in die jaren algemeen 
gebruikte schepen, de z.g. carabelas ofwel karavellen, niet 
geschikt waren voor de groote ontdekkingsreizen, al had ook 
Columbus op zijn tochten er nog gebruik van gemaakt. On
getwijfeld hadden zij voordeelen boven het scheepstype van 
Diaz: ze waren snelvarend en regelden zich gemakkelijk naar 
de winden; maar het nieuwe scheepstype bezat meer forsch-
heid en was bestand tegen de groote kracht van de golven 
in den Zuidelijken Oceaan. In het midden laag, hadden zij voor 
en achter een groote hoogte. De schepen hadden drie masten, 
de voorste en middelste ieder met twee zeilen, de achterste 
met slechts één zeil, terwijl de boegspriet zoo hoog opliep, 
dat men eigenlijk een vierde mast aanwezig achtte. Zeer dui
delijk ziet men het schip, dat door da Gama als vlaggeschip 
was gekozen, de „Sao Gabriel", voldoen aan de omschrijving. 
Zooals vanzelf spreekt, had Vasco da Gama zelf de leiding 
op het admiraalsschip, terwijl Paulo da Gama het tweede 
door Diaz ontworpen vaartuig commandeerde. Ook dit had 

zijn naam weer ontleend aan een van de aartsengelen: „Sao 
Raphael". Als commandant van het derde schip, een kara-
velle van 50 ton, de „Berrio", fungeerde Nicolau Coelho, 
terwijl ten slotte het proviandschip onder leiding stond van 
een bediende van da Gama, Gongalo Nunes. Eigenaardig is 
het, dat dit vierde schip op geen enkele postzegel is afgebeeld, 
hoewel behalve de vermelde 25 reis meerdere waarden de 
geheele vloot willen toonen: steeds ziet men slechts de ,,Sao 
Gabriel", de „Sao Raphael" en de „Berrio", o.a. zeer duidelijk 
op de 2'/, reis. Geflankeerd door de kruisvlag en het Portu
geesche wapen, zien wij de kleine vloot onder leiding van een 
doelbewust man de Tejo verlaten. Opmerking verdient, dat op 
de laagste waarde van de jubileumserie meerdere scheeps-
attributen worden afgebeeld in de onderhoeken, terwijl men 
bovenaan twee wereldbollen ziet, de eene gesierd met een 
fonkelende ster (aanduiding van het Zuiderkruis vermoede
lijk), de andere met een olifant als symbool van de nieuwe 
landen, die men zou vinden. 

Aan boord van de schepen waren 170 mannen, van wie 22 
veroordeelden, welke bestemd waren voor eventueel gevaar-
lüke werkzaamheden bij landing op een onbekend terrein! 
Men had voor de uitrusting der schepen kosten noch moeiten 
gespaard, zoodat zij voor dien tijd werkelijk zeer goed te 
noemen is; de bemanning werd uitnemend geoefend, terwijl 
iedere schepeling nog speciaal een beroep had geleerd voor 
in geval van nood; voor drie jaar was gezorgd voor levens
middelen; talrijke kaarten (sommige overigens van zeer 
verdacht allooi!), instrimenten, o.a. een kwadrant, en alle 
'Tiogelijke voorwerpen, die dienst zouden kunnen doen op een 
ontdekkingstocht waren aan boord van de schepen gebracht. 
Aan de vooTbereiding' o.ilbrak riets. 

Toen alles gereed was, ging Vasco da Gama met zijn drie 
kapiteins naar do kapel van de H. Maria van Belém (Bethle
hem), welk gebouw nog door Hendrik den Zeevaarder was 
opgericht aan den rechteroever van de Tejo. Daar vertoefden 
de vier mannen in stille aandacht gedurende den nacht van 
7 Juli 1497 bij het aanbreken van den morgen ging men 
in plechtigen stoet, begeleid door priesters, naar de plaats 
van inscheping. Een groote menigte wilde getuige zijn van 
de gewichtige gebeurtenis: men verdrong zich aan den kant 
van het water. Na absolutie te hebben gekregen, nam da 
Gama afscheid van de menigte; hij stapt in een roeiboot, welke 
hem naar de Sao Gabriel zal brengen; staande onder de 
Christusviag, spreekt da Gama — zoo zegt ons althans 
Camoes in zijn meesterwerk Os Lusiadas, vierde zang, 93e 
stanza (Lus. IV-XCIII) — de bekende woorden: 

Determinei de assim nos embarcarmos — 
(beveel en wij zullen ons inschepen). 

Men gaat aan boord: hoog wordt de kruisvlag geheschen; 
de zeilen, welke alle in felroode kleur het kruisteeken dragen 
als kenteeken van de Christusorde, bollen zich nadat de ankers 
v/aren gelicht: statig varen de schepen de Tejo uit; een uiterst 
belangrijke tc^ht was begonnen Vrijdag 7 Juli 1497. 

Men zotte koers naar de Canarische eilanden, waar een 
kort oponthoud werd gemaakt om een partij visch mee te 
kunnen nemen. Het weer was gunstig, maar plotseling stak 
een hevige storm op, welke de Sao Raphael van de andere 
schepen afsloeg. Bij Sao Thiaeo, het belangrijkste van de 
Kaan Verdische eilanden, vonden de schepen elkander terug 
en liepen de haven binnen op 27 Juli. Versch water werd in
genomen, de proviand werd aangevuld; men nam afscheid 
van Bartholomeu Diaz, die da Gama had begeleid; op 3 Au
gustus verliet men de eilanden; da Gama zette koers naar 
het Zuidoosten, evenwijdig met de Afrikaansche kust gaande 
tot ongeveer 10 gr. N.B., waar hij zeer gevaarlijken tegen-
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wind kreeg. Toen nam men het werkelijk zeer stoute besluit 
om met een groote bocht door den Zuidelijken Oceaan te varen, 
in de hoop zoodoende toch de Kaap te bereiken: voorloopig 
ging het thans in Zuidwestelijke richting, om Ascension 
heen, veel dichter bij Amerika dan bii de Afrikaansche kust: 
in September was da Gama slechts 600 mijl van het vijf jaar 
tevoren ontdekte werelddeel verwijderd; vervolgens ging het 
recht naar het Zuiden, totdat hij Zuidwestelijk van St. Helena 
eerst langzaam afboog naar het Zuidoosten om dan ten 
Noorden van Tristan da Cunha krachtig koers te zetten naar 
het Oosten: in de laatste week van October waren de eerste 
teekenen van naburig land te bespeuren: on vier November, 
vroeg in den morgen, werd land gesignaleerd; de stoutmoedige 
poging van da Gama was gelukt; drie dagen later, op 7 No
vember, liet men het anker vallen in de St. Helenabaai. Men 
was sinds het vertrek van de Kaap Verdische eilanden 96 
dagen aan een stuk door on zee geweest: nooit tevoren had 
eenig reiziger zoolang onafgebroken de zee bevaren, zonder 
land in zicht; een afstand van 4500 mijl was afgelegd! 

(Wordt vervolgd). 

EEN NIEUWE ONTDEKKING BIJ DE 
HOUTSNEDEN VAN 

KAAP DE GOEDE HOOP. 
EEN TETE-BECHE PAAR. 

door L. VAN ESSEN. 
Toen ik in Februari van het vorig jaar een stukje schreef 

over de zegels van Kaap de Goede Hoop en wel over de be
kende „driehoekjes", had ik niet gedacht, dat ik over dit on
derwerp nog eens merkwaardige mededeelingen zou kunnen 
doen. Niet dat het vorig stuk volledig was; daartoe bestaan 
veel te veel werken over dit onderwerp, maar toch was dit 
daar naar mijn beseheiden meening in ruwe trekken be
handeld. Doch ziet, plotseling komt als een donderslag uit 
helderen hemel een nieuwe ontdekking de Philatelisten ver
rassen, en wel die van een tête-bêche paartje van de „hout
sneden" in de waarde 4 pence blauw. Zooals u zich zult her
inneren werden deze in 1861 als noodzegels uitgegeven, des
tijds !?edrukt door de firma Saul Salomon te Kaapstad. 

Dat er steeds over deze gezochte zegels boeken zijn en 
worden geschreven bewijst wel het feit, dat pas enkele 
weken geleden een nieuw werk is verschenen, uitgegeven dooi 
de bekende firma Stanley Gibbons Ltd., naar een bewerking 
van den heer Gilbert J. Allis, oud-voorzitter van de Phila-
telisten-Vereeniging te Kaapstad. 

Nu wordt er van zekere zijde wel beweerd, dat de philatelie 
d.w.z. het gespecialiseerd verzamelen, niet op wetenschap be-
r r s t ; het uitgeven van zooveel boekwerken door kundige per
sonen geschreven en ontworpen, bewijst m.i. wel het tegen
deel. Ook nu weer door het pas verschenen boekwerk, niet 
minder dan 63 hoofdstukken bevattende. 

Door de welwillendheid van een mijner vrienden kwam ik 
in het bezit van enkele nummers van het tijdschrift „Stamp 
Collecting", waarin een en ander over dit interessante onder
werp behandeld werd. Na een abonnement op dit blad ge
nomen te hebben, ben ik in staat u het voornaamste daaruit 
weer te kunnen geven. 

In enkele nummers van dat blad dan werd behandeld de 
ontdekking, en dat nu pas na ongeveer zeventig jaar. van een 
tête-bêche exemplaar van de 4 pence blauw ,.houtsnede" Kaap 
de Goede Hoop. Dit zegel is te voorschijn gekomen uit de be
kende collectie van den heer G. B. Bainbridge en op 13 Oc
tober j.1. verkocht in de veiling van de firma H. R. Harmer 
& Co. te Londen. De opbrengst was — excusez du peu — 
£ 260 of plm. ƒ 3100, en dat nog wel voor een exemplaar, da+ 
zich nu niet kan beroemen op de qualificatie ..nrachtstuk". 

In den catalogus van genoemde fi'-ma wordt o.m. het na
volgende omtrent dit zegel vermeld. Merkwaardig is het, dat 
nu pas, na geruimen tijd. een zoo interessant paar, dat een 
fn"t in de zetting vertoont, ontdekt wordt. Klaarblijkelijk zijn 
hier twee stemnels verkeerd genlaatst; hoe dit ontstaan is, 
is een raadsel. Het meest waarschijnlijke is, dat door de haast 

waarmede deze z.g. „houtsneden" vervaardigd moesten wor
den een of twee van die stempels uit het houten raam zijn 
gevallen waarin zij slechts met lijm waren bevestigd, en later 
abusievelijk op een verkeerde wiJEe werden teruggeplaatst. 

Ter verduidelijking diene, dat bij een paar de woorden 
CAPE OF GOOD HOPE aan de lange zijde van het zegel 
tegen elkaar komen (zie bovenstaande afbeelding), op de 
andere zijden komen voor de woorden ONE PENNY of an
dere waarden en POSTAGE. 

Tot op heden is dit paartje als een unicum te beschouwen 
wat gemakkelijk verklaard kan worden. Zeer zeker werden er 
destijds op de vellen meerdere tête-bêche gedrukt, doch is de 
reden waarom er niet meer ontdekt zijn te zoeken in het feit 
dat het porto voor brieven binnen de landsgrenzen voor een 
brief van gewoon gewicht 4 pence was en dat het zelden voor
kwam, dat dubbel tarief verschuldigd was. Bovendien werden 
door het gebrek aan zegels deze al vóór de aflevering aan de 
postkantoren van elkander gescheiden ten einde een spoedige 
verkoop te bevorderen. 

Dit laatste geldt hoofdzakelijk voor de grootere postkan
toren in de kolonie, waardoor de vlugge verkoop bespoedigd 
werd. Dit als reden aannemende, moet dus het hierbeschreven 
exemplaar afkomstig zijn van een kleiner kantoor. Volgens 
nauwkeurige onderzoekingen bestaan van deze zegels 3 zet
tingen, en wel nr. la, nr. Ib en nr. Ic, dit alleen wat de waarde 
4 pence aanbelangt. De eerste aflevering bedroeg slechts 3600 
zegels in 150 vellen van 24 stuks. Zij geschiedde op 23 Fe
bruari 1861 aan het hoofdpostkantoor te Kaapstad. Deze 
zegels waren gedrukt in een lichtblauwe of melkblauwe tint. 
De volgende zettingen waren in vellen van 60 en 64 zegels, 
doch wij kunnen deze buiten beschouwing laten, daar het 
tête-bêche paar behoort tot de eerste zetting van de vellen 
van 24 stuks. 

Ter verduidelijking geef ik u hier weer een schets van een 
dergelijk vel. Algemeen neemt --len .isn, dat de plaatsing van 
het bewuste paar aa-i do rechterzijde van het vel voorkomt, 
zooals u hieruit kunt zien. 

Zooals ik reeds hierboven vermeldde, werden de zegels ge
drukt, dus ook de z.g. houtsneden, met de basis, dus de woor
den „CAPE OF GOOD HOPE" tegen elkaar. Paartjes van de 
z.g. houtsneden zijn zeer zeldzaam en in groote collecties, 
zooals van Riesco of Field, slechts spaarzaam te zien. Nog 
zeldzamer zijn strippen van 3 of 4 stuks. De mij bekerde pa
ren en strippen zijn alle echter in de gewone zetting zooals die 
vervaardigd werden door de firma's Perkins Bacon & Co. en 
De la Rue & Co., zoodat men veilig kan aannemen dat hierin 
geen verschil in zetting is gemaakt. 
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Hierbij geef ik u een afbeelding van de nu pas ontdekte 
rariteit, waaruit u kunt zien dat deze een geheel ander beeld 
vertoont. De woorden POSTAGE zijn nu niet meer tegen el
kaar, doch u vindt de woorden POSTAGE en FOUR PENCE 
er voor in de plaats gesteld. U kunt uit deze teekening duide
lijk zien, dat de veronderstelling, dat bij het vervaardigen de 
cliché's of stempels abusievelijk verkeerd teruggeplaatst ziJn, 
eiken grond van waarheid heeft. 

Voor de goede orde geef ik hierbij nog een afbeelding van 
een goed gedrukt paartje houtsnede 4 pence. 

Indien de veronderstelling juist is, dat dit paartje behoorde 
tot de zetting Ib, dus van de aflevering van 150 vellen van 
24 stuks, zou het alleszins begrijpelijk zijn, dat er 150 stuks 
van deze rariteit zouden moeten bestaan. Het lijkt dan ook 
eenigszins vreemd, dat slechts één exemplaar tot op heden 
ontdekt is. Een reden hiervoor is echter zeer gemakkelijk te 
vinden in het feit, dat in vroegere jaren zeer weinig aan het 
verzamelen van postzegels werd gedaan, zoodat een groot 
aantal enveloppen met zegels vernietigd werd. De tweede 
reden werd reeds hierboven vermeld: voor de aflevering aan 
particulieren werden de vellen van te voren in losse exem
plaren geknipt, waardoor natuurlijk deze zeldzaamheden tot 
gewone exemplaren werden gedegradeerd. Niettemin blijft 
momenteel een goedgerande houtsnede tot nog een zeer be
nijdenswaardig bezit; destijds echter had het niet veel meer 
waarde dan de thans koerseerende Nederlandsche zegels in 
gebruikten staat! 

Een vaststaand feit is echter, dat op dit oogenblik geen 
tweede exemplaar van deze zeldzaamheid is ontdekt, zooda+ 
voor bovenstaande bewering zeer veel grond van waai'heid 
bestaat. 

Zeer gevoeglijk zou ik hiermede mijn stukje kunnen ein
digen. Evenwel vermeldt het hierboven aangehaalde tijdschrift 
nog meer bijzonderheden over dit onderwerp, die ik gaarne 
onder uw aandacht wensch te brengen, en wel de vraag: 
Zijn het werkelijk houtsneden, of is die naam foutief? 

Op dit onderwerp terug komende, moet men zich af
vragen of deze omschrijving in werkelijkheid een verkeerde 
benaming is, zooals meerdere malen beweerd is. 

Het van oudsher verkondigde dwaalbegrip, dat deze zegels 
oorspronkelijk waren gedrukt van in hout gesneden gravures 
is als vanzelfsprekend sinds lang verworpen om de een
voudige reden dat de m e t a l e n stempels bewaard zijn in het 
Zuid-Afrikaansche Museum te Kaapstad. 

Aan den anderen kant zou men aan de hand van de grove 
uitvoering der zegels geneigd zijn tot deze conclusie te komen, 
terwijl ook de uitdrukking „houtsnede" in de drukkerswereld 
gebruikt wordt voor vormen, genomen van gravures in hout. 

Mr. Frank Goodman, zelf een autoriteit op drukkersgebied. 

die bovendien een studie gemaakt heeft van de driehoek Kaap-
zegels, is er beslist van overtuigd, dat de zegels van de uit
gifte 1861 terecht „houtsneden" zijn en de stalen „stereo's' 
afgietsels zijn van de houten gravures. HiJ zegt o.m. „er is 
één hoofdvorm gemaakt door een houtsnijder en van dezen 
eenen vorm kunt u honderden en honderden afgietsels laten 
maken (electro's of stereo's)". 

Het verschil tusschen z.g. stereo's en electro's is zeer klein: 
de eerste zijn gemaakt van een wit metaal, bestaande uit tin 
antimonium en soms wat koper, terwijl de laatste van de
zelfde samenstelling zijn maar dan later verkoperd, wat meer 
duurzaam is. 

Nadat de stereo's afgegoten zijn van den oorspronkelijken 
houten vorm, werden zij geklemd of vastgehecht tot een wille
keurig aantal in houten ramen. De stereo's in het Zuid-Afri-
kaansch Museum moeten dus gediend hebben voor het drukken 
der zegels. Het zou echter interessanter zijn de origineele 
houten vormen te vinden, die echter tot op heden nog niet 
ontdekt ziJn. 

Tot zoover de bewering van den heer Goodman. Tot op he
den is er echter geen kwestie van, dat deze zegels op andere 
wijze gedrukt zouden zijn dan door middel van s t a l e n 
stempels, die in Kaapstad werden gegraveerd door C. J-
Roberts, alhoewel de houtgravure of het houtsnijwerk omtrent 
dien tijd zeer „en vogue" was, zoodat voor de bewering van 
den heer Goodman wel wat te zeggen zou zjjn. 

Niettegenstaande dat is jaren lang door alle personen, die 
dit gebied wetenschappelijk onderzocht hebben, aangenomen, 
dat het drukken van deze zegels door middel van stalen 
stempels de gevolgde weg is. Hoe deze meening is ontstaan 
en op welken grondslag zij berust, is moeilijk te zeggen, maar 
het is herhaald, zelfs in de officieele beschrijving van het 
tentoongestelde in het museum te Kaapstad. 

Dit behoeft echter niet te worden aangenomen als een eind
uitspraak. Naar alle waarschijnlijkheid is het alleen aange
nomen in sommige boekwerken en philatelistische artikelen 
zonder eenig stellig bewijs. De besten hebben dikwijls ongelijk. 
en de mogelijkheid dat het argument van den heer Goodman 
een nieuw licht werpt over deze zoo meerdere malen besproken 
zegels, is volstrekt niet uitgesloten. 

Zeker is het, dat het algemeen aspect van deze zegels meei 
overeenkomt met een houtgravure of houtsnede dan met een 
staalgravure, en dan nog hoofdzakelijk vergeleken met den 
druk van de firma Perkins Bacon & Co. 

Uit het bovenstaande zou men kunnen afleiden, dat ik mij
zelf hier en daar tegenspreek; niets is echter minder waar: 
ik gaf alleen vseer, wat de diverse autoriteiten op dit gebied 
van deze zegels hebben te vertellen. 

Wie zal dus zeggen wat de waarheid is? 
Hiermede eindig ik miJn stukje over deze zoo zeer gezochte 

zegels en wensch u er nog even op te wijzen, dat het vol
komen onbegrijpelijk is, dat de ontdekking van het tête-bêche 
paar pas 70 jaar na de uitgifte is geconstateerd, zoodat men 
gerust kan zeggen, dat er nog steeds mysteries zijn in de 
Philatelie. 

ZWENDEL MET ZEPPELINBRIEVEN ? 
In een Duitsch tijdschrift kwam eenige weken geleden een 

advertentie van een Nederlandsche firma voor, waarin deze 
firma briefkaarten en brieven, die op 11 November j.1. per 
luchtschip „Graf Zeppelin" van Friedrichshafen naar Venlo 
en omgekeerd getransporteerd waren, te koop aanbood. 

Het voor deze beschouwing belangrijkste gedeelte dezer ad
vertentie luidde woordelijk als volgt: 

„Sonder-Angebot: Hollandfahrt Raritäten. Flug Venlo— 
„Friedrichshafen: Stücke mit gewöhnlicher Abstempelung 
„Venlo" ll-ll-30-5v, violetter Sonderstempel und Ankunft-
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„stempel Friedrichshafen 11-11-30-14-15, die Karte R.M. 3,—, 
„Briete R.M. 5,—. 

„lm letzten Augenblicke wurden am Postamt Venlo 68 Kar-
,,ten eingeliefert, welche den Sonderstempel auf die Brief-
.,marken erhalten haben. Diese Stücke tragen auf der Karte 
,,auch den Abgangsstempel Venlo und den Ankunftstempel 
„Friedrichshaien. Hiervon erstehen nur 68 Stück, die Karte 
„R.M. 35,—, die Briete R.M. 50,—. 

„Dieselbe Karte mit Sonderstempel auf den Briefmarken, 
„aber der Sonderstempel in roter Farbe — weniger wie 6u 
„Stück bekannt — die Karte R.M. 35,—. 

„Flug Friedrichshafen—Venlo: Post aus Liechtenstein 
„Saargebiet, Danzig mit Sonderstempel „Fahrt nach den Nie 
,,derlandpn 1930", violettem Sonder-Ankunftstempel von Venlo 
„und gewohnlichem Ankunftstempel Venlo ll-ll-30-8v, die 
„Karte R.M. 3,50. 

„Selbe Karte, aber mit dem Sonderstempel in roter Farbe 
„Da die violette Farbe unbrauchbar geworden war, wurde in 
„letzter Minute der Sonder-Ankunftstempel in roter Farbe ge-
„braucht. Hiervon erstehen (?) weniger wie 40 Stück, die 
„Karte R.M. 25,—. 

„Die Sonderstempel auf den Marken und in roter Farbe 
„sind garantiert offiziell." 

ledere lezer, die wel eens met een stempelkussen omgaat, 
zal zich afvragen, hoe het mogelijk is, dat zoo'n apparaat in
eens onbruikbaar wordt, zooals in de advertentie vermeld 
staat. Het eenige, wat zich m.i. voorgedaan kan hebben is, dat 
het kussen uitgedroogd raakte, maar ik meende, dat men op 
een postkantoor dan wel een fleschje inkt bij de hand zou 
hebben, om het kussen weer vjoldoende te bevochtigen. 

Verder geeft de adverteerder geen reden op, waarom het 
bijzondere stempel op de postzegels geplaatst werd. 

Alvorens derhalve tot aanschaffing van deze „zeldzaam-
heden" over te gaan, heb ik mij tot den directeur van het 
hoofdpostkantoor in Venlo gericht, met beleefd verzoek mij 
in dezen nader te willen inlichten. Het antwoord van ge
noemden heer is gedaterd 19 December en luidt als volgt: 

„Naar aanleiding van uw schrijven dd. 17 dezer bericht ik 
„u, dat de vernietiging der zegels plaats vond met den dag-
„teekeningstempel op de kantoren van afzending en dat de 
,,bijzondere stempel te mijnen kantore werd aangebra..;«: i. 
„paarse kleur. 

„Op 11 November werden te 5.20 per nachttrein nog talrijke 
„stukken aangevoerd, waarvan de zegels wegens tijdsgebrek 
„in den postauto vernietigd werden met den bijzonderen stem-
„pel. Het juiste aantal is niet bekend. Wellicht zijn er nog en-
„kele, waarop het datumstempel 11 November 5 uur v.m. 
voorkomt. 

„Enkele dagen daarna werden op verzoek eenige exempla-
„ren overgestempeld in rood, aangerion de paarse kleur na 
„verloop van tijd zijn kleur verliest en bleek wordt. 

„De bijzondere stempels zijn inmiddels ter vernietiging aan 
„het hoofdbestuur opgezonden." 

Deze brief laat aan duidelijkheid niets te wenschen over. 
Wij weten nu hoe deze, volgens den adverteerder „officieele 
zeldzaamheden", in de wereld gekomen zijn. 

Opmerkelijk is het, dat bovengenoeirde ad'/ertentie, in den 
vorm zooals ik deze v/eergegeven heb, tot nu toe alleen in 
een buitenlandsch blad verschenen is. Vallen de slachtoffers 
daar gemakkelijker dan hier of demonstreert dit angst h'> 
intuïtie ? 

Verder nog dit. Er zijn dus eenige exemplaren overgestem
peld in roode kleur, d.w.z. er stond eerst een stempel op in 
paarse kleur. Ik heb eenige proeven genomen met een nieuw 
stempel. Daarmede heb ik eenige paarde afdrukken gemaakt; 
daarna heb ik het stempel met banzine gereinigd en over de 
paarse afdrukken „vette" roode afdrukken geplaatst. De 
kleur werd zeer vaal rood, tcrivijl de paarse ondergrond dui
delijk zichtbaar bleef. Dit moet ook met de aangeboden stuk

ken het geval zijn. Is de paarse ondergrond niet te zien, dan 
hebben de brieven m.i. het inwendige van de „Zeppelin" ook 
nooit gezien. 

Een verdere vraag is: Mocht de directeur van het post 
kantoor te Venlo eenige dagen later op verzoek (waarschijn
lijk van den handelaar, die nu ca. ƒ 21,— voor zoo'n maak
werk durft te vragen) eenige stukken in een andere kleur 
laten overstempelen ? Ter beantwoording van deze vraag heb 
ik mij tot den directeur-generaal der P.T.T. gewend. Het ant
woord hoop ik in het volgende nummer van het Maandblad 
te kunnen publiceeren. H. A. MAAS 

De heer J. Valens, te Eindhoven, vraagt opgaaf van adres
sen van buitenlandsche ruilvereenigingen buiten Europa ge
vestigd, die „een aan de voorzijde afgestempelde kaarten-
uitwisseling" mogelijk maken. 

Aangezien uit het verdere schrijven van den vraagstellei 
blijkt, dat de Vereeniging „Concordia", te Berlijn, die 
anders over zeer goede overzeesche relaties beschikt, hem 
bekend is, moet ik tot mijn spijt mededeelen, dat mij dergelijke 
adrossen niet bekend zijn. Ik heb nog getracht bij anderen 
inlichtingen hieromtrent te verkrijgen, echter zonder resul
taat. 

Wel kan ik den vraagsteller ernstig waarschuwen tegen 
het aanknoopen van overzeesche ruilconnecties. Het is nog 
niet zoo lang geleden, dat vanuit Amerika reclame werd ge
maakt voor een z.g. internationale ruilvereeniging, maar reeds 
na eenige weken kwamen de klachten binnen, zoodat in de 
vakbladen ertegen gewaarschuwd werd. 

In elk geval is het geboden, vóór het ingaan op dergelijke 
aanbiedingen, betrouwbare informaties in te winnen (Bonds
informatiebureau ). 

Hilversum. dr. G. W. W. BöLIAN. 

Allerlei IpWlatelist 

VOORZICHTIGHEID BIJ REINIGING VAN DUITSCHE 
ZEGELS AANBEVOLEN. 

„Germania-Berichte" nr. 8-9, blz. 123, deelt mede, dat de 
80 Rpf. (Dürer zoowel als Hindenburg, 1926 resp. 1928), zoo
mede de 40 Rpf. (Leibnitz resp. Hindenburg), biJ wasschen 
aan kleurtoon verliezen. Hierbij voeg ik, dat zich „specialisten" 
noemenden zich niet mogen verblijden, zoo zij meenen een 
„kleurverschil" in eenige zending te hebben ontdekt. Bjj de 
80 Rpf. b.v. doet zich nog iets bijzonders voor: het papier 
wordt bruinachtig getint. 

ZIJN WIJ ONTDEKT, DAN ZIJN WIJ VERLOREN. 
Naar aanleiding van de twee gedenkzegels, door Australië 

uitgegeven ter herinnering aan de ontdekking van de Murray-
rivier door Charles Sturt op 7 Januari 1830, merkt het ver
makelijke Australische blad „The Month" op: „Al dat gepraat 
over Sturt's vondst van de Murray is al zoo afgezaagd. Nieuw 
is, dat de heerlijk« oude rivier nooit verloren werd." 

J. B. R. 

I B R i n r S C H E K O S J O N Ï A U E Z E G E L S . ik h^b een zier waardevolle collectie uit elkaer gehaald, en daarna als volgt opnieuw ingedeeld 
Klasse 1. E e r s t * u i tg i f ten , welke kunnen worden uitgezocht tegen een-derde catalogus prijs. 

N m Klasse 2 E d u a r d - e n G e o r g e - z e g e l s , m postf isschen st^at waarvan de meeste kunnen worden uitgezocht tegen meer dan 50 pet beneden catalogus-prijs IBi 
Klasse 3 E d u a r d - e n George -u i tg i f t en . prachtig gebruikt waarvan de meeste kunnen worden uitgezocht tegen meer dan 50 pet. beneden catalogus-pri}S 

Alle zegels zijn in goedfn staat — Refe'entien verzocht (498) 
a. BIRD, 6 W e s t Hill R o a d , S o u t h t i e l d s , L o n d o n , S . W. IS. 
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Weldadigheid 1930, per 10 series rol- of gew. tanding 
Rembrandt, „ 10 „ . 
Vliegpost, 60 cent „ 10 stuks 

40 en 60/30, „ 10 series 
5 gulden, grijs, „ 10 stuks 
1 gld./17i^ en 10/3 2 w. 
1, 21^ en 5 gld., 1905 . 
1, 23̂ 2 en 5 gld., koerseerend 
Portzegels, 25/1K en 25/7^^ per 10 series 
Vliegpost, 10, 15, 60 . 
Jubileum, l gld. 1923 . 
Jubileum Ned-Indië, 5 et. — l gld. 

„ ongebr., 5 et. — 1 gld. nom. 187 
Portzegels Indië, koers. 2 ^ — 75 (zonder 30) 
2i4 Gulden, rood, per 10 stuks 

Boven 5 guldan porto vrQ. — Giro 40215. 
JOHN GOEDE, Brederodestraat 46, AMSTERDAM 
Vraagt zichtzendingen. Prqscourant op aanvraag. 

Op de momenteel gunstige inkoopbasis kochten 
icij van een liefdadige instelling een postzegel
legaat. — Mijn vorige reclame-campagne tvas 
een succes. — Profiteert nu weer en begrijpt 
Uw voordeel. — Wij stelden ditmaal samen 
een keur van 33 p o s t f r i s s c h e o n g e b r u i k t e 
post--en portzegels van Nederland en Koloniën 
met een cataloguswaarde van ruim f 10^ ~. 
Niet alleen garandeeren wij m,éér dan f 10,— 
cataloguswaarde^ maar ook., dat C7 b e n e d e n 
postpri js betaalt. — Deze zegels zijn niet 
aan de verzamelaarsloketten verkrijgbaar. — 
Dit onh'grijpelijke is verklaarbaar., omdat icij 
geen geld aan dure winkelhuur en personeel 
uitgeven. Het maakt onze Lots onovertrefbaar., 
zoodat zij niet te evenaren zijn. Wij kunnen 
dus meer doen dan anderen. — De prijs is 
bepaald op f 3^3., franco aangeteekend. 

Vermeld op Uio order: 
.,.,Voor het 1/3 Catalogus-Lof'. 

Deze aanbieding is voor Nederland geldig tot 
2 Feb.., voor het Buitenland tot 16 Maart 1931. 

PIERRE VOS, 
PlUNS MA ÜRITSLAAN108, DEN HAA G. 

Postbus 281. Postrekening 133631. 
Telefoon 555481. (521) 

K i l o ' s u i t R i j k s - z e M e l v e i l i n ê e n . 
Gelegenheid voor Verzamelaars en Handelaren. Alleen kleine 
uitknipsels van pakketkaarten; daarom slechts zeer weinig 
gewone waarden van de correspondentie. Gegarandeerd on
uitgezochte origineele waar, rechtstreeks van de bron afkomstig. 

Z i v e d e n , prima kwaliteit, met Jubileum 1924 en zeer veel 
200 t/m 204. Door de regeering verzegeld pakje 1 K.G. f 7,20. 

D a n z i g , uitgiften in guldenswaarden van 1924 af, met 
enkele exempl. Luchtpost, 1/2 K.G. f 5,25; 1 K.G. (3500 z.) f 9,30. 

T u r k i j e , 1923-'26, rijkhoudend, t/m 100 Piaster, U K.G. 
f 6 50; 1 KG. (3000 zegels) f 11,80 

N o o r w e g e n , 1924—28, alzoo bijzonder veel verschil
lende en herinneringsuitgiften, enz , 1 K.G. (3500 zegels) f 5,50. 

D e n e m a r k e n 1921—27, rijkhoudend, 1 K.G. f 6,50 
Geld vooruit of rembours. Porto f 1,—. Opgericht in 1920. 
KARL WALTER, — Aschaffenburg (Beieren). (5.9) 

Sehanbek 
Albums in alle prijzen, 
voor eiken verzamelaar. 
No. 33 f 0,60 
een Album voor beginners, op houtvrij papier. 

No. 39 f 1,35 
een Permanent-Album voor beginners 

No. 52 f 3,90 
een Jeugd-Permanent-Album. 

No. 22 f 6,50 
het middelmatige Permanent-Album, alle werelddeelen. 

No. 9 in 2 deelen: 
I. Europa compleet f 10,20 

II . Overzee f 7 ,30 

Voor de groote complete Permanent-Albums 
Europa en Overzee, vraagt prijscourant. 

O N Z E S C H L A G E R : 
DE KLEINE SCHAUBEK. 

No. 16 f 12,30 
De geheele wereld in één band, 507 blad éénzijdig 
bedrukt (1014 bladzijden), 15000 vakjes voor zegels, 
3800 afbeeldingen, houtvrij papier, schroefsysteem, 
jaarlijksche supplementen. 

VERERIJ6BAAR BIJ 
ALLE HANDELAREN. 
Prospectus met uitvoerige beschrijving, ook 
van supplementen, blanco bladen, enz. 

op aanvraag gratis. (537; 
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eiesMiïïiHi, 
VIA GREINA 2, 

(W. WINDRATH's OPVOLGER). 

il^lLÄ 

^ 
WAT 

V 

TANDINGEN, TYPEN EN AFWIJKINGEN 
ZIJN MIJN SPECIALITEIT. 

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

VRAAGT MIJN ZICHTZENDINGEN ! 
U bekomt werkelijk voordeelige prijsnoteeringen. 
■—• Een enkele bestelling zal het U bewijzen. — 

S.v.p. prima referentiën. 
B R I C SJVIIXH, 

Lid: Ned. Vereeniging van Postzegelverzamelaars, 
„Breda", „Hollandia" en Weltevreden 

(535) m)^Ê 

ZAL 
DE 

TOEKOMJT ̂ vooR 
UWKLEINEDRENGEN 

KINDERVERZORQIMO 
QE2INJVERZORQINO 

v^R^z'^üNILLMU 
JGRAVENHAGE 

NILLMD's SluibegÉoekJB 

(413) 

op aanvraag verkrijgbaar 

Paleisstraat 3, 
*sGravenhage. 

UITTREKSEL UIT MIJN VOORRAAD EUROPA MET PRIJZEN. 
België. 
240/41 1 , 
Beieren, 
36 1 0 , 
Brunswijk. 

7 2,50 
8 2 , 

10 7,50 
Bulgarije. 
62/641 0,30 
Danzig. 
47/561 2,15 
D. W. Indië. 

5 0,25 
10 0,15 
231 0,55 
24/61 1,75 
39 0,55 
41 2 , 
42 0,35 
43 0,45 
D. P. i. China. 
37 0,90 
13 0,60 
14 0,60 
15 0,35 
16 0,40 
17 0,60 
45 0,60 
48 1,40 
1 beteekent or 

D. Levant. 
52/61 3 5 0 
D. P. i. 
Marokko. 
161 1,50 
16 5,25 
171 1,75 
17 4,50 
181 2.25 
571 1,50 
D Z W. 
Afrika. 

51 2,25 
61 2,75 

101 0,25 
23 1,05 
141 0,75 
251 dp. 4 , 
Finland. 
341 1 , 
35 1,20 
441 0,50 
Fiume. 
182/93 2,50 
Ex. 9/10 
Prankrijk. 
33 1 2 , 
Hamburg. 

6 3,50 
14 1,50 

gebruikt. 

Hamburg. 
17 2,75 
18 1,50 
20 1,25 
22 1,75 
Hannover. 
13a 5,50 
19 7 , 
20 4 — 
25 3,25 
26 3,— 
Helgoland. 

21 12.— 
4 1 5 , 

Liechtenst. 
82/91 ] ] _ 
Letland 
113/71 2,25 
132/61 1,50 
143/81 2,— 
Litauen. 
188/2001 0 — 
274/61 3,25 
Kerk. Staat 

7 0,50 
16a 0,80 
19 0,60 
2J 0,60 
Luxemburg 
18 i ,20 

19 
19a 
20 
28 
29 
31 
41 
44 
45 
59/681 
95/1091 
146/91 
Monaco 

21 
41 
5 
71 

141 
16 
20 
28 
451 
48/50 
541 
N D P. 

1 
6 
8 

10 
12ai 

0,60 
0,80 
0,70 
0,30 
1,90 
2 , 
1,60 
2,25 
0,45 
5,50 
5 , 
l,5n 

0,45 
2,80 
0,70 
2,25 
1,25 
0,60 
0,40 
0,30 
1,75 
1.75 
2,— 

B. 
0,50 
0,40 
1,75 
1.25 
3,75 

Oldenburg. 
3 9 . 
6 6 , 

14 75,— 
Oostenrijk. 

1 1,65 
2 1 , 

11 1 , 
12 5 , 

7 4,50 
1351 7,— 
135 4,50 
290/6, 1,80 
304/121 3,— 
374/71 1,75 
Portugal. 

31 3 , 
41 0,30 
43 0,30 
64 0,50 
64a 0,50 
73 0,30 

105 1,25 
113 0,90 
118 2 , 
Roemeniê. 
146 2,— 
147 2,— 
148 2, 
149 2,— 

150 2,50 
151 ■ 1,40 
108a 7,— 
in paar 
344/501 1,40 
Wurtemberg 

1 4,50 
6 5 , 
8 1,50 
9 2,25 

12 0,40 
18 2,— 
18a 1.65 
19 5,— 
23 3,50 
27 1,75 
13 4,— 
14 2,75 
Zwitserland. 
Pro Juv. 
1913/526 
Postfr. 12,— 
Porto 
7 0,90 

11 1,— 
15 1,T5 
16 1,25 
27 1,— 

V R A A G T Z I C H T Z E N D I N G A A N 

H E R M A N C O H N . PHUAT̂MST 
DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24, TEL. 551945. (472) 
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l^.¥. IP®Siri:iE©IILIHIAÎ PilL 
„ßlHIDILÄPEILIPHDÄ" 

MÄÄIgiLEIMI. 
GROOTE KEUZE 

ALBUMS, 
LOUPES, 

PINCETTES, 
BLANCO-ALBUMS, 

TANDENMETERS, 
CATALOGI, STOCKBOEKEN 

IN ALLE FORMATEN 
EN UITVOERINGEN. 

Aanbevelend, 

JF. M L G O S S E . 
Giro 135793. Telefoon 15515. (396) 
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