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Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijker! en redactioneelen 
i'.ard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D, van 
Brink, Nieuwestad 132b, Leeuwarden; al wat Ned. en Kol. betreft, aan A, M. 
Benders, Burg. Reigerstraat 67, Utrecht, en mr. G. W- A. de Veer, Park van 
Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L. Fr enkel, Een-
drachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned, en Kol. aan W. G, 
Zwolle, Ger. Terboigstraat 28-11, Amsterdam, en buitenlandsche poststukken 
aan J. J, Stieltjes, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage, Afstempelingen aan 
J, P, Traanberg, Biouwersplein 25r, Haarlem, Frankeermachines aan H. 
',ampe Fzn., Sneek. 

Eereleden der Redactie: J. B. Robert en H. J. Spitzen. 
Vaste medewerkers. H. J, L- de Bie, dr. G, W, ßölian, W. P. Costcrus, 

L, van F*!sen, M, .T, haroness*» van Heerdt-Kollf J. A. Kastein, mr. J, H. 
van P< "̂rp*?m, Leon de Raaïj, J. G. Millaard, G. V. van der Schooren, 
Pierre Vos, 

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

WAT 1930 AAN NIEUWE ZEGELS 
BRACHT. 

Georges Brunei becijfert dit aantal in L' Echo de la Tim-
brologie" op 1660 stuks, vi'aaronder 614 gelegenheids- en 216 
luchtpostzegels, of 36 pet. resp. 13 pet. 

Het jaar 1929 bracht ons 1380 nieuwe zegels; er is dus 
helaas weder een vrij sterke toename. 

EEN EN ANDER OVER DE EERSTE 
UITGIFTEN VAN ZWITSERLAND. 

II. 
Geneve. 

Op 13 September 1843, dus 
slechts enkele maanden na Zürich, 
besloot de Kantonale Raad op 
voordracht van een zekeren heer 
Von Candolle tot de uitgifte van 
frankeerzegels en wel met de 
waarde-aanduiding in centimes. 
Geneve toch volgde het Fransche 
muntstelsel in tegenstelling met 
Zürich, dat zooals wij reeds za
gen, de rappen gebruikte. 

Voor de frankeering binnen het gebied der stadspost was 
5 centimes verschuldigd; voor daarbuiten had men twee zegels 
te benutten. De zegels verschenen voor het eerst op 1 Oc
tober 1843; zij werden door de drukkerij Schmid ter plaatse 
vervaardigd (lithographie). 

Algemeen zijn deze onder den naam van „Dubbele Geneve'' 
bekend, want het zijn eigenlijk twee zegels, elk ter waarde 
van 5 centimes, waarboven het over de geheele breedte aan
gebrachte opschrift: „10. Port Cantonal. Cent.". Dit opschrift 
duidt, zooals wij reeds zeiden aan, dat het kantonale port 10 
centimes bedroeg. Als bijzonderheid zij nog vermeld, dat het 
linkerzegel 1-1K mm. smaller is dan het rechter. 

De letters J.H.S. onder Poste de Geneve zijn de afkortingen 
voor „Jesus Hominum Salvator" (Jezus de Verlosser der 
Menschen). Op de 5 centimes groote en kleine adelaar komen 
zij voor als I.H.S. Het in den band vermelde opschrift „Post 
Tenebras Lux" beduidt Door duisternis tot licht. 

De aanmaak geschiedde aldus: elk dubbelzegel werd 50 maal 
op den steen overgebracht, wat niet steeds even nauwkeurig 
plaatsvond. Daardoor is het te verklaren, dat tusschen som
mige zegels horizontaal of verticaal dubbele scheidingslijnen 
voorkomen. Het vel bestond uit 10 rijen van 5 dubbel-zegels; 
de totaaloplaag bedraagt vermoedelijk 60000 exemplaren. 

Elk vel was voorzien van een in het Fransch gedrukte „ge
bruiksaanwijzing", ondertcekend met „Lith. Schmid". Deze 
aanwijzing is bedoeld als voorlichting van het publiek bü ge-
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bruik van een of twee zegels, zooals hierboven uiteengezet. 
De zegels zijn gedrukt in zwart op groen papier. 

Op 1 April 1845 werd het port verlaagd 
en voor het geheele kanton bepaald op: 

tot 1 ons gewicht 5 centimes, 
boven 1 tot 3 ons 10 centimes. 
Het gevolg hiervan was de uitgifte van 

een nieuwe 5 centimes volgens afbeelding. 
Het opschrift luidt thans „Port Cantonal" 
(onderaan), terwyl de adelaar ongekroond 

is. Voorts raakt de vleugel van den adelaar 
niet den rand van het wapenschild, terwijl het zegel beduidend 
grooter is dan het voorgaande. 

Ook dit zegel werd gedrukt op meergenoemde drukkerij 
en wel in zwart op groen en in een oplaag van 120000 stuks. 

De 5 centimes van 1845, bekend onder 
den naam van „kleine adelaar", werd twee 
jaren later gevolgd door een uitgifte in 
dezelfde waarde en kleur, doch in 'een 
eenigszins gewijzigde teekening. De ade
laar is thans beduidend grooter, zijn vleu
gel raakt den rand van het wapenschild 
„groote adelaar"). Het ontstaan van dit 
zegel alsmede de oplaag zijn onbekend. 
Men vermoedt, dat de lithograaf eigen

dunkelijk een nieuw cliché schiep; ook benutte de drukkerij, 
nadat de oude voorraad papier opgebruikt was, zonder voor
kennis van het postbestuur een donker getint papier. 

Toen op 1 Juni 1849 de Geneefsche post 
werd overgenomen door het Eedgenoot
schap, werd tevens het gebruik van het 
couvert-uitknipsel 5 centimes groen op 
geelachtig papier toegestaan voor de fran
keering der brieven. 

Behalve door de kleur onderscheidt het 
zich van de 5 centimes (groote adelaar), 
doordat de vogel van het couvert-uitknipsel 
een kroon draagt. 

Wij merken nog op, dat ,,losse" uitknipsels of deze, be
vestigd op brieven, waarbij de stempeling niet beslist het be
nutten als postzegel bevestigt, geringe waarde hebben. 

De zegels werden onbruikbaar gemaakt met stempels ip 
rozetvorm, met en zonder kruis; voorts met ruit- of wafel
stempels in verschillende teekeningen en vormen. 

Wij beelden hierbij een drietal der meest voorkomende af. 
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De stempel-inkt is in rood, zwart en blauw (zeldzaam) aan
gebracht. 

Officieele na- of herdrukken, zooals bü Zürich, komen van 
deze zegels niet voor, wel talrijke vervalschingen. 

Vergelijken wij het hierboven 
afgebeelde exemplaar met neven-
staande vervalsching: 

Echt: punten achter 10, Can
tonal, Cent en Local en het cüfer 
5 (vergelijk hiermede de in den 
Yvert-catalogus afgebeelde „Dub
bele Geneve", die de kenmerken 
heeft van valsch te zijn!). 

De eerste A van Cantonal mist het middenbalkje, staat veel 
lager dan de C en de N; de tweede A toont een onduidelijk 
balkje. Het voetje van de P van het bovenopschrift is vriJ 
gerekt. 

De binnenste verticale kaderlijnen linker- en rechterzijde 
van het dubbelzegel snijden de horizontale. 

Alleen bij het rechterzegel komt een punt voor achter 
Geneve. 

Vier schaduwlijntjes vóór en achter „Tenebras". Elf ver
ticale lijnen rechterhelft wapenschild. 

Valsch. Meerdere — en dit zijn uiteraard geen gevaarlijke! 
— dragen op de achterzijde het woord „Fac-Similé". Zoo ook 
het hierboven afgebeelde exemplaar, dat vermoedelijk af
komstig is van de tijdens de Postzegeltentoenstelling te Ge
neve vervaardigde nadrukken (Spielerei). 

Het spreekt vanzelf dat gewetenlooze lieden deze aandui
ding verwijderen om deze producten voor echt te doen door
gaan. 

De adelaars-klauw staat te ver van den vleugel af; bij 
het rechter-zegel is de vleugel niet af. 

Aantal schaduwlijnen rechts van „Tenebras" te groot; val
len over de S heen. De verticale arceering van de rechter 
schildhelft toont een goed waarneembaar verschil met het 
echte zegel: bij de laatste vloeien twee dezer lijnen links van 
den sleutel aan de bovenzijde samen (zie linker zegel). Bü 
de valsche ontbreekt dit kenmerk en is elke arceeringslijn 
zuiver getrokken. 

afb. a. afb. b. afb. c. 

De afbeeldingen a en b toonen ons al heel ongevaarlijke 
vervalschingen. Bij a lette men op het onvolkomen voetje 
der P, de verdoezelde teekening van den adelaar en de on
volledige kaderlijnen. Voorts ontbreken in den band de woor
den „Post" en „Lux". 

De fabrikant van het product afb. b heeft het zich al heel 
gemakkelijk gemaakt. Ook hier ontbreken beide woorden, om 
slechts het meest in het oog loopende verschil aan te geven. 
Voorts ontbreekt het geheele bovenopschrift (zie afbeelding 
dubbel-zegel), dat voorkomen moet bij de zegels met het op
schrift Port local (geheel bij het dubbel-, voor een deel bij 
het enkelzegel). 

De kleine en groote adelaar van de uitgifte „Port Can
tonal" vragen ook nog even onze aandacht. Bij eerstgenoemde 
vertoonen de echte exemplaren de volgende kenmerken: 

Punt achter 5, Geneve en Cantonal; 20 verticale arceeringen 
in rechter helft van het wapenschild; letters I.H.S.; de P van 
Poste raakt het binnenste kader. 

Valsch. Een of meer punten ontbreken; de stralenkrans 
onder het opschrift (bovenaan) ontbreekt; de letters I.H.S. 
zijn verworden tot I.N.S.; schaduwlijntjes vóór en achter 
Tenebras verward en bedekken herhaaldelijk de begin- en 
eindletters van dit woord. 

Groote adelaar echt. Punten achter Geneve en Cantonal; 
onderboogje van de e van „Poste" en „De" onvolkomen (te 

kort) ; 17 verticale arceeringen rechterhelft wapenschild. 
Valsch. Vergelijkt afb. c. Punten ontbreken geheel of ge

deeltelijk, ook zijn er soms te veel; de hiervoren genoemde e's 
precies gelijk aan de andere in het opschrift voorkomende. 

Voor stralenkrans en het opschrift I.H.S. geldt hetzelfde 
als hierboven vermeld bij den kleinen adelaar. 

Ook bij de zegels van Geneve is de uiterste voorzichtigheid 
geboden; men koope hen slechts van alleszins betrouwbare 
handelaren, die volle garantie geven of voorzien van keur
stempel of certificaat van een ter zake kundige. 

Bazel. 
De eerste zegel voor dit kanton verscheen 

op 1 Juli 1845, nadat reeds in 1843 de post
directeur van Bazel, Bernoulli, een voorstel 
had ingediend om bij de frankeering der 
brieven het Engelsche systeem te volgen. 

De waarde van dezen zegel bedroeg 2>^ 
rappen, wat overeenkomt met pl.m. 3>i cen
times van het tegenwoordige geld. 

Voor stadsbrieven, niet meer wegende dan 1 lood (ruim 15 
gram) gold het tarief van 2j^ rappen; boven dat gewicht 
waren twee zegels verschuldigd. Dit laatste tarief gold even
eens voor de brieven, gewisseld tusschen de stad en de voor
steden en met de overige plaatsen in het kanton. 

Het zegelbeeld werd ontworpen door den architect Berry; 
de zegels werden in relief-druk vervaardigd bij Krebs in 
Frankfurt a. M. en wel in vellen van 40 stuks (5 rijen van 8). 
De oplaag is onbekend. 

Het zegelbeeld is zeer eenvoudig: postduif met brief, daar
boven het stadswapen (de bisschopsstaf); voorts het op
schrift „Stadt Post Basel", waarde en munt in de beneden
hoeken. 

Het is merkwaardig, dat groote blokstukken zoo zeldzaam 
zijn, daar de zegels aan de postkantoren slechts werden ver
kocht in halve vellen van 20 stuks. Zumstein beeldt als bij
zondere curiositeit een blokstuk af van 15 stuks. 

In tegenstelling met de ruit-, wafel of sierstempels der 
reeds beschreven kantons, benutte Bazel voor de vernietiging 
der zegels steeds den dagteekening-stempel, welke in twee 
afmetingen voorkomt: de groote, welke de oudste is, en de 
kleine, die in gebruik was van 1850 tot 1851. In den kleinen 
stempel staat in de onderste cirkelhelft de aanwijzing „Vor-
Mittag" of „Nachmittag" vermeld. 

In de overgangsperiode van kantonale naar eedgenoot-
schappelijke post werden mede verschillende stempels benut; 
zoo kennen wij op het Baseier duifje de stempels PP in ovaal, 
Franco in dubbelrechthoek en den route-stempel L.B / p H 
voor „Ligne Bale par Huningue". Laatstgenoemde komt uit
sluitend in zwart, de overige in rood en zwart voor. Ook pen-
vernietiging van het Bazeler duifje vond plaats. 

Als echtheidskenmerken van het Bazeler zegel, waarvan 
talrijke, w.o. zeer gevaarlijke vervalschingen bestaan, noem ik: 

de streepjes tusschen „Stadt" en „Post" komen meer over
een met puntjes; geen punt achter „Basel"; 

de L helt naar links over; 
geen enkele letter van het Inschrift raakt de andere; 
„2)4" en „Rp" raken nimmer de omrandingslijnen; 
de punt achter „Rp" staat midden achter het boogje van 

de p ; 
de pootjes van het duifje zijn goed zichtbaar, de staart is 

gescheiden, de veer-lagen op de vleugels zijn duidelijk waar
neembaar; 

de kleuren zijn blauw, het schildje waarin het duifje in wit 
is uitgespaard, is in rood gedrukt. 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 23 

De hierboven weergegeven vervalschingen toonen de vol
gende kenmerken: 

streepjes tusschen „Stadt", „Post" en „Basel", óf ont
breken; punt achter L (afb. 2), verkeerde stand van waarde
cijfer en punt; punt achter „Rp" ontbreekt of staat te laag; 

het figuurtje in het roode schild gelijkt op alles behave een 
duifje. 

Zegel 1 draagt ten overvloede de aanwijzing „Facsimilé", 
doch zou ook zonder deze zelfs een weinig ervaren philatelist 
niet verleiden tot aankoop, daar de kleur wazig blauw is, 
met donkere blauwe streepjes. 

Het andere zegel heeft tot kleuren lichtgroen (!) en vaal
rood, en is een vrij veel voorkomende proef. 

Toch bestaan er veel gevaarlijker vervalschingen, zoodat de 
uiterste omzichtigheid bij aankoop dezer zegels geboden is. 

(Wordt vervolgd). v. B. 

Uft^iftem 
ALEXANDRIE. 
Frankeerzegel, koerseerend type, opdruk „Caisse d' Amor

tissement": 
+ 5 m. op 15 millièmes, violet. 

ARGENTINIË. 
Ter herinnering aan de revolutie van September 1930 ver

scheen onderstaande serie: 
K centavo, grijsviolet. 
1 „ grijsblauw. 
2 centavos, bruinviolet. 
3 „ geelgroen. 
4 „ violet. 
5 „ rose. 

10 „ grijs. 
12 „ blauwgrijs. 
20 „ oranjegeel. 
24 „ bruinviolet. , 
25 „ groen. 
30 „ violet. 
50 „ grijszwart. 

De 3^, 1, 3, 4, 5 en 10 centavos zijn gedrukt in gewoon 
zegelformaat, de overige waarden in groot liggend formaat. 

Zij stellen resp. voor een gevangene geleid door de ge
wapende macht en het optrekken der opstandelingen. 

Naar het Bulletin Mensuel bericht, zouden van deze zegels 
de volgende aantallen zijn gedrukt: K centavos 6 millioen, 
2 centavos 20 millioen, 5 centavos 90 millioen, enz. Van de 
30 en 50 centavos bedraagt de oplaag, volgens dezelfde bron, 
100.000 stuks elk. 

AZOREN (December 1930). 
Opdruk „Agores" op Cerestype van Portugal: 

50 centavos, bruingeel. 
BELGISCHCONGO. 
In het vorige nummer bleef tot onzen sput een zetfout on

opgemerkt; voor het aldaar vermelde leze men: 
1 fr. 25 op 1 franc. 
2 francs op 1 fr. 75. 

Voor RuandaUrundi werden onderstaande waarden der uit
gifte 19251927 voorzien van den opdruk: 

1 fr. 25 op 1 franc, rose (Yvert nr. 72). 
2 francs op 1 fr. 75, blauw (Yvert nr. 75). 

CHILI. 
De 40 centavos, violet en zwart, Yvert nr. 138, werd voor

zien van den verticalen opdruk „Correo Aereo". 

CHINA. 
Opdruk: 

1 et op 3 cents groen (Yvert nr. 149). 

COLUMBIA. 
Herinneringszegel aan hel 
overlijden van Simon Bo
livar op 17 December 1830: 
4 centavos, blauw en zwart. 
De Bevrijder is afgebeeld, 
uitgestrekt op zijn sterfbed. 
Den heer Preiss hartelijk 
dank voor toezending. 
Het jongste Bulletin Men
suel meldt voorts de op
drukken „Simon Bolivar 
1830 1930" en waarde op de 
luchtpostzegels der Scadta: 

10 ets op 80 centavos, geelgroen (Yvert nr. 68). 
20 ets op 3 pesos, lila (Yvert nr. 7 i j . 
30 ets op 1 peso, blauw (Yvert nr. 69). 

ETHIOPIË. 

ittMMM^MAÉ^Mk* 

FINLAND. 

Kroningszegels, alle volgens afbeel
ding: 

1 guerche, oranje. 
2 guerches, ultramarijn. 
4 „ violet. 
8 „ donkergroen. 
1 thaler, bruin. 
3 „ groen. 
5 „ roodbruin. 

De zegels, gedrukt op het „Institut 
de Gravure" te Parijs, dragen aan 
den voet den tekst „Couronné 2 
novembre 1930". 
Zooals wij reeds vroeger berichtten 
waren ziJ niet op tijd gereed; men 
gaf toen de serie uit, beschreven op 
blz. 223 van den vorigen jaargang 

» ■ ■ »1 wmwwrw^nwr^ 
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[F INLAND 

M+lOP 
Gelegenheidszegels, eeuwfeest der Letterkundige Vereeni

ging: 
1 mark, grijsbruin. Elias Lönnrot, de schrijver van het 

nationale epos Kalevala. 
114 mark, blauw. Symbolische voorstelling (liggend for

maat, in dezelfde afmetingen als de 1 mark). 
Roode Kruiszegels: 

1 mark f 10 pfennig, grijsgroen en karmijn. 
i'A >, | ]5 „ bruin en karmijn. 
2 „ + 20 „ blauw en karmijn. 

Alle in het formaat volgens afbeelding. 
N.V. Hekker, te Amsterdam, dank voor spoedige toezending. 

FRANKRIJK. 
Frankeerzegel, zaaister zonder achtergrond: 

2 francs, blauwgroen. 
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LUXEMBDURB 

GROOT LIBANON (Januari 1931). 
Luchtpostzegels in de gebruikelijke teekening, liggend for

maat: 
O p. 50, donkerviolet. 

25 piastres, zwartviolet. 

HONGARIJE. 
Waardeopdrukken op frankeerzegels der uitgifte 192629: 

2 op 3 filler, oranjerood. 
roselila. 
donkerviolet. 
geelbruin. 

ITALIË. 
Frankeerzegel, watermerk kroon: 

2 centimes, oranjerood. 

KUWAIT. 
Dienstzegel van BritschIndié, lokale druk, overdrukt met 

landsnaam: 
15 rupee's, olijfgroen en blauw. 

LIBIA. 
Frankeerzegels, type Sibylla: 

1 lire 75, oranje. 
2 „ 55, violet. 

LUXEMBURG. 
Frankeerzegels in nevenstaande teekening 

5 centimes, wijnrood. 
10 „ olijfgroen. 

MAROKKO (Fransch). 
Opdruk: 

15 c. op 40 centimes, roodoranje (Yvert nr. 121). 
MEXICO. 
De „Carranza"luchtpostzegels werden overdrukt met „Ha

bilitado Aéreo 19301931" (3 regels): 
6, 10, 15, 20, 50 centavos en 1 peso. 

NEWFOUNDLAND. 
De in het vorige nummer aange
kondigde luchtpostzegels zijn nu 
verschenen: 

15 cents, sepia. Vliegtuig bo
ven hondenslede. 

50 cents, groen. Eerste trans
atlantische vlucht (L.). 

1 dollar, blauw. Kaart waar
op de belangrijkste vluch
ten uitgestippeld (L.). 

PANAMA. 
Opdruk „18301930 17de Deciembre" en waarde „Un Cen

tesimo" op de 4 centavos grijs (Yvert nr. 148). 
Dit zegel werd uitgegeven op den sterfdag van Simon 

Bolivar. 

PATIALA. 
Opdruk landsnaam op frankeerzegels van BritschIndië, lo

kale druk: 
3 annas, blauw. 
2 rupees, bruin en karmijn. 

PERU. 
Het Bulletin Mensuel meldt de verschijning van onder

staande waarden in de teekeningen der uitgifte 19251926, 
doch met geheel gevulden achtergrond: 

15 centavos, blauwgroen. 
20 „ oranjegeel. 
50 „ bruinviolet. 

Met de beeltenis van Simon Bolivar verschenen de her
inneringszegels: 

2 centavos, geelbruin. 
4 „ rood. 

10 „ donkergroen. 
15 „ grijsblauw. 

PORTSAID. 
Frankeerzegel, opdruk „Caisse d' Amortissement": 

|5 m. op 15 millièmes, violet. 
PORTUGAL (Januari 1931). 
Frankeerzegels, Cerestype: 

25 centavos, groen. 
2 escudo's, violet. 

Beide met drukkersnaam aan den voet. 
ROEMENIE. r'_"_'V*ü*_','_'_1 

Frankeerzegels, ter gelegenheid van de volkstelling: 
1 leu, violet. 
2 lei, groen. 
4 „ vermiljoen (S). 
6 „ roodbruin (S). 

RUSLAND. 

L r i ^ ' T * " * "■ - 1 " - - » - ■ ■ » - - ■ i 
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Herinneringszegels aan de revolutie van 1905: 
3 kopeken, rood. Kruiser Potemkin. 
5 ,. blauw. Barricadegevecht (L). 

10 „ groen en rood. Opstandelingen m. roode vlag. 
Het papier toont het watermerk Griekschen rand. 
SAARGEBIED. 
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Kerst of weldadigheidszegels, motieven ontleend aan be
kende schilderstukken: 

40115 centimes, geelbruin. 
60 + 20 „ rood. 

1 fr. 450 centimes, wijnrood. 
1>2 ,. +75 „ blauw. 
2 + 1 francs, bruin. 
3 + 2 „ groen. 

10+10 „ roodbruin. 
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De twee eerstgenoemde waarden en de 134 francs stellen 
voor den „Sicherheitsmann" naar de schilderij van Zolnhofer; 
de 10 francs is een copie van het stuk van Waldmüller, „lm 
Fenster". De overige waarden stellen voor den Barmhartigen 
Samaritaan naar de schilderij van J. Heinemann. 

De oplaag bedraagt: voor de twee laagste waarden elk 
200.000 stuks; voor de 1 franc 80.000, IK franc 100.000, 2 
francs 60.000, 3 francs 50.000, en 10 francs 30.000 stuks. 

SALVADOR. 
Herinneringszegels, honderdste sterfdag van Simon PV)livar: 

1 centavo, donkerviolet. 
3 centavos, bruin. 
5 „ donkergroen. 

10 „ geelbruin. 
Als voren luchtpostzegels met het borstbeeld van Bolivar: 

]5 centavos, karmijn. 
20 „ geelgroen. 
25 ., bruinviolet. 
40 „ ultramarijn. 

De oplaag bedraagt 5000 series. 

SPANJE. 
Frankeerzegels, koningstype: 

5 centimes, bruin. 
20 „ violet. 
30 „ roodbruin. 

TRIPOLIS. 
Luchtpostzegels, volgens afbeelding, 
watermerk kroon: 

50 centimes, karmijn. 
60 „ oranjerood. '^"•'^---"" 

TUNIS. 
De koerseerende serie frankeerzegels is verschenen in de

zelfde teekeningen doch gewijzigde kleuren en in staaldruk. 
Van enkele waai-den werd bovendien de omlijsting gewijzigd. 

In het volgend nummer zullen wij deze nader preciseeren. 

URUGUAY. 
Luchtpostzegels in de koerseerende teekening, Pegasus, het 

gevleugelde dichter-paard: 
8 centesimos, grijsblauw. 

16 
Ö4 
30 
40 
60 
80 
90 

karmijn. 
violet. 
donkergroen. 
oranjegeel. 
lichtgroen. 
groen. 
bruinolijf. 

1 peso 20, karmijn. 
1 „ 50, sepia. 
3 „ ultramarijn. 
4 „ 50, donkerviolet. 

VENEZUELA. 
Herinncrinsszegels aan het feit, 
dat Simon Bolivar, El Libertador, 
eon eenw geleden stierf: 

5 centimes, geelbruin. 
10 „ blauw. 
25 ., karmijn. 

Ccnoemda kleuren zijn die van de 
m.tio"'ale vlag. 
De opHag badraagt 1 nillit" .T 
seri'^. 
Onzon getro'::wen forrpsriondent 
don he"r Preiss, hartelijk dank 
voor spoedif;e toezonding. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Frankeerzegel, president Harding: 

1 . cent, bruin. 
v. B. 

fe^cnVacThtcn ^^ 
INieuWc Uitgiften 

AUSTRALIË. 
Binnenkort zullen eenige speciale zegels — naar verluidt 

in de waarden 2, 3 en 6 pence — verschijnen ter eere van den 
bekenden vlieger Kingsford-Smith. 

BULGARIJE. 
De serie, uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van 

den koning, is op 31 December j.1. buiten koers gesteld. 
EGYPTE. 
Ter gelegenheid van de dezer dagen te houden Tentoon

stelling voor Landbouw en Industrie zal een speciale serie 
verschijnen. 

FRANKRIJK. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons het volgende over den 

luchtpostzegel van IK francs blauw. 
Dit zegel is gedrukt in een zoo groote oplaag, dat na sluiting 

van de lichtvaarttentoonstelling nog een voorraad overbleef 
van ruim 2 millioen stuks. Deze is op last van den minister 
van posterijen vernietigd, zoodat de b l a u w e luchtpostzegel 
voor het gewone gebruik niet zal worden benut. 

Tot zoover Maison Fiseher. De vraag rijst evenwel, hoe men 
voor t e n t o o n s t e l l i n g s doeleinden dit zegel kon uit-
<-even in een oplaag van meer dan 2 millioen stuks. Men kon 
toch niet verwachten, dat het bezoek zóó groot zou zijn, dat 
een dergelijke oplaag gewettigd was. 

Wij vermoeden dan ook, dat het ongetwijfeld in de bedoeling 
heeft gelesron te handelen, zooals wij in het vorige nummer 
schreven, doch dat geïnteresseerde kringen het hebben weten 
<r.'»daan te krijgen, dat de minister een besluit nam als door 
Maison Fischer vermeld. 

Binnenkort verschijnt hier een amortisatie-zegel in de 
waarde 5 francs. Hii geeft een symbolische voorstelling van 
de Fransche provincies. 

Luchtpostzegels in nieuwe teekening zijn in voorbereiding. 
ITALIAANSCHE KOLONIEN. 
„Corriere Filatelico" geeft de volgende oplaagciifers der 

Ferrucci-serie: voor elke kolome 50.000 stuks der 4 laagste 
waarden, 20.000 stuks voor de 5 lire; luchtnost voor Tripolis: 
50 cent en 1 lire elk 50.000 stuks, 5 lire 20.000 stuks. 

Voor het Koloniaal Landbouwkundig Instituut voor elke 
kolonie 40.000 stuks voor elk der 3 laagste, 20.000 stuks voor 
elk der beide hoogste waarden. 

LUXEMBURG. 
Behalve een frankeerzegel in de waarde 20 francs, zal hier 

een serie van 4 luchtpostzegels verschijnen. 
ROEMENIE. 
Van de zegels met den nieuwen koningskop zijn ten post

kantore Bucarest ongeveer honderd o n g e t a n d e series 
verkocht, ten einde hiermede den weg te effenen voor den 
afzet van enkele duizenden dei gelijke series, die zich in 
handen moeten bevinden van een speculanten-kliek. 

Wij raden den verzamelaars ten sterkste af, zich deze on
getande zegels aan te schaffen. 

VATICAANSCHE STAD. 
Binnenkort verschijnen een serie pakketpostzegels (opdruk

ken op de koerseerende frankeerzegels) in 15 waarden, als
mede een serie van 5 portzegels. 

ZUID-WEST-APRIKA. 
Binnenkort zijn hier frankeer-, luchtpost-, dienst- en port

zegels te verwachten met den tekst in het Afrikaansch en 
Engelsch. 
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De serie frankeerzegels zal bestaan uit de waarden }4, 1, 2, 
3, 4, 6 pence, 1, 1/3, 2/6, 5, 10 en 20 shillings. Men zal er 
op aantreffen kiekjes uit het' land, o.a. Lüderitzbocht, zebra 
en gnoe, kafferkraal, enz. De luchtpostzegels zullen de waar
den 3 en 10 pence omvatten. 

V. B. 

NEDERLAND. 
De Kinderzegels. 
Volgens een voorloopige opgaaf, die wij van het hoofd

bestuur der P.T.T. ontvingen, zijn van de laatste kinderzegels 
de volgende aantallen verkocht: 

IK cent: 1.539.018 (vorig jaar 1.606.799). 
5 cent: 1.056.453 (vorig jaar 1.169.668). 
6 cent: 1.664.640 (vorig jaar 1.900.760). 

1214 cent: 512.116 (vorig jaar 622.325). 
De opbrengst boven de frankeerwaarde bedraagt rond 

ƒ 139.000, tegen rond ƒ 154.000 in het vorige jaar. 
In de groote steden was de opbrengst: 
Amsterdam ƒ78.300 (vorig jaar ƒ93.800), Den Haag naar 

schatting ongeveei ƒ 40.000, Utrecht ongeveer ƒ 17.000 (bijna 
hetzelfde bedrag als het vorig jaar) , en Rotterdam ƒ40.900 
(vorig jaar ƒ53.200). 

Over de p-eheele linie dus een verminderde opbrengst dit 
jaar, voor het eerst sinds de kinderzegels regelmatig ver
schijnen, en ongetwijfeld te wijten aan de slechte tijden. 

Opgemerkt moet nog worden, dat de door het hoofdbestuur 
verstrekte cijfers van de verkochte aantallen van het vorig 
jaar niet geheel overeenstemmen met de officieele cijfers, die 
op blz. 80 van den vorigen jaargang te vinden zijn; het ver
schil is het grootst voor de 5 cent en bedraagt daarbij on
geveer 4000 zegels. 

Aan a f w ij k i n g e n bij de serie van 1930 is niet veel 
gevonden, alleen werd door dr. Bölian aan „De Philatelist" 
een retouche gemeld van de 12'A cent, die voorkomt op het 
eerste zegel van het vel bii plaat 2. In de verticale balk van 
de tweede D van Nederland loopen de verticale lijntjes van de 
arceering naar onderen wat onregelmatig uit en zijn daar wat 
verdikt. Een loupe is er wel wenschelük bij. 

Wat de t a n d i n g betreft, zoo wij reeds schreven hebben de 
vellen in de gewone perforatie 1 ij n tanding. Aan heele vellen 
was ons opgevallen, dat soms geheele rijen zoodanig getand 
zijn, dat de gaatjes in de vier hoeken van de zegels volkomen 
regelmatig samenvallen (ook de heer A. van der Willigen 
zond ons enkele van dergelijke exemplaren toe). Omdat het 
voornaamste kenmerk bii lijntanding steeds is, dat de tanding 
in de hoeken onregelmatig verloopt, hetgeen hier niet het ge
val is, zou men dus bij losse zegels ten onrechte concludeeren 
dat een deel van de oplaag gewone kamperforatie zou hebben 
ontvangen. Wij vermelden dit dan ook, om eventueele latere 
„ontdekkingen" van zegels met kamperforatie te kunnen 
tegenspreken. 

Legt men een dergelijk zegel op een van onze koerseerendo 
postzegels, dan valt de tanding aan alle vier zijden dus vol

komen samen. Twee zegels zijn hiernaast afgebeeld, het eerste 
is een kinderzegel, het tweede een gewoon zegel van 4 cent; 
verschil is er niet te zien! (Door een vergissing van den 
clichémaker zijn de v o o r zijden der zegels afgebeeld, terwijl 
wij de achterzijden bedoeld hadden. Wij hopen dat ook zoo de 
overeenkomst duidelijk zal zijn.). 

Juist bij lijntanding 12K is een dergelijk verschijnsel na
tuurlijk te verwachten, omdat uit de kamtanding (ook 12K) 
blijkt, dat een aantal gaatjes van 12^4 per 2 cm. precies „sluit" 
om de beide afmetingen van het zegel. 

De zegels hebber, over het algemeen een slechte pers gehad; 
als voorbeeld nemen wij het volgende ingezonden stuk uit het 
Handelsblad over-

„Geachte redactie. 
Naar aanleiding van het ingezonden stuk over de weldadig-

heidszegels van 1930, voorkomende in het Handelsblad van 18 
Januari, is het mijn meening, dat de afschuwelijke teeketiinu'e.'i 
wel degelijk de hoofdoorzaak zijn van de weinige opbrengst 
der zegels. 

Het beroemde tijdschrift van Senf schrijft o.a.: ,.Wir über
lassen es unsern Lesern, sich in die Gedankengänge des 
Schöpfers dieser Marken hineinzudenken. Der gewöhnliche 
Sterbliche, der nichts von moderner Kunst versteht, witd 
diese Marke nicht gerade schön finden." . ' 

En dit is nog slechts een zeer welwillend oordeel over den 
teekenaar, aan wien wij ook nog de volgende afschuwelijke 
zegels hebben te danken: Suriname Groene Kruis van 1929. 
id. Weldadigheidszegels van 1928, id. Luchtpostzegels van 
1930 en Curagao de luchtpostzegels van 1931, welke eerst
daags zullen verschijnen. 

Het is onbegrijpelijk, dat het hoofdbestuur der P.T.T. zulke 
zegels het licht doet zien, daar, waar andere landen, zooals 
België, Duitschland enz., ons met fraaie zegels voorgaan. 

Het is te hopen, dat er nu eens bii ons een einde komt aan 
dergelijke afschuwelijke en onmogelijke zegels. 

Een philatelist." 
Dat er minder zegels verkocht zouden zijn door de „af

schuwelijke" teekening lijkt ons zeer onwaarschijnlijk. De 
zeeels maken door de uitstekende druk en hun heldere kleuren 
een vroolijken indruk; over de teekeningen zijn, dit jaar mis
schien nog meer dan anders, de meeningen .zeer verdeeld, 
waarbij de afkeurende partij het sterkst is, voor zoover wij 
konden merken. Het oude spreekwoord over de smaken is 
hier weer zeer op zijn plaats. 

De zonderlinge proporties van het kindje, die natuurlijk 
dienden om het kleine en hulpelooze goed tot uitdrukkine- te 
brengen, leverden de meeste stof voor commentaar. Een 
Engelschm»n schreef, dat hij bij een bezoek aan Marken en 
Volendam het meest getroffen was door het feit, dat alle 
mannelijke ingezetenen hun handen dien in hun broekzakken 
verborgen hielden en zich daar dus blijkbaar voor schaamden 
Het zegel van 1J4 cent bracht hem de verklaring: de Neder-
landsche handen zijn zoo groot, dat een baby, die al rechtop 
kan zitten en dus al 8-9 maanden oud moet zijn, daar gemak
kelijk in plaats kan nemen. 

De bekende Duitsche philatelist Paul Kleeberg bespreekt de 
kinderzegels in een zeer uitvoerig artikel in de „Deutsche 
Zeitung für Briefmarkenkunde" en meent, dat er slechts zeer 
enkele zegels zijn, die den beschouwer zooveel te vertellen 
hebben als juist onze laatste kinderzegels. Volgens zijn op
vatting heeft de teekenaar op alle vier zegels het Christus
kind afgebeeld, waarbij hij op de verwantschap wijst van het 
Christendom en de tijdens het ontstaan hiervan in Klein-Azië, 
Syrië en Indië bestaande godsdiensten, waarbij een zonnegod 
aanbeden wordt. Al deze zonnegodsdiensten hadden gebruiken, 
die ook in het vroege Christendom overgenomen zijn, zoo zou 
ook de geboorte van het Christuskind symbolisch het weer 
terugkeeren van de zon moeten aangeven (de 25e December 
valt enkele dagen na de winterzonnewende), evenals de ge
boorte van den Syrischen Dionysos in een donkere grot, en 
die van den Egyptiachen Horus in de stal van de heilige koe 
(Isis). Daarom zou op de 12J^ cent het kerstkindje in de 
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stralen van de zon zijn afgebeeld, en vinden wij op de 114 en 
de 5 cent dezelfde gedachte tweemaal afgebeeld, de zon en 
het symbool daarvan, het Christuskind. 

In dien tijd lag de plaats, waar de zon opkomt, tusschen de 
beide sterrebeelden van de Stier en de Groote Beer, die vroe
ger ook veel de Ezel genoemd werd, en wij vinden de os 
(Stier) en de ezel (Groote Beer) dan ook b̂ j de kribbe af
gebeeld. 

De 6 cent zou Christophorus afbeelden met het Christus
kind, en tevens de herfst uitbeelden, waarbij de herfsttijd als 
de tijd van reizen en trekken is gedacht. 

De roltandingen. 
Na de publicatie van de Ijjst in het vorig nummer ontvingen 

wij nog enkele aanvullingen, die wij hieronder laten volgen. 
Het zou wenschelijk zijn dat de verzamelaars van plaat-

nummers en drukkersteekens ons nu en dan een opgave deden 
van in hun bezit zijnde, nog niet in het Maandblad vermelde 
stukken. Zij geven daarmee andere verzamelaars de kans, naar 
deze stukken in het bijzonder zelf nog eens uit te zien, terwijl 
de betreffende oplagen nog aan de loketten verkrijgbaar zijn. 

Het volgende nieuws in roltanding is te vermelden: 
2 cent F : dr. teektn 33 (bekend waren nrs. 21 en 31). 
2 cent G: dr. teeken 2 (bekend waren nrs. 3, 4 en 6). 
2yi cent H: was ons niet in rol bekend, bestaat echter 

wel, zonder dr. teeken. 
214 cent J: dr. teeken 3 (was bekend zonder dr. teeken 

en met nr. 4). 
4 cent F : was ons niet in rol bekend, bestaat met dr. 

teeken cijfer 1. 
5 cent D: bestaat ook met plaatnr. R 97 (bekend waren 

L 95 en L 97). 
12J^ cent A: plaatnr. R 203 (bekend was L 203). 
25 cent E: was ons niet in rol bekend, bestaat met plaat

nr. 201. 
35 cent C: door een vergissing meldden wij dat deze op

laag ons onbekend was, wij kennen echter de 
35 cent C met plaatnr. 130, weliswaar alleen met 
gewone perforatie. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
6 cent H: 297 L. 

304 L. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
VA cent E: nrs. 61, 63, 65, 68, 69, 71 (tanding Gr) en 72. 
2 cent G: enkele oudjes zijn nog bekend geworden, n.1 

van deze oplaag de nummers 7 en 8 in cirkel, die 
destijds nog aan de rij ontbraken. De tanding van 
beide is Gl. 

2'4 cent J : cijfer 3 op den bovenrand in 2e type, een groo* 
, met de hand geteekend cijfer. Tanding Gl. Van 
dezelfde oplaag een dr. teeken, bestaande uit een 
tweetal kruisjes tusschen de lijnen op den boven
rand, tanding Gl. 

3 cent G: dr. teeken 50 komt ook voor in tanding G115. 

Dubbele tanding. 
Van het in het vorig nummer gemelde zegel van 1 gulden 

met dubbele tanding zijn 6 exemplaren bekend. 

Brandkastzegels. 
Naar aanleiding van ons verzoek om opgave van de bij de 

laatste openbare inschrijving verkochte aantallen brandkast-
zegels van Nederland en Ned.-Indië ontvingen wij van het 
hoofdbestuur der P.T.T. de mededeeling, dat inlichtingen hier
over voorloopig nog niet kunnen worden verstrekt. 

Afhalen van correspondentie. 
De bij wijze van proef het vorig jaar ingevoerde regeling, 

dat forensen, die vóór de eerste bestelling van huis moeten, 
hun correspondentie kosteloos aan het postkantoor kunnen 
afhalen (Maandblad van Juli 1930), is thans definitief ge
worden (Dienstorder 58 van 28 Januari). 

NED.-INDIE, 
De opdruk 123^ op 20 cent verschenen. 
De opdruk „12 J^" op de 20 cent 

blauw in het scheepjestype is op 22 
December 1930 in Indié verschenen, 
voorloopig nog alleen aan de verza
melaarsloketten. Hierbij gaat de af 
beelding (oplaag C). De opdruk is in 
Indië zelf aangebracht, en is in doffe 
roode kleur. De vroegere waarde-aan
duiding is door drie lijntjes overdrukt 
(dus niet twee, zooals op de voorloo-
pige afbeelding in het November-nr. 
van het vorig jaar) . 

De Jeugdzorg-zegels. 
In het begin werden de Jeugdzorg-zegels in Indië zeer wei

nig verkocht, vandaar dat de termijn van verkrijgbaar stelling 
verlengd werd. Met de volgende mededeeling werd hiervan 
kennis gegeven: „Aangezien bij de eerste uitgifte der wel-
dadigheidspostzegels, waarvan de verkoop strekt ten bate der 
stichting Jeugdzorg te Buitenzorg, is gebleken, dat het pu
bliek onvoldoende bekend is met dezen maatregel en aangezien 
het hier in het bijzonder een proefneming geldt, is bijwijze 
van uitzondering bepaald, dat de termijn, gedurende welke 
bedoelde postzegels worden uitgegeven, zal worden verlengd 
voor den duur van een maand." 

De geldigheidsduur is, als vroeger bepaald, tot ultimo Sep
tember 1931. 

Later schijnt de verkoop veel vlotter te zijn gegaan, aan 
een Indisch krantuitknipsel van 8 Januari ontleenen v/ij de 
mededeeling, dat de verkoop zeer bevredigend is, vooral van 
de 12'/$ cent. Van de oorspronkelijke voorraad van 310.000 
stuks zouden er nog slechts 16.000 over zijn op dien dalu;-p. 

De luchtpostzegels. 
In de Indische pers heeft het bericht de ronde gedaan, dat 

de Indische postadministratie het verplichte gebruilc van lucht
postzegels voor per luchtpost te verzenden stukken zou op
heffen, als faciliteit voor het publiek, maar dat eerst de 
binnenkort verschijnende luchtzegels van ƒ 4,50 en f 7,50 zou
den moeten zijn opgebruikt. 

Dit bericht mist echter eiken grond, het gebruik van lucht
postzegels blijft ook in de toekomst verplicht. 

Over de te verschijnen nieuwe zegels vernamen wij nog, 
dat zij naar een Indisch ontwerp vervaardied zullen worden 
en reeds bij Enschedé zijn besteld. Wii kunnen helaas nog 
geen afbeelding geven, wel is ons iets bekend over de kleuren, 
die zullen zijn: 30 cent donkerblauw, ƒ4,50 donkergroen, ƒ7,50 
paars. 

De Java-Australië-vlucht. 
Het zegel van 1 gulden, dat 

speciaal voor deze vlucht uit
gegeven wordt, zal ook in Ne
derland verkrijgbaar worden 
gesteld, en kan hier worden 
gebruikt voor de voldoening 
van het luchtrecht van brie
ven voor Australië, die met 
deze postvlucht verzonden 
moeten worden. 

Het zegel wordt bij En 
schede gedrukt; de kleuren 
zijn blauw (de rand) en se
pia (het middenstuk). 

Hier volgt het Gouv.-Besluit van 1 December 1930, nr. 11, 
„Is goedgevonden en verstaan. 
Eerstelijk te bepalen, dat het voor de rechtstreeksche ver

zending van postzendingen met de door den kapitein der ar
tillerie M. P. Pattist voorgenomen postvlucht van Ned.-Indië 
naar Melbourne (Australië) te heffen luchtrecht moet worden 
voldaan door middel van een bij zonderen luchtpostzegel ter 
waarde van één gulden. 

Ten tweede het hoofd van den Post-, Telegraaf- en Tele
foondienst te machtigen het tijdstip van uitgifte, den geldig-
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heidsduur en de wijze van verkrijgbaarstelling van den in 
artikel 1 van dit besluit bedoelden bijzonderen luchtpostzegel 
te regelen, het aantal der aan te maken zegels en den datum 
van buitenomloopstelling te bepalen, de na dien datum on 
verkocht gebleven zegels te doen vernietigen en voorts al die 
maatregelen van administratieven aard te treffen, welke in 
verband met dit besluit verder dienstig en noodig worden 
geoordeeld." 

Nader meldt men ons nog: 
Kortgeleden vermeldden wij dat voor de postvlucht naar 

Australië een bijzondere luchtpostzegel zou worden uitge
geven. Wij zijn thans in staat omtrent dezen vliegtocht meer
dere details mede te deelen. 

In den aanvang van Mei zal door de beeren M. P. Pattist, 
kapitein-vliegenier, luchtvaartkundig ingenieur, en J. J. Moll, 
bestuurder bij de Kon. Ned.-Ind. Luchtvaartmaatschappij, een 
postvlucht Batavia-Melbourne en terug worden ondernomen. 
De bedoeling van deze vlucht is het aanknoopen van vriend
schappelijke luchtvaartbetrekkingen met Australië, het in
luiden van den luchtpostdienst Java-Australië v.v. en het ver-
hoogen van de Australische belangstelling in deze gewesten. 

De vlucht zal worden ondernomen met een driemotorige 
Fokker van de Kon. Ned.-Ind. Luchtvaartmaatschappij, ter
wijl de heer Elleman van dezelfde maatschappij de vlucht als 
werktuigkundige zal medemaken. De heer Elleman behoorde 
vroeger reeds tot de bemanning van de Postduif van kapitein 
Koppen, terwijl hij ook als werktuigkundige optrad toen de 
beeren Moll en Van Haselen de PK-AFB van Amsterdam naar 
Batavia overvlogen. 

De vliegtocht zal aansluiten op het uit Nederland arrivee-
rende K.L.M.-vliegtuig, zoodat eveneens post uit Europa door 
de lucht naar Australië zal kunnen worden vervoerd. Ook de 
terugreis zal wederom aansluiten op het naar Holland ver
trekkende K.L.M.-vliegtuig. 

Reeds werd door verscheidene vereenigingen en lichamen 
groote steun toegezegd. Niettemin is een ieder die belang
stelling voor deze postvlucht gevoelt in de gelegenheid even
eens bij te dragen aan het welslagen daarvan. De opbrengst 
n.1. van het verschuldigde luchtrecht van de vervoerde brieven 
zal dienen om een deel der onkosten aan de vlucht verbonden 
te dekken. Wie meerdere postzegels wil hebben verzende dus 
meerdere brieven en plakke niet een teveel aan postzegels 
op één brief. 

Dit luchtrecht zal gekweten dienen te worden door middel 
van een bijzonderen luchtpostzegel van één guldon (voor elke 
20 gram), speciaal voor deze gelegenheid uit te geven, welke 
postzegel onmiddellijk na het vertrek uit Indië wordt inge
trokken. Bovendien zal een bijzondere afstempeling der ver
voerde stukken plaats hebben. 

Nu bezit natuurlijk niet een ieder relaties in Australië. V ân-
daar dan ook dat men zijn brieven aan het Consulaat-Generaal 
der Nederlanden te Sydney kan richten om deze weer terug
gezonden te krijgen. Al naar het bedrag dat als internationale 
postbon wordt ingesloten zal men dan z ĵn brief toegezonden 
krijgen per gewone mail ofwel per keerend vliegtuig. Een en 
ander wordt echter nog nader in de pers bekend gemaakt. 

Het toezicht op de uitvoering van de vlucht berust in han
den van een commissie uit het bestuur der Kon. Ned.Ind. Ver-
eeniging voor Luchtvaart, terwijl ook het financieel beheer 
over de voor den tocht benoodigde fondsen door haar wordt 
gevoerd. 

SURINAME. 
De nieuwe ze.'ijels van 6 en T/, cent verschenen. 
De 3 cent weer in gcelbrui^ie kleur. 
Op 4 Februari WIL en aan de verzamelaarslokettcn hier te 

lande de in het vooruitzicht gestelde nieuwe zegels van 6 en 
7>< cent voor het eerst verkrijgbaar; in Suriname zouden ze 
op 1 Februari verschijnen. 

De 6 cent kwam uit in o r a n j e r o o d e kleur, iets rooder 
dan het vroojjere zegel van 1'/, cent. De kleur van de nieuwe 
TA cent ' is c i t r o e n g e e l . De cegels zijn in de gewone 
cijferteekening, uitgevoerd als do ancere waarden van deze 
serie. Vellen van 100 st'.ks met oplaagletter A, onder het i 
eerste zegel van de onderste. rij een rosetvormig drukkers- ^ 

teeken. Zij zijn gedrukt op het helderwitte papier, dat wij van 
de laatste oplagen der koloniale zegels gewend zijn, met 
gladde, gelijkmatige gom. Voor zoover wij kunnen zien is 
het papier n i e t geprepareerd, dus geen loslatende kleuren. 

De tanding is kamtanding 12 KM waarvoor weer een nieuwe 
vorm van perforeermachine gebruikt is; de linkerrand van de 
vellen is n.1. doorgeperforeerd, de onderrand in het geheel 
niet (dus iets dergelijks als bij de 6 cent kinderzegel Neder
land 1929, waar de linkerrand wel en de b o v e n rand niet 
geperforeerd was). 

Als verder „nieuw" zegel verscheen de 'S cent in g e e 1-
b r u i n e kleur, welke kleur ook reeds in het Gouv.-blad nr. 68 
was aangekondigd (vorige jaargang, blz. 227). Ook vroeger 
had de 3 cent deze kleur, dit zegel werd echter met ingang-
van 1 Januari 1926 buiten gebruik gesteld, waarna op 13 
April 1926 de 3 cent in groene kleur verscheen. Deze kleur 
voor de 3 cent is echter nu niet meer noodig, omdat bij 
Besluit van 4 December 1928 het buitenlandsch drukwerk-
porto weer 2'/, cent bedraagt. 

De posterijen beschouwen de nieuwe 3 cent als een geheel 
nieuw zegel, getuige het feit dat het weer verschenen is met 
oplaagletter A. Ook wij verzamelaars kunnen het wel als zoo
danig beschouwen, want de nieuwe 3 cent heeft een andere 
tint dan de vroegere (eerst bruingeel, nu geelbruin), terwijl 
het nieuwe zegel op helderwit papier is (vroeger geelachtig). 
Ook dit zegel is gedrukt in vellen van 100, kamtanding 12><, 
waarschijnlijk ongeprepareerd papier. 

Intrekking portzegel 40 cent. 
Het Departement van Koloniën berichtte ons dd. 14 Januari 

het volgende: 
Met verwijzing naar de bekendmaking in November 1930 

betreffende de buiten-gebruik-stelling van een aantal Suri-
naamsche postwaarden vestigt het Departement van Koloniën 
er alsnog do aandacht op, dat bij het Surinaamsche Besluit 
van 28 Augustus 1930, nr. 69, mede is ingetrokken het Suri
naamsche p o r t zegel van 40 cent, zoodat ook dit zege! na 
1 Februari 1931 niet meer verkrijgbaar zal zijn aan de phila-
telistenloketten hier te lande. 

BAHAMA. 
In formaat G verscheen een nieuwe omslag voor aange-

teekende stukken van 2 + 1 p. rood, met kop van koning 
George, in reliefstempel, welke zich bevindt op de rechte, aan 
de hoeken afgeronde sluitklep. 

Ik zag een exemplaar met „specimen"-opdruk. 
BELGIË. 
Het binnenlandsche tarief is met 1 December voor de brief

kaarten verhoogd van 35 tot 40 centimes. Door het inter
nationaal Bureau te Bern werd gemold een nieuwe k a a r t 
van 40 c. donkerviolet in het oude formaat en in de oude uit
voering, echter met het wapenstempel (leeuw), dat voorheen 
roeds gcbizigd werd voor de prantkaarten van de abdij Orval. 
Ook werd tevens uitgedeeld de oude kaart van 35 c. groen 
me oen tweede gelijksoortig wapenstempel van 5 c. donker-
grauw. Bij beide is het karton geel. 

Naar ik uit Berlijn verneem zou de nieuwe kaart van 40 c. 
ook met drietalig opschrift uitgegeven zijn. 

Voorts v/ordt gemeld, dat het hoofdpostkantoor te Brussel 
"net boh-ilp van de machine nr. P 010 (voor frankeering ä con
tant) resi^ecrende kaarten van 35 c. voorzien zou hebbon van 
een opdruk van 5 cent. en dat dit faveur ook ten deel gevallen 
is aan de nog voorhanden prentbriefkaarten met ccngreszuil 
en met stadsgezichten, zoomcde van de Ostende-Dover-kaarten. 

Met deze machines wordt helaas een nieuwe mogelijkheid 
';3sch?pen om spitsvondige combinaties op oude uitgaven te 
maken. Afge\vacht dient te worden in welken omvang dit te 
Brussel is geschied. 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 29 

BERMUDA. 
De omslag voor aangeteekende stukken nr. 4 wordt thans 

van bevoegde zijde in formaat H gemeld. 
CYPRUS. 
Van de omslagen voor aangeteekende stukken van 2% c 

nr. 10 verscheen formaat G met het drukkerskenmerk Thos 
de la Rue & Co. of Thos. de la Rue & Co. Patent, en formaat 
H met Thos. de la Rue & Co. LTD dan wel Thos. de la Rue 
& Co. Patent. 

DUITSCHLAND. 
Die Postmarke meldt het verschijnen op 7 Januari j.l. van 

de Heinrich von Stephan herinneringsbriefkaart, bij gelegen
heid van de geboorte, 100 jaar geleden, van den stichter van 
de wereldpostvereeniging. De kaart is in offset-druk in zwart 
gedrukt in een teekening en wijze als stammend uit den dienst
tijd van vóór Stephan. Links onderaan het beeld van den 
stichter, rechts boven een ouderwetsch stempel van 8 pf. Het 
is nog niet duidelijk of de kaart als officieele dan wel als 
privaatkaart bedoeld is; in elk geval had ze geen frankeer-
waarde voor het buitenland, want een exemplaar hetwelk ik 
zag, droeg het kenmerk T en was hier dus met Strafporto 
belast, en het andere stuk was in Duitschland extra gefran
keerd als gewone kaart. 

EGYPTE. 
Vanuit Bern werd verzonden in nieuwe stempelteekening 

(zeilschepen in opstaanden rechthoek) een kruisband van 
1 mill, geel op zeemkleurig papier. 

ENGELAND. 
De Tea Planters & Importers Company in Londen heeft 

nieuwe briefomslagen van 4 d. laten maken, die ditmaal 2 
waardestempels (koning George in cirkel) van 2 d. oranje 
dragen. 

HONGARIJE. 
De briefkaart nr. 78 verscheen met tweeregelige voetnota. 
Aangezien in December 1930 het posttarief verhoogd werd 

en voor stadsbriefkaarten van 4 op 6, voor binnenlandsche 
briefkaarten van 8 op 10, en voor postbladen van 16 op 20 f. 
gebracht werd, zijn nieuwe aitgaven te verwachten. Intusschen 
worden voorhandene voorraden opgebruikt door ze met een 
francotyp-machine, waaruit datum en doorloopend nummer 
ve'-wijderd zijn, met een toeslagstempel, rood, van 2, eventueel 
4 filler te bedrukken. Het getal staat tusschen het opschrift 
Magyrorszag (boven) en Filler (beneden). Het schijnt dat die 
opdruk alleen in Budapest aangebracht werd. Verschillende 
drukdata zijn gemeld. 

Kaart nr. 79 zou tevens doorgesneden zijn en als enkele 
kaarten met opdruk verkocht zijn geworden. 

Voorloopig zijn te melden: 
Postblad 16 filer violet nr. 38 met 4 filler rood (1930). 
Briefkaart nr. 78b groen op zeemkl., 2-reg. voetnota (1930). 
nr. 77 2 f. rood (1928). 
Idem met 2-regelige voetnota + 2 f. rood (1930). 
nr. 78 groen + 2 f. zonder voetnota (1928, 1929, 1930). 
idem + 2 f. met 2-regelige nota (1930). 
nr. 79 gedeeld, Ie kaart + 2 f. rood (1926); 
antwoordkaart -f 2 f. rood (1926). 
Tevens is gemeld de nieuwe briefkaart op zeemkleurig car

ton, Stephaanskroon, met 2-regelige voetnota onder deelstreep 
MEXICO. 
In de reeks briefomslagen (Azteken zonnewijzer) ontbraV 

tot nu toe die van 10 c. blauw, welke mij thans door den heer 
W. B. te Berlijn gemeld wordt, formaat 65:92. 

MONACO. 
Omslag nr. 7 werd uitgegeven met drukdatum onder de 

klep. 
NIEUW-ZEELAND. 
Eveneens wordt mij door den heer W. B. gemeld een pas 

ontdekte kruisband 'A d. donkergroen op zeemkleur met kop 

van koning George (nr. 9?) , voorzien van een drieregelige, 
omraamde nota links naast den stempel. Onder den kop zou 
in plaats van Postage vermeld staan Postage & Revenue. 

ROEMENIE. 
De voorheen gemelde briefkaart van 2 lei, jongenskop, groen 

op wit carton, verscheen thans, via Bern, op zeemkleurig car
ton en met zwarten opdruk 8 lunie 1930. 

RUSLAND. 
Hier is te melden een briefomslag van 10 kop. olijf op 

grijs papier met een nieuw watermerk sterren. Het stempel 
draagt den arbeiderskop, het opschrift is Russisch, Klein
russisch (Ukrainisch) en Esperanto. 

Voorts is nog te melden een briefkaart 5 kop., roodbruin, 
arbeider, met een afbeelding uit het Revolutiemuseum, en wel 
nr. 28: La fustigation d' un paysan a 1' époque du tsarisme, 
van N. Orloff. 

Door het Internationaal Bureau werd nog nagezonden een 
briefkaart van 7 kop., roodbruin, drie koppen van arbeiders, 
met reclame links voor kremalite (lucifers). Het opschrift 
is Russisch, Pransch en Esperanto. 

SALVADOR. 
In groot formaat verscheen een nieuwe kaart 2 centavos, 

rood, op roomkleurig papier. De waardestempel vertoont een 
gebouw met versierde omranding. De kaart draagt een deel
streep en een 2-regelig opschrift Tarjeta Postal El Salvador, 
centro America, een vierregelige aanduiding voor den af
zender, aan beide zijden het opschrift Union Postal Universal 
en een éénregelige nota aan den voet. Ook op de achterzijde 
staan opschriften. 

URUGUAY. 
Als nieuwe uitgaven, via Bern aan de administraties ver

zonden, zijn te melden: 
Postblad 5 centimos, blauw, op wit papier. Als stempel het 

bekende wapen in bladerenkrans, opschrift Carta Postal. 
Achterzijde afzenders- en adresopgave. 

Briefomslag -5 cent, blauw, op wit papier. Stempel een vogel 
op hooge pooten in rechthoek. Binnenzyde vertoont blauwe 
banden met opschrift: Republica O. Del Uruguay, Servicio de 
Correos. Boven het stempel op den omslag in één regel: Ade-
mas del Valor del Timbre se cobrara un centesimo por el 
sobre, hetgeen beteekent, dat boven de 5 cent. nog 1 cent. voor 
het papier betaald moet worden. Dit is ook het geval met 
het postblad. Beide stukken zijn gedrukt in de Imprenta Na-
cional. 

ZWITSERLAND. 
Naast de prentbriefkaai'ten blijkt in Zwitserland toch nog 

behoefte te bestaan aan de gewone briefkaarten. Ik zag met 
den nieuwsten stempel Mater Fluviorum: 

Briefkaart 10 r., donkergroen, op roomkleurig carton. 
Idem 10 + 10 r., donkergroen, op roomkleurig carton. 
Idem 20 + 20 r., donkerrood, op roomkleurig carton. 
De antwoordkaarten hebben de opschriften in drie talen 

geheel links. Carte Postale is met gekleurde letters gedrukt, 
daaronder in een band in de kleur van het stempel is wit 
uitgespaard het inschrilt Avec Réponse Payee. 

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE HANDELAREN, sssi 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Een briefomslag 4 c , zwart, op blauw papier, in formaat 

257:112, wordt gemeld met het nieuwe watermerk U.S. en 
1929 van links boven naar rechts beneden. 
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Stadsbrievenbussen te Amsterdam. In vervolg op onze me-
dedeeling in het December-nr. kunnen wij berichten, dat zich 
thans in ieder bijkantoor (behalve in „De Bijenkorf" en „Ma
gazijn Gerzon") een speciale brievenbus bevindt voor brieven, 
briefkaarten en spoeddrukwerken bestemd voor Amsterdam. 
De stukken worden op de kantoren zelf gestempeld, op enkele 
uitzonderingen na. De lichting geschiedt bijna overal 4, een 
enkele maal 5 keer per dag. Gewone drukwerken (zonder 
spoed) werden in eenige gevallen naar het Centraal-Station 
doorgezonden en daar gestempeld, hetgeen overigens door 
sommige kantoren (Bloemgracht en Kerkstraat) ook gedaan 
werd met stukken van de laatste buslichting (19.30). 

Postagentschap Hilversum-Minckelerstraat. Naar aanleiding 
van een desbetreffende opmerking van den heer A. W. Brave 
werd hem vanwege den directeur-generaal der P.T.T. bericht, 
dat de naam zal worden gewijzigd in Minckelersstraat (J. P. 
Minckelers, uitvinder van het steenkolengas, wiens beeltenis 
voorkomt op de l'/. cent kinderzegel 1928). 

* Wieringermeer. 1 December 1930 is in den Wieringer-
meerpolder ten Zuiden van Wieringen ongeveer 5-6 km. uit 
de kust het eerste poststation in de drooggelegde Zuiderzee 
officieel geopend. De poststempel in het koerseerende typen-
radermodel met stempelnr. 1 luidt Wieringermeer (N.H.). 
Ook een 2-regelige administratieve stempel (kantoornaani-
stempel) WIERINGERMEER / (N.H.) is aanwezig. 

* Volkstellingstempels. Aan het „Alg. Handelsblad" ont-
leenen wij het volgende bericht. In het tijdvak van 10 De
cember tot 4 Januari worden de poststukken in enkele plaat
sen van ons land gestempeld met een stempel, waarbij in de 
vlag reclame gemaakt wordt voor de a.s. volkstelling. De 
plaatsen waar dit gebeurt zijn Amsterdam (om de 2 dagen; 
de andere dagen wordt gestempeld met „Koopt thans wel-
dadigheidspostzegels voor het kind"), 's-Gravenhage, Rotter
dam (hier gedeeltelijk ook met het „Kinderzegel-stempel"), 
Eindhoven, Groningen, Haarlem en Hilversum. Voor al deze 
plaatsen, uitgezonderd Amsterdam, bevindt zich de vlag 
rechts van den plaatsnaam. Alleen voor het Amsterdamsche 
stempel is de vlag aan den linkerkant geplaatst. Dit laatste is 
een proef naar aanleiding van een verzoek van de Philatelisten 
die daarmede trachten te bereiken, dat het zegel gestempeld 
wordt met den plaatsnaam. 

De 4-regelige tekst luidt: 
VUL 

VOLKSTELLINGSKAART 
JUIST EN VOLLEDIG 
IN 

Amsterdam Centraal-Station, Eindhoven (3 open vijfstra-
lige sterren), 's-Gravenhage (boogje onderin), later 's Gra-
vcnhage (3 dichte zesstralige sterren), Groningen, Haarlem 
(3 dichte vijfstralige sterren, later 3 open vijfstralige ster
ren), Hilversum (3 open vijfstralige sterren) en Rotterdam 
(3 open vijfstralige sterren) hebben wij gezien; wie kent nog 
andere dagteekeningstempels met deze reclame? In den dag-
teekeningstempel van H i l v e r s u m is de 1 van 1930 al 
wederom op stap. 

Haarlem. Wij zagen in de machinestempel met 3 dichte vijf
stralige sterren d. 6.XII.1930 de bekende tekst POST VROEG
TIJDIG tusschen dubbele golflijnen. 

* Evenals in vorige jaren zagen we sedert 10 December j.1. 
de 4-regelige tekst in kastje KOOPT THANS / WELDADIG-
HEIDS- / POSTZEGELS / VOOR HET KIND in de machine
stempels. 

Amsterdam Centraal-Station (links van den dagteekening-
stempel). 

Arnhem-Station (3 open vijfstralige sterren). De heer Brave 

die den bij het Bureau aangesloten stempelverzamelaars zoo 
trouw van de nieuwe stempels voorziet, ontving dd. 13 De
cember 1930 van den referendaris van het Expeditiebureel 
Brief- en Pakketpost Arnhem-Station navolgend schrijven: 

„Naar aanleiding van uw verzoek dd. 10 dezer, heb ik de 
„eer u te berichten, dat tot mijn leedwezen de stempelmachine 
„door een voorshands niet te herstellen fout, een onduidelijke 
„afdruk op kaartformulieren en dunne stukken levert. Daar 
„het uw wensch is een duidelijk leesbare afdruk te verkrijgen, 
„doe ik u de niet daarvoor geschikte stukken weder toekomen." 

De heer Brave is zoo welwillend geweest voor de diverse 
deelnemers, welke anders kaarten ontvangen, enveloppen met 
drukwerk te voorzien, die goed gestempeld werden en waar
voor wij hem zeer erkentelijk zijn. 

's-Gravenhage (idem), Rotterdam (idem), Utrecht-Station 
(3 dichte zesstralige sterren). 

* Speciale stempels voor nieuwjaarskaartjes. Deze naam
stempels in langwerpige kastjes, waaraan de zijkanten vaak 
ontbreken, zagen wij dit jaar van AMSTERDAM CS., ARN
HEM-STATION, EINDHOVEN, GRONINGEN, HAARLEM, 
ROTTERDAM en UTRECHT-STATION. Arnhem-Station en 
Eindhoven hadden deze stempels rechts van den dagteekening-
stempel met 3 open 5-stralige sterren staan, dus een eigen
aardige combinatie, waarbij de plaatsnaam 2 maal in één 
stempel voorkwam. Haarlem heett op nieuwjaarskaartjes ook 
de Volkstellingsreclamestempel met blanco datumrondje ge
bezigd. 

* Haarlem. 8 Januari j.1. kwam rechts naast den dagteeke-
ningstempel met 3 open vijfstralige sterren de 2-regelige tekst 
ADRESSEER / VOLLEDIG tusschen dubbele golflijnen. 

* Van de „maidentrip" van het nieuwste in de Colon-lijn 
der Kon. Ned. Stoomboot Mij. varende motorschip „Colombia" 
ontvingen wiJ de scheepsstempels, 1. in kastje K.N.S.M. / 
M.S. COLOMBIA / 27 NOV. 1930 en 2. langstempel M.S. 
Colombia. 

De heer C. Nieuwland legt ons een onbestelbaren brief over, 
9.12.29 uit Soerabaja naar Rotterdam gezonden. Op de 
achterkant heeft een besteller geschreven „Pand ledig", de 
voorzijde bevat in z w a r t e inkt de stempels PARTI / SANS 
ADRESSE in kastje en Retour en in r o o d e inkt, bestellers 
stempel 833 in achthoek en 2-regelig ONDERZOEK BUR-
GEL. / STAND VRUCHTELOOS. 

De heer J. de Vries jr. meldt ons de rolstempels Apeldoorn 
en Venlo 1 en maakt er ons opmerkzaam op, dat de indertijd 
vermelde stempel uit Gouda niet nr. 1, doch 2 als stempel-
nummer draagt; de heer A. M. Benders meldt rolstempels 
van Rotterdam 1, 2 en 3, de oude rolstempel Roosendaal met 
jaartal '23 op een drukwerk dat 20.XII.30 werd ontvangen en 
een brief van Utrecht-Station dd. 15.XII.30 waarop van het 
Flierstempel alleen de helft van het kastje met „Koopt thans" 
is afgedrukt, terwijl er een corrigeerend handstempel van 
Utrecht-Station naast gezet is. Vriendelijk dank aan onze 
berichtgevers! 

Op een briefkaart 13 October 1927 uit Windsor Berks, naar 
Utrecht verzonden en aldaar 11 December 1980 besteld, had 
men een gestenceld kattebelletje geplakt: „Tengevolge van 
een onregel- / matigheid gepleegd door een / besteller van 
mijn kantoor / kon dit stuk tot mijn leedwe- / zen eerst heden 
worden besteld. / Utrecht, 11 December 1930. / De Directeur 
v/h Postkantoor." 

Hoewel 9 Januari j.1. de laatste verkoopdag der kinderzegels 
was, stempelde Utrecht-Station 11-1-23-24 nog met „Koopt 
thans Weldadigheidspostzegels voor het kind" in de stempel
machine. 12.1.31 echter „Verzend Per / Luchtpost". 

Rolstempels. * 's Hertogenbosch 1, * Hilversum 1, * Maas
tricht 1, * Roermond 1, * Tilburg 1, * Uden 1, * Venlo 1. 

Amsterdam-R.A.I. Op de van 23 Januari tot 1 Februari j.1. 
gehouden automobieltentoonstelling in het R.A.I.-gebouw werd 
wederom gebruikt de typenraderstempel zonder nummer met 
Inschrift AMSTERDAM - R.A.I. en 2-regelige kantoornaam-
stempel met hetzelfde Inschrift. 

http://20.XII.30
http://15.XII.30
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RAAD VAN BEHEER. 
Voorjaarsvergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 

het Neder landsch Maandblad voor Philatelie, 
op Zondag 1 Maart 1931, des voormiddags te 11 uur, in het 
Grand Hotel Victoria, Spuistraat 16, te 's-Gravenhage. 

BREDA, 14 Februari 1931. 
De Administrateur, 

L. C. A. SMEULDERS, Lid v/d R. v. B 

DRINGEND VERZOEK AAN DE 
VEREENIGINGSSECRETARISSEN. 

De redactie doet een dringend beroep op de medewerking
der secretarissen van de aangesloten Vereenigingen om hun 
verslagen zooveel mogelijk te bekorten. 

Nagenoeg de halve inhoud van ons blad wordt ingenomen 
door de vereenigingsverslagen en de advertenties, en dat, ter
wijl de redactie beschikt over zeer vele en interessante copie. 

Met wat goeden wil is het wellicht mogelijk de verslagen 
in te krimpen, waardoor meer ruimte vrijkomt voor phila
telistisch nieuws. 

Mogen wij rekenen op uwe medewerking? 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

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

ne inlichtingen verstrekt door den beheerder van het Bonds
informatiebureau 

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

J. V. Wijk, 22 Carrington Rd., Manchester. 
Frau T. di Pietro, Via Carignona, Nervi (Italië). 
H. Eggers, Piet Heinstraat 65a, Den Haag. 
M. F. Gimbergh, Oudekerksplein, Amsterdam. 
J. H. Donnai, Bazarstraat, Den Haag, 
N. van Dien, Scheveningen. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat, Den Haag. 
P. J. Lukwel, Schenkstraat, Den Haag. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
Aug. van de Velde, Ruijsdaelstraat, Amsterdam. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
J. C. E. van Herwerden, Groningen. 
M. E. Bouwmeester, Haitsma Mulierstraat, Haarlem. 
Th. Haentjes Dekker, Balistraat, Den Haag. 
William Paret, Beggen (Lux.), leider van „Pax". 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
Alex. Ridnik, Badestraat, Libau. 
M. Haefele, Ulm a/d Donau. 
Frau Toini Miinala, Kouvola (Finland). 
E. Gaudo, rue Plati 11, Monaco. 
F. Klein, postzegelhandelaar, Cairo. 
A. Cohen (p.a. pension Heger), Den Haag. 
W. Hansen, Aai^huus, Denemarken. 
H. Jänsch, Rosenthalerstrasse, Breslau. 

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

Verzoek. 
De secretarissen der afdeelingen, die nog in gebreke zijn 

gebleven hun jaarverslagen en een afschrift van hun leden
lijst volgens art. 31 huish. regl. in te zenden, worden dringend 
verzocht deze alsnog aan den secretaris te doen toekomen. 

Nieuwe leden. 
183. W. L. Welter, Hugo de Grootstraat 33, Nijmegen. (V.L.). 
185. H. M. van Haften, Heemsteedsche Dreef 255, Heem

stede. (V.A.). 
189. mevr. C. Tengbsrgen-Brouwer, Albertus Perkstraat 53, 

Hilversum. (V.). 

197. A. Janssen, kap. genie, Biesboschstraat 30 II, Amster
dam, Z. (oud-lid). 

212. A. Schrama, boekhouder. Dubbele Buurt 57, Haarlem. 
(V.A.). 

226. W. H. Overbeek, Voorhelmstraat 45 zwart, Haarlem. 
(V.L.). 

817. E. van de Vrijhoef, employé Ned. Handelmij., Singapore. 
823. ir. J. Klein, ing. Waterschap Dengkehg, Klaten (Java) 
824. J. E. Scheffer, secr. Waterschap Dengkeng, Klaten 

(Java). 
826. J. G. Allebé jr., Hendrik van Borsselenkade 34, Buiten-

veldert, Nieuwer-Amstel. 
Aanmeldingen. 

J. W. Robijns, bouwkundige, Elisabeth Wolffstraat 5 I, Am
sterdam, W. (V.L.). 

mevr. J. A. Slagmolen, Paulus Buij slaan 8, Amersfoort. 
J. F. Hagen, Singel 144, Dordrecht. 
J. J. C. Sarlet, ,,Sonne Hoeck", Dorpstraat B 46, Warmond. 

(V.). 
H. üerends. Achterste Molen, Loenen (Veluwe). (V.A.). 
H. H. Mallinckrodt, Beersterstraat 3, Winschoten. (V.). 

Adres wy zigingen. 
58. J. R. de Joncheere, thans Arnhemschestraatweg 35, 

Velp (G.). 
67. C. Lebbink, thans Floralaan 26, Bussum. 

234, F. W. G. Jager, thans Brinklaan 32, Bussum. 
260, J. van der Veer, thans Tjakranegaraweg 3, Bandoeng 

(Java). 
489. B. E. Spanjaard, thans Floralaan 2, Bussum. 
563. M. de Vries, thans Gen. de la Reijlaan 8, Bussum. 
574. P. A. Kleekamp, thans Van Hasseltlaan 5, Apeldoorn. 
621. J. L. Graven, thans Matramanweg 116, Meester Cornells 

(Java). 
643. G. J. van der Werf, thans Rostocklaan 25, Bussum. 
703. J. H. Frederikse, thans sf. Paroengdjaja, Cheribon 

(Java). 
818. A. Smits, thans Srondol 61, Semarang (Java)'. 
883. C. van de Poll, thans sf. Klampok, Banjoemas f Java) . 
Buitengewoon lid prof. E. Krusekopf, thans Via Scialoja 4, 

P^lorence. *) 
856. H. J. P. Huizinga, thans Nassauplein 9, Alkmaar. 
863. ir. K. L. van Geelen, thans Copernicusstraat 111, Den 

Haag. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 
Bedankt (met 31 December 1931). 

634. Th. Roqué. 
649. ir. J. M. Levert. 

Afdeelingsmededeelingen. 
's-Hertogenbosch. In de plaats van den heer Lamb. Berge 

is tot secretaris-penningmeester gekozen de heer J. Pijnen
borg, Koninginnelaan 11. 

Gooi- en Eemland. Op de 9 December 1930 gehouden verga
dering hield de heer dr. G. W. Bölian een zeer interessante 
lezing over het onderwerp „Vervalschingen". Deze met zeei 
veel zorg opgezette lezing getuigde, dat de spreker een uit
gebreide studie van het onderwerp heeft gemaakt; ook het 
bijeengebrachte materiaal — een verzameling valsche zegels 
van Nederland en Koloniën — trok in hooge mate de aan
dacht der aanwezigen. Enkele vervalschingen zijn inderdaad 
zeer gevaarlijk te noemen, welke slechts bij zeer nauwkeurig 
onderzoek als zoodanig zijn te herkennen. De voorzitter, die 
den spreker namens de aanwezige leden hartelijk dank zeide, 
sprak daarbij de hoop uit, dat de lezing in brochurevorm zou 
verschijnen, opdat zulks den verzamelaars als leiddraad kan 
dienen. 

Amsterdam. Na afdoening der huishoudelijke aangelegen
heden in de vergadering van 15 'Januari, toonde de heer De 
Herder aan de aanwezige leden zijn nagenoeg complete ver
zameling Nederland en Koloniën, waarna de heer D. de Vries 
een zeer onderhoudende verhandeling hield over zijn collectie 
Duitsch Zuidwest Afrika. Voor de toekomst zijn aan de af-
deeling nog verschillende interessante onderwerpen toegezegd. 
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Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secret: J. C. G. VAN DEN BERG, Hortensiastr. 25, Breda. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
26 Januari 1931, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal 
van „De Beurs van Breda", te Breda. 

Bij opening door den voorzitter, den heer Cramerus, zjjn 47 
leden aanwezig. Met kennisgeving afwezig is de heer Van 
Horssen. Waar dit de eerste vergadering in 1931 is, wenscht 
hij allen een gelukkig en voorspoedig jaar. De notulen van de 
vorige vergadering worden zonder op- of aanmerkingen goed
gekeurd, terwijl de ballotage tot uitslag heeft, dat 6 candidaat-
leden als lid worden aangenomen. 

De voorzitter deelt mede, dat ons lid, de heer Van Diëten, 
is overleden. In hem verliest de Vereeniging iemand, die bü 
vele gelegenheden blijk gaf van zijn groote sympathie voor 
haar. Het feit, dat de heer Van Dieten slechts van één post
zegelvereeniging, n.l. van „Breda", lid was, getuigt nog te 
meer van zijn belangstelling voor „Breda". Deze woorden 
worden staande door de vergadering aangehoord. 

Nog een verlies voor ons beteekent het vertrek van den 
heer Van Horssen, 2e secretaris en sectiehoofd BE. Het spjjt 
dezen, dat hij, wegens ziekte, niet aanwezig kan zfn om af
scheid te nemen. De voorzitter schildert hem als een ijverig 
en accuraat bestuurslid, die w ĵ met leedwezen zien heengaan. 

De voorzitter zegt vervolgens den heer Mijnssen dank voor 
de door hem genomen doeltreffende maatregelen tot verbe
tering van den toestand van het philatelistenloket. 

De verslagen van len secretaris en administrateur der rond-
zendingen worden voorgelezen. Voor de samenstelling wordt 
hun door den voorzitter dank gezegd. De heer Mijnssen, rap
porteur van de commissie van onderzoek van de rekening van 
den penningmeester, leest diens rekening over 1980 voor en 
verklaart, dat de commissie alle bescheiden in orde heeft be
vonden, waarna de voorzitter voorstelt de rekening goed te 
keuren en den penningmeester over 1930 te dechargeeren, 
waartoe besloten wordt. De voorzitter dankt den heer Jacobs 
voor zijn beheer en de commissie voo'r haar werkzaamheden, 
terwijl de penningmeester er prijs op stelt de sectiehoofden 
te danken voor de aangename samenwerking. 

Van den heer C. Broekhuizen te Rotterdam zijn in dank 
ontvangen eenige zegels voor het falsificatenalbum. 

De voorzitter leest een artikel uit „De Philatelist" voor over 
de gewijzigde samenstelling van de machinestempels met re
clametekst, waarvan in het jaarverslag van den secretaris 
sprake is. In dat artikel worden wij betiteld met „Philatelisten 
van den kouden grond" en wordt geprobeerd met eenige 
cliché's aan te toonen, dat de vroegere samenstelling rond-
stempel + reclametekst de zegels minder zwaar vernietigde 
dan de nieuwe samenstelling reclametekst + rondstempel. 
Deze cliché's zijn echter uiterst misleidend. Voor het eerste 
geval wordt n.l. gereproduceerd een afdruk van een zeer 
l i c h t , büna onleesbaar, stempel van „Hilversum" (een korte 
naam), voor het tweede echter een zeer z w a r e afdruk van 
een reclamestempel van „Amsterdam Centraal Station" (een 
heel lange naam). In dat artikel wordt ook geen gewag ge
maakt van zware reclameteksten, als daar waren „Blue 
Band" en „Rembrandt". Schrijver van bedoeld artikel zal dan 

Rekening der Postzegelvereeniging „BREDA" over 1930. 

O N T V A N G S T E N . U I T G A V E N . 

1. Voordeelig saldo over 1929 . . . . 
2. Contributie van 442 — 5 = 437 leden 

a ƒ4,— 
3. Contributie en entree van in 1930 aan

genomen leden 
4. 10 % van het verkochte in de rond-

zendingen 
5. Onvoorziene ontvangsten 

Totaal der O n t v a n g s t e n 

Begroot 
bedrag 

f 400,— 

„ 17-18,-

» 150,-

„ 5 0 0 , -
., 1 2 -

f 2810,-

Werkelijk 
bedrag 

f 162,01 

„ 1700,-

» 252 , -

„ 665,44 
„ 172,32 

f 2951,80 

Nagezien en accoord bevonden 26 Januari 1931. 
De commissie van onderzoek: 

(get.) MIJNSSEN, rapporteur, 
(get.) QUIRIJNEN. 

1. Kosten van het vereenigings-orgaan 
na aftr. opbrengst advertentiën, enz. 

2. Kosten lidmaatschap van den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars . . . 

3. Kosten van drukwerken, porte
feuilles, enz 

4. Kosten van nummerstempeltjes . . 
5. Porti en bureaubehoeften secretaris 
6. idem administrateur . . . 
7. idem penningmeester . . . 
8. idem acht sectiehoofden . . 
9. idem bibliothecaris . . . 

10. Zaalhuur van het vergaderlokaal 
11. Kosten van elf maandelijksche verlo

tingen 
12. Kosten der jaarlijksche algemeene 

verloting in Januari 1930 . . . . 
13. Assurantie-premie 
14. Kosten van afgevaardigden naar de 

Bondsvergaderingen 
15. Zeventiende jaarlyksche bijdrage 

aan het Reservefonds. (Besluit van 
5 Mei 1913) 

16. Kosten der bibliotheek 
17. Bijdrage aan het fonds tot viering 

van het 40-jarig bestaan der Ver
eeniging in 1933 

18. Onvoorziene uitgaven 
19. Voordeelig saldo over 1930 . . . . 

Totaal der U i t g a v e n . 

Begroot 
bedrag 

f 800, 

154,70 

100,— 
1 0 , -

:00,— 
60,— 
16.— 

2 0 0 , -
1 0 , -
20 — 

60,— 

4 0 0 , -
32,— 

60,— 

5 0 , -
10 , -

Werkelijk 
bedrag 

f 756,91 

169,05 

205,85 
17,90 
99,37 
30,85 
12,60 

186,96 

20,60 

6 0 , -

421,37 
28,35 

72,30 

50,-
6,-

200,— „ 200,— 
528,30 „ 570,04 

43,65 

f 2810,— f 2951,8 

Aldus opgemaakt 31 December 1930. 
De penningmeester, 

A. J. JACOBS. 
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ook onmogelijk willen volhouden, dat hij liever een postzegel 
heeft, vernietigd met eenige groote letters van bedoelde stem
pels, dan met een rondstempel, al is het dan ook ,,Amsterdam 
Centraal Station". 

Besloten wordt naar de vóórvergadering van den Bond 
weer een afgevaardigde te zenden en wordt als zoodanig aan
gewezen de heer Smeulders. 

De voorzitter memoreert nog den grooten bloei van de club 
Ginneken (onderafdeeling onzer Vereeniging) en de viering 
van haar eerste lustrum op 28 Januari a.s. en wenscht haar 
actieven voorzitter, den heer dr. Gommers, met dit feest 
geluk. Deze hoopt, dat bij een volgend lustrum nog veel meer 
leden deel van de club zullen uitmaken. Hij garandeert, dat 
men daar elke maand een gezelligen avond heeft. 

Op verzoek van den heer Hekking vraagt de voorzitter toch 
vooral de controlekaarten binnen Breda, indien men deze per 
post wenscht toe te zenden, met 3 cent in plaats van met 
1J4 cent te frankeeren. 

Bij de rondvraag niemand het woord meer verlangende, 
wordt overgegaan tot de groote verloting zonder nieten. De 
voorzitter dankt de commissie voor haar moeite. Onder 451 
leden en candidaat-leden worden evenzooveel zegels verloot. 
De firma Keiser te 's-Gravenhage schonk voor deze verloting 
het zegel Curagao ƒ 1,50 op ƒ 2,50 Nederland, waarvoor haar 
door den len secretaris zal worden dank gebracht. Voor de 
niet aanwezigen volgt hier een klein resumé van de hoofd
prijzen: 

Nederland: 1852, 5 ets. staalblauw; 1852, 15 ets. oranje; 
1864, 15 ets. oranje (2 maal); 1867, 50 ets. goud; 1872, ƒ2,50 
koning; 1894, ƒ2,50 koningin; 1896, ƒ5,— koningin; 1899-
ƒ10,— oranje; 1913, ƒ10,— jubileum; 1923, ƒ2,50 jubileum 
(2 maal); ƒ5,— jubileum (2 maal); portzegel 1905, 50 ets. 
op ƒ 1,—. 

Nederlandseh-Indië: 1870, ƒ2,50 koning (2 maal); 1900, 
ƒ2,50 op ƒ2,50 Nederland; 1892, ƒ2,50 koningin; 1908, ƒ2,50 
Java; 1908, ƒ2,50 Buiten Bezit; 1923, ƒ2,50 jubileum; port
zegel 1874, 15 ets. 

Suriname: 1873, ƒ2,50 koning; 1900, 50 ets. op ƒ 1 , — ko
ning; 1899, ƒ2,50 op ƒ2,50 Nederland. 

Curacao: 1873, ƒ2,50 koning: 1903, ƒ1,50 koningin; ƒ2,50 
koningin; 1899, ƒ1,50 op ƒ2,50 Nederland (Keiser); 1915, 
ƒ 1,50 koningin. 

Engeland: 1883, 10 shiling blauw Victoria; £ 1 zwart post-
congres. 

Daarna wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 
Breda, 26 Januari 1931. De Ie secretaris, 

J. C. G. VAN DEN BERG. 

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

wordt verzocht hun contributie voor 1931 (zijnde ƒ4,—) aan 
den penningmeester, den heer A. J. Jacobs, Wethouder Rom-
boutsstraat 12, Breda, over te maken vóór 1 Maart a.s., door 
overschrijving of storting op zijn postrekening 88101. Mocht 
hieraan niet worden voldaan, dan zal over de contributie, ver
hoogd met ƒ 0,25 voor incassokosten, per postkwitantie worden 
beschikt. Na ontvangst der contributie zal het bewijs van lid
maatschap, gelijk met het zegel uit de verlotinp', worden toe
gezonden. 

De administrateur der rondzendingen verzoekt toezending 
van boekjes met goede zegels voor de afdeeling Nederland en 
Koloniën. 

Nieuwe leden. 
53. (E.S.Z.NK.). mevr. D. C. J. Bakker-Rijken, Sweelinck-

plein 77, 's-Gravenhage, giro 80691. (V). 
347. (E.S.Z.NK.). P. Bleeker, Dorpsstraat 339, Wormer. (VII) 
223. (E.S.). H. van Dijk, Koestraat 34, Zwolle. (IV). 

78. (-). mej. G. M. E. Hijmans, Theresiastraat 149, 's-Gra
venhage. (V). 

106. (-). J. Kaas, Rijnstraat 80, Amsterdam, Z., giro 160158. 
(VH). 

71. (E.), mevr. J. B. Seegers-Ide, Chrysantenstraat 51, Hil
versum. (VII). 

Candidaat-leden. 
C. J. L. Blom, adj.-accountant, Justus van Effenstraat 15 hs., 

Utrecht. (Eigen aangifte). 
D. P. M. Gratama, student, Sweelinckstraat 23, 's-Graven

hage. (Voorgedragen door mr. B. Mees, te Leiden). 
G. J. Oudemans, oud-resident. Huize „De Werve", Chassé-

straat 22, Ginneken. (Voorgedragen door H. J. Veen). 
D. B. W. van Ardenne, inspecteur Ie kl. b/d Arbeidsinspectie 

in Ned.-Indië, Statenlaan 72, 's-Gravenhage.. (Eigen aan
gifte). 

J. L. Henkes, Liesboschlaan 2, Princenhage. (Voorgedragen 
door C. F. J. Hagedoorn, te Breda). 

Overleden. 
101. J. L. van Dieten jr. 

Nummerwijziging. 
119. John Goede, te Amsterdam, wordt 14. 

Adres wij zigingen. 
482. Jac. Beekhuizen, te Delft, thans Kanaalweg 13, aldaar. 

(V). 
4. L. Elsbach, voorheen te 's-Gravenhage, thans Postbus 3, 

te 's-Hertogenbosch. (Van V naar III) . 
424. Chr. Maliepaard, te Gorinchem, thans Wilhelminaplein 

12, aldaar. (V). 
Philatelistenloket. 

Geopend in het bijkantoor Parkstraat op Zaterdag 21 Fe
bruari 1931, des namiddags van 3 tot 5 uur. 

Vergadering, 
ledenvergadering op Maandag 23 Februari 1931, des avonds 

te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda" (ingang 
St. Janstraat) . 
'^ff~ Verrassing door de club Ginneken. 

Clubbijeenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 

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

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Zaterdag 
31 Januari 1931, des avonds te 8 uur, in Hotel „Krasna-
polsky", te Amsterdam. 

Tegen half 9 opent de heer Vredenduin de vergadering, 
welke door 47 leden werd bezocht. Hij heet in de allereerste 
plaats den heer Van Peursem welkom, die de groote wel
willendheid zal hebben ons heden avond op een voordracht te 
vergasten. De voorzitter deelt niet de meening, die het meeren-
deel der lezers van ,,De Philatelist" blijkbaar is toegedaan. 
Onze liefhebberij is niet het vullen van vakjes, wij dienen ons 
behoorlijk rekenschap te geven van alle omstandigheden, waar
onder de zegels zijn uitgegeven. Een van deze omstandigheden 
is wel degelijk de geschiedenis in verband met de philatelic, 
iets waar hij zelf zoo vaak een lans voor heeft gebroken, ge
zien zijn schitterende verzameling prentkaarten, alle aan de 
prentzijde gefrankeerd, de z.g. carto-philatelie. 

De voorzitter behandelt nu zeer in het kort de algemeene 
indrukken van den laatsten tijd: de kwestie der reclame
stempels, w".srbij de reclame alleen in Amsterdam links van 
het stemp-'! ctaat (de heer Traanberg laat 2 kaarten zien, de 
eene met een pracht afstempeling van Amsterdam, de andere 
waaruit msar half te zien is, dat hij uit Haarlem afkomstig 
is). Hij l)char.deU verder de statistiek uit L' Echo, waaruit 
v/c k':nnen zien, dat in het aantal nieuwe zegels een zekere 
stab'.Iiöatie is ingetreden. In 1930 zijn 1C60 nieuwe zegels uit-
gQ;\-.ven, zoodat wij in de dalende lijn zijn. 

D? notulen der Januari-vergadering worden goedgekeurd. 
Van den heer Mebus is een sehrijven ingekomen, waarbij hij 
zijn werkelijk fraaien catalogus aanbiedt. 

Bjj de ballotage van de 3 candidaten, de beeren Auzenau. 
Deenig en Kip, blijken deze met algemeene stemmen te ziin 
aangenomen. De heer Kip, ter vergadering aanwezig, wordt 
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hierna binnengeleid en door den voorzitter als nieuw lid ver
welkomd. Gedurende de ballotage gaan rond o.a. de nieuwe 
12 K cent opdruk op een vliegbrief uit Indië en een z.g. 
Stephan-kaart, de man die de grondlegger is geweest van de 
Union Postale. De secretaris leest daarna voor den uitslag van 
de gehouden enquête, welke catalogus de voorkeur verdient. 
De ingekomen antwoorden zijn over het algemeen zeer be
knopt, sommige zelfs in telegramstijl. In de meeste Vereeni-
gingen domineert de Yvert; in 4 van de 10 Vereenigingen, 
welke haar antwoord inzonden, geeft men de voorkeur aan 
Senf. In de andere gebruiken de meeste leden den Yvert, hoe
wel erkend wordt, dat de Senf beter geschikt is voor de 
wetenschappelijke verzamelaars. Over den Michel wordt bijna 
nergens gerept, omdat hij blijkbaar schaars gebruikt wordt 

Door bijzondere omstandigheden is er geen liefhebberij voor 
het concouis, zoodat dit tot de volgende vergadering wordt 
uitgesteld. 

Hierna krijgt mr. Van Peursem het woord voor zijn voor
dracht „Het historisch verzamelen". In zijn met groote belang
stelling gevolgde voordracht, welke getuigde, dat spreker het 
onderwerp volkomen beheerscht, geeft hij zijn zienswijze te 
kennen over verzamelen. Aan de hand van tallooze voor
beelden behandelt hij wat wij aan geschiedenis, aardrijks 
kunde en economie uit onze postzegels kunnen halen. Vooral 
de Zuid-Amerikaansche staten blijken een vruchtbaar arbeids
veld te zijn. Een daverend handgeklap beloont zijn, een uur 
geduurd hebbende, voordracht. De voorzitter zegt, dat het 
gesprokene ingeslagen is; hij brengt nogmaals den dank der 
vergadering over. 

Na de hierop volgende pauze een veiling van 13 kavels. 
Daarna de gebruikeliike verloting onder de aanwezigen. Bij 
de rondvraag blijkt niemand iets bijzonders te hebben, zoodat 
de voorzitter om precies 11 uur de vergadering sluit. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen als lid. 
A. Auzenau, Chateau de la Barrière, Cubzac-lez-Bordeaux 

(Prance). (Voorgesteld door A. de Munek). 
E. E. Kip jr., Cath. van Clevepark 79, Amstelveen. (Voorge 

steld door J. C. de Groot). 
C. Deenik, Willem Barendszstraat 50, Utrecht. (Voorgesteld 

door P. Cortenbach en W. Bakker). 
Adresveranderingen. 

D. H. J. Kluis, Burg. Colijnstraat 263, Boskoop. 
Nummeropgave. 

328. J. W. de Roever, Mozartkade 16, Amsterdam, Z. 
330. W. L. van Kempen, Or. Nassaulaan 18, Amsterdam, Z. 

Candidaat-lid. 
F. Hermsen, Haroekoestraat 10 II, Amsterdam, O. (Voorge

steld door N. Benjamins). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 21 Februari 1931, des 
avonds te 8 uur, in Café Parkzicht, Hobbemastraat, Amster
dam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 28 Februari 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 
27 Januari 1931, in het Hotel „Des Pays Bas", te Utrecht 

Aanwezig 22 leden. Om ongeveer 8.15 uur werd deze ver
gadering door den voorzitter, den heer Van Gittert, geopend 
die mededeelde, dat door de beeren Van Deursen en De Bas 
prijzen voor de extra-verloting tei beschikking gesteld waren. 

Nadat de notulen der vorige vergadering onveranderd goed
gekeurd waren, werd het meerendeel der ingekomen stukken 
voor kennisgeving aangenomen. 

Hierna werden de voorgedragen candidaat-leden H. de Groot 
en J. Efferl tot leden van de U. Ph. V. aangenomen. Vervol 
gens werd het geschorste lid W. H. Hoefsmit jr., die ondanks 
herhaalde aanmaning nog steeds in gebreke gebleven is zijn 
contributie te voldoen, met algemeene stemmen geroyeerd als 
lid en de beeren S. J. Veen en P. N. Loesberg, die eveneens in 
gebreke gebleven zijn aan hun verplichtingen te voldoen, met 
algemeene stemmen geschorst als leden. Aangezien de heer 
G. M. Minnema inmiddels de reden zijner schorsing heeft weg
genomen, werd de uitgesproken schorsing opgeheven. 

Hierna deelde de voorzitter een en ander mede omtrent de 
viering van het 25-jarig bestaan der U. Ph. V. op 5 en 6 Sep
tember a.s., waarvan de voorloopige programma's reeds wer
den medegedeeld. De commissies werden samengesteld en de 
aangevraagde credieten toegestaan. 

Bij de rondvraag deelde de heer Moesman mede, dat hij naar 
aanleiding van de mededeelingen van den heer Sluijp op de 
vorige vergadering omtrent de slechte afstempelingen van 
zegels Ie Utrecht, ook slechte afstempelingen van andere 
landen ter bezichtiging heeft meegebracht. De heer De Bas 
deelde mede, dat hij onaangenaam getroffen was door de 
scherpe critiek op de vorige vergadering over dit onderwerp 
en dat hij steeds de meeste bereidwilligheid van de post-
ambtenaren te Utrecht heeft ondervonden, wanneer hij om 
lichte afstempehngen verzocht. Ten bewijze daarvan toonde 
hij enkele afgestempelde exemplaren van kinderzegels. De 
heer Van Gittert verwees naar een stuk, opgenomen in het 
Maandblad. De heer Sluijp onderschreef, wat hij in de vorige 
vergadering gezegd heeft en bracht nog enkele slechte af-
stempelingen mede. Nadat nog enkele opmerkingen van Jon 
heer Nieuwenhuijzen beantwoord waren, lichtte de heer Van 
der Woude toe, dat de afstempeling op een Indischen bHef, 
getoond door den her Sluijp te Utrecht, terecht is aange
bracht, omdat het hier een nazending betrof. 

Ten slotte vroeg de heer De Bas of het niet mogelijk v\ras, 
brieven naar Indië te laten aansluiten aan de Indië-Austraai'--
vlucht en dezen b^ief in een nieuw couvert langs denzelfden 
weg te retourneeren en of de Vereeniging daartoe hare be
middeling kon verleenen. Na opmerkingen hieromtrent door 
de beeren Van Gittert en Sluijp werd besloten zich im in
lichtingen te wenden tot het hoofdbestuur der posterijen. 

Na de gewone en extra verloting werden de aanwezigen in 
de gelegenheid gesteld de geëxposeerde collectie Letland van 
den heer Cortenbach voor den landenwedstrijd te bezichtigen. 
Deze collectie werd zeer terecht bekroond. 

Nog werden door den heer Koek eenige mooie zegels ge
schonken als prijzen voor een volgende extra verloii/ig. 

Na zichtzending werd, niets meer aan de orde zijnde, dr/e 
vergadering om 10 uur opgeheven. 

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

Nieuwe leden. 
(e). J. Efferl, Dahme (Mark), Duitschland. 
(e). H. de Groot, Bleekersingel 73, Gouda. 

Geroyeerd als lid. 
W. H. Hoefsmit jr.. Witte de Withstraat 14, Amsterdam. 

Ingetrokken schorsing. 
G. M. Minnema, Oegstgeesterlaan 41, Leiden. 

Geschorst als lid. 
P. N. Loesberg, Hilversum. ' 
S. J. Ween, Overveen. 

Adresveranderingen. 
F. K. Repaion wordt St. AnLIioniestraat 12, Gouda. 
J. H. Kroes wordt Postkantoor, Valkenswaard. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 17 Februari 1931. 
Alf;emeene vergadering op Dinsdag 24 Februari 1931. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 26 Februari 1931. 
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Haagsche Philatelisten Vereen,, te 's-Gravenhage. 
Secr.: E. K. BOISSEVAIN, Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op 22 Ja
nuari 1931, des avonds te 8 uur, in het Café „Het Gouden 
Hoofd", Groenmarkt, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig zijn 2 dames- en 33 heerenleden, benevens 2 
gasten. De voorzitter opent de vergadering met een woord van 
welkom en een goeden wensch bij de eerste vergadering in 
het nieuwe jaar. In het bijzonder heet de voorzitter den heer 
Van Essen welkom, die zoo welwillend is, om op verzoek van 
onzen voorzitter een »n ander te vertellen van zijn verzameling 
Oud-Italiaansche Staten en ter illustratie daarvan zijn verza
meling heeft medegebracht. Met het oog op den beschikbaren 
tijd worden geen notulen voorgelezen en geen huishoudelijke 
zaken behandeld. 

Nadat de heer Cramer de vergadering in de gelegenheid 
heeft gesteld, om kennis te maken met het nieuwe opdruk-
zegel van Ned.-Indië 123^ op 20 cent, welk zegel gebruikt op 
vliegbrief en als ongebruikt blok van vier aanwezig is, geeft 
de voorzitter het woord aan den heer Van Essen. 

De heer Van Essen stelt achtereenvolgens ten toon de zegels 
van Napels, Sardinië en Sicilië en deelt hierbij zooveel bij
zonderheden mede van de geschiedenis dier landen, druk-
platen, proeven, fouten en afwijkingen, afstempelingen, enz., 
alles aanschouwelijk gemaakt door de zegels in enkelvoudige 
stukken, paren, zegels op brief, dat velen van de aanwezigen 
zich afvragen hoe het mogelijk is, dat zooveel kennis en 
materiaal bijeen gebracht is kunnen worden. Afgezien /an de 
waarde, is het dan ook zeer begrijpelijk, dat deze collectie op 
de Rotterdamsche tentoonstelling een gouden medaille ver
wierf voor de meest wetenschappelijk opgezette verzameling 

De voorzitter dankt den heer Van Essen met enkele waar-
deerende woorden voor de leerzame verhandeling en hoopt, 
dat de heer Van Essen nog eens meer in ons midden zal 
komen met een deel van zijn verzameling. Een langdurig 
applaus geeft blijk hoezeer de aanwezigen met de woorden 
van den voorzitter instemmen. 

De candidaat-leden worden dan met algemeene stemmen 
aangenomen. 

Na de verloting sluit de voorzitter deze welgeslaagde ver
gadering. 

Overleden. 
F. H. D. H. von Ende, Voorburg. 
A. J. Zuijderhoff, Rotterdam. 

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

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

Candidaat-lid. 
A. Weltevreede, Wassenaarscheweg 98, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
mr. W. E, Monod de Froideville, Joz. Israèllaan 25, Den Haag. 
A. W. E. Gelderman, Laan Copes van Cattenburgh 75, Den 

Haag. 

Vergadering. ' , 

Vergadering op Donderdag 26 Februari 1931, des avonds 
te 8 uur, in het Café „Het Gouden Hoofd", Groenmarkt, Den 
Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe 
leden. Rondvraag. Veiling. Verloting. Sluiting. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van 27 Januari 1931, 
des avonds te 8 uur, in Restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 13 leden, o.w. 3 dames. Wegens afwezigheid van 
den voorzitter wordt de vergadering geleid door den heer 
Heidenreich. De notulen van de vorige vergadering worden 
voorgelezen en goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven van 
den directeur van het postkantoor alhier, waarin mededeeling 
wordt gedaan, dat verschillende Surinaamsche frankeerzegels 
met ingang van 1 Februari 1931 buiten gebruik zullen worden 
gesteld en dat deze zegels, voorzoover nog aanwezig, nog aan 
het philatelistenloket op 10 Januari j.l. verkrijgbaar waren. 
Van de firma J. Mebus waren 5 exemplaren van den uitge-
breiden catalogus van Nederland en Koloniën 1931 ingekomen 
welke tegen betaling van ƒ 1,— voor de leden beschikbaar 
werden gesteld. 

Het candidaat-lid, de heer G. J. Looijen, werd als lid aan
genomen. 

Hierna krijgt de heer Swart gelegenheid, om mededeelingen 
te doen inzake de te houden tentoonstelling. Deze deelt mede, 
dat, behalve reeds een paar toegezegde inzendingen, tot heden 
nog geen aanvragen om te exposeeren bij hem zijn ingekomen, 
niettegenstaande de gedane oproeping in het Maandblad. Een 
door hem gedaan voorstel, om aan al de leden van „De Globe" 
nog een circulaire te zenden, waarin deze worden opgewekt 
om aan de tentoonstelling deel te nemen, wordt in stemming 
gebracht en aangenomen. 

Nadat nog de gewone maandelij ksche verloting onder de 
aanwezigen heeft plaatsgehad, wordt de vergadering gesloten 

De secretaris, 
C. RAADSVELD. 

Nieuw lid. 
37. G. J. Looijen, Huijgenslaan 8, Arnhem. 

Boekjes voor de rondzendingen. 
Mevrouw Schuurman, Apeldoornscheweg 57, Arnhem, ver

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

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 28 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 24 Februari 1931, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
Op deze vergadering wedstrijd met de zegels Yvert nrs. 32 

33 en 34 van Noorwegen. Van elk nummer één zegel (ge
bruikt) in te zenden bij mejuffrouw C. Becking, Tivolilaan 38. 
te Arnhem (retourporto bijvoegen) of ter vergadering in 
te leveren. 

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

namiddag, dus op 14 Maart 1931. 



VI NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 FEBRUARI 1931. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret.: P. JORISSEN P.Czn., Pr. Julianalaan 73, Rotterdam. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 13 Januari 1931, des 
avonds te T/, uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 16 leden. De vice-voorzitter, de heer Van den 
Hoven van Genderen, opent de vergadering met een welkomst
groet in het nieuwe jaar. 

Het volgend ingekomen schrijven van onzen voorzitter, den 
heer Van Harderwijk, die wegens ongesteldheid verhinderd is 
de eerste samenkomst in het nieuwe jaar te mogen openen, 
wordt voorgelezen: „Een terugblik op het afgeloopen jaar 
kan u allen met groote voldoening vervullen. Op ondubbel
zinnige wijze is door u getoond welk een goed hart gij aan 
de Club toedraagt, hebt gij door krachtdadigen steun uzelf 
gegeven om de tentoonstelling te doen slagen. Groote offers 
werden door u gebracht om de geldelijke regeling een vlot en 
uitstekend verloop te geven. Daarop mag de Club trotsch zijn 
en dankbaar. Bij de intrede van het nieuwe jaar wensch ik 
u allen voor de Club dezelfde sympathie toe, dan zal zij, klein 
in aantal leden, een vooraanstaande plaats in de philatelic 
blijven behouden. Blijmoedig vertrouwen in de toekomst en ge
loof in eigen kracht mogen u bezielen en de moeilijkheden 
overwinnen, die uw werk kunnen bedreigen. MJjn beste wen-
schen voor u en de uwen." 

Van dit schrijven wordt met belangstelling kennis genomen 
en den voorzitter een spoedig herstel toegewenscht. 

Ter bezichtiging gaat hierna rond een gedeelte der verza
meling „Abessinië" der jaren 1925-1930, van ondergeteekende. 
Met groote aandacht nemen de aanwezigen van deze verzame
ling kennis, en mocht ondergeteekende, bij monde van den 
voorzitter, den dank der vergadering daarvoor ontvangen. 

Hierna heeft de maandelijksche verloting plaats. Een ver
koop van zegels bracht ƒ 1,60 in de kas. 

Enkele leden geven nog eenige raadgevingen omtrent de 
circulatie der verkoopboekjes. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, na rond
vraag, de vergadering. 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Bedankt als lid. 
J. C. van de Wetering, 's-Gravendijkwal 59, Rotterdam. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 28 Ja
nuari 1931, in Café Sprenger (Hollandais), Groenmarkt, 
Den Haag. 

Aanwezig 69 leden en 3 candidaat-leden. De voorzitter, de 
heer C. J. Reijerse, opent de vergadering met zijn voldoening 
uit te spreken over de drukke opkomst en allen zoowel voor 
de Vereeniging als voor hen persoonlijk een gelukkig en voor
spoedig jaar toe te wenschen; hij richt een bijzonder woord 
van welkom tot degenen, die hier heden voor het eerst aan
wezig zijn. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Meslier en Van Meel. Ter rondgang zijn aanwezig de tijd
schriften der bibliotheek. Door de feestcommissie zijn tentoon
gesteld de reeds verkregen prijzen voor de tombola. 

Ontvangen is het jaarverslag der afdeeling Dordrecht. Al 
is er momenteel een kleine teruggang in het aantal leden, 
het geheel getuigt toch van een opgewekt philatelistisch leven 
en goeden moed in de toekomst. Ook de kas is gezond met een 
batig saldo van ruim ƒ 90,—. De heer Maas deelt hierna aan 
de vergadering mede, wat hij tot antwoord ontving van den 
directeur-generaal der P.T.T. op zijn schrijven inzake afstem
pelingen der Zeppelin-luchtpost in Venlo. 

De notulen worden goedgekeurd. De ledenverkiezing levert 
56 stemmen vóór, 6 blanco en 1 van onwaarde. De heer ir. 

K. L. van Geelen wordt door den voorzitter op de gebruikelijke 
wijze geïnstalleerd. 

Door den heer Verhoeff wordt een expositie gehouden van 
zijn keurige verzameling Nederland, met o.a. prachtexempla-
ren der eerste uitgiften. 

De maandelij ksche verloting brengt den heer Laros den len 
prijs. Hierna houdt de feestcommissie een Amerikaanschen 
verkoop van een 5-tal mooie zegels, welke tezamen ƒ 10,50 
opbrengen. Vervolgens de gewone veiling, welke bij een ge
animeerd verloop goede koopers vindt. 

Bij de rondvraag komen aan het woord de beeren Boogaard 
en Sierig. De laatste wekt de aanwezigen nogmaals op, ca-
deaux te geven voor de tombola. De voorzitter ondersteunt 
namens het bestuur deze opwekking, brengt den dank der ver
gadering over aan den heer Verhoeff voor zijn tentoonstelling 
en sluit de vergadering. 

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

Begrooting 
Inkomsten. 

Contributies . . 
Entrée's . . . . 
Veilingen . . . 
Commissie rondzend. 
Intrest . . . . 

voor 1931. 

ƒ 1325,— 
- 25,— 
- 26,— 
- 500, -
- 115,— 

ƒ 1991,— 

Uitgaven. 
Assurantie . . . 
Maandblad, na aftr. 
opbrengst adv. enz. 
Zaalhuur . . . 
Kosten verlotingen 
Onkosten . . . 
Bibliotheek . . . 
Kosten feestavond 
20-jarig bestaan der 
Vereeniging . . 
Voordeelig saldo . 

ƒ 

-
_ 
-
-
-

-
-

41,18 

900,— 
60,— 

435,— 
220,— 
20,— 

300,— 
14,82 

ƒ 1991,— 

Nieuwe leden. 
95. ir. K. L. van Geelen, Copernicusstraat 111, Den Haag. 

203. J. Gaanderse Mzn., Lange Warande 30c, Rotterdam. 
Als adspirant-lid: A. P. Schrier, Gemeentehuis, Colijnsplaat. 
Ons adspirant-lid wordt gewoon lid: D 409. G. A. Reus, Noord-

hoveweg 6, Dordrecht (met ingang van 1 Januari 1931) 
Nieuw diploma-nummer 431 voor W. A. Keulenaer, Prinses 

Mariannelaan, Voorburg. 
D 403. Pred. Schotel, Maartensgat 8, Dordrecht, (afdeeling 

Dordrecht). 
Candidaat-leden. 

dr. H. G. Martin, Ie Ceintuurbaan „De Doorkijk", Deventer 
(Voorgedragen door J. Wijnen). 

A. F. Wiederhold, gep. O.-I. ambtenaar, Lübeckstraat 76, Den 
Haag. (Voorgesteld door H. van Beek en A. Forster). 

J. W. van Raaijen, Prins Hendrikstraat 6a, Den Haag. (Voor
gesteld door J. J. H. van Eijk). 

W. J. de Wijs, Kraijenhoffstraat 29, Den Haag. (Voorgesteld 
door A. C. van der Straaten). 

J. Jongenelen, Groenewegje 96, Den Haag. (Voorgesteld door 
A.. C. van der Straaten). 

L. C. Sjouken, Tamarindestraat 19, Den Haag. (Voorgesteld 
door J. A. Ontrop). 

A. M. Saris, Joh. Camphuijsstraat 173, Den Haag. (Voorge
steld door W. G. Verhoeff en R. P. Taenzer). 

P. Zondervan, Leeuwarderweg 20, Sneek. (Voorgesteld door 
S. Mink). 

L. Hofman, Schenkweg 4, Den Haag. (Voorgesteld door M. L. 
Spier). 

H. J. Hoogenstraaten, Joh. de Wittstraat 24, Leiden. 
W. van Deventer, Fagelstraat 55, Leiden. (Beiden voorgesteld 

door ir. J. G. B. van Heek en J. C. Bender). 
Adresveranderingen. 

130. G.' L. Varin, Bosschestraat 141, Scheveningen. 
325. G. J. Scheepmaker, hoofd eener school, Buitenzorg 

(Java). 
23Ö. F. van Heugten, Jac. Mosselstraat 95, Den Haag. 
514. A. Ankersmit, Mainzerstrasse 5 II, Bingen am Rhein. 
D C99. C. M. Rieff, Steegoversloot 34, Dordrecht. 
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Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7!4 uur, algemeene vergadering te 

8% uur, op Woensdag 25 Februari 1931, in Café „Hollandais". 
Groenmarkt, Den Haag. 

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

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

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

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

Vergadering af deeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den len Maandag der 
maand: 7y, uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

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

VERSLAG van de ledenvergadering op Vrijdag 30 Januari 
1931 in den H. K. B. 

De notulen worden onveranderd goedgekeurd. Ingekonen 
zijn o.a. een EuropaBorekliste 1931, welke voor kennisgsving 
vvordt aangenomen en vijf uitgebreide catalogi van ^.iebus' 
Postzegelhandel, welke alle verkocht worden. 

De voorzitter deelt mede, dat ter gelegenheid van ons j 
jarig bestaan in de Maartvergadering een algem.ene ■ t 
loting zonder nieten gehouden zal worden. Zij, die ^ , n"s 
hiervoor beschikbaar willen stellen, hetzij in postzegels cf in 
geld, worden verzocht deze liefst zoo spoedig mogelijk te doen 
toekomen aan den heer F. Engelenberg, Van 't Hoffstraat 97, 
Haarlem. De heer Van Waard sympathiseert hiermede ten 
volle, doch spreekt er zijn verbazing over uit, dat het bestuur 
verder niets bij die gelegenheid zou willen doen. De voorzitter 
antwoordt, dat het bestuur naar aanleiding van het gesprokene 
in de Decembervergadering gemeend had, dat er weinig 
animo voor verdere viering bestond. Na eenige discussie 
echter wordt het voorstel van den heer Verkoren, om een 
feestcommissie samen te stellen, aangenomen. Bij acclamatie 
worden hiervoor benoemd de beeren Verkoren, Kruijt en Kok. 

Van de rondvraag maken gebruik: 1. de heer Kruijt, die een 
voorstel tot een nieuw soort ruilen van zegels doet, met tot 
gevolg dat hem verzocht wordt deze methode op schrift te 
stellen, waarna ze uitvoerig besproken zal worden, waartoe 
hij zich bereid verklaart; 2. de heer J. Stolp, Rustenburger
laan 23, Haarlem, verzoekende hem zegels af te staan (even
tueel tegen vergoeding) voor pasbeginnende jonge verzame
laars; zelfs de meesteenvoudige zegels zijn welkom; 3. de 
heer Traanberg, die de aandacht vestigt op vernietiging van 
zegels met plaatsstempel en met frankeermachinereclame 
stempel, waarop hij bij gelegenheid nader zal terugkomen. 

Na de hierop volgende pauze krijgt het woord de heer D. de 
Vries, een voordracht houdend over DuitschZuidWestAfrika, 
gevolgd door een voordracht door den heer Tjeerd G. de Vries 
over DuitsehOostAfrika. Behandeld worden o.a. afstempe
lingen vanaf de z.g. „Mitläufer" en „Wander"afstempclingen 
benevens van de verschillende postkantoren nadien gevestigd 
door de Duitschers in deze gebieden. Deze zeer interessante 
voordrachten, welke wegens tijdgebrek der beeren De Vries 
helaas te spoedig afgebroken moesten worden, gaven dezen 
avond een aangenaam philatelistisch karakter. Warm applaus 
was dan ook de dank der vergadering. Tot slot had wederom 
een verloting zonder nieten plaats onder de aanwezigen. 

Bedankt als lid met 1 Maart 1931. 
178. H. J. Heuperman, Haarlem. 
179. ,J. H. G. Nachtweh jr., Haarlem. 
214. M. van Tiggelen, Haarlem. 
240. H. J. M. Lissone, Heemstede. 
23G. W. Saalberg, Schiedam. 

73. Ph. A. A. Regensburg, Den Haag. 
137. dr. G. Versteeg, Delft. 

6. J. Geleijnse, Amsterdam. 
197. J. W. J. Konings, Amsterdam. 
144. dr. P. V. Braam van Vloten, Den Haag. 

Aangenomen als lid. 
257. B. R. Pietersen, Verlengde Jan Steenstraat 62, Haarlem. 

Adres wij ziging. 
65. J. H. Roog wordt Draafsingei 46, Hoorn. 

Voorgesteld als lid. 
mevr. A. Buhse, Platanenlaan 43, Bloemendaal. (Eigen aan

gifte). / 
P. Dekker, Garenkokerskade 12, Haarlem (door J. C. van der 

Bilt). 
P. M. van Gent, Talmastiaat 2, Leerdam (door W. A. Middel

koop). 
Dringend verzoek. 

Men wordt verzocht steeds de nummerstempels te gebruiken 
bij aankoop van zegels uit de rondzendingen; eventueele aan
teekeningen bij de zegels in de ruilboekjes moeten vergezeld 
zijn van paraaf en nummer van den steller. Tellingen, enz., in 
verband met gekochte zegels moeten nauwkeuriger geschieden 
dan dit in den laatsten tijd het geval is! 

N.B. De nieuwe leden, die nog geen nummerstempel ont
vingen, krijgen dezen binnenkort. 

Philatelistenloket te Haarlem. 
Openstelling op eiken derden Zaterdag der maand van 

35 uur. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Vrijdag 27 Februari 1931, des avonds 
te 8>i uur, in den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

De secretaris, 
H. WEIJENBERGH. 

PhilatelistenVereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: S. J. KONING, Nassaulaan 42, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 26 Ja
nuari 1931, in „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig zijn 26 leden. Om BK uur opent de voorzitter de 
vergadering en wijdt een woord aan de nagedachtenis van me
vrouw H. TonkesToxopeus, die op 9 Januari is overleden; 
tevens wordt het overlijden van den keurmeester der Ver
eeniging, den heer J. L. van Dieten, te Rotterdam, herdacht. 
De voorzitter werpt een terugblik op het jaar 1930 en wenscht 
den leden een goed philatelistisch jaar 1931. De notulen wor
den gelezen en goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven met 
propagandaboekje van het secretariaat der „Groningena Es
peranto Klubo" te Groningen, dat ter kennis der leden wordt 
gebracht. De leden doen dan bestellingen bij dr. Van der Spek 
op de ongebruikte Duitsche post en dienstzegels. die nog aan 
het loket in Duitschland verkrijgbaar zijn. 

Daarna heeft ballotage plaats van den heer dr. H. P. Coster 
te Groningen, die met algemeene stemmen als lid der Ver
eeniging wordt aangenomen. De secretaris brengt het jaar
verslag uit over 1930, waaruit blijkt, dat de Vereeniging in 
een gunstige positie verkeert. Vervolgens brengt de penning
meester zijn financieel verslag uit en doet opgave van de in
komsten en uitgaven over het jaar 1930; zijn rekening sluit 
met een goed batig saldo. Als kasnazieners worden benoemd 
de beeren J. B. Nanninga en P. B. N. Delteijk. Het aftredend 
bestuurslid, de heer S. S. Ongering, wordt bij acclamatie her
kozen; de heer Ongering neemt de benoeming aan. De heei 
L. H. Wachters stelt zich voor een bestuursfunctie niet weer 
herkiesbaar en worden voor deze tweede vacature candidaat 
gesteld de beeren T. Bakker en A. C. Sietinga. Na de stem
ming blijkt, dat de heer Bakker 16 stemmen heeft verkregen 
en de heer Sietinga 7, terwijl 2 leden blanco hebben gestemd. 
De heer Bakker is zoodoende gekozen en neemt de benoeming 
aan. Als sectiehoofd wordt bij enkele candidaatstelling bij 
acclamatie gekozen de heer ir. W. A. B. Meiborg, die even
eens de benoeming aanneemt. 
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Daarna heeft een verloting plaats van zegels, ter beschik
king gesteld door de heeren R. A. Meiborg, K. F. Kielman en 
den secretaris. Er wordt besloten een tombola te houden, 
waarvan de opbrengst zal worden besteed tot het aanschaffen 
van tijdschriften voor de bibliotheek. 

De voorzitter wekt de leden op hun verzamelingen ter be
zichtiging mede te brengen, waarna verschillende leden toe
zegging doen. Bij de rondvraag informeert de heer Elzerman 
naar de nieuwe zegels luchtpost Java-Australië, welke nog 
niet zijn uitgekomen. De heer dr. Van der Spek deelt weer 
de nieuw uitgekomen zegels uit. Om 10K uur sluit de voor
zitter de vergadering. 

Overleden. 
45. mevr. H. Tonkes-Toxopeus, Solwerd. 

Nieuw lid. 
147. dr. H. P. Coster, St. Lukasstraat 8a, Groningen. 

Candidaat-lid. 
J. Staas Muller, Praediniussingel 37, Groningen. (Voorgesteld 

door A. van Delft). 
Adresverandering. 

116. T. Bakker, thans Oostersingel 2.34, Groningen. 
Keurmeester. 

Door het overlüden van den heer J. L. van Dieten, te Rotter
dam, moet een nieuwe keurmeester worden benoemd. 

Philatelistenloket. 
Dit loket is geopend den 3en Zaterdag van elke maand, 

van 2-4 uur. 
Vergadering. 

D«» e.k. veraradering /al worden gehouden op Maandag 23 
Februari 1931, des avonds te 8M uur, in Suisse, te Groningen. 

Philatel .-Vereenio-ino- „Zuid-T.imburs-". t e Mr<a<5fricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

KORT VERST,AG van de vergadering van Maandag 26 Ja-
nnari 1931, in de bovenzaal van de Sociëteit .,Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

zitter hem voor zijn degelijke medewerking in het belang van 
de Vereeniging gedurende den tijd, dat hij in het bestuur zit
ting had. Den heer Van der Ven spijt het, dat hij wegens 
drukke bezigheden zich niet meer voldoende aan de Ver
eeniging kan wijden. Het bestuur draagt den heer Otten voor 
als eandidaat. De stemming maakt uit, dat de heer Otten wordi 
gekozen en de heer Verzijl herkozen. Op een vraag van den 
voorzitter, of beide heeren de benoeming aanvaarden, wordt 
bevestigend geantwoord. 

Hierna heeft de jaarverloting plaats, welke een zeer ge
animeerd en vlot verloop heeft. De verlotingscommissie wordt 
hulde gebracht voor het vele werk en de goede zorg, welke zij 
aan de samenstelling van deze verloting heeft besteed. 

Ten slotte volgen eenige kienpartijen en daarna sluiting. 

2 Februari 1931 had de aangekondigde tentoonstelling van 
zegels van Nederland van den heer Dückers plaats. De heer D. 
had een deel van zijn verzameling Nederland meegebracht en 
daarvan alleen de oudere zegels opgesteld, daar hetgeen hij 
bij zich had tè veel was om voor dien avond te verwerken. Wat 
de heer D. te zien gaf, was in één woord „verbluffend". Brief-
stukken van het jaar 1811, blauwtjes, roode en oranje van 
1852 met honderdtallen op plaat samengesteld, ook in paren 
en strippen. Verder de noodige poststukken, waarop zegels 
van laatstgenoemd jaar, waarbij prachtexemplaren. De emissie 
1864 was al even talrijk vertegenwoordigd, geplaatst in Haar
lemmer- en Utrechtschen druk. Daarna volgt 1867 in typen 
en tandingen, enz., tè veel om op te noemen. De bezichtiging 
van dit doel alleen nam een heelen avond in beslag. Geen 
wonder dan ook, dat de voorzitter den heer D. van harte 
moest complimenteeren met een dergelijk opgezette verza
meling. De aanwezigen hadden dan ook naar hartelust ge
noten. Het is te hopen, dat ook andere leden het goede voor
beeld zullen navolgen om nu en dan een gedeelte van hun ver
zameling te exposeeren. 

Wie volgt? 
Nieuwe leden. 

65. G. Melotte, Wilhelminasingel 49, Maastricht. 
38. W. de Ras, Hertogsingel 70, Maastricht. 

Geroyeerd. 
118. A. de Jong, fa. Monod & Co., Semarang (Java). 

Bedankt. 
38. C. Buteijn, Groote Staat 29, Maastricht. 

Adreswijzigingen. 
15. A. J. M. Boosten, thans Bourgognestraat 22, Maastricht. 
80. J. Hanekamp, thans Hectorstraat 27 II, Amsterdam, Z. *) 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 23 Februari 1931, vergadering (uitgesteld wegens 

carnaval). 
Maandag 2 Maart 1931, beurs. 
Maandag 16 Maart 1931, vergadering. 

^) Volgens onze cartotheek géén lid van „Z.-L.". Adm. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 20 
Januari 1931, in de zaal van den heer Van Weelde. 

Te ruim half negen opent de voorzitter, de heer dr. Van der 
Sluijs, met een kort woord van welkom de vergadering. In 't 
bijzonder worden welkom geheeten de gasten, de heeren J. Th. 
Hoogenbosch, N. A. Alderliefste en De Snaijer. De voorzitter 
memoreert nog even de j.l. Zaterdag gehouden tentoonstelling, 
welke uitstekend geslaagd mag heeten ondanks het meer dan 
slechte weer. Hij betuigt dank aan allen, die medegewerkt 
hebben tot het slagen. 

De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. Eenige ingekomen 
stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

Met een harteliik woord van welkom opent de voorzitter te 
8.15 uur voor een 35-tal leden de vergadering. De notulen van 
de vorige vergadering worden voorgelezen en gearresteerd. 
De secretaris doet opgaaf van de globale kosten van de in
komsten en uitgaven, welke voor onze Vereeniging zouden 
ontstaan bii de te houden postzeseltentoonstellinp- in de maand 
Augustus a.s. De voorzitter deelt mede, dat dit punt in de 
volgende vergadering zal worden behandeld. 

Achtereenvolgens lezen secretaris, penningmeester en com
missaris van de rondzending de jaarverslagen voor over het 
afgeloopen vereenigingsjaar 1930. De voorzitter dankt hierna 
de respectieveliike heeren voor hetgeen zij in het belang van 
de Vereeniging hebben gedaan. De commissaris van de rond
zending maakt in ziin verslag een zeer onaangename opmer
king, n.l. dat weer het verruilen van zegels werd geconsta
teerd. De voorzitter wijst met klem hierop, keurt dit ten 
strengste af en stelt het gelijk met diefstal. Wanneer dan ook 
iemand wordt betrapt, stelt deze zich bloot aan het feit, in 
het Maandblad bekend te worden gemaakt. 

Namens de kascommissie deelt de heer Rikmenspoel mee. 
dat de boeken bij den penningmeester in orde zijn bevonden. 
Penningmeester en kascommissie worden door den voorzitter 
bedankt. 

Het balloteeren van de heeren Melotte en De Ras heeft ver
volgens plaats; beide heeren worden met algemeene stemmen 
gekozen. Deze heeren, die op de vergadering aanwezig zijn 
worden op de gebruikelijke wijze door den voorzitter ge
ïnstalleerd. 

Thans is aan de orde het kiezen van bestuursleden, wegens 
periodiek aftreden van de heeren Van der Ven als vice-voor-
zitter en Verzijl als commissaris van de rondzending. Daar 
de heer Van der Ven zich niet herkiesbaar stelt, dankt de voor 
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Besproken wordt de eerste luchtpost Ned. Indië-Australië. 
Verscheidene heeren wenschten het uit te geven zegel gaarne 
te bezitten, waaronder er ook zijn, die er wel brieven van wil
len hebben, zoowel heen als terug. De groote moeilijkheid is 
echter h o e . Besloten wordt, onzen oud-voorzitter, den heer 
A. de Jong, thans te Soerabaja, te verzoeken dit voor ons 
mogelijk te maken. 

Een levendige discussie ontstaat, wanneer de heer Kortleve 
het ruilboek tar sprake brengt, waarmede het naar zijn mee-
ning niet gaat zooals het kon zijn. De heer Kortleve is be
reid het ruilboek te behartigen. 

Dank zij ons oud-lid, den heer Wolters, waren voor de 
maandverloting enkele prijzen meer beschikbaar. 

De wedstrijd over Nederland nr. 98 bracht dr. Van der 
Sluijs het grootste aantal stemmen, alsmede den prijs. 

Verder werd de avond gezellig doorgebracht, totdat wij te 
ongeveer 11 uur huiswaarts gingen. 

De secretaris, 
J . POLLING 

Candidaat-leden. 
D. J. Kortman, Kapperstraat 6, Helder. 
J. Th. Hoogenbosch, Weststraat 65, Helder. 
De Snaiier, Laan Fröbelschool, Helder. 
A. J. Pottinga, Van Galenstraat 53, Helder. 
N. A. Alderliefste, Ruigweg 4, Helder. 

Adresveranderingen. 
J. Difkstra wordt Havenplein 18, Helder. 
D. Duinker wordt Emmastraat 104, Helder. 
G. C. Broeke wordt Van Hoogendorpstraat 31, Helder. 
H. G. Breeuwer wordt Keizerstraat 44, Helder. 
WISST" Nogmaals worden de leden er aan herinnerd, dat zij 
bij den secretaris hun veranderd huisnummer opgeven. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 27 Februari 1931. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 26 Ja
nuari 1931, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Te ruim 8 uur opent de vice-voorzitter de druk bezochte 
vergadering met een hartelijk woord van welkom tot de aan
wezigen, in het bijzonder tot den heer Pot, die als candidaat 
lid aanwezig is. Hij wenscht allen een voorspoedig 1931 toe. 

Daarna krijgt de secretaris het woord, die eerst de notulen 
van de vorige vergadering voorleest, welke ongewijzigd wor
den goedgekeurd; vervolgens het jaarverslag over 1930, dat 
heel bemoedigend luidt. Wat het financieele verslag betreft, 
heeft hij nog niet de juiste cijfers. Deze worden bij benadering 
genoemd, waaruit blijkt, dat wij nog een flink saldo in kas 
houden. De voorzitter dankt voor de uitgebrachte verslagen en 
wijst de heeren Hol en Verbeek aan als leden van de kas-
commissie, die op de volgende vergadering verslag zullen uit
brengen. 

Het candidaat-lid wordt met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. 

Hierna is de bestuursverkiezing aan de orde. Aftredend' zijn 
de heeren Closset en Schoenmakers, die zich herkiesbaar 
stellen. Zij worden biJ acclamatie herkozen. De vervulling van 
de voorzitters-vacature loopt niet zoo vlot van stapel. Can
didaat wordt gesteld de heer Bloemen, die mededeelt een ver
kiezing niet te zullen aanvaarden. Tevens wordt de heer Wid-
dershoven, die niet aanwezig is, candidaat gesteld, alsook de 
heer Poland. Er wordt tot stemming overgegaan, waarbij geen 
der candidaten de volstrekte meerderheid krijgt. Bij de her
stemming tusschen de heeren Bloemen en Widdershoven wordt 
de heer Bloemen gekozen, die verklaart de benoeming nog 
niet te kunnen aanvaarden en ze in beraad te zullen houden, 
hoewel uit de vergadering op aanneming wordt aangedrongen. 

Bij de ingekomen stukken zyn eenige nieuwe uitgebreide 
catalogi van Nederland van de firma Mebus, die spoedig ver

kocht zijn. Z|j zijn voor gegadigden bij hun secretaris ver
krijgbaar voor den prijs van 1 gulden. 

Hierna heeft de groote jaarlijksche verloting zonder nieten 
plaats, waarbij de heer Te Poel den eersten prijs krijgt. Tot 
slot heeft de wedstrijd over Nederland nr. 6 plaats, waarvoor 
5 inzendingen zijn. Bij stemming onder de aanwezigen wordt 
de eerste prijs toegekend aan den heer Pelzer en de tweede 
aan den heer Schoenmakers. 

Hierna wordt de vergadering gesloten. 
Nieuw lid. 

Fr. Pot jr., Saroleastraat 14, Heerlen. 
Candidaat-leden. 

P. Vincken, Pijnsweg 10, Heerlen. 
J. W. Reinders, Wenckebach straat 6, Treebeek. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 23 Februari 1931, des avonds te 

8 uur, in Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 
Op deze vergadering wedstrijd over Nederland 50 cent 

(Yvert nr. 12). Door ieder lid is slechts één gebruikt zegel 
in te leveren. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
26 Januari 1931, in Café-Restaurant „Bosch", te 's-Gra
venhage. 

De voorzitter onent de vergadering en na lezing van de 
notulen der voriee vereadering worden deze onveranderd 
goedgekeurd. Hierna volet een besnreking over het hoofd
artikel in het Maandblad van Januari over „Onnoodige uit
giften", door den voorzitter toegelicht in verband met een 
artikel van Georges Brunei in „L' Echo de la Timbroloeie". 
waarna nogmaals deze materie wordt belicht en grafisch 
voorgesteld. 

Uit den boezem van de vers'adering riist ten slotte de 
vraag: ..Wnt kunnen wü doen?" en als resultaat van de dis
cussie wordt besloten een schrijven te richten aan het Bonds-
bestuur, met het verzoek den strijd tegen de onnoodige uit
giften met kracht aan te binden. 

Hierna volet bespreking van de in den catalogus Mebus 
opgenomen afstempelingen op Indische zegels en bezichtiging 
van de laatst uitgekomen herinneringszegels, welke laatste 
door den voorzitter worden getoond. 

Bij de rondvraag verklaart de heer Rinders zich bereid bij 
een volgende vergadering zijn sneciaal-verzameling te toonen, 
waarna de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen 
gesloten wordt. De secretaris. 

B. VERHEIJ. 
Vergadering. 

De volffende veriradering zal gehouden worden op Maan
dag 23 Februari 19.31. 

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

Nieuw lid. 
W. M. F. Bourne, Waterkant 22a, Paramaribo. 

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

VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donderdag 29 
Januari 1931, des avonds te 8><; uur, in Hotel Restaurant 
Willems, te Groningen. 

Aanwezig 15 leden en 1 introducé. De voorzitter, de heei 
De Vogel, opent de vergadering en heet allen hartelijk wel
kom, in het bijzonder den heer W. J. Wegeling, die als in
troducé aanwezig is. Hij memoreert het verloop van de ge-
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houden tentoonstelling in de afgeloopen week en constateert 
tot zijn genoegen, dat de Vereeniging zeer goed voor den dag 
kan komen en het geëxposeerde, wat betreft kwantiteit zoo
wel als kwaliteit, zich mag laten zien. Alles is in de beste 
orde verloopen en werd geen enkele wanklank vernomen. He* 
bezoek kan bevredigend genoemd worden en heeft de opzet 
van propaganda volkomen aan onze verwachtingen beant
woord. De heer Wiersema brengt een woord van lof aan het 
bestuur, dat deze zaak met toewijding en voortvarendheid tot 
stand heeft gebracht, welke woorden door de vergadering 
met applaus worden onderstreept. 

De secretaris leest de notulen van de vorige vergadering en 
worden deze zonder wijziging goedgekeurd en vastgesteld. 
Onder de ingekomen stukken is een schrijven van den heer 
M. A. Manuskowski, Den Haag, waarin deze namens de firma 
Paul Koch, Aschersleben, dank betuigt voor de verleende 
onderscheiding (verguld zilveren medaille), behaald met haar 
stand op de tentoonstelling. 

De voorzitter doet mededeeling, dat na ballotage van het 
bestuur als lid zijn aangenomen de beeren S. Grupstra, G. W. 
Paul, J. H. Zeeven en Swanenburg de Veije. 

In de Februari-vergadering zal door de penningmeesteres 
het financieel verslag worden uitgebracht en zijn in verband 
hiermede tot kasnazieners benoemd de beeren Botje en Dal-
linga, welke functie deze beeren verklaren te aanvaarden. 

Wegens periodiek aftreden van een bestuurslid (in dit 
geval de heer Stiensma) wordt op voorstel van 10 leden 
deze wederom candidaat gesteld, waarna benoeming volgt. De 
secretaris verklaart de benoeming wederom te aanvaarden. 

Het glanspunt van de agenda is thans de verloting van een 
5-tal albums, aangeboden door de firma Paul Koch, en werden 
hiervoor een 120 loten verkocht tot stijving der kas. Deze 
gingen in een minimum van tijd van de hand, zoodat verloting 
direct kon plaats vinden en togen 5 leden gelukkig huiswaarts. 
Daarna heeft een gratis verloting plaats van 6 prijzen aan 
postzegels, alle geschonken door de aanwezige leden, waar
voor onzen dank. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Beukema of in verband 
met het overlijden van onzen keurmeester, den heer J. L. van 
Dieten, een nieuwe kan worden benoemd. Enkele namen ko
men naar voren; echter verzoekt de heer Nieland dit onder
werp tot een volgende vergadering aan te houden, waartoe 
wordt besloten. 

Daarna sluiting. De secretaris, 
H. STIENSMA. 

Bedankt. 
20. R. A. Cleveringa, Zuidhorn. 
23. J. J. Jonker, Dr. Cuijperlaan 29, Hilversum. 

Nieuwe leden. 
23. S. Grupstra, Stationsweg 131, Drachten. 
27. G. W. Paul, Zuiderpark 16, Groningen. 
28. J. H. Zeeven, Bernouilliplein 2^a, Groningen. 
29. G. D. Swanenburg de Veije, Leliestraat 66, Veendam. 

Adresverandering. 
J. H. Frerks, Stationsplein 30, Hoogezand. 

Vergadering. 
De e.k. vergadering zal worden gehouden op Uoiiderdag 

26 Februari 1931, des avonds te 8 ^ uur, in Hotel Restaurant 
Willems, te Groningen. 

's-Hertogenbossche Ver. van Postze<^elverzamelaars. 
Secr.: J. H. M. PRINSSEN, Graafscheweg 13, 's-Hertogenbosch. 
KORT VERSLAG der ledenvergadering, gehouden op Donder

dag 8 Januari 1931, des namiddags te 8% uur, in Hotel 
„Central", Markt, te 's-Hertogenbosch. 

De voorzitter, de heer J. Frissen, opent te ruim 8% uur 
de vergadering. Volgens de presentielijst zijn 18 leden aan
wezig, terwijl van den heer Heesbeen bericht van verhindering 
is ingekomen. De voorzitter wenscht alle leden een gelukkig 
nieuwjaar en hoopt, dat de vereeniging in 1931 zich stevig zal 
grondvesten en tot grooten bloei zal komen. 

De notulen der vergadering van 6 December 1930 worden 
door den secretaris voorgelezen en vervolgens goedgekeurd 
zonder eenige wijziging. 

Onder de ingekomen stukken bevinden zich twee brieven 
van den directeur van het postkantoor te 's-Hertogenbosch. 
omtrent de verkrijgbaar stelling van zegels aan het verzame
laarsloket. Besloten wordt deze brieven bij het betreffende 
agendapunt verder te behandelen. Voorts is nog ontvangen 
een schrijven van een handelaar, waarin deze vraagt een zicht-
zending voor de vereeniging te mogen sturen. Te zijner tijd 
zal het bestuur van deze aanbieding gebruik maken. 

Aan de orde komt thans de ballotage van 6 nieuwe leden. 
De heer Eijkens vraagt, of van alle candidaten de noodige 
referentiën aanwezig zijn. De voorzitter bevestigt zulks 
waarna een schriftelijke stemming plaats heeft met als ge
volg, dat de candidaten met algemeene stemmen als lid wor
den aangenomen. 

Daarna wordt de maandelij ksche verloting gehouden, en wel 
van een 6-tal prijzen. De winnaars zijn mejuffrouw Toos Raats 
en de beeren Duijn, Benink, Kirchholtes, Mulder en Frissen. 

De secretaris bespreekt vervolgens de nieuwe uitgiften van 
Nederland en koloniën. Hij leest hierbij voor de hierboven ge
noemde brieven van den directeur van het postkantoor. Deze 
houden in respectievelijk, dat de verkoop van Indische Jeugd
zorgzegels met een maand is verlengd en dus aan het ver
zamelaarsloket van 10 Januari nog eenmaal zijn te krijgen en 
tweedens een opgave van de Surinaamsche waarden, welke 
met ingang van 1 Februari 1931 voor de frankeering niet meer 
geldig zullen zijn en voor zoover voorradig eveneens nog een
maal aan het loket zijn te koopen. De secretaris heeft een 
uittreksel gemaakt, hetwelk aan de aanwezige leden wordt 
uitgereikt. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Van de Meerendonk of 
het wel juist is, dat alle verzamelaars aan het verzamelaars
loket kunnen koopen; de Vereeniging toch heeft er voor ge
zorgd, dat het er kwam. De voorzitter antwoordt hierop, dat 
het loket is opengesteld voor verzamelaars en niet alleen 
voor de leden. Dergelijke voorwaarde, als door spreker be
doeld, kan bezwaarlijk worden bedongen. Alleen kan worden 
getracht met dit succes leden voor de Vereeniging te winnen, 
hetgeen reeds het geval is geweest. 

De voorzitter sluit de vergadering, waarna de heer Roelands 
den leden gelegenheid geeft zijn prachtige collectie Nederland 
en Koloniën te bezichtigen. De rest van den avond werd met 
onderling ruilen doorgebracht. 

De secretaris, 
J. H. M. PRINSSEN 

Nieuwe leden. 
mej. Toos Raats, Vughtervveg 10, 's-Hertogenbosch. 
D. Nestelaan, dir. gemeentebedrijven. Boxtel. 
Willem de Visser Thzn., Molenstraat 52, Boxtel. 
Kurt Otto, Spoorstraat, Schijndel. 
P. Henst, brievengaarder. Reek. 
Th. Bruijsters, Markt 95, 's-Hertogenbosch. 

Adresverandering. 
F. Scheefhals, Maastrichtscheweg 30, 's-Hertogenbosch. 

Philatelistenloket. 
Verzamelaarsloket aan het postkantoor te 's-Hertogenbosch 

op den 2en Zaterdag van elke maand, des namiddags van 2-4 
uur. 

Vergaderingen. 
Vergaderingen en ruilavonden worden als regel gehouden 

op den len Donderdag van elke maand, des avonds te 834 
uur. in Hotel „Central", Markt, te 's-Hertogenbosch. 

Postzegelvereeniffins: „Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secretaris: H. A. LYPPENS, Axelschestraat 19, Terneuzen. 

Bedankt als lid. 
I 24. A. C. Muste, te Terneuzen. 
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MAX POOL 
T E L E F O O N 

N o . S 5 4 6 2 9 

INKOOP VERKOOP. 
ZICHTZENDINGEN 

POSTZEGELVEILING No. 42 
zal van 16-21 Febr. 1931 te 
Den Haag plaats hebben. 

H. H. Verzamelaars, die 
op veilingen koopen, doch 
nog niet regelmatig mijn 
catalogi ontvangen, worden 
verzocht, hun adres op te 
willen geven, waarna regel ' 
matige toezending volgt 

- POSTZEGELHANDEL 
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, C O N T A N T E AFWIKKELING I 

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 belangrijlie 
wereldverzameling, belang
rijke restantverzamelingen 

enz. enz. 
ALLES ONGELIMITEERD!!! 

Condities voor inzendingen worden gaarne 
op aanvraag toegezonden. (549) 

Rembrandt, per 10 series ƒ 2,25 
Welddgh. 1930, p. 10 ser., gew. - 2,— 
Welddgh. 1930, p. 10 ser., rolt. - 2,25 
40 en 60 op 30 c , per 10 series - 1 , — 
2'A gld. violet, per 10 stuks -0,45 
5 gld. grijs, per 10 stuks - 0,50 
Jub. 1923, 2 c—1 gld., 9 w. -0,40 
1 gld./17K en 10/3 c -0,25 
Portz. 25/lK en 25/7i^, 10 s. - 1,— 
Jubileum 1923, 1 gld., p. 10 st. -1,80 
2/1—10/22'^, 7 w., p. 10 ser. - 1,80 
Rolt., Z.W., 1, 2K, TA, 9, 12K, 

20, 30, 40, 50 en 60 c -1,90 
Tweez., cpl., 2—40c., 13 w -2,25 
Vierz., cpl. (z. 123^ c. rood) -2,25 
Jub. Ned.-Ind., 5 c—1 gld -0,35 
Zelfde serie, ong., nom. ƒ 1,87 -1,80 
2K gld., rood, per 10 stuks -0,75 
Tsjechoslowakije, porten, pro-

visoriën, Yv. 15-54, geh. cpl. - 1,90 
Wapenser. Yv. 259-262, 10 ser. -0,40 
Jubileum 1928, compleet -1,60 
Boven 5 gld. portovrij. — Giro 40215. 

JOHN GOEDE, 
Brederodestr. 46, Amsterdam (W.), 
— Wederverkoopers gevraagd. 

Prijscourant op aanvraag. 
(524) 

Nil iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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GROOTE KEUZE 
A L B U M S , 

LOUPES, 
P I N C E T T E S , 

B L A N C O - A L B U M S , 
T A N D E N M E T E R S , 

CATALOGI , S T O C K B O E K E N 
IN ALLE F O R M A T E N 
EN U I T V O E R I N G E N . 

Aanbevelend, 

J. M . G O S S E . 
Giro 135793. Telefoon 15515. (396) 
!IHin"iiiil|||||]iii"iilllH|||||liii>i<iiiiiii||||||{!||i >iilll||||||lin"Nli||||||ii iiiii 

Een verstandig v e r z a m e l a a r 
kuopt ons Lot „Special" prachtsorteering 
van 1500 zegels van Europa en Overzee, 
P r i j s f. 12,-- , franco aangeteekend. 
Gratis premie 150 versch. Ned. en Kol. 
Lot „Superbe" (2500 zegels) f. 12, - - . 
Beide Lots f 2 1 , - . - Giro 118330 
Postzegelhandel „THE GLOBE", 

ZAANDAM. (385) 

Inkoop - Ruil - Verkoop. 
Zendt t n a n c o l i j s t . 
Vraagt zichtzcnding. 
Laagste prijsnoteering. 

POSTZEGELHANDEL „INSULINDE". 
Zoutmanstr. 14a, — DEN HAAG. 
Tel. 34929. — Giro 46266. — (533) 

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 
nan Nederland en Koloniën. 

Prima referentié'n vereischt. 
MARCEL HUYGHE, 
Méry s/Ourthe (België). (518) 
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pEN GROOTE VOORRAAD VAN ZEGELS 
VAN ALLE LANDEN, UITSLUITEND VAN PRIMA KWALITEIT 
en e e n „ S E R V I C E " in d e n u i t g e b r e i d s t e n z in s t a a n t e U w e r b e s c h i k k i n g . 

Ik t r a c h t a l t i j d v o o r d e e l l g e r en b e t e r t e l e v e r e n d a n i e d e r a n d e r . 

W i l t U h e t e e n s m e t m i j p r o b e e r e n ? 

E l k e n i e u w e k l a n t o n t v a n g t g e h e e l G R A T I S e e n p o s t f r i s s c h e s e r i e 
S U R I N A M E 107110. (5i5) 

Zeldzame Britsclie Küloniale Zegels 
ziin mijn specialiteit. 
IR b e n i n h e t b e z i t v a n e e n c o l l e c t i e 
z e l d z a m e z e g e l s d e r Ené- K o l o n i ë n , 
i v e l R 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, Wanstea 1, LONDON E. 1 1 . (477) 

■cöK3^cK8K3ScK®cS0rC§c§OH:80S<S<§C)Saf^^ 

HOOGE DOLLAR^BEDRAGEN VOOR POSTZEGELS. 
WIJ KOOPEN MET CONTANTE BETALING LOSSE ZEGELS, SERIES EN 
PAKKETTEN IN ENGROS POSTEN. —ZENDT ONS OMGAAND UW AAN

BIEDINGEN EN WIJ ZULLEN U TERSTOND ANTWOORDEN. ^ ^ ^ ^ 

H. E. HARRIS êr CO. 
(GROOTSTE ENGROS POSTZEGELFIRMA IN AMERIKA). 

535 COMMONWEALTH AVENUE, BOSTON, MASS., U, S.A. 
(5121 

K O O P T BIJ O N Z E A D V E R T E E R D E R S 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 31 

Aan abnoramilteiten werden ons gemeld door den heer 
Verdoorn: 

1. Arnhem-Station I. 1 1931 3-4 N. met kopstaande teks^ 
„Koopt thans Weldadigheidspostzegels voor het Kind"; 

2. Halsteren (N.-B.). Stempelnummer I 15X111930 in roode 
inkt. 

* Dordrecht. In de handstempelmachine met tekst: POST
ZEGELS RECHTS / BOVEN IN DEN HOEK! / VLUGGER 
VERZENDING is een nieuw datumrondje geplaatst, dat 
slechts geringe verschillen met het vroeger gebruikte ver
toont: 3 vijfstralige- sterren, zwart-wit-zwart. 

' Amsterdam-West Districtsbijkantoor (het laatste; Cen
trum, Noord, Oost en Zuid bestonden reeds) geopend 19 Ja
nuari 1931, 2e Kostverlorenkade 12. Bekend zijn in het typen-
radermodel stempelnummers 4 en 7 en de 2-regelige kantoor-
naamstempel AMSTERDAM - / WEST. 

Postagentschappen. Gevestigd 16 Januari 1931. * SCHIE-
DAM-MESDAGLAAN, * UTRECHT-LAAN VAN NIEUW 
GUINEA, 1 Februari 1931 * EINDHOVEN-ST. THERESIA-
STRAAT, * AMSTERDAM-Ie HELMERSSTRAAT, * ALK-
MAAR-HOUTTIL, * ALKMAAR-KENNEMERSTRAATWEG. 
' ALKMAAR-VOORMEER. 

Met ingang van 16 December 1930 is het postagentschap, 
telegraaf-telefoonstation EINDHOVEN-ORCHIDEEENSTR. 
opgeheven, met ingang van 15 Januari 1931 werd de naam 
van het postagentschap LEEUWARDEN-STIENSERWEli 
gewijzigd in * LEEUWARDEN-MR. P. J. TROELSTRAWEG, 
laatstgenoemd agentschap gebruikte nog den ouden stempel 
LEEUWARDEN-STIENSERWEG tot en met 6 Februari j.1., 
daarna dien met den nieuwen naam. 

Nieuw model dagteekeningstempels. Wij danken den lieer 
Lunenberg voor zijn bericht: „Te * Amsterdam (Hoofdpost
kantoor), 's-Gravenhage en * Rotterdam blijken sinds korten 
tijd dagteekeningstempels in gebruik te zijn van eenigszins 
gewijzigd type. De diameter bedraagt 30 mm. (oud 28>^ mm.), 
de balk in het midden is 10 mm. breed (vroeger 8% mm.), de 
cijfers zijn van geheel nieuw (hooger) type, het stempel-
nummer ontbreekt, terwijl de z.g. sterren, die feitelijk kruisen 
zijn, in de 4 inspringende hoeken nog een klein dik lijntje ver-
toonen, van die hoeken uitgaande. Vermoedelijk ziJn deze 
stempels voorzien van typenraderen, terwijl het jaartal weder
om een los karakter is." Door den heer Brave is biJ het hoofd
bestuur der P.T.T. geïnformeerd naar doel en verstrekking 
dezer stempels, na ontvangst van het antwoord komen wiJ 
hiei-op terug. 

ue heer Middelkoop verleende ons inzage van een trein-
stempel vanhet traject Eindhoven-Rotterdam (blokstempel) 
met duidelijke stempelfout EENDHOVEN / ROTTERDAM 
23 X 29 VII. 

NED.-INDIE. 
Insp. Hajenius verplichtte ons door melding per luchtpost, 

dat in de stempelplaat te Batavia in gebruik is genomen de 
tekst VERZEND UW / MAIL PER / LUCHTPOST / TIJD
WINST / 2 WEKEN naast een afbeelding van het vliegtuig 
P.HAGR. 

Weltevreden, sedert 1 Januari 1931 Batavia-Centrum ge
naamd, dat sedert 29 November 1930 de stempelplaat met 
tekst KOOPT / JEUGDZORG 1930 / POSTZEGELS bezigde 
tot 29.12.'30, bleef hiermede van 21 tot en met 31 Januari door
gaan, daar de verkoop dezer weldadigheidszegels evenals in 
Nederland aan de philatelistenloketten, met een maand ver
lengd was. 

Verder hierbij nog een mededeeling uit een Indische courant. 
Batavia-Centrum. 

Hoewel zulks reeds uit eenige entrefilets in de hier ver
schijnende nieuwsbladen is kunnen blijken, verzoekt het hoofd 
van het Bedrijf der Posterijen, Post-, Telegraaf- en Telefoon
dienst ons, er nogmaals de aandacht van het publiek op te 
willen vestigen, dat de naam van het hoofdpost- en telegraaf-
kantoor Weltevreden met ingang van 1 Januari 1931 wordt 
gewijzigd in Batavia-Centrum. De aldaar gevestigde bij post
en telegraafkantoren krijgen alsdan de benamingen Batavia-
Gondangdia, Batavia-Kramat, Batavia-Molenvliet en Batavia-
Tanahabang. 

De namen van de post- en telegraafkantoren te Batavia, 
Meester Cornelis en Tandjong Priok blijven voorloopig on
gewijzigd. 

Het verdient aanbeveling, om in de adressen van postzen-
dingen den naam Batavia-Centrum te bezigen in plaats van 
Weltevreden, terwijl de medewerking van het publiek ter 
hoofdplaats wordt ingeroepen om zijn correspondenten, vooral 
ook die in het buitenland, omtrent de naamsverandering in 
te lichten. 

Als laatste nieuws meldt insp. Hajenius ons per luchtpost, 
dat in April a.s. te Soerabaja een postzegel-tentoonstelling zal 
worden gehouden, waarvoor een reclamestempel aan het kan
toor Soerabaja zal worden verstrekt. 

Ook voor de afstempeling van de poststukken, welke met de 
vlucht Ned. Indië-Australië in Mei a.s. door kapitein-vlieger 
Pattist uit te voeren, verzonden worden, zal aan enkele kan
toren een specialen stempel worden verstrekt. 

Vriendelijk dank aan de beeren A. M. Benders, A. W. Brave, 
E. J. Enschedé, insp. W. Hajenius, Mahroüdi, Lunenberg, 
Middelkoop, J. H. Nieuwenhuijzen, Verdoorn, J. de Vries jr. 
en A. van der Willigen voor bericht en medewerking. 

TR. 

Het Bureau voor het verschaffen van postafstempelingen 
aan verzamelaars ontving in 1930 (April tot en met De
cember) aan voorschotten van de deelnemers ƒ 181,913^. De 
gezamenlijke deelnemers werden belast voor een bedrag van 
fl53,2iy,, zoodat het totaal tegoed der deelnemers op 31 De
cember 1930 bedroeg ƒ 28,67. De uitgaven bedroegen ƒ 168,41 X> 
en het tekort op de exploitatie dientengevolge ƒ 15,17, waar
tegenover staat een als uitgave geboekte post van ƒ 6,92 K; 
zijnde het saldo-tegoed bij den Indischen medewerker, dr. W^ 
Weigand, te Bandoeng. 

Er werden in 1930 verzonden 84 zendingen met een totaal 
van ruim 2500 af te stempelen stukken. In de Indische af-
deeling werden 44 verschillende stempels geleverd. 

Het aantal deelnemers bedroeg op 31 December 1930 46, 
waarvan 2 in Zwitserland, 3 in Duitschland, 1 in Engeland en 
2 in Ned.-Indië. 22 deelnemers zijn voor de Indische af
stempelingen ingeschreven. 

BRAVE. 

AFSTEMPELING VAN POSTSTUKKEN OP DE BESTEL-
HUIZEN VAN DEN DISTRICTSPOSTDIENST EN OP DE 

STATIONS EN HALTEN VAN DEN AMBULANTEN 
DIENST LANGS STAATSSPOOR- EN TRAMWEGEN 

door W. HAJENIUS. 

Toen ingevolge de ordonnantie van 17 Mei 1882 de op de 
heerendienstplichtige bevolking van Java en Madoera rustende 
verplichting tot het overbrengen van brieven kwam te ver
vallen, werd ter voorziening in den toestand, welke daardoor 
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was ontstaan, bij Gouvernementsbesluit van 5 Mei 1883 be
paald, dat in elke residentie door de zorg van het Hoofd van 
gewestelijk Bestuur, op den meest spaarzamen voet, een dis-
trictspost zou worden ingesteld, bestemd voor de geregelde 
uitwisseling van dienstbrieven tusschen de in het gewest be
scheiden ambtenaren. Aanvankelijk behoorde de districtspost
dienst geheel tot de bemoeienis van het binnenlandsch bestuur, 
hetgeen voor de hand lag, aangezien die dienst geheel ten be
hoeve van de dienstcorrespondentie tusschen de (bestuurs)-
ambtenaren in het leven werd gehouden. Allengs werd echter 
van particuliere zijde, met toestemming van het Bestuur, van 
dien dienst gebruik gemaakt voor het vervoer van brieven. 
Dit leidde er toe, dat in 1892 bij Gouvernementsbesluit werd 
bepaald, dat de districtspost op Java en Madoera mede dienst
baar ,werd gemaakt aan een geregeld particulier postverkeer 
Op de plaatsen, waar post- of hulppostkantoren waren ge
vestigd, werden deze met het verzenden en ontvangen der 
stukken van de districtspost belast, terwijl op de overige 
stations van de districtspost bestelhuizen werden opengesteld, 
met het beheer waarvan plaatselijke (meestal bestuurs-) amb
tenaren werden belast, aan wie de verzameling en doorzen
ding, zoowel van particuliere als van dienststukken ambts
halve werd opgedragen, terwijl zij de ontvangen stukken ter 
beschikking van de geadresseerden moesten houden. 

Voorzoover de bestelhuizen aan de Staatsspoor- en Tram
wegen zijn gelegen, werden met de bediening van bestelhuis-
houder ambtshalve de ambtenaren en beambten der Staats
spoor- en Tramwegen, aan wie het beheer van een station of 
halte is opgedragen, belast. 

De bestelhuishouders kregen een kleinen voorraad der meest 
gebruikelijke frankeer zegels voor verkoop aan het publiek, 
benevens een kleinen voorraad portzegels voor de verant
woording van het strafport op de ontvangen ongefrankeerde 
of onvoldoend gefrankeerde stukken. Deze regeling is tot nu 
toe van kracht gebleven, waardoor thans talrijke kleinere 
binnenplaatsjes van Java en Madoera een behoorlijke postver
binding hebben. 

De bemoeienis van den directeur van het Binnenlandsch Be
stuur met de districtspost werd in 1892, doordat die dienst 
ook voor het particulier postverkeer werd opengesteld, over
gedragen op den directeur van Burgerlijke Openbare Werken, 
waaronder toentertijd de Post- en Telegraafdienst hier te 
lande ressorteerde. 

Met de oprichting van een Departement van Gouvernements-
bedrijven, waaronder de P.T.T.-dienst toen kwam te ressor 
teeren, ging de bemoeienis van den directeur der Burgerlijke 
Openbare Werken weder over op zijn ambtgenoot van Gouver 
nementsbedrijven (Stbl. 1907, nr. 406). 

Ongeveer tezelfder tiJd, dat de districtspost op Java en Ma
doera voor het particulier postverkeer werd opengesteld, werd 
een andere maatregel getroffen, welke voor talrijke kleinere 
plaatsen een verbetering in de postverbinding beteekende. In 
1891 toch werd door den directeur van Burgerlijke Openbare 
Werken een ,.Regeling voor het brievenvervoer van en naar 
aan de Staatsspoorwegen op Java gelegen plaatsen, waar 
geen kantoor of hulpkantoor van den Post- en Telegraafdienst 
is gevestigd" vastgesteld. In het jaar 1909 werd deze regeling 
vervangen door een „Regeling voor de postbehandeling door 
personeel der Staatsspoorwegen op Java in de bagagewagens 
en op de stations (waaronder ook halten vallen) dier spoor
wegen, waar ter plaatse geen post- of hulppostkantoor is 
gevestigd." Deze regeling is, behoudens enkele kleine wijzi 
gingen, welke daarin in den loop der tijden werden aange
bracht, thans nog van kracht. 

Intusschen is deze regeling ook toepasselijk verklaard op 
de Staatsspoorlijnen ter Sumatra's Westkust en in Zuid-
Sumatra. 

De regeling komt in het kort hierop neer, dat op alle sta
tions van de daarvoor aangewezen lijnen van den Dienst der 
Staatsspoor- en Tramwegen, waar geen post- of hulppost
kantoor is gevestigd, brievenbussen worden geplaatst voor de 
verzending van gewone poststukken, terwijl daar verder tot 
beperkte hoeveelheden de meest in gebruik zijnde soorten 
frankeerzegels, gezegelde briefomslagen, briefkaarten en ver-
huiskaarten verkrijgbaar ziJn. 

Dienststukken behooren aan de 
stationschefs te worden afgegeven. 
De brievenbussen worden 30 minu
ten voor het vertrek van eiken, voor 
dit brievenvervoer aangewezen trein 
gelicht. Brieven enz., bestemd voor 

Vy -\ ^^-^^ßi^^^^^^ de richting, waarin de trein zich be-
\^^ ' NEDJSLHK^BI weegt, worden over het frankeer-

zegel met den stationsstempel af
gestempeld. Brieven enz. voor de te

gengestelde richting, worden weder in de brievenbus gedaan. 
De verzending geschiedt in daarvoor bestemde tasschen met 
speciale daarvoor aangewezen treinen. De conducteurs dier 
treinen zijn belast met de verdere behandeling van de post
stukken. Zij geven die op de aangewezen plaatsen af aan den 
stationschef of aan het postpersoneel. 

De brieven enz., welke de stationschefs van elders ontvan
gen, worden op de achterzijde met den naamstempel van hel 
station afgestempeld. 

Ongefrankeerde of ontoereikend gefrankeerde brieven enz. 
worden op de stations dadelijk na ontvangst met het ver
schuldigde strafport in portzegels belast. Deze portzegels 
worden met den stationsstempel afgestempeld. 

De ontvangen poststukken worden niet besteld, doch .ter 
beschikking van de geadresseerden gehouden. 

De afstempeling van de poststukken op de stations en 
halten van den ambulanten dienst geschiedt dus steeds door 
middel van den stationsnaamstempel. 

Aangezien, zooals uit het voorafgaande blijkt, op verschil
lende plaatsen de stations- en haltechefs tevens bestelhuis-
houder van de districtspost kunnen zijn, heeft op die bestel
huizen de afstempeling van de poststukken eveneens plaats 
met den naamstempel van het station of van de halte. 

Ten aanzien van de afstempeling van de poststukken op 
de andere bestelhuizen van de districtspost was het volgende 
bepaald. De frankeerzegels voorkomende op poststukken, 
welke vóór de bestelling niet via een post- of hulppostkantoor 
gingen, moesten door de bestelhuishouders, indien zij niet over 
een stempel beschikten (daarover beschikten alleen de bostel-
huishouders, die tevens chef waren van een station of halte, 
welke aan den ambulanten dienst deelnam) worden vernietigd 
door met inkt de dagteekening in breukvorm op elk frankeer-
zegel te stellen. De frankeerzegels, voorkomende op post
stukken, welke vóórdat zij door een bestelhuis aan den ge
adresseerden worden afgeleverd over een post- of hulppost
kantoor gingen, werden aldaar van een afdruk van den dag-
teekeningstempel voorzien. Een datum in breukvorm op een 
postzegel kon dus alleen voorkomen op de stukken, welke 
tusschen twee bestelhuizen van de districtspost rechtstreeks 
werden uitgewisseld. 

De onbruikbaarmaking van portzegels ter voldoening van 
het strafport op ongefrankeerde of ontoereikend gefrankeerde 
zendingen vindt als volgt plaats. 

Indien door een post- of hulppostkantoor ongefrankeerde 
of ontoereikend gefrankeerde stukken worden 'ontvangen, 
welke per districtspost naar de plaats van bestemming moe
ten worden doorgezonden, wordt aan den geadresseerde een 
kennisgeving gezonden. Berst wanneer die kennisgeving met 
het verschuldigde strafportbedrag van het bestelhuis is terug
ontvangen, wordt het stuk per eerstvolgende districtspost-
gelegenheid doorgezonden. De portzegels worden dan door het 
post- of hulppostkantoor met den dagteekeningstempel on
bruikbaar gemaakt. 

De beporting van niet- of ontoereikend gefrankeerde stuk
ken, welke buiten de postadministratie om tusschen de bestel
huizen onderling worden gewisseld, geschiedt door het bestel
huis van bestemming, dat de portzegels dan onbruikbaar 
maakt door met inkt de dagteekening in breukvorm daarop 
te stellen. 

Deze wijze van vernietiging van de frankeerzegels en port
zegels op de tusschen de bestelhuizen onderling gewisselde 
stukken bevredigde niet in alle opzichten. Na overleg met het 
Binnenlandsch Bestuur werd begin 1930 besloten, teneinde bij 
de verzending van particuliere stukken per districtspost zoo
veel doenlijk hergebruik van frankeerzegels te voorkomen en 
ter vereenvoudiging van het onderzoek van eventueele klach-
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ten omtrent bij de bestelhuizen van den districtspostdienst ter 
post bezorgde stukken, den beheerders van bedoelde bestel
huizen op Java en Madoera de beschikking te geven over een
voudige ronde koperen, c.q. stalen naamstempels. 

Daarmede behooren te worden afgestempeld: 
a. de frankeerzegels, gehecht aan de ter post bezorgde ge

wone particuliere poststukken (niet afgestempeld mogen wor
den de frankeerzegels op aangeboden aan te teekenen stukken, 
postwissels en die op adreskaarten van te verzenden post
pakketten) ; 

b. de portzegels, te hechten aan de rechtstreeks, d.w.z. niet 
door tusschenkomst van een post- of hulppostkantoor, ont
vangen ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde parti
culiere poststukken; 

e. aan de adreszijde, de te verzenden dienstbrieven en dienst-
brief kaarten; 

d. de achterzijde van alle ontvangen particuliere en dienst-
stukkon. Bij ontvangen briefkaarten behoort de afstempeling 
echter steeds op de adreszijde te geschieden. 

In de stempelafdrukken kan desgewenscht de datum van 
de terpostbezorging, respectievelijk van ontvangst, met inkt 
in breakvorm worden gesteld. 

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Hillegom. 
Hiervan zagen wij een nieuw stempelrondje met waarde 

stempel ,,Nederland / ly. Cent" in kastje. 
Het bleek ons, dat dit stempel te 's-Gravenhage wordt ge

bruikt, in tegenstelling met het voorheen gemelde, hetwelk 
te Amsterdam-C.S. wordt gestempeld. 

Het voorheen gemelde (Amsterdam-C.S.) stempelde met 3 
kleine zwarte sterren, terwijl dit stempelrondje Hillegom 
('s-Gravenhage) 2 grootere zwarte sterren en in het midden 
een viifstralige witte ster heeft. 

The Neopost frankeermachine. 
Heden ontvingen wij een reclamedrukwerk van de N.V. 

Ilerincx-Roneo, te Amsterdam-C, waarin de verschillende door 
deze machine gevoerde machines worden opgesomd, o.a. viel 
ons oog op een aanduiding „Neopost frankeermachine". Bij 
nadere informatie blijkt ons. dat deze machine nog niet door 
de Posterijen is toegelat?n, maar een beslissing spoedig is te 
verwachten. 

Zooals onze lezers wellicht bekend, is dit een machine van 
Engelsch fabrikaat, vî elke evenals voorheen de U. P. F. alleen 
^ aate in de machine opgestelde v/aarden kan afdrukken. 

Francotyp. 
Machine 174 III en IV. 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging, te Arnhem, stemplede een 

derde type, geheel als 174 TI, maar de stempel tusschen datum-
on waardestempel is gewijzigd; i.iplaats van „Ruys' H.V." 
thans „G.F: Allstecl". Eveneens ontvingen wij een afdruk van 

het vierde type, thans tusschen datum- en waardestempel 
.,GF Allsteel", maar zonder den tekst links van het datum
stempel. 

Machine 251 II. 
De Nederlandsche Algemeene Bedrijfsvereeniging, voorheen 

te Zwolle, is verhuisd naar Utrecht, zoodat sedert 13.11.'30 
ook het datumstempel „UTRECHT" inplaats van „Zwolle" 
vermeldt. Tekst als 251 I. 

Machine 274. 
Model C3, sedert 1 October 1930 in gebruik bij de N.V. 

Geldropsche Tricotagefabriek, te Geldrop. Tusschen datum-
en waardestempel in driehoek een afdruk van haar handels
merk, voorstellend twee sportmannen, en de tekst „Tweka -
Sport / tricots" „Kwaliteit - - - prima! Kleurechtheid ge
garandeerd!" en daaronder in kleine letter „Wettig gede
poneerd". 

Machine 277. 
Model C4, sedert 20 November 1930 in gebruik bij de All

gemeine Elektricitäts Gesellschaft A.E.G., te Amsterdam, C. 
Tusschen datum- en waardestempel „A. E. G. / AMSTER 
DAM - C." in kastje en links van het datumstempel eveneens 
in kastje „ A E G / Motoren / voor / ieder / bedrijf". 

Machine 280. 
Model C4, sedert 11 December 1930 in gebruik bij De Twent-

sche Bank N.V., te Amsterdam. Tusschen datum- en waarde
stempel: .,De TWENTSCHE BANK / N.V. / AMSTERDAM". 
(Machine U.P.F. nr. 1 is hiermede buiten gebruik gesteld). 

Machine 286 I, II, III, IV. 
Model C3, sedert 13 November 1930 in gebruik bij de N.V. 

Wessanen's Koninklijke Fabrieken, te Wormerveer. Tusschen 
datum- en waardestempel in kastje: „WESSANEN'S / KO
NINKLIJKE / FABRIEKEN N.V." en links van den datum
stempel kan men vier reclameteksten naar believen afdrukken. 
Wij melden: type I: „Kent U onze / CACAO / Zij is heerlijk", 
het geheel in kastje en versierd met een vraagteeken; type II, 
in kastje vierregelig: ,,Zuivere / Lijnkoek / Het beste / Vee
voer"; type III, in kastje: „HET NEUSJE / VAN DEN 
ZALM / TARWE A BLOEM"; type IV, eveneens in kastje: 
„een prachtig / product / Java rijst / van eigen / koloniën". 

Machine 288. 
Model C3, sedert einde December in gebruik bij Blydenstein 

& Co., te Enschedé. Tusschen datum- en waardestempel een 
afbeelding van een weefgetouw en daaronder in kleine letter 
„Blydenstein & Co". 

Hasler. 
Machine H. 539. 
Sedert 11 December 1930 in gebruik genomen bjj de N.V. 

Maintz & Co., te Amsterdam. Tusschen datum- en waarde
stempel een ovaaltje, waarin: „POSTBUS / 123 / AMSTER
DAM". 

Machine H. 548. 
Sedert 19 December 1930 in gebruik genomen bij de N.V. 

Handelmij. R. S. Stokvis & Zonen, te Amsterdam. Tusschen 
datum.- en waardestempel: „N.V. HANDELMIJ. / R. S. / 
STOKVIS / & ZONEN" met handelsmerk, tezamen in recht
hoek. 

Machine H. 549. 
Sedert 12 December 1930 in gebruik bij de N.V. Gaba-Basel 

te Hilversum. Tusschen datum- en waarJestempel het bekende 
Wybert Handelsmerk in staanden rechthoek met den naam 
„Wybert". 

M::chine H. 550 I en II. 
Sedert 5 Januari 1931 in gebruik bij de Ned.-Zwitsersche 

Handel Mij., te Rotterdam. Type I tusschen datum- en waarde
stempel een roode vlag met wit kruis en „Ned. Zwits. / 
SCHEEPVAART / MU.". Type l i tusschen datum- en waarde
stempel eveneens een roode vlag en .,Ned. Zwits. / HANDEL
MIJ. / ROTTERDAM" en links van den datumstempel vier
regelig „SCHWEIZER / PRODUKT / GARANTIERT / 
QUALITäT". 
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Machine H. 551 I en II. 
Sedert 16 Januari 1931 in gebruik bij de Levensverzekering 

Mij. Noord Brabant 1843, te Waalwijk, en wordt mede ge
bruikt door de fa. W. Timmermans & Zonen, te Waalwijk. 
Type I stempelt tusschen datum- en waardestempel het be
kende vignet van de „Noord Brabant" en type II stempelt 
tusschen datum- en waardestempel in onversierde letter zes-
regelig: „W. TIMMERMANS / & / ZONEN / KASSIERS / 
EN COMMISSIONAIRS / IN EFFECTEN." 

Machine H. 552. 
Sedert 22 Januari 1931 in gebruik bij de fa. P. Sluis, te 

Weesperkarspel (post Weesp). Het datumstempel vermeldt 
als plaatsnaam „WEESP" en stempelt deze machine tusschen 
datum- en waardestempel „P. Sluis / Ochtendvoer". De S van 
Sluis met de bekende hoenderkop. 

Machine H. 553 I en IL 
Sedert 2 Februari 1931 in gebruik bij de Nederlandsche 

Linoleumfabriek, te Krommenie. Type I tusschen datum- en 
waardestempel „LINOLEUM", „K" in cirkel, „KROMMENIE" 
en type II als type I, maar links van den datumstempel 
„Stragula" (schrijfletter) / DE / GOEDKOOPSTE / VLOER
BEDEKKING." 

Komusina. 
Machine K. 101 II. 
Sedert 21 November 1930 is deze machine bij de N.V. Lin

denbaum & Van Gelder, te Amsterdam C, in gebruik, en 
stempelt thans in het nieuwe kleiner model postduif. 

Machine K. 104 L 
Sedert 3 Januari 1931 in gebruik bij N.V. Ritz' Handel-

maats'-hapnij, te Amsterdam. Onder het stempel: „N.V. RITZ' 
HANDELMAATSCHAPPIJ / AMSTERDAM Prinsensracht 
583" en links van het stempel: „VALVOLINE" / Geregis
treerd in 1883". 

Machine K. 105 I en II. 
Sedert begin December 1931 in gebruik bij E. Ostermann 

& Co.'s Handel-Mattschappij N.V., te Amsterdam-C. Onder 
den stempel de firmanaam, tweeregelig, en bii type I links 
van den stempel ,,Persil / Henco", beide in kastje, en bij 
type II „ATA en „IMI", dit laatste in cirkel. 

Machine K. 108 I. 
Sedert Januari 1931 in gebruik bij de N.V. Brocades Sthee-

man-Pharmacia, te Amsterdam. Onder het stempel: „Bro
cades, Stheeman en / Pharmacia Amsterdam" en links van 
het stempel bij type I „Jecovitol Levertraan" en bij type II 
„Brocapharm Zigzag Verbandwatten". 

Machine K. 112 I en II. 
Sedert 21 Januari 1931 in gebruik bij de N.V. De Hol-

landsche Papier Industrie E. de Vries & Co., De Ruijterkade 
96-97, te Amsterdam-C. Onder het stempel in groote letter 
„de H. P. I." en links van het stempel bij type I „omslag / 
papier / slechts / één / firma" en bij type II „Acceptance 
/ en Norman Bond / voor Uw / briefpapier". 

Machine K. 115 I. 
Sedert 29 December 1930 in gebruik bij de N.V. Stoom

weverij Herman Driessen & Zoon, te Aalten. Onder den stem
pel tweeregelig: „N.V. Stoomweverij / HERMAN DRIESSEN 
& ZOON", links van den stempel: „Stukgoed / lingerie, / la
kens / en / sloopen / Eigen Borduur- / Inrichting". 

Machine K. 117 I en IL 
Sedert 27 Januari 1931 in gebruik bij de firma H. J. van den 

Riin, te Groningen. Onder het stempel „Firma H. J. van den 
RIJN. GRONINGEN / AMSTERDAM / LEEUWARDEN" 
en links van het stempel bij type I „Alle / Soorten / META
LEN / en / METAAL- / FABRIKATEN / UIT VOORRAAD 
/ en / AF FABRIEK." en bii type II „kETAALHANDEL / 
KOPER / MESSING / LOOD / ZINK / TIN / ALUMI
NIUM / BLIK / ETC". 

Machine K. 118 I en II. 
Sedert 22 Januari 1931 in gebruik bij de fa. Van der Vliet 

& De Jonge, te Amsterdam. Onder het stempel „VAN DER 
VLIET & DE JONGE" en links van den stempel bij type I 
„IJZER / EN / STAAL" en bij type II „BOHLER / STAAL" 
en daartusschen een zeshoek. 

NED.-INDIE. 
Dienstorder H. 995 (Nederland) luidt: „Naamswijziging van 

het Postkantoor te Weltevreden". 
„De naam van het postkantoor te Weltevreden za Imet in

gang van 1 Jan. a.s. worden gewijzigd in „Batavia-Centrum". 
Als gevolg hiervan zullen de frankeermachines, welke thans 

stempelen met plaatsnaam Weltevreden, een nieuw datum
stempel „Batavia-Centrum" krijgen. 

Machine 205 VI. 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging voor Indië, te Weltevreden, 

De tekst „Remington" is op blz. 211 van den voorgaanden 
jaargang abusievelijk gemeld onder type VI; dit moet echter 
zijn VIII (VI en VII meldden wij reeds in het Maandblad 
1930, blz. 32). 

Machine 205 IX. 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging voor Indië, te Weltevreden. 

Tekst „GF Allsteel" onder het waardestempel en met datum
stempel „Batavia-Centrum". 

J. L. VAN DIETEN JR. t 
Op 13 Januari j.1. overleed na een kortstondige ziekte de 

bekende postzegelhandelaar, expert en veilinghouder Johannes 
Leonardus van Dieten jr. 

De overledene bereikte slechts den leeftijd van 56 jaren. 
De naam Van Dieten is bij tal onzer zeer bekend, daar velen 

in een van zijn ruim 200 veilingen wel eens een zegel wisten 
te bemachtigen waarnaar reeds lang was uitgezien. 

Een werkzaam leven is door dit sterven afgebroken. Dat hü 
ruste in vrede. 

DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHT
VAART IN NEDERLANDSCH-INDIE 

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

III. 
De postvluchten in 1921. 

Ook in 1921 kon met de door de Commissie voor den Lucht-
verkeersdienst voorgestelde proefvluchten nog niet worden be
gonnen. Bij het gereedkomen van de verschillende landings- en 
noodlandings-terreinen in de tweede helft van 1921 bleek, dat 
de uitvoering van geregelde vluchten op het traject Batavia-
Soerabaja niet mogelijk was, wijl bü den Marine-vliegdienst 
intussehen factoren in het spel waren gekomen, welke den 
vlootvoogd noopten, zich voorloopig van medewerking aan de 
voorgenomen proefvluchten te onthouden. Ook de ludhtvaart-
afdeeling van de landmacht bleek niet in staat te zijn de ge-
heele verzorging van de proefluchtdiensten op zich te nemen. 
Niettemin werden in den loop van het jaar 1921 door vliegers, 
zoowel van de land- als van de zeemacht, verscheidene tochten 
over lange afstanden gemaakt, waardoor het bewijs werd ge
leverd, dat aan de regelmatige uitvoering van luchtdiensten op 
trajecten a's Batavia-Semarang-Soerabaja, Batavia-Medan en 
Soerabaja-Makasser geen overwegende bezwaren in den we-g 
behoefden te staan. 

Van de landv'iegtuigen van het leger werd in 1921 nog geen 
ge-bruik gemaakt voor het vervoer van brievenpost. Dit vervoer 
had alleen plaats op enkele der door den marinevliegdienst 
ondernomen proefvluchten. D'3 bepalingen, waaraan de per 
luchtpost te verzenden stukken moesten voldoen, waren de
zelfde als d'e, welke de Indische Postadministnatie in 1920 
had vastgesteld. 

De postvluchten hadden plaats op de trajecten Tandjong-
priok-Se-marang-Soerabaja (plm, 700 km.) en Soerabaja-Ma-
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kasser (plm. 1000 km.)- Met betrekking tot deze postvluchten 
kunnen de volgende bijzonderheden worden medegedeeld. 

Op het traject Tandjongpriok-Soerabaja via Semarang, werd 
de eerste tocht den 20en April 1921 door 3 watervliegtuigen 
uitgevoerd. Bij het binnenvaren van de vlieghaven te Sema
rang raakte de W 5 een oogenblik vast in de modder langs het 
Westerhavenhoofd, doch was spoedig weder losgesleept. De 
tocht verliep voorspoedig, 'hoewel last werd ondervonden van 
sterken tegenwind. Door Weltevreden werden 2 brieven en 
3 briefkaarten (samen netto 14 gram) voor Semarang mede-
gegeven. Voor Soerabaja was te Weltevreden in het geheel 
geen vliegpostcorrespondentie aangeboden. Van Semarang 
werd een post bestaande uit 2 brieven en 4 briefkaarten (samen 
23 gram netto) voor Soerabaja medegenomen. 

Den 22en April aanvaardden 2 watervliegtuigen den terug
tocht. Aan post werd vervoerd van Soerabaja voor Semarang 
7 brieven en 2 briefkaarten, netto 49 gram, voor Weltevreden 
9 brieven, 3 briefkaarten en 1 dienststuk, en van Semarang 
voor Weltevreden 6 brieven, 8 briefkaarten en 3 dienststukken. 

Op den 26en van dezelfde maand had de 2e postvlucht van 
Tandjongpriok via Semarang naar Soerabaja plaats met 3 
marinevliegtuigen, welke van Tandjongpriok vertrokken met 
2 brieven van Weltevreden voor Semarang en 8 poststukken 
van Weltevreden voor Soerabaja. Een der vliegtuigen bleef te 
Semarang gestationneerd, terwijl de beide andere naar Soera
baja doorgingen, nadat de Semarang-vliegpost voor Soerabaja, 
welke uit slechts 1 brief bestond, was ingenomen. 

De terugtocht van Soerabaja naar Tandjongpriok vond den 
28en April plaats. De vervoerde luchtpost was ook ditmaal 
uiterst gering; Soerabaja verzond slechts 1 brief en 1 brief
kaart voor Semarang en 3 briefkaarten voor Weltevreden, 
terwijl Semarang 6 brieven en 1 briefkaart voor Weltevreden 
medsgaf. 

Den 3en Mei had de 3e tocht van Tandjongpriok via Sema
rang naar Soerabaja plaats. De tocht verliep gunstig, doch het 
postvervoer was andermaal zeer onbelangrijk. Te Weltevreden 
waren geen ludhtpoststukken voor Semarang voorhanden; voor 
Soerabaja werd slechts 1 brief medegegeven. Semarang spande 
nog de kroon door verzending van twee luchtpostbrieven voor 
Soerabaja. 

Op den terugtocht, welke den 6en M'ei d.a.v. plaats vond, 
was het postvervoer nog minder; te Soerabaja was geen enkel 
stuk voor vervoer langs den luchtweg aangeboden; Semarang 
had slechts 1 luchtpostbrief voor Weltevreden. 

Aangezien geen luchtrecht werd geheven voor de verzending 
per vliegtuig op evengenoemd traject, had mogen worden ver
wacht, dat het publiek te Weltevreden, Semarang en Soerabaja 
van de geboden snelle postgelegenheid een ruim gebruik zou 
maken, daar op het geheele traject en op beide etappes door 
vervoer per vliegtuig een belangrijke tijdwinst boven vervoer 
per trem kon worden verkregen. De uitkomsten van het post
vervoer waren, zooals uit de gegeven cijfers blijkt, echter be
droevend. 

Meer succes werd bereikt met de postvlucht van Soerabaja 
naar Makasser v.v. Soerabaja verzond 15 brieven en 2 brief
kaarten met de marinevliegtuigen, welke vandaar den 4en Jul-
1921 des morgens om half zeven via Bali en Lombok ver
trokken en den volgenden dag ten 12.30 uur n.m. te Makasser 
neerstreken. De retourvlucht, aanvankelijk gesteld op 8 Juli 
kon wegens een defect aan één der vliegtuigen, op dien dag 
niet plaats vinden en werd uitgesteld tot den 13en dier maand. 
De op den 8en te Makasser aanwezige GVi kg. vliegpostcorres
pondentie voor Soerabaja, werd per stoomschip Myer van de 
K.P.M, daarheen verzonden. De inwoners van Makasser gaven 
blijk, dat zij de met vervoer per vliegtuig te verkrijgen tijd
winst op prijs wisten te stellen, want den 13en Juli gaf Ma
kasser met de te 7 uur v.m. terugkeerend e vliegtuigen ruim 
3 kg. luchtpost mede, welke denzelfden dag te 4 uur n.m. te 
Soerabaja aankwam (97 br even, 22 briefkaarten en 29 dienst-
brieven). 

Het jaar 1921 behoort voorts in de geschiedenis van de lucht
post van Nederlandsch-Indië nog in het bijzonder te worden 
vermeld, aangezien in dat jaar voor het eerst hier te lande 
post met een p a r t i c u l i e r vliegtuig werd vervoerd, en wel 
op 22 September 1921 van Soerabaja naar Djombang (plm 
65 km.) met 'het — naderhand verongelukte — vliegtuig 
„Hüssni". Door Soerabaja werden met het te 3.30 uur n.m. 

van het vliegveld Tandjongpriok vertrokken vliegtuig 13 brie
ven en 3 briefkaarten medegegeven. 

De verzending langs den luchtweg geschiedde kosteloos. Zoo
wel te Soerabaja als te Djombang werden deze luchtpost
stukken met den gewonen dagteekeningstempel afgestempeld. 
Met deze vlucht werd het eerste tijdperk van proefluchtpost-
verbindingen afgesloten, waarna een periode van stilstand in
trad, evenzoo voor wat betreft de voorbereiding van het 
burgerlijk luchtverkeer. 

Concessie-aanvragen. 
Van verschillende zijden waren biJ de regeering verzoeken 

binnengekomen om verleening van concessies voor het onder
houden van luchtlijnen in den archipel. Deze concessie-aan
vragen bleken edhter voor het meerendeel in financieel en 
technisch opzicht geen voldoend hechte basis te bezitten om 
de regeering te doen besluiten daarop in te gaan. Een uit
zondering hierop maakte de concessie-aanvraag van de K.L.M. 

Den 7en October 1919 werd, zooals bekend, door verschil
lende groote handelslichamen, waarvan de meeste met over
wegend Indische belangen, de „Koninklijke Luchtvaart Maat
schappij voor Nederland en Koloniën" opgericht, we'ke niet 
alleen aanstonds overging tot de exploitatie van luchtlijnen in 
Europa, doch ook haar aandacht vestigde op het luchtverkeers-
vraagstuk in de Koloniën, in de eerste plaats Nederlandsch-
Indië. Zij riep daartoe de medewerking in van generaal buiten 
dienst C. J. Snijders, die zich in April 1920 voor andere be
langen naar Nederlandsch-IIndië zou begeven, en verzocht 
dezen als haar vertegenwoordiger met verreikend mandaat, ter 
plaatse een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden en 
vooruitzichten, welke het eilandenrijk Nederland'ch-Indië voor 
het commercieele luchtverkeer zou bieden, eventueel over het 
in het leven roepen van luchtdiensten met de Nederlandsch-
Indische autoriteiten overleg te plegen en onderhandelingen te 
openen en desgewenscht zelfs verbintenissen aan te gaan. 
Den 16en Mei 1920 te WeHevreden aangekomen, ving de ver
tegenwoordiger van de K.L.M, een uitvoerig overleg aan met 
de Commissie voor den Luchtverkeersd'enst en bereikte ten 
slotte met deze Commissie overeenstemming omtrent de voor
waarden eener ontwerp-overeenkomst, waarmede, behoudens 
goedkeuring door het Opperbestuur in Nederland, den SOen 
Augustus d.a.v. ook de gouverneur-generaal zich vereenigde 
Met de op de aanvullingsbegrooting 1921 gebrachte memorie-
post voor een met de K.L.M, te sluiten overeenkomst en met 
het desbetreffend ontwerp, volgens hetwelk aan de K.L.M, bij 
wijze van proef voor den tiid van 3 jaren e?n concessie zou 
worden verleend voor luchtdiensten, te exploiteeren door een 
Nederland'ch-Indische dochtermaatschappij, en waarbij onder 
bepaalde voorwaarden een rente van 6 pet. over het gestorte 
kapitaal werd gewaarborgd, kon de minister van kolon't'n 
zich niet vereenigen, aangezien deze o.m. de voorwaarden niet 
te aanvaarden achtte. Voorts kon volgens den minister vonr-
loopig aan staatsexploitatie niet worden gedacht, zoodat voors
hands geen kans bestond op opening van een particulieren of 
staatsluchtverkeersdienst in Ned-Indië. 

Verder deden ook de naweepn van den grooten wereldoorlog 
zich hier te lande gevoelen. Wegens den inmiddels ingetreden 
zorgeliiken toestand van 's lands financiën moest uiterste zui
nigheid worden betracht. 

Tijdelijke opsc'horting. 
In den loop van het jaar 1922 gaf de regeering te kennen, 

dat, met het oog op den toestand van 's lands geldmiddelen, 
van het totstandbrengen van een proefluchtpostverbinding in 
deze gewesten voorloopig diende te worden afgezien. , 

Hoewel hieruit niet volgde, dat ook de regeering het treffen 
van voorbereidingen voor civiel luchtverkeer niet urgent en 
den eersten tijd de ins*^elling van een luchtverbinding niet mo
gelijk zou achten, zoo bleek toch, dat aan het belang der be-
zuin'ging op 's lands uitgaven een grootere waarde werd toe
gekend dan aan de instelling van burgerlijk luchtverkeer. 

De Commissie voor den Luchtverkeersdienst zag de tijde
lijke opschorting zoo somber in, dat zij den tijd gekomen achtte, 
aan de regeering de vraag te stellen of al dan niet prijs werd 
gesteM op voortzef'ing harer werkzaamheden. Dit le'dde er 
toe, dat bij Gouvemements-Besluit van 23 Augustus 1922, 
nr. 64, de taak der Commissie werd gewijzigd en haar werd 
opgedragen: „de regeering voor te lichten nopens de voorzie-



36 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

ningen, zoo wettelijke als andere, welke in de naaste toekomst 
inzake de luchtvaart en wel bepaaldelijk omtrent het luchtver
keer h.t.l., in verband ook met het internationaal luchtverkeer, 
zullen zijn te treffen." 

Niettegenstaande alle ongunstige omstandigheden, welke 
zich voorde-den, bleef de belangstelling voor het burgerlijk 
luchtverkeer en het luchtpostvervoer bestaan. De luchtvaart-
afdeelingen van land- en zeemacht konden hare werkzaam
heden voortzetten, ofschoon de dringende eisch tot bezuiniging 
op de landsuitsraven ook hier niet zonder invloed bleef. 

Hoewel in 1922 geen enkele postvlucht in Nederlandsch-Indië 
kon worden ondernomen, werd toch reeds gewerkt aan de voor
bereiding van toekomstplannen, welke o.a. omvatten een dienst, 
éénmaal per week, van Batavia via Semarang naar Soerabaja 
en terug, in aansluiting op de aankomende en uitgaande mails 
Verder werd in de eerste gewone zitting 1923 van den Volks-
raad het luchtverkeersvraagstuk ter sprake gebracht, waarbij 
er o.m. op werd aangedrongen, zoo spoedig mogelijk een aan
vang te maken met het vervoeren van post, in de eerste plaats 
de mail, door middel van den militairen vliegdienst. Daardoor 
zou het dan imo^elijk worden 6 uur na aankomst van het mail-
sc'hip te Tandjongpriok de mail voor Soerabaja aldaar te be
zorgen, hetgeen een groote tijdwinst beteekende, aangezien bij 
vervoer per trein de mail, welke in den voormiddag te Tand-
jongpriok aankwsm, eerst den volgenden dag des avonds te 
Soerabaja arrive-erde en bestelling gedeeltelijk des nachts, ge
deeltelijk d>3n daarop volgenden morgen plaats had. Deze 
plannen konden echter vóór 1927 niet worden verwezenlijkt. 

Hoewel de toekomst van het burgerlijk luchtverkeer en het 
luchtpostvervoer zich niet hoopvol liet aanzien, werden toch 
in het jaar 1923 no? eenigen tijd post- tevens passagiers-
vluehten uitgevoerd, welke de voordeelen van het vervoer langs 
den luchtweg wederom duidelijk deden uitkomen. 

(Wordt vervolgd). 

DE KAAPSCHE DRIEHOEKEN. 
In het laatste Maandblad komt o.m. een stukje van mijn 

hand voor, getiteld „Een nieuwe ontdekking bij de houtsneden 
van Kaap de Goede Hoop; een tête-bêche paar." Hierin luidt 
de beginregel „Toen ik in Februari van het vorig jaar enz." 
Dit had moeten zijn: „Toen ik in Februari 1929 enz.". Deze 
onjuistheid is ontstaan door het feit, dat ik in het laatst 
van 1930 het onderwerp behandelde en het in Januari 1931 
geplaatst werd. Dit ter verduidelijking. 

Verder deed het mij genoegen, dat deze pennevrucht blijk
baar door verschillende leden is gelezen, daar ik ten eerste 
van den heer H. Cramer een schrijven ontving, mij toegezon
den door de welwillendheid van den hoofdredacteur. Z.Ed. 
maakt er mij attent op, dat er nog een andere oplossing was 
een tête-bêche paar te vormen in een vel van 24 stuks. Voorts 
een schrijven van de bekende firma T. Allen te Londen waar
bij mij werd medegedeeld, dat het exemplaar destijds in veiling 
bij de firma Harmer aangeboden, door haar werd gekocht. 
Later las ik dat het in de collectie van den heer Riesco was 
teland gekomen, dus schijnbaar is genoemde firma als tus-
schenpersoon opgetreden. Verder dat het stuk niet afkomstig 
was uit de collectie van den heer Bainbridge, doch uit die van 
den heer Gascoigne, te Baltimore (V.S.A.), hetgeen ik gaarne 
hierbij rectificeer. Beide beeren deelde ik reeds mede, dat ik 
de bijzonderheden ontleende aan een werkje, dat mij ten 
dienste stond. Ik zetj hun hierbij nogmaals openlijk mijn dank 
voor hun opmerkingen. L. VAN ESSEN. 

ZWENDEL MET ZEPPELINBRIBVEN ? 
II. 

In het vorig nummer van het Maandblad deelde ik een en 
ander mede over de afstempeling van de correspondentie, die 

op 11 November j.l. per luchtschip „Graf Zeppelin" van Fried
richshafen naar Venlo en omgekeerd overgebracht werd. 

Op mijn te dezer zake aan den directeur-generaal der P.T.T. 
gestelde vragen mocht ik namens Z.H.E.G. het navolgende 
antwoord ontvangen: 

„Naar aanleiding van bovenvermeld schrijven deel ik u mede 
„dat bij de inwilliging van het verzoek om de met het lucht-
„schip „Graf Zeppelin" overgebrachte stukken van een stem-
„pelafdruk in rood te voorzien, de bedoeling heeft voorgezeten 
„het publiek zooveel mogelijk ter wille te zijn. Het was niet 
„bekend, dat door de afwijkende stempeling aan bedoelde stuk-
„ken een grootere philatelistische waarde werd verleend. 

„Het gebruik, dat van de door u bedoelde correspondentie 
„is gemaakt, kon dan ook niet worden voorzien. 

,.In de toekomst zal met de thans verkregen ervaring re-
„kening worden gehouden. 

„Voor den directeur-generaal, 
(w.g.) onleesbaar." 

Eenerzijds stemt het zeer erkentelijk, dat het hoofdbestuur 
der P.T.T. het publiek, en daarmede zal toch in dit geval wel 
het bij de philatelie geïnteresseerde gedeelte van het publiek 
bedoeld worden, zooveel mogelijk terwille wil zijn, maar ander
zijds dient gezegd te worden, dat dit doel in het onderhavige 
geval geenszins bereikt is, of beter gezegd, dat men hier juist 
het tegenovergestelde bereikt heeft, want het (philatelis
tische) publiek is met zulke .,offieieele" zeldzaamheden, die 
het tegen fancyprijzen aangeboden krijgt van een persoon, 
die speculeert op de goedgeloovigheid van zijn medemenschen. 
niet gediend. 

Dit alles ware m.i. te vermijden geweest, indien het hoofd
bestuur zich de moeite had getroost om eerst eens te infor-
meeren naar de antecedenten van den persoon, die het verzoek 
indiende. Zonder heel veel moeite zou men dan al spoedig te 
weten zijn gekomen, dat de naam van den handelaar op de 
zwarte Ijjst van een serieus Duitsch tijdschrift prijkt, althans 
eenigen tijd geleden daarop prijkte, en dat verschillende En-
gelsche firma's met hem onaangename ervaringen opgedaan 
hadden, zoodat deze persoon allerminst bij het ter wille zijn 
van het publiek als tusschenpersoon kon optreden; het voor
komen op een zwarte lijst toch is in heel veel gevallen een 
bewijs, dat de betreffende persoon meer aan zijn eigen voor
deel, dan aan dat van het publiek gedacht heeft. 

Intusschen zal het hoofdbestuur met de opgedane ervaring 
rekening houden. Als nu de verzamelaars in binnen- en buiten
land, welke laatste door publicatie der toedracht, naar ik 
hoop, gewaarschuwd zijn, nu ook maar hetzelfde doen, dan 
zullen zij niet alleen voor financieele schade bewaard blijven 
maar zjj dragen er m.i. dan tevens toe bij, dat het bedrijf van 
den handelaar in questie spoedig lam geslagen wordt, hetgeen 
zeer zeker in het belang van de philatelie en haar aanhangers 
is. Bedoelde handelaar, die zich in zijn advertenties nu nog 
„koning der luchtpost" noemt, zal dan wel spoedig inzien, dat 
de verzamelaarswereld van zijn „absoluut officieele", „groote 
zeldzaamheden" niet gediend is. 

Wat het hoofdbestuur betreft, ik herhaal, wij moeten haar 
m.i. erkentelijk zjjn voor de verklaring, dat zij het philate
listische "publiek zooveel mogelijk terwille wil zijn. Op grond 
van deze verklaring zou ik haar willen verzoeken, de uitgave 
van nieuwe, geheel overbodige zegels, als daar zijn: „de 
„nieuwe" roltanding, vliegzegels k f 1,50, ƒ 4,50 en ƒ 7,50, kort
om de uitgave van z.g. nieuwtjes, eens voor eenige jaren te 
staken. Wel ieder zal het met mij eens zijn, dat roltandingen 
en wel in het bijzonder de laatsten „maakwerk" zijn, waar
mede wij ons in het buitenland nog belachelijk maken ook. 
De genoemde vliei^-xegels worden in de practijk nooit HIS zoo
danig gebruikt. Toch zijn er in den laatsten tijd vrij veel 
prachtig afgestempelde series in omloop gekomen en bij dit 
alles heet het: Verzamelaars, haast u; brengt aw o''fer op 
het altaar rwer liefhebberij, die voor ons een mooie bron van 
inkomsten is. 

Gezien de door haar afgelegde verklaring, kan het hoofd
bestuur dit verzoek moeilijk weigeren, mits, en dit i-̂  van 
zeer veel belang, het door een overgroot gedeelte der verza
melaars en zoo noodig handelaars ondersteund wordt. D.iaronl 
verzoek ik een ieder, die ook mac;' eenigszins een gelijke ziens-
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wijze heeft, geheel afgezien van de vraag of hij van deze stap 
succes verwacht, mü ziJn adhaesiebetui%'ing te Vvillen doen 
toekomen en wel, ter wille van de eenheid, door middel van 
een visitekaartje, dat mij als drukwerk kan worden toe
gezonden. 

Ik hoop dan te gelegener lijd het resultaat wek'i'om te 
kunnen publiceeren en dank de redactie inmiddels btleefd voor 
de beschikbaar gestelde plaaot," uimte. 

H. A. MAAS, 
Hooge Prins Willemstraat 2, Scheveningen. 

POSTZEGELTENTOONSTELLING, GEHOUDEN DOOR DE 
„NIEUWE PHILATELISTEN-VEREENIGING" 

TE GRONINGEN, VAN 21 TOT EN MET 25 JANUARI 1931. 
Als propagandamiddel en ter aanmoediging onder de ver

zamelaars in het Noorden heeft de N. P. V. een tentoon
stelling gehouden van de inzendingen harer leden. Deze ex
positie kan als volkomen geslaagd beschouwd worden. Ge
bleken is, dat de Vereeniging zich mag laten zien en het ten
toongestelde een bezoek ten volle waard was. In de Kunstzaal 
heeft men een zeer gelukkige keus gehad, daar zich dit zaaltje 
uitstekend daartoe leende. Het geheel droeg een intiem ka
rakter en werd de gezellige sfeer ten zeerste verhoogd door 
het plaatsen van een aantal gemakkelijke stoelen en tafeltjes, 
waar men op onderhoudende wijze z;jn geliefkoosde onder
werpen ter sprake bracht. 

De inzendingen waren op keurige wijze opgezet en het be
stuur heeft moeite noch kosten gespaard deze zoo overzichte
lijk en aantrekkelijk mogelijk op te stellen. Wat er te zien 
was, is in verband met de beschikbare ruimte niet mogelijk 
alles weer te geven en zal worden volstaan met enkele grepen: 
Alle Edwardzegels van Engeland en koloniën nagenoeg com
pleet; Nederland, de eerste drie emissies gebruikt en on
gebruikt opgezet in platen en tandingen, Ned.-Indië idem, 
inderdaad een collectie om van te smullen; Malta en Gibraltar 
ongebruikt compleet; Nederland prachtverzameling in blok
ken; België, Fiume en Danzig geheel compleet; Oud-Duitsch-
land schitterend vertegenwoordigd; prachtcollectie weldadig-
heidszegels Europa ongebruikt. Als bijzonderheid kan worden 
vermeld een inzending Amerika van zeldzame brieven, waarbij 
o.a. Blood Post, enz.; voorts talrijke foutdrukken, rariteiten 
en meerdere collecties. 

Het geheel heeft bewezen, dat de N. P. V. first class ver
zamelaars onder haar leden telt; de schatten kwamen eens 
voor den dag en is een herhaling aan te bevelen. 

Tenslotte verdient vermelding de grootsch opgezette stand 
van de firma Paul Koch, Aschersleben, met hare keurige in
zending albums merk Ka-Be, vertegenwoordigd door den heer 
M. A. Manuskowski, Den Haag. De hiervoor verleende onder
scheiding (verguld zilveren medaille) was dan ook wel ver
diend. H. S. 

( 

Veilinóen 

De postzegelveiling van de Ned.-Indische postadministratie, 
welke den 5en November 1930 begon, bracht een bedrag van 
ƒ 11.635,78 op. In 1929 bedroeg de opbrengst der verkochte 
kavels ƒ13.794,91. 

Door den heer Max Pool, auctionaris, te Den Haag, zal van 
Maandag 17 tot en met Vrijdag 20 Februari a.s., diens 42e 
Postzegelveiling gehouden worden van een zeer belangrijke 

verzameling der geheele wereld, w.o. van wijlen den heer 
O. Kirchner, te Bussum; ook wordt onder den hamer gebracht 
een belangrijke collectie restanten. 
De zittingen hebben plaats in hotel „Victoria", Spuistraat 16. 

De postzegelhandelaar, de heer J. van Hoek, Noordblaak 21, 
te Rotterdam, zal van 23 tot en met 26 Februari a.s. in hotel 
„Victoria", Spuistraat, Den Haag, ziJn 79e veiling houden. De 
catalogus van deze belana;rijke postzegelveiling wordt op aan
vraag gratis toegezond"«!. 

De 84e Postzegelveiling van den heer J. K. Rietdijk, auc
tionaris, te 's-Gravenhage, zal gehouden worden van 2-5 
Maart a.s. in hotel „Victoria", Spuistraat 16, aldaar. Deze 
uiterst belangrijke veiling bevat een nagenoeg complete ver
zameling Engeland en Engelsche koloniën. In verband hier
mede worden ook kijkdagen gehouden te Londen op 23 en 24 
Februari a.s. 

Geachte Heer, 
Den Haag, 18 Januari 1931. 

Naar aanleiding van het antwoord onder de rubriek Vragen-
bus in het Januari-nr. zou ik u willen verzoeken het volgende 
op te nemen: 

De firma Raephel Tuck & Sons, Moorfields, City, London, 
geeft gratis uit: Tuck Postcard Exchange Register, waarin 
voorkomen de namen en adressen van briefkaarten-verzame 
laars van de geheele wereld. Op verzoek neemt die firma uw 
naam hierin op met vermelding, dat u verzamelaar is van 
aan de voorzijde gefrankeerde briefkaarten. 

De firma verzoekt als eenige tegenprestatie, uitsluitend 
prentbriefkaarten van haar fabrikaat te gebruiken. 

Veel teleurstelling heb ik hiermede nooit gehad, doch het is 
in het algemeen wel raadzaam zich eerst in verbinding te 
stellen met de in het register genoemde personen, opdat u 
weet, welke kaarten verlangd worden. 

Hoogachtend, 
A. VAN STRATEN, 

Slicherstraat 25, Den Haag 
Lid Breda 148, lid Rott. Phil. Club 205. 

Den heer Van Straten zeg ik hiermede vriendelijk dank voor 
bovenstaande mededeeling en hoop, dat de heer Valens hier
mede gebaat is. 

Hilversum. dr. G. W.W. BöLIAN. 

DIE WOCHE, NR. 2 VAN 10 JANUARI 1931. 
Van meerdere zijden, waarvoor onzen dank, ontvingen wij 

dit interessante nummer van het bekende Duitsche weekblad. 
Het is grootendeels gewijd aan Heinrich von Stephan, den 
schepper der Duitsche Rijkspost, die 7 Januari 1831 te Stolp 
in Pommeren geboren werd. 

Behalve episoden uit dit belangwekkend leven, bevat het 
nummer eenige fraai geïllustreerde artikelen over zeldzame 
postzegels en over postiljons. v. B. 

FIRMA RUDOLF ROHR, TE BERLIJN. 
Deze firma zond ons een speciaal-prijslijst voor Duitsch-

land, waarin men zeer vele, zoo goed als alle, bijzondere zegels 
vindt, van het nieuwe Duitschland vooral, van de gebieden, 
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waar volksstemmingen hebben plaats gehad, de oorlogs-zegels, 
de zegels uit den inflatietijd, koloniale zegels, enz. Deze prijs
lijst is geen gewone catalogus met prijzen, maar een uitge
breide prijslijst, dat wil zeggen, alle genoteerde zegels zijn 
ook leverbaar! De Ijjst wordt op aanvraag geheel kosteloos 
toegezonden. Wie dus speciaal b.v. Duitschland wil verza
melen, vindt hier voorraad! Men kan nu, voor betrekkelijk 
lage prijzen, alle Duitsche zegels koopen. 

Men zie verder de advertentie in dit nummer. 
S 

GIDS VOOR PHILATELISTISCHE LITERATUUR VAN 
NEDERLAND EN KOLONIEN, 

DOOR M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 
Uitgave van „De Philatelist", Rotterdam. 

Een mooi stuk werk ligt voor ons, met de samenstelling 
waarvan de schrijfster talrijke verzamelaars ongetwijfeld aan 
zich zal verplichten. 

TO|t goed begrip van de verdeeling der behandelde, zeer 
uitvoerige stof, komt het ons het beste voor de „Mededeelingen 
over den inhoud", die het werk inleiden, weer te geven. 

Deel A omvat opgave van artikelen, handboeken en verhan
delingen, gepubliceerd in Nederlandsche en buitenlandsche 
philatelistische tijdschriften over Nederland, N.-O.-Indië, Cu
rasao en Suriname. 

Deel B omvat een lijst van de philatelistische tijdschriften, 
nieuws- en advertentiebladen in Nederland en Koloniën, uit
gegeven van 1869 tot 1929. 

Deel C bevat een ly'st van Nederlandsche uitgaven in boek
en brochurevorm. Hieronder zijn ook opgenomen catalogi en 
prijscouranten. 

Deel D bevat een opgaaf van Nederlandsche uitgaven over 
andere landen. 

Deel E geeft een lijst van in het Nederlandsch vertaalde 
uitgaven. 

Deel F bevat een lijst van uitgaven in vreemde talen over 
Nederland en Koloniën. 

Deel A vormt het hoofdbestanddeel van den gids; het be
slaat 46 pagina's van het totaal aantal ad 56. Het is, wat Ne
derland betreft, onderverdeeld in 24 hoofdstukken, waarvan 
wij noemen: afstempelingen, baarfrankeeringen, frankeer-
zegels 1852, idem 1864, idem 1867, idem 1869, idem 1872, idem 
1876, idem 1891-1929. Voorts: herdrukken, ontwerpen en proe
ven, poststukken, postwezen, tandingen, telegraafzegels, ver-
valschingen, enz. 

De onderverdeeling voor de Overzeesche Gewesten is niet 
zoo ver doorgevoerd; toch geeft ook ziJ een beeld van de 
massa stof, die de schrijfster heeft moeten doorworstelen en 
van haar vaardigheid om dit alles overzichtelijk en klaar te 
rangschikken. 

Bij het doorbladeren komt men naast de hedendaagsche 
schrijvers op philatelistisch gebied, de namen tegen van tal
rijke ,,oude bekenden", o.a. dien van den te vroeg verscheiden 
en betreurden Joh. H. Sandow, die vóór 1914 zoo talrijke 
pennevruchten over afstempelingen publiceerde in het Phila
telistisch Maandblad. 

Elk hoofdstuk vermeldt aan het slot, wat in het Fransch, 
Duitsch of Engelsch over het behandelde onderwerp is ge
publiceerd, een aanvulling, die velen welkom zal zijn. 

De gids is afgesloten met ultimo December 1929. Hij is goed 
gedrukt en legt een sprekend getuigenis af van de levendige 
belangstelling, die de philatelie de schrijfster inboezemt. Moge 
het werk in handen komen van talrijke ernstige verzamelaars, 
tot groote voldoening van mevrouw Van Heerdt-Kolff, wie wij 
gaarne van deze plaats onzen dank brengen voor haar ge
schrift, dat een aanwinst is voor de Nederlandsche philate
listische literatuur. 

V. B. 

„A MYSTERY SOLVED" en „GERMS OF PHILATELY". 
Twee „leaflets" over Nederlandsche zegels, door G. A. H. 

(Niet in den handel). 
Deze Engeische „grapjas", met wien wij enkele jaren ge

leden in deze kolommen afrekenden inzake zijn werkje ovei 
de Nederlandsche zegels en waarin n.o.m. ongepaste uit
drukkingen voorkwamen aan het adres van ons staatshoofd, 
is weer eens op het tooneel verschenen. 

Ware het niet, dat het eerstgenoemde werkje „Een geheim 
ontsluierd" niet van humor ontbloot is, wij zouden er het 
zwijgen toedoen, daar zijn „Germs of Philately" geheel mis
plaatst is. In dit laatste toch wordt door hem de draak ge
stoken met de Surinaamsche Van Heemstra-zegels en de 
Groene Kruis-serie, waarbij hij zijn speelsch vernuft loslaat 
op de slaapziekte, deze bezoeking van meerdere tropische 
landen, en waardoor hij blijk geett de tragiek daarvan niet 
te beseffen. 

In „A Mystery Solved" heeft mr. H. evenwel" een goed mo
ment, waar hjj den jongsten weldadigheidszegel van ons land 
nader beschouwt (kind, geheven naar het zonlicht). Het heeft 
hem n.1. altijd verwonderd, dat de Markers en Volendammers 
zoo angstvallig hun handen verbergen in hun wijde pof
broeken. Maar nu snapt hij het: die handen zijn zóó groot, 
dat een kind van meerdere maanden oud en dat in staat blijkt 
zelf zijn armpjes op te heffen naar de zon, zonder eenig 
bezwaar op zoo'n hand zitten kan. Die brave Zuiderzeeërs 
schamen zich voor hun groote handen, vandaar, dat ziJ deze 
zoo opvallend wegstoppen! 

V. B. 

PRIJSCOURANT VAN POSTZEGELS VAN NEDERLAND 
EN KOLONIEN. N.V. HEKKERS POSTZEGELHANDEL, 

AMSTERDAM. 
Deze prijscourant is goed overzichtelijk gerangschikt; ziJ 

geeft o.a. de prijzen van de verschillende platen der 5 en 10 
cent Ie uitgifte Nederland. 

De tandingen worden niet overal even uitvoerig vermeld; 
de uitgeefster volstaat dan met de mededeeling, dat alle 
variëteiten bij haar verkrijgbaar zijn en dat op aanvraag 
prijs wordt verstrekt. 

Aan de prijscourant van Nederland en Overzeesche gewesten 
is een speciale aanbieding in luchtpostzegels van de geheele 
wereld toegevoegd. N.o.m. wordt hierdoor in een behoefte 
voorzien, daar het aantal verzamelaars van dit soort zegels 
meer en meer toeneemt. 

Wij wenschen dit werkje in tal van handen, zoodat de uit
geefster zich voor haar moeite beloond mag zien. 

v. B. 

KOHL BRIEFMARKEN-HANDBUCH, AFL. 22. 
Verlag des Vereins der Freunde des K. B. H., 

Berlin W. 8, Friedrichstrasse 162. 
Deze bevat het derde deel van de zegels van Gr.-Britannië 

(1902 tot 1930) en het begin van de verhandeling over de 
postaal-gebruikte plakzegels. Eenig begrip verkrijgt men over 
de wijze van bewerking der stof, wanneer men ziet, dat de 
beschrijving van de George-uitgiften (1911 tot op heden, om
vattende volgens den Yvert-catalogus ruim 60 zegels) onge
veer 50 bladzijden compacten druk beslaat! 

Inderdaad, hier is een standaardwerk geschapen en men 
begrijpt de teleurstelling van de Engelsche verzamelaars
wereld, dat een dergelijke bewerking van de Britsche zegels 
in Duitschland verschijnen moest. 

Bij herhaling bevelen wij dit prachtwerk in de belangstel
ling aan van lederen waarachtigen verzamelaar. 

V. B. 

II 
B R I T S C H E K O U O I V I A l v E Z E G E U S . Jk heb een zeer waardevolle collectie uit elkaar gehaald, en daarna als volgt opnieuw ingedeeld 

Klasse 1, Eerst* u i t g i f t e n , welke kunnen worden uitgezocht tegen een-derde catalogus-prijs. 
Klasse 2 F d u a r d - e n G e o r g e - z e g e l s , m postfnsschen staat, waarvan de meeste kunnen worden uitgezocht tegen meer dan 50 pet beneden catalogus-pnjs 
►Classe 3 E d u a r d - e n G e o r g e - u i t g i f t e n , prachtig gebruikt waarvan de meeste kunnen worden uitgezocht tegen meer dan 50 pet. beneden catalogus-pri]s 

Alle zegels zijn m goed-n staat — Referentien verzocht (498) 
a. BIRD, 6 West Hill Ro3Cl, Southf ie lds , l^on^on^ S. W. 18. II 
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ADVERTENTIEN. 

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

7 6 - 85 
112-121 
148 -150 
151 -153 
163-174 
178 -189 

M E T de 2 serie« LanHstorm knapt Z w e d e n 
in uw album al reeds heel aardig op. 

De billijke prijzen zijn: 
Landstorm I, Yv 

III, 
Luchtpost, corapl. 
Gustaf Wasa . 
Post-Congres. 5-80 öre 
Post-Unie, 5 80 „ 
Zonder verphcht'ng opzicht onze zeergezochte 
boekjps uiel A L L E F N zegels van Zweden. 
Noorwegen en Denemarken. 

Dacostastraat 17, 
DORDRECHT. (.41) 

f 1,55 
„ 1,50 
, 0.85 
„ 1,40 
„ 4.40 
„ 4.40 

LUCHTPOST VERZAMELING 
te koop aangeboden; gevlojen off. en semi-
off brieven en kaarten: vele ecrstvl,; z.-ldz. 
ongebr. 1. postz enz , c m 2 br. Istc Indië-
vlucht (v. d. Hoop) b e i d e stempels; 1 br. 
en 2 k Holl -Ind. p ..Postduif" (Lt Koppen); 
1 brief en 2 k. idem retourvl. Irdië-Holland; 
2 Ballonbr Frankrijk 1870; Zwitserland i920 
1 postz 30 c op br Duitschl br p 1. si:hip 
Z : R : 3 n U S.A enz. C h a m p 1930c irca 
tr. 20,000. V r a a g p r i j s I 4 5 0 , ~ 

H. J. F. POOTJES, 
Corn. Drebbelstr. 31, Amsterdam(O). 

(543) 

Henry Teunisse. 
X E K O O F » G E V R A A G D : 

Ned. P O R T - z e g e l s 1 8 S 1 , 
gebr. als ongebr., in alle typen, 
tandingen en hoeveelheden. 
Aanbiedingen met uitersten prijt onder 

No, 541, bureau van dit blad 

T E K O O P G E V R A A G D ; 
afgew. post- en portzegels per lOOÜ of meer 
per soort van Nederland en Koloniën 

Brieven met prijsopgaaf 
Postzegel-engroshandel R . K O R M O S . 
Am. V. Solmsstraat 21, DEN HAAG-
(Lid ^led. Ver, v. Postzegelhandelaren ) (:)48; 

TE KOOP voorden meestbi,.defiden: 
Ned boriz. strip van 5 St. f 5 . — , 1896; blok 
10 St. port f 1, — , 1881: 1852 5 et. op brief; 
1852. 10 et op brief. Ook e lk afzonderl i jk 
Brieven onder No 550, bureau van dit blad 

RUIL 50-150 zegels van uw 
land tegen gelijk aan

tal DUITSCHE zegels van gelijke 
waarde. Eerstzending verzocht aan 

FR. SGHAUB, 
Gorbach (Waldeck), Duitschland. 

Reêele ruil! (551) 
Mkfti 

NEDERLAND PORTZEGELS. 
Yv. nr. 

1 - enget, proef, orig. kL, bl. v. 4 ƒ 35,— 
idem, idem, idem - 35,— 
blok V. 4 (een zegel iets dun) - 18,— 
123^:12, blok van 4 - 50,— 
type IV, 12K:12, pracht-exl. -100,— 
id., id., miniem dun plekje - 215,— 
50/1 gld. blok V. 4, alle t. I l l - 20,— 
50/1 gld., Str. V. 3, t. I, II, III - 20,— 

Alles postfrisch en gaaf, behalve 
waar anders beschreven. 

P. GORDON, Kortekade 24a, Rotterdam. 
(556) 
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|gO€ SMITH, 
VIA GREINA 2 , 

(W. WINDRATH's OPVOLGER). 

1 1 HI^ILÄlüJlIg) 1 1 ^ I^®IL®IÜJIDÏI^, 
Hl^ iLAI^P, 

[^©ILOBÜIDlIi^. 
TANDINGEN, TYPEN EN AFWIJKINGEN 

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

VRAAGT MIJN ZICHTZENDINGEN ! 
U bekomt werkelijk voordeelige prijsnoteeringen. 
— Een enkele bestelling zal het U bewijzen. — 

S.v.p. prima referentiën. 
BRIC SAIITH, 

Lid: Ned. Vereeniging van Postzegelverzamelaars, 
„Breda", „Hollandia" en Weltevreden. 

(5.35) 

^ 

35)^M 

K i l o ' s u i t R i j k s - z e g e l v e i l l n é e n . 
Gelegenheid voor Verzamelaa r s en Handelaren. Alleen kleine 
uitknipsels van pakketkaar ten ; daarom slechts zeer weinig 
gewone waarden van de correspondentie Gegarandeerd on
uitgezochte origineele waar, rechtstreel<s van de bron afl<omstig. 

Z w e d e n , prima l<waliteit, 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 l g , uitgiften in guldenswaarden van 1924 af, met 
enkele exempl. Luchtpost, 14 KG. f 5,25; 1 K.G. (3?00 z.) f 9,30. 

T u r k i j e , 1901—'28, 90-140 verschillende t/m 100 Piaster, 
14 K.G f 6.50; 1 KG. 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 r e m b o u r s . Por to f 1,—. Opgt richt in 920. 
KARL WALTER, — Ascha f f enbu rg (Beieren) . (557) 

BESTUUR DER DOMEINEN. POSTZEGELVERKOOP. 
DE ONTVANGER DER REGISTRATIE Nr. 2 EN DOMEINEN te 's-Gravenhage is voornemens op VRIJDAG 
20 MAART 1931, des namiddags te 2 uur, bij inschrijving te verkoopen, in het gebouw van het Hoofdbestuur 
der Posteryien, enz., Kortenaerkade 12, 's-Gravenhage (alwaar gedrukte voorwaarden verkrijgbaar ziin). 

Frankeer- en Portzegels. 
(547) 

IMIIIIIIIirillllMIIMIIIMIIllllllMltllllllMIMMMIM ii i t i i i i iui ir inini iMMirtiiiiiiiiMiriiiiiiiiiiiiMiiiiMMiiiiiiMiiiniiiiiiiiniiinMiMniiiiiMiniiiiiiniiiiiniii 

ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN 
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RAID BELGIECONGG, 
5 fr. (violet, Yvert nr. 318), 

oplaag 40.000 (waarvan 18.000 gebruikt). 
1 exemplaar, ongebruikt fr. belg. 30,—■ 
blok van 4, ongebruikt fr. belg. 110,— 
10 exemplaren, ongebruikt fr. belg. 250,— 
(Porto extra). 
Gebruikt op echt geviogen brief, gefran
keerd met België Yvert nrs. 298, 299 en 
318, on voor de terugreis met Congo 
Yvert nrs. 81 en 82, prijs p. eenveloppe fr. belg. 75,— 
Slechts enkele exemplaren beschikbaar! 

PRIJSCOURANT VAN BELGIË EN CONGO 
GRATIS EN FRANCO OP AANVRAAG. 

J. BOEKDRUKKER, 
6 RUE VAES 6, BRUXELLESMIDI. 

(554) 

V a n o u d s b e k e n d e 

in e e n d e r h o o f d s t e d e n o p b i l l i j k e 
c o n d i t i e s t e r o v e r . 
n a n n e a a n g e b o d e n . 

B r i e v e n o n d e r N o . 5 5 5 , a a n de A d m . v a n d i t b l a d . 

BERICHT. 
GORRELJÉ's 

Catalogus Nederland en Koloniën, 
5e uitgave, 1931, 

is heden verschenen met zeer belangrijke prysveranderingen. ' 
Toezending na ontvangst van ƒ 0,40 i 
In prima linnen band ƒ 0,75 ' 

Prijscourant vreemde series en albums gratis. * 

Postzegelhandel 
H. C. Gorreljé, 
LEIDSCHEWEG Ib. UTRECHT. 
Onze catalogus is ook bij onderstaande handelaren verkrijg
baar: 

Auf der Heide, Gravenstraat 17, Amsterdam. 
J. Engelkamp, Spui, Amsterdam. 
P. Hoogerdijk, Molenstraat 22, Den Haag. t 
H. van Seventer, Galerij 4, Rotterdam. 

(552) 

5 De Erven van wijlen den Heer 5 

1 J. L. VAN DIETEN Jr., 1 
1 Postzegeihandeldar sedert 1892 te Rotterdam, | 
3 deelen mede, dat de zaak op den gewonen voet 2 
S zal worden voortgezet. 2 

% Winkelverkoop. - Zichtzendingen. - Nouveauté's. % 
2 Veilingen. - - Veiling No. 244 is in bewerldng. 2 
2 De catalogus wordt op aanvraag gaarne toegezonden. 2 
h (553) U 
2.. ̂  ttÄJttÄJKÄJttÄJt̂ tticijtxsrÄjKiCüjtitijjtn̂ rit̂  t;Äj:tiat;iCKî rÄ:t;)C2g 

ERNSTIGE VERZAMELAARS, 
die zonder merkbare uitgaven hun verzameling lang
zamerhand tot een object van beteekenis willen brengen, 
moeten onmiddellijk 
EEN GEHEEL KOSTELOOS JAARABONNEMENT 
van onze „ROHRPOST" bestellen (1000 voordeelige 
aanbiedingen in elk nummer). 
Aanvragen te richten — briefkaart is voldoende — aan 

Markenhaas RUDOLF ROHR, 
FRIEDRICHSTRASSE 131d, BERLIN N. 24. 

(540) 

Nillmii's postzegel rüilboekie 
op aanvraag verkr i jgbaar : 

in Holland, bij Inspecteur ADR. KOOMAN, 
Tomatenstraat 125, 's-GRAVENHAGE; 

in Indië, bij Inspecteur J. D. A. RAHDER, 
Noordwijk 34, WELTEVREDEN. r4i3) 


